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Rezumat 
Variabilitatea compoziţiei chimice a cernelurilor metalo-galice istorice este 
determinată de procedeul de obţinere: formarea unor complecşi coloraţi în soluţii 
apoase de sare metalică (amestec de sulfat de fier şi sulfat de cupru, dar şi săruri 
adiţionale, în funcţie de procesele extractive) şi taninuri hidrolizabile. În aceste 
condiţii, pe textul cu cerneală metalo-galică pot fi prezente variate grupări 
cromofore, generate de cerneluri sau formate sub acţiunea mediului: produşi de 
degradare a celulozei şi taninurilor, complecşi ai acestora cu ionii metalelor 
tranziţionale, oxizi metalici, etc. Acest fapt a impus aprecierea modificărilor 
cromatice pe durata unui tratament de îmbătrânire accelerată, prin evaluarea 
caracteristicilor cromatice în spaţiul CIELAB (CIE 1976 L*a*b*) şi a valorilor remisiei 
spectrale în domeniul vizibil a unor probe preparate în laborator. Metoda propusă în 
acest studiu permite nedistructiv, rapid şi cu acurateţe acceptabilă identificarea 
cernelurilor fero-galice, cupro-galice şi a celor incomplete, precum şi  aprecierea 
stării de conservare a suporturilor de text ale documentelor istorice. 
 
Cuvinte cheie: Cerneluri metalogalice, Conservarea suporturilor celulozice, 
Grupări cromofore, Săruri metalice 
 

Abstract 
Due to the manufacturing processes, historical gall inks were characterised by an 
extended variety in their chemical composition. The aqueous ink solution is 
containing iron and copper salts along with hydrolysable tannins as basic 
ingredients that form the actual blue-black ink complex. Under those 
circumstances, the layers of ink on paper substrate will contain different 
chromophores, as a result of chemical reactions in ink solution or due to the 
environment: from cellulose and tannins degradation products, transition metal 
complexes, metal oxides. This argued for further studies, using colour 
measurements referenced according to the CIE system, that were carried out on 
laboratory sample submitted to thermal ageing. This approach allowed for a fast, 
non-destructive and quite accurate identification of the main gall-ink classes: iron-
gall inks, copper-gall inks, incomplete inks, and also for the estimation of the 
degradation processes in historical papers. 
 
Keywords: Metal-gall inks, Paper preservation, Chromophores, Metallic salts 

 
 
 

INTRODUCERE 
  

Cernelurile metalo-galice, diferite 
fundamental de alte materiale de scriere, au 
fost utilizate intensiv din Evul Mediu până în 
secolul al XIX-lea. Cernelurile istorice sunt 
caracterizate prin variabilitatea compoziţiei 

chimice, modificarea culorii originale indicând 
transformări chimice ce induc deteriorarea 
ireversibilă a suportului de text. Acestea sunt 
dictate de tipul şi de compoziţia lor, de valorile 
pH-ului şi de factorii de mediu. 
 Realizarea cernelurilor metalo-galice 
istorice se reduce în esenţă la obţinerea unei 
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soluţii apoase de sare metalică (amestec de 
sulfat de fier şi sulfat de cupru, dar şi săruri 
adiţionale, în funcţie de procesele extractive) şi 
taninuri hidrolizabile, necesare pentru 
formarea unor complecşi coloraţi. La adiţia 
sării în soluţia extractului de tanin hidrolizabil 
are lor reacţia chimică dintre sulfatul feros şi 
componentele taninurilor hidrolizate [1-2]. 
 Solventul comun pentru toate 
ingredientele era apa -de purităţi diferite-, cu 
adaos aleator de alcooli, acid clorhidric, acid 
acetic, etc. – care afecta procesul de extracţie a 
acidului galic şi fluiditatea, culoarea şi pH-ul 
soluţiei. Extractul vegetal (taninuri 
hidrolizabile) era obţinut în soluţii acide (de 
exemplu, vin) sau prin hidroliză enzimatică [3-
10]. Formarea unui coloid prin adaos de gume 
vegetale sau alţi lianţi întârzie precipitarea 
particulelor de cerneală, oferind mediul fluid 
necesar la depunerea şi fixarea cernelii pe 
suportul de scriere. 
 Varietatea covârşitoare a materiilor 
prime componente şi a reţetelor de preparare a 
cernelurilor metalo-galice introduce în 
procesul de degradare a suporturilor celulozice, 
cu diferite ponderi, componente oxidative (ioni 

ai metalelor tranziţionale ca Fe2+ şi Cu2+) şi 
hidrolitice.  
 Prezenţa ionilor Cu2+ induce unele 
particularităţi în procesul de formare a cernelii, 
în evoluţia compoziţiei acesteia şi în procesul 
de degradare a celulozei prin mecanisme 
radicalice de oxidare [11].  
 Raportul molar sulfat feros / gale de 
stejar variază în limite foarte largi, de la 1:4 
până la valori supraunitare, în majoritatea 
cazurilor fiind de aproximativ 1:2 [3]. Similar 
altor metale tranziţionale, ionii de fier  prezent 
în soluţia de reacţie manifestă capacitatea de a 
genera compuşi coordinativi cu diferiţi liganzi 
[12]. În cazul complecşilor fier – tanin, la 
formarea de compuşi coordinativi de tip chelat 
cu ionul Fe2+ participă grupele -OH fenolice 
ale acidului galic. Culoarea formată este 
rezultatul transferului de sarcină ligand – ion 
metalic sau între ioni metalici având stări de 
oxidare diferite [13-14]. 
 Reacţiile de formare şi disociere a 
compuşilor coordinativi ai Fe3+ cu acidul galic 
sunt puternic influenţate de valoarea pH-ului 
soluţiei apoase, pe diferite domenii de pH 
coexistând complecşi cu compoziţii 
stoechiometrice diferite [15]. 

 

Tabelul 1  Complecşi coloraţi formaţi în soluţiile de cerneluri la diferite valori de pH [15]. 
Complex pH Culoare 

Fe(LH) 2.5 Gri 

Fe(LH)/ Fe(LH)2
3- 3.5 – 7.4 Albastru – negru - albăstrui 

Fe(LH)2
3- 7.5 Negru - albăstrui 

Fe(LH)2
3-/ Fe(LH)3

6- 7.5 – 10.5 Negru roşcat 

Fe(LH)3
6- 10.5 Roşu 

LH4 = acid galic 
 

În soluţie, alături de complecşii 
solubili incolori Fe2+ - tanin se obţin şi 
complecşi insolubili de culoare neagră Fe3+ - 
tanin iar culoarea cernelii, iniţial pală datorită 
galatului  feros solubil, se intensifică după 
finalizarea procesului de oxidare, cu aportul 
oxigenului furnizat după aplicarea cernelurilor 
proaspăt obţinute pe suprafaţa de scris sau prin 
păstrarea soluţiei în recipiente deschise [4]. 
Prin oxidarea galatului feric se formează fie un 
complex de culoare brună (purpuro-galin), fie 
oxizi de fier având compoziţii diferite şi o 
paletă largă de culori: galben intens (oxid feric 
hidratat), roşu (Fe2O3), brun (amestec de oxid 
feric şi oxid feric hidratat) sau negru (amestec 

nestoichiometric de oxid feros şi oxid feric) [1, 
4, 16]. 
 În consecinţă, pe textul cu cerneală 
metalo-galică pot fi prezente variate grupări 
cromofore, generate de cerneluri sau formate 
sub acţiunea tratamentului termic: produşi de 
degradare a celulozei şi taninurilor, complecşi 
ai acestora cu ionii metalelor tranziţionale, 
oxizi metalici, etc.  

Acest fapt a impus aprecierea 
obiectivă a modificărilor cromatice pe durata 
îmbătrânirii accelerate prin reprezentarea 
culorilor in spaţiul de culoare CIELAB (CIE 
1976 L*a*b*). Analiza proprietăţilor optice ale 
hârtiei permite stabilirea unor caracteristici de 
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culoare ce pot descrie cu acurateţe comportarea 
complexului hârtie-cerneală [17 - 21] şi a 
suportului papetar după imbătrânire accelerată 
sau după diferite tratamente [22 - 25].  
 

PARTEA EXPERIMENALĂ 
 

Materiale şi metode 
 
Hârtia suport 
 
 S-a utilizat un sortiment de hârtie 
obţinută din linters de bumbac dezincrustat 
alcalin (proba M), cu un gramaj mediu de 40 

g/m2. Hârtia nu conţine aditivi (materiale de 
încleiere sau de umplere).  
 

 
Soluţiile de cerneluri 
  

În obţinerea soluţiilor de cerneluri 
metalo-galice s-a optat pentru adaptarea la 
condiţii de laborator a şase reţete tradiţionale 
medievale [26].  Selecţia a fost obţinută după o 
analiză riguroasă a surselor documentare 
disponibile, prin examinarea comparativă a 
unor manuale de pictură corespunzând 
perioadei istorice menţionate [27]. Compoziţia 
şi valorile de pH ale soluţiilor de cerneluri 
preparate sunt prezentate în Tabelul 2. 

 

Tabelul 2 Compoziţia şi valorile de pH ale soluţiilor de cerneluri metalo-galice [26] 

Cerneala FeSO4 
(mol/l) 

CuSO4 
(mol/l) 

Acid galic (AGa)* 
(mol/l) 

Fe2+/AGa 
(mol/mol) 

Cu2+/AGa 
(mol/mol) 

Gumă arabică 
(g/l) pH soluţie 

1 0,507 - 0,251 2,164 - 98,2 2,45 
2 0,057 0,048 0,159 0,357 0,302 55,9 2,11 
3 0,190 - 0,197 0,965 - 18,0 2,51 
4 - 0,086 0,215 - 0,402 52,9 2,81 
5 - - 0,231 - - 26,1 4,26 
6 0,086 - 0,950 0,09 - - 1,98 

* calculat în ipoteza hidrolizei complete a taninurilor 

 
Prin depunerea prin pensulare a cernelurilor 
1÷6 pe hârtia model au fost obţinute probele de 
hârtie C1÷C6. 
 

Metode 
  
Îmbătrânire accelerată 
  
S-a aplicat un tratament termic uscat de 
îmbătrânire  accelerată la 105C timp de 24, 48 
şi 72 ore (conform ISO 5630 -1:1991 şi ASTM 
D776-87) [26].   
 
Colorimetrie 
 
Măsurătorile colorimetrice au fost realizate 
utilizând un spectrofotometru Spectroflash SF-
300 Data Color International®, iluminare 
D65/10 şi prelucrarea datelor cu softul 
Micromath 2000®. Caracterizarea probelor 
C1÷C6 pe durata tratamentului termic a 
implicat evaluarea spectrelor de reflexie în 
domeniul 400-700 nm (radiaţii vizibile) şi 
determinarea caracteristicilor de culoare 

definite prin coordonatele sistemului CIELAB. 
  

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 
Calculul parametrilor de culoare 
 

Din valorile spectrale s-au calculat 
coordonatele tricromatice X, Y, Z şi 
coeficienţii tricromatici x, y. Pe baza acestor 
mărimi s-au obţinut în spaţiul cromatic CIE 
1976 (CIELAB) luminozitatea L*, coordonata 
a* (reprezintă în procente conţinutul de roşu al 
probei între 0 şi 100% şi de verde intre -100% 
şi 0%), coordonata b* (conţinutul de galben cu 
valori procentuale între 0 şi 100% sau de 
albastru între -100% şi 0%), croma –saturaţia 
culorii- C* pe durata tratamentului termic şi 
nuanţa h*. C* are valoare 0 pentru probele 
acromatice -albe sau negre-, valori mai mari 
pentru probele saturate în culoare şi valori mai 
mici pentru probele nesaturate în culoare. 
Cordonata h* este atribuită culorii roşu la 0º, 
galben la 90º, verde la 180º şi albastru la 270º. 
Rezultatele obţinute sunt prezentate in Tabelul 
3.  
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Tabelul 3 Evoluţia valorilor (L*, a*, b*, C* şi h*) pentru proba martor M şi probele conţinând 
cerneluri metalo-galice C1 – C6 cu durata tratamentului termic 

 

Proba 
Durata îmbătrânire 

accelerată 
(ore) 

L* a* b* C* h* 

M 

0 89,65 0,07 3,36 3,36 88,88 
24 89,99 -0,00 3,97 3,97 90,05 
48 90,24 -0,03 3,77 3,77 90,38 
72 90,69 0,01 4,52 4,52 89,87 

C1 

0 50,48 -0,13 5,13 5,13 91,4 
24 51,57 0,62 6,92 6,95 84,85 
48 50,11 0,84 7,17 7,22 83,31 
72 51,43 1,08 8,25 8,32 82,52 

C2 

0 51,82 -0,19 -4,9 4,9 267,8 
24 51,02 -0,18 0,27 0,32 123,48 
48 52,72 -0,06 2,13 2,13 91,49 
72 52,03 0,01 2,83 2,83 86,76 

C3 

0 55,94 -1,19 -2,00 2,33 239,28 
24 52,19 -0,61 2,38 2,46 104,25 
48 54,69 -0,23 4,26 4,27 93,10 
72 53,78 0,01 4,98 4,98 89,9 

C4 

0 69,70 5,16 17,72 17,29 72,63 
24 67,34 4,95 18,46 18,4 74,39 
48 67,30 5,13 18,46 19,16 74,48 
72 64,20 5,80 19,23 20,09 73,23 

C5 

0 77,29 3,01 15,83 16,12 79,25 
24 76,00 3,57 18,02 18,37 78,81 
48 74,85 3,88 19,05 19,45 78,49 
72 73,20 4,57 20,38 20,89 77,37 

C6 

0 38,37 -0,98 -7,8 7,86 262,85 
24 38,88 -0,95 -3,99 4,10 256,61 
48 39,25 -0,95 -2,26 2,45 247,21 
72 37,35 -0,8 -1,27 1,50 237,9 

 

Tabelul 4 Modificarea parametrilor cromatici cu durata îmbătrânirii pentru probele M, C1-C6 

Proba 

Durata 
îmbătrânire 
accelerată 

(ore) 

Diferenţa de 
culoare 
ΔE* 

ΔL* Δa* Δb* ΔC* ΔH* 

M 

24 0,704 0,349 -0,069 0,607 0,606 0,075 

48 0,728 0,594 -0,091 0,411 0,41 0,093 

72 1,559 1,048 -0,055 1,154 1,153 0,067 

C1 

24 2,231 1,09 0,75 1,796 1,823 -0,683 

48 2,296 -0,374 0,967 2,048 2,096 -0,859 

72 3,481 0,949 1,209 3,123 3,193 -1,012 

C2 

24 5,229 -0,802 0,009 5,168 -4,577 -2,4 

48 7,083 0,9 0,133 7,024 -2,773 -6,455 

72 7,733 0,216 0,2 7,728 -2,07 -7,448 
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C3 

24 5,801 -3,755 0,583 4,382 0,133 -4,419 

48 6,455 -1,254 0,958 6,259 1,94 -6,027 

72 7,407 -2,163 1,197 6,983 2,658 -6,567 

C4 

24 2,663 -2,358 -0,21 1,221 1,111 0,548 

48 3,099 -2,401 -0,034 1,959 1,869 0,587 

72 6,177 -5,503 0,636 2,733 2,799 0,193 

C5 

24 2,603 -1,298 0,56 2,185 2,252 -0,134 

48 4,14 -2,449 0,876 3,221 3,329 -0,237 

72 6,314 -4,091 1,563 4,549 4,772 -0,604 

C6 

24 3,844 0,511 0,029 3,81 -3,759 -0,617 

48 5,611 0,884 0,03 5,541 -5,411 -1,193 

72 6,606 -1,015 0,18 6,526 -6,357 -1,484 
 
Foto-oxidarea şi reacţiile termo-chimice 
conduc la procese similare celor care însoţesc 
îmbătrânirea naturală a celulozei. Pentru 
celuloză, modificările cromatice produse de 
îmbătrânirea termică sau radiolitică sunt 
justificate în literatura de specialitate prin 
transformări chimice la nivelul ligninei [28-31] 
sau a hidraţilor de carbon [32-34], fiind 
exprimate în general prin variaţia gradului de 
alb. Calcularea gradului de alb W(CIE) a utilizat 

în ecuaţia 1 coordonata tricromatică Y şi 
coeficienţii tricromatici x şi y [35,36]: 

 
W(CIE) = Y + 800 · (0,3138 – x) + 1700 

· (0,3310 – y) 
 
Rezultatele obţinute sunt prezentate în 

tabelul 2, împreună cu indicele de galben 
ASTM E313 evaluat cu ecuaţia 2 [26]: 

E313 = [100 (1,3013X – 1,1498Z))/Y] 
 

Tabelul 5. Efectul tratamentului termic asupra indicilor colorimetrici grad de alb W şi indice de 
galben E313 

Proba 
 Durata îmbătrânire accelerată (ore) W(CIE) E313 

M 
 
 

0 59,5 6,74 
24 58,8 7,43 
48 57,4 7,84 
72 56,5 8,85 

C1 
 
 

0 -20,0 15,62 
24 -31,7 21,49 
48 -35,9 22,93 
72 -41,7 25,82 

C2 
 
 

0 56,2 -16,45 
24 17,2 0,62 
48 5,2 6,45 
72 -0,8 8,72 

C3 
 
 

0 37,8 -7,49 
24 2,7 6,58 
48 -7,8 12,14 
72 -14,2 14,68 

C4 
 
 

0 -54,7 42,09 
24 -67,8 45,38 
48 -72,1 47,06 
72 -84,6 50,94 

C5 
 

0 -32,5 35,73 
24 -47,4 40,80 
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 48 -55,9 43,48 
72 -67,4 47,26 

C6 
 
 

0 81,9 -34,93 
24 47,1 -17,73 
48 31,3 -10,49 
72 21,7 -6,46 

 

Evoluţia caracteristicilor cromatice ale 
hârtiei-suport 

  

Pentru hârtia M (proba martor) evoluţia 
valorilor remisiei spectrale în domeniul 400-
700 nm cu durata îmbătrânirii termice este 
ilustrată în figura 1.  

