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Prezentul raport de cercetare prezintă rezultatele cercetărilor efectuate la proiectul ”MATERIALE
BIOPOLIMERICE SUPERABSORBANTE PENTRU UTILIZARI AGRICOLE – SABIOM” în etapa
a-V-a (2016) care face obiectul contractului de cercetare nr. 114/2012 încheiat între Unitatea Executivă
pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) şi
Coordonatorul de Proiect Universitatea Politehnica din Bucureşti. Cercetările efectuate se referă la studii
privind:
Etapa V. Demonstrarea reproductibilității tehnologiei de obținere a materialelor superabsorbante și
identificarea și atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor
Activitate V.1. Demonstrarea reproductibilității tehnologiei de obținere a noilor materiale
superabsorbante
Activitate V.2. Identificarea și atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor
Activitate V.3. Diseminarea rezultatelor cercetării
Introducere
Hidrogelurile sunt rețele tridimensionale de polimeri sintetici sau de biopolimeri în cadrul cărora
catenele polimerice hidrofile sunt conectate prin intermediul legăturilor de natură chimică sau fizică. Aceste
legături conferă integritate şi stabilitate reţelelor, în timp ce compatibilitatea termodinamică dintre lanţurile
polimerice şi apă le permite hidrogelurilor să se gonfleze în solvenţi apoşi. Hidrogelurile au grad de
flexibilitate ridicat, datorită conținutului mare de apă pe care îl pot absorbi. În condiții fiziologice, ele sunt
capabile să păstreze o cantitate mare de apă sau fluide biologice și sunt caracterizate printr-o consistență
moale asemănătoare cu țesuturile vii, ceea ce le face materiale ideale pentru o varietate de aplicații.
Hidrogelurile cu proprietăți caracteristice, cum ar fi reversibilitatea, sterilizabilitatea și biocompatibilitatea
îndeplinesc atât cerințe de rezistență mecanică, cât și biologice pentru a trata sau a înlocui țesuturi și organe,
precum și pentru a interacționa cu sistemul biologic. De aceea, aceste materiale polimerice au aplicaţii
importante în domeniul medical şi farmaceutic (cum ar fi: pansamente, lentile de contact, organe artificale şi
sisteme de eliberare controlată), senzori, materiale superabsorbante pentru agricultură sau pentru purificarea
apei. Unele hidrogeluri prezintă solubilitate scăzută, cristalinitate crescută, non-biodegradabilitate,
proprietăți mecanice și termice nefavorabile, ceea ce reprezintă limitări pentru utilizarea lor în diverse
domenii, inclusiv în agricultură. Prin urmare, dezvoltarea unor noi materiale cu proprietăți prestabilite ar fi
posibilă, dacă s-ar combina polimeri naturali și sintetici cu caracteristici predeterminate. În ultimele decenii,
a crescut interesul pentru dezvoltarea hidrogelurilor, datorită proprietăţilor lor de a-şi modifica în mod
semnificativ volumul și alți parametri în funcţie de factori externi cum ar fi: temperatura, presiunea, pH-ul,
prezenţa anumitor substante chimice etc. Aceste materiale sunt hidrofile datorită existenței anumitor grupări
cum ar fi -OH, -COOH, -NH2, care le permit să absoarbă şi să păstreze cantități mari de apă, precum și să
conțină materiale bioactive în rețelele lor. Hidrogelurile nu se dezintegrează în timpul gonflării datorită
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structurii lor reticulate. Pentru a iniția reticularea chimică, este necesar să se introducă în amestecul de
reacție un agent de reticulare cu greutate moleculară mai mică împreună cu un polimer. În absența punctelor
de reticulare, lanțurile polimerice liniare hidrofile se dizolvă în apă, datorită lanțului polimeric şi
compatibilităţii termodinamice a apei. Au fost și sunt intens cercetate atât hidrogelurile pe bază de
biopolimeri cât și cele pe bază de polimeri sintetici. Hidrogelurile pe bază de polimeri sintetici prezintă o
durată de funcționare mai mare, au o capacitate mare de absorbție a apei, cât și o rezistență mecanică mai
bună. Marele dezavantaj al acestora este că majoritatea nu sunt biodegradabile și pe termen lung pot consitui
factori de poluare a solului. De aceea, cercetările din ultima perioadă s-au focalizat și pe obținerea de
hidrogeluri pe bază de biopolimeri, care chiar dacă sunt mai scumpe și nu au toate proprietățile identice cu
cele ale celor polimerice, au avantajul biodegradabilității, biocompatibilității, cât și a unui nivel de toxicitate
scăzut. Un pas intermediar îl reprezintă obținerea de hidrogeluri care conțin și polimeri sintetici și
biopolimeri.
Hidrogelurile, indiferent de compoziția lor, pot fi utilizate și ca sisteme cu eliberare controlată.
Hidrogelurile ca sisteme cu eliberare controlată a substanțeler active de genul substanțelor naturale
bioactive în agricultură prezintă avantajul major că îmbină, în acelaşi dispozitiv, proprietatea de absorbi
apa şi de a o elibera apoi lent în intervalul dintre ploi sau dintre irigaţii, deci de stocare a apei în sol, cu
capacitatea de eliberare lentă a substanțelor naturale bioactive, cu acţiune antibacteriană, fungicidă şi cu
conţinut mineral cu potenţial fertilizator, la rădăcina plantelor. Din această cauză, încapsularea
substanțelor naturale bioactive în hidrogeluri cu capacitate mare de absorbţie a apei a început să fie cercetată
mai intens în ultimii ani, deşi lucrările publicate sunt încă puţin numeroase [1-6].
Dezavantajele majore ale hidrogelurilor simple, utilizate în agricultură, constau în costul de producție
ridicat, în rezistența mecanică scazută, în capacitatea de absorbție și desorbție scăzută și într-un nivel de
toxicitate ridicat. Toate aceste dezavantaje duc la o restricție în ceea ce privește utilizările hidrogelurilor în
agricultură și horticultură. Astfel, din dorința de a reduce aceste dezavantaje, au fost intens studiate obținerea
de noi structuri de hidrogeluri care au la bază multiple rețele polimerice cunoscute sub denumirea de
structuri polimerice interpenetrate (IPN - interpenetrating polymer networks), dar și obținerea de
hidrogeluri complet biodegradabile.
In continuare vor fi prezentate succint rezultatele obținute de cele trei echipe de cercetare implicate
în proiect: UPB, ICECHIM și Plantavorel.
Capitolul 1
Demonstrarea reproductibilității tehnologiei de obținere a noilor materiale superabsorbante
biopolimerice (UPB)
Scopul prezentului proiect îl reprezintă obținerea de materiale biopolimerice superabsorbante
pentru utilizări agricole.
a)
Etapa I (2012) a avut ca obiectiv: Obţinerea de celuloză bacteriană (BC) din materii prime
ieftine, în special provenite din deşeuri agricole și optimizarea procesului de fermentaţie.
Studiile efectuate in cadrul acestei etape au arătat că se poate obține celuloză de bună calitate și în
concentrație comparabilă cu cea obținută pe medii tradiționale (de tipul Schramm-Hestrin) folosind sucuri
de fructe obținute din fructe depreciate autohtone (viține, zmeură, mure) și utilizând ca sursă de azot polenul
în locul celor tradiționale mai scumpe ( de tipul peptonei). Cultivarea pe mediu de ananas s-a făcut numai ca
referință, datele în ceea ce privește randamentul și proprietățile BC provenite din cultivarea pe acest mediu
fiind disponibile în multe articole de specialitate. Rezultatele modelării statistice au arătat că toate varabilele
implicate în proces sunt importante: concentrația de substrat, concentrația sursei de azot și numărul de
cicluri de folosire a unei culturi.
b) Etapa a-II-a (2013) a avut ca obiectiv: Experimentări de laborator în vederea realizării modelului
experimental de obținere a materialelor superabsorbante, cu sau fără agrochimicale naturale active, obiectiv
în cadrul căruia UPB a studiat posibilitatea de a obține materiale superabsorbante cu conținut de BC și alți
biopolimeri prin modificarea in situ a mediului de fermentație și de a caracteriza materialele obținute. S-au
obținut compozite din celuloză bacteriană de tipul: BC cu aloe vera, BC-carboximetil celuloza (CMC) și
BC-xantan. Caracterizarea acestor materiale prin tehnici de tipul SEM, FTIR, XRD au arătat o bună
compatibilitate între acești biopolimeri și o modificare a unora dintre proprietățile compozitelor în
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comparație cu BC pură. Deși reprezintă o cale promițătoare de obținere de noi materiale biodegradabile,
totuși compozitele obținute nu pot fi folosite ca superabsorbanți. Din acest motiv, s-a trecut la obţinerea de
biocompozite obținute din BC impregnată în soluții ale unor biopolimeri, folosind sau nu agent de reticulare.
După cum s-a arătat în raportul aferent etapei respective, cele mai bune rezultate au fost obținute din BC
impreganată în soluții de CMC.
c) Etapa a-III-a (2014) a avut ca obiective: Dezvoltarea de materiale superabsorbante cu activitate
biologică (antidăunatoare, fertilizatoare) și realizarea tehnologiei de laborator și demonstrarea eficienţei
produselor prin studii de eliberare a compușilor activi și măsurarea activității antidăunatoare “in vitro”.
În această etapă au fost continuate cercetările începute în etapa anterioară, fiind testate numai
compozitele pentru care s-au obținut grade mari de gonflare. De asemenea, a fost testată și activitatea
antimicrobiană a acestor compozite impregnate cu extracte hidroalcoolice de sunătoare, crușin și urzică,
primite și caracterizate de Plantavorel. Toate materialele impregnate în extractele hidroalcoolice au avut o
bună activitate antimicrobiană.
Cele mai bune rezultate, în ceea ce privește gradul de gonflare, au fost obținute pentru materialele
compozite BC-CMC, soluția de CMC având o concentrație de 0,2%. De aceea, numai aceste compozite au
fost alese pentru a îngloba în structura lor un fertilizator de tipul ureei. Experimentele de eliberare a ureei,
utilizată ca model de ingrășământ, au arătat că cea mai bună metodă de introducere a acesteia în materialul
compozit este dizolvarea ureei în soluția de CMC, pentru a asigura o mai bună dispersare a acesteia în
întreaga masă a compozitului. De asemenea, în prezența ureei în compozit gradul de gonflare al materialelor
compozite scade, dar nu foarte mult.
În ceea ce privește etapa a-IV-a (2015) s-a avut în vedere efectuarea studiilor de optimizare a sintezei
noilor hidrogeluri compozite cu structuri polimerice interpenetrate, cât și demonstrarea eficienței produselor
prin studii de eliberare a compușilor activi încapsulați.
Etapa a-V-a (2016) urmărește demonstrarea funcționalității și utilității tehnologiei de obținere a
gelurilor superabsorbante obținute numai din biopolimeri.
1.1. Sinteza și caracterizarea noilor materiale superabsorbante obținute din biopolimeri
Datele experimentale obținute în etapele anterioare au arătat că se pot obține grade mari de gonflare a
unor compozite BC-CMC reticulate sau nu cu epiclorhidrină. După cum s-a arătat deja, reticularea crește
rezistența mecanică, dar duce la scăderea cu 20-25% a gradului de gonflare. Compozitele BC-CMC pot fi
impregnate cu extracte vegetale hidrooalcolice și prezintă activitate antimicrobiană, cu atât mai puternică cu
cât extractul hidroalcoolic este mai concentrat. De asemenea, pot fi utilizate și ca materiale care să elibereze
substanțe fertilizatoare, de tipul ureei. Singurul inconvenient al acestor materiale este prețul ridicat al
celulozei bacteriene. Chiar dacă s-au căutat soluții, inclusiv în acest proiect, de reducere a costurilor, totuși
obținerea celulozei bacteriene în cantități industriale este înca o problemă la nivel mondial. De aceea, echipa
UPB a căutat și o altă abordare de obținere a materialelor compozite, și anume, utilizarea unei cantități cât
mai mici de BC în compozitele cu proprietăți de materiale superabsorbante, astfel încât să se reducă
costurile de obținere, tehnologia rămânând la fel de simplă. S-a optat pentru utilizarea următorilor polimeri:
carboximetil celuloza (CMC), alginat de sodiu și xantan, polimeri care sunt compatibili cu celuloza
bacteriană, după cum au dovedit studiile anterioare efectuate în cadrul acestui proiect. Ca agenți de
reticulare s-au utilizat acidul citric sau acidul malic, deoarece s-a considerat că epiclorhidrina, folosită în
studiile anterioare, este prea toxică.
a) Materiale și metode
Toți reactivii folosiți au provenit de la firma Sigma-Aldrich și au fost utilizați fără a mai fi purificați
(NaOH, acidul citric, acidul malic, CMC, xantan si alginat de sodiu).
b) Obținere biocompozite
Celuloza bacteriană a fost obținută în cultură statică în laboratorul de Transfer de masă al
Deptamentului de Inginerie Chimică și Biochimică (UPB). Separat s-au obținut soluții de CMC, alginat și
xantan la temperatura 70 0C în care BC măcinată a fost dispersată cu ajutorul unui agitator de mare turație.
In dispersia formată s-au dizolvat cantități bine determinate de acid malic sau acid citric și s-a continuat
agitarea la 70 0C, pentru încă 30 de minute. Dispersiile obținute au fost apoi turnate în cutii Petri și uscate la
etuvă la 45 0C pentru 24 de ore. Compoziția filmelor obținute este prezentată în tabelul 1.1.
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Tabelul 1.1. Compoziția filmelor cu conținut de BC
Simolul Compoziție
filmului

