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ULTRASOUND AND MICROWAVE ASSISTED EXTRACTION – 
SUSTAINABILITY THROUGH EFFICIENCY 

BY 
ANI ALUPULUI, IOAN CĂLINESCU, VASILE LAVRIC 

The aim of the paper is to assess the sustainability of ultrasound (UAE) and microwave (MAE) assisted extraction 
through an economic analysis. Our results show that the usage of these modern intensification techniques (UAE and 
MAE) leads to the minimization of the production costs, the maximization of the extraction efficiency yields, while 
significantly reduces the processing time. Microwave and ultrasonic fields were used separately to extract bioactive 
constituents from Stevia rebaudiana Bert. leaves (SR), Cynara scolymus leaves (CS) and Arctium lappa roots (AL). 
UAE and MAE need special equipment to be functional, translated into higher investment costs, and electricity to 
produce the ultrasonic and microwaves fields, which means rather high operating costs, as compared to the classical 
techniques. But, due to the significantly shorter operating times, the productivity of the former outscores the 
productivity of the latter methods. Both intensive extraction techniques seem to be economically promising, simple and 
efficient. 

Key words: ultrasound-assisted extraction (MAE), microwave-assisted extraction (MAE), flavonoids, phenolic acids, 
stevioside. 

 

 

 

DIRECT EXTRACTION OF BUTANOL FROM FERMENTATION BROTH 

BY 
ALEXANDRA CÂRLESCU, LENUŢA KLOETZER, ANCA-IRINA GALACTION, DAN 

CAŞCAVAL 

The production of butanol by fermentation, also known as the “acetone–butanol–ethanol (ABE) fermentation”, is one of 
the oldest fermentation processes used for the commercial production of a chemical. Recently, there has been a great 
interest in “green” butanol fermentation (biobutanol) both as a potential fuel and as a chemical feedstock. Biobutanol is 
not economically competitive when produced using traditional batch fermentation because of product inhibition which 
generates low productivities and low product concentration. In order to deal with this issue, several methods have been 
developed for removing the butanol from fermentation broth beyond the constraints of normal batch fermentation. 
Among them, liquid-liquid extraction represents an advantageous method for butanol recovery from fermentation broth, 
mainly due to high extraction capacity of the solvent and the high selectivity of the alcohol/water separation. 

Key words: butanol, liquid-liquid extraction, fermentation broth. 

 

 

 

GLUCOSE ANALYSIS IN EXTRACTS OF SOME FRUITS AND 
VEGETABLES WITH A HIGH SWEET DEGREE 

BY 
CLAUDIA COBZARU, CORINA CERNĂTESCU 

We identified and calculate the glucose content in three extracts from: apples, grapes and carrots, raw materials 
considered to have a high sweet degree. After FTIR analysis and coresponding calculus it has been showen that the 
glucose amounts are low in all samples, but slighly higher for apples compairing to other two.  

Key words: extract, glucose, apples, grapes, carrots. 

 

 

 



AROMA COMPOUNDS FROM TĂMÂIOASĂ ROMÂNEASCĂ WINES 
OBTAINED THROUGH CRYOMACERATION 

BY 
CINTIA COLIBABA , VALERIU V. COTEA, MARIA CODREANU,  

MARIUS NICULAUA, ŞTEFAN TUDOSE-SANDU-VILLE 

The study has analysed wines produced from Tămâioasă românească grapes from Cotnari vineyard. The wines were 
obtained by using cryomaceration technology (freezing the grapes at −20ºC and their processing in this phase). The 
obtained wines were analysed after the second racking, through gas-chromatography coupled with MS. The extracts 
were obtained by using SPEs, LiChrolut EN/RP-18 cartridges. The aroma compounds were determined using the NIST 
08, Wiley 08 and SZTERP spectrum library. The results showed the presence of high quantities of linalool and 
hotrienol, and also other compounds with a sensorial profile in cryomacerated wines. 

Key words: Tămâioasă românească, aroma compounds, cryomaceration, gas-chromatography. 