 
Fig. 1 Spectrul de remisie spectrală pentru proba martor pe durata tratamentului termic 

 
Diferenţele sunt relativ minore, proporţionale 
cu durata tratamentului şi cu lungimea de undă 
a radiaţiei. Singurul parametru cromatic a cărui 
valoare creşte uşor în timpul îmbătrânirii 
termice a hârtiei este luminozitatea L*, (figura 
2a) cu o evoluţie similară celei remarcate la 

îmbătrânire higrotermică în incinte capsulate 
[24]. Îmbătrânirea accelerată nu a condus la 
diferenţe majore de culoare, ele situându-se 
sub limita de detecţie a observatorului (ΔE < 
1,5-2) (figura 2b).  

 

  
2a 2b 

Fig. 2 Proba de hârtie martor M. Dependenţa parametrului colorimetric luminozitate L* (2a) şi a 
diferenţei de culoare ΔE (2b) de durata tratamentului termic 
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Pentru hârtia netratată cu cerneluri (M), in 
evoluţia W(CIE) şi a indicelui de galben E313 
dependenţa de durata tratamentului de 
îmbătrânire accelerată (x, în Tabel 6) este 

liniară, rezultat conform cu analizele efectuate 
pe alte celuloze papetare [32]. Îmbătrânirea 
este însoţită de o reducere a gradului de alb al 
probei de hârtie.  

 

Tabelul 6 Variaţia gradului de alb în fucnţie de durata tratamentului de îmbătrânire accelerată 

Ecuaţia de variaţie a gradului de alb W (CIE) cu durata 

tratamentului de îmbătrânire accelerată (ore) 

y = - 0.0433·x + 59.61 

R2 = 0.9851 

Ecuaţia de variaţie a indicelui de galben E313 cu 

durata tratamentului de îmbătrânire accelerată (ore) 

y = 0.021·x + 14.033 

R2 = 0.975 

    

  
Fig. 3 Deplasarea parametrilor de culoare în spaţiul cromatic (a*-b*) cu durata tratamentului termic 
 
Evoluţia culorii în spaţiul cromatic a*-b*, 
reprezentată de deplasarea spre galben şi o 
uşoară creştere a saturaţiei C* argumentează 
mărirea luminozităţii cu creşterea duratei de 
tratament termic (figura 3). Valoarea 
coordonatei a* practic nu este afectată de 
tratamentul de îmbătrânire. 
 
Influenţa îmbătrânirii termice asupra 
caracteristicilor cromatice ale ansamblului 
hârtie - cerneală metalo-galică 
  
Evoluţia spectrelor de remisie ale probelor 
tratate cu cerneluri metalo-galice având 
compoziţii diferite pe parcursul îmbătrânirii 
termice accelerate sunt prezentate în figura 4.   

Ea este specifică fiecărei probe de 
hârtie tratată cu cerneală. Evidenţierea unor 
aspecte comune sugerează posibilitatea 
identificării pe baza acestor determinări a 
tipului de cerneală aplicată pe un suport 
papetar.  

Curbele de remisie spectrală a hârtiei 
neîmbătrânite conţinând cerneală fero-galică 
(C1, C3, C6) prezintă valori maxime la 440-
460 nm şi valori minime la 600-660 nm, iar 
degradarea termică accelerată atenueză 
maximele şi măreşte remisia în domeniul 600-
660 nm, în funcţie de comportarea 
componentelor din cerneluri.  
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Fig. 4 Evoluţia spectrelor de remisie ale probelor tratate diferite pe parcursul îmbătrânirii termice 

accelerate 
Curbele de remisie spectrală în 

domeniul vizibil ale probei C2 (cerneală mixtă, 
fero- şi cupro-galică) prezintă o evoluţie 
intermediară, în timp ce pentru hârtia tratată cu 
cerneală cupro-galică (C4) şi pentru C5 
valorile cresc semnificativ, aproape liniar, 

odată cu creşterea lungimii de undă a radiaţiei, 
dar se reduc gradual prin îmbătrânire termică.  
 Modificarea culorii în spaţiul CIELAB 
(a*-b*) confirmă o netă diferenţiere între 
cernelurile fero-galice şi cele cupro-galice 
(figura 5).  

 

 

Fig. 5 Evoluţia culorii în spaţiul (a*-b*) pentru probele tratate cu tipuri diferite  
de cerneluri metalo-galice 
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Hârtia C4 tratată cu cerneală cupro-galică 
prezintă caracteristici cromatice şi o evoluţie a 
acestora diferite de cele ale hârtiilor conţinând 
cerneluri fero-galice, dar asemănătoare cu cele 
ale suportului papetar care conţine cerneală 
incompletă. Probele tratate cu cerneluri fero-
galice au o poziţionare evidentă în zona 
acromatică; situarea probelor neîmbătrânite în 

cadranul IV (-a –b), proprie galatului feric, este 
dependentă de  raportul AGa / Fe2+ din 
compoziţia cernelii (figura 6). Cerneala mixtă 
fero- şi cupro-galică din proba C2 conferă 
iniţial valori pozitive ale coordonatei b* şi 
nuanţă caracterizată prin h ~ 91º. Aceasta se 
deplasează până la 82,5º spre roşu pe durata 
tratamentului termic. 

 
Fig. 6 Dependenţa valorii b* de raportul  Fe2+ / AGa din cernelurile fero-galice 

 
După tratamentul termic aplicat, nuanţa se 
modifică, valorile lui b* cresc, sugerând 
descompunerea complexului şi formarea unor 
compuşi de oxidare ai tuturor componentelor. 
Rezultate similare sunt menţionate şi în 

literatura de specialitate [20-22, 37].  Evoluţia 
nuanţei pe durata îmbătrânirii reflectă 
contribuţia componentei hidrolitice (dominantă 
pentru C6) şi a celei oxidative a degradării 
(figura 7a).  

 

 
Fig. 7 Modificarea nuanţei de culoare a hârtiilor cu cerneluri fero-galice (7a) şi cerneală mixtă sau 

cupro-galică (7b) 
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Proba C4 C2 care conţine cerneală mixtă (fero- 
şi cupro-galică) este caracterizată înainte de 
îmbătrânire printr-o valoare pozitivă a lui b*, 
spre deosebire de probele conţinând cerneluri 
fero-galice. Deplasarea spre orange, mai 
pronunţată după 24 ore de tratament termic, 
este evidentă (figura 7b). Nuanţa conferită de 
cerneala cupro-galică (C4) este caracterizată 
prin valori ale unghiului h situate între 73-75º; 

acestea nu se modifică semnificativ în timpul 
îmbătrânirii termice. Saturaţia culorii creşte 
însă, afectând luminozitatea. 
Evoluţia luminozităţii probelor C1-C6 în 
timpul îmbătrânirii termice este prezentată 
sintetic în figura 8. Probele C5 şi C4 prezintă 
valori mai ridicate ale luminozităţii, cu o 
evoluţie în timp şi de amploare similară. 

 

 

 
Fig. 8 Modificarea luminozităţii după îmbătrânirea hârtiilor 

 

Pentru hârtiile care conţin cerneluri fero-galice 
(cu excepţia probei C6) luminozitatea se 
situează în limitele 50-55%, diferenţa de 
luminozitate ΔL fiind sub limita de detecţie a 

observatorului (C1, C2, C6) sau având – pentru 
proba C3- valori semnificative. Cea mai redusă 
luminozitate se înregistrează pentru proba C6. 

 

 
Fig. 9 Influenţa îmbătrânirii termice asupra diferenţei de culoare 

 
Stabilitatea culorii hârtiilor conţinând cerneluri 
metalo-galice a fost evaluată prin diferenţa de 
culoare ΔE. Reprezentarea grafică din figura 9 
evidenţiază faptul că modificarea este 
neliniară, semnificativă pentru majoritatea 
probelor şi dependentă de durata îmbătrânirii 

termice. În cazul cernelurilor fero-galice, 
diferenţa de culoare se atenuează după 24 de 
ore de menţinere la temperatura de 105oC, 
confirmând rezultate experimentale similare 
[37]. 
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 CONCLUZII 
  

Pentru condiţiile experimentale 
abordate, evaluarea caracteristicilor cromatice 
în spaţiul CIELAB şi a valorilor remisiei 
spectrale în domeniul vizibil permite 
nedistructiv, rapid şi cu acurateţe acceptabilă 
identificarea cernelurilor fero-galice, cupro-
galice şi a celor incomplete, precum şi  
aprecierea stării de conservare a suporturilor de 
text ale documentelor istorice. 
 Hârtia martor (proba M) a fost 
caracterizată prin evoluţia remisiei spectrale în 
intervalul 400-700 nm, a indicelui de alb şi de 
galben, a luminozităţii dar şi prin diferenţa de 
culoare ΔE. Îmbătrânirea accelerată determică 
reducerea gradului de alb şi o uşoară creştere a 
luminozităţii.  
 Culoarea cernelurilor fero-galice 
depuse pe suport papetar se situează înainte de 
îmbătrânirea termică în spaţiul cromatic (-a*,-
b*). Valorile coordonatei b* se corelează liniar 
cu raportul molar Fe2+/acid galic, fiind minime 
pentru rapoarte pronunţat subunitare. 
Îmbătrânirea termică deplasează nuanţa culorii 
acestor cerneluri de la albastru intens spre 
galben. Aspectul deplasării este dependent de 
mecanismul de degradare dominant. 
 Prezenţa ionilor de Cu2+ induce unele 
particularităţi în procesul de formare a cernelii, 
în evoluţia compoziţiei acesteia şi în procesul 
de degradare a celulozei. Hârtia tratată cu 
cerneală cupro-galică prezintă caracteristici 
cromatice şi o evoluţie a acestora cu durata 
îmbătrânirii termice diferite de cele ale 
cernelurilor fero-galice.  
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Rezumat 

 
În lucrare se discută despre testarea şi controlul calităţii hârtiilor 
componente, cartonului ondulat şi ambalajelor din carton ondulat. În 
practică se foloseşte un număr apreciabil de metode de testare pentru 
hârtie, carton ondulat şi ambalaje. Nivelul calitativ se asigură doar prin 
efectuarea de teste de laborator folosind aparatură adecvată şi metode 
standardizate pentru determinarea fiecărui parametru. Există un număr 
limitat de încercări prin care se poate caracteriza satisfăcător cartonul 
ondulat şi ambalajele. Dacă se determină prea mulţi parametri, atunci 
sunt necesare aparate de laborator scumpe şi personal calificat 
corespunzător. Lucrarea include o listă cu numărul minim de încercări 
necesare în industria cartonului ondulat. 
 
Cuvinte cheie: Hârtie capac, Hârtie miez, Carton ondulat, Ambalaje, 
Încercări 
 

Abstract 
 

The paper contains a discussion regarding testing and controlling of 
quality of paperboards, corrugated board and packages. There are a 
significant number of standard tests related to the component papers, 
corrugated board and boxes. The 
required quality of the products can be achieved only by conducting 
regular testing in the laboratory by using calibrated testing equipment 
and also by following standard test methods for each significant 
parameter. There are a definite number of tests needed for a 
satisfactory characterization of the corrugated board and boxes. If too 
many parameters are performed, expensive equipments and qualified 
laboratory assistants are necessary. The paper includes a list of the 
lowest amount of testing methods needed in the corrugated board 
industry. 
 
Key words: Testliner, Fluting paper, Corrugated board, Packages, Testing 
 

 
INTRODUCERE 

 
Calitatea ambalajelor din carton 

ondulat depinde de numeroşi parametrii care 
pot fi clasificaţi pe trei nivele [1]: 

- factori dependenţi de natura 
materialului fibros şi de tehnologia 
de fabricare a hârtiei: dimensiunile 
fibrelor, compoziţia pastei de hârtie, 



Celuloză şi Hârtie

16

2012, vol. 61, nr. 3
Celuloză şi Hârtie        2012, vol.61, nr. 3 

 16

gradul de măcinare şi distribuţia 
lungimii fibrelor, parametrii de 
operare a maşinii de hârtie, folosirea 
aditivilor; 

- factori dependenţi de proprietăţile 
structurale şi mecano-reologice a 
hârtiilor componente: masă, 
densitate, porozitate, rezistenţă 
mecanică, alungire; în acest grup se 
includ şi caracteristicile specifice 
hârtiilor pentru carton ondulat: 
indicele Concora, rezistenţa la 
compresiune în planul foii, 
rezistenţa la strivire pe inel; 

 
- factori dependenţi de proprietăţile 

cartonului ondulat şi ambalajelor: 
rezistenţa la strivire în planul 
cartonului, rezistenţa la strivire pe 
cant, rezistena la compresiune a 
cutiilor. 
În mod simplificat, dependenţa 
dintre calitatea hârtiilor 
componente, a cartonului şi 
ambalajelor, precum şi principalii 
factori de influenţă, se prezinta în 
figura 1. 

Figura 1. Dependenţa dintre parametrii prin care se apreciază calitatea hârtiilor componente, 
cartonului ondulat şi ambalajelor 

 
 
Producătorii trebuie să asigure o rezistenţă 
satisfăcătoare catonului ondulat şi 
ambalajelor în situaţia utilizării unor hârtii a 
căror masă se reduce continuu şi datorită 
folosirii maculaturii ca sursă principală de 
fibre celulozice pentru fabircarea hârtiilor 
miez şi capac. Calitatea hârtiilor din 
maculatură depinde, în afară de sortul de 
maculatură folosit, de gradul de sortare a 
maculaturii, de tehnologia de obtinere a 
pastei de maculatură şi de fabricaţia pe 
maşină. Se obţin calităţi diferite de hârtii 
miez şi capac din maculatură 100% ale căror 
proprietăţi se pot stabili prin alegerea 
tehnologiei de fabricaţie. La stabilirea 
nivelului acestor proprietăţi trebuie avut în 
vedere faptul că orice îmbunătăţire peste 
nivelul necesar măreşte nejustificat preţul 
hârtiei şi, în final, preţul ambalajelor. 
Fabricanţii de carton ondulat combină 

sortimente variate de hârtie cu scopul 
obţinerii unor caracteristici satisfăcătoare ale 
cutiilor, la cel mai mic preţ de producţie. 
Având în vedere că pe cei mai mulţi 
beneficiari îi interesează îndeosebi preţul 
ambalajului şi doar în plan secundar 
calitatea acestuia, costurile de fabricaţie se 
iau în calcul la analiza fiecărui factor. De 
exemplu, se ştie că hârtiile componente 
intervin cu aproximativ 60 % din preţul 
ambalajului la fabrica de carton ondulat şi 
de aceea trebuie să ţină seama de această 
realitate [2]. Totuşi, caracteristicile de 
rezistenţă ale cutiilor din carton ondulat 
trebuie menţinute deasupra unei limite, 
variabilă pentru fiecare caz în parte. În acest 
scop, producătorul de ambalaje din carton 
ondulat are la dispoziţie metode de încercare 
care îi permit să anticipeze comportarea 

 
Hârtii componente 

 
Carton ondulat 

 
Ambalaje 

 
Rezistenţa la 

compresiune a cutiilor 

Rezistenţa la plesnire 
Rezistenţa la aplatizare 

Rezistenţa la 
compresiune pe cant 

Rezistenţa la plesnire 
Rezistenţa la compresiune 

în planul foii 
Indicele Concora 
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cartonului ondulat şi a ambalajului în 
condiţii reale de utilizare.  
Numărul mare de încercări ale hârtiilor 
componente, ale cartonului ondulat şi 
ambalajelor, ridică problema dotării 
laboratoarelor cu aparatura necesară şi cu 
personal calificat. Producătorii de carton 
ondulat şi ambalaje sunt nevoiţi să 
achiziţioneze echipamente de laborator 
scumpe, dintre care unele sunt folosite 
ocazional, la cererea unui număr limitat de 
beneficiari. Sunt cazuri în care se solicită 
determinări de laborator care au relevanţă 
mai mică sau care nu se efectuează în mod 

curent. Unii beneficiari nu cunosc îndeajuns 
semnificaţia unor determinări, dar cer să fie 
efectuate de către producătorul de carton 
ondulat şi ambalaje.  
În acest sens, este necesară o discuţie asupra 
parametrilor care se determină în mod curent 
la hârtiile componente, cartonul ondulat şi 
ambalaje, cu scopul ierarhizării importanţei 
acestor determinări. În prezenta lucrare se 
fac referiri cu privire la utilitatea testelor 
care privesc industria de carton ondulat şi se 
arată că ambalajele se pot caracteriza 
suficient de exact pe baza unui număr limitat 
de încercări. 