Raport masic Simbolul Compoziție
componenți
filmului

Raport
masic
componenți
C1
CMC:CA
1:0,35
M1
CMC:MA
1:0,35
C2
CMC:CA:BC
1:0,35:1
M2
CMC:MA:BC
1:0,35:1
C3
CMC:CA:Alg
1:0,35:0,8
M3
CMC:MA:Alg
1:0,35:0,8
C4
CMC:CA:Alg:BC
1:0,35:0,8:1 M4
CMC:MA:Alg:BC
1:0,35:0,8:1
C5
CMC:CA:XAN
1:0,5:3
M5
CMC:MA:XAN
1:0,5:3
C6
CMC:CA:XAN:BC 1:0,5:3:1
M6
CMC:MA:XAN:BC 1:0,5:3:1
Notatii: CMC-carboximetil celuloza; Alg-alginat de sodiu; BC-celuloza bacteriana, XAN-xantan; CA-acid
citric si MA- acid malic.

c) Caracterizarea filmelor obținute
a) Studii prin spectroscopie FT-IR -Filmele compozite 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 analizată cu ajutorul unui microscop electronic de baleiaj, HITACHI S-2600N la 15-20kV și la o mărire
de 5000-60000 K. Toate probele au fost acoperite cu aur înainte 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
distilată la temperatura camerei. Din timp în timp, filmele au fost scoase din apă, s-a îndepărtat doar
umiditatea superficială, prin tamponare pe hârtie de filtru, și s-au cântărit pe balanța analitică de înaltă
precizie AB 204-S Mettler-Toledo. Rezultatele au fost exprimate în procente masice utilizând următoarea
formulă:
(%)
1.2. Rezultatele experimentale obținute
In figura 1.1 sunt prezentate spectrele IR ale carboximetil celulozei și a celor două compozite, în care
CMC a fost reticulată cu acid citric și acid malic. Spectrele filmelor prezentate în figura 1.1 au benzi
caracteristice CMC, dar și a legăturilor nou formate între CMC şi CA, de exemplu, banda de la 1584 cm-1
reprezintă picul grupelor nehidratate C=O, ceea ce confirmă prezența grupului COO- în CMC, pic care se
regăsește și în spectrele celor două compozite la lungimi de undă apropiate (1581 cm-1). Picul de la 1713
cm-1 (prezent doar la filmele reticulate) poate fi considerat ca rezultând din suprapunerea între banda
caracteristică legăturii esterice între anhidrida acidului citric și grupele hidroxil nesubstituite ale CMC
(raportate în literatură în intervalul 1715–1735 cm-1). La lungimea de undă 3282 cm-1 sunt vizibile vibraţiile
de întindere ale grupei OH pentru toate filmele, cu deplasări la lungimi de undă mai mari pentru filmele
reticulate, iar picul de la 2893 cm-1 este datorat vibrațiilor de întindere ale grupelor -CH2, aceste picuri fiind
caracteristice celor trei filme studiate. In figura 1.2 sunt prezentate spectrele IR ale unora din filmele
reticulate cu acid citric (C1,C5 și C6). Spectrele filmelor prezentate în figura 1.2 au benzi caracteristice
tuturor componenților. In afara picurilor analizate deja pentru filmul C1, mai apare picul de la 1793 cm-1
datorat vibrațiilor de întindere ale grupului –C=O (acetat) din xantan. Alte picuri importante apartin
deopotriva CMC, BC şi xantanului, toate fiind polizaharide.
Morfologia suprafeței filmelor reticulate cu acid citric a fost studiată utilizând spectroscopia
electronică de baleiaj (SEM). În figura 1.3 sunt prezentate imagini SEM la diverse măriri ale filmelor C4 și
C5. Din imagini se observă că filmul C4 (care conține și alginat de sodiu și BC) are o structură mai
stratificată în secțiune decât filmul C5, care conține xantan. Este posibil ca viscozitatea mai mare a soluției
de xantan să joace un rol determinant în aspectul final al filmului obținut.
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Fig.1.1. Spectrele IR ale filmelor de CMC, C1(CMC-CA) și M1(CMC-MA) ;
Fig.1.2. Spectrele IR ale filmelor C1, C5 and C6.

