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Prof.dr. ing.Dan-Alexandru Gavrilescu 
 

Domnul Profesor univ.dr.ing Dan-
Alexandru Gavrilescu s-a născut  la data cde 
21 august 1950 în oraşul Piatra-Neamţ. După 
absolvirea liceului Ştefan cel Mare din 
Suceava, a urmat cursurile Facultăţii de 
Chimie Industrială a Institutului Politehnic 
din Iaşi, obţinând în anul 1974 diploma de 
inginer chimist în specialitatea Tehnologia 
celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale. 

După absolvirea facultătii, în perioada 
1974-1979 este repartizat şi lucrează la 
Combinatul de Celuloză şi Hârtie din 
Drobeta Turnu Severin ca inginer stagiar şi 
apoi în calitate de Şef atelier regenerare-
agenţi albire.  Începând din anul 1979 devine 
asistent la catedra de Celuloză, hârtie şi fibre 
artificiale a Facultăţii de Chimie Industrială 
unde desfăşoară activităţi aplicative 
(laborator si proiect) la disciplinele Tehnologia 
celulozei şi Tehnologia fibrelor artificiale până în 
anul 1990, când ocupă prin concurs poziţia de 
şef lucrări, încredinţându-i-se spre predare 
disciplina Poligrafie. Deţine această  pozitie 
până în anul 1993 când promovează prin 
concurs  la gradul didactic de conferenţiar pe 
care îl onorează până în anul 1997. În anul 
1997 devine professor titular al disciplinelor  
Fabricarea celulozei, Prelucrarea hârtiei si 
Ambalaje ecologice. În paralel cu activitatea 
didactică, profesorul Dan Gavrilescu 

desfăşoară o activitate ştiinţifică bogată care 
în anul 1986 se concretizează în susţinerea 
tezei de doctorat Cercetări privind obţinerea 
celulozei sulfit cu baze solubile, elaborată sub 
conducerea ştiinţifică a profesorului emerit 
Vasile Diaconescu. În anul 2001 devine 
conducător de doctorat în domeniul Inginerie 
chimică şi sub îndrumarea sa s-au elaborat şi 
susţinut 7 teze, în prezent aflându-se în 
stagiul de pregătire 5 doctoranzi. Principalele 
domenii de cercetare ale profesorului 
Gavrilescu sunt elaborarea unor procedee 
mai puţin poluante în fabricarea pastelor 
fibroase, prelucrarea hârtiei, tehnologia 
fabricării cartonului ondulat şi ambalajelor, 
protecţia mediului în industria de celuloză şi 
hârtie.  

Până în prezent contributiile sale 
ştiintifice s-au concretizat în 125 lucrări 
pubilcate în reviste cu factor de impact sau 
indexate în baze de date. De asemenea, a 
prezentat 48 de lucrări la conferinţe interne şi 
internaţionale. Ca urmare a preocupărilor 
privind activitatea de cercetare aplicativă, 
profesorul Dan Gavrilescu a fost implicat în 
35 de contracte, iar la 12 dintre  acestea a fost 
director/responsabil ştiinţific. Contribuţiile 
sale mai includ şi 12 cărţi şi manuale 
destinate studenţilor. A condus aplicaţii 
practice de laborator, proiect şi un număr 
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mare de lucrări de diplomă (peste 100), 
precum şi de masterat. Domnul profesor Dan 
Gavrilescu s-a implicat în viaţa academică a 
universităţii şi facultăţii, sau la nivel naţional 
ca membru al unor comisii şi în activităţi de 
management, ca sef de catedră, şef de colectiv 
şi secretar ştiinţific al consiliului facultăţii 
(2005-2007).  

Este membru al Asociaţiei Tehnice 
pentru Industria de Celuloză şi Hârtie, 
Asociaţiei Române a Fabricanţilor de Carton 
Ondulat şi redactor responsabil al  revistei 
Celuloză şi Hârtie.  A participat în numeroase 
rânduri la organizarea unor manifestări 
stiinţifice naţionale şi internaţionale în 
domeniul celulozei şi hârtiei. 

Domnul Profesor Dan Gavrilescu 
este o personalitate marcantă a comunităii 
ştiinţifice româneşti şi internaţionale. Cariera 
sa didactică şi ştiinţifică, desfăşurată în 

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din 
Iaşi este un exemplu de dăruire academică 
dublată de remarcabile realizări. 

Cu ocazia aniversării zilei de 
naştere, colectivul specializării Ingineria 
fabricării hârtiei de la Facultatea de 
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 
împreună cu membrii Consiliului 
Redacţional al revistei Celuloză şi 
Hârtie îi urează profesorului Dan 
Gavrilescu mulţi ani cu sănătate şi 
putere de muncă pentru a contribui, cu 
valoarea şi prestigiul domniei sale, la 
progresul şcolii superioare de celuloză şi 
hârtie din România. 

 

Colectivul specializării Ingineria fabricării hârtiei 
de la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului şi Consiliul Redacţional al revistei 
Celuloză şi Hârtie 
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COMPARISON OF THE PRETREATMENT METHODS 
USED FOR BIOETHANOL PRODUCTION 

 
Ventsislav  Blyahovski,  Ivo Valchev  

University of Chemical Technology and Metallurgy, 8, Kl Ohridski blv., 1756, Sofia, Bulgaria 
 

Author correspondence: Blvd. Kliment Ohridski, 8,Sofia, 1756, Bulgaria,  
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Abstract 

 
The agriculture lignocellulosic raw materials and fast growing tree species are 
potential sources for the production of ethanol. The hydrothermal hydrolysis, dilute 
acid and steam explosion methods were used for biomass pretreatment. Their 
application was followed by enzyme hydrolysis with cellulase enzyme complex 
combined with β-glucosidase. The total amount of reducing sugars released after 
acid pretreatment is more than high-temperature methods of treatment. The 
highest glucose yield is obtained after hydrothermal stage, which makes it 
preferred pretreatment method of  hydrolysis. The steam explosion method has no 
advantages comparing to the hydrothermal in case of annual raw materials. The 
efficiency of the subsequent enzymatic hydrolysis may increase by the selective 
oxidation with peracetic acid at moderate dosages and without washing. 
 
Key words: Lignocellulosic materials, Bioethanol, Hydrothermal hydrolisys, Steam 
explosion, Acid hydrolysis 
 

Rezumat 
 

Materiile prime ligno-celulozice din agricultură, provenite din paie de grâu sau 
tulpini de porumb, sunt potenţiale surse pentru producţia de etanol. Această 
biomasă este ieftină, regenerabilă, disponibilă pe scară largă şi ecologică.Scopul 
prezentei lucrări este de a investiga efectele diferitelor metode de pretrata re şi 
randamentul zaharurilor din diferite materii prime din agricultură. Metodele de 
pretratare utilizate includ hidroliza hidrotermală, hidroliza cu acid diluat şi explozia 
de abur. Aplicarea lor a fost urmată de hidroliza enzimelor cu complex enzimatic 
combinat cu β-glucozidaza. Cantitatea totală de zaharuri reductoare după pre-
tratarea acidă este mai mare decât în cazul metodelor de tratare la temperaturi 
înalte. Efectul observat a fost atribuit faptului că hemicelulozele au fost 
transformate în totalitate în monozaharide şi au fost conservate mai bine. În plus, 
au fost detectate doar urme de furfurol şi HMF. Acest lucru nu a fost valabil în 
cazul hidrolizei hidrotermale şi a pretratării cu explozie de abur. Cel mai ridicat 
randament al glucozei este obţinut după etapa hidrotermală, ceea ce o face 
metoda preferată de pre-tratament al hidrolizei. Metoda exploziei de abur nu are 
avantaje comparativ cu cea hidrotermală în cazul materiilor prime anuale. Eficienţa 
hidrolizei enzimatice ulterioare poate creşte prin oxidarea selectivă cu acid 
peracetic în doze moderate şi fără spălare. 

 
Cuvinte cheie: Materiale lignocelulozice, Bioetanol, Hidroliză hidrotermică, 
Explozie de abur, Hidroliză acidă 

 
1. INTRODUCTION 

 
The conversion of lignocellulosic biomass 

to ethanol contains three major processes, 
including pretreatment, enzyme hydrolysis and 
fermentation of glucose solution to ethanol. 

The overall purpose of pretreatment is to 
break down the shield formed by lignin and 
hemicellulose, disturp the crystalline structure and  

reduce the degree of polymerization of cellulose. 
An effective pretreatment is characterized by 
several criteria: avoiding size reduction, 
preserving hemicelluloses fractions, limiting 
formation of inhibitors (furfurol, 
hydroxymetylfurfurol) due to degradation 
products, minimizing energy input, and being 
cost-effective [1].  
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It is used different pretreatment methods: 
physical, chemical, biological and combination 
between them. As the most common are 
hydrothermal treatment (liquid hot water), steam-
explosion and the classical hydrolyses with 
sulfuric or other acids.  
One of the main advantages of dilute acid 
hydrolysis is achieving high xylan to xylose 
conversion yields, winch is necessary to achieve 
favorable overall process economics in ethanol 
production from lignocellulose [2-4].  
Steam explosion is typically initiated at a 
temperature of 160 to 260°C for several seconds 
to a few minutes before the material is exposed to 
atmospheric pressure [5-7]. 

Hydrothermal pretreatment is applied for 
pretreatment of cellulosic materials and plays an 
important role in this process, where no chemical 
is added. It results in dissolution of hemicelluloses 
mostly as liquid-soluble oligosaccharides and 
separates them from insoluble cellulosic fractions. 
Combination pretreatment by incorporating two or 
more pretreatment techniques from the same or 
different categories is also common [8, 9]. 
After fermentation, ethanol can be recovered from 
the fermentation broth by distillation or 
distillation combined with adsorption or filtration, 
including drying using lime or a salt, addition of 
an entrainer, molecular sieves, membranes, and 
pressure reduction [10-13]. The distillation 
residual solid, including lignin, ash, enzyme, 
organism debris, residue cellulose and 
hemicellulose, and other components may be 
recovered as solid fuel or converted to various 
value-added co-products [14]. 

The aim of the present work is to provide a 
comparative consideration of different 
pretreatment methods applied in case of 
bioethanol production on the ground of agriculture 
lignocellulosic raw materials and fast growing tree 
species.  

 
2. EXPERIMENTAL 
 

The steam-explosion treatment is done in 
special constructed installation. The raw material 
is with hydromodul 1:10 in 2 l. reactor. The 
heating from 100°C to 190°C and 200 ºC was 
done for 60 min with constant recirculation of the 
liquid phase. After keeping the maximal 
temperature for 10 min, is opened the automatic 
valve. The lignocellulosic biomass is realised to 
the dump cyclone with atmosphere pressure. From 
pressure difference, lignocelluloses stock is 
additional deffibrilated from the explosion. The 
soluble hemicelluloses are removed with the 

filtrate during the washing of steam exploded 
pulp. By the separation of the prehydrolysate from 
the lignocellulosic mass is effectively reduced the 
inhibition products as furfural, hydroxymethyl 
furfural (HMF), and phenolics.  

The hydrothermal treatment is done in the 
same installation and under the: hydromodul ratio 
1:10; initial temperature 100°C; maximum 
temperature 190°C; heating time 60 minutes and 
time at maximum temperature 30 minutes.         

The acid hydrolysis was done in one liter 
steel lab tanks, rotating in a polyglicol solution in 
the following conditions: 

- hydromodul 1:10; 
- dosage of sulfuric acid 1% to the raw 

material atro amount; 
- initial temperature 100о С; 
- maximal temperature 140о С; 
- time for reaching of the maximal 

temperature 60 min.; 
- keeping time at the maximal temperature 

40 min. 
The hydrolyze solution is filtrated and 

separated from the lignocellulosic stock. After 
hydrothermal and acid hydrolysis the wood raw 
materials are additional refined on lab disc refiner. 

The Paa treatment was carried out in 
polyethylene bags in a water bath at temperature 
60◦C, reaction time 60 min., pulp consistency of 
10%, pHinitial 6.0 - 6.2 and charge of 2.5, 5 and 
10kg/t Paa, obtained from TAED according table 
1. 
 

Table 1 Paa obtaining from TAED and 
peroxyde at optimal molar ratio 1:2 

 
Раа, kg 1 2.5 5 10 
TAED, 

kg 1.503 3.376 7.515 15.03 

H2O2, 
kg 0.447 1.118 2.235 4.47 

 
The cellulase complex NS 22086 with 

activity 1.000 BHU g-1 and β-glucosidase NS 
22118 with activity 250 CBU g-1 of Novozymes 
AS were used for the enzymatic hydrolysis. The 
enzyme charge of NS 22086 was 5%, while that 
of NS 22118 was 0.5%, both referred to the mass. 
The enzymatic treatment was carried out in 
polyethylene bags in a water bath previously 
heated to 50 °C, pH 5.0 – 5.6 and reaction time  
72 h. 

The glucose, cellobiose, xylose, furfural 
and HMF (5-hydroxymethylfurfural) content were 
analysed with a Dionex HPLC system, according 
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to the NREL standard biomass analytical 
procedure [15]. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
 

The effect of temperature and duration of 
hydrothermal hydrolysis on the amount of 
reducing sugars is presented in Fig. 1. It has been 
established that the highest amount of reducing 
sugars – 15.8%, is obtained after hydrolysis at a 
temperature of 190°C for 30 minutes, and the 

amount of dissolved substances is 40%. In case of 
prolongation of the reaction time, the sugars 
decrease, probably because of their 
decomposition. At a temperature of 200°C, almost 
the same amount of sugars is obtained within 
shorter time, whereupon their yield diminishes 
sharply. At this temperature, the process is more 
difficult to control and higher energy cost is 
necessary. On account of that the temperature of 
190°C is chosen as optimum for further work. 
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Fig.1 Rs after hydrothermal hydrolysis of straw          Fig.2 Rs after acid hydrolysis of straw 
 

On hydrolysis of straw by means of steam 
explosion method release of 11.4% sugars is only 
achieved, with 40% of dissolved substances. The 
lower yield of sugars is at the expense of the 

amount of oligosaccharides established by means 
of HPLC analysis. 
 

