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INFLUENŢA UNOR TRATAMENTE ASUPRA SELECTIVITĂŢII 

TREPTEI DE ÎNĂLBIRE CU PEROXID 
 
 

Adrian Cătălin Puiţel 
Bogdan Marian Tofănică 

Dan Gavrilescu 
Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” Iaşi 

 
 
 
 
               Una dintre problemele importante în utilizarea tehnologiilor moderne de înălbire  (fără clor elemental şi total 
fără clor) este reprezentată de sensibilitatea acestora la prezenţa metalelor tranziţionale din pasta celulozică – 
consecinţele prezenţei ionilor de acest tip fiind dintre cele mai nedorite: reducerea eficienţei treptelor de înălbire, 
înrăutăţirea caracteristicilor mecanice a fibrelor, etc.. Controlul conţinutului de metale devine astfel o condiţie „sine qua 
non” în utilizarea acestor tehnologii mai puţin poluante. Reducerea conţinutului de metale este posibilă cu utilizarea 
tratamentului acid sau prin chelatizare înainte de treptele ce utilizează reactivi de tip TCF. Una dintre problemele care 
apar odată cu utilizarea agenţilor de chelatizare este incompatibilitatea acestora cu mediul. 
Lucrarea de faţă îşi propune abordarea comparativă a celor două tehnici de control al conţinutului de metale precum şi 
posibilitatea utilizării unui nou agent de chelatizare, mai puţin poluant. 
 

 
 

UMPLEREA HÂRTIEI PRIN PRECIPITAREA 
CARBONATULUI DE CALCIU ,,IN SITU’’ 

 
Elena Bobu,  Maria Ciobanu 

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iaşi 
 

    
 
Una din cele mai dificile probleme la fabricarea hârtiilor de tipar este maximizarea randamentului de retenţie a 

materialului de umplere.  Prezenta lucrare se referă la testarea  unei metode de umplere a hârtiei  prin precipitarea „în 
situ” a carbonatului de calciu, şi respectiv retenţia în totalitate a acestuia. Precipitarea carbonatului de calciu în lumen şi 
în porii peretelui fibrelor a fost  posibilă prin tratarea fibrelor succesiv cu o soluţie de clorură de calciu, hidroxid de 
sodiu, şi în final cu dioxid de carbon în condiţii controlate de concentraţie, temperatură şi presiune. Rezultatele acestor 
teste au arătat că se pot obţine celuloze cu 8-10 % conţinut de carbonat de calciu, care astfel poate fi reţinut 100% în foia 
de hârtie ce se formează din aceste fibre. În acelaşi timp s-a constatat că foile de hârtie obţinute din ”fibre umplute” cu 
carbonat de calciu  prezintă  caracteristici diferite faţă de cele obţinute prin umplere convenţională, cu acelaşi conţinut de 
carbonat de calciu. 

 
 

IMPORTANŢA CALITĂŢII MATERIALULUI FIBROS ÎN 
PROCESUL DE FILTRARE A LICHIDELOR ALIMENTARE 

 
 

Petronela Nechita 
Vasile Epure 

SC CEPROHART SA BRĂILA 
 

Lucrarea prezintă o serie de aspecte privind caracteristicile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească fibrele 
celulozice pentru a fi utilizate în structura fibroasă a compozitelor filtrante în corelaţie cu cerinţele privind siguranţa 
alimentară. Studiile şi analizele efectuate au scos în evidenţă faptul că, obţinerea unor caracteristici corespunzătoare 
procesului de filtrare, se poate realiza  printr-o serie de tratamente suplimentare aplicate fibrelor celulozice. Astfel, 
puritatea fibrelor celulozice este obţinută prin tratamente chimice de înnobilare cu alcalii în diferite condiţii de 
temperatură şi concentraţie, iar obţinerea unei capacităţi de absorbţie şi porozitate controlate se realizează prin 
tratamente de reticulare intra- şi interfibrilară cu compuşi care conţin ioni polivalenţi. 
 



 
 

 
PROCEDEU BIOTEHNOLOGIC PENTRU  

EPURAREA APELOR REZIDUALE DIN INDUSTRIA 
CELULOZEI ŞI HÂRTIEI 

 

Constantin Stanciu  
Gheorghe Cantemir  

Universitatea Dunărea de Jos Galaţi - Facultatea de Inginerie din Brăila 
 
 

Lucrarea prezintă rezultatele utilizării produsului BIOLEN IS.80 care reprezintă un aditiv biologic pe bază de 
bacterii selecţionate, la epurarea apelor reziduale de la fabricarea celulozei şi hârtiei. 

 În urma experimentarilor efectuate s-a constatat o mai buna eficienta a tratamentului cu BIOLEN in cazul 
apelor reziduale de la fabricarea hârtiei (reducerea CBO cu 39,8 % si CCO cu 40 % dupa 48 de ore), fata de tratamentul 
apelor reziduale de la fabricarea celulozei. Experimentarile au pus de asemenea in evidenta degradarea produsilor 
organo-sulfurati (fara degajare de H2S si formarea sulfurilor), cu influente asupra reducerii coroziunii si mirosurilor. 

 In concluzie se poate afirma ca utilizarea produsului BIOLEN IS.80, reprezinta o alternativa la variantele de 
epurare biologica cu namol activ. 

 
 

 
UTILIZAREA FIBRELOR CELULOZICE SECUNDARE ÎN 
AMESTEC CU TURBA DE SUPRAFAŢĂ LA OBŢINEREA 

SUPORTURILOR NUTRITIVE BIODEGRADABILE 
 

Vasile Epure 
Petronela Nechita 

SC CEPROHART SA Brăila 
Elena Dobrin 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti 
 

 
 

Datorită avantajelor tehnice şi de protecţie a mediului pe care le prezintă, suporturile nutritive biodegradabile 
formate din fibre celulozice şi turbă  reprezintă o alternativă viabilă la suporturile din  material plastic utilizate în prezent 
în tehnologiile de producere a materialului săditor. 

Lucrarea prezintă aspecte privind utilizarea unor diferite tipuri de fibre celulozice în compoziţia suporturilor 
nutritive biodegradabile, luând în considerare proprietăţile de rezistenţă mecanică şi implicaţiile acestora în procesul de 
degradare la contactul cu solul. 

 
 

ADITIVI FIBROŞI PENTRU STRUCTURI COMPOZITE 
BIODEGRADABILE 

 
Elena Bobu 

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iaşi 
 
 

Fibrele celulozice şi caracteristicile lor au un rol hotărâtor în realizarea structurilor compozite biodegradabile 
pentru suporturi de germinare şi creştere a răsadurilor. În principal, materialul fibros constă din fibre celulozice reciclate 
şi turbă de suprafaţă, care au cost redus şi satisfac deplin cerinţele de biodegrabilitate ale suportului pentru răsaduri, dar 
mai puţin pe cele de rezistenţă mecanică. Această lucrare prezintă o succintă analiză a datelor din literatură privind 
posibilităţile de modificare a  fibrelor vegetale pentru obţinerea unor aditivi fibroşi care ar putea să contribuie la 
îmbunătăţirea rezistenţei structurii, fără a dăuna biodegrabilităţii materialului compozit.  


