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REZUMAT 

Teza de abilitare intitulată "Polielectroliţi în soluţii şi dispersii apoase" prezintă cele mai 

importante rezultate stiinţifice ale autoarei obţinute după susţinerea tezei de doctorat la Institutul 

de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" (iulie 1996). Lucrarea cuprinde trei părti principale: 

Secţiunea 1. Realizări profesionale şi stiinţifice, Secţiunea 2. Polielectroliţi cationici în soluţii şi 

dispersii apoase şi Secţiunea 3. Planul de dezvoltare stiinţifică şi profesională în viitor. 

Polielectroliţii (PE) sunt materiale polimerice care au fost studiate extensiv atât din punct 

de vedere teoretic cât şi experimental. Interesul teoretic asupra investigării PE a fost motivat de 

comportarea lor în soluţii apoase care diferă considerabil de cea a polimerilor neutri sau 

electroliţilor mic moleculari. Complexitatea ridicată a acestor sisteme provine din combinarea 

proprietăţilor derivate din moleculele cu lanţ lung cu cele derivate din interacţiunile sarcinilor 

prezente în sistem. Pe de altă parte, investigarea proprietaţilor soluţiilor de PE este de o 

importanţă deosebită deoarece acestea joacă un rol crucial în numeroase domenii, cum ar fi 

biologie, medicină, industria cosmetică, alimentară, textilă, hartiei, agricultură şi tratarea apelor 

reziduale etc.  

Având în vedere cele menţionate mai sus, activitatea mea de cercetare s-a axat, în principal, 

pe studiul unor proprietăţi fizico-chimice ale soluţiilor de PE şi anume,  vâscozitatea şi 

conductibilitatea electrolitică, precum şi pe investigarea utilizării lor în procesele de separare 

solid(lichid)/lichid (Secţiunea 2). Astfel, această secţiune începe cu un capitol introductiv 

(Capitolul 2.1) care include definiţia şi clasificarea PE, date privind structura chimică şi 

caracteristicile polielectroliţilor cationici investigaţi etc. Realizarile mele stiinţifice în acest 

domeniu au fost incluse în capitolele 2.2. şi 2.3. În secţiunile 1 şi 3 sunt menţionate câteva 
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aspecte ale activităţii de cercetare desfăşurate până în prezent (direcţii de cercetare, diseminare 

etc) şi planul de cercetare pentru viitor care se va axa în continuare pe domeniul polielectroliţilor, 

o atenţie deosebită fiind acordată polizaharidelor ionice, solubile sau sub formă de gel. Teza 

listează la final (Section 4) articolele stiinţifice, capitolele şi cărţile utilizate pentru elaborarea 

studiilor prezentate în secţiunea  2. 

Capitolul 2.2. „Polielectroliţii cationici în soluţii apoase. Impactul parametrilor moleculari 

şi de mediu asupra unor proprietăţi de transport” se axează pe studiile de vâscozitate şi 

conductibilitate electrolitică a unor PE cationici în soluţii apoase. Compuşii macromoleculari 

studiaţi au fost de natură sintetică (polielectroliţi cationici cu grupă de sare cuaternară de amoniu 

(PC) sau cu grupe de amine terţiară şi poli (etilenglicol) în lanţul principal (PEGA)) dar şi 

polizaharide modificate pe bază de dextran şi pululan. Aceste investigaţii au permis: 

 (i) Evaluarea modificărilor conformaţionale ale lanţurilor de polielectroliţi în soluţii apoase 

atât în prezenţă cât şi absenţă de sare mic moleculară dar şi în amestecuri de solvenţi 

(apă/metanol şi apă/acetonă);  

(ii) Obţinerea de informaţii asupra interacţiunilor solut-solut şi solut - solvent prin metode 

dinamice; 

