
1 

 

 

 

 

 

MATERIALE BIOPOLIMERICE SUPERABSORBANTE PENTRU UTILIZĂRI AGRICOLE – 

SABIOM 

RAPORT ȘTIINȚIFIC 

CONTRACT ÎN CADRUL PROGRAMULUI  

PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE 

Nr. 114/2012 – ETAPA  a-III-a (2014)     

Prezentul raport de cercetare prezintă rezultatele cercetărilor efectuate la proiectul ’’MATERIALE 

BIOPOLIMERICE SUPERABSORBANTE PENTRU UTILIZARI AGRICOLE – SABIOM” în etapa 

a-III-a (2014) care face obiectul contractului de finanțare nr. 114/2012 încheiat între Unitatea Executivă 

pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) şi 

Coordonatorul de Proiect Universitatea Politehnica Bucureşti. Cercetările efectuate se referă la studii 

privind: 

 

Etapa III Caracterizarea structurilor superabsorbante si testarea biodegradabilitatii. Demonstrarea 

eficientei produselor superabsorbante. Experimentarea si demonstrarea functionalitatii, utilitatii si 

reproductibilitatii tehnologiei elaborate 

 

Activitatea III.1 Dezvoltarea de materiale superabsorbante cu activitate biologica (antidaunatoare, 

fertilizatoare) si realizarea tehnologiei de laborator (CO-UPB) 
 

Activitate III.3a Demonstrarea eficientei produselor prin studii de eliberare a compusilor activi si 

masurarea activitatii antidaunatoare “in vitro” (CO-UPB) 

 

Activitate III.2 Caracterizarea materialelor obtinute din punct de vedere structural si realizarea 

tehnologiei de laborator pentru obtinerea structurilor superabsorbante (P1-ICECHIM) 

 

Activitate III.3  Selectarea si caracterizarea fitochimica si biologica a extractelor vegetale  cu actiune 

anti-patogenica; realizarea tehnologiei de laborator (P2-Plantavorel) 

 

Activitate III.3b Demonstrarea eficientei extractelor vegetale prin studii de eliberare a compusilor 

activi  in conditii controlate (P2-Plantavorel) 

 

Activitate III.4 Diseminare prin comunicari si articole (CO-UPB; P1-ICECHIM si P2-Plantavorel) 
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REZUMAT 
  

Etapa a III-a a proiectului SABIOM a avut ca obiectiv <Caracterizarea structurilor superabsorbante 

si testarea biodegradabilitatii. Demonstrarea eficientei produselor superabsorbante. Experimentarea 

si demonstrarea functionalitatii, utilitatii si reproductibilitatii tehnologiei elaborate>  
 

In aceasta etapa au fost continuate cercetarile anterioare privind caracterizarea structurilor 

superabsorbante,dar si demonstrarea eficientei produselor obtinute de fiecare partener.  

Primul obiectiv al etapei a fost realizat de UPB si a constat din obtinerea de materiale 

superabsorbante pornind de la celuloza bacteriana (BC) si biopolimeri de tip alginat, chitosan si 

carboximetilceluloza (CMC). Cum compozitele BC-CMC au prezentat cele mai mari de gonflare in apa, 

acestea au fost studiate mai in detaliu nu numai in ceea ce priveste caracterizarea primara (spectre IR, 

imagini SEM si masurarea gradului de gonflare), dar si in ceea ce priveste posibilitatea de a ingloba in 

aceste compozite substante active de tipul fito-extractelor sau a ingrasamintelor chimice. Astfel s-a realizat 

urmatorul obiectiv al etapei si anume demonstrarea eficientei produselor prin studii de eliberare a 

compusilor activi si masurarea activitatii antidaunatoare “in vitro”. Compozitele BC-CMC, dar si cele BC-

alginat si BC-chitosan au fost impregnate cu diverse extracte hidroalcoolice obtinute din plante autohtone de 

catre partenerul P2 (Plantavorel) si s-a masurat activitatea lor antimicrobiana impotriva tulpinii Bacillus 

subtilis Spizizenii Nakamura (ATCC 6633), obtinand cele mai bune rezultate pentru extractele mai 

concentrate. De asemenea, au fost obtinute si compozite cu uree si s-au realizat studii de eliberare a acesteia, 

obervandu-se o viteza buna de eliberare a ureei in vitro. Pe baza datelor experimentale obtinute s-a elaborat 

un flux tehnologic pentru obtinerea de compozite BC-CMC-uree.  

ICECHIM (P1) a continuat cercetarile pentru obtinerea de compozite superabsorbante de BC-acid 

poliacrilic avand inglobate in structura lor, fie fito-extracte complexe obtinute tot de la Plantavorel, fie 

ingrasaminte chimice de tipul fosfatilor de amoniu si potasiu. Pe linga caracterizarea fizico-chimica a 

materialelor compozite obtinute s-au realizat si studii de eliberare a ingrasamintului si ale fito-extractelor. 

Rezultatele au aratat faptul ca gradul de gonflare al hidrogelurilor compozite sintetizate a fost influentat de: 

(i) incorporarea biocelulozei (BC) in structura acidului poliacrilic (prezenta BC a dus la formarea unor noi 

puncte de reticulare in structura hidrogelului, acest fenomen conducand la un grad de gonflare mai scazut); 

(ii) concentratia de bioceluloza (o concentratie mai mare de bioceluloza a condus la un grad de gonflare mai 

mic); (iii) concentratia agentului de reticulare – (cresterea concentratiei de MBA a condus la o scadere 

semnificativa a gradului de gonflare) ; (iv) mediul de polimerizare – (atat solutia de ingrasamant lichid cat si 

solutiile de extract vegetal au condus la scaderea semificativa a gradului de gonflare, fata de hidrogelurile 

obtinute in apa distilata). A fost studiata si eliberarea controlata de ingrasamant incapsulat. Rezultatele au 

evidentiat o viteza redusa de eliberare a ingrasamantului incapsulat, atat in cazul hidrogelurilor simple pe 

baza de PAA, cat si in cazul hidrogelurilor compozite pe baza de BC si PAA. Viteza si cantitatea de 

eliberare a ingrasamantului a fost mai mica in cazul hidrogelurilor compozite pe baza de BC si PAA. A fost 

elaborat procesul tehnologic la nivel de laborator pentru producerea hidrogelurilor hibride pe baza de BC, 

PAA reticulat si ingrasaminte minerale sau fitoextracte bioactive. 

Plantavorel (P2) a continuat cercetarile privind elaborarea tehnologiei de obtinerea a extractelor 

simple si complexe din sunatoare, crusin si sulfina si totodata a caracterizat aceste extracte prin tehnici 

cromatografice. Extractele test, caracterizate fitochimic au fost utilizate pentru tratarea unor specii de plante 

medicinale si aromatice cultivate pe terenul experimental de la Centrul de Cercetari Biologice “Stejarul” 

Piatra Neamt si s-a pus in evidenta efectul lor biostimulator. 
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1. Dezvoltarea de materiale superabsorbante cu cu continut de bioceluloza si realizarea 

tehnologiei de laborator 

 
Celuloza bacteriana sau bioceluloza (BC) este un biopolimer sintetizat de bacterii acetice de tipul Acetobacter 

xylinum si se prezinta ca o retea ultrafina de fibrile care inglobeaza o mare cantitate de apa, formand o structura 

stabila de gel in stare nativa. Dupa cum au confirmat deja numeroase studii de literatura, BC are o serie de proprietati 

remarcabile care o individualizeaza fata de celuloza obtinuta din plante, cum ar fi: cristalinitate mare, capacitate mare 
de retinere a apei, o buna compatibilitate, dar si proprietati mecanice bune in stare gel. Pana in prezent gelurile de BC 

au fost utilizate mai ales in domeniul medical, fie pentru obtinerea de bandaje pentru vindecarea ulceratiilor sau 

arsurilor, fie pentru obtinerea de materiale compozite cu utilizari biomedicale mai largi. Capacitatea sa de a se 
combina cu alte polizaharide, dar si de a ingloba materiale anorganice pana la nivel de nanoparticule au facut ca BC 

sa fie utilizata si in multe alte aplicatii tehnologice, cum ar fi pentru obtinerea de materiale compozite cu utilizari atat 

biomedicale cat si tehnice.  
In cadrul acestui proiect BC a fost utilizata in doua directii, pe de o parte pentru obtinerea de materiale polimerice 

superabsorbante combinand BC cu acidul poliacrilic, iar pe de alta parte combinand BC cu alti biopolimeri, fie in 

timpul fermentatiei BC, fie dupa obtinerea BC. In continuare vor fi prezentate rezultatele obtinute prin combinarea 

BC cu alti biopolimeri atat in ceeea ce priveste gradul de gonflare, cat si capacitatea de retinere si de eliberarea unor 
substante active fie de tipul ingrasamintelor chimice, fie extracte vegetale obtinute de Plantavorel, partener in acest 

proiect.  