 
Table  2 Amount of dissolved substances after straw pretreatment obtained by HPLC analysis 

 
 Acid hydrolysis, 130ºC Steam explosion,190ºC 
t, min 20 40 60 80 10 
Glucose, %  2.3 1.9 1.8 1.9 0.9 
Xylose, % 11.2 13.4 13.8 13.0 2.4 
Arabinose, % 1.0 1.0 1.2 1.1 1.51 
Galactose, % 1.0 - - - - 
Furfural, % - 0.5 0.8 0.7 0.6 
HMF, % - 1.0 1.1 1.2 - 
Soluble subst.,% 35.3 35.9 38.0 40.0 40.0 

 
The results of acid hydrolysis of straw, 

performed at 130°C, are presented in Fig. 2. With 
the increase of the process duration, the amount of 
reducing sugars increases and a maximum value 
of 30.7% is achieved within 60 min. The further 
prolongation of the process duration does not 
contribute to the increase of the amount of sugars 
released. Performance of acid hydrolysis at higher 
temperature – 140°C, for a period of 60 min leads 
to obtaining less reducing sugars, probably 
because of their destruction. 

By HPLC analysis, the amount and type of 
sugars that are formed after hydrolysis of straw 
were established (Table 2). As seen, xylose 
predominates in the hydrolysate formed, with its 
amount increasing with the increase of the process 
duration and reaching a maximum in the 60th 
minute, analogously to the established for 
reducing sugars. The amount of glucose is about 
2% and does not depend on the process duration. 
Small amounts of arabinose are also observed, and 
the galactose is only present in the hydrolysate at 
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the initial of the process. The presence of furfural 
and hydroxymethylfurfural (HMF) is observed in 
the samples subjected to acid hydrolysis for a 
period longer than 20 min. 

After the pretreatment of straw and maize 
stalks according to the methods described, 
enzyme hydrolysis as a second stage of treatment 
is performed. Short time refining must be included 
after hydrothermal and acid pretratment of wood 
biomass. 

As can be seen from Figure 3 the glucose 
yield in enzyme hydrolysis of hydrothermal pre-
treatment maize stalks is with 5% higher 
compared to wheat straw. After recalculation of 
this yield on the raw material base, the difference 
drop to 3 % (Fig. 4) but the total sugars yield from 
hydrothermal and enzyme treatments is again with 
5 % higher for maize stalks.  

 

         
 

Fig. 3 Kinetic curves of the of glucose yield            
 from wheat straw Gws and from maize stalks           

  Gms (calculated on the biomass after                        
 hydrothermal treatment) 

 

Fig. 4 Effect of pretreatment methods on enzyme 
hydrolysis at 500С (glucose % on absolutely dry 

maize stalks) 

 
As seen from the results in Fig. 4 the 

highest amount of glucose is released with the 
samples previously subject to hydrothermal and 
steam explosion treatment. The yield of glucose 
after the acid pretreatment is lower, while the total 
amount of reducing sugars is highest (Fig. 5). The 
acid hydrolysis contributes to the maximum 

transformation of the dissolved oligosaccharides 
to monosaccharides at minimum formation of 
furfural. In high-temperature methods of 
treatment, a considerable amount of 
oligosaccharides remains in the hydrolysate, and 
the formation of furfural and 
hydroxymethylfurfural increases.  

                                 

         
 

Fig. 5 Total amount of reducing sugars after two 
stages hydrolysis 

Fig. 6 Effect of pretreatment methods on the enzyme 
hydrolysis at 500С (xylose % on pre-treated maize 

stalks) 
                                               
 

The comparing of the three different pre-
treatment methods, shows that using of acid 

hydrolysis leads to lower glucose yield after the 
enzyme stage (Fig. 4). This fact can be explain 
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with the particulary hydrolysis of the cellulose in 
the beginning of the process. From another side, 
acid pre-treatment can reduce xylose content in 

the enzyme treatment, which is advantage 
compared to the high temperature methods (Fig. 
6).  

 

         
      Fig. 7 Total amount of glucose                                        Fig. 8  Effect of PAA charge on the cellulasic 

after two stages hydrolysis                                         hydrolysis (without intermediate washing) 
 
 
 

When comparing methods of pretreatment 
in terms of total amount of glucose released from 
the two stages of the processing is obtained only 
2% difference between the hydrothermal and acid 
treatment (Fig. 7). Therefore in case of utilization 
of the pentose sugars after the pretreatment, the 
acid hydrolysis can be more suitable.  

The results of the second series of 
investigations performed with PAA without 
intermediate washing are presented in Figure 8. 
This reagent acts in a neutral medium and allows 
the trouble-free continuation of the process with 
enzymatic hydrolysis. The results obtained differ 
radically from those of the first series, with 
maximum effect of more than 4% increase of the 
yield of glucose being observed at a consumption 
rate of PAA of 5 kg/t. After this method of 
treatment, the colloid lignin-carbohydrate 
structures, which are lost during washing of the 
mass, remain in the solution. These structures are 
the most accessible target of the subsequent 
enzymatic hydrolysis. In case of high dosages of 
PAA, the oxidation processes intensify with 
respect to them, in the course of which the 
efficiency of the subsequent enzymatic hydrolysis 
decreases. 
 
4. CONCLUSIONS 
 

Hydrothermal pretreatment is most 
suitable for processing straw and maize stalks, 
because of easy control of the process and the 
highest yield of glucose. The acid hydrolysis 
method provides the highest total sugars yield, but 
less glucose. This method of treatment will be 

advantageous for efficient utilization of pentose 
sugars.  

The steam explosion method has no 
advantages comparing to the hydrothermal in case 
of annual raw materials. The steam explosion 
method is the most effective for wood, but it is 
possible to apply for this raw material also the 
hydrothermal or the acid treatment followed by 
subsequent refining. 
The investigations performed for treatment of 
lignocellulosic mass in an intermediate stage show 
that the selective oxidation with PAA, at moderate 
dosages and without washing, may increase the 
efficiency of the subsequent enzymatic hydrolysis. 
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Abstract 
 
Pulp and paper manufacture has a long tradition in Romania, the first paper mill 
being founded in Zărneşti in 1853. After the Second World War, pulp and paper 
production has been strongly developed, due to the investment in new pulp mills. 
Sulfite pulp, kraft pulp, mechanical pulp and semichemical pulp were produced 
and the maximum production capacity was close to 900 000 t. Starting with 1990 
competitive environment and hardening of environmental legislation determined 
the successive closure of pulp plants, so that, at the moment, no pulp production 
exists in Romania. Semichemical pulp is only produced al SC CELROM SA in 
Drobeta Turnu-Severin. Currently more than 100 000 t of chemical pulp is 
imported and this pulp is used for sanitary papers. Developing of paper production 
in Romania requires the increase of consumption of fibrous materials, mainly of 
recovered paper pulp. Due to the fact that there is not enough recovered paper in 
Romania, the viable solution is the use of chemical pulp. The paper aims to 
discuss the possibility of a pulp mill operation in Romania. It shows the size of the 
domestic market of pulp, demand and wood availability, pulp mill technology and 
investment effort. The main conclusion is that Romania can produce pulp in a 
high-capacity mill, and main arguments are: the existence of tradition and 
experience in the field; growing of pulp demand in the domestic market; existence 
of woodland capable of providing the required pulpwood. 
 
Keywords: Kraft pulp, Investment, Romania, Pulpwood, Costs, Location of plant 
 

Rezumat 
 

Industria de celuloză şi hârtie din România are o lungă tradiţie, prima fabrică de 
hârtie a fost înfiinţată la Zărneşti în anul 1853. După al doilea Război Mondial, 
industria de celuloză şi hârtie s-a dezvoltat continuu, datorită investiţiilor în noi 
fabrici de celuloză. Celuloza sulfit, sulfat, pasta mecanică şi semiceluloza au fost 
au fost la o capacitate de producţie maximă de aproape 900.000 tone. Începând 
cu anul 1990, mediul competitiv şi constrângerile legate de legislaţia de mediu au 
detetrminat închiderea succesivă a instalaţiilor de fabricare a celulozei, astfel 
încât, în prezent nu mai există producţie de celuloză în România. Semiceluloza 
este produsă numai la SC Celrom Tn. Severin (actualmente Romwelle Romania).  
În prezent, în România toată cantitatea de celuloză se importă (cca. 100.000 tone) 
şi aceasta este utilizată doar pentru fabricarea hârtiilor tissue. Dezvoltarea 
producţiei de hârtie în România necesită creşterea consumului de materiale 
fibroase, în principal pastă din maculatură. Datorită faptului că nu există suficientă 
hârtie recuperată (maculatură) în România, soluţia viabilă este utilizarea celulozei. 
Scopul prezentei lucrări este de a pune în discuţie posibilitatea  punerii în 
funcţiune a unei fabrici de celuloză în România. Astfel în lucrare sunt prezentate 
date privind dimensiunea pieţei interne de celuloză, necesarul şi disponibilitatea 
lemnului, tehnologia de obţinere a celulozei, precum şi efortul investiţional. 
Principala concluzie este aceea că în România se poate produce celuloză în 
fabrici de mare capacitate, iar principalele argumente sunt: existenţa tradiţiei şi 
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experienţei în domeniu; creşterea necesarului de celuloză pe piaţa internă; 
existenţa parcurilor forestiere capabile să furnizeze lemnul necesar pentru 
producerea celulozei. 

 
Cuvinte cheie: Celuloză Kraft, Investiţie, România, Lemn pentru celuloză, 
Costuri, Instalaţie 

 
 

1. INTRODUCTION 
 
 Pulp and paper industry has a long 
tradition in Romania, the first paper mill being 
founded in Zărneşti in 1853, and the first sulfite 
pulp mill stated in operation in 1898 also in 
Zărneşti. Up to the Second World War, pulp and 
paper industry continuously developed, and in 
1938 it reach the peak production of interwar 
period: 70000 t of paper, 42000 t of pulp and 
21000 t of mechanical pulp. It is noted that in 
1936 first sulfate pulp mill started in operation at 
the former pulp and paper mill Reconstrucţia from 
Piatra-Neamţ.  
 Starting with 6th decade of the last 
century, Romanian pulp and paper industry had a 
powerfuul development, the main factors being: 
- sustained strategy of investments in new pulp 
and paper mills; 
- establishment, at 1st of January 1956, of pulp and 
paper research institute (in the present-
CEPRHART - Braila); the institute was the main 
designer of all investments of the pulp and paper 
sector; 
- establishment of the specialized department 
(pulp and paper) at Polytechnic Institute of Iasi. 
 In a short period, in Romania were 
produced sulfite pulp, kraft pulp (from wood and 
annual plants) and mechanical pulp, as raw 
materials for a large gamut of paper and board 
grades. Kraft pulp production was developed at 
pulp mills from Brăila, Suceava, Dej, Călăraşi, 
Turnu Severin, Adjud, the total pulp capacity 
being 900,000 t in 1989. After 1990, due to the 
transition to market economy, major changes take 
place in the pulp and paper sector. Competitive 
business environment and hardening of 
environmental legislation determined the 
successive closure of pulp plants, so that, at the 
moment, no longer pulp production exists in 
Romania. Semichemical pulp is produced at SC 
CELROM - Drobeta Turnu-Severin, only. 
Another reason was the changing of paper grades 
that is produced: currently, the paper production 
consists form papers for corrugated board and 
sanitary papers. The fibrous material consists 
from recovered paper pulp (around 70%), the rest 
being imported chemical pulp. 

 
2. PULP MARKET IN ROMANIA 

  
 Paper and board production in Romania is 
presented in Table 1 and it is obvious that the 
production consists almost entirely from papers 
for corrugated board and  sanitary papers. 
Stationery consumption of Romania was 
estimated by Patronizing Organization for Pulp 
and Paper Industry (ROMPAP) at 800.000 t/year, 
and it is obvious that the domestic production 
covers half of the consumption. Domestic market 
of paper goods far exceeds home production and 
for this reason, large volumes of paper (newspaper 
and printing grades) are imported  
 

Tabel 1 Paper production in Romania, 2014,  
(ROMPAP - 2015) 

 
Paper grade Quantity, 

tones 
Observation 

Papers for 
corrugated board 

244044 Testliner, 
wellenstof, 
schrenz 

Sanitay papers 139977 Hygienic 
papers, 
napkin tissue 

Boards 1953 Duplex-
triplex 

Coated papers 7302 Plastic-coated 
paper 

Total : 393276 - 
 
 
 The fibrous material used for paper 
manufacture consists from recovered paper pulp 
and chemical pulp, as is presented in Tables 2 and 
3. Romanian paper industry used in 2014 315341 t 
of recovered paper and 106821 t of chemical pulp. 
Totally, were consumed 422162 t of fibrous 
materials and the percent of recovered paper was 
74.6%.  
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Table 2 Consumption of recovered paper in 2014 
(ROMPAP - 2015) 

 
Paper mill Consumption, 

tones 
VRANCART ADJUD 
ECO PAPER ZARNESTI 
GROUPE ROSSMANN 
COMCEH CALARASI 
PETROCART P. NEAMT 
Total : 

102603 
98032 
93733 
17478 
3495 

315341 
 

Table 3 Imported chemical pulp in 2014 
(ROMPAP - 2015) 

 
Paper mill Quantity, 

tones 
PEHART TEC SA PETRESTI 
COMCEH SA CALARASI 
PETROCART SA PIATRA 
NEAMT 
MONTE BIANCO SA 
TARGOVISTE 
CEPROHART SA BRAILA 

Total: 

65755 
27698 
9871 
3196 
301 

 
 

106821 
 
Table 3 shows that in 2014 an important quantity 
of chemical pulp was imported, more than 
100,000 t, which represents the annual production 
of a relativelly small pulp mill. The value of pulp 
imports was almost 60 mil. Euro. 
 As regarding recovered paper, collection 
rate in Romania is still small (55%), as compare 
with 75-77% in Germany, Austria, France. It is 
evident that exists a reserve of recovered paper 
that is not valorized. Due to the low consumption 

per capita of paper goods in Romania, (39 
kg/year), the extra quantity of recovered paper can 
be collected is estimated at maximum 150,000 t. It 
is important to note that recovered paper which is 
still uncollected in Romania consists mainly of 
low-quality grades having an inferior 
papermaking potential. Another finding refers to 
the continuously quality reduction of recovered 
paper which is currently collected from the point 
of view of paper producers. This tendency 
manifests as at European level, the main reason 
being the increase of number of recycling of 
cellulose fibers in papermaking. Further, the 
quality on imported recovered paper is often 
lower than that collected in the country. The main 
cause is the low content of virgin fibers (chemical 
pulp) provided that recovered paper is use more 
and more in production of some important paper 
grades which traditionally were produced from 
chemical pulp. The key conclusion for Romania is 
that the increasing of paper production based on 
recovered paper cannot be continued in an 
acceptable tempo. As regarding pulp import, it is 
accompanied of several risks: the oscillation on 
pulp market, the fluctuations of pulp price, the 
cost and duration of transport of pulp. In these 
circumstances, restarting of pulp production in 
Romania becomes a viable solution. 
 Currenty, Romania has become a net 
importer of softwood pulp and hardwood pulp. 
The annual volume of pulp import is listed in 
Table 4 and its quantity is estimated at 225,800 t 
per year in the next years. In this period, new 
paper machines will become operational in 
Romania, producing papers on kraft pulp basis. 

