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Rezultate etapă 
În cadrul celei de-a doua etape s-au proiectat și construit biofiltrele care vor fi utilizate în cadrul testelor 

pentru purificarea apelor și s-au sintetizat materialele filtrante pentru acestea, care vor constitui suportul 

pentru creșterea de biomasă. În acest sens, materialul  natural (exoschelete) a fost supus dizolvării reactive 

într-un procent de maximum 5% (masic) prin sinteză hidrotermală, protocolul stabilindu-se în urma 

efectuării a minimum 40 de teste la diferite temperaturi, presiuni și medii de reacție. Cochiliilele au fost 

decorate cu hidroxiapatită (HA), folosind carbonatul de calciu ca sursă pentru ionul de calciu, cele mai bune 

rezultate obținându-se pentru compozitele obținute prin tehnica hidrotermală la 150 °C timp de 12h. Un alt 

obiectiv a constat în modificarea scoicilor prin expandare, protocolul stabilindu-se după efectuarea a 

minimum 8 teste la temperaturi cuprinse între 600 și 800 °C pentru a stabili schema optimă temperatură – 

timp în relație directă cu masa de cochilii supusă tratamentului termic. A treia variantă de modificare a 

scoicilor a constat în supunerea exoscheletelor expandate unui tratament hidrotermal, conform protocolului 

aplicat scoicilor netratate termic, pentru a realiza creșterea HA pe suprafața acestora prin modificarea 

(transformarea) a maximum 5% din masa carbonatului de calciu existent în structură. S-au realizat, prin 

mai multe sinteze, cantități suficiente din cele 3 materiale compozite obținute din exoschelete modificate, 

pentru a permite testarea aplicabilității acestora la purificarea apelor. S-a realizat caracterizarea fizico-

chimică a compozitelor din exoschelete prin metodele: XRD, FTIR la temperatura ambianta și non-

ambiantă, SEM, EDX, MP-AES, BET, TG.  

Rezultate obținute:  

Tipul livrabilului Nr. livrabile realizate 

Schițe constructive > 10 

Bioreactoare (obiecte fizice) 6 

Eșantioane de materiale > 70 

Spectre XRD > 90 

Imagini SEM > 170 

Spectre FTIR (temperaturi diferite)  19 

Curbe analiză termică 14 

Spectre EDX > 40 



Hărți compoziționale 3 x 5 elemente 

Analize suprafață specifică (BET) 8 

Determinări MP-AES (corelat cu EDX) 30 valori numerice, 3 analize 
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Partea I Proiectare și construcție biofiltru (activitatea A 1.2) 

Obiectivul a constat în proiectarea și construirea unui prototip conceptual diferit de biofiltru. 

Scop: Principala funcţie a biofiltrului este cea de a permite trecerea apei brute cu un debit constant 

peste un pat de biomasă suportată pe exoschelete, menţinut la o temperatură constantă care să 

simuleze bine condiţiile ambientale.  

Cerinţe: Deşi un biofiltru pare un dispozitiv destul de simplu, există provocări specifice care 

trebuie rezolvate mai ales în cazul demonstratorului nostru experimental. Acestea sunt:  

- Creşterea biomasei pe exoschelete fără a permite infestarea bacteriană a rezervorului de 

nutrienţi. 

- Asigurarea trecerii apei brute prin patul de exoschelete cu o concentraţie constantă a oxigenului 

dizolvat în cazul epurării prin fermentaţie aerobă sau lipsită de oxigen dizolvat în cazul 

fermentaţiei anaerobe. 

- Menţinerea debitului şi a temperaturii constante în bioreactor pentru obţinerea 

reproductibilităţii datelor experimentale. 

Pentru îndeplinirea acestor deziderate s-a ales un model de bioreactor diferit faţă de tot ce există 

în acest moment pe piaţă, care va fi brevetat. Imagini reprezentative ale schițelor componentelor 

și ale produsului final aflat în faza de testare/optimizare sunt prezentate în Figura 4. Acest tip de 

bioreactor este unul modular, compus din multiple virole inelare din polimetacrilat de metil 

(PMMA), având componente interne din cauciuc siliconic şi PEEK (poli-eter-eter-cetona), un 

polimer termoplastic industrial cu rezistenţă chimică şi proprietăţi mecanice excelente. Virolele 

din PMMA prezintă oringuri de etanşare din cauciuc, la unul dintre capete pentru ca întreg 

ansamblul să poată fi închis etanș. Deoarece diametrul virolelor este acelaşi, presiunea pe fiecare 

oring va fi identică şi egal distribuită datorită forţei axiale care le apasă.  