 
ÎNCERCĂRILE HÂRTIILOR 

 
Orice producător de carton ondulat 

ştie că numai din hârtii superioare calitativ 
se poate obţine un produs de calitate care 
poate fi valorificat avantajos. Hârtiile pentru 
cartonul ondulat trebuie să îndeplinească 
cerinţele calitative care depind de sortiment, 
fiind testate atât prin metode comune cât şi 
specifice. 
 Hârtia strat ondulat, denumită curent 
hârtie miez reprezintă componentul principal 
al structurii de rezistenţă a cartonului 
ondulat, prin forma sinusoidală şi punctele 
de lipire rigide cu straturile de hârtie netedă. 
Ea se opune aplatizării (strivirii) şi conferă 
capacitate de amortizare  şocurilor exercitate 
pe feţele cartonului. Totodată, ondulele din 
hârtie miez contribuie şi la creşterea 
rezistenţei la strivire pe cant a cartonului 
ondulat, parametru foarte important de care 
depinde rezistenţa la compresiune a cutiilor. 
Prin forma lor specifică şi profilul identic, 
care se repetă practic nelimitat, ondulele 
asigură forma dreaptă, plană, a plăcilor de 
carton ondulat, iar prin capacitatea de a se 
deforma fără a afecta integritatea cartonului, 
ele permit biguirea şi plierea, operaţii 
principale în procesul de fabricare a 
ambalajelor. Datorită aerului conţinut în 
structura sa, cartonul ondulat este şi un bun 
izolator termic şi fonic. 
 Hârtia miez trebuie să îndeplinească 
cerinţe calitative comune tuturor hârtiilor 
(masă, grosime, densitate), precum şi altele 

specifice, dintre care cele mai importante 
sunt: indicele de plesnire, rezistenţa la 
aplatizare în formă ondulată, rezistenţa la 
strivire pe inel, capacitatea de absorbţie a 
apei. Principala caracteristică de rezistenţă a 
hârtiei miez este rezistenţa la aplatizare a 
ondulelor, măsurată prin intermediul valorii 
CMT (CMT-Corrugated Medium Test – 
încercarea hârtiei ondulate pentru carton 
ondulat), care reprezintă indicatorul 
rezistenţei potenţiale a cartonului ondulat 
[3].  
 O caracteristică importantă a hârtiei 
miez este rezistenţa la strivire pe inel care 
măsoară capacitatea de a prelua forţele 
exercitate în planul foii, pe cele două 
direcţii, longitudinală şi transversală. 
Rezistenţa la strivire pe inel se corelează cu 
rezistenţa la strivire pe cant a cartonului 
ondulat şi, prin intermediul acesteia din 
urmă,  cu rezistenţa la compresiune a 
cutiilor. Această încercare este înlocuită, în 
ultimul timp, cu rezistenţa la compresiune în 
planul foii, test mai simplu de efectuat şi 
care se corelează mai precis cu rezistenţa la 
strivire pe cant a cartonului ondulat. 
 Hârtia miez se apreciază şi prin 
intermediul valorii coeficientului de frecare 
la cald. Acesta influenţează capacitatea de 
ondulare a hârtiei şi gradul de pierdere a 
rezistenţei în procesul de ondulare, motiv 
pentru care se preferă hârtii cu valori scăzute 
ale coeficientului de frecare. 
Orientarea fibrelor în planul foii 
condiţionează în bună măsură calitatea 
hârtiei miez, deoarece s-a constatat că 
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rezistenţa la aplatizare creşte dacă fibrele 
sunt orientate paralel cu direcţia efortului 
aplicat asupra ondulelor. Dacă fibrele sunt 
orientate predominant în direcţie 
longitudinală, se măreşte modulul de 
elasticitate a hârtiei pe această direcţie şi 
creşte rigiditatea în sensul mersului maşinii.  
 Hârtia strat neted, denumită obişnuit 
hârtie capac este cel de-al doilea component 
major al cartonului ondulat care îi defineşte 
structura prin poziţionarea sa atât la cele 
două feţe cât şi intermediară straturilor de 
hârtie ondulată şi prin formarea, împreună 
cu acestea, a liniilor de lipire rigide. Hârtia 
strat neted trebuie să confere proprietăţi de 
rezistenţă cartonului ondulat şi să permită 
imprimarea, cerinţe care impun  
caracteristicile  acestui sort. 
 Primul rol, acela de a asigura 
soliditate cartonului este îndeplinit prin 
intermediul valorilor indicelui de plesnire şi 
rezistenţei la strivire pe inel. Indicele de 
plesnire ridicat asigură protecţia 
conţinutului, în timp ce a doua caracteristică 
influenţează rezistenţa la compresiune a 
cutiilor. Îndeosebi indicele de plesnire este 
important pentru producătorii de carton 
ondulat, pentru că rezistenţele la plesnire şi 
la perforare dinamică ale cartonului ondulat 
sunt funcţie directă de indicii plesnire ai 
hârtiilor componente. De altfel, unul dintre 
criteriile de clasificare a acestui sort de 
hârtie este valoarea acestui indicator. şi la 
hârtia strat neted tendinţa este ca în loc de 
rezistenţa la strivire pe inel să se determine 
rezistenţa la compresiune în planul foii. 
 A doua cerinţă, aceea de a permite 
imprimarea, reclamă hârtiei capac 
următoarele caracteristici: încleiere, 
absorbţie a apei, netezime, rezistenţă la 
smulgere, porozitate, planitate, etc. Aceste 
proprietăţi trebuie să le îndeplinească la 
nivelul solicitat numai hârtia capac de la faţa 
cartonului ondulat în timp ce celelalte 
straturi de hârtie  (interior şi de la spatele 
cartonului) trebuie să satisfacă numai 
caracteristicile de rezistenţă şi cele legate de 
comportarea pe maşina de carton ondulat, 
hârtia nefiind fabricată pentru a corespunde 
şi procesului de imprimare. 

 În afară de aceste cerinţe, hârtia 
capac trebuie să satisfacă şi alte solicitări 
cum sunt culoarea (nuanţa), coeficientul de 
frecare, rezistenţa la abraziune, rezistenţa la 
biguire şi pliere. Uneori hârtia capac se 
analizează şi în privinţa pH-ului extractului 
apos sau pH-ului la suprafaţă, conţinutului 
de sulf reducător, proprietăţilor 
microbiologice etc. Se observă că, prin 
comparaţie cu hârtia miez, hârtia capac 
trebuie să răspundă la un număr mult mai 
mare de caracteristici şi din acest motiv 
fabricarea acestui sortiment este mai 
pretenţioasă. 
 Hârtia miez se testează pentru 
determinarea următoarelor caracteristici: 
masă, grosime, densitate, umiditate, 
rezistenţă la tracţiune, indicele de plesnire, 
rezistenţă la aplatizare în stare ondulată 
(indicele Concora), rezistenţă la strivire 
verticală a ondulelor (Corrugated Crush 
Test- CCT ), rezistenţă la compresiune în 
planul foii (Shortspan Compression Test – 
SCT) rezistenţă la strivire pe inel (Ring 
Crush Test – RCT), cifra Cobb. 
Determinarea cenuşii oferă imaginea 
gradului de impurificare cu particule 
minerale, iar a coeficientului de frecare la 
cald este utilă pentru aprecierea comportării 
hârtiei în grupul de ondulare. 
  

Hârtia capac se testează în vederea 
determinării următorilor parametri: masă, 
grosime, densitate, umiditate, indicele de 
plesnire, rezistenţă la tracţiune, rezistenţă la 
strivire pe inel - RCT, rezistenţă la 
compresiune – SCT, netezime, grad de 
încleiere, coeficient de frecare [4]. 
La ambele hârtii este uneori util să se 
determine şi compoziţia fibroasă, pentru a se 
verifica dacă ea corespunde sortului 
comandat şi preţului. Deasemenea, 
monitorizarea unghiului de orientare a 
fibrelor este folositoare pentru corectarea 
defectelor de planitate ale hârtiilor capac şi 
miez, respectiv pentru evitarea curbării sau 
răsucirii cartonului ondulat.  
 Din cele prezentate anterior rezultă 
că hârtiile pentru cartonul ondulat se pot 
testa prin multe metode, dar în condiţii 
practice efectuarea unui mare număr de 



19

Celuloză şi Hârtie2012, vol. 61, nr. 3Celuloză şi Hârtie        2012, vol.61, nr. 3 

 19

determinări este imposibilă. Multe încercări 
nu sunt strict necesare, deşi pot fi cerute de 
unii beneficiari, mai puţin avizaţi. Se 
consideră că parametrii cu adevărat 
importanţi ai hârtiilor pentru cartonul 
ondulat sunt: pentru hârtia capac - masa, 
indicele de plesnire şi rezistenţa la 
compresiune în planul foii (valoarea SCT); 

pentru hârtia miez - masa, indicele Concora 
şi rezistenţa la compresiune în planul foii, 
(valoarea SCT). La ambele sortimente de 
hârtie importantă este şi valoarea absorbţiei 
apei (cifra Cobb). În tabelul 1 se prezintă 
încercările hârtiilor pentru cartonul ondulat, 
selectate funcţie de importanţă. 

 
 

Tabelul 1. Încercările hârtiilor pentru cartonul ondulat 
 

Parametru determinat Hârtie capac Hârtie miez 

Masă, grosime, densitate, umiditate obligatoriu obligatoriu 

Rezistenţă la tracţiune la cerere la cerere 

Indicele de plesnire obligatoriu obligatoriu 

Cifra Cobb obligatoriu obligatoriu 

Permeabilitatea la aer la cerere la cerere 

Netezime la cerere - 

Coeficient de frecare la cerere la cerere 

Grad de alb, culoare la cerere la cerere 

Rezistenţa la aplatizare, CMT - obligatoriu 

Cenuşa la cerere la cerere 

Rezistenţa la strivire pe inel, RCT obligatoriu obligatoriu 

Rezistenţa la strivire în plan, SCT obligatoriu obligatoriu 

Unghiul de orientare a fibrelor dacă este posibil dacă este posibil 

 
 

În afară de determinările de 
laborator menţionate în tabelul 1, de mare 
importanţă pentru producătorul de carton 
ondulat sunt şi aspectele legate de calitatea 
bobinelor: lăţimea şi diametrul, densitatea de 
bobinare, uniformitatea marginilor bobinei, 
calitatea ambalării (tipul de ambalaj şi 
modul de ambalare, prezenţa benzilor de  

 
 
 
 

capăt, calitatea tuburilor şi existenţa 
dopurilor, modul de marcaj), numărul de 
ruperi şi marcarea lor, prezenţa eventualelor 
lovituri imputabile producătorului, sau 
transportatorului etc.  
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ÎNCERCĂRILE CARTONULUI 

ONDULAT 
 

Numărul de straturi de hârtie şi 
calitatea hârtiilor componente sunt 
principalii indicatori care definesc 
sortimentul cartonului ondulat. Similar cu 
hârtiile componente, cartonul ondulat se 
testează pentru determinarea unui număr 
relativ ridicat de caracteristici. 
Masa cartonului ondulat exprimă  consumul 
specific de hârtie la obţinerea cartonului şi 
este elementul cu influenţă decisivă asupra 
preţului şi caracteristicilor de rezistenţă. 
Alături de masă, grosimea cartonului este un 
parametru important, care influenţează 
rezistenţa la compresiune verticală a cutiilor, 
precum şi capacitatea de amortizare a 
şocurilor. Ea depinde de mărimea ondulei, 
de grosimea hârtiilor componente, precum şi 
de intensitatea solicitărilor de compresiune 
la care este supus cartonul la fabricarea pe 
maşină sau pe echipamentele pe care se 
obţin ambalajele. 
  Cartonul ondulat se testează 
indeosebi pentru determinarea 
caracteristicilor de rezistenţă. Rezistenţa la 
plesnire este o caracteristică foarte 
importantă, care defineşte într-o măsură 
însemnată capacitatea cartonului ondulat de 
a absorbi şocurile. Ea depinde de 
rezistenţele la plesnire ale hârtiilor strat 
neted, deoarece prin însumarea acestora se 
obţine o valoare apropiată de aceea a 
cartonului ondulat. Împreună cu rezistenţa la 
aplatizare, aceste două caracteristici exprimă 
capacitatea cartonului ondulat de a se opune 
la forţele exercitate perpendicular pe feţele 
sale. 
 O altă caracteristică foarte 
importantă este rezistenţa la compresiune pe 
cant, care reprezintă măsura în care cartonul 
ondulat se opune la forţele care acţionează 
în planul acestuia, paralel cu ondulele. 
Această încercare simulează efectul stivuirii 
cutiilor asupra comportării pereţilor. 
 Rezistenţa la încovoiere a cartonului 
ondulat reprezintă unul dintre parametrii de 
care depinde soliditatea cutiilor. Ea se 
corelează direct cu caracteristicile de bază 
ale cartonului ondulat: grosimea, mărimea 
ondulei şi gramajul.  

 Valoarea rezistenţei la dezlipire 
apreciază direct eficienţa operaţiei de lipire a 
cartonului ondulat. Uneori, se solicită şi 
determinarea rezistenţei la apă a liniilor de 
lipire la sortimentele de carton ondulat la 
care se cere un grad ridicat de rezistenţă la 
umiditate.  
 Coeficientul de frecare influenţează 
capacitatea de prelucrare a cartonului 
ondulat şi ambalajelor, precum şi 
manipularea şi stivuirea cutiilor. Se preferă 
coeficienţi de frecare ridicaţi, care să ofere 
aderenţa necesară la circulaţia cartonului 
ondulat prin utilajele de prelucrare şi să 
asigure stabilitatea pachetelor şi stivelor de 
cutii. Coeficientul de frecare se determină în 
condiţii statice (prin alunecarea probei pe 
planul înclinat) şi în condiţii dinamice, prin 
tragerea probei pe o suprafaţă orizontală. 
Dintre solicitările cartonului ondulat foarte 
importante sunt rezistenţa la aplatizare şi 
rezistenţa la plesnire 3/. Prima caracteristică 
depinde de calitatea hârtiei miez, iar a doua 
de calitatea hârtiilor strat netede din 
compoziţia cartonului. Importanţă deosebită 
prezintă şi rezistenţa la compresiune pe cant. 
Determinarea rezistenţei la încovoiere nu 
aduce informaţii suplimentare legate de 
rezistenţa cartonului sau a viitorului 
ambalaj. 
 

ÎNCERCĂRILE AMBALAJELOR 
 
 Controlul de calitate a ambalajelor 
din carton ondulat este o activitate 
complexă, fiind ultima etapă înainte de 
expedierea mărfii la beneficiar şi are ca scop 
determinarea măsurii în care ambalajul 
corespunde cerinţelor sale. În afară de 
controlul care se efectuează în timpul 
obţinerii ambalajului, controlul final 
presupune efectuarea următoarelor verificări 
şi determinări: 
- se controlează compoziţia cartonului 
ondulat, dacă s-a respectat calitatea hârtiilor 
componente; se apreciază şi culoarea 
(nuanţa) cutiilor la exterior; 
- se verifică precizia semicroiturii sub 
aspectul respectării dimensiunilor şi a 
paralelismelor;  
- se verifică starea şliţurilor: poziţionare, 
paralelism, adâncime, aspectul marginilor; 
- se verifică liniile de big: alinierea, 
paralelismul, adâncimea, uniformitatea; 
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- se verifică banda de asamblare: 
dimensiuni, centrarea faţă de panouri şi de 
clape; 
- se verifică clapele: dimensiuni, paralelism, 
închidere; 
- se controlează dimensiunile interioare ale 
cutiei şi toleranţele; 
- se verifică şi calitatea imprimării şi 
poziţionarea corectă a tipăriturii pe 
panourile cutiei. 
La cerere se determină caracteristicile de 
rezistenţă ale ambalajelor, dintre care cea 
mai importantă este rezistenţa la 
compresiune (Box Compression Test – 
BCT). 
Rezistenţa la compresiune a cutiilor 
anticipează comportarea acesteia în condiţii 
reale de stivuire, manipulare şi transport. 
Rezistenţa la compresiune a cutiilor trebuie 
să fie suficient de mare, încât să nu se 
producă strivirea cutiei de la baza stivei, în 
condiţiile în care beneficiarul ambalajelor a 
respectat cele convenite cu producătorul 
privind masa produsului ambalat, 
dimensiunile acestuia, modul de ambalare, 
numărul de cutii din stivă şi metoda de 
stivuire, precum şi condiţiile de depozitare. 
Factorii de care depinde valoarea BCT sunt 
incluşi în ecuaţia McKee, care pentru 
cartonul tip III are expresia: 
 
BCT =  5,87.ECT.T 0,5. Z 0,5,  N 
în care ECT reprezintă valoarea reistenţei la 
strivire pe cant a cartonului ondulat (N/m), T 
este grosimea cartonului, (m), iar Z 
perimetrul cutiei, (m). În afară de aceşti 
factori, valoarea BCT mai este influenţată de 
tipul şi de modul de realizare a cutiilor. BCT 
se reduce dacă cutia conţine ferestre de 
acces, orificii de ventilatie sau mânere 
practicate în panouri. La proiectarea 
ambalajelor trebuie să se ţină seama de 
această realitate. Deasemenea, valoarea BCT 
scade dacă s-au tăiat sliţuri prea adânci sau 
dacă banda de asamblare este prea îngustă 
sau lipită (capsată) necorespunzător. Dată 
fiind importanţa acestei caracteristici, 
determinarea ei a devenit curentă la 
producătorii de ambalaje.  
Rezistenţa la stivuire a cutiilor este un 
parametru complex, influenţat de mulţi 
factori, valoarea BCT indicând doar 
mărimea sarcinii care poate fi preluată de 
cutie. În condiţii reale de exploatare, 
rezistenţa la stivuire este influenţatăm şi de 

durata de stivuire, de umiditatea cartonul şi 
de variaţiile de umiditate din timpul 
depozitării, precum şi de modul de stivuire 
şi de repartizare a sarcinilor. 
 Alte caracterstici de rezistenţă se 
referă la rezistenţele la cădere liberă, la 
rostogolire, la şoc pe plan înclinat, la 
rezistenţa la vibraţii. Aceste determinări se 
efectează doar în cazul unor studii ale 
ambalajelor de mai mare complexitate. 
  