 
Table 4 List of paper mills and a forecast of pulp consumption (CEPROHART) 

 

Paper mill Paper grade Pulp consumption 
(t/year) 

Pehart Tec Petresti Tissue 49.600 
Comceh Calarasi Tissue 29.400 
Metalicplas Impex Dej Tissue 27.000 
Petrocart Piatra Neamt Tissue 27.000 
Metalicplas Distibution Dej Tissue 27.000 
Montebianco Targoviste Tissue 4.800 
Ecopaper Zarnesti White top liner 45.000 
Other pulp consumers (Vrancart Adjud, 
Ceprohart Braila) 

Other 15.000 

Total: - 225.800 
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Besides the pulp consumption presented in Table 
4, an additional pulp quantity is forecasted to be 
required in the neighborhood and in Turkey. 
These countries are facing a similar situation as 
Romania regarding the necessary of fibrous 
material for their paper sectors. These are the 
reasons why the idea of  building a new pulp 
factory in Romania to ensure domestic pulp 
consumption and to product of pulp for foreign 
markets was the subject of investment intentions. 
In this respect, studies performed at SC 
CEPROHART SA Braila recommend a capacity 
of 500,000 t/year for the new pulp mill. 
 
3. THE AVAILABILITY OF 
PULPWOOD 
  
 Until 1989 eight mills (producing 
dissolving pulp, papermaking pulp and 
semichemical pulp) worked in Romania and their 
production was aroud 900,000 t/year. The 
pulpwood consumption was as follow: 
- 2.018 mil. m3 of hardwood; 
- 1,900 mil. m3 of softwood 
At this time, seven mills have been dismantled, 
but a semichemical pulp mill (60,000 t/year), was 
upgraded and started in operation at the end of 
2014. It is known that the specific pulpwood 
consumption is 4.9 m3/t for hardwood and 6.5 m3/t 
of bleached pulp for softwood. A hypothetical 
500,000 t/year pulp mill will requires around 1.47 
mil. m3 hardwood and 1.3 mil. m3 of softwood. 
The total wood consumption can be 2.77 mil. 
m3/year, which is lower compared with the 

pulpwood amount has been used in Romania 25 
years ago. 
 According to official statistics, Romania 
has a forestry surface in public and private 
property of about 6.2 million hectares, ie a volume 
of wood of about 1,350 million cubic meters both 
of hardwood and softwood. Deciduous forests 
have a share of about 70% and an area of about 
4.34 million hectares and a timber volume of 
about 945 million cubic meters. Softwood forests 
represent a share of about 30% and an area of 
about 1.86 million hectares and a timber volume 
of about 405 million cubic meters. In deciduous 
forests, the annual growth of wood yields around 
4.8 cubic meters per hectare and the harvestable 
timber is approximately 20.8 million cubic meters 
annually. Similarly, in softwood forests, the 
annual growth of wood is around 5.6 cubic meters 
per hectare and these yield a volume of about 10.5 
million cubic meters annually. 
 Romanian regulations stipulate a 
percentage of 30% of this volume of wood will be 
available for pulp production, and this percentage 
means for the forests of Romania an effort of 
about 3.5 million cubic meters/year for hardwood 
and 1.5 million cubic meters/year for softwood. 
The difference of 22.0 million cubic meters/year, 
may be used for other wood-consuming industries 
and sectors, like timber and panels factories, 
constructions, households heating, mining etc. 
 In the last years in Romania were 
consumed on average about 17 million cubic 
meters/year of wood from which 11.9 million 
cubic meters of hardwood and 5.1 million cubic 
meters of softwood. The availability of wood in 
Romania is shown in Table 5. 

   
Table  5 Wood availability in Romania, (mil. m3/year) 

 
Indicator Harvesting potential (new 

access roads are built) 
Harvesting potential  

(existing access roads) 
Maximum volume   

(existing access roads) 

Specie Softwood Hardwood Total Softwood Hardwood Total Softwood Hardwood Total 

Wood, 
total 

10.5 20.8 31.3 5.1 11.9 17.0 6.6 15.4 22.0 

Pulpwood 3.15 6.25 9.4 - - - 1.5 3.5 5.0 

 
Table 5 shows that the availability of hardwood 
(3,5 mil. m3/year) and of softwood (1,5 mil. 
m3/year) exceeds the wood consumption of a pulp 
mills with a capacity of 500 000 t/year, estimated 
at 2.77 m3/year. The availability of pulpwood in 
Romania is a strong argument to support the idea 

that a new pulp mill having the referred capacity 
can operate. 
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4. THE INVESTMENT 
 
4.1. Location of the new pulp mill 
 
 For location of the mill, an optimization 
study is necessary to take into account the 
following factors: the need for land and its 
quality; the possible existence of connections to 
utilities (electricity, gas, water); the existence of 
access roads and railways; average distance to 
sources of raw materials; the existence of skilled 
labor; facilities provided by local officials. Given 
Romania, the pulp mill can be built on the former 
sites of the pulp mills that recently have closed 
down. 
 A first feasible option is the site of SC 
Celhart Donaris SA Braila and the main 
arguments are: 
 
- on the site of SC Celhart Donaris SA Braila, 
having an area of 172.59 ha, operated two lines of 
dissolving pulp and a papermaking pulp mill with 
a total capacity of 196,000 t/year, a writing-
printing paper machine of 40,000 t/year, a duplex 
machine, etc. All these lines were demolished and 
currently, entire site is available for other 
industrial uses; 
-the site remained with connections available to 
utilities (electricity, connection to natural gas, 
connection to water supply from the Danube 
river) with access roads, railroads, with wharf for 
timber supply on the shore of Danube River, with 
sewage network directed towards the Danube; 
-wood can be brought on site by trucks, by 
railway, or by barges on the Danube. It is thus 
feasible to transport on these ways the imported 
wood, mainly from Bulgaria; 
-labor required for the new factory (about 500 
person) will be hired easily from Braila city and 

the adjacent region that have a high 
unemployment, especially among young people; 
 The second option refers to the site of SC 
Somes SA Dej, the main arguments being as well: 
- on the site of SC Somes SA Dej, (72.85 ha), 
operated a dissolving pulp mill and two 
papermaking pulp lines with a total capacity of 
180,000 t/year. A wrapping paper machine of 
40,000 t/year still exists. The pulp lines were 
demolished and the site is now available for other 
industrial uses; 
-the site is equipped with connections to utilities 
(electricity, connection to the natural gas, 
connection to the water supply) with access roads, 
railroads, with sewage network, and an used water 
treatment plant; 
-wood can be brought on site by trucks and by 
railway, main wooded areas being located at a 
distance of about 300 km or less; 
-labor required for the new pulp mill will be hired 
easily from Dej city and the adjacent region that 
have a high unemployment, especially among 
young people; 
Both versions provide significant benefits to a 
potential investor in reducing expenses with 
utilities and transport routes. 
 
4.2. Technology 
 
The proposed mill will produce kraft pulp from 
softwood and hardwood, through alternative 
cooking of the wood in a continuous digester. Lo-
Solids Pulping is preferred due to de fact that it is 
the pulping process used by all new high-capacity 
pulp mills. This process allows to obtain kraft 
pulp having better strength properties as compared 
with other kraft pulping methods. Figure 1 shows 
a possible flow sheet of the pulp mill. 
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Fig.1 Possible flow sheet of the pulp mill 

 
According to the flow sheet presented in Figure 1, 
after cooking in a Lo-Solid continuous digester, 
brown stock is washed on a DD washer. After 
washing, pulp is treated with oxygen in two stages 
and it is sorted. Pulp bleaching is performed using 
a modern sequence in four stages: DOQ-EOP-D-
PO. The brightness of bleached pulp is 88% ISO 
or higher. The pulp is dehydrated, sheeted and 
baled. Black liquor is evaporated and burned in a 
recovery boiler. White liquor is obtained in a 
causticizing plant. Pulp mill is energy independent 
and can deliver an electricity surplus to the grid. 

 
4.3. The investing effort 
 
 It is recognized that investments in the 
pulp and paper industry are of great amplitude and 
these are cost-intensive. According to 
international experience and CEPROHART 
estimates, specific investment of a new pulp mill 
is ranged between 1200-1500 Euro/t of pulp. The 
specific cost is lower for a very large capacity of 
over 1,000,000 t/year and is higher for capacities 
under 500,000 t/year. It is estimated that a 
500,000 t/year new pulp mill will cost about 625 
million Euro. Distribution of total investment cost 
is as follows: 
 Approximately 525 million Euro will be the 

cost of equipment, materials and services 

provided by foreign companies (Europe, 
China); 

 Approximately 100 million Euro will be the 
cost of equipment, materials and services to 
be purchased from firms producing in 
Romania (civil construction, steel, thermal 
insulation, cables, etc);  

The total cost includes the following: 
 Design, technical assistance, project 

supervisors, etc.  
 Land upgrading and planning, rehabilitation 

of external networks, etc; 
 Construction and assembly works, 

installations; 
 special works (insulation, protection, etc.);  
 Spare parts; 
 Transport costs; 
 Costs of investment management; 
 External services (audits, surveys, etc.);  
 Mechanical and technological tests;  
 Unexpected expenses and other costs 
 
The total cost do not includes the following: 
 
 Rehabilitation of railways and roads up to the 

mill site;  
 The equipment for wood harvesting in the 

forest;  
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 The fleet of trucks for transport at the mill site 
of logs and wood chips; 

 The fleet of trucks for pulp transport at the 
consumers; 

 External warehouses (eg: Constanta harbour);  
 Cost of borrowing;  
 Working capital;  
 Other costs (taxes, penalties, fees, etc)  
 
Investment duration using the above-proposed 
sites for the new pulp mill is assessed at 20-25 
months. 
 
5. CONCLUSIONS 
 
There are the following pro arguments for 
restarting the pulp production in Romania: 
 
- there is a significant demand for natural and 
bleached pulp on the Romanian and EU markets 
and, especially on the Chinese market; for a new 
pulp mill the major markets are Romania and 
China; 
 
- statistics show there are enough hardwood and 
softwood volumes in Romania, for furniture 
industry, construction, household heating, pulp 
manufacture etc; 
 
- pulpwood assurance can be obtained by means 
of a concession agreement between Romsilva and 
the new pulp company, in the operation regime 
imposed by Romsilva. This would contribute 
decisively to ensure the sustainable investment; 
 
- a significant part of equipment and materials for 
building and assembling of the new investment 
can be produced by Romanian companies; their 
value is estimated at about 100 million; 
 
- the new pulp mill will be self-sustaining 
regarding energy consumption, and will have a 
surplus of electricity deliverable to the power 
grid; 
 
- recommended technologies are according to 
BAT, therefore these are complying with the 
requirements of European and Romanian 
environmental regulations; 
 
- building a new pulp mills would create a 
significant number of jobs both in the new plant 
and related industries, contributing to regional 
development; 
 

- this paper is useful for a possible strategic 
investor from Europe or China that provides 
financing investment, provides a large part of the 
necessary equipment and can capitalize the pulp 
production both on Romanian and foreign markets 
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Abstract 
 

Functionalization of natural fibers and fabrics is a crucial textile chemical process 
and give fabrics many desirable properties: crease resistance, anti-curl, and 
shrinkage, rezistance, durable-press, anti-bacterial and antiodor properties. New 
functional materials are hybrid inorganic / biopolymer composites, comprised of 
negative charged 1-2 nanometer sized metal-oxide clusters (polyoxometalates, 
POMs) and electrostatically bounded to natural fibers and fabrics. The natural 
fibers functionalized with POMs is based on functional biocomposite materials, 
that electrostatically incorporate arrays of negative charged supported molecule 
into natural fibers to make highly anti-bacterial and anti-odor activities. The 
polyoxometalates modified fabrics are significantly more effective in deodorization 
and antibacterial activity compared with natural fibers.The functionalized fabrics 
were characterized by FTIR and SEM spectra. 
 
Key words: Natural fibres, Functionalization, Polyoxometalates 

 
Rezumat 

 
Functionalizarea fibrelor naturale şi a ţesăturilor este un proces chimic deosebit de 
important, furnizând ţesăturilor proprietăţi dorite precum: rezistenţă la şifonare, 
ţesăturile nu se mai ondulează, nu se mai contract prin spălare, durabilitate la 
călcare, proprietăţi antibacteriene si impotriva mirosului neplăcut. Noile materiale 
funcţionale sunt hibride, compozite anorganice / biopolimeri, care conţin incărcare 
negativă datorată clusterilor de metal-oxizi de dimensiuni nanomere 
(polioxometalaţi, POM) legaţi electrostatic de fibrele natural sau de ţesătură. 
Fibrele naturale funcţionalizate cu POM se bazează pe materiale biocompozite 
funcţionale, care încorporează reţele  de molecule încărcate electrostatic negativ 
legate ionic în fibrele naturale generând astfel activităţi puternic anti-bacteriene şi 
anti-miros. esăturile modificate cu polioxometalaţi sunt semnificativ mai eficiente 
în activităţi antibacteriene si dezodorizante decât fibrele naturale simple. Ţesăturile 
funcţionalizate au fost caracterizate prin spectre FTIR si SEM. 
 
Cuvinte cheie: Fibre Naturale, Funcţionalizare, Polioxometalaţi 

 
1. OVERVIEW 

 
Functionalization of natural fibers (hemp, 

flax, cotton, ramie, nettle) is a crucial textile 
chemical process and provides the textile products 
multifunctional properties such ar UV protection, 
antibacterial and anti-odor activity. 