Gradul de gonflare a filmelor obținute a fost, de asemenea, studiat. Ca mediu de gonflare s-a utilizat
apa distilată. În figura 1.4 sunt prezentate rezultatele obținute pentru toate filmele reticulate cu acid citric și
conţinând în compoziție diverși biopolimeri, după cum se poate observa din tabelul 1.1.

Fig. 1.3. Imagini SEM ale filmelor C4 si C5.

Din figura 1.4 se observă că cel mai mare grad de gonflare îl prezintă compozitele C5 şi C5 care
conțin pe lângă CMC, xantan (C5) și, respectiv, xantan și BC (C6). Se observă că prezența BC duce la o
uşoară scădere a gradului de gonflare, dar filmele respective sunt mai rezistente din punct de vedere
mecanic. De aceea, experimentele ulterioare au fost efectuate utilizând aceste două filme.
Spectrele FTIR ale filmelor reticulate cu acid malic sunt asemănătoare cu cele ale filmelor reticulate
cu acid citric și la fel și imaginile SEM. Și pentru aceste compozite s-au efectuat studii de gonflare în apă
distilată și s-au obținut rezultate similare cu cele ale filmelor reticulate cu acid citric (Fig.1.5). Cele mai mari
grade de gonflare s-au obtinut pentru filmele M5 si M6, cele care conțin pe lângă CMC, xantan și, respectiv,
xantan și BC. Și în acest caz prezența BC determină o scădere a gradului de gonflare, dar mărește rezistența
mecanică a filmului.

5

Fig. 1.4. Variația în timp a gradului de gonflare al filmelor biopolimerice reticulate cu acid citric
(C1-C6 din tabelul 1.1).
Fig. 1.5. Variația în timp a gradului de gonflare al filmelor biopolimerice reticulate cu acid citric
(M1-M6 din tabelul 1.1).

Deoarece filmele C5 si C6, respectiv M5 şi M6 au avut cele mai mari garde de gonflare, au fost
impregnate cu extract vegetal complex (ESS) furnizat de partenerul Plantavorel și care conține : Hypericum
perforatum L. (sunătoare) şi Melilotus officinalis L. (sulfină). Acest extract a fost caracterizat de Plantavorel.
În figura 1.6 sunt prezentate imagini ale filmelor inițiale, ale filmelor gonflate în apă după 3 ore și
imagini ale aceloraşi filme impregnate cu extract vegetal obținut de Plantavorel. Având în vedere
complexitatea experimentelor în care s-a verificat efectul biostimulator asupra plantelor atât a extractului
vegetal, cât și a materialului superabsorbant impregnat, s-a optat numai pentru compozitul C6, care conține
CMC, xantan și BC, fiind reticulat cu acid citric. Acesta va fi numit în continuare SAP. Compușii
identificați în extractul vegetal și în SAP/ESS (SAP impregnat cu extractul vegetal) de către Plantavorel sunt
prezentați în tabelul 1.2.
Tabelul 1.2. Compuși activi identificați în ESS și în SAP/ESS (Plantavorel)
Compus
Conținutul în ESS
Conținutul în SAP/ESS
Cumarina
Prezenta (++)
Prezenta (++)
Saponina
Prezenta (++)
Prezenta (++)
Flavonoide exprimate ca rutin 11,7 g/g de extract uscat
0,72 g/g SAP
Acizi polifenolcarboxilici,
6,5499 g/g de extract uscat
0,39 g/g SAP
exprimati ca acid cafeic
Naftodiantrone exprimate
0,23 g/g extract uscat
0,0129 g/g SAP
ca hipericina

Fig. 1.6. Imgini ale filmelor C5, C6 si M5, M6 în: a) stare uscată și b) după gonflare în apă, respectiv în extract
vegetal (c).
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Testarea fitobiologică s-a realizat în camera semiclimatizată, pe o perioadă de 10 zile (11-21.04.2016)
pentru extract fluid (soluție concentrată) – ESS și material superabsorbant impregnat cu extract – SAP/ESS.
Pentru realizarea experimentului, 200 cariopse de Triticum aestivum L. (grâu), soiul Dropia, au fost puse la
hidratat 24 de ore în apă distilată. Pentru experiment s-au imaginat 9 variante de tratament constând în:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

martor apa;
martor extract (2,5 ml%);
extract sunatoare+sulfina/ESS, 0,5 ml%;
extract sunatoare+sulfina/ESS, 1,0 ml%;
extract sunatoare+sulfina/ESS, 2,5 ml%;
martor material superabsorbant - 2,5 g%;
material superabsorbant+extract - SAP/ESS, 0,5g%;
material superabsorbant+extract - SAP/ESS, 1,0 g%;
material superabsorbant+extract - SAP/ESS, 2,5g%.
Experimemtele au fosr efectutate de Plantavorel.
La sfârșitul experimentului (cele 10 zile) s-au făcut măsurătorile următorilor parametri:

numărul cariopselor de grâu germinate;

lungimea (mm) rădăcinițelor și lungimea (mm) tulpinițelor;

greutatea proaspată (g) si cea uscată (g) a plantulelor de grâu în vârstă de 10 zile.
Rezultatele sunt prezentate pe larg în raportul științific al partenerului Plantavorel. Aici vor fi prezentate doar
concluziile:
“Plecând de la rezultatele obținute, se poate afirma că includerea materialului superabsorbant impregnat cu extract
la nivelul solului și cedarea treptată a principiilor active din extractul vegetal incorporat în hidrogel ar putea
constitui o modalitate optimă de tratare a unor plante medicinale și aromatice, în vederea testării acțiunii
antipatogenice a fitocomplexului din extractul vegetal.” De asemenea: “In urma testărilor efectuate în anul 2015 și
2016 pe terenurile experimentale de la SCDA Secuieni și CCB “Stejarul” cu extract concentrat de sunătoare și
sulfină și hidrogel cu extract înglobat asupra unor specii de plante medicinale aromatice s-a constat că acestea au
influențat în mod pozitiv starea de sănătate a plantelor fără să influențeze spectrul biosintetic al plantelor”.

In figura 1.7. sunt prezentate Plantulele de T. aestivum în vârstă de 10 zile (tratate cu extract și material
superabsorbant impregnat) (rezultate Plantavorel).

Fig. 1.7. Plantulele de T. aestivum in varsta de 10 zile (tratate cu extract si material superabsorbant impregnat)
(rezultate Plantavorel).