Tabelul 2 Lista încercărilor minim necesare 
la fabricarea cartonului ondulat şi 
ambalajelor 
 
Produsul Parametrul determinat 
Hârtii componente 
(miez şi capac) 

Masa, umiditatea, 
densitatea 
Indicele de plesnire 
Rezistenţa la aplatizare 
(CMT-hârtie miez) 
Cifra Cobb 

Carton ondulat Masa 
Rezistenţa la plesnire 
(cartonul cu trei straturi) 
Rezistenţa la strivire pe 
cant (ECT) 

Cutii Rezistenţa la compresiune a 
cutiilor (BCT) 

 
În tabelul 2 se prezintă lista determinărilor 
minim necesare la fabricarea cartonului 
ondulat şi ambalajelor. S-au inclus doar 
acele încercări pe baza cărora se poate 
aprecia suficient de precis calitatea 
produselor. Desigur că prin completarea 
acestei liste cu determinări suplimentare, se 
obţine o imagine mai exactă , dar trebuie 
analizată de fiecare dată utilitatea reală a 
fiecărei determinări.  
În România continuă acţiunea de preluare 
selectivă a  standardelor ISO, normative 
elaborate de Comitetul Tehnic ISO/TC 6 
“Hârtie, Carton şi Celuloze”, din cadrul ISO 
– Elveţia. Pentru industria cartonului ondulat 
şi ambalajelor din carton ondulat sunt deja 
asimilate o parte dintre standardele ISO sau 
EN, dar alte metode de determinare, care se 
utilizează pe scară largă de către 
producătorii de carton ondulat, nu sunt încă 
introduse oficial în România. Din acest 
motiv, se apelează la standardele ISO 
nepreluate încă, sau la cele ale asociaţiilor 
profesionale, FEFCO, TAPPI, SCANTEST, 
PIRA, etc. după cum se convine între 
partenerii de afaceri.  
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Tabelul 3  Corespondenţa între principalele standarde folosite pe plan mondial în industria cartonului 
ondulat [5,6] 

 
Mărimea 

determinată 
Metoda de determinare 

SR(STAS) ISO DIN TAPPI FEFCO 
Rezistenţa la 
plesnire 

 
6645/90 

 
2759 

 
53141 

 
T 810 om 85 

 
No 4 

Rezistenţa la strivire 
pe cant 

- 3037 53149 T 811 om 83 No 8 

Rezistenţa la 
compresiune a cutiilor 

- - 55440 T 804 om 81 No 50 

Rezistenţa la strivire 
pe inel 

9340/73 - 53134 T 818 om 82 - 

Indice CONCORA – 
hârtie miez 

SR EN ISO 
7263/96 

7263 53143 T 809 om 82 - 

Absorbţia apei. 
Metoda Cobb 

9496/74 535 53132 T 819 om 84 No 7 

Grosimea cartonului 
ondulat 

13001/91 534 - - No 3 

Rezistenţa la 
încovoiere 

- 2493 53121 T 820 cm 85 - 

Masa cartonului 
ondulat 

- - 53104 - No 2 

Umiditatea cartonului 
ondulat 

- 287 53103 T 412 om 83 - 

Rezistenţa la dezlipire 9574/74 
 

- 53133 T 812 om 85 No 9 

Rezistenţa la 
aplatizare 

8936/82 3035 - T 808 om 92 No 6 

Coeficientul de 
frecare 

- - - T 815 om 90 - 

 
  
 
 
 
Trebuie menţionat faptul că, pentru aceeaşi 
determinare, diferitele normative prevăd uneori 
proceduri diferite sau apropiate (arareori 
identice), precum şi aparatură de la diverse 
firme producătoare, ceea ce creează probleme 
legate de interpretarea, recunoaşterea şi 
compararea rezultatelor. Din acest motiv, 
trebuie cunoscută corespondenţa dintre 
diferitele standarde pentru a putea răspunde 
solicitărilor clienţilor. În tabelul 3 se prezintă 
principalele determinări ce se efectuează în 
domeniul cartonului ondulat, împreună cu 
standardele cele mai folosite pe plan mondial. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONCLUZII 
 
Numărul mare de încercări ale hârtiilor 
componente, ale cartonului ondulat şi 
ambalajelor, ridică problema dotării 
laboratoarelor cu aparatura necesară şi cu 
personal calificat. Producătorii de carton 
ondulat şi ambalaje sunt nevoiţi să 
achiziţioneze echipamente de laborator 
scumpe, dintre care unele sunt folosite 
ocazional, la cererea unui număr limitat de 
beneficiari; 
 
Hârtiile pentru cartonul ondulat se pot testa 
pentru determinarea multor caracteristici dar, 
în condiţii practice, efectuarea unui număr prea 
mare de încercări este dificilă şi neproductivă. 
O serie de încercări care nu sunt strict 



23

Celuloză şi Hârtie2012, vol. 61, nr. 3
Celuloză şi Hârtie        2012, vol.61, nr. 3 

 23

necesare, pot fi cerute de unii beneficiari mai 
puţin avizaţi; 
 
Dintre încercările cartonului ondulat foarte 
importante sunt rezistenţa la plesnire şi 
rezistenţa la strivire pe cant. Determinarea 
rezistenţei la încovoiere nu aduce informaţii 
suplimentare legate de rezistenţa cartonului sau 
a ambalajului; 
 
Există un număr minim de încercări pe baza 
cărora se poate aprecia suficient de precis 
calitatea cartonului şi ambalajelor. Efectuarea 
unor teste suplimentare, poate conduce la 
obţinerea unei imagini mai exacte a calităţii 
produsului, dar trebuie analizată de fiecare dată 
utilitatea reală a fiecărei determinări. 
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Rezumat 
 
Incepand cu anul 2005  S.C. Vrancart S.A. Adjud a initiat o politica coerenta 
de gestionare a deseurilor generate de societate, in special, a celor rezultate 
din procesele de productie. O atentie deosebita s-a acordat deseurilor 
potential combustibile deoarece aceasta categorie are o pondere foarte 
mare, peste 90% din totalul deseurilor generate de Vrancart. 
Incepand cu anul 2007 principalele categorii de deseuri rezultate din 
procesele de productie au fost cantarite, analizate din punct de vedere al 
compozitiei, umiditatii etc. 
 
Cuvinte cheie: Managementul deşeurilor; Deşeuri solide; Maculatură; 
Nămol 

 
Abstract 

 
Since 2005 Vrancart Adjud (a main producer of flutting and tissue papers and 
corrugated board)   had initiaterd a coherent policy for managing the waste 
that were generated from production processes. The special attention was 
given to the waste with combustible potential, because this category 
represents over 90% of the total quantity of waste generated by Vrancart. In 
this respect, the main categories of waste resulted from production 
processes were weighed and analyzed regarding the composition and 
humidity. 
 
Keywords: Waste management; Solid waste; Secondary fibres; Sludge 
 
 
 
 

1. Principalele categorii de 
deseuri combustibile din 

VRANCART 
 

1.1. Nămolul  
Namolul rezulta in instalatia de epurare a apelor 
uzate a societatii, la decantoarele suspensionale si 
la treapta biologica. Namolul biologic in exces, 
reprezinta 2,8% din totalul namolului rezultat in 
statia de epurare. 
 In luna martie 2011 la masina de hartie pentru 
carton ondulat K25, a fost pusa in functiune o 
statie de limpezire prin flotatie a apelor rezultate 
din proces, unde rezulta un namol de flotatie cu 

consistenta de 2,5 – 3%. Acesta este pompat la 
statia de deshidratare a namolului si depozitat 
separat.  
Namolul din epurare se obtine la baza 
decantoarelor suspensionale si a celor secundare 
(namolul biologic) si este pompat la statia de 
deshidratare a namolului la o consistenta de 8 – 
10%. Aici este depozitat in doua rezervoare cu 
volumul de 1000 m3 fiecare, de unde este pompat 
la presa cu site si deshidratat pana la o uscaciune 
de peste 40%. 

Tratarea namolului in vederea 
deshidratarii este o operatiune delicata si depinde 
de foarte multi factori:  
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 tipul de maculatura folosita in 
obtinerea materialului fibros necesar 
fabricatiei sortului de hartie; 

 aditivii functionali si de proces folositi 
in procesul de fabricatie a hartiilor; 

 coagulantul folosit in instalatia de 
epurare; 

 coagulantul si floculantul folosite in 
instalatia de limpezire prin flotatie. 

Cantitatile de namol si generarile specifice 
sunt prezentate in tabelele 1 şi 2 : 
 

Tabelul 1 Generare de namol la Fabrica de hartie igienica (Hig) 
 

Nr. 
Crt. 

         Articol 
 
Anul  

Namolul generat 
to a.u./an 

Hartie produsa 
to/an 

Generare specifica 
kg namol a.u./to hartie 

1 2007 3801,8 20.250 187,7 
2 2008 2645,1 19.533 135,4 
3 2009 2624,5 22.661 115,8 
4 2010 2604,0 21.767 119,7 

 
Tabelul 2 Generare de namol la  Fabrica de hartie pentru carton ondulat (K25) 

 
Nr. 
Crt. 

         Articol 
 
Anul  

Namolul generat 
to a.u./an 

Hartie produsa 
to/an 

Generare specifica 
kg namol a.u./to hartie 

1 2007 1389,8 29.100 47,4 
2 2008 645,2 35.606 18,1 
3 2009 691,9 38.374 18,08 
4 2010 1474,3 49.912 29,5 

 
 
 
1.2. Deseurile solide de la prepararea pastei de 
maculatura  
 
 Deseurile solide rezultate din procesele de 
destramare a maculaturii si epurare a pastei de 
maculatura le-am clasificat in doua mari categorii 
: 

 deseuri solide combustibile formate 
din: plasticuri, fragmente de 

maculatura nedestramata, pachete de 
fibra neindividualizata, hartie 
hidrorezistenta etc. 

 deseuri solide necombustibile formate 
din : fragmente metalice, fragmente de 
lemn, fragmenete de sticla, nisip etc.  

Cantitatile de deseuri solide rezultate in 
procesele de fabricatie sunt prezentate in tabelele 
3 şi 4.  

 
 

Tabelul 3 Generare de deseuri solide la Fabrica de hartie igienica 
 

Nr. 
Crt. 

         Articol 
 
Anul  

Solide  generate 
to a.u./an 

Hartie produsa 
to/an 

Generare specifica 
kg solide a.u./to hartie 

1 2007 533,1 20.250 26,3 
2 2008 466,6 19.533 23,8 
3 2009 1170,8 22.661 51,6 
4 2010 703,9 21.767 32,3 

 
Tabelul 4 Generare de deseuri solide la Fabrica de hartie pentru carton ondulat, K25 

 
Nr. 
Crt. 

         Articol 
 
Anul  

Solide  generate 
to a.u./an 

Hartie produsa 
to/an 

Generare specifica 
kg solide a.u./to hartie 

1 2007 949,6 29.100 32,6 
2 2008 979,9 35.606 27,5 
3 2009 1091,1 38.374 28,4 
4 2010 2199,9 49.912 44,1 
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1.3. Rag-urile de la hidrapulpere  
 
 In procesul de destramare a maculaturii o 
cantitate importanta de plasticuri, textile precum 
si sarma cu care sunt legati balotii de maculatura 
este eliminata din hidrapulper prin intermediul 
utilajului denumit ragger. 
 Rag-ul se prezinta sub forma unei corzi cu 
diametrul de aproximativ 30 cm, cu formare 
continua, care este sectionat in scopul 
coincinerarii acestuia la cazanul de ars deseuri 
CAD. 
 Arderea se realizeaza separat de namol si 
deseurile solide si este avantajoasa din punct de 
vedere energetic. Din proces rezulta deseu de 
sarma care este valorificat la unitatile specializate. 
In anul 2010 s-au ars la CAD 431,8 to rag-uri din 
care au rezultat 71,2 to deseu de sarma, care s-a 
valorificat. 
 
1.4. Plasticuri rezultate din activitatea de 
ambalare a produselor finite si de la colectarea 
maculaturii in centrele proprii  
 

In procesul de ambalare, infoliere si 
legare a paletilor cu produse finite rezulta resturi 
de banda din  polipropilena, folie de polietilena, 
pungi din polietilena deteriorate etc.  

De asemenea, din procesul de colectare a 
maculaturii prin centrele proprii de colectare 
rezulta cantitati insemnate de deseuri de plastic 
sau lemn mai ales in cazul maculaturii colectate 
de la supermarket-uri. 

Deseul de polietilena transparenta si 
curata este valorificat mai avantajos la societati 
specializate in reciclarea plasticului iar restul se 

poate coincinera in mod ecologic la CAD in 
conditii extrem de avantajoase din punct de 
vedere energetic. Mentionam ca plasticurile sunt 
caracterizate de puteri calorifice mari, peste 6000 
Kcal/kg dar trebuie evitata arderea celor care 
contin clor si fluor in molecula (in special PVC- 
ul in scopul preintampinarii formarii HCL, HF, 
dioxine si furani in gazele de ardere). 

 
2. Compozitia, umiditatea si 

puterea calorifica a principalelor 
deseuri combustibile 

 
2.1. Compozitia, umiditatea si puterea 
calorifica a namolului supus arderii 

 
Apele uzate rezultate din procesele 

tehnologice sunt prelucrate in statia de epurare a 
societatii iar namolul rezultat provine de la 
ambele masini astfel ca, pana in present, nu s-a 
analizat separat compozitia si proprietatile 
acestuia. 

Incepand cu anul 2006 se efectueaza 
anual analiza stratului de namol depus in halda de 
deseuri lichide.  

Probele de material din halda s-au recoltat 
ca profil 0 – 40 cm, fiecare proba fiind proba 
medie a trei recoltari individuale la 15 m distanta 
intre ele. 

Profilele I-IV sunt recoltate la 8 m fata de 
dig, iar profilul V la 20 m.  Se recolteaza  si o 
proba de suprafata la 5 cm. Rezultatele analizelor 
sunt ilustrate in tabelul 5. 

 
Tabelul 5 Compozitia chimica a namolului din halda de namol si reziduuri 

SC Vrancart SA Adjud 
 

Parametru UM Valori obtinute Valori curente 
BREF 5 cm Profil I Profil II Profil III Profil 

IV 
Profil 

 V 
Continut s.u. % 65,5 30,5 31,6 29,5 30,4 27,5 29,4 – 52,7 

Plumb mg/kg s.u. 41 56 13 38 56 38 10 - 210 
Cadmiu mg/kg s.u. 5 3,5 5,3 0,64 0,12 0,06 0,01 – 0,98 

Crom (Cr6+) mg/kg s.u. 12,4 0,9 1,26 9,8 18,2 11,4 8,8 – 0,93 
Crtotal 

Fier (total) mg/kg s.u. 184,4 264 156 98 243 284 - 
Zinc mg/kg s.u. 533 563 712 289 621 536 34,2 – 1320 

Nichel mg/kg s.u. 8,1 3,4 15,2 0,84 16,8 5,6 10 – 31,3 
Fenol mg/kg s.u. 25 26 26 18 54 38 - 

Cianuri mg/kg s.u. abs. abs. abs. abs. abs. abs. - 
Sulfati mg/kg s.u. 2116 4164 1498 1344 759 3945 - 
Sulfuri mg/kg s.u. abs. 1,1 0,45 0,37 0,55 0,76 - 
Nitrati mg/kg s.u. 48,4 56,8 51,5 63,2 46,4 73,7 - 
Mercur mg/kg s.u. nedecelabil 0,1 – 0,89 
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Valorile obtinute pot fi comparate cu 
valorile curente de la fabricile europene similare 
(care produc hartie din fibra reciclata), specificate 
in BREF/2000 – documentul de referinta BAT- 
P.P.I. 