New functionalized textiles are hybrid 
inorganic / biopolymer composites. These 
comprised of negative charged 1-2 nanomenter 
sized metal-oxide cluster (polyoxometalates, 
POMs), electrostatically bound to the natural 
fibers and fabrics. Functionalization of natural 

fibers and fabrics by incorporation of metal-oxide 
clusters have a number of advantages over the 
prior art natural fibers and fabrics that do not use 
the metal-oxide clusters. One advantage is that the 
metal-oxide clusters modified natural fibers and 
fabrics significantly more effective in antibacterial 
activity when compared to a natural fibers or 
fabrics that are not modified with metal-oxide 
cluster. The metal-oxide clusters such as 
polyoxometalates can have antibacterial activity 
for extended period of time, they are capable of 
being regenerated to an active form. 
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Natural fibers and fabrics functionalized with 
metal-oxide clusters is based on functional metal-
oxide biocomposite materials, that electrostatically 
incorporate arrays of negative charged reported 
molecules into natural fibers and fabrics to make 
highly antibacterial, anti-odor activities and to 
removed different contaminants [1, 2]. 

Natural fibers and fabrics conserve on 
nanostructured templates for the self assembly of 
mono-disperse arrays of high active and selective 
reported molecules. The extremely high surface areas 
characteristics for natural fibers and fabrics make 
them excelent carriers and supports for reactive 
polyoxometalates. It can be easily understood that 
polyoxometalates with catalytic, antibacterial and 
anti-odor activities anchored to recovered subtrates 
are highly desirable. 

 
2. POLYOXOMETALATE – 

GENERAL VIEW 
 
Polyoxometalates are a large and rapidly growing 

class of complex compounds, inexpensive, minimally 
or non-toxic compounds whose molecular properties 
are extensively modificable through either traditional 
or thermodinamic (one-pot) synthesis [3-6]. They are  
comprised of early-transition metals, usually in their 
d° electronic configuration (e. g. Mo (VI), W(VI), 

V(V), Nb(V)) bridged by oxygens. The principal 
building blocks of POMs are MO4 polyhedra or MO6 
octahedra, that are linked together by one, two and 
occasionally three oxygen atoms. 

There are two classes of POMs: 
1. the isopolyanions, which contain only the d° 

metal cations, and oxide anions 
2. the heteropolyanions, which contain one or 

more d and p „heteroatom” cations, Xn+, in 
addition to the metal cations and oxide anions 

All the physico-chemical properties of POMs that 
impact their application in catalysis, material science 
and medicine including but not limited to redox 
potentials, acidities, polarities, solubilities, sizes, 
shapes and charges, can be readily and systematically 
altered. This versatility, follows directly from the 
elemental compositions and structures of the POMs 
and particularly in the case of the Keggin anions, 
from the easy by which these can be modified. 

POMs are readily accesible sinthetically because 
most of the p-, d- and f- block elements can function 
as the central „heteroatom”, Xn+, in the general 
formula XM12O40

(8-n)-. Many of the d-, f-block metals 
can substitute for one or more of the main metals, M, 
in the structure to give „mixed addenda anions”. 

 

 
 

α - Keggin 

 
Mo72V30 

 
Heptamolibdenate 
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Mo214V30 

 
V30 

 
Fig. 1 Atomic structure (left) and polyhedral (right) of polyoxometalate 

 
3. CATIONIZATION OF NATURAL 

FIBERS AND FABRICS 
 
The cationization of the natural fibers and pulps 

fabrics is absolutely necessary, as a process which 
solve environmental protection issues, problems 
which result especially within the painting with 
anionics colorant technology. 

The cationization process conditions should be 
take in consideration: cationization agent 
concentration, alkali concentration and temperature 
[7-13]. 

Making cationized natural fiber textiles, which 
have a high affinity for cationic colorants, presents 
many advantages, among which specifically is the 
reduction of dyes content in the washing waters. 

 
4. IMMOBILIZATION OF 

POLYOXOMETALATES ON 
NATURAL FIBERS AND 
FABRICS 

 
Immobilization of polyoxometalates on modified 

natural fibers and fabrics is generally very effective 
and simple because the polyoxometalates have 
charges of 3 or 30 or more, depending on the size and 
elemental compositions. Polyoxometalates, because 
they have high negative charges, bind very strongly 
to these cationized natural fibers and fabrics 
[1,2,14,15 ]. 

 
 
 

5. EXPERIMENTAL 
 

5.1 The cationizing of the natural fibers and 
fabrics 

 
100 grams of natural fibers, bleached or bleached 

fabric material is suspended in 2 liter of aqueous 
solution containing 20 g NaOH and 60 ml of 60% 
concentration prepared from 3-chloro-2-
hydroxypropyl trimethyl ammonium chloride, stirred, 
and allow to stand for 14 hours in plastic bag. The 
fabric it is washed with water until neutral pH, then 
with a 2% acetic acid solution, again with water and 
allowed to dry at room temperature. 
 

 
 
 

5.2 Functionalization of natural fibers and 
of textiles with polyoxometalates 

 
Samples of 100 g of natural fibers, bleached or 

natural textile cationized is slurried in 1 liter of 0.2 M 
aqueous solution of polyoxometalates of type 
K5H4PMo6V6O40 x nH2O, H5PMo10V2O40, 
H4SiMo12O40 and H4SiW12O40 and stirred for 10 
minutes. It is immediately apparent that the 
cationized natural fibers or fabric are colored, which 
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indicates that the reaction of natural fibers and fabric 
cationized with polioxometalaţii is instantaneous. 
The natural fibers and the fabrics will be filtered, 
washed with distilled water to remove of POMs 
excess and dried in the air. Samples of 10 g of natural 
fiber thus treated is suspended in 250 ml of distilled 
water and allowed to stand for 1 month at room 

temperature with periodic agitation. After filtration, 
in the filtrate does not identify POMs by UV-VIS 
spectrum, POMs remain fixed on the fiber by ionic 
bond. 

 
 

   
1 Original fabric (60%cotton 40%hemp) 2 Bleached and cationized+ 3 Cationized fabric+/PMo6V6O40

9- 

  
4 Cationized fabric+/Ag salt of PMo6V6O40

9- 5 Cationized fabric+/(SiMo12O40
4-) 

 

 
Fig. 2 Samples of fabric per stages of processes 

 
 
 
5.3 Natural fibers and fabric functionalized 

with POMs as silver salts 
 
50 g cationized fabric and functionalized with 

H5PMo10V2O40 was suspended in 300 ml of distilled 
water. To the suspension is added under stirring and 
in small portions, a solution of 0.1N AgNO3 the way 
that into the filtrate to have a slight excess of silver 
nitrate. The fabric was allowed to stir 10 minutes, 
then filtered and washed with distilled water until 
free from ions of Ag+1, and dried in air. If it is desired 
to reduce the Ag+ ion, the fabric manufactured 
according to point 5.3 is suspended in 400 ml of 
distilled water. To the suspension is added under 

stirring, a cold aqueous solution of 0.2 g of NaBH4 in 
50 ml H2O. Finally, the textile material is filtered, 
washed with distilled water and air-dried at room 
temperature. 

 
5.4 FTIR – spectra 

 
 
The IR – spectra of cationized fabric with 3 - 

chloro – 2 – hydroxipropyl trimethylammonium 
chloride and cationized fabric / POM are shown in 
figure 3-4, using a Perkin Elmer Spectrum RXI FT-
IR, spectrophotometer. 
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Fig. 3 Sample 1 

 
The characteristic peaks of cellulosic fiber are at 

3432 cm-1 (O-H streatch), 1310 cm-1 (O-H streatch) 
and 1168 cm-1, 1112 cm-1, 1060 cm-1 (pyran 
structure). 

The absorption band at 1637 cm-1 confirm the 
presence of quaternary nitrogen group [-N+-(CH3)3] 
The strong band at 1600 cm-1 is aliphatic C-N 
streatching. This spectra confirm that the 
epoxypropyl trimethyl ammonium chloride binds 

with the primary alcohol group of cellulose fiber, 
polymeric quaternary group is incorporate in the 
cellulosic fiber. 

The IR – spectra of K5H4PMo6V6O40 bind by 
ionic bond to the cationized fabric with 3-chloro-2-
hydroxypropyl trimethyl ammonium chloride shown 
characteristic peaks: 1060 cm-1 (P-O), 958 cm-1 
(Mo=O) and 875 cm-1 (Mo-O-Mo). 
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Fig. 4 Sample 2 

 
 

6. CONCLUSIONS 
 
In this study we investigated the functionalization 

of the natural fiber fabrics by incorporation of metal-
oxide clusters (polyoxometalate compounds). 

Natural fiber fabrics functionalized with 
polyoxometalate compounds is based on functional 
metal-oxide biocomposite materials, that 
electrostatically incorporate arrays of negative 
charged reported molecules into fabric to make 
highly antibacterial, anti-odor activities and remove 
different contaminants. 

 

 
 
 

The fabric functionalized with polyoxometalates are 
characterized by FTIR spectra, the determination of 
antibacterial and anti-odor properties are in progress.  
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Rezumat 
 
Hârtiile securizate destinate tipăririi documentelor de valoare fac parte din 
categoria hârtiilor speciale. Hârtiile speciale  destinate tipării actelor de valoare 
trebuie să conţină o serie de elemente de securizare introduse în timpul procesului 
tehnologic care să le  facă greu de falsificat. Deşi cantitativ au o pondere redusă în 
producţia mondială de hârtii şi cartoane, acestea au o importanţă economică 
deosebită şi un anumit rol personal şi social bine definit. Aceste elemente de 
securizare sunt introduse în anumite zone ale maşinii de fabricaţie care se pot 
regăsii în masa hârtiei (elementele de securizare sunt introduse în pasta de hârtie) 
sau la suprafaţa hârtiei (elementele de securizare sunt introduse în suspensia de 
tratare la suprafaţă a hârtiei, la presa de acoperire ). Lucrarea prezintă rezultatele 
cercetării la nivel laborator pentru obţinerea hârtiilor suport securizate multiplu 
destinate tipăririi actelor de stare civilă şi călătorie   având numai elemente de 
securizare în masă – filigran, materiale fibroase neconvenţionale (bumbac, in, 
cânepă, lână) precum şi alte elemente de securizare introduse în masa hârtiei. 
În lucrare sunt analizate : 

 Tipurile de fibre neconvenţionale (bumbac, in, cânepă, lână) folosite la 
fabricarea hârtiilor speciale, caracteristicile fizico- mecanice comparative  

 Reţete de hârtie cu adaosuri variabile de  fibre neconvenţionale (bumbac, 
in, cânepă, lână) analiză comparativă a caracteristicilor fizico mecanice şi 
de tipărire 

 Obţinerea hârtiilor în laborator securizate multiplu cu filigran, fibre 
neconvenţionale (bumbac, in, cânepă, lână) şi alte elemente de securizare.  

 Identificarea prin reacţii de culoare a fibrelor neconvenţionale (bumbac, in, 
cânepă, lână) din structura unei hârtii securizate multiplu. 

Rezultatele cercetării vor oferi producătorului de hârtii şi implicit tipografiilor 
autorizate în domeniul realizării documentelor de valoare, o varietate mai mare de 
soluţii de securizare bazate pe realizarea unor combinaţii diverse între diferite 
elemente de securizare atât pentru suportul papetar cât şi pentru tiparul de 
securitate sau oferirea întregi soluţii de securizare a documentelor. Aceasta 
deschide posibilitatea obţinerii unor soluţii particularizate şi unice pentru fiecare 
document. Pe baza acestor caracteristici, se poate asigura trasabilitatea produsului 
pentru fiecare lot,  plecând de la producătorul de hârtie, tipografia care a tipărit 
documentul şi beneficiarul final al acestuia.  
 
Cuvinte cheie: Fibre celulozice, Materiale fibroase, Elemente de securizare, Hârtii 
securizate 

 
Abstract 

 
Security papers designated for valuable documents printing are included within 
speciality papers category. Even if these paper grades have a small contribution to 
the global paper and board production they have a special economical importance 
and a special well defined social role. The security elements are introduced in 
various areas of the paper machine and they could be identified within the paper 
sheet (the security elements are introduced in the paper slurry) or at the paper 
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surface (the security elements are introduced within the composition of the coating 
suspension at the size press). The paper presents the researches realized at 
laboratory scale developed in order to obtain the multiple secured papers 
designated for identity and travel documents printing. They comprise as security 
elements a watermark, unconventional fibrous materials (cotton, hemp, flax, wool) 
and other special elements. Within the paper are analyzed: 

 different types of unconventional fibrous materials (cotton, hemp, flax, 
wool) used to speciality papers manufacturing, comparative physical - 
mechanical characteristics 

 various types of papers with different content of unconventional fibrous 
materials (cotton, hemp, flax, wool),  comparative physical - mechanical 
and printability characteristics  

 laboratory scale trials developed in order to obtain multiple secured papers 
with watermark and different proportions of unconventional fibrous 
materials (cotton, hemp, flax, wool) and other special security elements  

 Methods to identify through colour reactions the unconventional fibrous 
materials (cotton, hemp, flax, wool) within the multiple secured paper 
structure    

The results will offer to the paper manufacturer and, implicitly to the authorized 
printing shops that activates in the field of valuable documents a greater variety of 
securing solutions. These solutions are based on the combination of various 
securing elements for the paper support and for the security printing or, consist of a 
complete documents’ securing solution. In this manner we can offer the possibility 
to obtain particularized and unique solutions for each document. 
Based on these characteristics we can provide product’s traceability for each lot 
starting from the paper producer, the printing shop that printed the document and 
the final beneficiary.  
 
Key words: Cellulose fibres, Fibrous Masterials, Securing elements, Security 
papers 

 
1. INTRODUCERE 

 
Hârtiile securizate destinate tipăririi 

documentelor de valoare fac parte din categoria 
hârtiilor speciale. Deşi cantitativ au o pondere 
redusă în producţia mondială de hârtii şi cartoane, 
acestea au o importanţă economică deosebită şi un 
anumit rol personal şi social bine definit. [1] 

Hârtiile securizate sunt produse papetare 
de calitate superioară având caracteristici fizico-
mecanice bune, rezistenţă mecanică ridicată, 
comportare foarte bună la tipărire (pe aceste hârtii 
sunt imprimate desene de mare fineţe, în mai 
multe culori, denumit generic tipar de securitate) 
şi rezistenţă deosebită la introducerea în circulaţie. 
 Hârtiile speciale  destinate tipării actelor 
de valoare trebuie să conţină o serie de elemente 
de securitate care să le  facă greu de falsificat. [5] 
Hârtiile securizate destinate tipăririi documentelor 
de valoare pot conţine unul sau mai multe 
elemente de securizare introduse în procesul 
tehnologic de fabricare a hârtiei. 