 

1.1. Dezvoltarea de materiale superabsorbante cu continut de BC si caracterizarea acestora 

În această lucrare s-au obținut și au fost caracterizate mai multe tipuri de filme compozite biodegradabile, cu 
conţinut de bioceluloză care ar putea fi utilizate ca materiale superabsorbante. Unele dintre aceste materiale care 

prezinta grade de gonflare mari au fost selectate pentru a ingloba in structura lor fie un fertilizator sintetic de tipul 

ureei, fie fito-extracte obtinute de Plantavorel din diverse plante autohtone.  

1.1.1. Obţinerea filmelor biopolimerice din bioceluloză si alti biopolimeri 

Materiale şi metode 

a) Obţinerea filmelor compozite din bioceluloză şi alţi biopolimeri 

În realizarea filmelor s-a utilizat celuloza bacteriană sub formă de membrană nativă (tip gel) obţinută prin fermentaţie 
în laboratorul de Transfer de masă a Departammentului de Inginerie Chimică şi Biochimică (UPB). Membranele 

purificate au fost impregnate cu diverse soluţii de biopolimeri. Compozitele obţinute au fost lăsate la temperatura 

camerei pentru a se usca şi au fost ulterior testate în ceea ce priveşte proprietatea de gonflare în apă. In tabelul 1.1 

sunt prezentate compozitiile solutiilor de biopolimeri folosite pentru imersarea membranelor de BC  
 

Tabelul 1.1Compozitia solutiilor folosite pentru imersarea BC 
Denumire  

film 

Biopolimer Conc. 

(%) 

Agent de  

Reticulare 

utilizat 

Obs. 

CTS1 chitosan 0.50   

CTS2  1.00   

CTS1CL  0.50 EpiCl  

CTS2CL  1.00 EpiCl  

ALG1 alginat 0.50 - - 

ALG2  1.00 - - 

ALG1CL  0.50 CaCl2  

ALG2CL  1.00 CaCl2  

CMC 0.1 Carboximetil 
celuloza 

0.1 - - 

CMC 0.20  0.20 - - 

CMC 0.25  0.25 - - 

CMC 0.50  0.50   

CMC 0.75  0.75 - - 
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CMC 0.1R  0.10 EpiCl  

CMC 0.2R  0.20 EpiCl  

CMC 0.5R  0.50 EpiCl  

CMC 0.75R  0.75 EpiCl  

 

Caractertizarea filmelor compozite 

a) Studii prin spectroscopie FT-IR 
Filmele polimerice de bioceluloză şi de biopolimeri au fost studiate spectroscopic utilizând aparatul JASCO  

FT/IR- 6200. 

b) Studiul morfologiei cu ajutorul spectroscopiei electronice de baleiaj   
Structura materialelor compozite a fost analizata cu ajutorul unui microscop electronic de baleiaj, HITACHI 

S-2600N la 15-20kV si la o marire de 5000-60000 K. Toate probele au fost acoperite cu aur inainte de a fi observate 

la microscop.  
c) Experimente de gonflare 

Proprietatea testată a fost gradul de gonflare. Acesta a fost obţinut prin imersarea filmelor obţinute în apă la 

temperatura camerei. Din timp în timp, filmele au fost scoase din apă, s-a îndepartat doar umiditatea superficială prin 

tamponare pe hârtie de filtru şi s-au cântărit pe balanţa analitică de înaltă precizie AB 204-S Mettler-Toledo. 
Rezultatele au fost exprimate prin (g compozit gonflat/g compozit uscat) utilizand următoarea formulă: 

𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑛𝑓𝑙𝑎𝑟𝑒 =
𝑚𝜏       −𝑚0

𝑚0
 (g/g) 

1.1.2. Rezultatele experimentale obţinute 

Toate spectrele IR au aratat o buna compatibilizare a celulozei bacteriene cu fiecare dintre biopolimerii utilizati. 
Aceste spectre sunt prezentate si comentate pe larg in raportul stiintific al UPB-etapa a III-a.  

In figura 1.1 sunt prezentate doua figuri SEM pentru compozitele de BC- chitosan (CTS2) si BC-alginat (ALG2) 

din care se observa o buna compatibilitate intre cei doi biopolimeri. 

 
Fig.1.1. Imagini  SEM ale  compozitelor BC-chitosan (CTS2) si BC-alginat (ALG2) 

 
Fig.1.2.Imagini SEM ale compozitelor BC-CMC nereticulata (CMC 0.5) si BC-CMC cu reticulare (CMC 0.5R). 

In figura 1.2 sunt prezentate imagini SEM a doua compozite BC-CMC. Din figura 1.2 se observa ca biopolimerul 
compozit BC-CMC 0.5R, adica cel obtinut prin reticulare, are o structura mai compacta decat compozitul obtinut fara 

reticulare.  
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Date experimentale de gonflare 

Compozite BC-CMC 
O alta serie de compozite s-au obtinut prin impregnarea BC cu solutii de carboximetilceluloză (CMC). În figura 

1.3 este prezentată o comparație între gradele de gonflare ale compozitelor obținute prin impregnarea BC cu soluții de 

CMC fara reticulare.  

Din figura 1.3 se observă că cel mai mare grad de gonflare s-a obţinut pentru compozitul BC-CMC (0,20 g/L-
fără reticulare). Deoarece se cunoaste faptul ca reticularea asigura o rezistenta mecanica mai buna polimerilor, s-au 

obtinut si testat si compozite BC impregnate in solutii de CMC de diverse concentratii si reticulate apoi cu solutii de 

epiclorhidrina. Prin reticulare se observa, dupa cum era de asteptat, o scadere a gradului de gonflare, deoarece se 
stabilesc legaturi mai rigide intre lanturile polimerice ale celor doi componenti, legaturi datorate agentului de 

reticulare.  

 
Fig. 1.3. Comparaţie între gradele de gonflare ale compozitelor BC-CMC. 

Concluzii privind gradul de gonflare a compozitelor obtinute 

În această prima parte a lucrarii de cercetare este prezentat un studiu experimental privind posibilitatea de a 

obține materiale superabsorbante pornind de la BC si alti biopolimeri cum ar fi: alginatul de sodiu, chitosan și 

carboximetilceluloză. Materialele au fost obținute prin impregnarea peliculeleor de tip gel de bioceluloză cu soluții de 
diverse concentrații ale biopolmerilor mai sus menționați. Unele dintre probe au fost reticulate, pentru a se crește 

rezistența mecanică a materialelor compozite. Cele mai bune rezultate in ceea ce priveste gradul de gonflare au fost 

obținute pentru materialele compozite BC-CMC, soluția de CMC având o concentrație de 0,2%. De aceea, in 
urmatoarea parte a lucrarii numai aceste compozite au fost ales pentru a ingloba in structuar lor un fertilizator de tipul 

ureei. 

 

1.2.Dezvoltarea de materiale superabsorbante cu activitate biologica 

 

1.2.1. Determinarea activitatii antimicrobiene a materialelor superabsorbante impregnate cu extracte 

hidroalcoolice din plante 
Studiul experimental a urmarit determinarea activitatii antimicrobiene a filmelor superadsorbante impregnate 

cu diferite cantitati de extracte hidroalcoolice din plante obtinute de catre partenerul Plantavorel si a caror 

caracterizare a fost facuta de acelasi partener. Determinările au fost realizate pe mediu solid – agar nutritiv. 

Metoda de evidentiere a activitatii antimicrobiene 
Se propune pentru studiul experimental metoda discurilor impregnate, urmarindu-se dimensiunea zonei de 

claritate formata in timp, in jurul discului. In cadrul experimentelor s-au utilizat doua cantitati de extract hidroalcoolic 

pentru a realizarea impregnarea discurilor, pe de o parte pentru a evidentia capacitatea acestora de adsorbtie si 
respectiv, de eliberare a extractului hidroalcoolic in timp. 