O parte dintre virole sunt prevăzute cu ştuţuri din polietilenă radiale.  

Virolele fabricate sunt de 4 tipuri: 

- Virole pentru umplutură: Acestea sunt virole simple din punct de vedere constructiv, au 

volumul util de circa 160 cm3 şi susţin umplutura. Umplutura având distribuţie dimensională 

cuprinsă între 4 şi 7 mm este aşezată pe un grătar din PEEK cu grosimea de 1.5 mm şi cu 

dimensiunea ochiurilor pătrate de circa 2 mm. Virole barbotoare: Rolul acestor virole este de a 

asigura un lichid saturat cu oxigen la temperatura de lucru. Acestea sunt virole mult mai complexe 



din punct de vedere constructiv. Ele prezintă cel puţin 3 dar unele dintre acestea 4 ştuţuri radiale, 

prin două dintre ele circulă aerul iar prin cel de al treilea intră apa brută. Virole de 

extracţie/introducere: Sunt virole cu înălţime redusă (20 mm) prevăzute cu un singur ştuţ de 

extracţie a apei. Sunt situate întotdeauna doar în sistemele cu 4 virole, două de umplutură şi două 

de barbotare, pentru epurare simultană aerobă şi anaerobă, separate între ele servind scopului de a 

extrage apa din segmentul de purificare aerobă pentru a o introduce în segmentul separat de 

fermentaţie anaerobă. Virole de adaos: acestea sunt virole din PMMA simple, fără ştuţuri, care se 

folosesc ca adaos pentru a realiza o lungime fixă a blocului de virole în vederea etanşării lor prin 

comprimare. 

Strângerea ansamblului de virole se face între cele două capace de aluminiu, figura 1, cel 

inferior (e,f) şi cel superior (g,h) care sunt introduse şi fixate cu 4 şuruburi radiale, în capetele 

unui tub de aluminiu prin intermendiul a două piese de strângere prevăzute cu nucă (cuplă 

sferică cu contact pe suprafaţa). Acest tip de cuplă cinematică permite distribuirea uniformă a 

forţelor indiferent de unghiul pe care suprafaţa pe care calcă îl face cu axa longitudinală a 

virolei pe care o apasă. Una dintre cele două piese (cea fixată în capacul superior) este 

prevăzută cu şurub mobil care ghidează un arc de compresie. Aceasta îi conferă posibilitatea 

de a se mişca după axa z a ansamblului. Cursa maximă utilă după această axă este de 10 mm. 

Forţa de apăsare creşte liniar cu gradul de comprimare al arcului. Astfel s-a realizat strângerea 

virolelor folosind o forţă variabilă. Sistemul ales s-a dovedit a avea elasticitate funcţională cu 

posibilitatea corectării poziţiilor virolelor chiar după strângere fără a demonta ansamblul şi 

fără a pierde etanşeitatea. 

Forţa de strângere a virolelor este direct proporţională cu gradul de deformare al arcului fiind 

descrisă de relaţia F=kx,unde: F este forţa arcului [N], k-rigiditatea arcului [N/mm] iar X este 

deformarea arcului [mm] 

Pentru aplicarea forţei s-a ales un arc cu secţiune dreptunghiulară, lungime 32 mm diametru 

exterior 20 mm şi diametrul interior 10 mm, având k de 45 N/mm. Aşadar forţa maximă aplicată la o 

cursă a arcului de 10 mm este de 450 N. Această forţă este distribuită pe o lungime a oringului de 236 

mm, rezultând o presiune maxima de 3,8 N/mm2 pentru o lungime radială de contact cu oringul de 0,5 

mm. Presiunea exercitată de piesele de apăsare pe capacele biofiltrului este de cca 1 kgf/cm2, biofiltrul 

putând rezista unei presiuni interne de maximum 1 bar. În mod curent însă, biofiltrul va funcţiona la o 

presiune maximă de 0,05 bar sau 500 mm coloană de apă. Considerând cazul unei umpluturi (suport 

bacterian) cu porozitate de 90 % şi o valoare Empty-Bed Contact Time (EBCT) de 30 minute, debitul 

necesar de fluid care trece prin umplutură este Q = 0,9*160/30 = 4,8 mL/minut sau 80 μL/s. Acest debit 

de lichid este uşor asigurat cu ajutorul unei pompe peristaltice a căror role vor apăsa furtunul siliconic 

cu diametrul interior de 2 mm cu viteza periferică de 0,08/(0,785*0,22) = 2,55 cm/s. 