Aceste elemente de securizare sunt 
introduse în anumite zone ale maşinii de fabricaţie 
care se pot regăsi fie: 
 în masa hârtiei (elementele de securizare sunt 
introduse în pasta de hârtie)  

 la suprafaţa hârtiei (elementele de securizare 
sunt introduse în suspensia de tratare la suprafaţă 
a hârtiei, la presa de tratare la suprafaţă).  

Lucrarea prezintă rezultatele cercetării la 
nivel laborator pentru obţinerea hârtiilor suport 
securizate multiplu destinate tipăririi actelor de 
stare civilă şi călătorie, având numai elemente de 
securizare în masă – filigran, materiale fibroase 
neconvenţionale (bumbac, in, cânepă, lână), 
precum şi alte elemente de securizare introduse în 
masa hârtiei. 
 Prin activitatile de documentare  si 
experimentare la nivel de laborator efectuate  s-au 
urmarit urmatoarele obiective: 
1. Utilizarea de  materiale fibroase 

neconventionale ca element de securizare 
complexa in obtinerea de hartii speciale 
destinate tiparului de securitate  

2. Stabilirea retetelor optime si a tehnologiilor 
de producere a hartiilor cu continut de 
materiale fibroase neconventionale 

3. Stabilirea metodelor de identificare a 
continutului de materiale fibroase 
neconventionale in structura hartiilor speciale  

Rezultatele cercetării vor oferi 
producătorului de hârtii şi implicit tipografiilor 
autorizate în domeniul realizării documentelor de 
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valoare, o varietate mai mare de soluţii de 
securizare bazate pe realizarea unor combinaţii 
diverse între diferite elemente de securizare atât 
pentru suportul papetar, cât şi pentru tiparul de 
securitate sau oferirea întregii soluţii de securizare 
a documentelor. Aceasta deschide posibilitatea 
obţinerii unor soluţii particularizate şi unice 
pentru fiecare document. Pe baza acestor 
caracteristici se poate asigura trasabilitatea 
produsului pentru fiecare lot, plecând de la 
producătorul de hârtie, tipografia care a tipărit 
documentul şi beneficiarul final al acestuia.  

 
2. MATERIALE FIBROASE 
NECONVENTIONALE 

 
Am definit prin materiale nfibroase 

neconventionale, alte materiale fibroase decat 
celulozele din lemn (rasinoase, foioase) pastele 
semichimice sau mecanice din lemn si pastele din 
hartii reciclate, utilizate in mod curent in obtinerea 
hartiilor de scris-tipar sau hartiilor pentru 
ambalaje. Din aceasta categorie au fost utilizate in 
experimentarile la nivel laborator fibre de 
bumbac, in, canepa si lana. 

 Fibrele de bumbac, in, cânepă şi lână 
destinate securizării hârtiei pot proveni atât din 
deşeurile din industria textilă, cât şi din 
agricultură. Aceste fibre pot fi prelucrate chimic 
pentru mărirea conţinutului de celuloză sau a 
gradului de alb sau pot fi folosite în fabricaţie 
numai prelucrate mecanic prin măcinare la 
lungimea fibrei cerută în proces. În fabricarea 
hârtiei, fibrele de bumbac, in, cânepă pot fi 
folosite în proporţie de 100% sau în amestec cu 
fibre celulozice obţinute din prelucrarea lemnului 
sau sub formă de fibre naturale scurte (1- 6 mm) 
sau lungi (20 – 50 mm); fibrele de lână pot fi 
folosite numai în amestec cu fibrele celulozice 
obţinute din lemn, plante anuale sau plante 
tehnice.  
 Lungimea fibrelor naturale este 
determinată de o serie de factori specifici. Pentru 
fibrele naturale vegetale de bumbac, in, cânepă, 
lungimea este condiţionată de varietatea plantelor, 
condiţiile de cultivare, calitatea solului, iar la 
fibrele naturale animale - lâna, lungimea fibrei 
depinde de rasa animalului, condiţiile de 
întreţinere, climă, perioada dintre tunderi. În 
tabelul 1 sunt prezentate limitele lungimilor 
pentru fibre naturale analizate. 

 
Tabelul 1 Domeniul de variaţie a lungimii unor fibre naturale din diferite specii [8] 

 
Nr crt. Fibra Lungimi, mm 

1.  Cânepă 1200 – 3050 
2.  In 305 – 900 
3.  Lână 63 – 305 
4.  Bumbac 13–44 
5.  Molid 3,20 
6.  Brad 2,95 
7.  Fag 1,2 
8.  Carpen 1,1 
9.  Plop 1,1 

10.  Salcie 1,1 
 

Tabelul 2. Caracteristicile dimensionale ale fibrele pentru diverse sortimente de celuloză [6] 
 

Sortimentul de celuloză Indici 
Mesteacăn 

naturală 
Fag 

naturală 
Carpen 
naturală 

Plop 
naturală 

Pin 
naturală 

Molid 
înălbită 

Lungimea fibrelor, mm 0,92 0,95 1,09 0,85 2,34 2,1 
Grosimea fibrelor, µm 21,3 22,3 22,6 21,1 30,9 22,7 
Fineţea fibrelor, mg/m 0,12 0,14 0,13 0,1 0,19 0,18 

Numărul fibrelor x 106/g 
celuloză 

11,07 9,15 9,09 13,6 3,84 4,29 

Material fin, % 2,7 8,5 6,5 3,4 2,2 1,7 
Fibre buclate, % 11 8,4 8,1 11,6 15,3 14,9 
Fibre îndoite, % 53,4 32,3 29,2 53,9 56,5 64 
Fibre rupte, % 18,7 25,4 20,4 22,6 31,4 31,9 
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Fig. 1  Comparaţie între lungimea medie a fibrelor celulozice obţinute din diverse 
specii de materii prime fibroase 

 
Lungimea fibrelor reprezintă una dintre 

cele mai importante caracteristici care 
influenţează numărul de legături interfibrilare şi 
implicit rezistenţa mecanică a produsului papetar. 
Această caracteristică a fibrelor este un indice de 
calitate util numai în corelaţie cu grosimea şi cu 
diametrul fibrei. Din tabelul 1 observăm că fibrele 

de cânepă şi in au lungimile cele mai mari 
comparativ cu cele de bumbac şi lână, iar fibrele 
de bumbac au caracteristici fizice apropiate de 
cele ale fibrelor de răşinoase. Datorită acestor 
caracteristici, fibrele de bumbac sunt compatibile 
cu fibrele celulozice obţinute din lemn. 

 
Tabelul 3 Compoziţia chimică a fibrelor de bumbac, in şi cânepă [8] 

 
Fibra Celuloză 

% 
Hemiceluloză 

% 
Pectine 

% 
Lignină 

% 
Ceruri 

% 
Proteine 

% 
Bumbac 90 - 94 8,5 – 4,5 - 0 0,5 0 

In 71 - 76 22,3 – 17,3 2 - 5 2,2 3,5 2 – 5 
Cânepă 74 - 77 18,4 – 15,4 4 - 8 3,7 4 0,5 - 1 

 
Tabelul 4 Compoziţia chimică a fibrelor din lemn şi plante anuale [6] 

 
Compoziţie chimică, % Natura fibrelor 

Celuloză Lignină Pentozane Cenuşă 
Răşinoase 40-45 26-34 7-14 <1 
Foioase 39-49 23-30 19-26 <1 

Stuf 44-46 22-24 20 3 
Grâu 29-51 16-21 26-32 1,5-2,0 
Orez 28-48 12-16 23-28 4,2-9 

 
 
Din tabelele 3 şi 4 se observă conţinutul ridicat de 
celuloză din fibrele  de bumbac, in şi cânepă 
comparativ cu fibra din lemnul de foioase, 
răşinoase şi plante anuale. Pentru a fi utilizate în 
procesul de fabricarea a produselor papetare, 
fibrele celulozice se obţin prin diferite procese 

chimice de dezincrustare. În funcţie de procedeul 
de dezincrustare utilizat se obţin fibre celulozice 
cu caracteristici fizico – mecanice diferite. 
Datorită  procentului mare de  celuloză conţinut în 
fibrele de bumbac, in şi cânepă, pentru obţinerea 
unui grad de alb ridicat, tratamentul chimic la care 
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este supusă materia primă (tulpinile de bumbac, 
in, cânepă) este mai blând şi mai selectiv, 
conducând la obţinerea unor caracteristici fizico-
mecanice superioare comparativ cu fibrele din 
lemn şi plante anuale.  
 Fibrele de bumbac, in şi cânepă au fost 
utilizate în compoziţia hârtiei de mii de ani, unele 
documente rezistând tuturor factorilor distructivi. 
Aceste fibre utilizate au mărit durabilitatea în timp 
a documentelor fără a se decolora sau a se 
deteriora, astfel încât sunt folosite şi astăzi pentru 
obţinerea suporturilor papetare destinate tipăririi 
documentelor importante ce urmează a fi arhivate. 
Ca regulă general valabilă, pentru fiecare procent 
de celuloză din bumbac adăugat în plus în 
compoziţia hârtiei se câştigă un an de rezistenţă la 
deteriorare. În unele ţări, suportul papetar pentru 
documentele juridice conţin obligatoriu 25% 
celuloză din bumbac.  

Fibrele de bumbac, in şi cânepă din 
structura hârtiei îmbunătăţesc caracteristicile de 
tipărire, redau mai bine culoarea şi detaliile,hârtia 
este mai lucioasă, are o omogenitate mai bună la 
tipărire şi absoarbe mai puţină cerneală.  
 Fibrele neconvenţionale de bumbac, in, 
cânepă şi lână sunt o alegere potrivită în ceea ce 
priveşte protejarea mediului, deoarece sunt o 
materie primă rapid regenerabilă. În procesul 
de fabricare al hârtiei, fibrele neconvenţionale 
reduc necesarul de fibre virgine obţinute din lemn, 
micşorând consumul de celuloză din lemn şi 
salvând astfel pădurile de la defrişare. Fibrele 
neconvenţionale din bumbac, in, cânepă conţin 
mai puţină lignină comparativ cu fibrele din lemn, 
fiind nevoie astfel de mai puţină energie şi mai 
puţine resurse pentru a procesa celuloza din aceste 
fibre.  
 Fibrele de in se extrag din tulpina plantei 
cu acelaşi nume. Cantitatea, precum şi calitatea 
conţinutului de fibre de in se corelează pozitiv cu 
lungimea porţiunii utile a tulpinii, care trebuie să 
fie de minimum 65 - 70 cm. Grosimea optimă a 
tulpinii de in este de 1,3 - 1,7 mm în porţiunea sa 
mijlocie. 
 Tulpina inului pentru fibre, cu un conţinut 
total de fibre de 22 - 23 %, este mai înaltă şi se 
ramifică puţin la vârf. Tulpina inului pentru ulei, 
în aceleaşi condiţii de cultură, este mai scundă şi 
se ramifică puternic, conţinând circa 12 % fibre 
filabile. 
 În secţiunea transversală a tulpinii, 
alcătuită din epidermă, scoarţă, cilindrul central, 
fibrele sunt localizate în scoarţă (sub epidermă) 
sub formă de fascicule alcătuite din fibre 
elementare, unite între ele prin substanţe de 

cimentare ca: lignina, substanţele pectice, 
hemiceluloze etc. 
 Fibrele de in au culoare gălbuie, cenuşie 
sau cafenie. Culoarea, şi mai ales uniformitatea 
culorii, este un criteriu important de clasificare a 
fibrelor liberiene. Culorile deschise (argintiu, 
galben-deschis, gri-deschis) sunt specifice fibrelor 
de calitate superioară, iar cele închise (cenuşiu, 
plumburiu), fibrelor de calitate inferioară. 
 Cânepa este una dintre cele mai vechi 
plante cultivate în ţara noastră (peste 2000 de ani), 
fiind utilizată în principal pentru obţinerea de 
fibre folosite la confecţionarea de îmbrăcăminte. 
Tulpinile de cânepă din culturile locale şi cânepa 
sălbatică conţin 10 - 12 % fibre, iar soiurile 
ameliorate, 26 - 32 %.  
 Partea lemnoasă a plantei de cânepă 
reprezintă aproximativ 55% din greutatea tulpinii 
şi conţine peste 50% celuloză. Refuzul rezultat de 
la extragerea fibrelor sau planta întreagă se 
utilizează pentru obţinerea de: hârtie, plăci 
aglomerate – fonoizolatoare, pentru industria 
mobilei, mătase artificială, pentru izolare fonică 
între plăcile de rigips. 
 Conţinutul de fibre în tulpini este 
influenţat de soi, condiţiile tehnologice şi 
pedoclimatice. Fibrele au o serie de însuşiri 
deosebit de valoroase: rezistenţă (la tracţiune, 
torsiune, frecare, putrezire), alungire (elastică şi 
plastică), capacitate de filare, lungime mai mare 
decât fibrele de sisal, iută, iarbă de Manila sau 
bumbac, care le fac utilizabile într-o serie de 
domenii: industria textilă, industria 
manufacturieră, industria automobilelor. 

Lâna este o fibră naturală proteică, moale, 
ondulată sau dreaptă, care se obţine prin tunderea 
animalului o dată pe an, şi este folosită la 
fabricarea materialelor textile. Fibra de lână este o 
fibră pluricelulară, având în structura sa 3 straturi 
distincte: 
- strat cuticular (exterior), cu un aspect solzos, 
caracteristic; 
- strat cortical (intermediar), numit şi coajă, 
reprezentând partea principală a fibrei şi care 
conferă lânii rezistenţă şi elasticitate; 
- strat medular (interior), plin cu aer şi pigmenţi, 
şi care, la lâna superioară este atât de subţire, încât 
nu este vizibil. 

La microscop, mărimea, forma şi 
dispunerea solzilor constituie atât o modalitate de 
identificare a fibrelor de lână, cât şi a calităţii ei.  

Fibrele de lână de calitate superioară 
prezintă la microscop un singur strat de solzi mai 
mari, dispuşi în jurul diametrului fibrei. Fibrele de 
lână de calitate medie prezintă un diametru mai 
mare şi două straturi de solzi mai mici, care se 
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întrepătrund unul pe celălalt. Fibrele inferioare au 
un diametru şi mai mare, fiind mai groase şi cu 
mai mulţi solzi pe circumferinţă. 