Pentru activitatea de coincinerare a 
namolului mai importante sunt analizele privind 
umiditatile, continutul de cenusa, compozitia 
elementara si mai ales puterea calorifica 
inferioara, cea care are importanta practica in 
procesul de ardere. Anual s-au efectuat analizele 

necesare la diferite laboratoare specializate, de 
catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Ecologia Industriala (ECOIND) cu privire 
la compozitia si parametrii namolului obtinut 
incepand cu anul 2006. In urma analizei 
rezultatelor s-a constatat ca la o uscaciune de 50% 
puterea calorifica inferioara este modesta, de 
numai 666 kcal/kg. Valoarea energetica a unui 
astfel de combustibil este foarte mica, practic 
nula. (tabelul 6). 

 
Tabelul 6 Rezultatele analizelor nămolului 

Nr. 
crt. 

Incercare  
executata 

U.M. 
 

Valori  
determinate 

Metoda  
de analiza 

1 Umiditate de imbibatie (Wi
i) % 47,68 SR 5264 -1995 

2 Umiditate higroscopica (Wh
i) % 2,34 SR 5264 -1995 

3 Umiditate totala (Wt
i) % 50,02 SR 5264 -1995 

4 Cenusa (Ai) % 22,20 ISO 1171:1997 
5 Carbon (Ci) % 10,07 

 
ASTM D 5373 -08 
ISO 351:1996 

6 Hidrogen (Hi) % 1,27 

7 Azot (Ni) % 0,19 

8 Sulf (St
i) % 0,05 

9 Putere calorifica superioara (Qi
sup) kcal/kg 1034 

ISO1928:2009 
PIS 34 10 Putere calorifica inferioara (Qi

inf) kcal/kg 666 

 
2.2. Compozitia, umiditatea si puterea 

calorifica a deseurilor solide de la prepararea 
pastei de maculatura 

Asa cum aminteam la cap.1.2, deseurile solide le-
am impartit in doua mari categorii: 

 deseuri solide combustibile care sunt 
coincinerate si fac obiectul prezentei teme; 

  deseurile solide necombustibile, care au alta 
abordare. 

Procentul de deseuri solide 
necombustibile rezultate din pasta variaza in 
limite largi, functie de tipul de maculatura folosita 
in proces.  

Valorile medii rezultate la cele doua masini  
sunt: 

 2,7% necombustibile + 97,3% 
combustibile la MHig; 

 2,9% necombustibile + 97,1% 
combustibile la masina K25. 

Mentionam ca nu am luat in calcul deseurile 
solide rezultate la epuratorii de inalta consistenta, 
care sunt in totalitate necombustibile.  

S-a analizat in schimb, in mod minutios, 
componenta deseurilor solide combustibile 

rezultate la cele doua masini. S-au obtinut 
urmatoarele rezultate: 

 Masina de hartie igienica; 
-  plasticuri : 81,7%; 
-  material fibros: 18,3%. 

 Masina de hartie pentru carton 
ondulat, K25: 
-  plasticuri: 28,1%; 
-  material fibros : 71,9%. 

 Procentul de material fibros prevazut in 
deseurile solide este influentat de mai multi 
factori: 

 Procentul de hartii hidrorezistente sau 
greu destramabile din maculatura; 

 Performantele echipamentelor de 
destramare a maculaturi (hidrapulperul 
si satelitii acestuia); 

 Performantele echipamentelor de 
separare a plasticurilor de fibra.  

Functie de compozitia in plasticuri si 
material fibros rezulta puterea calorifica 
superioara a deseurilor solide. 
Deseul solid introdus la coincinerare a fost supus 

analizelor privind umiditatile, cenusa, 
compozitia elementara si puterea calorifica. 
efectuate de catre Institutul National de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologia 
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Industriala (Ecoind)- Bucuresti. Se observa 
ca la o umiditate totala de 35.82% 
(uscaciune = 64.18%) puterea calorifica 
inferioara este de 4666 kcal/kg in conditiile 
in care cenusa este aproape neglijabila 
(2.54%).(Tabelul 7). 

Aceasta putere calorifica face din deseul 
solid stors, uscat in prealabil si apoi supus 
coincinerarii un combustibil valoros din punct de 
vedere energetic, situandu-se la nivelul puterii 
calorifice medii a huilei din Romania. 

 
Tabelul 7 Rezultatele incercarilor pentru deseul solid supus coincinerarii 

 
Nr. 
crt. 

Incercare  
executata 

U.M. 
 

Valori  
determinate 

Metoda  
de analiza 

1 Umiditate de imbibatie (Wi
i) % 33,33 SR 5264 -1995 

2 Umiditate higroscopica (Wh
i) % 1,49 SR 5264 -1995 

3 Umiditate totala (Wt
i) % 35,82 SR 5264 -1995 

4 Cenusa (Ai) % 2,54 ISO 1171:1997 
5 Carbon (Ci) % 49,82 

 
ASTM D 5373 -08 
ISO 351:1996 

6 Hidrogen (Hi) % 7,79 

7 Azot (Ni) % 0,19 

8 Sulf (St
i) % 0,07 

9 Putere calorifica superioara (Qi
sup) kcal/kg 5302 

ISO1928:2009 
PIS 34 10 Putere calorifica inferioara (Qi

i) kcal/kg 4666 

 
Precizari privind calculul caracteristicilor 

deseului solid 
 

Umiditatea de îmbibaţie (Wî
i) constă în 

uscarea probei la temperatura camerei pana la 
masa constanta. Continutul de umiditate de 
imbibatie se exprimă în % masice. 

Umiditatea de îmbibaţie se calculează cu 
formula: 

Wî
i = 10021 


m

mm
 [%] 

în care:   
m = masa probei luată pentru determinare, în 
grame; 
m1 = masa tăvii cu proba înainte de uscare, în 
grame; 
m2 = masa tăvii cu proba după uscare, în grame. 

Umiditatea higroscopica (Wh) consta in 
uscarea probei la temperatura de 105oC intr-o 
etuva de laborator pana la masa constanta. 
Continutul de umiditate higroscopica se exprimă 
în % masice. 
a) Umiditatea higroscopică la starea pentru 
analiza se calculează cu formula: 

Wh
a = 10054 


m

mm
 [%] 

în care:   
Wh

a= umiditatea higroscopica la analiza, in % 
m = masa probei luată în lucru, în grame; 
m4 = masa fiolei cu probă luată în lucru, înainte de 
uscarea în etuvă, în grame; 

m5 = masa fiolei luată în lucru, după uscarea în 
etuvă,în grame. 

 
b) Valoarea calculata la starea iniţiala a umidităţii 
higroscopice se efectueaza cu formula: 

Wh
i  = Wh

a  
100

100 i
iW

        [%] 

în care:   
Wh

i = umiditatea higroscopică a combustibilului, 
din proba initială, in % 
Wh

a = umiditatea higroscopică a combustibilului 
uscat la aer, la analiza, in % 
Wi

i = umiditatea de îmbibaţie a combustibilului, 
din proba initiala, in % 

Umiditatea totala (Wt
i) constă în 

însumarea rezultatelor umiditatii de imbibatie 
((Wî

i) si a umiditatii higroscopice (Wi
h) 

recalculata la starea initala. Continutul de 
umiditate totala se exprimă în % masice. 

Umiditatea totală se calculează cu formula: 
 
Wt

i  = Wî
i + Wh

i  [%] 
 

în care:   
Wt

i  = umiditatea totală a probei iniţiale , 
exprimată în % 
Wî

i  = umiditatea de îmbibaţie a probei iniţiale, 
în % 
Wh

i  = umiditatea higroscopică a probei 
iniţiale, în % 

Rezultatul pentru determinarea umidităţii 
totale se calculează cu două zecimale. 
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Determinarea cenuşii (A) consta in 
calcinarea probei intru-un cuptor de calcinare la 
temperatura de 815±10oC pana la masa constanta. 
Continutul de cenusa se exprimă în %. 

Conţinutul de cenuşă al probei analizate se 
calculează cu formula: 

Aa = 100
12

13 



mm
mm

                    [%] 

unde:  
m1 - masa capsulei cu capac/nacela, în g; 
m2 - masa capsulei cu capac/nacela şi probă, în g; 
m3 - masa capsulei cu capac/nacela şi cenuşă, in g 

 
Valoarea calculata la starea iniţiala a cenusii se 
efectueaza cu formula: 
 

Ai  = Aa  
100

100 i
iW

                         [%] 

 
Puterea calorifica superioara (Qs) 

consta in arderea unei cantitati din proba, în 
atmosfera de oxigen, in bomba calorimetrica. 
Puterea calorifică superioară este calculată în 
funcţie de creşterea temperaturii apei în vasul 
calorimetric şi capacitatea calorică efectivă medie 
a aparatului. Se ţine seama de căldura difuzată de 
firul de aprindere, de corecţii termochimice şi, 
dacă au loc, de pierderile de căldură prin 
transmisie de la calorimetru la mantaua de apă. 
Metoda stabileste determinarea puterii calorifice 
superioare la volum constant a unei probe intr-o 
bomba calorimetrica statica. Puterea calorifca 
superioara se exprima in cal/g, Kcal/kg. Se 
realizeaza corectia de sarma si sulf. Rezulta 
puterea calorifica superioara cu corectii. 

Puterea calorifica inferioara (Qi) se 
obtine prin calcul functie de umiditatea totala 
(Wt

i) si continutul de hidrogen din proba supusa 
determinarii conform formulei: 

 
Qi

inf
  = Qi

sup
 – γ(8,94Hi + Wi

t)     in kcal/kg ; KJ/kg 
 

unde: 
γ = 5,86, la exprimarea rezultatelor 
analizei in kcal/kg; ( se ront. la 6) 
γ = 24,62,la exprimarea rezultatelor 
analizei in KJ/kg 
8,94-cantitatea de apa in grame, 
corespunzatoare la 1 g hidrogen (se ront. 
la 9) 
23 - caldura latenta de vaporizare a apei la 
temperatura de 25oC si volum constant 
pentru 1% umiditate; 
206- produsul dintre caldura latenta de 
vaporizare a apei (23) si coeficientul 8,94 
de transformare a hidrogenului in apa 

Determinarea continutului de oxigen la 
starea initiala se face prin calcul, utilizand 
urmatoarea relatie de calcul: 
 
 Oi = 100 – (Wi

t + Ai+ Ci+ Hi+ Si+ Ni) (%) 
 

Wi
t = umiditatea totală a probei iniţiale , 

exprimată în % 
Ai =continutul de cenusa la starea initala, 

exprimată în % 
Ci = continutul de carbon la starea initala, 

exprimată în % 
Hi = continutul de hidrogen la starea 

initala, exprimată în % 
Si = continutul de sulf la starea initala, 

exprimată în % 
           Ni = continutul de azot la starea initala, 
exprimată în % 
 
Pentru recalcularea rezultatelor la starea initala, se 
aplica formula corespuzatoare (vezi Wh

i , Ai ) 

3. Variatia puterii calorifice a deseurilor 
functie de umiditate 

3.1. Considerente teoretice si practice privind 
puterile calorifice ale combustibilor solizi  

Puterea calorifica a unui combustibil solid 
reprezinta cantitatea de caldura degajata prin 
arderea completa a unitatii de masa a solidului 
analizat in urmatoarele conditii: 

 temperatura reactantilor si a produselor de 
ardere este de 250C; 

 produsele de ardere ale carbonului si 
sulfului sunt prezente sub forma de bioxid de 
carbon si  respectiv, bioxid de sulf in stare 
gazoasa; 

 oxidarea azotului nu are loc. 
Daca vaporii de apa din gazele de ardere 

sunt la 250C in stare lichida, atunci puterea 
calorifica este superioara si se noteaza cu Qs. Prin 
condensare se cedeaza in exterior, putand fi astfel 
folosita util, caldura de vaporizare a cantitatii de 
apa rezultata dintr-un kg de combustibil solid. 

Daca vaporii de apa la 250C  sunt 
considerati in stare gazoasa, puterea calorifica este 
inferioara si se noteaza Qi. Puterea calorifica 
inferioara prezinta mai mult interes practic 
deoarece gazele de ardere sunt evacuate din 
generatoarele de abur la o temperatura suficient de 
mare, situatie in care condensarea vaporilor de apa 
sa nu aiba loc (la temperaturi peste temperatura 
punctului de roua, t > 1200C). 

Din definitiile precedente rezulta ca 
diferenta dintre puterile calorifica superioara si 
inferioara este egala cu cantitatea de caldura 
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necesara vaporizarii apei rezultata din arderea 
unui kg de combustibil solid sau lichid.  

Pe cale experimentala, puterea calorifica 
se determina prin arderea completa in bomba 
calorimetrica (calorimetrul Berthelot-Mahler), in 
atmosfera de oxigen, la presiunea de 3 Mpa a unei 
cantitati cunoscute de combustibil solid. 

Metoda pe cale indirecta (prin calcul) se 
poate folosi cand se cunoaste analiza elementara a 
combustibilului. Ea este inexacta, deoarece 
combustibilul complex (fibra celulozica, 
polietilena etc.) nu este o insumare mecanica de 
elemente carburante si ca urmare efectul termic 
global nu este egal cu suma efectelor termice 
partiale, ale elementelor carburante. 

De aceea pentru calculul puterii calorifice, 
cand se cunoaste analiza elementara se folosesc 
formule semiempirice (cea mai folosita este 
formula Mendeleev): 
 
Qi

i = 339Ci + 1029,1 Hi + 109 ( Sc
i – Oi) – 25 Wt

i , 
Kj/kg 

Unde:  
Qi

i – puterea calorifica inferioara la starea initiala , 
Kj/kg 
Ci , Hi, Sc

i , Oi – carbonul, hidrogenul, sulful 
combustibil raportate la starea initiala ,%  
Wt

i  - umiditatea totala raportata la starea initiala , 
%  

 
3.2. Variatia  puterilor calorifice la variatia 
continutului de umiditate si de cenusa  
 
Componentele cu un grad inalt de instabilitate ale 
analizei combustibilului solid sunt umiditatea si 
cenusa. De aceea, gasirea unor expresii analitice 
care sa permita calculul rapid al puterilor 
calorifice cand fiecare din aceste componente sau 
ambele variaza este de certa importanta practica.  
Cenusa variaza si in cazul namolului si in cazul 
deseurilor solide in limite foarte mici si de aceea 
nu are importanta practica aceasta dependenta. In 
schimb, foarte importanta este dependenta puterii 
calorifice de umiditate, in cazul fiecarui deseu.  
Daca se cunoaste o pereche de valori umiditate 
totala, putere calorifica inferioara in starea 1, Qi

i 1, 
Wt

i 1 se poate calcula puterea calorifica inferioara 
in starea 2 Qi

i 2  la umiditatea totala din aceasta 
stare  Wt

i 2 dupa legea de variatie a puterii 
calorifice inferioare cu continutul de umiditate.   

 
Qi

i 2 = ( 100- Wt
i 2 /100- Wt

i 1)( Qi
i 1 + Wt

i 1) – 25,1 
Wt

i 2 
 
Dependenta este liniara. Am calculat variatia 
puterii calorifice inferioare cu umiditatea in cazul 
namolului si in cazul deseurilor solide, folosind 
perechile de valori determinate in laboratorul 
Ecoind (tabelul 8, 9). 

