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FLOTAŢIA PASTELOR DIN FIBRĂ RECICLATĂ
FOLOSITE LA FABRICAREA HÂRTIILOR PENTRU
CARTONUL ONDULAT – ASPECTE TEHNOLOGICE ŞI
ECONOMICE
*)

*)

*)

T. Brenner , A.M. Strunz
PTS – The Paper Technology Specialits, Pirnaer Straße 37, D-01809 Heidenau,
Germany,

Author corespondence: PTS – The Paper Technology Specialits, Pirnaer Straße 37, D01809 Heidenau, German, e-mail: tobias.brenner@ptspaper.de

Rezumat
Ponderea ambalajelor fabricate din hârtii pentru cartonul ondulat creşte datorită versatilităţii
acestora şi a bazei durabile de materii prime. Pasta fibroasă pentru hârtiile utilizate la
fabricarea cartonului ondulat se caracterizează prin rate de utilizare ridicate ale maculaturii
(2008: Germania 106 %) şi cicluri de fibră reduse considerabil. Aceste condiţii au condus la
o lungime medie redusă a fibrei, o capacitate de legare redusă şi la creşterea ponderii
substanţelor anorganice şi potenţial adezive. Aceşti factori au efecte nefavorabile asupra
disponibilităţii tehnologice a maşinilor de hârtie şi complică procesul de producţie a hârtiilor
cu gramaj mai mic, la viteze mari ale maşinilor de hârtie. Un proiect de cercetare sponsorizat
de către Ministerul Federal al Economiei şi Tehnologiei (BMWi) a avut ca scop investigarea
modului de implementare a unui proces de flotaţie la prepararea pastei fibroase care poate
diminua aceste proprietăţi nefavorabile ale pastei fibroase. Influenţa compoziţiei maculaturii
şi a parametrilor de lucru asupra comportamentului flotaţiei a fost analizată alături de
oportunităţile pentru recuperarea fibrelor din preaplin.
Rezultatele investigaţiilor indică posibilitatea obţinerii a 30 % până la 60 % reduceri relative
ale ponderii substanţelor anorganice fără adaosuri chimice. Pentru maculatura de referinţă,
rezistenţa la compresiune a hârtiei în planul foii şi rezistenţa la plesnire ar putea creşte cu
până la 20 % la scară de laborator. Recuperarea fibrelor cu ajutorul filtrării speciale la
presiune reduce pierderile de solide cu 3 % până la 5 %. Includerea flotaţiei în prelucrarea
maculaturii pentru fabricarea hârtiilor pentru carton ondulat este o opţiune interesantă pentru
utilizarea materiilor prime cu conţinuturi mai mari de maculatură în amestec, mai ieftină.

Cuvinte cheie: carton ondulat, flotaţie, conţinut de cenuşă, hârtii recuperate
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UTILIZAREA FIBRELOR CELULOZICE CU UMPLERE
IN-SITU CA ADITIV PENTRU HÂRTII DE TIPAR
Maria Ciobanu*), Elena Bobu*)
*)
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Corespondenţa autor: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, B-dul Mangeron nr. 71,Romania, telefon: +40
232 278 680, email: elbo@ch.tuiasi.ro

Rezumat
Scopul acestui studiu a fost de a analiza efectele fibrelor celulozice cu umplere
prin precipitarea in-situ a carbonatului de calciu asupra proprietăţilor hârtiei de tipar
din amestecuri de fibre din răşinoase şi foioase. Efectele fibrelor cu umplere in-situ
s-au analizat în comparaţie cu umplerea convenţională a hârtiei, respectiv prin
adaosul carbonatului de calciu precipitat în pasta fibroasă. Rezultatele au arătat că
retenţia carbonatului de calciu în hârtie este mai mare în cazul pastei din fibre cu
umplere in-situ şi aceasta creşte cu adaosul de fibre fără umplere, în timp ce
efectele sunt opuse la umplerea convenţională. Evaluarea efectelor asupra
proprietăţilor hârtiei a condus la concluzia că modificarea raportului dintre fibre cu
umplere in-situ şi cele fără umplere, indiferent dacă sunt din răşinoase sau foioase,
permite optimizarea proprietăţilor hârtiei de tipar, în special sub aspectul relaţiei
dintre proprietăţile optice şi de rezistenţă.
Cuvinte cheie: material de umplere, precipitare in-situ, hârtie, proprietăţi optice
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STUDII ASUPRA UNOR POSIBILITĂŢI DE MODIFICARE
A LIGNINEI PRIN REACŢII DE HIDROXIMETILARE ŞI
EPOXIDARE

*)

Adina-Mirela Căpraru*), Valentin I. Popa*)
Universitatea Tehnică ’’Gheorghe Asachi’’ Iaşi

Corespondenţa autor: *)Universitatea Tehnică ’’Gheorghe Asachi’’ Iaşi, B-dul Mangeron
nr. 71, 700050, Iaşi, România, Tel: +402320278680, e-mail: mirelacapraru@yahoo.com