În România, lâna se clasifică în 
următoarele categorii: fină (fibre ondulate, cu un 
diametru de până la 5 μm), semifină (mai puţin 
ondulată, cu un diametru de până la 31 μm), 
semigroasă (fibre mai aspre, drepte, elastice şi cu 
un diametru de până la 42 μm) şi groasă (fibre 
aspre, groase, drepte, cu canal medular larg, 
elastice şi cu un diametru de peste 42 μm). 
 Culoarea fibrelor de lână este dată de 
pigmenţii cuprinşi în stratul medular, şi poate 
varia de la alb pur, la alb gălbui, cafeniu-închis, 
cenuşiu şi negru.  Rezistenţa fibrelor de 
lână este datorată stratului cortical şi se apreciază 
prin: 
- rezistenţa la rupere, în cN; 
- rezistenţa specifică la rupere, în cN/tex. 
  Rezistenţa la rupere depinde de fineţea 
fibrei, şi anume: 
- merinos 6÷18 cN; 
- spancă 8÷18 cN; 
- ţigaia 16÷26 cN; 
- stogoşă 27÷28 cN; 
- ţurcană groasă 48÷80 cN. 
 Rezistenţa specifică este mai mare la fibra 
fină decât la cea groasă şi se încadrează între 
10÷18 cN/tex, la uscat. În mediul umed, lâna 
pierde 10-20% din rezistenţa specifică. 
 Vopsirea şi aburirea, temperaturile peste 
50°C, acidularea şi mai ales tratarea cu alcalii ori 
cu oxidanţi reduc rezistenţa la rupere a fibrei. 
  

3. PROGRAM EXPERIMENTAL 
 

3.1 Prelucrarea materialelor neconvenţionale 
pentru securizarea suportului papetar 

 

 Pentru a fi utilizate în securizarea 
suportului papetar aceste fibre au fost prelucrate 
pentru a îndeplini o serie de caracteristici impuse 
de procesul tehnologic de fabricare al hârtiei. În 
funcţie de caracteristicile fizico - chimice şi 
modul de livrare de la furnizor, aceste materiale 
fibroase neconvenţionale au fost tratate individual 
pentru a putea fi folosite în procesul de securizare 
al suportului papetar. 

Bumbacul a fost livrat sub formă de coli 
de celuloză destinate produselor papetare, 
lungimea fibrelor fiind cuprinsă între 1,5 – 2,5 
mm. Celuloza de bumbac a fost obţinută prin 
procese chimice convenţionale şi a fost albită cu 
oxigen şi apă oxigenată.  

Fibrele de in, cânepă şi lână au fost 
livrate de firma SC L&G Consulting SRL Dej, 
fiind destinate industriei textile. Acestea au fost 
obţinute prin tratare cu clusteri de oxizi metalici. 
   Datorită caracteristicilor fizico-chimice 
diferite, fiecare tip de fibră a fost prelucrat 
separat: celuloza de bumbac a fost hidratată şi 
măcinată la holendrul Valley; fibrele de in şi 
cânepă au fost prelucrate mecanic până la o 
dimensiune de 5-10 mm, după care au fost supuse 
unei operaţii de fierbere cu apă distilată. Ele au 
fost supuse operaţiei de măcinare pe moara 
Yokro. Fibrele de lână au fost prelucrate mecanic 
până la dimensiuni de 10-15 mm. 
 Fibrele din bumbac, in şi cânepă s-au 
hidratat corespunzător comparativ cu o celuloză 
de răşinoase. Probele de pastă prelevate pentru 
determinarea gradelor de măcinare pentru toate 
aceste sortimentele de fibre au fost supuse unei 
operaţii de individualizare la aparatul Lhomargy 
timp de 60 s, deoarece prezentau aglomerări care 
influenţau valoarea reală a gradului de măcinare. 
Aceste aglomerări au fost prezente pe toată durata 
măcinării. Valorile gradelor de măcinare obţinute 
din prelucrarea fibrelor de bumbac, in şi cânepă 
sunt prezentate în tabelul 5. 

 
Tabel 5  Timpii de măcinare ai fibrelor neconvenţionale analizate 

 
             

                   Timp (min) 
Grad de  
măcinare (°SR) 

0 20 35 50 70 100 120 140 155 

Bumbac 19 20 22 26 31 35 41 44 51 
Cânepă 13 26 42 - - - - - - 

In 12 23 37 - - - - - - 
 
Pe baza rezultatelor obţinute la măcinare a fost realizată curba de măcinare pentru cele trei 

sortimente de fibre. 
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Fig.  2 Curba de măcinare comparativă a fibrelor neconvenţionale 
 
Din acest grafic observăm 

comportamentul diferit în timpul operaţiei de 
măcinare a fibrelor de bumbac comparativ cu cele 
de in şi cânepă. Acest comportament se datorează  
rezistenţei mult mai mari a fibrelor de bumbac în 
comparaţie cu cele de in şi cânepă, ceea ce duce la 
un timp de măcinare mult mai mare. Această 
caracteristică a fost influenţată şi de procedeul 
chimic de tratare a materiei prime pentru obţinerea 
fibrelor celulozice şi a gradului de alb necesar în 
procesul tehnologic de fabricare al hârtiei şi 
datorită ei, fibra de bumbac a fost considerată 
etalon şi toate cercetările s-au făcut în raport cu 
aceasta.  

Din celuloza de bumbac măcinată s-au 
realizat câte 5 foi de laborator pentru determinarea 
caracteristicilor fizico-mecanice pentru 
următoarele valori ale gradului  de măcinare:  

 iniţial (19°SR) 
 31°SR  
 51°SR 

Foile realizate au fost condiţionate şi 
analizate fizico – mecanic în Laboratorul de 
încercări fizico-mecanice al S.C. CEPROHART 
S.A., acreditat RENAR. Rezultatele obţinute sunt 
prezentate în tabelul 6. 

 
Tabelul 6  Caracteristicile fizico – mecanice ale celulozei de bumbac Comber la diferite grade de măcinare 

 
Caracteristica UM 19°SR 31°SR 51°SR 

Gramaj g/m² 78,4 81,5 74,8 
Grosime mm 0,153 0,137 0,113 
Densitate g/cm³ 0,51 0,59 0,66 

Sarcina de rupere N 38,4 60,7 73,6 
Lungimea de rupere m 3.330 5.063 6.691 
Rezistenţa la plesnire KPa 109 204 215 
Rezistenţa la sfâşiere mN 1690 2200 1580 

Rezistenţa la duble îndoiri Nr. - 1300 3067 
 

Valorile obţinute caracterizează o celuloză 
de bumbac de bună calitate şi o recomandă pentru 
utilizarea în compoziţia produselor papetare 

speciale securizate destinate tipăririi documentelor 
şi / sau arhivării. 

Parametrii de măcinare utilizaţi pentru 
prelucrarea fibrelor de bumbac folosite la 
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securizarea hârtiilor au fost stabiliţi pe baza 
rezultatelor obţinute în urma analizării foilor de 
laborator. Astfel, cele mai bune caracteristici s-au 
obţinut la un grad de măcinare de 38 - 40°SR, 
valori ce au fost utilizate şi pentru măcinarea 
fibrelor de in şi cânepă. 

 
3.2 Utilizarea fibrelor de bumbac pentru 
securizarea suportului papetar 

 
Pentru stabilirea reţetei de hârtie cu cele 

mai bune caracteristici fizico-mecanice au fost 
concepute reţete de hârtie securizată cu diferite 
adaosuri de celuloză de bumbac, celuloză fibră 
scurtă şi celuloză fibră lungă. Proporţia fibroasă 
folosită în prepararea suspensiilor de pastă 
necesară realizării foilor de hârtie securizată în 
laborator este prezentată în tabelul 7.  

 
Tabelul 7 Reţete de hârtie cu conţinut diferit de fibră de bumbac 

 
Reţetă Celuloză fibră lungă % Celuloză fibră scurtă % Celuloză bumbac Comber % 

P0 40 60 0 
P1 40 35 25 
P2 15 60 25 
P3 30 45 25 
P4 25 50 25 
P5 30 60 10 

 
Materialele auxiliare folosite au fost 

calculate la conţinutul total de fibră absolut uscată 
şi au fost dozate în omogenizator în proporţiile 
următoare : 

 Material de umplere – 22% 
 Agent de retenţie – 0,8% 
 Agent de încleiere – 1,6% 

Consumul de materialele auxiliare a fost 
stabilit utilizând rezultatele cercetărilor anterioare. 
Celuloza din bumbac analizată a fost supusă 
operaţiei de hidratare, după care a fost măcinată în 
holendrul de laborator Valley, până la o valoare a 
gradului de măcinare de 40°SR, valoare la care 
caracteristicile fizico-mecanice sunt cele mai bune 
(conform datelor extrase din curbele de măcinare). 

Valoarea recomandată de literatura de specialitate 
pentru celuloza de bumbac în amestec cu celuloza 
fibră scurtă şi lungă este de max. 45°SR.  Înainte 
de a fi introdusă în omogenizator, celuloza de 
bumbac măcinată a fost supusă unei operaţii 
suplimentare de individualizare în destrămător. S-
au realizat foi de hârtie securizată cu adaos de 
celuloză de bumbac. 

Foile de hârtie obţinute au avut gramajul 
de aproximativ 110 g/m2 şi au fost analizate în 
cadrul Laboratorului de Încercări fizico – 
mecanice al SC Ceprohart SA acreditat RENAR. 
Rezultatele obţinute din analizarea foilor cu adaos 
celuloză Comber sunt prezentate în tabelul 8. 

 
Tabelul 8 Caracteristici foi de laborator cu adaos de celuloză bumbac Comber 

 
Nr. 
crt. 

Caracteristica/UM P0 P1 P2 P3 P4 P5 

1. Gramaj, g/m2 114 111 109 106 110 106 
2. Grosime, mm 0,166 0,167 0,163 0,161 0,163 0,159 
3. Sarcina de rupere,N 78,3 67,5 68,3 65,9 70,4 75,4 
4. Lungime de rupere, m 4670 4131 4259  4222 4351 4836 
5. Alungire, % 2,92 2,89 2,72 2,90 2,95 3,39 
6. Rezistenţa la plesnire, Kpa 297 288 301  234 361 258 
7. Rezistenţa la sfâşiere, mN 1350 1800 1550 1260 1680 1270 
8. Rezistenţa la îndoire, nr. 237 308 380 109 272 226 

 
O caracteristică importantă pentru hârtiile 

destinate documentelor ce urmează a fi spuse 
arhivării o reprezintă rezistenţa la duble îndoiri, a 
cărei valoare recomandată este de min. 200. 
Caracteristicile fizico – mecanice cele mai bune, 
cumulate cu cel mai redus consum de fibră lungă, 

au fost evidenţiate în urma analizării foilor 
corespunzătoare reţetei P2, având valoarea cea mai 
bună pentru rezistenţa la îndoire. Aceasta este o 
caracteristică importantă pentru sortimentele de 
hârtii securizate. Reţeta P2 a fost folosită pentru 
toate categoriile de fibre analizate. 
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3.3 Utilizarea fibrelor de lână pentru 
securizarea suportului papetar 

 
În vederea introducerii în structura foilor 

de hârtie, fibrele de lână s-au prelucrat mecanic la 
dimensiuni de 10-15 mm. Au fost realizate reţete 

de hârtie securizată cu diferite adaosuri de fibre de 
lână, celuloză fibră scurtă şi celuloză fibră lungă. 
Proporţia fibroasă folosită în prepararea 
suspensiilor de pastă necesară realizării foilor de 
hârtie securizată în laborator este prezentată în 
tabelul 9.  

 
Tabelul 9 Reţete de hârtie cu conţinut diferit de fibre de lână 

 
Reţetă Celuloză fibră lungă % Celuloză fibră scurtă % Fibre de lână % 

L1 – 5% 35 60 5 
L2 – 10% 30 60 10 
L3 – 25% 15 60 25 
 
Probele de suspensie s-au introdus 

împreună cu fibrele de lână în aparatul Lhomargy, 
apoi foile au fost uscate la aparatul Rapid-Köthen. 
S-au realizat câte 5 foi de laborator din fiecare set 
pentru determinarea caracteristicilor fizico-

mecanice. Foile realizate au fost condiţionate şi 
analizate fizico – mecanic în Laboratorul de 
încercări fizico-mecanice al S.C. CEPROHART 
S.A., acreditat RENAR. Rezultatele obţinute sunt 
prezentate în tabelul 10. 

 
Tabelul 10 Caracteristici fizico – mecanice pentru foile de laborator cu adaos de fibre de lână 

 
Caracteristica UM L1 – 5% L2 - 10% L3 – 25% 

Gramaj g/m² 116 116 116 
Lungimea de rupere m 3045 3135 2749 

Rezistenţa la plesnire KPa 174 210 175 

Rezistenţa la sfâşiere mN 1380 1460 1120 
Rezistenţa la duble îndoiri Nr. 54 26 13 

 
Valorile obţinute recomandă fibrele de 

lână pentru utilizarea lor în compoziţia 
ambalajelor alimentare, dar nu sunt potrivite 
pentru produsele papetare speciale securizate 
destinate tipăririi documentelor şi / sau arhivării, 
din cauza valorii mici a rezistenţei la duble 
îndoiri, care se află sub limita minimă 
recomandată.  
 Pentru ca produsul papetar securizat să fie 
validat este necesară folosirea unor metode de 
identificare.                                                           

Cele mai simple metode de identificare a fibrei de 
lână sunt cele colorimetrice. Fibrele de lână din 
compoziţia hârtiei au fost identificate cu ajutorul 
mai multor reactivi chimici de culoare, care 
formează complecşi de culori diferite cu fibra de 
lână. Reactivii chimici folosiţi pentru identificare 
sunt: reactivul Graff C (fig. 3) – gri-albăstrui, 
reactivul Herzberg (fig. 4) – galben-portocaliu, 
acidul azotic (fig. 5) – galben şi colorantul 
carminul (fig. 6) - roz. 

        
Fig. 3 Fibre de lână identificate cu reactivul 

Graff-C 
Fig. 4  Fibre de lână identificate cu reactivul 

Herzberg 
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  Fig. 5  Identificarea fibrelor de  
            lână cu ajutorul acidului azotic 

             
Fig. 6 Identificarea fibrelor de lână cu ajutorul 

colorantului carmin 
                  

3.4 Utilizarea fibrelor de cânepă pentru 
securizarea suportului papetar 

 
Au fost realizate reţete de hârtie securizată 

cu diferite adaosuri de fibre de cânepă, celuloză 

fibră scurtă şi celuloză fibră lungă. Proporţia 
fibroasă folosită în prepararea suspensiilor de 
pastă necesară realizării foilor de hârtie securizată 
în laborator este prezentată în tabelul 11. 