Extractele hidroalcolice utilizate sunt din plante de crusin (Rhamnus frangula), urzica (Urtica dioica) si 

sunatoare (Hypericum perforatum) obtinute de partenerul P2-Plantavorel. 
Tulpina microbiana utilizata: Bacillus subtilis Spizizenii Nakamura (ATCC 6633). Inoculul este evaluat din 

punct de vedere al densitatii celulare, obtinandu-se valoarea de 3.2 x 10
5
 cfu/cm

3
 

1.2.2. Rezultate experimentale si discutii 
Rezultatele experimentale obtinute sunt prezentate pe larg in Raportul UPB-etapa a III-a. S-au realizat trei 

masuratori ale zonei de claritate, pentru a evidenţia inhibiţia asupra tulpinii selectate. In figura 1.4 sunt prezentate cele 

mai semnificative imagini obtinute pentru a ilustra activitatea antibacteriana a extractelor hidroalcoolice impregnate in 

filmele superabsorbante-10 microlitri de extract pe disc. Se observa ca in acest caz activitatea antibacteriana, masurata 
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ca marime ca haloului din jurul discului, este mult mai puternica, dupa cum se poate observa si din datele prezentate 
in tabelul centralizator din Raportul UPB. 

 

 
 

Fig.1.4. Imagini ale discurilor din materiale superabsorbante impregnate cu extracte hidrolacoolice pentru a ilustra 
activitatea antibacteriana (10 μL de extract pe disc). 

 

Deoarece extractele sunt de natura hidroalcoolica, capacitatea lor de inactivare a microorganismelor creste cu 

cresterea cantitatii adaugate sau prin concentrarea extractului. 

1.3. Dezvoltarea de materiale superabsorbante cu activitate fertilizatoare 

Membranele purificate de BC au fost impregnate cu solutie de CMC 0.2%. Proba notata cu P1 reprezinta compozitul 

initial nereticulat, proba notata cu P2 este acelasi compozit reticulat cu solutie alcoolica de epiclorhidrina de 2.5%. 
Proba P3 s-a obtinut tot prin imersare in solutie de CMC 0.2%, numai ca in aceasta solutie s-a dizolvat uree pentru a 

avea o concentratie a solutiei de uree de 0.5%. Proba P4 este preparata similar probei P3, numai ca a fost reticulata si 

cu epiclorhidrina. S-au mai preparat doua probe notate cu P5, identica cu P1, dar imersata dupa uscare intr-o solutie 
de uree de 0.5% si proba P6 identica cu P2, dar imersata dupa uscare tot intr-o solutie de uree de 0.5%.  

1.3.1. Studii de eliberare a ureei in vitro 

Dupa uscarea probelor, din aceastea s-au taiat bucati rectangulare de dimenisuni aproximativ egale si care au fost 

cantarite, pentru a se cunoaste masa initiala. Bucatile respective au fost imersate intr-un volum cunoscut (20 mL) de 
apa distilata, pentru a simula procesul de eliberare. Din timp in timp au fost luate probe care au fost analizate in ceea 

ce priveste continutul de uree. Datele obtinute au fost raportate ca fiind mg de uree pe g de material superabsorbant. 

Pentru compozitul P3 s-a obtinut un grad de eliberare a ureei de 270 mg/g de compozit, iar pentru compozitul P4 
(reticulat) gradul de leiberare a fost mai mic, si anume, 140 mg/g. S-au comparat si gradele de gonflare ale probelor 

obtinute cu sau fara uree inglobata. In figura 1.5 se observa ca probele fara uree au grade de gonflare mai mari decat 

cele cu uree si se mentine tendinta ca probele reticulate sa aiba grade de gonflare mai mici decat cele nereticulate.  

 
Fig. 1.5. Variatia gradului de gonflare pentru materialele compozite P1-P4. 

Probele P5 si P6 obtinute prin imersarea in uree a compozitelor uscate au aratat ca nu se poate ingloba prin aceasta 

metoda decat o cantitate mica de uree si ca aceasta este mai degraba adsorbita de suprafata si nu difuzeaza in 

interiorul matricii solide, asa dupa cum este de dorit. Pentru ca s-a testat si eliberarea urrei din aceste compozite, s-a 
observat o eliberare rapida si cvasitotala intr-un timp scurt a ureei adsorbite pe suprafata compozitului.  
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Concluzii privind studiile de eliberare a ureei 

Experimentele de eliberare a ureei, utilizata ca model de ingrasamant, au aratat ca cea mai buna metoda de 

introducere a acesteia in materialul compozit este dizolvarea ureei in solutia de CMC, pentru a asigura o mai buna 
dispersare a acesteia in intreaga masa a compozitului. De asemenea, in prezenta ureei in compozit gradul de gonflare 

al compozitului scade, dar nu foarte mult.  

 

1.4.Fluxul tehnologic de obtinere a materialelor superabsorbante cu continut de BC si uree 
Schema de flux tehnologic elaborata, pentru obtinerea noilor materiale superabsorbante cu continut de uree este 

prezentata in Fig.1.16 si cuprinde principalele etape necesare obtinerii hidrogelurilor compozite cu BC si uree. Dupa 

cum se observa din schema prezentata, prima etapa este obtinerea prin ferementatie a celulozei bacteriene, ceea ce 
presupune alimentarea in reactor, fie ca este vorba de cultura statica sau dinamica, a mediului de fermentatie sterilizat 

in prealabil si a inoculului. Fermentatia este un proces mai indelungat, peliculele de bioceluloza obtinandu-se la un 

randament acceptabil dupa 7-10 zile de la inoculare, evident cu mentinerea si a conditiilor optime de termostatare. 
Odata fermentatia terminata, urmeaza separarea mediului de fermentatie de pelicula de bioceluloza si purificarea 

acesteia pentru a indeparta orice urma de material celular provenit de la bacteriile acetice producatoare de BC. 

Aceasta purificare se face cu solutie de NaOH de concentratie 0.1N (fiind varianta cea mai ieftina) prin fierberea 

pentru cel putin 30 de minute a peliculei de BC in solutia bazica. Dupa fierbere, pelicula de BC umeda trebuie spalata 
cu apa distilata pana la pH neutru si abia dupa aceea utilizata. Obtinerea biocompozitului BC-CMC este relativ 

simpla, deoarece pelicula de BC se imerseaza in solutia de CMC. In cazul de fata, daca se doreste si inglobarea de 

uree, s-a demonstrat din experimentele anterioare ca cel mai eficient mod este dizolvarea acesteia in solutia de CMC. 
Dupa impreganare, care dureaza cel putin 3 h la temperatura camerei, compozitul poate fi reticulat prin imersare in 

solutie alcoolica de epiclorhidrina. Dupa aceea urmeaza etapa de uscare pentru indepartarea vaporilor de apa si 

ambalarea in vederea depozitarii si livrarii materialului obtinut.  
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Fig.1.6. Schema fluxului tehnologic pentru sinteza materialelor compozite cu continut de BC si uree. 

 

2. Caracterizarea materialelor superabsorbante cu continut de BC si polimeri acrilici din punct de 

vedere structural si realizarea tehnologiei de laborator pentru obtinerea structurilor 

superabsorbante 

 

In etapa de fata se prezinta caracterizarea noilor hidrogeluri compozite cu structuri polimerice interpenetrate 
precum si un studiu tehnologic de incapsulare a ingrasamintelor chimice in structuri de hidrogeluri compozite. S-au 

folosit ingrasaminte pe baza de amestecuri de oxizi de potasiu, fosfor si amoniu precum si microelemente (Fe, Zn, Cu, 

Mn, si Mo). De asemenea, s-a studiat si incapsularea a doua solutii de extracte vegetale pe baza de fitocomplecsi: 

chinone, flavonoide, acizi polifenolcarboxilici, principii amare-cumarine, cu actiune antidaunatoare sau cu rol de 
fertilizare, furnizate de partenerul P2 al proiectului (PLANTAVOREL). S-a folosit un extract alcoolic pe baza de 

material vegetal: crusin cu sunatoare (1:1) si alcool etilic 70% v/v; iar cel de-al doilea extract a fost pe baza de sulfina 

cu sunatoare (1:1) si alcool etilic 70% v/v. 
Etapa aIII-a/2014 consta in elaborarea modelului experimental al tehnologiei de laborator de obţinere a noilor 

materiale superabsorbante cu ingrasamant sau cu extracte vegetale incapsulate.  