 
Tabelul 8 Variatia puterii calorifice a namolului cu umiditatea 

 
Uscaciune % Umiditate % Caldura 

Kcal/kg 
Uscaciune % Umiditate % Caldura 

Kcal/kg 
40 60 30.8 66 34 1682.32 
41 59 94.32 67 33 1745.84 
42 58 157.84 68 32 1809.36 
43 57 221.36 69 31 1872.88 
44 56 284.88 70 30 1936.4 
45 55 348.4 71 29 1999.92 
46 54 411.92 72 28 2063.44 
47 53 475.44 73 27 2126.96 
48 52 538.96 74 26 2190.48 
49 51 602.48 75 25 2254 
50 50 666 76 24 2317.52 
51 49 729.52 77 23 2381.04 
52 48 793.04 78 22 2444.56 
53 47 856.56 79 21 2508.08 
54 46 920.08 80 20 2571.6 
55 45 983.6 81 19 2635.12 
56 44 1047.12 82 18 2698.64 
57 43 1110.64 83 17 2762.16 
58 42 1174.16 84 16 2825.68 
59 41 1237.68 85 15 2889.2 
60 40 1301.2 86 14 2952.72 
61 39 1364.72 87 13 3016.24 
62 38 1428.24 88 12 3079.76 
63 37 1491.76 89 11 3143.28 
64 36 1555.28 90 10 3206.8 
65 35 1618.8    
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Tabelul 9 Variatia puterii calorifice a deseurilor solide cu umiditatea 

 
Uscaciune % Umiditate % Caldura 

Kcal/kg 
Uscaciune % Umiditate % Caldura 

Kcal/kg 
20 80 -274.6 56 44 3749.12 
21 79 -162.83 57 43 3860.89 
22 78 -51.06 58 42 3972.66 
23 77 60.71 59 41 4084.43 
24 76 172.48 60 40 4196.2 
25 75 284.25 61 39 4307.97 
26 74 396.02 62 38 4419.74 
27 73 507.79 63 37 4531.51 
28 72 619.56 64 36 4643.28 
29 71 731.33 65 35 4755.05 
30 70 843.1 66 34 4866.82 
31 69 954.87 67 33 4978.59 
32 68 1066.64 68 32 5090.36 
33 67 1178.41 69 31 5202.13 
34 66 1290.18 70 30 5313.9 
35 65 1401.95 71 29 5425.67 
36 64 1513.72 72 28 5537.44 
37 63 1625.49 73 27 5649.21 
38 62 1737.26 74 26 5760.98 
39 61 1849.03 75 25 5872.75 
40 60 1960.8 76 24 5984.52 
41 59 2072.57 77 23 6096.29 
42 58 2184.34 78 22 6208.06 
43 57 2296.11 79 21 6319.83 
44 56 2407.88 80 20 6431.6 
45 55 2519.65 81 19 6543.37 
46 54 2631.42 82 18 6655.14 
47 53 2743.19 83 17 6766.91 
48 52 2854.96 84 16 6878.68 
49 51 2966.73 85 15 6990.45 
50 50 3078.5 86 14 7102.22 
51 49 3190.27 87 13 7213.99 
52 48 3302.04 88 12 7325.76 
53 47 3413.81 89 11 7437.53 
54 46 3525.58 90 10 7549.3 
55 45 3637.35    

 
 

CONCLUZII 
 

Varianta coincinerarii deseurilor 
rezultate din procesul de fabricare a hartiilor 
este avantajoasa chiar daca efectul energetic al 
coincinerarii acestora este nul in comparatie cu 
variantele alternative care presupun 
depozitarea intr-un depozit conform sau 
coincinerarea la o fabrica de ciment. 

Este evident ca si in cazul coincinerarii 
se urmareste obtinerea unui optim energetic 
astfel incat sa se realizeze doua deziderate: 

- coincinerarea intregii cantitati de 
deseuri rezultate din procesele de 
fabricatie; 

- un cost cat mai mic al gigacaloriei, 
rezultata din economia de gaz datorata 
aportului termic al deseurilor. 
Optimizarea procesului de 

coincinerare a deseurilor se bazeaza pe 

observatiile, constatarile si concluziile 
rezultate din activitatile de deshidratare, 
presare si apoi ardere a acestora incepute in 
anul 2007 : 

- namolul se deshidrateaza in presa cu 
site pana la o valoare de 37 –43% s.u., 
functie de compozitia acestuia; 

- uscaciunea namolului in finalul presei 
cu surub variaza in limite destul de 
largi 47-57% s.u., functie de 
compozitia lui. Namolul provenit de la 
instalatia de limpezire prin flotatie a 
apelor de la masina de hartie K25, mai 
ales atunci cand contine si amidon 
cationic in suspensie de la tratarea in 
masa a hartiei, este deosebit de dificil 
de stors in presa cu surub, procentul de 
apa eliminat fiind foarte mic. Mai usor 
se stoarce in presa cu surub namolul 
provenit din apele uzate de la Mhig 
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care are un continut mai mare de 
materiale de umplere si mai mic de 
fibra; 

- Procesul de stoarcere a namolului este 
energofag (motor de 90 kW) iar 
cheltuielile legate de materialele 
consumabile ( site) si mententanta sunt 
mari; 

- Deseurile solide rezulate la masina de 
hartie K25 cu o uscaciune de cca. 20% 
si un continut de 80% de material 
fibros sunt mai dificil de stors in presa 
de plasticuri fata de deseurile solide 
rezultate la masina de hartie igienica, 
deseuri care au o uscaciune medie de 
40% si un continut de material fibros 
de maxim 20%.Uscaciunea deseurilor 
solide dupa presa de plasticuri se 
situeaza in intervalul 50- 60% s.u.; 

- Debitul de deseuri care poate fi preluat 
de gratar si ars complet pana la finele 
acestuia(astfel incat nearsele sa fie sub 
2%) este in stransa legatura cu 
umiditatea acestora. Cu cat umiditatea 
este mai mica puterea calorifica 
inferioara creste conform datelor din 
Tab. 3.2.1. si Tab. 3.2.2. iar cantitatea 
de deseuri care poate fi arsa creste si 
creste in acelasi timp si cantitatea de 
energie termica produsa prin arderea 
acestora; 

- Procesul de uscare a deseurilor in 
uscatoare este rentabil pana la 
uscaiunea de 80% a acestora. Peste 
aceasta valoare a uscaciunii, procesul 
de uscare devine nerentabil iar utilajele 
de uscare excesiv de mari, mai ales in 
cazul namolului; 

- Analizand generarile totale de deseuri 
din 2010 se constata ca namolul 
reprezinta 58,4% din total deseuri iar 
solidele 41,6%. Facand media 
ponderata a puterilor calorifice la o 
uscaciune de 80% se obtine    Qi amestec  
= 4176 Kcal/kg, iar la 75% Qi amestec  = 
3759 Kcal/kg; 

- In conditiile in care masina de hartie 
K25 isi mareste productia de la 50.000 
to in 2010 la 70.000 to in 2012 
raportul intre namol si solide va 
deveni: 55,2% namol si 44,8% solide. 
Puterile calorifice inferioare vor fi in 
acest caz: Qi amestec  80% = 4300 
Kcal/kg , Qi amestec  75% = 3875 
Kcal/kg; 

- In practica, un combustibil solid cu 
puterea calorifica inferioara mai mare 
de 3000 Kcal/kg isi autointretine 
arderea astfel incat nu va mai fi nevoie 
de aportul arzatoarelor cu gaz natural 
din focar, ci doar, o flacara de veghe; 

- In conditiile in care uscatorul de 
deseuri functioneaza la 70% din 
capacitate, deseurile asigura obtinerea 
6,65 to/h abur cu presiunea de 6 bari la 
un randament global de 75%, adica 
asigura 37% din capacitatea nominala 
a cazanului (18 to/h) restul fiind 
asigurat de arzatoarele secundare de 
gaz natural. 
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care are un continut mai mare de 
materiale de umplere si mai mic de 
fibra; 

- Procesul de stoarcere a namolului este 
energofag (motor de 90 kW) iar 
cheltuielile legate de materialele 
consumabile ( site) si mententanta sunt 
mari; 

- Deseurile solide rezulate la masina de 
hartie K25 cu o uscaciune de cca. 20% 
si un continut de 80% de material 
fibros sunt mai dificil de stors in presa 
de plasticuri fata de deseurile solide 
rezultate la masina de hartie igienica, 
deseuri care au o uscaciune medie de 
40% si un continut de material fibros 
de maxim 20%.Uscaciunea deseurilor 
solide dupa presa de plasticuri se 
situeaza in intervalul 50- 60% s.u.; 

- Debitul de deseuri care poate fi preluat 
de gratar si ars complet pana la finele 
acestuia(astfel incat nearsele sa fie sub 
2%) este in stransa legatura cu 
umiditatea acestora. Cu cat umiditatea 
este mai mica puterea calorifica 
inferioara creste conform datelor din 
Tab. 3.2.1. si Tab. 3.2.2. iar cantitatea 
de deseuri care poate fi arsa creste si 
creste in acelasi timp si cantitatea de 
energie termica produsa prin arderea 
acestora; 

- Procesul de uscare a deseurilor in 
uscatoare este rentabil pana la 
uscaiunea de 80% a acestora. Peste 
aceasta valoare a uscaciunii, procesul 
de uscare devine nerentabil iar utilajele 
de uscare excesiv de mari, mai ales in 
cazul namolului; 

- Analizand generarile totale de deseuri 
din 2010 se constata ca namolul 
reprezinta 58,4% din total deseuri iar 
solidele 41,6%. Facand media 
ponderata a puterilor calorifice la o 
uscaciune de 80% se obtine    Qi amestec  
= 4176 Kcal/kg, iar la 75% Qi amestec  = 
3759 Kcal/kg; 

- In conditiile in care masina de hartie 
K25 isi mareste productia de la 50.000 
to in 2010 la 70.000 to in 2012 
raportul intre namol si solide va 
deveni: 55,2% namol si 44,8% solide. 
Puterile calorifice inferioare vor fi in 
acest caz: Qi amestec  80% = 4300 
Kcal/kg , Qi amestec  75% = 3875 
Kcal/kg; 

- In practica, un combustibil solid cu 
puterea calorifica inferioara mai mare 
de 3000 Kcal/kg isi autointretine 
arderea astfel incat nu va mai fi nevoie 
de aportul arzatoarelor cu gaz natural 
din focar, ci doar, o flacara de veghe; 

- In conditiile in care uscatorul de 
deseuri functioneaza la 70% din 
capacitate, deseurile asigura obtinerea 
6,65 to/h abur cu presiunea de 6 bari la 
un randament global de 75%, adica 
asigura 37% din capacitatea nominala 
a cazanului (18 to/h) restul fiind 
asigurat de arzatoarele secundare de 
gaz natural. 
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Rezumat 
 

În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor  pentru obţinerea hârtiei speciale 
securizate cu microfire feromagnetice pe o instalaţie industrială. Lucrarea 
abordează metodele şi instrumentele de detecţie a elementului de securizare – 
microfirul feromagnetic, înglobat în structura hârtiei speciale. Lucrarea detaliază 
factorii care influenţează randametul de retenţie a elementului de securizare pentru 
hârtia obţinută în laborator şi transferul acestor rezultate la nivel industrial, pe 
maşina de hârtie a S.C. Ceprohart S.A. In lucrare sunt date rezultatele acestor 
teste pe maşina de hârtie care au condus la obţinerea reţetei de fabricaţie a hârtiei 
speciale securizată cu microfir feromagnetic. 
 
Cuvinte cheie: Hârtii securizate; Microfire feromagnetice; Retenţie; Detecţie 
 

Abstract 
 

In this paper are presented some studies and research regarding obtaining the 
security paper with magnetic microwires on industrial paper machine. The paper 
emphasizes the detection techniques and devices for securing element that is 
embedded into paper structure. Are presented in details the factors that influence 
the securing element retention into paper structure, also. The laboratory results 
were transfered on Ceprohart industrial paper machine. Based on obtained results 
has been settled the receipt for obtaining of the security paper with magnetic 
microwires. 
 
Keywords: Security papers; Magnetic microwires; Retention; Detection  

 

INTRODUCERE 
 
Procesul în care semifabricatele fibroase 
semicelulozice sunt transformate - adeseori şi cu 
adaosul unor materiale auxiliare – într-o pastă din 
care se obţine ulterior foaia de hârtie poartă 
denumirea de preparare a pastei de hârtie. Pasta 
poate fi constituită dintr-un singur sort de fibre sau 
dintr-un amestec de semifabricate fibroase. Natura 
şi proporţia semifabricatelor care intră în 
compoziţia pastei de hârtie depind de caracteristicie 
lor calitative şi de proprietăţile ce se cer produsului 
finit. Prepararea pastei de hârtie cuprinde mai multe 
faze tehnologice principale: destrămarea, 
individualizarea şi măcinarea materialelor fibroase, 
încleierea, umplerea şi epurarea pastei. Alegerea 
adecvată a tehnologiei de preparare a pastei de 
hârtie crează posibilitatea ca dintr-un număr relativ 
redus de materiale fibroase să se fabrice o gamă 
largă de produse. In cazul obţinerii hârtiei 

securizate cu microfire feromagnetice se utilizează 
două sortimente de celuloză şi anume, celuloză 
sulfat albită din lemn de foioase şi celuloză sulfat 
albită din lemn de răşinoase.  
Structura hârtiei este constituită din aceste fibre 
vegetale lemnoase în care sunt înglobate materiale 
auxiliare cum ar fi material de umplere, încleiere, 
coloranţi, aditivi. Funcţie de domeniul de utilizare 
al hârtiei se impun reţelei anumite proprietăţi 
structurale, cum sunt numărul de contacte fibră - 
fibră, numărul şi dimensiunea spaţiilor 
interfibrilare, densitatea şi rugozitatea suprafeţei. 
Acestea depind de natura fibrelor, de gradul lor de 
prelucrare, cantitatea şi proprietăţile materialelor 
auxiliare, precum şi de procesele utilizate pentru 
formarea şi finisarea reţelei.  
Termenul de material de umplere defineşte orice 
material nefibros adăugat în pasta de hârtie cu 
scopul de a îmbunătăţi proprietăţile optice ale 
hârtiei, dar şi alte caracteristici cum sunt 
porozitatea, netezimea, capacitatea de tipărire.    
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 Retenţia materialelor de umplere în foaia de 
hârtie se realizează în primul rând prin filtrare 
pentru particule cu dimensiuni mari şi prin 
fenomene coloidate pentru particule fine. 
Necesitatea umplerii este determinată în primul 
rând de considerente tehnice, întrucât anumite 
caracteristici tehnice ale hârtiei, în particular indicii 
optici şi capacitatea de tipărire, sunt limitate dacă se 
folosesc numai materiale fibroase. 
În prezent materialele de umplere pot servi în unele 
cazuri şi ca înlocuitori parţiali ai materialelor 
fibroase, contribuind astfel la reducerea costurilor 
de producţie. Microfirul din aliajul feromagnetic 
secţionat la dimensiuni de cca. 10 mm participă în 
compoziţia hârtiei tot ca un material de umplere, 
numai că în pastă şi, respectiv, în structura foii de 
hârtie, segmentele de microfir au un anumit 
comportament care le diferenţiază de materialele 
clasice de umplere. Spre deosebire de aceste 
materiale microfirele feromagnetice introduse în 
compoziţia hârtiei în cantităţi foarte mici nu 
influenţează semnificativ proprietăţile reologice ale 
pastei şi nici caracteristicile de rezistenţă ale hârtiei. 
Aspectul de fir, diametrul, lungimea şi densitatea 
microfirului constituie, de asemenea, caracteristici 
specifice, care le diferenţiază de materialele folosite 
curent la umplerea hârtiei.  
 Microfirul ca material de umplere, reţinut în 
structura foii de hârtie măreşte spaţiile interfibrilare 
şi reduce posibilitatea de stabilire a legăturilor 
interfibrilare, având efecte negative asupra indicilor 
de rezistenţă a hârtiei.  
Randamentul de retenţie în cazul microfirelor este 
dat în primul rând de necesitatea realizării unei 
anumite densităţi a microfirelor în foaia de hârtie 
care să asigure securizarea acesteia fără afectarea 
caracteristicilor de calitate şi de funcţionalitate ale 
hârtiei.  
 

PARTEA EXPERIMENTALĂ 
 
Obţinerea reţetei de fabricaţie, prepararea pastei de hârtie 
şi dozarea microfirului la maşina de hârtie, pe baza 
experimentărilor de laborator. Factorii care influenţează 
randamentul de retenţie a microfirului în foaia de hîrtie. 
Realizarea unei anumite densităţi de microfire FM în 
structura foii de hârtie, ca şi în cazul materialelor de 
umplere, depinde de intervenţia unor factori care în 
procesul de fabricare a hârtiei au o influenţă deosebită 
asupra retenţiei microfirului feromagnetic. Cunoaşterea 
şi limitarea controlată a acestor influenţe va permite în 
final obţinerea acelei densităţi care să fie suficientă 
pentru securizarea hârtiei, care nu va influenţa 
proprietăţile hârtiei. Pentru stabilirea reţetei de fabricaţie 

pe maşină, s-au experimentat mai multe programe în care 
reţeta de bază pentru obţinerea hârtiei securizate cu 
microfire FM a fost completată mai multe variabile 
specifice fiecărui factor de influenţă studiat. 
Următorii factori de influenţă studiaţi şi 
particularităţile reţetelor experimentate au stat la 
baza obţinerii reţetei de fabricaţie a hârtiei 
securizate cu microfir feromagnetic: 

 Influenţa sortimentului de celuloză folosit 
(foi de hârtie realizate numai cu celuloză din 
foioase sau din răşinoase, măcinate la 30 0SR; 
adaosuri de microfire FM de 0,005, 0,007 şi 
0,009 g pentru 10 foi de hârtie la fiecare 
experiment); 

 Gradul de măcinare a materialului celulozic 
– 0SR (grade de măcinare R/F – 30/20; 40/30; 
50/40 şi 60/50; proporţia %, R/F 60/40; adaosul 
de microfire FM de 0,009 g  pentru 10 foi de 
hârtie la fiecare experiment); 

 Proporţia celulozelor din (F) şi (R) în 
compoziţia fibroasă a hârtiei (raportul F/R %: 
80/20, 70/30. 60/40, 50/50; gradele de măcinare 
F - 30 0SR. R - 45 0SR; adaosul de microfire FM 
– 0,007g pentru 10 foi de hârtie la fiecare 
experiment); 

 Cantitatea de retentor dozată în reţetele de 
fabricaţie (celuloză R - 60% măcinată la 30 
oSR; celuloză F - 40% măcinată la 20 oSR; 
adaosul de agent de retenţie %, fată de 
materialul fibros a.u: 0,0; 0,2; 0,4; 0,6 şi 0,8%); 

 Gramajul hârtiei (celuloză R - 60% măcinată 
la 30 oSR; celuloză F - 40% măcinată la 20 oSR; 
gramajul hîrtiei: 50 70, 90 şi 110 g/m2). 