 

     

 a)   b)    c)   d) 



  

 e)   f)    g)   h) 

    

 i)   j)    k)   l)                                                         

      

  m)                                                      n)     o)   

Fig. 4 Schițe constructive ale unor părți din biofiltrul realizat: a), b) – virole umplutură 3D + secțiune; c), d) – virole 

barbotare; e), f) capac inferior; g), h) – flanșă inferioară; i), j) – flanșă superioară cu colivie pentru arc; k), l) -  

capac superior;  m) – secțiune ștuț; n) - fotografie barbotor; o) – fotografie bioreactor final prototip aflat în teste, 

alături de pompa peristaltică și controllerul acesteia, componente  fabricate/asamblate de către echipa de proiect. 

Valoarea minima a coeficientului Reynolds, Re=ρvLμ-1, unde: ρ – densitatea apei la 

temperatura de lucru [kg/m3], v – viteza fluidului [m/s], L - lungimea caracteristică [m], μ – 

vâscozitatea dinamică a fluidului [kg/(m*s)], a fost calculată la 1,07. Considerând o colmatare 

care micșorează cu 99% secţiunea de trecere a fluidului fără a modifica însă valoarea EBCT, 

valoarea numărului Reynolds devine aproximativ 16. Aceasta demonstrează că practic în toate 

cazurile regimul de curgere al fluidului va fi perfect laminar, migrarea ionilor spre şi dinspre 

biofilmul format făcându-se sub influenţa unui gradient de concentraţie.  



 

Partea a II-a Modificarea scoicilor cu hidroxiapatită. Sinteză hidrotermală în diferite medii și 

condiții experimentale. Analiza fizico-chimică a scoicilor modificate (activitățile A 1.4, A 2.1 

și A 2.2) 

Obiectivul experimentelor a constat în obținerea scoicilor decorate (modificate) cu hidroxiapatită 

(HA), prin metoda hidrotermală și caracterizarea fizico-chimică a materialelor obținute. S-a căutat 

raportul optim între dimensiunea fracției de cochilii pe care se poate realiza și investiga depunerea 

de /decorarea cu HA, și fracția utilă pentru experimentele de creștere de biomasă pe acest suport 

și respectiv determinarea eficienței în îndepărtarea anumitor poluanți din apă.    

Materiale: Exoscheletele au fost colectate de la Marea Neagră și uscate natural timp de 7 zile. Apoi 

au fost sitate printr-o sită cu dimensiunea ochiurilor de 1 cm cu păstrarea fracțiunii cu dimensiuni 

mai mari, urmată de inspecție vizuală și îndepărtarea manuală a eventualelor impurități rămase 

după sitare. Impuritățile ușoare au fost îndepărtate prin suflare cu aer comprimat. Cantități mici de 

cochilii au fost spălate în baia cu ultrasunete, după care au fost imersate în soluție de hipoclorit de 

sodiu 6% pentru 3x24h. După acest tratament, scoicile au fost spălate repetat cu apă și la final cu 

apă distilată. După uscare în etuvă la 80 °C, cochiliile au fost introduse într-o soluție de NaOH 1M 

pentru 24h, pentru a elimina urmele de material organic.  A urmat o nouă spălare repetată cu apă 

și la final cu apă distilată, apoi uscare la 80 °C. După uscare, exoscheletele au fost sparte și cernute 

prin site cu ochiuri de dimensiuni diferite, rezultând mai multe fracțiuni, care au fost colectate 

separat. Soluțiile conținând precursorul de fosfor (a doua componentă a ansamblului de reactanți) 

utilizate în cursul experimentelor au compozițiile prezentate în Tabelul 2, urmând ca în descrierile 

ulterioare să fie menționat doar codul respectivei compoziții. Acestea au fost calculate pe baza 

ecuației reacției chimice (1) sau (2) astfel încât să corespundă unei anumite valori a gradului de 

conversie a carbonatului de calciu în HA. 