Capitolul 2
Demonstrarea reproductibilității tehnologiei de obținere a gelurilor superabsorbante
Sinteza și caracterizarea noilor materiale superabsorbante obținute (ICECHIM)
Scopul prezentului proiect il reprezinta obtinerea de materiale biopolimerice superabsorbante pentru
utilizari agricole. Pe baza datelor de literatura prezentate in referatul aferent etapei I/2012 s-a propus ca
incapsularea substantelor active sa fie facuta 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. Metoda aleasa a fost metoda
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polimerizarii directe in solutia de ingrasamant sau in solutia de extract, aceasta metoda fiind foarte
avantajoasa atat din punct de vedere tehnologic cat si economic.
In etapa II/2013 s-a cercetat sinteza si caracterizarea hidrogelurilor compozite cu structuri
polimerice interpenetrate pe baza de bioceluloza si acid poliacrilic reticulat cu N,N’- metilenbisacrilamida.
Sinteza hidrogelurilor a fost realizata printr-o reactie de copolimerizare radicalica reticulanta a acidului
acrilic cu N,N’-bismetilenacrilamida, initiata de sistemul redox format din persulfatul de potasiu (KPS) si
metabisulfitul de sodiu (MS), in apa distilata, in prezenta de bioceluloza, liofilizata cat si ne-liofilizata.
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).
De asemenea, hidrogelurile superabsorbante au fost caracterizate prin spectroscopie FTIR, prin analize
TGA/DTG, prin microscopie electronica de baleaj SEM si prin determinari reologice.
In etapa III/2014 a fost elaborat modelul experimental al tehnologiei de laborator de obţinere a
noilor materiale superabsorbante cu ingrasamant sau cu extracte vegetale incapsulate.
In ceea ce priveste etapa IV/2015 s-a avut in vedere efectuarea studiilor de optimizare a sintezei
noilor hidrogeluri compozite cu structuri polimerice interpenetrate cat si demonstrarea eficientei produselor
prin studii de eliberare a compusilor activi incapsulati.
Etapa V/2016 urmareste demonstrarea functionalitatii si utilitatii tehnologiei de obtinere a gelurilor
superabsorbante.
Hidrogeluri compozite au fost sintetizate printr-o reactie de copolimerizare radicalica reticulanta a
acidului acrilic (AA) cu N,N’-bismetilenacrilamida (MBA), in prezenta de bioceluloza (BC), initiata de
sistemul redox format din persulfatul de potasiu (KPS) si metabisulfitul de sodiu (MS), care a avut loc direct
intr-o solutie concentrata de fito-extract ca mediu de reactie la temperatura camerei. Hidrogelurile compozite
cu structuri polimerice interpenetrate obtinute au fost caracterizate in scopul determinarii influentei variatiei
concentratiei de reactanti cat si a mediului de reactie (apa distilata si/sau solutie de fito-extract), asupra
gradului de gonflare. De asemenea, hidrogelurile compozite cu structuri polimerice interpenetrate cu diferiti
parametri investigati au fost caracterizate prin spectroscopie FTIR si prin analize termogravimetrice, iar
eliberarea controlata a diferitelor fito-extracte incapsulate (de diferite concentratii) a fost investigata prin
masuratori de spectroscopie UV-VIS (in apa distilata la temperatura camerei).
De asemenea, s-a dorit stabilirea conditiilor optime de polimerizare a materialelor superabsorbante
pentru demonstrarea functionalitatii si utilitatii tehnologiei stabilite in etapa anterioara a proiectului.
In cadrul acestei etape, in urma testarii celor 5 extracte primite, cu diferite concentratii de substante
naturale bioactive (SNB), au fost alese numai 2 dintre acestea pentru efectuarea cercetarilor experimentale
ulterioare. Caracteristicile fito-extractelor utilizate sunt prezentate in Tabelul 2.1.
Tabelul 2.1. Continutul in principii active in solutiile test din amestec de plante medicinale sunatoare +
sulfina pentru extractele utilizate
Parametru
Grad alcoolic (%m/V)
Reziduu la evaporare (g%)
Densitate (g/ml)
pH
Identificare cumarine
Identificare saponine
Flavone totale exprimate in rutin
% g/ml
% g/g s.u.
Polifenoli totali expr. in acid cafeic
% g/ml
% g/g s.u.
Naftodiantrone totale expr. in hipericina
% g/g solutie
% g/g s.u.
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Ex3
56,1
5,1
0,9079
8,16
prezente(++)
prezente(++)

Ex5
42,2
7,15
0,9480
8,02
prezente(++)
prezente(++)

0,6376
12,5033

0,8370
11,7062

0,4350
8,5305

0,4682
6,5493

0,0104
0,2045

0,0164
0,2300

Tehnici de caracterizare
o Spectroscopie in Infrarosu cu Transformata Fourier (FTIR). Spectrele probelor s-au efectuat pe
un modul de spectrometrie Bruker Tensor 37.
o Curbele termogravimetrice (TGA, DTG). Studiile termice au fost inregistrate pe un echipament
TA Instruments Q500, in atmosfera de N2 cu o viteza de incalzire de 10 oC/min, in domeniul de temperatura
20-650 oC.
o Eliberarea controlata de substante naturale bioactive (SNB) a fost determinata cu ajutorul
instrumentului Spectrofotometru UV-VIS. Calibrarea (transformarea absorbantei in concentratie SNB) a fost
realizata utilizand cinci solutii SNB cu concentratii cunoscute (in intervalul 10-1 ÷ 10-3 M) preparate in apa
distilata.
2.1. Sinteza si caracterizarea hidrogelurilor compozite cu structuri polimerice interpenetrate pe baza
de bioceluloza si acid acrilic
Este prezentata pe larg in raportul stiintific al etapei a V-a prezentat de ICECHIM, in continuare vor
fi prezentate doar cele mai importante rezultate. Etapa V/2016 a urmarit demonstrarea reproductibilitatii
tehnologiei de obtinere a materialelor superabsorbante, cat si demonstrarea eficientei produselor prin
studii de eliberare a compusilor activi incapsulati prin utilizarea a 2 fito-extracte. Astfel, cercetarile
experimentale efectuate au urmarit obtinerea unor hidrogeluri compozite cu structuri polimerice
interpenetrate cu diverse concentratii de bioceluloza [BC] in solutie de extract vegetal ca mediu de reactie.
Metoda aleasa a fost metoda polimerizarii directe in solutia de extract, aceasta metoda fiind foarte
avantajoasa atat din punct de vedere tehnologic, cat si economic. Au fost utilizate 2 extracte de
concentratii diferite de SNB pentru studiul eliberarii. Astfel hidrogelurile compozite obtinute au fost
denumite xExy-BC-PAA, unde x reprezinta concentratia de BC raportata la cantitatea de AA utilizata, iar y
tipul extractului folosit ca mediu de reactie. Retetele de sinteza ale hidrogelurilor compozite pe baza de acid
poliacrilic, cu diferite concentratii de bioceluloza si solutii de extract, sunt prezentate in Tabelul 2.1.
Tabelul 2.1. Retetele de sinteza, in prezenta extractului, ale hidrogelurilor compozite IPN cu concentratii
diferite de bioceluloza
[BC]
Proba

Extract

(% fata

[AA]

(raport

[MBA](%)

de [AA])

(mol/l) fata de H2O

fata de

fata de [AA]

AA)

[KPS/MS]
(%) fata
de AA

Ex-PAA

0

6

6,4

0.5

1

20Ex3/5-BC-PAA

20

6

6,4

0.5

1

40Ex3/5-BC-PAA

40

6

6,4

0.5

1

60Ex3/5-BC-PAA

60

6

6,4

0.5

1

80Ex3/5-BC-PAA

80

6

6,4

0.5

1

100Ex3/5-BC-PAA

100

6

6,4

0.5

1

150Ex3/5-BC-PAA

150

6

6,4

0.5

1

De asemenea, pentru comparatie, s-a urmarit obtinerea in apa distilata (ca mediu de reactie) a unor
hidrogeluri compozite cu structuri polimerice interpenetrate cu diverse concentratii de bioceluloza [BC].
A fost studiata si obtinerea de hidrogeluri compozite cu structuri polimerice interpenetrate cu diverse
concentratii de agent de reticulare [MBA] in prezenta acelorasi 2 extracte vegetale, utilizate ca mediu de
reactie. Hidrogelurile obtinute au fost denumite xExyBC-PAA, unde x reprezinta procentele molare de
[MBA] fata de [AA] si y reprezinta tipul extractului folosit. Retetele de sinteza ale hidrogelurilor obtinute
pe baza de acid poliacrilic, cu diferite procente molare de agent de reticulare si in prezenta de solutii de
extract vegetal, sunt prezentate in Tabelul 2.2.
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Tabelul 2.2. Retetele de sinteza in prezenta de extract vegetal ale hidrogelurilor compozite IPN cu diferite
procente molare de agent de reticulare
[BC]

[AA-NH4+]

(% fata

(mol/l) fata de

de [AA])

H2O

0.1Ex3/5BC-PAA

100

6

0.15Ex3/5BC-PAA

100

0.2Ex3/5BC-PAA

Extract
(raport

[MBA] (%)

[KPS/MS] (%)

fata de

fata de [AA]

fata de AA

6,4

0,1

1

6

6,4

0.15

1

100

6

6,4

0.2

1

0.3EX3/5BC-PAA

100

6

6,4

0.3

1

0.4Ex3/5BC –PAA

100

6

6,4

0.4

1

0.5Ex3/5BC-PAA

100

6

6,4

0.5

1

1Ex3/5BC-PAA

100

6

6,4

1

1

Proba

AA)

