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BIOMASA CA SURSĂ DE ENERGIE ŞI PRODUSE CHIMICE

*)

Valentin I. Popa*)
Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iaşi

În condiţiile epuizării resurselor şi utilizării lor în sistem ciclic deschis, problemele de creştere a populaţiei şi
a consumurilor ar putea fi rezolvate, fără reducerea nevoilor legitime, numai prin închiderea buclelor de reciclare şi
prin găsirea de noi resurse de energie şi materii prime. În acest context sunt discutate căile accesibile de conversie a
reziduurilor şi a biomasei vegetale în combustibili şi compuşi chimici.

COLORAREA - METODĂ DE SECURIZARE A HÂRTIILOR
PENTRU DOCUMENTELE DE VALOARE
Ion Zăpodeanu, Argentina Radu, Maricica Burlacu*)
*)
S.C. Ceprohart S.A Brăila

Cerinţele pentru care se impune colorarea hârtiei sunt de ordin estetic sau funcţional. Totodată, hârtiile albe
necesită o colorare uşoară, respectiv o nuanţare, pentru eliminarea diferenţelor de culoare a semifabricatelor fibroase
şi uniformizarea aspectului.
În ultimul timp, colorarea hârtiei este tot mai mult considerată a fi şi un element de securizare a acesteia.
Protecţia pe care o culoare o oferă unui document se bazează pe faptul că producătorul de hârtie poate realiza anumite
culori care sunt mai greu de imitat, la care se adaugă specificul acestuia privind reţeta de fabricatie şi caracteristicile
materiilor prime folosite. În plus, hârtiile colorate pun mai uşor în evidenţă tentativele de falsificare a unor documente,
dacă, pentru ştergerea caracterelor tipărite, se intervine chimic cu oxidanţi - compuşi pe bază de clor (agenţi de
înălbire), substanţe bazice sau acide.
Pornind de la aceste considerente, lucrarea evidenţiază rezultatele obţinute în cadrul unor experimentări de
laborator care au avut drept scop realizarea unor culori proprii. Prin combinarea, în anumite proporţii, a unor
coloranţi: roşu, albastru, galben şi orange, s-au obţinut variante noi care s-au utilizat la colorarea foilor de laborator.
Caracteristicile culorilor noi, astfel obţinute, au fost determinate cu ajutorul unui spectrofotometru, utilizând spaţiul
cromatic CIE 1976 (L* a*b*).

CARACTERIZAREA PASTELOR FIBROASE DIN FAG OBŢINUTE
PRIN PROCEDEUL SNS ÎN PREZENŢA ADITIVILOR
*)

P. Obrocea*), Daniela Manea**), P.P. Obrocea*)
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi“ din Iaşi
**)
SC Ceprohart SA Brăila

Comportarea pastelor fibroase în procesul de măcinare, capacitatea de formare şi deshidratare a benzii şi
calitatea hârtiei sunt determinate de proprietăţile papetare ale fibrelor. Acestea depind de un complex de însuşiri printre
care compoziţia chimică şi caracteristicile anatomo-morfologice ale fibrelor sunt cele mai importante. Caracteristicile de
rezistenţă ale pastelor SNS-AQ din răşinoase sunt comparabile cu cele ale celulozelor sulfat, uneori chiar mai bune, şi
depind în bună măsură de randament. În lucrarea de faţă se evidenţiază modificările structurale, proprietăţile fizice şi de
rezistenţă mecanică ale pastelor obţinute prin procedeul sulfit neutru de sodiu cu adaos de AQ şi EDA.

CARACTERIZAREA HÂRTIILOR DESTINATE AMBALAJELOR
ALIMENTARE PRIN METODE INSTRUMENTALE
Th. Măluţan, Corina Măluţan, Em. Poppel*)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

*)

Ambalajele alimentare din hârtie şi carton trebuie să satisfacă cerinţele tehnice şi economice impuse de
utilizatori. De aceea, se impune ca aceste ambalaje să nu conţină compuşi anorganici sau/şi organici potenţial toxici. În
lucrarea de faţă se prezintă rezultatele obţinute la analiza unor sortimente de hârtie destinate ambalajelor alimentare,
utilizând metode moderne de investigare (spectroscopie de absorbţie atomică SAA, cromatografie în gaze CG,
spectroscopie FTIR, UV-VIS, studii de fluorescenţă şi cromatografie de înaltă performanţă HPLC).

STUDII PRIVIND EXTRACŢIA REACTIVĂ A COJII DE MOLID
Adina-Mirela Căpraru, Elena Ungureanu, Valentin I. Popa*)
*)
Universitatea Tehnică ’’Gheorghe Asachi’’ din Iaşi

Lucrarea îşi propune abordarea unor probleme legate de extracţia reactivă a cojii de molid prin tratarea succesivă
a acesteia cu soluţie de amoniac, aldehidă formică şi uree. Produsele obţinute în urma extracţiei au fost caracterizate prin
spectroscopie FTIR, pentru a urmări modificările care apar în structura lor. Coaja modificată cât şi cea nemodificată
precum şi produsele rezultate din extractie au fost testate îin experiumente de cultivare a plantelor de tomate.