Reacția chimică ce stă la baza obținerii HA utilizând acid fosforic și carbonat de calciu (scoici) 

este următoarea: 

10 CaCO3 + 6 H3PO4 Ca10(PO4)6(OH)2 + 10 CO2↑ + 8 H2O                                                    (1) 

Reacția chimică pentru obținerea HA utilizând scoici și fosfat disodic este următoarea:  

       10 CaCO3 + 6 Na2HPO4 + 2H2O  Ca10(PO4)6(OH)2 + 8NaHCO3 + 2 Na2CO3                            (2) 

 

 

 

Tabel 2 Compoziția soluțiilor utilizate în cadrul sintezelor și codul corespunzător 

Compoziție soluție Codul corespunzător pH 



NH3 0.04 M, CH3-COOH 0.015 M, H3PO4 0.01 M C1 8.3 

NH3 0.02 M, CH3-COOH 0.015 M, H3PO4 0.01 M C2 4.8 

NH3 0.12 M, CH3-COOH 0.01 M, H3PO4 0.06 M C3 7.1 

NH3 0.12 M, H3PO4 0.06 M C5 7.3 

NH3 0.12 M, CH3-COOH 0.09 M, H3PO4 0.06 M C6 5.3 

Na2HPO4.12 H2O 0.468 M FS 9.1 

 

Experimente hidrotermale 

Pentru a desfăşura experimentele hidrotermale în condiţii reproductibile este necesară 

cunoaşterea conţinutului de carbonat de calciu din materia primă deoarece acest compus reprezintă 

precursori de reacţie în procesul hidrotermal conform reacţiei numărul 2. Conţinutul de carbonat 

de calciu a fost determinat prin analiza MP-AES încă din prima fază a proiectului. Totuşi alături 

de carbonatul de calciu (aragonit + calcit) mai există şi alte elemente în concentraţie redusă, care 

pot fi integrate în structura HA obţinută în urma procesului hidrotermal. Concentraţiile acestor 

microelemente au fost determinate atât prin MP-AES cât şi prin EDX. Deoarece analiza EDX nu 

este suficient de sensibilă pentru a determina elemente în concentraţie de mg/kg materie primă, 

cele mai importante microelemente metalice (McM) au fost determinate prin MP-AES, apoi o 

masă importantă de exoschelete a fost dizolvată complet în acid azotic, după care microelementele 

au fost concentrate prin precipitare selectivă utilizând amoniac şi sulfură de sodiu. Compoziţia 

amestecului de sulfuri şi hidroxizi ai metalelor grele a fost determinată prin spectroscopie EDX iar 

pe baza raportului atomic Fe (din MP-AES)/McM detectat în EDX, au fost determinate şi 

concentraţiile microelementelor care nu pot fi uşor determinate prin analiza MP-AES fără a avea 

importante interferenţe date de multitudinea liniilor de emisie ale acestora. 

  Rapoartele concentrațiilor Mg:Fe obținute din analiza MP-AES pentru cele 3 tipuri de exoschelete 

sunt: 19.15- proba 1, 2.88 – proba 2, 5.42 – proba 3, cu o medie de 8.93. 

Dreptele de calibrare au prezentat un foarte bun coeficient de corelație, R2 ≥ 0,99998, care 

reflectă exactitatea analizei acestor elemente prin metoda MP-AES. 

 Spectrul EDX pentru hidroxizii și sulfurile metalelor grele din proba de exoschelete este prezentat 

în Figura 5. Raportul atomic Fe:Si:Al:Mn este de: 1:7,98:4,10:0,13. 



 
Fig. 5 Spectrul EDX 

al masei obţinute prin 

precipitarea metalelor 

grele cu sulfură 

 

 

 

 

 

În concluzie se poate spune că proba de exoschelete supusă procesului hidrotermal ce va fi 

prezentat în continuare conţine în medie: 38,7% Ca (echivalent 96,7% CaCO3); 0,081% Mg 

(echivalent 0,280% MgCO3); 0,043% Si; 0,019% Al; 0,009% Fe; 0,001% Mn (toate procente 

masice), alături de compuşi ai carbonului, fosforului, azotului, oxigenului şi sulfului.  