Rezumat
Lignina care reprezintă unul dintre componeţii chimici principali ai lemnului şi plantelor
anuale se caracterizează prin structură şi funcţionalitate foarte diverse în funcţie de
materia primă utilizată şi procedeul de izolare aplicat. În acelaşi timp, lignina se
distinge printr-o reactivitate ridicată care permite modificarea sa printr-un număr
important de reacţii chimice, între care se remarcă hidroximetilarea şi epoxidarea. În
urma acestor reacţii, derivaţii ligninici sintetizaţi pot fi utilizaţi în domenii foarte variate
ale industriilor de vârf. Din acest punct de vedere s-a studiat comportarea ligninei
modificate în sisteme adezive, în materiale compozite şi în bioprotecţia lemnului.
Cuvinte cheie: lignină, lemn, plante anuale, reactivitate chimică, materiale compozite
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INFLUENŢA DIFERIŢILOR ADITIVI DE CONSOLIDARE
ASUPRA DEGRADĂRII ACIDE A DOCUMENTELOR PE
SUPORT PAPETAR
Elena Ardelean*), Dănuţ Cozma***), Raluca Nicu**) , Elena Bobu**)
*)
Universitatea “Al. I. Cuza”, Facultatea de Teologie, Iaşi
**)
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***)
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Corespondenţa autor: **)Universitatea Tehnică ’’Gheorghe Asachi’’ Iaşi, B-dul Mangeron
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Rezumat
Îmbătrânirea hârtiei suport pentru documentele de arhivă este un proces natural şi
inevitabil. Reacţiile chimice care afectează documentele se nasc din interacţiunea
elementelor componente ale suportului papetar cu factorii naturali ai mediului:
umiditate, temperatură, lumină, gaze poluante, etc. În această lucrare s-a studiat
influenţa gazelor poluante acide, respectiv a dioxidului de sulf asupra degradării
acide a hârtiei netratate şi respectiv tratate la suprafaţă cu aditivi pe bază de
polimeri naturali. Modificările survenite în urma expunerii probelor de hârtie în
mediu de vapori de dioxid de sulf s-au evaluat prin măsurarea pH-ului extractului
apos. Datele au fost prelucrate statistic şi ecuaţiile de regresie au arătat că pH-ul
extractului apos scade aproape liniar cu creşterea duratei de expunere a probelor
de hârtie în atmosferă de dioxid de sulf. De asemenea, s-a remarcat că influenţa
timpului, respectiv calitatea regresiei nu depinde de natura chimică a aditivilor de
consolidare utilizaţi. Totuşi, s-a observat existenţa unei pante mai accentuate a
dreptei de regresie în cazul derivaţilor de celuloză comparativ cu derivaţii de
chitosan, ceea ce indică un efect protector mai bun al acestora din urmă.
Cuvinte cheie: îmbătrânirea hârtiei, degradare acidă, gaze poluante, aditivi naturali
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OPTIMIZAREA PROPRIETĂŢILOR DE REZISTENŢĂ ÎN
STARE UMEDĂ A COMPOZITELOR FIBROASE
PENTRU SUPORTURI NUTRITIVE BIODEGRADABILE
Elena Bobu*), Florin Ciolacu*), Mihail Lupei*), Maria Ciobanu*)
*)
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi
Corespondenţa autor: *)Universitatea Tehnică ’’Gheorghe Asachi’’ Iaşi, B-dul Mangeron
nr. 71, 700050, Iaşi, România, Tel: +402320278680, e-mail: fciolacu@ch.tuiasi.ro

Rezumat
Lucrarea de faţă este parte a unui studiu care vizează stabilirea şi evaluarea
tehnologiei de obţinere a unui material compozit care să poată fi utilizat, ca suport
nutritiv biodegradabil capabil să îndeplinească cerinţele tehnice, economice şi de
protecţie a mediului, impuse de tehnologia de producţie a răsadurilor pentru plante.
Au fost investigate diferite sisteme de aditivi pe bază de răşină sintetică pentru
hidrorezistenţă – Kymene 611 şi un polimer natural (chitosan) privind efectele
acestora asupra rezistenţei la tracţiune, rezistenţei la plesnire şi a porozităţii
compozitelor. Eficienţa sistemului Kymene/chitosan a fost analizată în detaliu, iar în
final s-a optimizat rezistenţa în stare umedă a compozitelor.
Cuvinte cheie: compozite fibroase, suporturi nutritive biodegradabile, rezistenţă în
stare umedă
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CERINŢE PRIVIND REZISTENŢA LA ÎMBĂTRÂNIRE A
A HÂRTIILOR PENTRU DOCUMENTE DE ARHIVĂ
Constantin Stanciu*), Cătălina Mihaela Talaşman**), Ioan-Valentin Moise***), Eugen
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Rezumat
Lucrarea cuprinde o serie de aspecte generale şi cerinţe privind rezistenţa la
îmbătrânire a hârtiilor pentru documente de arhivă. Sunt menţionate mecanismele
procesului de îmbătrânire, tipurile de hârtii existente în arhive, o serie de modalităţi
de creştere a durabilităţii hârtiilor, cerinţele pentru hârtia destinată arhivării precum
şi o modalitate de dezinfestare a documentelor din arhive cu ajutorul radiaţiilor
ionizante de tip Gamma.
Cuvinte cheie: hârtie, îmbătrânire, radiaţii gamma, stabilitate
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