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Cercet!rile derulate în cadrul tezei de doctorat a avut drept obiectiv principal 

identificarea unor metode de umplere a hârtiei de scris-tipar prin precipitarea 
carbonatului de calciu în peretele "i/sau lumenul fibrelor celulozice, cunoscut! sub 
numele de umplerea ,,in-situ!, care s! permit! maximizarea randamentului de reten#iei "i 
optimizarea corela#iei dintre propriet!#ile optice "i de rezisten#! ale hârtiei. Alegerea 
carbonatului de calciu ca material de umplere se bazeaz! pe faptul c! odat! cu  deplasarea 
pH-ului mediului de fabrica#ie a hârtiei de la acid la neutru/slab alcalin, carbonatul de 
calciu reprezint! peste 90% din consumul de pigmen#i minerali utiliza#i la fabricarea 
sortimentelor de hârtie pentru scris "i tipar.  

Teza de doctorat are o întindere de 174 pagini, este structurat! pe 7 capitole "i 
con#ine 11 tabele, 118 figuri "i 217 cit!ri bibliografice. Prima parte (Capitolul 1) cuprinde 
un studiu de documentare privind aspectele teoretice "i practice ale procesului de umplere 
a hârtiei, cu accent asupra influen#ei acestuia asupra proceselor din partea umed! a 
ma"inii de fabricat hârtie "i asupra propriet!#ilor hârtiei. Studiu de literatur! cuprinde "i o 
sintez! a cercet!rilor care vizeaz! unele metode neconven#ionale de umplere a hârtiei. 
Concluziile acestei p!r#i din lucrare eviden#iaz! direc#iile de cercetare care în viitor pot 
schimba fundamental principiile procesului de umplere a hârtiei. Partea a doua a tezei 
este destinat! prezent!rii "i interpret!rii datelor experimentale ob#inute prin studiul unor 
metode de umplere ,,in-situ! a fibrelor celulozice, respectiv de preparare "i caracterizare a 
unor compozite de tip fibre celulozice-pigmen#i minerali "i cuprinde 5 capitole. În 
capitolul 7 al tezei sunt sintetizate principalele concluzii rezultate în urma derul!rii 
cercet!rilor. În final sunt prezentate datele bibliografice consultate pentru elaborarea 
prezentei teze de doctorat "i lista lucr!rilor publicate "i comunic!rilor pe parcursul 
derul!rii cercet!rilor. Teza de doctorat cuprinde un volum foarte mare de date experimentale, 
cele mai importante fiind publicate în reviste de specialitate cu caracter na#ional "i interna#ional 
sau comunicate la conferin#e (14 lucr!ri). 
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