Spectrele caracteristice xerogelurilor simple pe baza de acid poliacrilic (PAA), biocelulozei (BC) si
ale solutiei de extract (Ex3), cat si ale xerogelurilor compozite pe baza de BCsi PAA (BC-PAA) polimerizate
in solutie de extract vegetal (Ex3BC-PAA) sunt prezentate in Figura 2.1. Au fost alese pentru reprezentare
xerogelurile pe baza de Extract 3.
Spectrul xerogelului simplu, pe baza de PAA, prezinta picuri la 2930 cm-1 si, respectiv, 2857 cm-1
care se pot atribui lungimilor de unda corespunzatoare gruparilor metilen (vibratii de intindere). Picul de la
1720 cm-1 a fost atribuit lungimilor de unda caracteristice gruparilor carboxilat protonate care formeaza un
dimer ciclic, in timp ce benzile de la 1634 cm-1 si, respectiv, 1455 cm-1 sunt caracteristice vibratiilor de
intindere asimetrice si simetrice C-O, corespunzatoare gruparilor carboxilat. Banda larga de absorbtie intre
3100-3700 cm-1 poate fi atribuita prezentei gruparilor OH corespunzatoare gruparii carboxilice din AA.
Spectrul caracteristic BC, prezinta picurile caracteristice care apar la 3346 cm-1, lungime de unda
corespunzatoare vibratiei grupei OH si la 2900 cm-1, corespunzatoare gruparii CH2. Molecula de celuloza
este confirmata de prezenta picurilor la urmatoarele lungimi de unda: 1323 (gruparea CH 2), 1104 cm-1
(vibratia asimetrica a inelului glicozidic) si 1057 cm-1 (vibratia gruparii C-O pentru alcoolii primari si
secundari).
Spectrul xerogelurilor compozite pe baza de bioceluloza si acid poliacrilic a prezentat toate picurile
caracteristice polimerului acrilic (-COOH, -CH), cat si picurile caracteristice BC (1107 cm-1 vibratia
asimetrica a inelului glicozidic si 1057 cm-1 vibratia grupei C-O).
Spectrul solutiei de extract vegetal prezinta picurile 2930 cm-1 si 2837 cm-1, caracteristice gruparii
CH2, picurile de la 1717 cm-1 si 1620 cm-1, caracteristice vibratiilor de intindere asimetrice si simetrice C-O,
corespunzatoare gruparilor carboxilat si banda de absorbtie de la 1057 cm-1 corespunzatoare vibratiei
gruparii C-O pentru alcoolii primari si secundari. Toate aceste picuri se datoreaza si continutului de fitocomplecsi (chinone – flavonoide - acizi polifenolcarboxilici - principii amare – cumarine, saponine)
corespunzatoare solutiei alcolice de extract vegetal.
In ceea ce priveste spectrele xerogelurilor compozitelor pe baza de BC, PAA si extract vegetal
incapsulat, prezenta extractului vegetal nu a putut fi observata, deoarece benzile caracteristice compusilor
din solutia de extract vegetal se suprapun cu benzile caracteristice ale acidului poliacrilic si ale biocelulozei.
Studiul termogravimetric (TGA/DTG)
Termogravimetria a fost utilizata in scopul studiului influentei diferitilor parametri precum
concentratia de biolceluloza, mediul de polimerizare (apos sau in solutie de extract vegetal) asupra
termostabilitatii materialelor superabsorbante sintetizate, care s-a dovedit a fi un factor important pentru
aplicatiile acestui proiect.
Figurile 2.2 si 2.3 prezinta comparativ curbele TGA si DTG, sub flux de azot ale xerogelului din acid
poliacrilic (PAA), ale biocelulozei (BC), ale xerogelului compozit pe baza de BC si PAA obtinut in apa
distilata (BC-PAA) si ale xerogelurilor compozite obtinute in solutii de extract vegetal (Ex3-BC-PAA si Ex5BC-PAA).
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Fig. 2.1. Spectrele FTIR ale PAA, BC, BC-PAA, Ex3 si Ex3BC-PAA

Fig. 2.2. Curbele TGA caracteristice probelor PAA, BC, BC-PAA, Ex3BC-PAA si Ex5BC-PAA;
Fig.2.3. Curbele DTG caracteristice probelor PAA, BC, BC-PAA, Ex3BC-PAA si Ex5BC-PAA

In cazul hidrogelurilor simple pe baza de PAA comportamentul termic de degradare a fost complex,
observandu-se trei mari etape de degradare. Astfel, prima etapa, ce a avut un maxim la 98.56 ºC, prezinta o
pierdere de masa de 5.73% asociata cu procesul de deshidratare. A doua etapa, ce a avut loc in intervalul
195-268ºC, prezinta o pierdere de masa de 22.42% asociata procesului de dehidroxilare a acidului carboxilic
(196.69 oC), urmat de procesul de decarboxilare (267.74ºC), iar in a treia etapa a fost observat un maxim la
389ºC, cu o pierdere de masa de 54.92%, etapa fiind probabil asociata cu procesul de degradare a lanturilor
polimerice mai mici, ramase in urma scindarii lantului polimeric initial. Din curbele TGA se poate observa
pentru acest xerogel o pierdere totala de masa de 82,54%.
In cazul biocelulozei se poate observa o singura etapa de degradare termica, care a avut loc la un
maxim de 327.72ºC, care este asociata procesului de degradare a biocelulozei, pierderea masica inregistrata
fiind de 87.19%.
2.2. Influenta concentratiei de bioceluloza (BC) asupra gradului de gonflare
A fost investigata influenta variatiei concentratiei de bioceluloza asupra gradului de gonflare (GG).
S-au folosit 6 concentratii procentuale de [BC] in vederea obtinerii unor hidrogeluri cu diferite rapoarte
[BC]/[PAA]. Pentru a se verifica influenta concentratiei de bioceluloza asupra GG al noilor hidrogeluri
compozite obtinute in apa distilata, 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]. Pentru a se verifica si
influenta concentratiei de bioceluloza asupra gradului de gonflare a noilor hidrogeluri compozite obtinute in
diferite solutii de extract vegetal, concentratia de BC a fost modificata, in timp ce celelalte rapoarte de
reactie au fost mentinute constante. Si in acest caz se poate observa faptul ca o data cu cresterea
concentratiei de bioceluloza in intervalul 20-150 % masic fata de AA utilizat, s-a produs o scadere a
gradului de gonflare (Fig. 2.4). S-a mai studiat si influenta agentului de reticulare [MBA]. Cresterea
concentratiei de agent de reticulare utilizat a condus in ambele cazuri la obtinerea unor hidrogeluri cu un
grad de gonflare mai mic. Astfel, prin cresterea concentratiei [MBA] a rezultat o scadere constanta a
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absorbtiei de apa, din cauza obtinerii unor hidrogeluri cu grade de reticulare crescute. De asemenea,
comparand rezultatele obtinute in cazul hidrogelurilor simple, fata de cele compozite atat in mediu apos, cat
si in solutii de extracte ca medii de reactie, se poate observa faptul ca introducerea biocelulozei in
compozitia hidrogelurilor simple a avut un efect mult mai puternic asupra scaderii gradului de gonflare al
hidrogelului compozit IPN rezultat. Scaderea gradului de gonflare odata 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.

Fig. 2.4. Influenta concentratiei de bioceluloza [BC] asupra gradului de gonflare in cazul hidrogelurilor compozite
sintetizate in solutii de extracte: Ex3 (a) si Ex5 (b)

2.3. Studii de eliberare controlata a fito-extractelor incapsulate
In aceasta etapa s-a urmarit si demonstrarea reproductibilitatii si a eficientei produselor prin studii
de eliberare controlata a fito-extractelor incapsulate (continand flavone, polifenoli, naftodiantrone), intrun mediu apos simulat, cu acţiune antibacteriana, fungicida şi cu conţinut mineral cu potenţial fertilizator,
la radacina plantelor.
Eliberarea controlata a principiilor active din fito-extracte a fost determinata cu ajutorul analizei UVVIS. Experimentarile au urmărit să studieze comparativ capacitatea de eliberare controlată a unor extracte
vegetale de către hidrogeluri cu diverse concentratii de bioceluloza si concentratii de agent de reticulare, in
diferite medii de polimerizare. Pentru investigarea influentei parametrilor asupra eliberarii au fost utilizate 2
extracte de concentratii diferite (Ex3 si Ex5). Influenta concentratiei de bioceluloza [BC] asupra procesului
de eliberare a SNB din hidrogelurile simple (PAA) si compozite (BC-PAA) in diverse solutii de fito-extracte
Rezultatele procesului de eliberare controlata a fito-extractelor incapsulate cu varierea concentratiei
de bioceluloza pentru sistemele pe baza de Ex3 si Ex5 sunt prezentate comparativ in Fig. 2.5 (hidrogeluri
simple) si respectiv in Fig. 2.6 (hidrogeluri compozite).