 

 

 

POLY (ε-CAPROLACTONE) NANOCAPSULES IMMOBILIZED INTO 
CHITOSAN MICROGELS FOR CONTROLLED RELEASE OF ACTIVE 

PRINCIPLES 

BY 
MIHAELA HOLBAN, YVES CHEVALIER, VALERIU ŞUNEL, MARCEL POPA 

There have prepared chitosan based microgels containing PCL nanocapsules for controlled release of indomethacin. 
Microgels were obtained by ionic crosslinking of polysaccharide in W/O emulsion and polyester based nanosuspension 
by nanoprecipitation. Nanocapsules stability, size and zeta potential as well as particles morphology were evaluated. 
The incorporation of indomethacin into PCL nanocapsules proved to retard and sustain the in vitro release, as compared 
to incorporation into chitosan microgels.  

Key words: poly(ε-caprolactone), nanocapsules, chitosan, microgels, controlled release. 

 

 

 

INTEGRATED RURAL TOURISM IN REGIONAL MARKETING 

BY 
ISTVÁN RÁDULY, LENKE RÁDULY 

Over recent years, the philosophy and methods of marketing have been extended to encompass a diverse range of 
activities, one example of which is the marketing of regions or localities. Territorial or regional marketing is especially 
important for rural tourism, where individual attractions are too small and too widely dispersed to reach a critical mass 
sufficient to attract guests. This fragmentation is accompanied by low added value and underdeveloped services - which 
further restricts the inherent possibilities. This paper argues that an integrated approach to rural tourism is needed, and 
that its development must be carried out in cooperation with agricultural and local government interests, both of which 
could benefit from the increased economic activity, and both of which contribute to the attraction of a given locale or 
area. This integrated approach encourages better land management and the conservation of the rural cultural heritage. 
Financing can be made possible by utilizing the resources of LEADER+, an EU community initiative whose philosophy 
will be integrated into the framework of a reformed Common Agricultural Policy during the 2007-2013 programming 
period.  

Key words: tourism, ecological function, rural development, cultural landscape. 

 

 



PREPARATION OF NATURAL POLYMERS BASED MICROCAPSULES BY 
DOUBLE CROSSLINKING IN DOUBLE EMULSION 

BY 
MIHAELA NICOLETA HOLBAN, CĂTĂLINA ANIŞOARA PEPTU,  

ANCA NICULINA JĂTARIU (CADINOIU), MARCEL POPA, VALERIU ŞUNEL 

The aim of the paper was the preparation and characterization chitosan and gelatin based microcapsules, prepared by 
double crosslinking (ionic and covalent) of polymers in an O/W/O double emulsion. The varying ionic crosslinker/ 
polymer molar ratio influenced particle size, morphology, swelling degree and their capacity to release hydrophilic 
model molecules. 

Key words: microcapsules, chitosan, gelatin, double crosslinking, O/W/O emulsion, drug release. 

 

 

 

 

THE SIMULATION FOR DETERMINATION OF OPTIMAL REFLUX 
NUMBER USING PLANOVSKI METHOD 

BY 
TIBERIU-MIHAI STURZU, IOAN MĂMĂLIGĂ 

This paper presents an algorithm and a computer program for the simulation of optimal reflux number determination 
using Planovski method. The program obviously brings up-to-date the method that was abandoned due to a high 
quantity of work that a computer can do now in only a few seconds. 

Key words: optimal reflux, Planovski method, fractionation columns.   

 

 

 

 

EFFECT OF VEGETABLE AND ANIMAL FATS ON OXYGEN MASS 
TRANSFER IN STIRRED BIOREACTORS 

BY 
ELENA FOLESCU 

The biological treatment of wastewaters (for example from food industry) is, nowadays, one of the most important 
biotechnological processes. Among these “green technologies”, the use of aerobic microorganisms as degraders of the 
pollutants is very often utilised. Hence, oxygen mass transfer is a key parameter involved in the design and operation of 
the mixing–sparging bioreactors used, and it can be analyzed by means of the oxygen mass transfer coefficient (kLa). In 
the wastewaters of food industry, oils, vegetable or animal, represents a great part of the overall pollutants. In this study, 
was evaluated the possible use of these contaminants both as oxygen-vectors and as nutrients in the bioremediation 
process. So, the influence of a second liquid phase (from wastewaters) with higher oxygen affinity (vegetable oils and 
lard) on kLa in a submerged aerated 4L stirred bioreactor was recorded and the influence of the following parameters on 
the oxygen transfer rate was evaluated: the volumetric fraction of the organic phase, the rotational speed of the impeller 
and the aeration flow rate.  

Key words: lard, oxygen mass transfer, oxygen-vector, stirred bioreactor, wastewater treatment, vegetable oil. 