 
Randamentul de retenţie (η) s-a exprimat ca 
raportul dintre cantitatea de microfire folosită iniţial 
la prepararea pastei şi cantitatea rămasă în foaia de 
hârtie formată în laborator (la fiecare experiment, 
randamentul de retenţie s-a determinat pentru 10 foi 
de hârtie).   
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

Influenţa celulozelor folosite 
Datele obţinute în cadrul acestui program arată că, 
atât în cazul celulozei din răşinoase, cât şi a celei 
din foioase, numărului de microfire reţinute în foile 
de hârtie creşte odată cu adaosul de microfire - 
tabelul 1.  
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Tabelul 1 Numărul de microfire feromagnetice reţinute în foile de hârtie la  
diferite  adaosuri de microfire feromagnetice 

 
Nr. 
crt. 

 
Specificaţie 

Adaosul de microfire FM pentru 10 foi (q – 
75 g/m2), g 

0,005 0,007 0,009 
1 Numărul de microfire reţinute în foile de hârtie obţinute  din 

100% celuloză din răşinoase 
258 366 472 

2 Numărul de microfire reţinute în foile de hârtie obţinute  din 
100% celuloză din foioase 

239 330 424 

 
La determinarea randamentului de retenţie 

se constată că, odată cu creşterea adaosului iniţial 
de microfire FM, între cele două tipuri de celuloze 
aduse la acelaşi grad de măcinare, apar diferenţe de 
4 – 9 procente, valorile mai mici înregistrânde-se la 
celuloza din foioase. De asemenea, funcţie de 
adaosul de microfire FM, la celuloza din răşinoase 
se înregistrează o creştere uşoară a randamentului 
de retenţie, pe când la celuloza din foioase o 
scădere (figura 1). Pentru acelaşi tip de celuloză, 
scăderea sau creşterea randamentului funcţie de 
adaosul de microfibre FM, este de aproximativ de 2 
procente (în intervalul studiat pentru adaosul de 
microfibre FM, 0,005 – 0,009 g / 10 foi). 

Microfirele FM având o lungime medie de 
cca.7 mm şi o densitate mult mai mare decât a 
fibrelor celulozice, sunt mai bine reţinute de fibrele 
mai mari (ca diametru şi lungime) ale celulozei din 
răşinoase, decât cele ale celulozei din foioase. De 
asemenea, fibrele celulozice din răşinoase, fiind 
măcinate la 30°SR, prezintă deja un anumit nivel de 
fibrilizare şi reţeaua fibroasă a foii de hîrtie în 
formare reţine mai bine microfibrele FM. În cazul 
fibrelor celulozice din foioase, datorită 
dimensiunilor mult mai mici ale acestora, eficienţa 
reţinerii microfirelor FM este mai redusă, la filtrare, 
acestea „străpungând” cu mai multă uşurinţă 
reţeaua fibroasă a foii de hârtie. 
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Fig. 1  Dependenţa randamentului de retenţie de natura materialului 

fibros, la diferite adaosuri de microfire FM 
 

 
 

Gradul de măcinare a materialului celulozic 
 
Prin creşterea gradului de măcinare se 

dezvoltă suprafaţa specifică a fibrelor şi capacitatea 
lor de împâslire se îmbunătăţeşte. În  consecinţă, 
cantitatea de material de umplere reţinută în foaia 
de hârtie prin adsorbţie şi prin filtrare ar trebui să 
crească proporţional cu creşterea gradului de 
măcinare. În plus, trebuie adăugat şi faptul că viteza 
de deshidratare a pastei pe sita de formare scade 
odată cu avansarea măcinării, ceea ce are, de 
asemenea, efect pozitiv asupra randamenrului de 
retenţie. În figura 2 se prezintă variaţia 
randamentului de retenţie a microfirelor FM (la un 
adaos de 0,009 g/10 foi) funcţie de creşterea 

gradului de măcinare a celulozelor utilizate la 
realizarea foilor de laborator  ( la gradele de 
măcinare a celulozei din răşinoase – 30, 40, 50 şi 60 
°SR, prezentate în grafic, corespund cele ale 
celulozei din foioase, respectiv  20, 30, 40 şi 50 °SR 
). 

Comportamentul microfirelor FM este 
identic cu cel al materialelor clasice de umplere 
până la un anumit grad de măcinare după care 
începe să scadă destul de abrupt. Valoarea cea mai 
mare s-a obţinut la foile de hârtie în care celuloza 
din răşinoase a avut un grad de măcinare de 40°SR, 
iar cea din foioase - 30°SR. Având în vedere 
caracteristicile specifice ale microfirelor FM 
(forma, dimensiunile  şi greutatea specifică), este 
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posibil ca începând de la un anumit grad de 
măcinare, reţeaua fibroasă a hârtiei în formare, să 
fie străbătută cu mai multă uşurinţă conducând 
astfel la obţinerea unui randament de retenţie în 

scădere. Aceeaşi evoluţie a randamentului de 
retenţie s-a constatat şi la alte valori ale adaosului 
de microfire FM. 
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Fig. 2 Efectul gradului de măcinare a pastei de hârtie asupra 

randamentului de retenţie a microfirelor FM 
 

Adaosul de microfire feromagnetice 
 
Datele din literatura de specialitate arată că 

randamentul de retenţie, în cazul materialelor 
clasice folosite la umplerea hârtiei, este influenţat 
atât de proprietăţile materialului de umplere, în 
special, forma şi dimensiunile particulelor, cât şi de 
cantitatea de material de umplere folosită la 
prepararea pastelor de hârtie. Acesta are o tendinţă 
de creştere, odată cu mărirea adaosului de material 
până la o anumită valoare, după care scade.  

Dependenţa randamentului de retenţie de 
adaosul de microfibre FM  s-a studiat, până în 
prezent separat,  numai pentru cele două tipuri de 
celuloze, respectiv celuloza din răşinoase şi 
celuloza din foioase. La folosire unei anumite  
combinaţii ale celor două celuloze, datele 
prezentate în figura 3 arată că, într-adevăr,  
randamentul de retenţie este dependent şi de 
adaosul de microfibte FM. 
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Fig. 3 Dependenţa randamentului de retenţie de adaosul de microfire FM, 

la diferite grade de măcinare a materialului fibros 
 

Randamentul de retenţie creşte odată cu 
creşterea adaosului de microfire FM (în domeniul 
de adaos 0,005÷0,011g/10 foi), chiar şi în situaţia 

când se modifică gradul de măcinare a materialului 
fibros (30÷60 °SR pentru celuloza R şi 20÷50 °SR 
la celuloza F). Tendinţa de creştere nu este 
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substanţială, aceasta situându-se între 1 până la 4 
procente. 

 
Proporţia celulozelor din (F) şi (R) în compoziţia 

fibroasă a hârtiei 
 
Este cunoscut faptul că fiecare sortiment de hârtie 
trebuie realizat cu o anumită compoziţie fibroasă 
care să asigure caracteristicile de calitate dorite, să 
fie cea mai ieftină şi în fabricaţie, să necesite cea 

mai simplă tehnologie. În acest sens, compoziţia 
fibroasă a unei hârtii va fi de cele mai multe ori 
constituită din două sortimente de celuloză, de 
obicei,  o celuloză din foioase şi una din răşinoase. 
În tabelul 2 se prezintă randamentul de retenţie a 
microfirelor FM care a rezultat în cazul foilor de 
hârtie a căror compoziţii fibroase au fost  obţinute 
din celuloză F şi celuloza R, combinate în diferite 
proporţii. 

  
Tabelul 2 Randamentul de retenţie a microfirelor FM dozate într-o compoziţie fibroasă constituită din 

proporţii diferite de celuloză F şi celuloză R 
 

Specificaţie  
Randamentul de retenţie a 

microfirelor  
FM,% 

Proporţia de celuloze F/R, % 
80/20 70/30 60/40 50/50 

 
78,38 

 
76,28 

 
74,00 

 
72,48 

 
 
Foile de hârtie, având în compoziţie un 

conţinut tot mai mare de celuloză din răşinoase (de 
la 20% la 50%), ar trebui ca randamentul de retenţie 
a microfirelor feromagnetice să crească. Pe de altă 
parte, celuloza din răşinoase are un grad de 
măcinare ridicat, mult mai mare decât cel al 
celulozei din foioase, ceea ce face ca amestecul de 
material fibros să înregistreze un grad de măcinare 
crescător, de la cca. 370SR  la 40 0SR. În aceste 
condiţii, valorile determinate pentru randamentul de 
retenţie scad uşor pe măsură ce adaosul de celuloză 
din răşinoase creşte în compoziţia pastei de hârtie. 

 

Cantitatea de retentor dozată în reţetele de 
fabricaţie 

 
Din datele prezentate în figura 4, rezultă că 

randamentul de retenţie a microfirelor FM depinde 
de cantitatea de retentor folosită la prepararea pastei 
de hârtie şi în acest caz, creşterea randamentului 
este proporţională cu adaosul de retentor. Dacă 
domeniul de investigaţie ar fi fost extins şi la 
adaosuri mai mari de retentor, propabil că 
randamentul de retenţie nu ar mai fi înregistrat o 
creştere semnificativă. În practică, nu se recomandă 
o supradozare a retentorului pentru a se evita 
formarea flocoanelor de dimensiuni foarte mari care 
deranjează procesul de formare a  hârtiei.  
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Fig. 4 Variaţia randamentului de retenţie [η] funcţie de adaosul 

agentului de retenţie 
 

Creşterea randamentului de retenţie cu 
adaosul de retentor arată faptul că microfirele FM 
din pasta de hârtie se înscriu, într-o anumită măsură,  
în comportamentul general al fibrelor celulozice şi a 
materialului de umplere. Înseamnă că retenţia 
microfirelor FM se realizează prin ambele 

mecanisme respectiv retenţia mecanică şi adsorbţia 
coloidală.  
Datele rezultate mai arată, de asemenea, faptul că în 
retenţia globală ponderea cea mai mare o are 
retenţia mecanică. La un adaos de 0,0% retentor, 
randamentul de retenţie are deja o valoare 
apreciabilă ( 60,86%), deşi gradele de măcinare ale 
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celulozelor folosite în reţetele experimentale sunt 
destul de mici (30oSR la celuloza din lemn de 
răşinoase şi respectiv 20oSR la celuloza din lemn de 
foioase). 

Gramajul hârtiei 
 
Un alt factor care influenţează semnificativ 

randamentul de retenţie este gramajul hârtiei. Odată 
cu creşterea gramajului, respectiv a  grosimii 

stratului filtrant, este de aşteptat să crească şi 
rezistenţa de trecere a materialului de umplere, în 
cazul de faţă a microfirelor FM. La o rezistenţă de 
trecere mai mare, cantitatea de microfire FM care 
rămâne în foaia de hârtie se va majora, ceea ce 
înseamnă, de fapt şi o creştere a randamentului de 
retenţie. 
Randamentele de retenţie deteminate în aceste 
condiţii sunt reprezentate în figura 5. 
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Fig. 5 Influenţa gramajului hârtiei asupra randamentului de retenţie [η]a microfirelor FM 

 
Prin creşterea gramajului de la 50 la 110 

g/mp randamentul de retenţie s-a majorat cu cca. 3 
procente – de la 65,55 % la 68,53%. Valorile 
determinate pentru randamentul de retenţie 
înglobează atât retenţia mecanică, cât şi retenţia 
coloidală, deoarece la realizarea foilor de hârtie s-a 
folosit şi retentor. 
          Pe baza rezultatelor obţinute la aceste 
experimentări, s-a stabilit următoarea reţeta pentru 
fabricarea hârtiei securizate cu microfir 
feromagnetic pe maşina de hârtie a S.C 
CEPROHART S.A.: 

 proporţia de celuloză sulfat înălbită din 
răşinoase:30- 40%; 

 proporţia de celuloză sulfat înălbită din 
foioase: 60 -70% 

 gradul de măcinare pentru celuloza 
înălbită de răşinoase: 40-42ºSR 

 gradul de măcinare pentru celuloza 
înălbită de foioase: 30 - 32ºSR 

  material de umplere – 10-12% carbonat 
de calciu; 

 agent de încleiere – 1,5-1,8% alchil – 
dimercetene; 

 aditiv de retenţie, 0,5% poliamid – amină 
Prepararea pastei de hârtie pe baza reţetei 

stabilite, s-a realizat în instalaţia tehnologică de 
preparare pastă aferentă maşinii de hârtie a S.C. 
CEPROHART S.A. 

Un alt component ce caracterizează hârtia 
securizată îl reprezintă microfirul feromagnetic. 
Datorită caracteristicilor diferite ale microfirului 
(densitatea, lungimea, proprietăţile magnetice) faţă 
de componenţii structurali ai hârtiei se impune o 

atenţie deosebită la dozarea pe maşina de hârtie. 
Dozarea microfirului în pasta de hârtie trebuie să 
realizeze o densitate în vederea detecţiei electronice 
şi o înglobare în structuctura celulozică a hârtiei 
pentru a nu modifica proprietăţile de tipărire. Având 
aceste particularităţi s-a ales varianta de dozare a 
microfirului pe maşina de hârtie dintr-o suspensie 
cu caracteristici maxime de stabilitate a 
microfirului.  

Din mai multe variante tehnologice a fost 
identificat punctul optim de dozare prin care sa nu 
fie afectate proprietaţile hârtiei, distribuţia şi 
înglobarea microfirului să fie corespunzătoare. 
Punctul de dozare identificat a fost cutia de lansare 
in zona valţurilor cu găuri.  

Banda de hârtie cu adaos de microfir 
feromagnetic a parcurs toate zonele maşinii de 
hârtie fără probleme deosebite, hârtia obţinută la 
înfăşurător a fost tăiată la ghilotină în formate A4. 

 
CONCLUZII 

 

 Hârtia obţinută pe maşina S.C. CEPROHART 
S.A. nu a prezentat defecte vizibile de formare. 

 Distribuţia microfirelor s-a realizat pe toată 
suprafaţa hârtiei cu o densitate variabilă 
datorate dozării, orientarea microfirelor a fost 
paralelă cu direcţia de înaintare a sitei, uşurând 
astfel detecţia. 

 Înglobarea microfirelor în hârtie a fost 
corespunzătoare, vizualizarea microscopică 
confirmând acest lucru. 
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Fig.6  Structura hârtiei securizate cu microfir feromagnetic 

 Hârtia securizată cu microfir obţinută a fost 
detectată folosind aparatul de detecţie idividual 
si sistemul de detecţie tip poartă. Folosind 
ambele aparate, detecţia s-a realizat pe  mostre 
de hârtie securizată de diferite dimensiuni, 
folosind diverse moduri de ecranare, acurateţea 
detecţiei fiind nemodificată. 

 
                                                                                                        

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fig. 7  Aparat detecţie individuală  
                                                            
 

  Mostre de hârtie securizată obţinută au fost 
tipărite, analizându-se prin detecţie şi marcarea 
microfirelor. Analiza mostrelor de hârtie 
securizată după tipărire a demonstrat menţinerea 
proprietăţilor bune de tipărire. 

  Analiza caracteristicilor fizico-mecanice a hârtiei 
securizate obţinute a evidenţiat o creştere a acestor  
proprietăţi lărgind astfel aria de utilizarea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această tehnologie de securizare în masă, 
folosind ca element de securizare microfirul 
feromagnetic, limitează procesul de falsificare. 
Detectarea electronică uşoară folosind aparate 
simple, face ca această hârtie să fie un instrument 
uşor de depistare a produselor contrafăcute, a 
sustragerilor prin folosirea ei ca suport pentru 
tipărirea timbrelor şi etichetelor. 

        Folosirea în tehnologia de fabricaţie a hârtiei 
securizate cu microfir a unor materii prime ce 
conferă hârtiei obţinute proprietăţi de rezistenţă 
sporite (duble îndoiri, tracţiune, sfâşiere, rezistenţă 
la înbătrânire) această hârtie poate fi folosită şi la 
tipărirea actelor şi documentelor de valoare. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 8 Aparat detecţie tip poartă 
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Impact of renewable materials in packaging for sustainability - development of renewable 

fibre and bio-based materials for new packaging applications - BioMatPack 

2010 - 2014 
 

Action Chair: Kennert Johansson, Innventia AB Stockholm, Sweden (kennert.johansson@innventia.com) 

 

Objectives: 

 The main objective of the Action is to 
enhance the knowledge concerning 
materials derived from the forest sector 
and thus identify potential new renewable 
packaging solutions.  