(iii) Analiza comparativă a datelor experimentale cu diferite modele teoretice, cum ar fi 

ecuaţiile lui Fuoss, Fedors, Wolf, Maning etc. Astfel, ecuaţia Fedors, utilizată, de obicei, pentru 

descrierea comportarii vâscozimetrice a polimerilor neutri, a fost aplicată pentru prima data în 

studiile mele la polielectroliţi. Utilizarea acestei ecuaţii în evaluarea vâscozităţii soluţiilor de 

polielectroliti a avut un impact semnificativ în lumea stiinţifică, aceasta metodă de analiza fiind 

preluată şi de alţi cercetatori. De asemenea, am demonstrat pentru prima dată valabilitatea 

ecuaţiei Wolf pentru descrierea comportării vâscozimetrice în soluţii apoase a unor polizaharide 

cationice pe bază de dextran atât în absenţă cât şi prezenţa de sare, dar şi în amestecuri de 

solvenţi. Măsurătorile conductometrice obţinute în cazul soluţiilor unei serii de derivaţi ai 

dextranului în apă şi în amestecuri de apă/metanol au relevat valori experimentale mai mici atât 

pentru conductivitea echivalentă cât şi pentru parametrul de interacţiune comparativ cu cele 

teoretice obţinute conform teoriei lui Manning. De asemenea, s-a constatat că în cazul acestor 

polizaharide cationice fenomenul de condensare a contraionilor nu este unul de prag, asocierea 
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acestora cu grupele încărcate de pe lanţ având loc indiferent dacă valorea parametrului densităţii 

de sarcină este mai mare sau mai mică decât valoarea sa critică.  

 Capitolul 2.3. „Polielectroliti cationici în dispersii apoase. Impactul parametrilor 

moleculari şi de mediu aupra proceselor de separare solid(lichid)/lichid” prezintă principalele 

rezultate obţinute în urma studiilor de destabilizare a suspensiilor şi emulsiilor care au conţinut 

fie contaminanţi de natură anorganică (argilă, dioxid de titan, silicat de zirconiu (kreutzonit)), fie 

de natură organică (pesticide: Fastac 10EC, Decis, Dithane M45, Karate Zeon, Novadim Progres 

etc) cu ajutorul unor derivaţi cationici ai urmatoarelor polizaharide: dextran, pullulan şi chitosan. 

Astfel, am raportat pentru prima dată rezultatele unor studii de îndepărtare a: (i) particulelor de 

silicat de zirconiu din suspensii apoase; (ii) particulelor de dioxid de titan din suspensii preparate 

atât în apă cât şi în amestecuri de apă/metanol; (iii) pesticidelor cu ajutorul derivaţilor cationici ai 

unor polizaharide cu rol de floculanţi/coagulanţi. În ceea ce priveste îndepărtarea pesticidelor, 

trebuie să menţionez faptul că studiile raportate anterior rezultatelor mele s-au axat, în principal,  

pe îndepărtarea pesticidelor ca substanţe active şi nu a formulărilor complexe ale acestora, aşa 

cum sunt utilizate în agricultură.  

Analiza datelor experimentale privitoare la proprietăţile şi aplicaţiile polimerilor ionici a 

evidenţiat de multe ori rezultate contradictorii, fiind imposibil, pană în prezent, elaborarea unei 

teorii comprehensive care să explice dependenţa generală a proprietăţilor soluţiilor de 

polielectroliţi de diferiţi parametri. În acest context, vor fi dezvoltate studii ale proprietăţilor 

fizico-chimice ale unor noi tipuri de polimeri ionici pe bază de produşi regenerabili şi ecologici, 

şi anume polizaharide (dextran, pululan, hidroxietilceluloză, hidroxietil amidon, chitosan, konjac 

glucomanan), cu structură bine definită, capabili de a îndepărta un spectru mai larg de materiale 

toxice existente în apele reziduale sub formă de particule încărcate cu sarcina opusă, de natură 

anorganică şi organică (oxizi metalici, argile, medicamente, coloranţi, cosmetice, pesticide). 

Datele obţinute vor permite reconsiderarea relaţiei structură-proprietăţi în contextul cerinţelor 

stringente pentru materiale cu multiple aplicaţii.  

 

 