Experimentele hidrotermale s-au realizat în autoclave de oțel prevăzute cu izolatie 

interioară de PTFE (teflon). a) S-au utilizat cantități de scoici din fracțiunea 1-1.6 mm, pentru 

fiecare experiment, și cantități de soluție calculate astfel încât fosfatul din soluția de electrolit să 

reacționeze cu maxim 5% din carbonatul de calciu conținut de scoici. Temperatura de lucru a fost 

stabilită la 180 °C, variabilele fiind timpi de 2h (probele C1_2, C5_2, C6_2), 4h (C1_4, C5_4, 

C6_4) și 20 h (probele C1_20, C3_20, C5_20, C6_20), respectiv compoziția soluției (C1 - (NH3 

0.04 M, CH3-COOH 0.015 M, H3PO4 0.01 M), C3 -(NH3 0.12 M, CH3-COOH 0.01 M, H3PO4 

0.06 M), C5-(NH3 0.12 M, H3PO4 0.06 M) sau C6 – (NH3 0.12 M, CH3-COOH 0.09 M, H3PO4 

0.06 M). La finalul fiecărui experiment, proba a fost colectată și spălată cu apă distilată, apoi uscată 

în etuvă la 80 °C. Sinteza detaliilor experimentale este cuprinsă în Tabelul 2. 

 

 

 
Fig. 6 Spectrele XRD ale exoscheletelor tratate 

hidrotermal între 2 și 20h la 180 °C, iar ultimul 

spectru reprezintă referința pentru HA din baza de 

date ICDD 

 Fig. 7 Spectrul XRD al probei C5_20 cu identificarea 

primelor 5 cele mai intense maxime ale HA 

 

 



După uscare, probele au fost analizate prin difracție de raze X, spectrele fiind prezentate 

în Figura 6, împreună cu spectrul probei C5_20 (Figura 7) pe care sunt marcate maximele 

corespunzătoare fazelor cristaline prezente. Se remarcă prezența primelor 5 cele mai intense 

maxime ale HA.  Fiecare spectru de difracție conține reflexii provenite de la aragonit și calcit, 

formele polimorfe ale carbonatului de calciu existente în cochilii, semnale care sunt numeroase și  

intense. Acest aspect, precum și suprapunerea pozițiilor maximelor de difracție ale acestor faze cu 

pozițiile reflexiilor HA, îngreunează semnificativ identificarea acesteia din urmă. La acest 

fenomen contribuie și cantitatea foarte redusă de HA cristalină, datorată gradului de conversie 

maxim al carbonatului de calciu de 5% masic.   

S-a constatat existența HA, pentru toate probele de compozite sintetizate în cadrul 

acestei serii. Cea mai bună rezoluție pentru picurile HA (intensitate maximă a reflexiilor, respectiv 

separare cât mai clară a acestora) s-a obținut pentru proba C5_20, urmat de C5_2 și apoi C6_20. 

Comparând rezultatele în funcție de timp pentru aceeași compoziție se constată că pentru seriile 

cu compozițiile C1 și C5, intensitățile maximelor HA scad odată cu creșterea timpului de reacție 

de la 2 la 4 h, apoi cresc odată cu creșterea timpului la 20h până la valori ușor mai mari decât cele 

de la 2h. La seria C6, intensitățile reflexiilor HA cresc odată cu creșterea timpului de sinteză. Deși 

HA cristalină se poate obține la timpi de reacție de 2 și respectiv 4h, scalabilitatea procesului este 

mult mai bună la timpi de reacție mari, deoarece atingerea temperaturii de regim într-o autoclavă 

cu fragmente de exoschelete nu este determinată atât de convecție, cât de conducție. Convecția 

este împiedicată de masa de substanță solidă impregnată cu precursorul dizolvat. 

Pentru aceeași durată de timp de tratament hidrotermal și soluții cu compoziție diferită, 

intensitățile maximelor cresc în ordinea C1<C3<C6<C5, indiferent de durata de timp utilizată. 

În vederea confirmării prezenței HA, s-a recurs la tehnica FTIR, spectrul obținut pentru 

proba C5_20 fiind prezentat în Figura 8. Se observă prezența benzilor caracteristice carbonatului 

de calciu (în formele polimorfe aragonit și calcit), și a HA – prin prezența benzilor grupării fosfat, 

dar mai ales prin prezența benzii ascuțite a grupării OH structurale la frecvența de 3567 cm-1. 



 

Fig. 8 Spectrul în infraroșu al probei 

obținute folosind soluție cu compoziția 

C5 și tehnica hidrotermală (180 °C, 20h) 
 

a) Pentru a testa 

stabilitatea substratului în mediu 

alcalin la temperatură ridicată, s-au 

realizat experimente hidrotermale 

utilizând scoici din specia Mya 

arenaria, fracțiunea 0.3-0.8 mm, 100 mg per autoclavă. Mediul de reacție a constat în NaOH 1M 

și apoi aceeași soluție în combinație cu Na2SO3 soluție 2 mM, respectiv 8 mM. Cantitatea de soluție 

utilizată a fost 20 mL, în fiecare caz. Amestecul a fost încălzit la 140 °C pentru 20 h, apoi răcit 

natural până la temperatura camerei. Scoicile au fost apoi extrase și spălate în mod repetat cu 

cantități mici de apă distilată, urmat de uscare în etuvă la 80 °C. Analiza prin difracție de raze X a 

relevat faptul că proba de scoici conține aragonit, o fază polimorfă a carbonatului de calciu, bine 

cristalizat și monofazic.  