Fig. 2.5. Eliberarea in timp a SNB incapsulate in structura hidrogelurilor simple cu Ex3 incapsulat (Ex3-PAA)
cat si hidrogelurilor compozite pe baza de BC si PAA cu Ex3 incapsulat (Ex3-BC-PAA) cu diferite concentratii de BC;
Fig. 2.6. Eliberarea in timp a SNB incapsulate in structura hidrogelurilor simple cu Ex5 incapsulat (Ex5-PAA)
cat si hidrogelurilor compozite pe baza de BC si PAA cu Ex5 incapsulat (Ex5-BC-PAA) cu diferite concentratii de BC
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Eliberarea substantelor active din fito-extractul incapsulat in timpul sintezei se face prin patrunderea
apei in porii hidrogelului, proces simultan si cu directionalitate inversa fata de difuzia din pori a substantelor
biologic active. Astfel, profilul eliberarii de SNB din hidrogeluri/compozite este interdependent de gradul de
gonflare al acestora si implicit, influentat prin intermediul acelorasi parametri de sinteza.
Capitolul 3
Demonstrarea reproductibilitatii tehnologiei de obtinere a compusilor activi cu actiune
antipatogenetica (Plantavorel)
In aceasta etapa s-a avut in vedere demonstrarea reproductibiliatii tehnologiei de obtinere a
compusilor activi cu actiune antipatogenica din amestecul speciilor vegetale Hypericum perforatum
(SUNATOARE, parte aeriana) si Melilotus officinalis (SULFINA, parte aeriana inflorita) si elaborarea
raportului de demonstrare.
Demonstrarea reproductibilitatii tehnologiei de extractie s-a realizat prin stabilirea si aplicarea unui protocol
de demonstrare, dupa cum urmeaza:
 Stabilirea protocolului de demonstrare a reproductibilitatii a avut la baza rezultatele si concluziile
obtinute in etapele anterioare de experimentare:
 tehnologia de extractie elaborata la faza de laborator in etapa a-III-a/2014 si a parametrilor optimi
de extractie;
 selectarea solutiei extractive optime din amestecul speciilor vegetale Hypericum perforatum
(SUNATOARE, parte aeriana) si Melilotus officinalis (SULFINA, parte aeriana inflorita) din punct de
vedere a caracteristicilor fitochimice si fitobiologice pentru incapsularea in materiale polimerice
superabsorbante ;
 evaluarea fitochimica calitativa si cantitativa a solutiei extractive selectate prin identificarea si
dozarea fitocomplexului polifenolcarboxilici-compusi flavonoidici- compusi naftodiantronici- cumarine:
compusi naftodiantronici exprimat in hipericina= 0,0869 % g/g S.U.; total polifenoli extrimat in acid
cafeic= 5,4370 % g/g S.U.; total flavone exprimat in rutin= 7,4698 % g/g S.U.; cumarina, determinate
densitometric= 30,32 mg/100 ml;
 evaluarea capacitatii de cedare a compusilor activi cu actiune anti-patogenica prin efectuarea de
analize fitochimice calitative si cantitative pe materialul vegetal de grau obtinut in testarea fitobiologica,
concomitent cu evaluarea actiunii tratamentelor asupra capacitatii biosintetice a unor metabolite secundari/
principii active din plante medicinal si aromatice cultivate pe terenul experimental de la Centrul de Cercetari
Biologice “Stejarul” Piatra Neamt si SCDA Secuieni, jud. Neamt;
 testarea acestui extract din punct de vedere a incapsularii in material polimerice
superabsorbante de catre UPB si a capacitatii de cedare a compusilor cu caracter biostimulator si antipatogenic.
3.1. Descrierea succinta a procesului tehnologic de extractie la faza de laborator
 Elemente generale de tehnologie: Tehnologia de obtinere a extractului concentrat de sunatoare si
sulfina consta intr-un flux tehnologic la nivel de laborator (echipamente, aparate) si al produselor finite
rezultate (extract hidroalcoolic de sunatoare si sulfina – produs intermediar; extract concentrat de sunatoare
si sulfina – produs finit). Controlul procesului de extractie s-a realizat prin evaluarea analitica a continutului
in compusii fitochimici de interes ce intra in compozitia fitocomplexului acizi polifenolcarboxilici- compusi
flavonoidici- cumarine- compusi naftodiantronici. Pentru analiza cantitativa a principiilor active s-au utilizat
metode validate in laborator, respectiv dozarea polifenolilor totali exprimati in acid cafeic si a flavonelor
totale exprimate in rutin. S-au efectuat 3 serii de studii cu obtinerea de solutii test, inregistrarea datelor,
compararea rezultatelor si analiza statistica a rezultatelor.
 Fazele procesului tehnologic sunt: tocare materii prime vegetale; dozare materii prime vegetale si
amestecare, conform raportului de amestecare stabilit, preparare solvent de extractie, umectarea amestecului
de produse vegetale cu cantitatea de solvent prevazuta, extractia propriu-zisa – operatie discontinua prin
care produsul vegetal este adus in contact cu solventul de extractie incalzit la temperatura prescrisa, pe o
perioada prestabilita, cu refluxarea vaporilor de solvent evaporat, filtrarea solutiei extractive ca produs
intermediar, concentrarea solutiei extractive si obtinerea solutiei concentrate ca produs finit.
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 Reteta de fabricatie la faza de laborator pentru 2000± 5% mL de extract concentrat de sunatoare
si sulfina (s-au luat in calcul pierderile tehnologice la faza de laborator de 10%) este prezentata in tabelul
3.1.
Tabelul 3.1 Reteta de fabricatie a unui lot de 2000± 5% mL de extract concentrat de sunatoare si sulfina
Denumirea materiei prime
Cantitatea de materie prima
Sunatoare, parte aeriana (Hypericum perforatum)
250,00 g
Sulfina, parte aeriana (Melilotus officinalis)
250,00 g
Alcool etilic 95% v/v
2554,93 ml
Apa distilata
2445,06 ml
Procedura de validare are drept obiectiv demonstrarea ca metodele de dozare satisfac cerintele de liniaritate
si precizie, acuratete, limita de detectie si cuantificare. Pentru validarea metodele de dozare dezvoltate in
cadrul firmei s-au utilizat reactivi si aparatura specifica, respectiv spectrofotometrie UV-VIS. Extractul
concentrat de sunatoare si sulfina este un fitocomplex de polifenoli, flavonozide si naftodiantrone cu
continut ridicat de rutin, acid cafeic si hipericina, obtinuti prin extractia selectiva Hypericum perforatum L.
si Melilotus officinalis L.

S-au elaborat fisele tehnice pentru toate materiile prime vegetale folosite si solventii de extractie, dar
si pentru produsele obtinute, extractele hidroalcoolice de sunatoare si sulfina (produs intermediar) si
extractul concentrat de sunatoare si sulfina (produsul final).
S-a prezentat pe larg tehnologia de extractie utilizata. S-au identificat punctele critice in controlul
tehnologiei de extractie, acestea fiind reprezentate de controlul calitatii pe parcursul aplicarii tehnologiei,
respectiv:
- Controlul de calitate a materiei prime vegetale ;
- Controlul de calitate a extractului vegetal ca produs intermediar ;
- Controlul de calitate a extractului concentrat ca produs finit.
 S-a efectuat un studiu de stabilitate pentru produsul finit „Extractul concentrat de sunatoare si sulfina
” in ambalaj de mostra, in conditiile de depozitare prevazute in Specificatia Tehnica.
Evaluarea analitica a avut in vedere identificarea cromatografica prin aplicarea metodei cromatografice
pe start subtire-HPTLC, in conditii analitice specificate in etapele anterioare, cu punerea in evidenta a
fitocomplecsilor acizi polifenolcarboxilici- compusi flavonoidici- cumarine- compusi naftodiantronici.
In tabelul 3.2 este prezentata evaluarea comparative a produselor finite.
Tabelul 3.2 Evaluarea comparativa a produselor finite
Parametru
SERIA 1/ C1 SERIA 2/C2
Grad alcoolic (%m/v)
Reziduu la evaporare, ( g%)
Densitate (g/mL)
pH
Flavone exprimate in rutin
%g/ml sol.
% g/g s.u.
Polifenoli totali exprimati in acid cafeic
%g/ml sol
% g/g s.u.
Naftodiantrone
hipericina
%g/g sol.
% g/g s.u.

totale

exprimate

SERIA 3/C3

48,36
7,2
0,9281
8,12

42
7,15
0,9480
8,02

44
6,55
0,9456
7,94

0,7264
10,089

0,8370
11,7062

0,8305
12,6793

0,4085
5,6737

0,4682
6,5493

0,4659
7,1129

0,01199
0,16659

0,0164
0,2300

0,01444
0,2205

in

3.1. Testarea fitobilogica a extractului vegetal si a meterialului superabsorbant impregnat cu extract
Testarea fitobiologica s-a realizat in camera semiclimatizata, pe o perioada de 10 zile (1121.04.2016) pentru extract fluid (solutie concentrata) – ESS si material superabsorbant impregnat cu extract
– SAP/ESS. Pentru realizarea experimentului, 200 cariopse de Triticum aestivum L. (grau), soiul Dropia, au
fost puse la hidratat 24 de ore in apa distilata. Cele 9 variante de experiment au fost deja prezentate (pag. 7).
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In continuare vor fi detaliate rezultatele experimentului utilizand material superabsorbant notat cu SAP si
produs de UPB.
3.1.1. Influenta tratamentelor asupra capacitatii de germinare a cariopselor de Triticum
aestivum
Rezultatele obtinute, prezentate in Tabelul 3.3 evidentiaza faptul ca tratamentele aplicate cariopselor
de T. aestivum (grau, soiul Dropia) nu au influentat in mod semnificativ capacitatea de germinare a acestora,
usoara diminuare fiind in intervalul 1-4%, maxima la varianta ESS3.
Tabelul 3.3 Influenta tratamentelor asupra capacitatii de germinare a cariopselor de grau
Nr.
Cariopse de T. aestivum
Probe
Crt.
germinate negerminate
%
C=100
1
Martor apa
145
7
95,39
100
2
Martor ESS (2,5 ml%)
142
18
88,75
93
3
ESS1
147
3
98,00
103
4
ESS2
150
1
99,34
104
5
ESS3
138*
12
92,00
96
6
Martor SAP (2,5 g%)
146
4
97,33
102
7
SAP/ESS1
145
5
96,67
101
8
SAP/ESS2
138
11
92,62
97
9
SAP/ESS3
136
8
94,44
99
Legenda: ESS= extract de sulfina+sunatoare (1=0,5ml%; 2=1,0 ml%; 3=2,5 ml%); SAP/ESS = material superabsorbant impregnat
cu extract de sulfina+sunatoare (1=0,5 g%; 2=1,0 g%; 3=2,5 g%);
*germinate (<15 mm) = 33.