 

 

 



STATISTICAL METHODS – COMMON DENOMINATOR IN SCIENTIFIC  

BY 
MARIANA ENACHE, CRISTINA DASCĂLU,  

GABRIELA APOSTOLESCU, BEATRICE IOAN 

Common knowledge in the sense of the word, define empirically on the direct experience of each of us, in a certain 
physico -chemical space, social, cultural, in a certain time. Scientific knowledge contributes to determining the nature 
of the phenomena and of modes of manifestation of the laws that govern this area. To do this, knowing the research 
utilizes a varied instrumentation, which led to the development of a research methodology. Scientific reasoning has to 
be adapted to the scope in which to do research (technical, biological, medical, teaching, etc.) and according to a 
specific plan for a specific kind of scientific thinking. We carried out a study of the esk research, using sources of 
information with the theme scientific research, statistics analysis used in different fields of research. The importance of 
statistical methods derives from the fact that they constitute the only means sometimes subjective data quantifying, 
measuring and analysing them after the rigors of science and especially of generalizing the findings to the entire 
population from which the batch analysed using rules of mathematical induction. Considering the importance of 
objectives is evident that the design and development of a statistical study should be made very carefully, selecting the 
most appropriate methods of handling and analysing data - providing guarantee the proper conclusions. Interdisciplinary 
approach and use customized statistical methods allow researchers studying subjects with medical implications reach 
closer to scientific truth derived from the real data collected and analysed. Can benefit from such treatments all medical 
fields, clinical, clinical or epidemiology and public health, all in support of health, quality of life. 

Key words: scientific research, statistical analysis, descriptive study, analytical study, interdisciplinary. 

 

 

STUDIES OF SOLUTIONS DERIVED FROM USED CATALYSTS BASED 
ON VANADIUM PENTOXIDE 

BY 
DANIEL SUTIMAN , MIHAELA VIZITIU, DANIEL MARECI, NICOLAE FOCA 

In this paper, some results regarding the behavior of used catalysts based on vanadium penta-oxide, in aqueous solution 
are presented. The studied solutions are derived from the reaction between the used catalyst and distilled water in ratio 
1:2. After 48 h of reaction, the solution was filtered in order to separate the insoluble components. The resulted filtered 
solutions contain the soluble components from the waste catalyst, the ions: Fe2+, Fe3+, V3+, VO2

2+. These solutions were 
submitted to other processes such as: reaction in atmospheric air at 20°C; heating; oxidizing with hydrogen peroxide 
and sodium hypochlorite. The variation of pH and the conductivity values of the solutions in some reaction steps were 
also studied. The concentration of the ions Fe3+ and V5+ was determined by spectroscopic methods. Concentration of ion 
was determined gravimetrically. The main purpose of the study was the separation of ions Fe3+ and V5+ and also the 
neutralization of the solutions derived from the waste catalysts. 

Key words: wasted catalysts; mixed oxide; spectroscopic and gravimetric measurements; conductivity; neutralizing 
process. 
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EXTRACŢIE CU ULTRASUNETE ŞI MICROUNDE – SUSTENABILITATE 
PRIN EFICIENŢĂ 

ANI ALUPULUI, IOAN CĂLINESCU, VASILE LAVRIC 
(Rezumat) 

Scopul lucrării este de a evalua sustenabilitatea extracţiei asistată de ultrasunete (UAE) şi de microunde (MAE) 
utilizând o analiză economică. Rezultatele noastre arată că utilizarea acestor tehnici de intensificare moderne (UAE şi 
MAE), conduce la minimizarea costurilor de producţie, maximizarea randamentelor de extracţie, în timp ce reduce 
semnificativ timpul de prelucrare. Câmpurile cu microunde şi ultrasunete au fost utilizate separat pentru a extrage 
substanţele bioactive din frunze de Stevia rebaudiana Bert. (SR), frunze de Cynara scolymus (CS) şi rădăcini de 
Arctium lappa (AL). UAE şi MAE au nevoie de un echipament special pentru a fi funcţionale, tradus în costuri de 
investiţie mai ridicate, precum şi de energie electrică, pentru a produce câmpuri ultrasonice şi de microunde, ceea ce 
înseamnă costuri destul de mari de operare, comparativ cu tehnicile clasice. Dar, ca urmare a scurtării timpului de 
operare, productivitatea acestor metode depăşesc productivitatea metodelor din urmă. Ambele tehnici intensive de 
extracţie par a fi promiţătoare din punct de vedere economic, simple şi eficiente. 

