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Cercetarea la nivel nanometric este privită astăzi ca o provocare de mare importanţă în dezvoltarea ştiinţelor viitorului. Dintre 

nanomateriale, am ales, datorită proprietăţilor lor redox şi structurii mesoporoase deosebit de interesante, nanoargilele anionice de tip 

hidroxizi dublu lamelari cu structură stratificată care, în literatura de specialitate se întâlnesc sub denumirea de LDHs (layered double 

hydroxides) sau, în cazuri particulare, hidrotalciţi (cazul MgAlLDH). O altă categorie de ansamble aglomerate de nanoparticule o 

reprezintă zeoliţii, în special sitele moleculare de tip SAPO-n, dar şi hidroxiapatita (HA). Tema tezei de doctorat ”Ansamble şi aglomerări 

de nanoparticule cu texturi specifice” tratează aspecte ale sintezei de nanoargile anionice de tip LDHs, caracterizarea fizico-chimică a 

acestor materiale şi utilizarea acestora în epurarea apelor uzate. Un alt aspect de importanţă majoră al acestei tematici îl reprezintă sinteza 

şi caracterizarea de nanocompozite pe bază de zeoliţi şi hidroxiapatită cu utilizări în procese de separare, respectiv ca implanturi pentru 

regenerarea ţesutului osos. 

Teza este structurată în două părţi ce includ opt capitole. Prima parte, Stadiul cunoaşterii, cuprinde capitolele 1, 2 şi 3 în care este 

prezentată analiza literaturii de spacialitate privind ansamble aglomerate de nanoparticule de tip LDHs, zeoliţi şi hidroxiapatită. Partea a 

doua, Contribuţii proprii, cuprinde capitolele 4, 5, 6, 7 şi 8 în care sunt prezentate rezultatele cercetării experimentale proprii legate de 

obiectivele tezei. 

În primul capitol sunt tratate aspecte generale privind ansamblele aglomerate de nanoparticule, principalele metode de sinteză şi 

metode fizico-chimice de caracetrizare structurală şi texturală a acestor nanomateriale. Al doilea capitol prezintă aspecte generale privind 

structura şi proprietăţile nanoargilelor anionice de tip hidroxizi dublu lamelari (LDHs) şi domeniile de utilizare ale acestora. În capitolul 3 

sunt tratate aspecte din literatura de specialitate privind structura şi proprietăţile ansamblelor aglomerate de nanoparticule de tip zeoliţi şi 

hidroxiapatită precum şi domeniile de utilizare ale acestor nanomateriale. 

Capitolul 4 este dedicat obiectivelor în baza cărora s-au realizat cercetările privind sinteza, caracterizarea şi aplicaţii ale LDHs, 

nanocompozite pe bază de zeoliţi şi biocompozite pe bază de hidroxiapatită cu caracteristici texturale specifice. 

În capitolul 5 este prezentată sinteza materialelor de tip LDHs şi substituite, caracterizarea acestora şi a oxizilor micşti obţinuţi în 

urma tratamentului termic controlat. Metodele fizico-chimice de caracterizare a acestor materiale relevă faptul că s-au obţinut 

caracteristicile texturale dorite. Testarea capacităţii de adsorbţie a As (V) şi a nitraţilor folosind nanomaterialele obţinute este prezentată în 

capitolul 6. Analiza prin spectrometrie ICP-OES (Inductively Coupled Plasma –Optical Emission Spectrometry) relevă faptul că adsorbţia 

acestor compuşi toxici se poate realiza cu ajutorul argilelor anionice substituite cu fier şi a oxizilor micşti derivaţi. Capitolul 7 prezintă 

sinteza şi caracterizarea de biomateriale compozite pe bază de hidroxiapatită. Analiza SEM confirmă depunerea de hidroxiapatită pe 

mambrana poliuretanică. În capitolul 8 este prezentată sinteza şi caracterizarea de compozite cu site moleculare SAPO-5 în matrice 

polimerică. Imaginile SEM evidenţiază faptul că există o influenţă decisivă a concentraţiei zeolitului asupra aspectului morfologic al 

secţiunii membranei obţinute. 

Cercetările experimentale prezentate în capitolele 5 - 8 au permis stabilirea concluziilor generale şi finale ce incheie partea a II-a a tezei de 

doctorat. Rezultatele originale obţinute au fost concretizate în 5 articole publicate ( dintre care 2 articole în reviste cotate ISI şi 3 în reviste 

incluse în BDI) şi 10 comunicări ştiinţifice. De asemenea, rezultatele cercetărilor au fost incluse în 8 granturi (unul ca director de proiect 

şi 7 ca membru în colectiv). Teza de doctorat conţine un număr de 60 figuri şi 16 tabele dintre care 36 figuri şi 16 tabele sunt originale. 
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