Este important de mentionat ca variantele tratate cu extract in concentratiile minima si medie (0,5
mL%, respectiv 1 mL%) si cu material superabsorbant impregnat cu extract - SAP/ESS1 au prezentat o
usoara crestere (1-4%) a procentului de cariopse germinate comparativ cu martorul de apa, considerand
valoarea acestuia ca fiind absoluta (C=100).
Rezultatele obtinute referitoare la raportul de uscare a radacinilor si tulpinilor de grau la sfarsitul
celor 10 zile, evidentiaza un aspect important si anume, ca acumularea de apa in tesutul vegetal este mai
mare decat cea a biomasei, fapt ce va influenta in sens pozitiv, in cazul administrarii la nivelul plantelor,
gradul de hidratare a materialului superabsorbant impregnat cu extract pentru o perioada mai indelungata de
timp, dand posibilitatea cedarii treptate a fitocomplexului din extractul vegetal incorporat in hidrogel (se
manifesta efectul retard).
In concluzie, testarea fitobiologica a extractului de sulfina+sunatoare si a materialului superabsorbant
impregnat cu extract a demonstrat urmatoarele:
 la nivel radicular o reducere semnificativa a lungimii, pana la inhibarea cresterii, comparativ cu
tulpinitele la care s-au inregistrat diminuari nesemnificative (1-7%), usoara (10%) si majora (26%,
respectiv 27%), aceasta din urma la concentratia maxima (2,5%) a ambelor forme de administrare
(ESS3 si SAP/ESS3);
 la nivel radicular o scadere importanta a acumularii de biomasa proaspata si uscata, la concentratiile
medie si maxima ale ambelor forme de tratament – extract si material superabsorbant impregnat,
comparativ cu tulpinitele la care doar nivelul maxim (2,5%) al concentratiei ambelor forme de
administrare a indus o diminuare semnificativa a greutatii proaspete si uscate, concentratia minima
de 0,5% determinand in general, valori similare martorului de apa si chiar superioare acestuia.
Determinarile spectrofotometrice prezentate pe larg in raportul stiintific al Plantavorel arata rezultate
interesante (Fig.3.1). Concentratia de 0,5%, indiferent de forma de administrare - extract vegetal (ESS1) sau
material superabsorbant impregnat cu extract vegetal (SAP/ESS1) – pastreaza o concentratie mai ridicata a
compusilor de tip polifenolic (646,7 mg GAE/100 g SU, respectiv 733,9 mg GAE/100 g SU) si flavonoidic
(91,52 mg LE/100 g SU si 428,57 mg RE/100 g SU, respectiv 110,76 mg LE/100 g SU si 605,49 mg RE/100
g SU), comparativ cu martorii de extract (ESS) si de material superabsorbant impregnat (SAP/ESS), dar mai
ales, cu celelalte concentratii (1% si 2,5%) la care s-au obtinut valori mult mai mici ale continutului in
principiile active analizate, si aceasta este intr-o corelatie directa cu acumularea de biomasa si cu gradul de
hidratare al plantulelor de grau tratate.
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Fig. 3.1 (a-c) -Variatia continutului in polifenoli totali (a) si flavonoide – luteolina (b) si
rutozida (c) - in plantulele de grau tratate, in varsta de 10 zile
3.1.2. Aplicarea tratamentelor cu extract vegetal si material superabsorbent impregnate cu extract
vegetal la specia Melissa officinalis L. (roinita/melisa) cultivata pe teren experimental
Extractul concentrat de sulfina si sunatoare (ESS) obtinut si caracterizat din punct de vedere
fitochimic de CCPPM “Plantavorel” a fost utilizat pentru administrarea la o specie de plante medicinale si
aromatice, Melissa officinalisL. (roinita/melisa) cultivata pe terenurile experimentale de la:

Centrul de Cercetari Biologice “Stejarul” Piatra Neamt si

SCDA Secuieni, Neamt.
In anul 2016 au fost aplicate tratamente asupra unei specii medicinale care prezenta simptome de
imbolnavire din cauza atacului unor agenti patogeni (in special fungi): infectarea cu Erysiphe galeopsidis si
Septoria melissae. Aceeasi specie a fost utilizata si in experimentele anterioare realizate in intervalul 20132015.
Administrarea tratamentelor s-a facut:
- la nivel foliar, prin stropirea cu extract (ESS); dilutia de 1:4;
- la nivel radicular (la nivelul solului), cu hidrogel + extract (SAP/ESS).
In ambele campuri experimentale tratamentele au fost aplicate in doua reprize, in luna iulie
(14.07.2016 si 26.07.2016), la un interval de circa 2 saptamani, pentru ca planta sa aiba posibilitatea sa
metabolizeze principiile active din produsele administrate. In data de 30.08.2016 au fost prelevate plantele
de roinita din ambele campuri experimentale. Inainte de aplicarea tratamentelor in camp, s-a evaluat starea
de sanatate a plantelor supuse testarii, in ambele campuri experimentale.
3.1.3. Analiza fitochimica a culturilor experimentale de Melissa officinalis
Dupa administrarea tratamentelor cu ESS si SAP/ESS asupra plantelor de Melissa officinalis in cele
doua campuri experimentale si obtinerea materialului vegetal, au fost prelevate si analizate fitochimic, din
punct de vedere calitativ (prin cromatografie pe strat subtire - CSS), cantitativ (prin spectrofotometrie
UV/VIS) si semi-cantitativ (prin HPLC si GC-MS) urmatoarele probe:
 planta martor (netratata) - Secuieni;
 planta tratata cu hidrogel superabsorbant + extract de sulfina si sunatoare (SAP/ESS) - Secuieni;
 planta tratata cu extract de sulfina si sunatoare (ESS) - Secuieni;
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 planta martor (netratata) - CCB;
 planta tratata cu hidrogel superabsorbant + extract de sulfina si sunatoare (SAP/ESS) – CCB.
Datele obtinute si analizate pe larg in raportul Plantavorel arata urmatoarele:
 diminuarea continutului in polifenoli totali (exprimati in echiv. acid galic), acizi polifenolicarboxilici
(exprimati in echiv. acid rozmarinic) si flavonoide (exprimate in echiv. luteolina) in probele de roinita
recoltate din campul experimental de la Secuieni, tratate cu ESS si SAP/ESS, cel mai probabil ca urmare a
conditiilor pedo-climatice nefavorabile (seceta prelungita si grad de expunere solara ridicat), comparativ cu
lotul martor;
 o intensificare a potentialului biosintetic pentru polifenoli totali (exprimati in echiv. acid galic), acizi
polifenolicarboxilici (exprimati in echiv. acid rozmarinic) si flavonoide (exprimate in echiv. luteolina) cu
6%, 5% si respectiv 26%, in cazul plantelor cultivate si recoltate de la CCB, datorita gradului de hidratare al
plantelor mai ridicat si a precipitatiilor in limite normale. Cantitatea mai mare de apa a permis un grad de
hidratare ridicat al hidrogelului, ceea ce a condus la cedarea treptata a fitocomplexului activ, efectul retard
reflectandu-se prin posibilitatea plantei de a metaboliza o cantitate mai mare de principii active ce apartin
extractului inglobat in hidrogel (material superabsorbant).
 La data de 1 noiembrie 2016, pe terenul experimental de la CCB “Stejarul” plantele de roinita erau in
plina dezvoltare, cu o stare de sanatate buna, iar hidrogelul administrat la nivelul solului era dizolvat
complet.
 Studiile comparative ale plantelor tratate cu extract vegetal si hidrogel cu extract, in cazul de fata,
Melissa officinalis, demonstreaza ca tratamentele aplicate nu induc modificari in ceea ce priveste aparitia
unor noi fractiuni din componenta uleiului volatil.
 Tratamentele administrate nu au modificat calitatea uleiului volatil, ci cantitatea fractiunilor volatile
din compozitia uleiului esential, aspect reflectat la volumul uleiului volatil recoltat prin hidrodistilare, care
este foarte mic, atat la plantele tratate cat si la cele martor.
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In cadrul acestui proiect au fost intocmite si depuse 2 cereri de brevet national bazate pe rezultatele
deosebite obtinute dupa cum urmeaza:
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“Procedeu de obtinere de hidrogeluri hibride pe baza de celuloza bacteriana si copolimeri acrilici”,
DOSAR OSIM A/00681/13.09.2013, Autori: Sarbu Andrei, Zaharia Anamaria, Iancu Stela, Stoica Anicuta,
Stroescu Marta Catalina, Dobre Tanase, Ciripoiu Anita-Laura;
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A. Stoica-Guzun, M. Stroescu, G. Isopencu, S.I. Jinga, Biodegradable superabsorbent hydrogels
containing bacterial cellulose”, The 2nd International Conference on Green Chemistry and Sustainable
Engineering, 20-22 July, 2016, Rome, Italy, comunicare tip poster.
Catalina-Paula Spatarelu, Anamaria Zaharia, Anita-Laura Radu, Tanta-Verona Iordache, Ana-Mihaela
Florea, Teodor Sandu, Andrei Sarbu, Mircea Teodorescu; Hydrogels for controlled delivery of biologically
active substances”, Guimaraes, Portugalia, 25-30 aprilie 2016, “5th Portuguese Young Chemists Meeting
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Anita-Laura Radu, Anamaria Zaharia, Catalina Paula Spatarelu, Andrei Sarbu, Tanta-Verona
Iordache, Ana Mihaela Florea, Teodor Sandu, Stela Iancu, Anicuta Stoica, Marta Stroescu, Hydrogels
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comunicare tip poster
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polymers with applications in agriculture, Częstochowa, Polonia, 5-9 octombrie 2016, “Young ChemInternational Congress of Young Chemists”, comunicare tip poster
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M. Stroescu, A. Stoica-Guzun, A. Buturuga, A. Mocanu, G. Isopencu, Absorbent food pads
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A. Stoica-Guzun, L. Frigescu, M. Stroescu, I. Jipa, Bacterial cellulose-alginate composites for active
compounds release, Symposium SICHEM - 2016, 8- 9 September, 2016, Bucharest, Romania, comunicare
tip poster.
CONCLUZII FINALE
In etapa a-V-a (2016) s-a urmarit demonstrarea reproductibilitatii tehnologiei de obtinere a gelurilor
superabsorbante, atat a celor obtinute din biopolimeri cu continut de bioceluloza, cat si a noilor hidrogeluri
compozite cu structuri polimerice interpenetrate (continand bioceluloza si acid poliacrilic).
S-a demonstrat eficienta materialelor superabsorbante obtinute prin studii de eliberare a compusilor
activi incapsulati, atat in laborator, cat si prin teste fitobiologice si tratamente “in vivo” la specii medicinale
si aromatice cultivate pe terenuri experimentale.
S-au studiat conditiile de sinteza si proprietatile finale ale hidrogelurilor compozite cu retele
polimerice interpenetrate (IPN) cu continut de celuloza bacteriana (BC) si acid poliacrilic reticulat, cat si a
biomaterialelor continand bioceluloza si alti biopolimeri (xantan, alginat de sodiu si carboximetil celuloza)
reticulate cu acizi citric sau malic.
Scopurile cercetarii au fost urmatoarele: (i) de a imbunatatii retentia de apa in sol si de a optimiza,
implicit, alimentarea plantelor cu apa pe o perioada mai indelungata dupa ce udarea terenului (ploaie sau
irigaţii) a incetat, cat si (ii) de a demonstra eficienta produselor prin studii de eliberare controlata a
diverselor fito-extracte cu concentratii diferite de substante naturale bioactive (SNB), intr-un mediu apos
simulat, cu acţiune antibacteriana, fungicida şi cu conţinut mineral cu potenţial fertilizator, la radacina
plantelor.
De asemenea, hidrogelurile compozite cu structuri polimerice interpenetrate, cat si cele obtinute doar
din biopolimeri au fost caracterizate utilizand tehnici moderne (FTIR, SEM, termogravimetrie) pentru a se
observa influenta conditiilor de sinteza asupra proprietatilor materialelor obtinute.
Rezultatele au aratat faptul ca gradul de gonflare al hidrogelurilor compozite (IPN) sintetizate a fost
influentat de: (i) concentratia de bioceluloza (o concentratie mai mare de bioceluloza a condus la un grad de
gonflare mai mic); (i) concentratia agentului de reticulare (cresterea concentratiei de MBA a condus la o
scadere semnificativa a gradului de gonflare); (iii) mediul de polimerizare – solutiile de extract vegetal au
condus la o crestere a gradului de gonflare, fata de hidrogelurile obtinute in apa distilata.
A fost studiata si eliberarea controlata de substante naturale bioactive (SNB). Rezultatele obtinute prin
varierea concentratiei de BC au aratat o viteza redusa de eliberare a SNB, 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 substantelor naturale bioactive au scazut pentru hidrogeluri 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 conduce la o
eliberare mai lenta si a unei cantitati mai mici de extract. Cresterea cantitatii de MBA din hidrogel a condus
la o scadere a vitezei de eliberare a SNB, deoarece o cantitate mai mare de agent reticulant genereaza
formarea unei retele mai dense, cu un grad de gonflare mai mic. Totodata, s-a evidentiat si influenta
adaugarii de bioceluloza la compozitia hidrogelului, care face profilul de eliberare in cazul hidrogelurilor
simple sa indice o cantitate dubla fata de cazul compozitelor.
Hidrogelurile obtinute doar din biopolimeri au un grad de gonflare care depinde de tipul
biopolimerilor utilizati si de concentratia agentului de reticulare, cele mai bune rezultate fiind obtinute cu un
compozit CMC:CA:XAN:BC (numit C6) si care a fost testat ulterior in vivo de catre Plantavorel.
Rezultatele obtinute in studiul experimental de demonstrare a reproductibilitatii tehnologiei de
obtinere a extractului concentrat de sunatoare si sulfina confirma faptul ca tehnologia de extractie propusa la
faza de laborator aplicata pe loturi diferite de materii prime vegetale, dar care respecta conditiile de calitate
prevazute in Fisele Tehnice de materii prime, conduce la obtinerea de extracte concentrate din sunatoare si
sulfina in conformitate cu Specificatia Tehnica de produs finit;
Extractul concentrat de sunatoare si sulfina contine un complex de principii active reprezentat de
polifenolcarboxilici-compusi flavonoidici- compusi naftodiantronici- cumarine ( compusi naftodiantronici
exprimat in hipericina= min.0,15 % g/g S.U.; total polifenoli extrimat in acid cafeic= min.5,5 % g/g S.U.;
total flavone exprimat in rutin= min.10,0 % g/g S.U.; prezente cumarine si saponine) si reprezinta solutia
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vegetala optima din punct de vedere a caracteristicilor fitochimice si fitobiologice pentru incapsularea in
materiale polimerice superabsorbante;
Testele efectuate in anii 2015 si 2016 pe terenurile experimentale de la SCDA Secuieni si CCB
“Stejarul” cu extract concentrat de sunatoare si sulfina si hidrogel cu extract inglobat asupra unor specii de
plante medicinale aromatice au aratat o influenta pozitiva asupra starii de sanatate a plantelor fara sa fie
influentat spectrul biosintetic al acestora;
Evaluarea capacitatii de cedare a compusilor activi a fost pusa in evidenta prin analize fitochimice
calitative si cantitative a materialului vegetal de grau obtinut in testarea fitobiologica, respectiv punerea in
evidenta a unui nou compus – hipericina (din clasa naftodiantronelor, caracteristic pentru Hypericum
perforatum);
Studiile comparative ale plantelor (Melissa officinalis L.) tratate cu extract vegetal / solutie test si
granule cu extract incapsulat, demonstreaza ca tratamentele aplicate nu induc modificari in ceea ce priveste
aparatia unor noi fractiuni in componenta uleiului volatil si nu modifica calitatea acestuia, mai ales sub
aspectul fractiunilor volatile importante pentru caracterele de bioproductivitate ale specie (s-au analizat
fractiunile vilatile prin metode moderne: CSS, HPLC, GC-MS ).
Administrarea tratamentelor cu extract si hidrogel superabsorbant cu extract inglobat este conditionata
de conditiile pedo-climatice (in special cantitatea de umiditate de la nivelul aerului si solului) si de perioada
de dezvoltare ontogenetica a plantei, gradul de hidratare fiind deosebit de important pentru actiunea de
asimilare a principiilor active.
Consideram ca obiectivele proiectului au fost atinse si ca materialele superabsorbante obtinute ar
putea fi folosite si pentru alte plante de cultura, evident in urma unor studii teste fitobiologice si tratamente
“in vivo”.
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