2.1. Obtinere hidrogeluri BC-acid poliacrilic 

 Bioceluloza obtinuta in cultura statica a fost maruntita timp de 10-15 minute cu un blender, pentru a fi 
obtinute particule de 1-2 mm. Ulterior amestecul este filtrat printr-o palnie de filtrare conica, cu hartie de filtru 
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calitativa, timp de 24 ore, in vederea reducerii concentratiei de apa la 60-70%. Separat au fost preparate: solutia de 
agent de reticulare, solutiile de initiere, cat si solutia de ingrasamnt lichid. Astfel, a fost obtinuta o suspensie din 

cantitatile corespunzatoare de bioceluloza, apa distilata/ingrasamant lichid/extract vegetal, acid acrilic (neutralizat 

30% cu NH3), si solutie de N,N’-metilenbisacrilamida. Amestecul obtinut a fost introdus intr-o baie de ultrasonare, la 
temperatura camerei, timp de 2 ore, in vedere omogenizarii si imbibarii monomerilor in structura de BC. Dupa 

expirarea celor 2 ore de ultrasonare, peste suspensie au fost adaugate si solutiile sistemului redox de initiere 

(KPS/MS). In amestecul de reactie a fost purjat azot timp de 2-3 min pentru indepartarea oxigenului dizolvat, dupa 
care fiolele au fost sigilate cu dopuri din plastic si mentinute la temperatura 30 

0
C. La finalul timpului de reactie (24 

ore), fiolele au fost sparte si hidrogelurile astfel obtinute au fost taiate in bucati mici sub forma de cilindru cu o 

inaltime de aproximativ 1 cm. O bucata de hidrogel astfel obtinuta, a fost introdusa intr-un pahar cu apa distilata si 

tinuta timp de 7 zile la temperatura camerei. Apa a fost schimbata zilnic pentru indepartarea monomerului 
nereactionat. Dupa aceasta etapa de purificare/gonflare, hidrogelurile obtinute au fost introduse intr-o etuva la 50 °C, 

unde au fost mentinute pana la o greutate constanta, in vederea determinarii gradului de gonflare. Restul bucatilor de 

hidrogel purificate au fost de asemenea uscate la 50 °C in etuva, pana la o greutate constanta. 

2. 2. Determinarea gradului de gonflare 

Gradul de gonflare a fost determinat ca fiind raportul dintre cantitatea de apa, continuta de hidrogel dupa tratamentul 

de purificare-gonflare, si masa de polimer uscat (xerogel) conform urmatoarei  

formule      (2.1): 

 
Rezultatul obtinut cu aceasta formula este exprimat in % de masa. 

 

2.3. Caracterizarea probelor 

 Analizele FTIR au fost realizate pe un echipament Nicolet Model 500, folosind media a 32 de scanari cu 

rezolutia de 4 cm-1, din pastile de KBr.    
 Analizele termogravimetrice TGA/DTG au fost realizate cu ajutorul unui instrument TA Instruments 

SDT600. Termogramele au fost inregistrate cu o viteza de incalzire de 10 
0
C/min, folosind 5-10 mg de material. 

Experimentele au fost realizate sub atmosfera de azot, cu un debit de 100 mL/min. Structura materialelor compozite a 
fost analizata cu ajutorul unui microscop electronic de baleiaj de baleaj FEI Quanta 3D FEG, la 20kV. Eliberarea 

controlata de ingrasamant incapsulat a fost determinata cu ajutorul Ion cromatograf DIONEX ICS 3000, Producator: 

SUA, echipat cu o coloana de separare de anioni, IonPac AS22 4 x 250 mm; precoloana IonPac AG22 4 x 50 mm; 

supresor de anioni ASRS 300x4 mm; detector de conductivitate; pompa isocratica – debit 1 ml/min, volumul de 
injectie 1 ml; bucla de injectie 0,25 μl; filtre de 0.45 μm pentru îndepărtarea particulelor din probe si seringa de 

injectie. 

 

2.4. REZULTATE SI DISCUTII  

2.4.1. Ingrasamant lichid incapsulat in hidrogeluri compozite cu structuri polimerice interpenetrate pe baza de 

bioceluloza si acid acrilic 

Cercetarile efectuate au urmarit obtinerea unor hidrogeluri compozite cu structuri polimerice interpenetrate cu 
diverse concentratii de ingrasamant solid (IS). Hidrogelurile compozite obtinute au fost denumite XILBC-PAA, unde 

X reprezinta concentratia de ingrasamant lichid (IL) raportata la cantitatea de IS in 500 ml de apa. Retetele de sinteza 

ale hidrogelurilor compozite pe baza de acid poliacrilic si bioceluloza, cu diferite cantitati de ingrasamant lichid, sunt 
prezentate in tabelul 2.1. 

A fost studiata si obtinerea de hidrogeluri compozite cu structuri polimerice interpenetrate cu diverse concentratii 

de agent de reticulare [MBA]. Hidrogelurile obtinute, au fost denumite ca ILBC-PAA(YMBA), unde Y reprezinta 
procentele molare de [MBA] fata de [AA].  Retetele de sinteza ale hidrogelurilor obtinute pe baza de acid poliacrilic, 

cu diferite procente molare de agent de reticulare, in prezenta de ingrasamant lichid sunt prezentate in tabelul 2.2. 
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De asemenea, pentru o mai buna comparatie, aceleaşi concentraţii de MBA au fost folosite atat in cazul 
polimerizărilor AA simplu, fara BC, în prezenta de apă distilată precum si de ingrasamant lichid. Retetele de sinteza 

ale hidrogelurilor simple, obtinute pe baza de acid poliacrilic fara BC, cu diferite procente molare de agent de 

reticulare si in prezenta de apa distilata sunt prezentate in tabelul 2.3, iar retetele de sinteza ale hidrogelurilor simple, 

obtinute pe baza de acid poliacrilic fara BC, cu diferite procente molare de agent de reticulare si in prezenta de 
ingrasamant lichid sunt prezentate in tabelul 2.4. 

 

2.4.2. Analize spectroscopice FTIR 
Spectrele FTIR carateristice biocelulozei BC, xerogelurilor simple pe baza de acid poliacrilic (PAA), ingrasamantului 

utilizat (IL) si ale xerogelurilor simple (IL-PAA), cat si ale xerogelurilor compozite, pe baza de bioceluloza si acid 

poliacrilic cu ingrasamant incapsulat (ILBC-PAA), sunt prezentate pe larg in Raportul partenerului P1 (ICECHIM). 
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2.4.3. Studiul comportamentului termic (TGA/DTG) 

Curbele TGA si DTG caracteristice xerogelurilor simple (IL-PAA) cat si xerogelurilor compozite (ILBC-PAA) 
polimerizate in ingrasamant lichid sunt prezentate pe larg in Raportul ICECHIM. In cazul hidrogelurilor simple pe 

baza de PAA comportamentul termic de degradare a fost complex, putandu-se observa trei mari etape de degradare. 

Analiza curbelor TGA si DTG se poate afirma ca prezenta BC a condus la formarea unor noi punti de reticulare intre 

structura fibroasa de BC si reteaua polimerica de AA, ce au dus la formarea unui hidrogel cu grad de reticulare mai 
mare si deci cu un grad de gonflare mai mic si cu o rezistenta mecanica mai buna. 

2.4.4. Microscopie electronica de baleaj – SEM 

In Fig. 2.1 sunt prezentate imaginile obtinute la microscopul electronic de baleaj atat pentru xerogelurile simple 
cat si pentru compozitele cu si fara ingrasamant inglobat. Analiza evidentiaza in mod clar prezenta atat a biocelulozei 

cat si a ingrasamantului in structura xerogelurilor. In Fig.2.1a sunt prezentate imaginile SEM ale xerogelului simplu 

pe baza de acid poiliacrilic reticulat, care a prezentat o morfologie neteda si compacta. In Fig.2.1b sunt prezentate 
imaginile SEM caracteristice biocelulozei liofilizate si macinate. In ceea ce priveste suprafata xerogelurilor simple pe 

baza de PAA cu ingrasamant incapsulat (Fig.2.1c), suprafata prezinta o morfologie multistratificata, mai compacta, 

foarte probabil facuta din amestec de fosfati de amoniu si potasiu, care reprezinta componenta principala a 

ingrasamantului incapsulat. In Fig.2.1d sunt prezentate imaginile SEM ale xerogelului compozit, pe baza de BC si 
PAA, cu ingrasamant incapsulat. Acestea prezinta o suprafata mai fibroasa, multistratificata, mai grosiera decat cea a 

BC simpla, foarte probabil obtinuta in urma procesului de imbibare si polimerizare a AA in structura de BC (Fig. 

