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Obiectivul general al cercetărilor din teza de doctorat este investigarea procesului de înălbire a celulozei 
cu scopul creşterii eficienţei şi selectivităţii acestuia precum şi a compatibilităţii cu mediul. Se utilizeaza 
reactivi noi, de tipul polioxometalatilor. 
Obiectivele derivate din obiectivul general al studiului se refera la: 

 sinteza si caracterizarea unor reactivi noi de tipul polioxometalatilor; selectarea lor pentru inalbirea 
celulozei si a unor fibre din plante anuale pentru industria textila; 

 studiul factorilor de influenţă a procesului de inalbire a celulozei in cazul folosirii polioxometalatilor; 

 identificarea unor soluţii de reducere a consumului de clor activ si de creştere a selectivităţii proceselor 
de delignificare şi înălbire in conditiile folosirii polioxometalatilor; 

 elucidarea unor aspecte privind mecanismul procesului de înălbire a celulozei cu reactivi din clasa 
polioxometalatilor; 

 elaborarea unor secvenţe de înălbire cu impact ecologic redus, caracterizarea celulozelor obţinute şi 
determinarea impactului ecologic potenţial. 

În primul capitolul al tezei de doctorat se efectuează un studiu amplu de literatura privind stadiul actual al 
cercetărilor în domeniul înălbirii celulozei, cu accentul pe folosirea reactivilor şi tehnologiilor mai puţin 
poluante. 

Capitoilul doi cuprinde un studiu critic cu privire la reactivii utilizaţi în prezent la înălbirea celulozei, 
concluzia principală fiind aceea că încă de folosesc agenţi pe bază de clor care prezintă impact negativ asupra 
mediului. 

În capitolul trei se prezintă materiale, metode si tehnici analitice folosite în cadrul exprerimentărilor. 
Investigaţiile din teză s-au efectuat în laboratoare din cadrul specializării Ingineria Fabricaţiei Hârtiei, 
respectiv Tehnologia celulozei si Analiza compuşilor chimici din lemn; de asemenea, o parte dintre cercetările 
legate de caracterizarea celulozelor si determinarea impactului asupra mediului s-au efectuat în laboratorul S.C. 
SOMES Dej. Experimentarile la faza industriala privind utilizarea polioxometalatilor la inalbirea celulozei s-au 
efectuat pe instalatia de inalbire de la S.C. SOMES Dej. Totodată, pentru o serie de determinări pentru care nu 
s-a dispus de aparatura necesară, sau pentru a confirma unele determinări proprii, s-a apelat la laboratoarele 
institutului de cercetare-proiectare CEPROHART – Brăila, laboratorul firmei JIALEX -Cluj şi la laboratoare 
din  strainatate. Astfel, determinarea compozitiei chimice a polioxometalatilor sintetizati s-a efectuat in 
colectivul de cercetare al prof. dr. Paul Kogerler de la Technische Hochschule Aachen, Institut fur 
Anorganische Chemie, Germania. 

Capitolul 4 cuprinde un studiu critic cu privire la utilizarea polioxometalatilor ca reactivi pentru 
inalbirea celulozei. Se sintetizeaza  polioxometalati cu adenzi mixti care sa indeplineasca cerinta legata de 
valoarea potentialului de oxidare si, in plus, acestia sa poata fi reoxidati relativ usor in solutie apoasa cu oxigen 
molecular sau peroxid. S-a urmarit ca polioxometalatii luati in studiu sa permita reutilizarea solutiilor reziduale 
ce contin polioxometalatii in forma redusa in circuit inchis. Sunt vizati heteropoliacizi de tip silico-molibdenici 
si silico-wolframici, respectiv fosfo-molibdenici si fosfo-wolframici (sare de sodiu). 

Ultimul capitol al tezei conţine experimente de înălbire a unei game largi de celuloze cu ajutorul 
polioxometalaţilor. Experimentele se efectuează iniţial în laborator şi apoi se extind la scară indutrială. În 
ultima parte a capitolului cinci se fac consideratii privind implicatiile asupra mediului a noilor tehnologii de 
inalbire cu folosirea polioxometalatilor. 
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