 
 

Tabel 11. Reţete de hârtie cu conţinut diferit de fibre de cânepă 
 

Reţetă Celuloză fibră lungă % Celuloză fibră scurtă % Fibre de cânepă % 
C1 – 5% 35 60 5 

C2 – 10% 30 60 10 
C3 – 25% 15 60 25 

 
Fibrele de cânepă au fost supuse operaţiei 

de fierbere, după care au fost măcinate la moara 
Yokro până la o valoare a gradului de măcinare de 
40°SR. S-au realizat foi de hârtie securizată cu 
adaos de fibre de cânepă. 

Foile de hârtie obţinute au avut gramajul 
de aproximativ 110 g/m2 şi au fost analizate în 

cadrul Laboratorului de Încercări fizico – 
mecanice al SC Ceprohart SA acreditat RENAR. 
Rezultatele obţinute din analizarea foilor cu adaos 
de fibre de cânepă sunt prezentate în tabelul 12. 

 

 
Tabelul 12 Caracteristici fizico mecanice pentru foile de laborator cu adaos de fibre de cânepă 

 
Caracteristica UM C1 – 5% C2 - 10% C3 – 25% 

Gramaj g/m² 111 112 109 
Lungimea de rupere m 2768 2863 3237 

Rezistenţa la plesnire KPa 177 172 163 

Rezistenţa la sfâşiere mN 980 1200 1380 
Rezistenţa la duble îndoiri Nr. 95 198 212 

 
 
Fibrele de cânepă din compoziţia hârtiei au fost 
identificate cu ajutorul reactivului Graff C (fig. 7) 
şi a reactivului Herzberg (fig. 8).
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Fig. 7 Fibre de cânepă identificate cu 
reactivul Graff-C 

 
Fig. 8 Fibre de cânepă identificate cu 

reactivul Herzberg 
 
3.5 Utilizarea fibrelor de in pentru securizarea 
suportului papetar 

 
Au fost realizate reţete de hârtie securizată 

cu diferite adaosuri de fibre de in, celuloză fibră 

scurtă şi celuloză fibră lungă. Proporţia fibroasă 
folosită în prepararea suspensiilor de pastă 
necesară realizării foilor de hârtie securizată în 
laborator este prezentată în tabelul 13. 

 
Tabel 13 Reţete de hârtie cu conţinut diferit de fibre de in 

 
Reţetă Celuloză fibră lungă % Celuloză fibră scurtă % Fibre de in % 

I1 – 5% 35 60 5 
I2 – 10% 30 60 10 
I3 – 25% 15 60 25 

 
Fibrele de in au fost supuse operaţiei de 

fierbere, după care au fost măcinate la moara 
Yokro până la o valoare a gradului de măcinare de 
38°SR. S-au realizat foi de hârtie securizată cu 
adaos de fibre de in. 

Foile de hârtie obţinute au avut gramajul 
de aproximativ 110 g/m2 şi au fost analizate în 

cadrul Laboratorului de Încercări fizico – 
mecanice al SC Ceprohart SA acreditat RENAR. 
Rezultatele obţinute din analizarea foilor cu adaos 
de fibre de in sunt prezentate în tabelul 14.  

 

 
Tabelul 14. Caracteristici fizico-mecanice pentru foile de laborator cu adaos de fibre de in 

 
Caracteristica UM I1 – 5% I2 - 10% I3 – 25% 

Gramaj g/m² 117 120 122 
Lungimea de rupere m 3366 2914 3022 

Rezistenţa la plesnire KPa 200 195 190 

Rezistenţa la sfâşiere mN 1100 1300 1400 
Rezistenţa la duble îndoiri Nr. 130 150 220 

 
 
Fibrele de in din compoziţia hârtiei au fost 
identificate cu ajutorul reactivului Graff C (fig. 9) 
şi a reactivului Herzberg (fig. 10).
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Fig. 9 Fibre de in identificate cu reactivul  
Graff-C 

 
Fig. 10  Fibre de in identificate cu reactivul 

Herzberg 
 
3.6 Utilizarea fibrelor de bumbac pentru 
securizarea suportului papetar 
 

Fibrele de bumbac au fost utilizate ca 
element de securizare a hârtiei. Au fost prelucrate 
în laborator şi introduse în reţeta de preparare a  
 

 
foilor de hârtie securizate cu filigran în diferite 
proporţii. Fibrele pot fi identificate în structura 
hârtiei prin reacţia de culoare cu reactivul 
Herzberg, formând un compus intens colorat în 
roşu-închis. Imaginile obţinute la microscopul 
Zeiss Axiostar Plus sunt prezentate în figurile 11, 
12. 

 

  
 

Fig. 11 Fibre de bumbac 100% identificate cu 
reactivul Herzberg 

 
Fig. 12 Fibre de bumbac 25% identificate cu 

reactivul Herzberg 
 

Pentru compararea caracteristicilor fizico – 
mecanice ale hârtiilor securizate cu fibre 
neconvenţionale s-a ales reţeta P2, cu adaos de 
25% fibre. Caracteristicile mecanice obţinute cu 
acest adaos de fibre au fost cele mai bune, iar 

fibrele de in, cânepă şi lână au fost puse în 
evidenţă cel mai bine. Acest adaos de 25% nu este 
însă folosit în practică pentru securizarea hârtiilor 
din cauza influenţei negative în preţul de cost 
final.   

 
Tabel 15 Rezultate comparative ale caracteristicilor fizico-mecanice pentru fibrele neconvenţionale 

analizate 
 

Caracteristica UM P2 
Bumbac 

C2 – 25% 
Cânepă 

I2 - 25% 
In 

L2 – 25% 
Lână 

Gramaj g/m² 109 112 120 116 
Lungimea de rupere M 4259 3237 2914 3135 

Rezistenţa la plesnire KPa 301 163 195 210 

Rezistenţa la sfâşiere mN 1550 1380 1300 1460 
Rezistenţa la duble îndoiri Nr. 380 212 150 26 
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Din datele obţinute observăm că 
aportul pozitiv cel mai mare în atingerea 
valorilor impuse pentru caracteristicile fizico-
mecanice ale hârtiilor securizate destinate 
tipăririi documentelor de valoare şi /sau 
arhivării îl are fibra de bumbac comparativ cu 
celelalte fibre analizate. Fibra de lână are o 

influenţă negativă, contribuind semnificativ la 
scăderea caracteristicilor fizico-mecanice ale 
produsului papetar securizat. Datorită acestor 
rezultate obţinute am continuat cercetarea 
utilizând pentru securizarea hârtiei numai 
fibre de bumbac. 

 
3.6 Hârtii complex securizate in masă destinate 
tiparului de securitate  

 
 În urma rezultatelor obţinute din 

analizarea foilor de laborator cu adaos de celuloză 
de bumbac, s-a ales reţeta de pastă cu cele mai 
bune caracteristici fizico – mecanice, şi anume 
reţeta P2. Metoda de securizare selectată în 
această cercetare a fost cea de securizare în masă 
(considerată una dintre metodele cel mai greu de 
falsificat; poate fi folosită doar dacă falsificatorul 
deţine o maşină de hârtie).  

Pentru securizarea complexă a suportului 
papetar  au fost folosite următoarele elemente de 
securizare : 

 care ţin de reţeta fibroasă de fabricare - 
fibre de bumbac Comber 

 care se obţin pe maşina de fabricaţie - 
filigranul   

 introduse în pasta de hârtie 

 Elementele de securizare introduse în 
pasta de hârtie utilizate în această lucrare de 
cercetare fac parte din mai multe categorii: 
microparticule, fibre colorate multiplu, fibre care 
conţin o informaţie -  tipărite, planşete 
multicolore. 
 
Din categoria microparticule s-au folosit : 
 
Doturi  

Reprezintă un agent de securizare furnizat 
sub forma unei suspensii cu aglomerări de 
microparticule solide albe (fig. 13), care a fost 
dozat în pasta de hârtie în diferite procente, pentru 
a realiza o densitate de doturi detectabilă cu 
aparatura din dotare. Doturile sunt vizibile în în 
lumină ultravioletă la lungimea de undă de 365 
nm, sub forma unor puncte albastre(fig. 14).  Şi în 
luminăi IR sub forma unor puncte galben – verzui 
(fig. 15) .  

 

   
 

Fig. 13 Doturi vizibile albe 
livrate de producător 

 
Fig. 14 Identificare în lumina 

UV 

 
Fig. 15 Identificare în 

lumina IR 
 

Microparticule multicolore                                                                                
 Acest agent de securizare este furnizat sub 
formă de microparticule aglomerate albe (fig. 16). 

Este vizibil în lumină UV, la lungimea de undă de 
365 nm, sub formă de mici puncte colorate (fig. 
17). 
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Fig. 16 Microparticule albe vizibile livrate de 
producător 

 
Fig. 17 Identificare în lumină UV 

Din categoria elementelor de securizare sub 
formă de fibre au fost folosite :  
 
Fibre colorate în 4 culori 

Este un agent de securizare furnizat sub 
formă de fibre albe vizibile (fig. 18),  care a fost 

dozat în masă pentru a se obţine o densitate 
detectabilă. În lumină UV, la lungimea de undă de 
365 nm, fibrele introduse în masă pot fi detectate 
sub formă de fibre colorate în 4 culori (fig. 19).  

 

  
Fig. 18 Fibre albe vizibile livrate de producător Fig. 19 Identificare în lumina UV 

 
Fibre tipărite 

Reprezintă un agent de securizare furnizat 
sub formă de fibre albe vizibile (fig. 20) cu 
dimensiuni mai mari decât cele colorate multiplu. 
Se introduc în masă, iar detecţia se realizează în 

lumină UV, la lungimea de undă de 365nm, sub 
formă de fibre galben – verzui (fig. 21). Dacă 
aceste fibre sunt analizate la microscop, se 
observă existenţa unei anume informaţii tipărite 
cu cerneală fluorescentă pe suprafaţa lor. 

 

  
 

Fig. 20 Fibre albe vizibile livrate de producător 
 

Fig. 21 Identificare în lumina UV 
 
Fibre fluorescente 
 Acest agent de securizare este livrat sub 
formă de fibre albe (fig. 22). Se introduc în masa 

hârtiei şi sunt vizibile în lumină UV, la lungimea 
de undă de 365nm, sub formă de fibre roşii (fig. 
23).  
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Fig. 22 Fibre albe vizibile livrate de producător                    
 

Fig. 23 Identificare în lumina UV 
 

 
Planşete multicolore 

Reprezintă  un agent de securizare livrat 
sub forma unor discuri albe vizibile (fig. 24), care 

a fost introduc în masa hârtiei şi este detectabil in  
lumină UV sub forma unor discuri colorate diferit 
(fig. 25). 

  

  
 

Fig. 24 Planşete sub formă de discuri albe 
vizibile livrate de producător 

Fig. 25 Identificare în lumina UV 

 
Filigranul 

Pentru realizarea acestui element de 
securizare în laborator a fost montată o sită plană 
specială la formatorul de foi Rapid - Köthen cu 
model filigran reprezentat în fig. 26. 

Pe post de valţ egutor s-a utilizat tamburul 
de preluare a foilor din dotarea formatorului. 
Acest montaj a făcut posibilă realizarea foilor cu 
filigran în laborator. 

 

  
 

Fig. 26 Sită plană cu model filigran montată pe cadrul din dotarea formatorului de foi 
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Hârtia complex securizată conţine 
următoarele elemente de securizare prezentate 
anterior: toate foile au fibră de bumbac şi filigran 
şi o combinaţie de  elemente de securizare cu 
emisie în U.V. şi I.R. introduse în pasta de hârtie. 
Pentru a putea observa influenţa elementelor de 
securizare asupra caracteristicilor fizico-mecanice, 

foile de hârtie securizate multiplu au fost realizate 
la acelaşi gramaj de 110g/m2 ca şi foile din 
reţetele de hârtie securizate cu diferite adaosuri de 
fibre de bumbac. Au fost realizate 5 programe de 
securizare a hârtiei care sunt prezentate în tabelul 
16.

 
Tabelul 16 Soluţii de securizare complexă pentru foile de hârtie obţinute în laborator 

 
Elemente de securizare Programul 

Filigran Bumbac Introduse în masa hârtiei 
P0S Da Da - 
P1S Da Da fibre colorate în 4 culori 
P2S Da Da fibre tipărite 
P3S Da Da microparticule multicolore 
P4S Da Da planşete multicolore 

 
Foile de hârtie complex securizate 

realizate în laborator nu au fost tratate la suprafaţă 
cu soluţie de amidon oxidat. Foile de hârtie 

securizate multiplu au fost analizate în 
Laboratorul de încercări fizico – mecanice, iar 
rezultatele sunt prezentate în tabelul 17.

 
Tabelul 17 Caracteristici fizico-mecanice pentru foile de hârtie complex securizate 

 
Nr.crt. Caracteristica/UM P0S P1S P2S P3S P4S 

1.  Gramaj, g/m2 119 113 114 113 111 
2.  Lungime de rupere, m 2240 2058 2186 2278 2197 
3.  Rezistenţa la sfâşiere, mN 1320 1440 1260 1320 1280 
4.  Rezistenţa la îndoire, nr. 60 55 69 52 75 

 
Din rezultatul analizelor obţinute şi 

prezentate în tabelul 17 observăm că 
elementele de securizare folosite în această 
cercetare nu exercită o influenţă semnificativă 
asupra caracteristicilor fizico-mecanice pentru 
hârtiile speciale în compoziţia cărora sunt 
introduse. Combinaţiile elementelor de 

securizare studiate pot fi reproduse la scară 
industrială, deoarece nu au fost semnalate 
probleme la prepararea pastelor de hârtie în 
laborator, înglobarea elementelor de 
securizare realizându-se uniform în toată 
masa hârtiei. 

 
4. CONCLUZII 

 
1. Fibrele naturale de bumbac, in, cânepă, lână 

pot fi folosite ca elemente de securizare 
avansata  a suportului papetar in tehnologia 
de fabricare a hartiei pe maşina de hârtie. 

2. Datorită caracteristicilor fizico-chimice 
apropiate de cele ale componentelor fibroase 
tradiţionale din compoziţia hârtiei, fibrele de 
bumbac, in şi cânepă sunt înglobate uşor în 
reţeaua fibroasă a acesteia. Fibrele de lână, 
datorită densităţii diferite, manifestă o 
tendinţă de plutire, accentuând fenomenul de 
dublă faţă al hârtiei. 