2.1d). De asemenea, se poate observa faptul ca structura compacta si neteda a structurii de PAA este interpenetrata cu 
structura multistratificata a BC, acest lucru confirmand faptul ca procesul de polimerizare a AA a avut loc in interiorul 

structurii de BC, obtinandu-se astfel hidrogeluri compozite cu structuri polimerice interpenetrate. Si in acest caz 

prezenta ingrasamantului se poate vedea atat pe suprafata xerogelului, cat si in interiorul retelelor polimerice 

interpenetrate. 
 

 
Fig. 2.1a. Imaginile SEM ale xerogelurilor simple pe baza de PAA la diferite marimi. 

 
Fig. 2.1b. Imaginile SEM ale biocelulozei liofilizate si mojarate la diferite marimi. 
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Fig. 2.1c. Imaginile SEM ale xerogelurilor simple pe baza de PAA cu IS incapsulat la diferite marimi 

 
Fig. 2.1d. Imaginile SEM ale xerogelurilor hibride pe baza de PAA si BC cu IS incapsulat la diferite marimi 

 

2.4.5. Influenta concentratiei agentului de reticulare [MBA] asupra gradului de gonflare/absorbtiei de apa 
Hidrogelurile sintetizate au fost caracterizate in scopul determinarii influentei concentratiei de agent de reticulare 

[MBA] asupra gradului de gonflare (absorbtiei de apa). Precum a fost mentionat anterior, s-au folosit 6 concentratii 

molare de [MBA] (tabelele 2.2, 2.3 si 2.4) in vederea obtinerii unor hidrogeluri cu diferite rapoarte [MBA]/[PAA]. 
Pentru a se verifica influenta concentratiei de MBA asupra gradului de gonflare (GG) a noilor hidrogeluri obtinute, 

concentratia de [MBA] a fost modificata, in timp ce toate celelalte rapoarte de reactie au fost mentinute constante, 

[AA] si [KPS/MS]/[AA]. S-a observat ca prin cresterea concentratiei de agent de reticulare utilizat se obtin 

hidrogeluri cu un grad de gonflare mai mic. Astfel, prin cresterea concentratiei [MBA] a rezultat o scadere constanta a 
absorbtiei de apa datorita obtinerii unor hidrogeluri cu grade de reticulare crescute. De specificat ar fi faptul ca in 

cazul hidrogelurilor simple pe baza de PAA simplu a fost obtinut cel mai mare grad de gonflare. O data cu schimbarea 

mediului de polimerizare, din apa distilata in solutie de ingrasamant lichid, se poate observa o scadere semnificativa a 
gradului de gonflare. Acest lucru este datorat prezentei microelementelor de tipul Fe, Zn, Cu, Mn, si Mo in 

compozitia solutiei de ingrasamanat lichid. De asemenea, o data cu introducerea BC in structura de hidrogel se poate 

observa o scadere si mai drastica a gradului de gonflare. Acest aspect nu este deloc surprinzator deoarece, asa cum am 

demonstrat si in etapele anterioare, prezenta BC in structura hidrogelurilor conduce la o scadere a GG. Scaderea 
gradului de gonflare odata cu introducerea de bioceluloza poate fi explicata prin aparitia unor noi punti de reticulare 

intre particule de BC si reteaua polimerica de AA, ce au dus la formarea unui hidrogel cu grad de reticulare mai mare 

si deci cu un grad de gonflare mai mic. 
2.4.6. Influenta concentratiei de ingrasamant solid (IS) asupra gradului de gonflare/absorbtiei de apa 

Hidrogelurile compozite sintetizate au fost caracterizate in scopul determinarii influentei concentratiei de IS asupra 

gradului de gonflare (absorbtiei de apa). Precum a fost mentionat anterior, s-au folosit 4 concentratii de IS (tabel 2.1) 
in vederea obtinerii unor hidrogeluri compozite cu diferite concentratii de IL inglobat. Astfel, s-au avut in vedere 

concentratiile recomandate de producatorul de ingrasamant si au fost preparate diferite solutii de IL cu diferite 

rapoarte [g IS]/[ml H2O] = 2.5/500, 5/500, 10/500 si 15/500. Pentru a se verifica influenta concentratiei de IL asupra 

gradului de gonflare (GG) al noilor hidrogeluri obtinute, concentratia de IL a fost modificata, in timp ce toate celelalte 
rapoarte de reactie au fost mentinute constante, [AA], [MBA]/[AA] si [KPS/MS]/[AA].  
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 Fig.2.2. Influenta concentratiei de ingrasamant solid [IS] asupra gradului de gonflare (GG) in cazul hidrogelurilor 

sintetizate. 

Se observa cresterea concentratiei de ingrasamant utilizat care conduce la obtinerea unor hidrogeluri cu un grad de 

gonflare mai mic. Astfel, prin cresterea concentratiei IS se poate observa o scadere semnificativa a gradului de 
gonflare (Fig.2.2 coloane rosii). Rezultatele obtinute au fost cele asteptate si se gasesc in concordanta si cu cele 

obtinute in situatia expusa mai sus. Odata cu cresterea concentratiei de IS, se poate observa o scadere a GG; astfel 

prezenta ionilor (Fe2+, Zn2+, Cu2+ etc.) in structura de hidrogel a dus si in acest caz la o scadere a gradului de 
gonflare. De asemenea, o data cu introducerea BC in structura de hidrogel se poate observa o scadere si mai drastica a 

gradului de gonflare (Fig.2.2. coloane verzi).  

 
2.4.7 Determinarea curbelor de eliberare controlata ale ingrasamantului incapsulat 

Eliberarea controlata a ingrasamantului incapsulat a fost determinata cu ajutorul Ion Cromatografului. Astfel, s-a 

utilizat solutie standard cu sapte anioni DIONEX (THERMO SCIENTIFIC) (F-: 20mg/l; SO42-, Cl-, NO2-, NO3-, 

Br-: 100mg/l; PO43-: 200mg/l). S-a realizat o curba de etalonare pentru domeniile de concentratii: 0,1 – 6 mg/l (NO3-
) si 0,2 – 12 mg/l (PO43-). Rezultatele obtinute in urma analizei cromatografice sunt prezentate in tabelele 2.5 si 2.6. 

Rezultatele obtinute au aratat o viteza redusa de eliberare a ingrasamantului incapsulat, atat in cazul hidrogelurilor 

simple pe baza de PAA cat si in cazul hidrogelurilor compozite pe baza de BC si PAA. Viteza si cantitatea de 
eliberare a ingrasamantului a fost mai mica in cazul hidrogelurilor compozite pe baza de BC si PAA. Acest lucru este 

in concordanta cu rezultatele preconizate, deoarece prezenta BC in structura hidrogelurilor din PAA a condus la o 

retea polimerica mai densa, cu un grad de gonflare mai mic, ceea ce a condus la o eliberare mai lenta si intr-o cantitate 
mai scazuta a ingrasamantului incapsulat.  
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Trebuie mentionat faptul ca studiile de eliberare a ingrasamantului incapsulat din lucrarea de fata au fost prezentate 

doar pentru durata de o saptamina de eliberare. Studiile de eliberare controlata vor continua pana la eliberarea totala a 

ingrasamantului incapsulat.  
 

2.4.8. Hidrogeluri compozite cu structuri polimerice interpenetrate pe baza de bioceluloza si acid poliacrilic 

polimerizat in solutie de extract vegetal 

Cercetarile efectuate au urmarit obtinerea unor hidrogeluri compozite cu structuri polimerice interpenetrate cu 
diverse concentratii de bioceluloza [BC]. Hidrogelurile compozite obtinute au fost denumite Ex(X)BC-PAA, unde X 

reprezinta concentratia de BC raportata la cantitatea de AA utilizata. Retetele de sinteza ale hidrogelurilor compozite 

pe baza de acid poliacrilic, cu diferite concentratii de bioceluloza si solutie de extract, sunt prezentate in tabelul 2.7. A 
fost studiata si obtinerea de hidrogeluri compozite cu structuri polimerice interpenetrate cu diverse concentratii de 

agent de reticulare [MBA]. Hidrogelurile obtinute, au fost denumite ca ExBC-PAA(YMBA), unde Y reprezinta 

procentele molare de [MBA] fata de [AA]. Retetele de sinteza ale hidrogelurilor obtinute pe baza de acid poliacrilic, 
cu diferite procente molare de agent de reticulare si in prezenta de solutie de extract vegetal, sunt prezentate in tabelul 

2.8. De asemenea, pentru o mai buna comparatie, aceleaşi concentraţii de MBA au fost folosite doar in cazul 

polimerizărilor AA simplu, fara BC, în prezenta de solutie de extract vegetal. Retetele de sinteza ale hidrogelurilor 

simple obtinute pe baza de acid poliacrilic fara BC cu diferite procente molare de agent de reticulare in prezenta de 
extract vegetal sunt prezentate pe larg in Raportul ICECHIM. 