 

 

 

 

EXTRACŢIA BUTANOLULUI DIN LICHIDELE DE FERMENTAŢIE 

ALEXANDRA CÂRLESCU, LENUŢA KLOETZER,  
ANCA-IRINA GALACTION, DAN CAŞCAVAL 

(Rezumat) 
Unul dintre cele mai utilizate procese fermentative industriale îl constituie biosinteza butanolului, proces cunoscut sub 
denumirea de fermentaţie acetono-butanolică. În ultimii ani s-a acordat un interes deosebit obţinerii biobutanolului 
(“green” butanol) în vederea utilizării sale drept combustibil şi ca intermediar în industria chimică. Fermentaţia 
discontinuă a biobutanolului nu este eficientă din punct de vedere economic, datorită apariţiei inhibiţiei de produs care 
generează productivităţi scăzute şi concentraţii mici în produsul final. Pentru evitarea acestor neajunsuri au fost propuse 
o serie de metode pentru recuperarea butanolului din lichidele de fermentaţie. Dintre acestea, extracţia lichid-lichid 
reprezintă o metodă eficientă, aplicată cu succes în separarea butanolului din lichidele de fermentaţie, în special datorită 
capacităţii de extracţie ridicate a solventului şi a selectivităţii superioare în separarea din amestecul apă/alcool.   

 

 

 

 

ANALIZA CONŢINUTULUI DE GLUCOZĂ DIN EXTRACTELE UNOR 
FRUCTE ŞI LEGUME CU GRAD RIDICAT DE DULCE  

CLAUDIA COBZARU, CORINA CERNĂTESCU 
(Rezumat) 

Identificarea şi calculul cantităţii de glucoză s-a realizat în trei extracte şi anume: mere, struguri şi morcovi, materiale 
considerate ca având un conţinut ridicat de dulce. În urma analizei FTIR şi a calculului s-a constatat că în toate 
extractele se găseşte glucoză, dar în cantitate mai mică. Totuşi, cantitatea de glucoză din extractul de mere este mult mai 
mare decât în celelalte două extracte. 

 

 

 

 

 



COMPUŞII AROMAŢI DIN VINURI DE TĂMÂIOASĂ ROMÂNEASCĂ 
OBŢINUTE PRIN CRIOMACERARE 

CINTIA COLIBABA, VALERIU V. COTEA, MARIA CODREANU,  
MARIUS NICULAUA, ŞTEFAN TUDOSE-SANDU-VILLE 

(Rezumat) 
Studiul analizează vinuri obţinute din soiul de struguri Tămâioasă românească din podgoria Cotnari. Vinurile au fost 
obţinute în urma folosirii tehnicii de criomacerare (îngheţare la −20ºC şi prelucrarea lor în această stare). Probele de vin 
astfel obţinute au fost analizate după pritocul al doilea, prin gaz-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă. 
Probele obţinute după cum a fost arătat mai sus au fost supuse extracţiei SPE, folosindu-se cartuşe LiChrolut EN/RP-18. 
Compuşii de aromă au fost determinaţi cu ajutorul bibliotecii de spectre NIST 08, Wiley 08 şi SZTERP. Rezultatele 
obţinute demonstrează prezenţa unor cantităţi mari de linalool şi hotrienol, dar şi alţi compuşi cu valoare senzorială în 
variantele de vinuri procesate prin criomacerare. 

 

 

 

NANOCAPSULE PE BAZĂ DE POLI (ε-CAPROLACTONĂ) IMOBILIZATE 
ÎN MICROGELURI DE CHITOSAN PENTRU ELIBERAREA 

CONTROLATĂ A INDOMETACINULUI  

MIHAELA HOLBAN, YVES CHEVALIER, VALERIU ŞUNEL, MARCEL POPA 
(Rezumat) 

S-au preparat microgeluri de chitosan ce conţin nanocapsule pe bază de PCL pentru eliberarea controlată a 
indometacinului. Microgelurile au fost obţinute prin reticularea ionică a polizaharidului în emulsie apă/ulei, iar 
nanosuspensia poliesterică prin metoda de nanoprecipitare. Au fost evaluate stabilitatea, dimensiunea şi potenţialul zeta 
ale nanocapsulelor, precum şi morfologia particulelor. Încorporarea indometacinului în nanocapsulele de PCL s-a 
dovedit a determina o întârziere şi o susţinere a eliberării in vitro, în comparaţie cu încorporarea medicamentului în 
microgeluri.   