3. Numai fibrele naturale de bumbac folosite în 
securizarea hârtiilor speciale conduc şi la 
îmbunătăţirea semnificativă a proprietăţilor 
fizico – mecanice şi de tipărire (rezistenţa la 
sfâşiere, rezistenţa la plesnire, rezistenţa la 
duble îndoiri – toate aceste caracteristici 
cresc) 

4. Analiza calitativa a prezentei  fibrelor de 
bumbac, in cânepă şi lână în compoziţia 
hârtiilor securizate se bazeaza pe reacţia de 
culoare a acestora cu reactivii Herzberg şi 
Graff-C; analiza poate fi efectuata in timp 
operativ intr-un laborator chimic specializat 

5. Analiza cantitativă a fibrelor de bumbac, in, 
cânepă şi lână din compoziţia hârtiei complex  
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securizate este laborioasă, necesită mult timp 
şi aparatură şi poate fi realizată numai în 
laboratoare specializate. 

6. Rezultatele obţinute la nivel de laborator 
recomandă fibrele de lână pentru utilizarea lor 
în compoziţia ambalajelor alimentare, dar nu 
sunt indicate pentru produsele papetare 
speciale securizate destinate tipăririi 
documentelor şi /sau arhivării. 

7. Tehnologiile elaborate la nivel laborator  pot 
fi transferate cu succes pe masina de hartie 
CEPROHART prin utilizarea utilajelor si 
echipamentelor din dotare; 

8. Pot fi realizate hârtii avansat securizate prin 
utilizarea simultană a 3, 4 sau mai multe 
tehnici si elemente de securizare; 
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MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE 
 

 
Al - 8 – lea Simpozion Internaţional: 

 
“TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU INDUSTRIA 

CELULOZEI, HÂRTIEI ŞI CARTONULUI ONDULAT” 
 

15 – 18 septembrie 2015, Brăila, Romania 
 
 

În perioada 15 – 18 septembrie 2015,  
s-a desfăşurat la Brăila, sub organizarea 
Patronatului Industriei de Celuloză şi Hârtie 
din România, Institutului de Cercetare şi 
Proiectare pentru Celuloză şi Hârtie - SC 
CEPROHART SA Brăila,  Universităţii 
Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi şi a 
Companiei Naţionale “Imprimeria 
Naţională” SA, Bucureşti,  cea de-a opta 
ediţie a Simpozionului Internaţional cu tema 
„Tehnologii avansate pentru industria 
celulozei, hârtiei şi cartonului ondulat”. 

Aşa cum reiese din titlu, tematica 
simpozionului cuprinde aspecte privind 
ştiinţa şi tehnologia celulozei, hârtiei şi 
cartonului structurate în trei secţiuni: 

1. Progrese în chimia şi tehnologia celulozei 

 Biorafinare şi bioproduşi 

 Bioaditivi pentru fabricarea hârtiei 

 Progrese în domeniul structurilor 
fibroase 

 Impactul produselor papetare asupra 
mediului   

2. Tehnologii avansate de fabricare a 
celulozei, hârtiei, cartonului ondulat şi 
confecţiilor din hârtie şi carton ondulat 

 Procese şi materiale inovative pentru 
industria  hârtiei şi ambalajelor din 
hârtie şi carton 

 Noi tehnologii şi echipamente pentru 
fabricarea cartonului ondulat şi 
confecţiilor din carton ondulat 

 Managementul resurselor şi protecţia 
mediului în industria celulozei, hârtiei şi 
cartonului ondulat 

 Dezvoltarea profesională a angajaţilor şi 
specialiştilor din industria celulozei, 
hârtiei şi cartonului ondulat 

3. Soluţii avansate de securizare a 
documentelor, produselor şi mărcilor 
comerciale 

 Tehnologii de securizare a suporturilor 
destinate tiparului de securitate 

 Tehnici avansate de tipar de securitate 

 Sisteme şi echipamente de detecţie şi 
validare a produselor securizate 

 Tehnologii şi sisteme integrate de 
protecţie a produselor şi mărcilor 
comerciale 

Simpozionul s-a bucurat de participarea 
a 165 de persoane din care 23 au reprezentat 
instituţii din străinătate cum ar fi: 
Confederaţia Europeană a fabricanţilor de 
hârtie, Bruxelles Belgia, Institutul de Celuloză 
şi Hârtie din Ljubljana, Slovenia, Diper 
Kymia, Turcia, Biomontan GmbH Germania, 
Dekiadis SA Grecia, Andritz Austria, Voith 
Austria, EMBA Suedia, MFTI Chişinău, 
Republica Moldova, Fangl Technologies 
Austria, WMT Israel, Andrews&Wykeham 
UK, Ital Paper, Italia, Universitatea Cordoba 
Spania, Universitatea de Stat de Tehnologie şi 
Metalurgie Sofia, Bulgaria, furnizoare de 
educaţie, cercetare, servicii de consultanţă şi 
echipamente pentru industria celulozei şi 
hârtiei.  
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Din România au participat 142 de 
persoane din: 2 universităţi (Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi 
Universitatea Dunărea de Jos Galaţi), 2 
institute de cercetare şi 20 agenţi economici 
din sectorul de celuloză şi hârtie şi firme de 
consultanţă şi distribuitoare de echipamente 
pentru acest domeniu.  

Pe parcursul simpozionului s-a 
remarcat participarea reprezentativă şi 
interesul ridicat, manifestate de 
reprezentanţii fabricilor din sectorul 
românesc de celuloză, hârtie şi carton care s-
au regăsit în număr de 95 reprezentând 
următoarele fabrici: SC Vrancart SA Adjud, 
SC Petrocart SA Piatra Neamţ, SC Ambro SA 
Suceava, SC Comceh SA Călăraşi, SC Thimm 
Packaging SRL Sibiu, SC Monte Bianco SA 
Târgovişte, SC Tiger Someş SA Dej, VPK 
Packaging SRL Salonta, SC Pehart Tec SA 
Petreşti, SC Ceprohart SA Brăila, toate 
membre ale Patronatului Industriei de 
Celuloză şi Hârtie din România – ROMPAP 
Bucureşti. 

Pe lângă persoanele invitate cu lucrări, 
în deschiderea simpozionului au participat                            
şi reprezentanţi  ai  administraţiei locale: 
Primărie, Prefectură, Agenţia de Protecţia 
Mediului Brăila. 

În cadrul simpozionului s-au desfăşurat 
două mese rotunde în cadrul cărora s-au 
discutat şi dezbătut următoarele teme:  

- „PROBLEME ACTUALE SI DE 
PERSPECTIVĂ  A INDUSTRIEI DE  
CELULOZĂ, HÂRTIE ŞI AMBALAJE 
DIN HÂRTIE” – care s-a bucurat de 
participarea Preşedintelui Confederaţiei 
Europene a Producătorilor de Hârtie – CEPI 
– Bruxelles, a conducerii Patronatului 
Industriei româneşti de Celuloză şi Hârtie 
ROMPAP şi Autorităţii Naţionale de 
Cercetare Ştiinţifică şi Inovare ANCSI 
Bucureşti, a cadrelor diactice de la 
Universittaea tehnică Gheorghe Asachi din 
Iaşi - specializarea Ingineria Hârtiei, 
precum şi a managerilor  fabricilor din 
sectorul românesc de celuloză, hârtie şi 
carton, membre ale ROMPAP Bucureşti. 

- „COMBATEREA  CONTRAFACERILOR 
SI FALSURILOR, O PRIORITATE 
PERMANENTA IN CONTEXTUL 
GLOBAL ACTUAL” – la care au participat 
reprezentanţi ai Companiei Naţionale 
“Imprimeria Naţională” Bucureşti, ai SRI 
Bucureşti, precum şi reprezentanţi ai 
instituţiilor din domeniu 

Pe parcursul simpozionului au fost 
prezentate 54 de lucrări, din care 4 (patru) 
conferinte plenare, 42 de prezentări orale şi 8 
postere. 

În cadrul secţiunii 1 au fost prezentate 
12 lucrări, din care  1 conferinţă plenară, 8 
prezentări orale, şi  3 postere , care au vizat 
următoarele subiecte: 

 valorificarea deşeurilor rezultate de la 
fabricarea hârtiei 

 aspecte privind utilizarea biomasei 
din lemn şi biorafinarea produşilor 
secundari de la fabricarea celulozei 

 funcţionalizarea fibrelor celulozice 

 obţinerea şi utilizarea fibrelor 
celulozice din plante anuale 

 utilizarea bioaditivilor în procesul de 
epurare a apelor uzate industriale 

 materiale biocompozite din fibre 
lignocelulozice pentru diverse 
aplicaţii 

La secţiunea 2 au fost prezentate 23 lucrări ( 
din care 3 conferinţe plenare) şi 2 postere 
structurate pe următoarele teme: 

 ambalaje din fibre celulozice şi carton 
ondulat pentru produse industriale şi 
alimentare 

 tehnologii moderne de sortare a 
maculaturii 

 echipamente de şi utilaje moderne de 
deshidratare şi sortare a pastei de 
hârtie 

 managementul energetic în fabricile 
de celuloză, hârtie şi carton 

 ultimele investiţii în sectorul de 
celuloză şi hârtie 
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În cadrul Secţiunii 3 au fost prezentate 14 
lucrări şi 2 postere, care au tratat subiecte de 
interes pentru  domeniul securizării 
produselor, documentelor de valoare şi luptei 
contrafacerilor, cum ar fi: 

 soluţii complete de securizare a 
mărfurilor şi documentelor de valoare 

 tehnici de control şi evaluare a 
elementelor de securizare  

 elemente de securizare pe bază de 
pigmenţi, cerneluri şi nanoparticule 
cu proprietăţi magnetice 

 hârtii cu proprietăţi magnetice pentru 
aplicaţii speciale 

 hârtii cu nanoparticule magnetice 

În urma audierii lucrărilor şi a 
discuţiilor care au avut loc între specialiştii 
din universităţi, institute de cercetare şi cei 
din industria de profil s-au conturat 
principalele direcţii şi politici de urmat 
pentru sectorul de celuloză, hârtie şi carton 
din România în vederea alinierii la practicile 
europene şi asigurării participării la 
satisfacerea principiilor dezvoltării durabile, 
după cum urmează: 

 valorificarea resurselor celulozice la 
obţinerea produselor şi materialelor 
biocompatibile în concordanţă cu noile 
direcţii de cercetare europene şi 
internaţionale pentru perioada 2014 - 
2020 

 folosirea fibrelor secundare (maculaturii) 
reduce poluarea şi asigură conservarea 
resurselor forestiere, motiv pentru care 
trebuie concentrate eforturile pentru 
creşterea gradului de recuperare şi 
sortare a maculaturii 

 orientarea către fabricarea  ambalajelor 
din carton ondulat cu masă redusă şi 
implicit a fabricării hârtiilor componente 
cu gramaj redus şi rezstenţe mecanice 
corespunzătoare 

 funcţionalizarea ambalajelor din hârtie şi 
carton  

 identificarea şi implementarea unor 
elemente şi tehnologii de securizare a 
hârtiilor şi cartoanelor pentru documente 
de valoare în scopul reducerii 
fenomenului de falsificare şi contrafacere 
a produselor. 

Pe parcursul simpozionului au avut loc 
următoarele evenimente asociate: 

 vizite în laboratoarele de cercetare, testare 
şi încercări şi instalaţiile experimentale de 
obţinere a sortimentelor papetare speciale 
din cadrul SC CEPROHART SA Brăila; 

 Miniexpoziţie cu principalele rezultate ale 
activităţii de cercetare desfăşurată de SC 
Ceprohart SA (hârtii securizate, hârtii 
pentru ambalaj produse alimentare, 
compozite filtrante pentru industria 
alimentară, suporturi nutritive 
biodegradabile pentru răsaduri de 
legume şi flori) 

De asemenea, pe durata 
simpozionului, au fost amenajate spaţii 
pentru expunerea materialelor de publicitate 
şi promoţionale de către firmele furnizoare 
de echipamente pentru industria celulozei şi 
hârtiei: Voith Austria, SC Aqua D&P 
Technologies Cluj, VPK Packaging Salonta, 
ICP Ljubljana şi s-au purtat discuţii pe 
marginea acestora cu toţi factorii interesaţi. 

Prin structura lucrărilor prezentate şi 
a participanţilor, specialişti din industrie, 
cercetători din institute naţionale de cercetare 
dezvoltare, universităţi şi firme de 
consultanţă, simpozionul a asigurat un mijloc 
eficient de transfer către industrie  a 
rezultatelor cercetării şi prezentarea ultimelor 
noutăţi din domeniu, de dezvoltare a 
direcţiilor de cercetare existente şi de 
identificare a unor direcţii noi, de promovare 
şi consolidare a unor parteneriate durabile. 

 

Preşedinte al Comitetului de organizare, 

Dr.ing. Dan Buteică 
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Technical Dictionary of Paper. German - English \ English - German, 5th 
Edition 

(Fachwörterbuch Papier. Deutsch - Englisch / Englisch - Deutsch, 5 Auflage) 
 

Author: Dr. Casimir Katz, 
 

Revised and extended by Wolf-Dieter Heirsch 
Deutscher Betriebswierte Verlag GmbH, Gernsbach, Germany, 2015, 336 p.,  

 
ISBN 978-3-88640-161-1 

 
 

 
This bilingual dictionary covers 

the key terms in the pulp and paper 
industry, starting with those referring of 
raw materials (wood, annual plants, 
recovered paper) and ending with terms 
used in paper converting processes.  

Most terms related to paper 
handling and printing and paper 
recycling are also included. A special 
attention is given to terms and definitions 
referring to paper technology and paper 
machine sections.  

Terms used in quality control of 
paper manufacture and paper properties 
are not ignored.  

The current edition of the 
dictionary has been completely revised 
by Wolf-Dieter Heisch, an experienced 
language trainer in industry and 
commerce.  

New terms and definitions have 
been recorded, especially those referring 
to new technologies, new equipment for 
paper manufacture and for new paper 
grades, so that this edition includes more 
than 6000 terms.  

It is intended to provide scientists, 
R & D workers, students, technologists 
and international trade experts with a 
vocabulary of terms relating to pulping 
and papermaking technologies and 
equipment, cellulose and paper 
chemistry, properties of pulp and paper. 
Consequently, it is an indispensable 
reference book for professionals and 
apprentices alike. 
 

Dan Gavrilescu 
Gheorghe Asachi Technical University of Iasi 

          