 To build a database describing the 
performance of renewable materials from 
the different sources.  

 To identify, assess and develop the 
potential to substitute current materials by 
forest renewable alternatives by 
determining the sustainability of the 
alternatives  

 To issue a set of guidelines explaining the 
different end-of life technologies that are 
available for renewable packaging 
solutions.  

 To build an Industrial Testing Net Lab 
(ITNL) database which collects in one 
place the names and capabilities of 
European companies that are willing to 
openly participate in the testing and 
validation of new developments 

 Build technology roadmaps to direct 
future research 

Action Structure: 

Working Group 1- Material development: The 
focus will be to enhance the potential of 
renewable materials to replace the current, oil-
derived materials with renewable alternatives and 
more specifically to improve knowledge regarding  

 

 

 

the use of forest/renewable materials in the 
packaging value chain. This WG will also 
interrogate the interaction between traditional 
paper and board industries and plastic related 
industries (including other production methods) 
and seek to cooperate with and gain benefit from 
them. This will address the need for the forest 
industry to build new relationships to take full 
advantage of a packaging market based on 
renewable solutions. A primary focus is the use of 
forest fibres as a key  

Working Group 2 – Packaging value chain: The 
aim is to investigate, determine and understand 
the extent to which renewable materials may 
result in lower weight, fit-for-purpose packaging 
solutions with additional functionalities.  WG2 
investigates the micro market of the packaging 
value chain including supply chain, consumers, 
packaging fillers, brand owners and packaging 
suppliers. The research focus in WG2 is aimed at 
understanding value chain efficiency and the 
possibility of increasing innovation by using 
renewable packaging.  The benefits arising from 
eco-design and its ability to overcome the current 
deficiencies in renewable materials (e.g. the 
inherent brittleness) will be evaluated  

Working Group 3 – End-of-life: The objective is 
to generate new scientific knowledge regarding 
existing, emerging and embryonic end-of-life 
options for renewable materials. The direction in 
WG3 is research into the performance of existing 
end-of-life technology in relation to renewable 
materials in packaging and research focusing on 



Celuloză şi Hârtie

42

2012, vol. 61, nr. 3
Celuloză şi Hârtie        2012, vol.61, nr. 3 

 

42 42

the potential development of new technology for 
end-of-life treatment. 

Working Group 4 – Sustainability evaluation: 
The aim will be to evaluate environmental 
assessment of the new processes/products, 
economic assessment that encompasses the entire 
life cycle and critical evaluation of the impact on 
EU society at all levels, including research areas 
and securing the supply market for renewable 
materials future research areas and securing the 
supply market for renewable materials. WG4 
covers the macro market of the packaging value 
chain and has a stronger focus on society and 
national economics.  

Working Group 5 – Knowledge transfer: The 
aim will be to coordinate and lead all the activities 
associated with the sharing and transfer of 
knowledge. It will be responsible for the practical 
issues around the organisation of common events 
(training courses, exchange visits, conferences, 
workshops, etc) and for dissemination of the  
results arising out of Action activities (website 
installation and maintenance, newsletter 
preparation and distribution, the development 
maintenance and promotion of the ITNL, 
scientific publications database, etc.).  This work 
will be carried out in close cooperation with the 
Management Committee, the Knowledge 
Exchange Committee (KEC) and the Editorial 
Board (EB). 

 

   

 

 

 

Roadmap session in Warsaw on September 26, 
2011 

 
Main Achievements 
 

  20 countries signed up for the Action 
(Belgium, Sweden, Croatia, France, 
Denmark, Finland, Germany, Hungary, 
Italy, Poland, Netherlands, Romania, 
Slovacia, Slovenia, Spain, Turkey, UK)  

  87 active participants the first year of 
which 45% ESR 

  2 technical papers completed and two 
more in pipe-line 

  1 training school arranged 
  2 STSM completed 
  3 Roadmap sessions completed of which 

one with the forest industry 
  2 MC meetings 
  Website set up  
  2 Newsletters 
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COST Action FP 1005 
Fibre suspension flow modelling: a key for innovation and competitiveness in the 

pulp & paper industry 
 

Chair: Cristian Marchioli (Italy) – ESR; Vice-Chair: Fredrik Lundell (SE) – ESR 

 
 
FP1005 is an Action of the COST Programme 

(European Cooperation in Science and 

Technology) funded in the period 07/2011 - 

06/2015 by the European Science Foundation, 

allowing coordination of nationally-funded 

research on a European level. 

The main objective of COST Action FP1005 is 

to promote and disseminate validated computer 

modeling and simulation techniques in 

papermaking industry. 

Competitiveness of pulp and paper 

industry is challenged dramatically in Europe 

today. Traditional papermaking as well as new 

fibre-based products should be developed in order 

to maintain Europe's leading role in pulp and 

paper technology. Pulp and paper production is 

largely determined by fluid dynamics of fibre 

suspension flows. The objectives of the Action 

deal with numerical modelling of fibre suspension 

flows as well as validation measurements. The 

Action will offer industry a forum to solve test 

cases relevant to industry and to compare 

simulated results to experiments. Together 

simulations and experiments will result in more 

reliable simulation tools to industry. 

Fibre suspensions are extremely complex solid-

liquid systems since their components (fibres, 

flocs, air bubbles and additives) interact mutually 

in a complex way. Current understanding of the 

suspension flow dynamics, crucial for the 

papermaking industry, remains poor and 

incomplete, resulting in conservative design of 

industrial equipments and leading to low energy 

efficiency and equipment oversizing. 

Nowadays fast development of computer 

techniques and flow simulation methods allows, 

however, for much more precise predictions of 

fibre suspensions dynamics. Successfull 

introduction of practical applications into 

industrial practice is the crucial issue to innovate 

and increase competitivity of European 

papermaking industry. The Action, by gathering 

together scientists, researchers and practitioners, 

will help to speed up this process. 

Structure of Action 

Scientific area No 1: Experimental techniques 
used for fibre suspension analysis 
 

When considering a high-consistency fibre 

suspension flow as non-Newtonian medium and 

developing related non-Newtonian viscosity 

models, measuring rheological pulp properties is 
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one of the most important issues. Due to 

extremely complex non-Newtonian pulp 

behaviour the existing rheometers are not able to 

capture fully and adequately pulp material 

properties. The results from different devices 

differ significantly and open the researchers the 

space for various interpretations. The Action will 

share information between research groups 

developing experimental methods for dilute and 

dense fibre suspensions as well as for non-

Newtonian media, thus aiming at combining the 

best features from different experimental methods 

in order to advance fibre suspension measuring 

techniques. Furthermore, measurements will 

provide valuable data for non-Newtonian 

viscosity modelling as well as for multi-phase 

flow modelling in a wide range of consistencies. 

 
Scientific area No 2: Predicting pulp behaviour 
with the use of single-phase continuum 
rheology 
 

Fibre suspensions at medium and high 

consistencies may hardly be described as multi-

phase fluids. The multilateral interactions between 

fibres make it too expensive to consider them as 

discrete objects and to predict suspension 

properties and dynamics. The presence of air 

bubbles leads to additional problems in flow 

description. As commonly agreed a single phase 

approach treating pulp as continuum seems to be 

adequate simulation methodology providing 

reliable solutions. With this approach the material 

properties have to be modelled with the use of 

rheological laws. The development of this 

approach requires considering e.g. the following 

problems: 

 fibre-induced turbulence damping, 

 variation of pulp properties in near-wall 

regions due to decreasing fibre content, 

 viscoelastic pulp behaviour, which may 

play significant role for high 

consistencies. 

Scientific area No 3: Modelling fibre 
suspension flows with multi-phase models 
 

A significant progress in modelling fibre 

suspension flows, allowing formulating more 

general constitutive relationships, may be 

achieved by applying a multi-phase flow 

modelling strategy. With this approach it is 

possible to capture the discrete character of fibres 

and in turn to model their motion including 

orientation, deformation and interactions. 

Participants: Austria, Finland, Germany, Israel, 

Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, 

Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, 

United Kingdom. 

Action website: http://www.fp1005.cism.it/ 
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APARIŢII EDITORIALE 
 
 
 
 

UTILIZAREA GENERATOARELOR SONICE GAZODINAMICE ÎN 
PROCESELE TEHNOLOGICE DE EPURARE A APELOR UZATE 

 
Autor: dr.ing. Anca Şerban 

Referent ştiinţific: Prof.dr.ing. habilitat George Bălan 
 

Editura Zigotto, Galaţi 2012, 203 pag., 11 tabele, 147 figuri, 97 referinţe bibliografice, ISBN 978-606-
8303-57-4 

 
 

În editura Zigotto, Galaţi, editură 
acreditată CNCSIS (cod 262) a apărut sub 
semnătura d-nei dr.ing. Anca Şerban, 
monografia intitulată „Utilizarea 
generatoarelor sonice gazodinamice în 
procesele tehnologice de epurare a apelor 
uzate”, care constituie o premieră în 
literatura de specialitate din domeniul 
ingineriei mediului. Cartea abordează pentru 
prima dată o tehnologie originală de tratare a 
apelor uzate, care face parte din cadrul 
tehnologiilor sonice.  

Principala caracteristică a 
generatoarelor sonice gazodinamice este 
emiterea undelor de şoc cu frecvenţă 
ultrasonică joasă, care au un impact 
semnificativ asupra indicatorilor de calitate 
ai apei uzate. În afară de aceasta, 
generatoarele realizează o barbotare cu aer a 
apei uzate.  Această sinergie a ultrasunetelor 
cu debitul de aer produs de generator duce la 
creşterea eficienţei de tratare a apelor uzate. 

Lucrarea este structurată pe şapte 
capitole, după cum urmează: 

Cap.1. Problematica epurării apelor 
uzate 

Cap.2. Studiu experimental privind 
epurarea apelor uzate cu ajutorul 
generatoarelor sonice gazodinamice. 

Cap.3. Studii acustico-gazodinamice 
ale generatorului experimental de 
ultrasunete. 

Cap.4 . Efectul tratării sonice asupra 
parametrilor fizico-chimici ai apei brute. 

Cap.5. Efectul tratării sonice asupra 
parametrilor fizico-chimici ai apei brute în 
prezenţa coagulanţilor. 

Cap.6. Efectul tratării sonice asupra 
parametrilor microbiologici de calitate ai 
apei. 

 Cap.7. Perspectiva utilizării 
generatoarelor sonice gazodinamice în 
tratarea apelor uzate. 

Bibliografie 
Capitolul 1 prezintă în mod sintetic 

problematica complexă a epurării apelor, 
prezentând  tehnicile şi metodele actuale de 
epurare a apelor uzate, tratarea apelor uzate 
din acvacultură, unele considerente privind 
utilizarea ultrasunetelor în procesele de 
epurare, precum şi analiza modelării sonice 
a generatoarelor gazodinamice. 

În  Capitolul 2 sunt prezentate 
construcţia generatorului gazodinamic de 
ultrasunete, instalaţia experimentală 
realizată, materialele şi metodele pentru 
determinarea indicatorilor fizico-chimici şi 
microbiologici ai apei brute din Dunăre. 

Autoarea acordă o deosebită atenţie 
determinării metodelor de măsurare acustică 
şi gazodinamică  a generatorului 
experimental. 

În Capitolul 3 sunt prezentate 
cercetările acustico-gazodinamice ale 
generatorului ultrasonic experimental, 
determinându-se frecvenţa şi nivelul 
intensităţii acustice funcţie de presiunea de 
lucru a generatorului, debitul masic şi 
volumetric. 
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În  Capitolele 4-5 sunt prezentate 
efectele tratării sonice asupra indicatorilor 
fizico-chimici cu sau fără adaosul de 
coagulanţi. 

Se cercetează dinamica turbidităţii, 
pH-ului, conţinutului de oxigen dizolvat, 
nitraţi şi nitriţi, amoniac, în diverse condiţii 
tehnologice. 

Capitolul 6 prezintă efectul tratării 
sonice asupra parametrilor microbiologici ai 
apei brute şi ai apei în care s-au dozat 
diverşi coagulanţi. Se determină influenţa 
timpului de tratare sonică asupra numărului 
total de germeni, de coliformi totali, de 
coliformi fecali şi strptococi fecali. S-a 
prefigurat o nouă metodă de dezinfecţie care 
poate fi denumită metoda 
sonomicrobiologică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In  Capitolul 7 se studiază influenţa 
presiunii de lucru a generatorului, a duratei 
de tratare sonică şi a dozei de sulfat de 
aluminiu asupra indicatorilor apei uzate .  

Metoda de tratare sonică se 
dovedeşte o metodă eficientă, economică de 
tratare a apelor brute şi uzate. În carte sunt 
prezentate o serie de corelaţii parametrice de 
optimizare a instalaţiilor de epurare a apei 
cu generatoare gazodinamice de ultrasunete.  

Consider că această lucrare este o 
lucrare originală,  care oferă noi direcţii de 
cercetare. 

                                    
Prof. dr.ing.   C . Stanciu 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
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BOOK REVIEW 
 

MECHANISMS OF LANDSCAPE REHABILITATION AND 
SUSTAINABILITY 

 

 Narcin Palavan-Unsal, Valentin, Kefeli, Winfried Blum,  

Bentham Science Publishers, 2011, 124 pages, ISBN 978-1-60805-395-7 
 
This book is based on the results of 

landscape rehabilitation with the help of 
fabricated soil and a new approach on the 
use of restored soils for building houses and 
communities. This book presents discoveries 
and proposals that have emerged from the 
authors research and explains ways to 
protect Earth's ecosystems against further 
degradation. These proposals are founded on 
the philosophy of sustainable development 
and its application to various aspects 
essential to the long-term success of human 
beings; these include community 
coexistence, education, water purification 
and recycling, agriculture, the production of 
fabricated soil for landscape rehabilitation, 
and the preservation and propagation of wild 
flora. Strategies for both indoor and outdoor 
systems are covered in this publication.  

The book covers several subjects 
including molecular biology, botany, 
microbiology, soil biochemistry and human 
interaction with the ecosystem. Methods for 
soil rehabilitation ultimately allow us to 
obtain optimal crop yield.  

Subjects discussed in this book are 
included in four parts and twenty chapters. 
In the first part, which includes three 
chapters, the authors present soil as a 
component of the biosphere. The factors of 
the sustainability of soil sphere in the 
industrial and rural societies is the main idea 
of chapter two. The chapter three is 
dedicated to soil sustainability and soil 
management, including description of 
indicators for sustainable agricultural land 
management. 

Part two includes five chapters that 
refers to the general characteristics of  

 
fabricated soils. Preliminary investigation of 
Alfisol showed us to proper ratio of carbon 
and nitrogen as well as other nutritive 
elements which we compose using waste 
materials for low income technologies. The 
imitation of the soil profil allows us to 
evaluate each layer of fabricated soils and 
characterizes fabricated soils biota. The ratio 
and dynamic of soil bacteria and fungi was 
also investigated in the fabricated soils.  

Part three is the largest, including nine 
chapters, referring to biomass accumulation 
and growth regulation processes in plants 
growing on fabricated soil. Fabricated soil 
function on the bituminized substrate of 
mining soil was investigated in connection 
with the growth of populations of willow 
and poplar. Using solar energy for 
photosynthesis werw involved in processes 
of growth and development. The 
propagation and growth of young plants 
growing on fabricated soils took place under 
the balanced control of phyto-hormones and 
inhibitors. These substances controlled the 
development of the main organs and tissues 
of plants, as well as the formation of 
cellulose, lignin and other carbon polymers 
which participate in the composition of 
fabricated soils. Ideas of molecular biology 
in the combination of plant science help now 
to get the highest productivity of the 
crops.Due to human activity in the discovery 
of phytohormones and chemical regulators, 
it was possible to help people achieve the 
highest of the crop. 

The last part of the book, including 
three chapers,  is connected with the role of 
water in the process of plant growth. The 
role of plant roots was investigated as a tool 
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for water cleaning. Special plants were 
selected for gray water cleaning. These 
experiments could be used for the 
elaboration of fabricated soils and water 
cycling in space. The book closes with a 
glossary which includes an explanation of 
specific terms. 

In general all chapters deal with 
restorations of biospheric cycles which are 
uncoupled during the human activity. 
Therefore this book deals with subjects from 
molecular biology to human ecology and 
covers such kind of main subjects like 
botany, plant physiology, microbiology, 
biochemistry, soil science, human behavior 
in the ecosystem. In the same time, in order 

to protect soils against destruction, authors 
proposed unique mechanisms of the 
application of fabricated soil for landscape 
rehabilitation. 

Mechanisms of Landscape 
Rehabilitation and Sustainability is of 
particular interest to academic and 
professional biologists, soil scientists, 
ecologists, agronomists and architects. 

 
Corneliu Tanase 
Valentin I. Popa 

Faculty of Chemical Engineering 
and Environmental Protection 

“Gheorghe Asachi” Technical University 
of Iasi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