 

 

 

 

TURISMUL RURAL INTEGRAT ÎN MARKETINGUL SPAŢIAL 

ISTVÁN RÁDULY, LENKE RÁDULY 
(Rezumat) 

În ultima perioada de timp, filozofia marketingului s-a impus la mai multe activităţi, cum ar fi de exemplu marketingul 
local si regional. Acest tip de marketing are un rol hotărâtor mai ales în domeniul turismului rural, unde potenţialul 
turistic local este într-un număr destul de restrâns si dispersat pentru a forma o atractivitate masivă. De asemenea, 
nivelul scăzut al serviciilor si nevalorificarea corespunzătoare a resurselor existente, conduc la scăderea activităţilor în 
domeniu. Lucrarea de faţă scoate în evidenţă, importanţa apropierii integrată a turismului rural, în vederea dezvoltării 
locale, unde activitatea consiliului local trebuie să fie si în interesul agriculturii, în urma căruia ambele ar beneficia de 
avantaje economice care ar conduce la dezvoltarea locală si chiar regională. Această apropiere integrată promovează 
activităţile agrare, păstrează si ocroteşte patrimoniul cultural rural. Finanţarea se desfăşoară prin programul Leader+ si 
prin sursele de finanţare ale UE, a cărei filozofie integrată este încorporată în cadrul politicii agrare comune pentru 
perioada 2007-2013. 

 

 

 



PREPARAREA UNOR MICROCAPSULE PE BAZĂ DE POLIMERI 
NATURALI PRIN DUBLA RETICULAREA A ACESTORA ÎN EMULSIE 

DUBLĂ  

MIHAELA NICOLETA HOLBAN, CĂTĂLINA ANIŞOARA PEPTU,  
ANCA NICULINA JĂTARIU (CADINOIU), MARCEL POPA, VALERIU ŞUNEL 

(Rezumat) 
Obiectivul acestei lucrări este prepararea şi caracterizarea unor microcapsule pe bază de chitosan şi gelatină prin 
reticularea dublă (ionică şi covalentă) a polimerilor în emulsie dublă ulei/apă/ulei. Raportul molar reticulant 
ionic/polimer influenţează dimensiunea, morfologia şi gradul de umflare ale particulelor, precum şi capacitatea acestora 
de a elibera molecule hidrofile model. 

 

 

 

 

SIMULAREA DETERMINĂRII CIFREI OPTIME DE REFLUX PRIN 
METODA PLANOVSKI 

TIBERIU-MIHAI STURZU, IOAN MĂMĂLIGĂ 
(Rezumat) 

Lucrarea prezintă un algoritm şi un program de calculator pentru simularea determinării cifrei optime de reflux prin 
metoda Planovski. Programul actualizează, în mod evident, această metodă, care a fost abandonată datorită volumului 
mare de muncă, pe care, însă, calculatorul o poate realiza doar în câteva secunde. 

 

 

 

 

 

EFECTUL GRĂSIMILOR VEGETALE ŞI ANIMALE ASUPRA 
TRANSFERULUI DE MASĂ AL OXIGENULUI ÎN BIOREACTOARELE CU 

AMESTECARE MECANICĂ 

ELENA FOLESCU  
(Rezumat) 

Tratarea biologică a apelor reziduale este, la momentul actual, unul dintre cele mai importante procese biotehnologice. 
Dintre acestea, utilizarea microorganismelor aerobe pentru degradarea poluanţilor din apele uzate este foarte des 
întâlnită. Astfel, transferul de masă al oxigenului este un parametru cheie implicat în realizarea şi operarea 
bioreactoarelor aerobe cu amestecare mecanică folosite, şi poate fi analizat prin intermediul coeficientului total de 
transfer de masă al oxigenului (kLa). În apele reziduale din industria alimentară grăsimile, animale sau vegetale, 
reprezintă o mare parte din totalitatea contaminanţilor. În acest studiu, a fost evaluată posibilitatea utilizării acestora, 
atât ca sursă de carbon şi energie, cât şi ca oxigen-vectori în procesul de bioremediere a acestor ape uzate. În acest scop 
a fost analizată influenţa unei faze lichide suplimentare (din apele reziduale) cu o mare afinitate pentru oxigen (uleiuri 
vegetale şi grăsime animală) asupra kLa într-un bioreactor aerob cu amestecare mecanică cu volum util de 4L. Mai mult, 
influenţa următorilor parametri asupra vitezei de transfer de masă a oxigenului a fost evaluată: fracţia volumică a fazei 
organice, turaţia agitatorului, precum şi debitul de aer barbotat. 