 

 
Toate hidrogelurile obtinute au fost carcaterizate prin spectroscopie FTIR. Spectrele FTIR ale xerogelurilor pe baza 
de acid poliacrilic si bioceluloza prezinta atat picuri caracteristice acidului poliacrilic (PAA) cat si picuri caracteristice 

biocelulozei. In ceea ce priveste spectrele xerogelurilor simple cat si ale compozitelor, prezenta solutiei de extract nu 

a putut fi identificata, deoarece benzile carateristice compusilor din solutia de extract vegetal se suprapun cu benzile 

caracteristice atat ale acidului poliacrilic, cat si ale biocelulozei. 
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2.4.9 Influenta concentratiei agentului de reticulare [MBA] asupra gradului de gonflare/absorbtiei de apa 
S-a constatat ca prin cresterea concentratiei [MBA] a rezultat o scadere constanta a absorbtiei de apa datorita obtinerii 

unor hidrogeluri cu grade de reticulare crescute. De precizat ar fi faptul ca in cazul hidrogelurilor simple pe baza de 

PAA polimerizat in apa distilata a fost obtinut cel mai mare grad de gonflare.Odata cu schimbarea mediului de 
polimerizare, din apa distilata in solutie de extract vegetal, se poate observa o scadere semnificativa a gradului de 

gonflare. Acest lucru este datorat prezentei de naftodiantrone si polifenoli din compozitia solutiei de extract 

(hipericina). Aceste tipuri de compusi polifenolici sunt cunoscuti ca inhibitori de polimerizare. Astfel, putem spune ca 
prezenta lor a condus la o crestere a timpului de inductie al reactiei, polimerizarea avand loc abia dupa 24h, 

obtinandu-se un polimer cu o masa moleculara mai mica si implicit cu un grad de gonflare mai mic.  

 

2.4.10. Influenta concentratiei de bioceluloza (BC) asupra gradului de gonflare/absorbtiei de apa 
De asemenea, a fost investigata si influenta variatiei concentratiei de bioceluloza asupra gradului de gonflare 

(absorbtiei de apa). S-au folosit 6 concentratii procentuale de [BCNL] (tabel 2.7) in vederea obtinerii unor hidrogeluri 

cu diferite rapoarte [BCNL]/[PAA]. Pentru a se verifica influenta concentratiei de bioceluloza asupra gradului de 
gonflare (GG) a noilor hidrogeluri obtinute in solutia de extract vegetal, concentratia de BC a fost modificata, in timp 

ce celelalte rapoarte de reactie au fost mentinute constante, pentru AA, [MBA]/[AA] si [KPS/MS]/[AA]. S-a observat 

faptul ca o data cu cresterea concentratiei de bioceluloza in intervalul 20-150 % masic fata de AA utilizata, s-a produs 

o scadere a gradului de gonflare. Scaderea gradului de gonflare o data cu introducerea de bioceluloza poate fi 
explicata prin aparitia unor noi punti de reticulare intre fibrele de BC si reteaua polimerica de AA, ceea ce a condus la 

formarea unui hidrogel cu grad de reticulare mai mare si deci cu un grad de gonflare mai mic. De asemenea, asa cum 

se poate observa si din imaginile SEM corespunzatoare hidrogelurilor compozite, polimerizarea AA a avut loc in 
interiorul structurii de BC, acest lucru fiind posibil in urma procesului de imbibare a moleculelor de AA in structura 

BC in timpul procesului de ultrasonare. 

 

2.5. ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE OBTINERE A NOILOR MATERIALE SUPERABSORBANTE CU 

INGRASAMNT INCAPSULAT SAU EXTRACT VEGETAL 

In urma cercetarilor de laborator privind obtinerea noilor materiale superabsorbante cu ingrasamant sau 

extract vegetal incapsulat s-a stabilit procedura de laborator pentru obtinerea noilor materiale superabsorbante. 
Aceasta este descrisa pe larg in Raportul ICECHIM-etapa a III-a. In figura 2.3. este prezentata schema de reacţie 

pentru obţinerea hidrogelurilor compozite pe bază de bioceluloza – acid acrilic precum şi procesul de eliberare. 
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Fig. 2.3. Schema de reacţie pentru obţinerea hidrogelurilor compozite pe bază de bioceluloza – acid acrilic precum şi 
procesul de eliberare. 

 

2.6. Fluxul tehnologic si bilantul de materiale 
 

2.6.1. Fluxul tehnologic 

Schema de flux tehnologic elaborata, pentru obtinerea noilor materiale superabsorbante cu ingrasamant sau extracte 

vegetale incapsulate este prezentata in Schema 1 (Fig. 2.4), care cuprinde principalele etape necesare obtinerii 
hidrogelurilor compozite cu ingrasamant sau extractului vegetal incapsulat in structura de hidrogel. In raportul 

ICECHIm sunt descrise pe larg etapele fluxului tehnologic, ca si bilantul de materiale.  

 

Concluzii 

In etapa de fata s-a urmarit sinteza si caracterizarea noilor hidrogeluri compozite structuri polimerice 

interpenetrate, continand celuloza bacteriana si s-a efectuat un studiu tehnologic de incapsulare a ingrasamintelor sau 
extractelor vegetale in structuri de hidrogeluri compozite. S-au folosit ingrasaminte pe baza de amestecuri de oxizi de 

potasiu, fosfor si amoniu si continand microelemente. De asemenea, s-au folosit doua solutii de extracte vegetale pe 

baza de fitocomplecsi de tipul: chinone, flavonoide, acizi polifenolcarboxilici, principii amare-cumarine si avand 

actiune antidaunatoare sau rol de fertilizare. Incapsularea substantelor active s-a realizat in structuri de hidrogeluri 
compozite pe baza de bioceluloza si acid poliacrilic reticulat cu N, N'-metilenbisacrilamida, obtinute prin 

polimerizarea radicalica a acidului acrilic direct in solutia apoasa de ingrasamant sau direct in solutia de extracte. 

Hidrogelurile compozite cu structuri polimerice interpenetrate obtinute au fost caracterizate in scopul determinarii 
influentei variatiei concentratiei de reactanti, asupra gradului de gonflare (absorbtiei de apa) cat si in scopul masurarii 

eliberarii controlate a substantelor active incapsulate. De asemenea, hidrogelurile compozite au fost caracterizate prin 

spectroscopie FTIR, prin analize TGA/DTG si prin microscopie electronica de baleaj SEM. 
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Fig.2.4. Schema fluxului tehnologic pentru sinteza  ingrasamantului sau extractului vegetal incapsulat. 
 

Rezultatele au aratat faptul ca gradul de gonflare al hidrogelurilor compozite sintetizate a fost influentat de: (i) 

incorporarea biocelulozei (BC) in structura acidului poliacrilic (prezenta BC a dus la formarea unor noi puncte de 
reticulare in structura hidrogelului, acest fenomen conducand la un grad de gonflare mai scazut) ; (ii) concentratia de 

bioceluloza (o concentratie mai mare de bioceluloza a condus la un grad de gonflare mai mic); (iii) concentratia 

agentului de reticulare – (cresterea concentratie de MBA a condus la o scadere semnificativa a gradului de gonflare) ; 

(iv) mediul de polimerizare – (atat solutia de ingrasamant lichid cat si solutiile de extract vegetal au condus la 
scaderea semificativa a gradului de gonflare, fata de hidrogelurile obtinute in apa distilata). 