 

 

 

 



METODE STATISTICE – NUMITOR COMUN ÎN CERCETAREA 
ŞTIINŢIFICĂ  

MARIANA ENACHE, CRISTINA DASCĂLU,  
GABRIELA APOSTOLESCU, BEATRICE IOAN 

(Rezumat) 
Cunoaşterea comună, în sensul empiric  al cuvântului,  defineşte  pe experienţa directă a fiecăruia dintre noi, într-un 
anumit spaţiu fizico-chimic, social, cultural, într-un anumit timp. Cunoaşterea ştiinţifică contribuie la determinarea 
naturii fenomenelor şi a modurilor de manifestare a legilor care guvernează domeniul respectiv. Pentru aceasta, 
cunoaşterea ştiinţifică utilizează un instrumentar foarte variat de lucru, ceea ce a dus la dezvoltarea unei metodologii de 
cercetare. Raţionamentul ştiinţific trebuie să fie adaptat domeniului în care se face cercetarea (tehnic, biologic, medical, 
umanist, pedagogic etc.) şi conform unui plan specific unui anumit tip de gândire ştiinţifică. Am efectuat un studiu de 
tip esk research, utilizând surse de informare având ca tematică cercetarea ştiinţifică, analiza statistică utilizată în 
diferite domenii de cercetare. Importanţa metodelor statistice derivă din faptul că acestea constituie unicul instrument de 
cuantificare a unor date uneori subiective, de măsurare şi de analiză a lor după rigorile unei ştiinţe exacte şi în special de 
generalizare a concluziilor obţinute la nivelul întregii populaţii din care provine lotul analizat, folosind regulile inducţiei 
matematice. Având în vedere importanţa obiectivelor urmărite, este evident că proiectarea şi derularea unui studiu 
statistic trebuie realizate cu foarte mare atenţie, selectând metodele cele mai adecvate de manevrare şi analiză a datelor 
– care oferă garanţia unor concluzii corecte. Abordarea interdisciplinară şi utilizarea metodelor statistice personalizate, 
permit cercetătorilor care studiază teme cu implicaţii medicale să ajungă cat mai aproape de adevărul ştiinţific rezultat 
din datele reale colectate şi analizate. Pot beneficia de astfel de tratamente toate domeniile medicale, clinice, preclinice 
sau de epidemiologie şi sănătate publică, toate acestea în sprijinul sănătăţii, al calităţii vieţii pacientului. 

 

 

STUDIUL COMPORTĂRII SOLUŢIILOR CARE PROVIN DIN 
CATALIZATORI UZAŢI PE BAZĂ DE PENTAOXID DE VANADIU 

DANIEL SUTIMAN, MIHAELA VIZITIU, DANIEL MARECI, NICOLAE FOCA 
(Rezumat) 

În procesul de oxidare a gazelor sulfuroase (SO2 → SO3) catalizatorii utilizaţi, pe bază de V2O5 şi Fe2O3 suferă o serie 
de modificări. Au loc procese de reducere a acestor oxizi cât şi reacţii ale acestora cu gazele sulfuroase SO2 şi SO3. În 
urma reacţiilor chimice rezultă o serie de sulfaţi respectiv: V2(SO4)3, VOSO4, FeSO4 şi Fe2(SO4)3 solubili în apă, care 
prin filtrare pot fi separaţi de suport-partea insolubilă. Soluţiile obţinute au fost supuse fierberii şi oxidării cu H2O2 şi 
NaClO. Prin fierberea soluţiilor neoxidate rezultă precipitate care conţin: V3+, V5+, Fe2+ si Fe3+. Are loc un proces de 
coprecipitare. În cazul soluţiilor oxidate cu H2O şi NaClO, precipitatele obţinute conţin numai V5+ şi Fe3+. Precipitatele 
obţinute în ambele cazuri se separă prin filtrare iar apoi se supun calcinării, proces în urma căruia rezultă oxizi micşti pe 
bază de V5+ şi Fe3+, cu diferite utilizări practice. Studiul efectuat urmăreşte recuperarea vanadiului şi fierului din 
catalizatorii uzaţi pe bază de V2O5 şi Fe2O3. 

 