 

 

3. Experimentari de obtinere a extractelor unitare in vederea elaborarii tehnologiei de laborator 

S-au realizat experimente de extractie, cu stabilirea urmatorilor parametri: solvent de extractie, raport material 

vegetal: solvent (R), durata de extractie, temperatura de operare pentru plantele selectate in capitolul anterior. Schema 

de experimentare este prezentata in Raportul Plantavorel-etapa a III-a si s-a aplicat speciilor Frangula alnus Mill. 
(Rhamnus frangula L.), fam. Rhamnaceae si Hypericum perforatum L. Fam. Hyperaceae). Pentru specia Melilotus 

officinalis L., fam. Fabaceae s-au efectuat extractii de obtinere a fitocomplexului in acesta etapa de lucru si s-au 

utilizat aceste date la stabilirea materialului vegetal optim. 
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3.1. Experiment 1-Obtinerea solutiilor extractive din scoarta de crusin 

 

In experimentul E1 s-au obtinut solutii extractive de Rhamnus frangula (CRUSIN, scoarta) prin doua metode :  

 experimentul 1a in care extractia fitocomplexului acizi polifenolcarboxilici- compusi flavonoidici -derivati 

antrachinonici a fost precedat de o debarasare partiala de compusi polifenolici cu acetonitril in scopul imbogatirii in 
derivati antrachinonici a extractului propriu-zis realizat cu solvent hidroalcoolic –etanol70% v/v; 

 experimentul 1b in care fitocomplexul acizi polifenolcarboxilici- compusi flavonoidici - derivati 

antrachinonici a fost extras direct cu solvent hidroalcoolic –etanol70% v/v 

Descrierea detalitata a experimentului1 in cele doua variante se regaseste in raportul Plantavorel-etapa a III-a.  
In continuare se prezinta concluziile rezultate in urma efectuarii experimentului 1. 

 Cel mai bogat extract in fitocomplexul derivati antrachinonici-compusi flavonoidici - acizi 

polifenolcarboxilici este extractul SEE/1b in care se regasesc cca. 47,0% din compusii de interes din materia 

prima vegetala-scoarta de crusin, iar ponderea fitocomplexului in totalul substantelor solubile in solventul 
selectat este cca. 20,0% . 

 Compozitia fitocomplexului din solutia extractiva este proportionala cu cea a fitocomplexului din materia 

prima vegetala:cca. 14,0% acizi polifenolcarboxilici; cca. 3,0% compusi flavonoidici si cca. 83,0% derivati 

antrachinonici; 

 Cel mai bun flux de extractie este extractia unica cu solvent etanol 70% v/v, in conditii de temperatura 70-

80ºC si materie prima vegetala integrala. 

 

3.2. Experimentul 2-Obtinerea solutiilor extractive de sunatoare, parte aeriana 

 
In experimentul E2 s-au obtinut solutii extractive de Hypericum perforatum ( SUNATOARE, parte aeriana) prin doua 

metode :  

 experimentul 2a in care extractia fitocomplexului acizi polifenolcarboxilici- compusi flavonoidici-compusi 

naftodiantronicia fost precedat de o debarasare de clorofila-compusi rezinici cu hexan in scopul imbogatirii 
in compusi utili a extractului realizat cu solvent hidroalcoolic –etanol70% v/v; 

 experimentul 2b in care fitocomplexul acizi polifenolcarboxilici- compusi flavonoidici-compusi 

naftodiantronici a fost extras direct cu solvent hidroalcoolic –etanol70% v/v; 

In figurile din raportul Plantavorel-etapa a III-a sunt prezentate schemele de extractie si conditiile de obtinere a 

extractelor de sunatoare, parte aeriana. In fig. 3.1 sunt prezentate cromatogramele de identificare a compusilor 
flavonoidici si a acizilor polifenolcarboxilici din materialul vegetal – sunatoare, parte aeriana si solutiile extractive 

obtinute in experimentul 2a. Substantele de referinta utilizate au fost: rutin, acid clorogenic, hiperozida si acid cafeic. 

 
Fig. 3.1. Cromatogramele de identificare a compusilor flavonoidici si a acizilor polifenolcarboxilici 

Fic 11/2014 (materie prima vegetala si solutii extractive experiment 2a ) 

In concluzie se poate afirma ca:  

 Cel mai bogat extract in fitocomplexul compusi naftodiantronici-compusi flavonoidici - acizi 

polifenolcarboxilici este extractul SEE/2b in care se regasesc cca. 72,0% din compusii de interes extrasi din 
materia prima vegetala-partea aeriana de sunatoare, iar ponderea fitocomplexului in totalul substantelor 

solubile in solventul selectat este cca. 16,0% ; 

 Compozitia fitocomplexului din solutia extractiva este proportionala cu cea a fitocomplexului din materia 

prima vegetala:cca. 48,0% acizi polifenolcarboxilici; cca. 50,0% compusi flavonoidici si cca. 2,0% compusi 
naftodiantronici ( hipericina). 
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 Cel mai bun flux de extractie este extractia unica cu solvent etanol 70% v/v, in conditii de temperatura 70-

80ºC si materie prima vegetala integrala.  

3.3. Experimentari de obtinere a extractelor complexe in vederea stabilirii tehnologiei de laborator 

Pentru obtinerea unor extracte complexe, pe baza de fitocomplecsi identificati si dozati din plante unitare, s-au 

realizat experimentari cu amestecuri de specii vegetale, dupa cum urmeaza: 

 Rhamnus frangula si Hypericum perforatum pentru care s-au stabilit in capitolele anterioare metode de 

extractie si s-a identificat si dozat compozitia fitocomplexului util; 

 Melilotus officinalis pentru care s-au realizat experimentari de extractie si caracterizarea fitochimica a 

fitocomplexului in capitolele anterioare. 

Amestecurile vegetale au fost stabilite luandu-se in considerare rezultatele experimentale obtinute pana acum si datele 
de literatura cu privire la compusii biologic activi din compozitia speciilor vegetale luate in studiu. S-au realizat 

experimenatri de extractie, cu stabilirea urmatorilor parametri: solvent de extractie, raport material vegetal: solvent 

(R), durata de extractie, temperatura de operare pentru plantele selectate in capitolul anterior. 
In experimentul E3 s-a obtinut si s-a evaluat fitocomplexul din solutiile extractive din amestecul speciilor vegetale 

Hypericum perforatum (SUNATOARE, parte aeriana) si Rhamnus frangula ( CRUSIN, scoarta), dupa cum urmeaza:  

 pregatirea si evaluarea amestecului de specii vegetale pe baza informatiilor obtinute in experimentarile de 

extractii unitare si a evaluarii compusilor in conditii de mestecare ; 

 studii de extractie E3a, E3b, E3c, E3d si E3e in care extractia fitocomplexului acizi polifenolcarboxilici- 

compusi flavonoidici- derivati antrachinonici- compusi naftodiantronicia fost obtinut din amestecuri bine 
stabilite si cunoscute fitochimic; s-a urmarit compozitia extractelor complexe, respectiv identificarea si 

dozarea compusilor de interes; extractiile au fost realizate cu solvent etanol 70%v/v , in conditii de 

farmacopee; 
S-au evaluat comparativ fitocomplecsii obtinuti si s-a stabilit amestecul optim de specii vagetale din care, in conditiile 

de extractie stabilite, s-a obtinut un extract vegetal complex din punct de vedere a compozitiei fitocomplexului cu 

potential antipatogen.  
In concluzie: 

 Amestecul optim de specii vegetale este 1:1(50% Crataegi cortex -50% Hyperici herba); 

 Cel mai bogat extract in fitocomplexul acizi polifenolcarboxilici- compusi flavonoidici- derivati 

antrachinonici- compusi naftodiantronicieste extractul 3eS (obtinut in experiemntul E3e) in care se regasesc 

cca. 51,0% din compusii de interes din amestecul vegetal -scoarta de crusin: parte aeriana de sunatoare; 

 Ponderea fitocomplexului in totalul substantelor solubile in solventul selectat este cca. 20,0%; 

 Compozitia fitocomplexului din solutia extractiva este proportionala cu cea a fitocomplexului din materia 

prima vegetala: cca. 37,0% acizi polifenolcarboxilici; cca. 36,0% compusi flavonoidici ,cca. 25,0% derivati 
antrachinonici si cca. 2,0% compusi naftodiantronici; 

 Cel mai bun flux de extractie este extractia unica cu solvent etanol 70% v/v, in conditii de temperatura 70-

80ºC, timp de 2 ore si amestec de Rhamnus frangula – Hypericum perforatum in raport de 1:1. 

In experimentul E4 s-a obtinut si s-a evaluat fitocomplexul din solutiile extractive din amestecul speciilor vegetale 
Hypericum perforatum (SUNATOARE, parte aeriana) si Melilotus officinalis ( SULFINA, parte aeriana inflorita), in 

acelasi mod ca si in experimentul E3.In concluzie: 

 Amestecul optim de specii vegetale este 1:1( 50% Meliloti herba -50% Hyperici herba); 

 Cel mai bogat extract in fitocomplexul acizi polifenolcarboxilici- compusi flavonoidici- cumarine- compusi 

naftodiantronicieste extractul 4eS ( obtinut in experiemntul E4e) in care se regasesc cca. 59,0% din compusii 
de interes din amestecul vegetal –parte aeriana de sulfina: parte aeriana de sunatoare; 

 Ponderea fitocomplexului in totalul substantelor solubile in solventul selectat este cca. 16,0%; 

 Compozitia fitocomplexului din solutia extractiva este proportionala cu cea a fitocomplexului din materia 

prima vegetala:cca. 45,0% acizi polifenolcarboxilici; cca. 42,0% compusi flavonoidici ,cca. 12,0% cumarine 

si cca. 1,0% compusi naftodiantronici; 

 Cel mai bun flux de extractie este extractia unica cu solvent etanol 70% v/v, in conditii de temperatura 70-

80ºC, timp de 2 ore si amestec de Melilotus officinalis – Hypericum perforatum in raport de 1:1. 
 

3.4. Elaborarea tehnologiei de extractie a fitocomplecsilor cu potential antipatogenic la faza de laborator 

Pentru elaborarea tehnologiei de extractie a fitocomplecsilor din speciile vegetale selectatepentru obtinerea de solutii 
extractive cu actiune antipatogenica s-au continuat si dezvoltatexperimentarile, pentru determinarea conditiilor optime 

de extractie la faza de laborator, incepute in etapele anterioare. S-au urmarit in principal obtinerea unor fractiuni 

complexe cu aplicatii in profilaxia si tratamentul culturilor agricole, respectiv componentele cu actiune antifungica, 
antivirala si antibacteriana: acizi polifenolcarboxilici (acid clorogenic, acid cafeic), compusi flavonoidici (rutin, 

hiperozida), derivati antrachinonici (oximetilantrachinone, emodin), compusi naftodiantronici (hipericina), cumarine 



20 

 

si compusi de sustinere a actiunii antipatogenice: saponinetriterpenice ( β-sitosterol), taninuri (acid tanic, acid galic), 
dar si valorificarea optima a potentialului bioactiv, in conditiile utilizarii unor procedee de extractie ecologice. 

 

3.5. Testarea extractelor evgetale ca tratament antipatogenic la specii vegetale medicinale 
Administrarea extractelor vegetale test EIS si EIIS ce contin fitocomplecsi cu actiune biologica a influentat starea de 

sanatate a plantelor de Salvia officinalis si Melissa officinalis; 

Tratamentele au fost aplicate la nivel foliar, radicular si sol. Dilutiile au luat in calcul concentratia in compusii 
biologic activi a fitocomplecsilor din extractele test. S-a dovedit ca extractele au si o actiune stimulatoare asupra 

acumularii de meataboliti secundari in plantele tratate. Extractul din sulfina si sunatoare (ESS) a determinat cresterea 

cantitatii de acid rozmarinic (martor=1.590 g echiv.acid rozmarinic/100 g SU si cu tratament=1.818 g echiv.acid 
rozmarinic/100 g SU) la plantele de salvie si o acumulare mai mare de (1.71 mL comparativ cu 2.00 mL/100g la 

proba tratata). 

Plantele tratate aveau la sfarsitul lunii octombrie un aspect sanatos si viguros ceea ce ar putea sa vina in sprijinul 

ipotezei ca extractele pot fi utilizate nu numai ca inhibitori ai unor boli patogene, ci si ca biostimulatori; caracterul 
biostimulator al extractelor utilizate a fost pus in evidenta prin testarea fitobiologica a acestora. 

Testarea pe cariospe de Triticum aestivum L. tratate cu extracte asociate (ESS si ECS) a evidentiat caracterul netoxic 

al acestora precum si influenta pozitiva asupra proceselor de germinare, crestere si alungire a plantulelor de grau, dar 
mai ales asupra acumularii de masa proaspata si uscata. Dintre cele trei concentratii folosite in acest experiment, 

concentratia optima a fost de 2.5 mL si poate fi recomandata in astfel de tratamente cu efect biostimulator. 

Analiza prin HPLC confirma caracterul biostimulator al extractelor vegetale test luate in studiu si potentialul de 

utilizare ca tratament in combaterea unor boli patogene la plante medicinale si aromatice. 

 

Concluzii 

S-au realizat studii experimentale de obtinere a unor solutii extractive complexe in conditii de evaluare si 
stabilire a amestecurilor optime de specii vegetale; amestecul de specii vegetale s-a evaluat pe baza informatiilor 

obtinute in experimentarile de extractii unitare si a identificarii si dozarii compusilor in conditii de amestecare. S-au 

elaborat doua tehnologii de extractie la faza de laborator pentru cele doua tipuri de materii prime (amestecuri 
vegetale), urmand ca selectarea unui singur extract sa se stabileasca dupa testarea solutiilor extractive test inglobate in 

polimerii superabsorbanti pe culturi experimentale. S-au testat extractele vegetale concentrate obtinute din crusin-

sunatoare si sulfina-sunatoare prin tehnologii de extractie elaborate la faza de laborator, pentru evidentierea actiunii 

antipatogenice. Extractele test caracterizate fitochimic au fost utilizate pentru tratarea unor specii de plante medicinale 
si aromatice cultivate pe terenul experimental de la Centrul de Cercetari Biologice “Stejarul” Piatra Neamt. Pentru a 

evidentia caracterul antipatogenic si nedistrugerea metabolismului celular a plantelor tratate cu extracte vegetale 

obtinute din amestec de crusin, scoarta - sunatoare, parte aeriana,R= 1:1 si din amestec sulfina, parte aeriana - 
sunatoare, parte aeriana, R= 1:1 s-a realizat un experiment pe celule vegetale din meristemul cariopselor de Triticum 

aestivum L. cu rezultate bune. 
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CONCLUZII GENERALE 
 

Obiectivele acestei etape au fost indeplinite de catre toti partenerii: 

Astfel, colectivul de la UPB a testat mai multe variante de compozite biopolimerice cu continut de 
bioceluloza. Pentru compozitele BC-CMC cu cel mai mare grad de gonflare s-a trecut in etapa urmatoare testandu-se 

capacitatea acestor compozite de a ingloba in structura lor fie fitoextracte (obtinute si caracterizate de catre partenerul 

Plantavorel), fie ingrasaminte chimice (uree). Testele au aratat ca activitatea antimicrobiana a compozitelor este cu 

atat mai puternica cu cat concentratia extractului hidroalcoolic este mai mare.  
De asemenea, studiile de eliberare a ureei au aratat ca aceasta poate fi inglobata si eliberata in mod 

corespunzator in functie de conditiile de obtinere ale compozitelor.  

S-a elaborat o tehnologie de laborator pentru prepararea acestor compozite cu continut de uree. Totodata UPB 
a pus la dispozitia ICECHIM cantitatile cerute de BC in stare nativa. 

Partenerul P1 (ICECHIM) a continuat studiile de obtinere a compozitelor BC-acid poliacrilic si a testat 

proprietatile compozitelor obtinute atunci cand in structura lor s-au inglobat fito-extracte sau ingrasamant chimic. 

Studiile de eliberare au aratat, de asemenea, eliberarea cu viteza mica a ingrasamintului chimic, dar si faptul ca acesta 
influenteaza in sens negativ gradul de gonflare, micsorindu-l.  

Partenerul P2 (Plantavorel) a elaborat tehnologia de laborator pentru obtinerea de fito-extracte complexe, 

pornind de la experimente preliminare de extractie si de caracterizare a compusilor fito-activi din diverse plante 
autohtone. De asemenea, a testat aceste extracte pentru specii vegetale medicinale obtinand rezultate foarte bune in 

ceea ce priveste activitatea antipatogenica a acestora. Totodata a pus la dispozitia celorlalti parteneri atat extractele 

simple, cat si fito-extractele complexe care au fost folosite la impregnarea compozitelor obtinute.  
In aceasta etapa rezultatele cercetarii au fost diseminate in comunitatea stiintifica prin publicarea de 3 articole 

in reviste cotate ISI si participare la 12 conferinte nationale si internationale. 
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