 
Fig. 9 Spectrele de difracție de raze X pentru: F1 – scoici brute, SC1 – scoici tratate cu NaOH 1M, SC2 - scoici 

tratate cu NaOH 1M și Na2SO3 2 mM, SC3 - scoici tratate cu NaOH 1M și Na2SO3 8 mM. Sunt prezentate ca 

referință spectrele pentru aragonit, calcit și hidroxid de calciu din baza de date ICDD 
 

Proba obținută prin tratament hidrotermal cu hidroxid de sodiu (SC1) conține hidroxid 

de calciu ca fază preponderentă, împreună cu cantități mici de aragonit și calcit, însă faza 

predominantă prezintă o creștere cristalină puternic preferențială de-a lungul direcției  (001). 

Aceleași faze cristaline sunt prezente și în probele tratate cu hidroxid de sodiu și sulfit 

de sodiu (SC2 și SC3). Adiția sulfitului de sodiu (proba SC2) a redus efectul de creștere 



preferențială al hidroxidului de calciu, reducere accentuat mai vizibilă odată cu creșterea cantității 

de sulfit adăugată (SC3).  Proba SC3 prezintă un mod de cristalizare a hidroxidului de calciu care 

este în acord cu profilul standard al acestui material (Figura 9). Spectrele EDX ale celor patru 

probe sunt prezentate în Figura 10, și confirmă prezența carbonului, a oxigenului și a calciului în 

toate probele, fără a fi prezente alte elemente.  

 

  

 
 

Fig. 10 Spectrele EDX ale probelor F1, SC1, SC2 si SC3 
 

Imaginea SEM pentru scoicile neprocesate prezintă o structură tipică, lamelară, în timp ce 

proba SC1 prezintă o structură atipică pentru hidroxidul de calciu, care este de obicei de tip 

hexagonal. Există particule cu unghiuri de 60 și 120 de grade, care evidențiază totuși cristalizarea 

hexagonală tipică, în conformitate cu prezența acestei faze în spectrul XRD. Creșterea 

preferențială observată la această probă se manifestă sub formă de prisme hexagonale, nu tipicele 

lamele. La adăugarea de sulfit de sodiu (proba SC2), se observă o rețea ordonată lamelară, cu 

margini zimțate într-o manieră neregulată. Această structură seamănă cel mai bine cu cea originală, 

și este de presupus că  formarea Ca(OH)2 are loc la nivelul părților terminale ale lamelelor de 

aragonit, utilizând ionii de Ca drept precursor. Aceste muchii încep să formeze unghiuri de 60 de 

grade și uneori se transformă în prisme triunghiulare (vezi inset Figura 11). 

 

 

 



 

 

 

Fig. 11 Imagini SEM pentru scoici neprocesate (F1) și cele trei probe obținute prin tratament hidrotermal 
 

 Creșterea cantității de sulfit de sodiu duce la o schimbare a morfologiei (proba SC3): macle 

formate din blocuri mari cu formă neregulată, acoperite cu un strat fin de cristale cu formă de lame 

de cuțit, grupate sub formă de stea. Straturi paralele de cristale sunt ușor vizibile, așezate paralel 

cu direcția principală a formațiunilor cu cele mai mari dimensiuni și având aspect de coli de hârtie 

rulate. Cu excepția probei SC1, care este sub formă de granule cu dimensiuni micrometrice, 

celelalte probe sunt compuse din blocuri de dimensiuni mari.    

  S-a decis realizarea de teste în regim hidrotermal utilizând fosfat disodic (FS, vezi Tabel 1) 

la 150 °C, pentru perioade de timp cuprise între 4 și 112h. Acidul fosforic a fost înlocuit cu fosfat 

disodic atât pentru micșorarea grăunților cristalini, cât și pentru eliminarea degajării CO2 sau 

evitarea neutralizării parțiale a acidului fosforic până la pH 7 cu amoniac.  

 Raportul dintre reactanți a fost calculat pentru o conversie de maxim 5% a carbonatului de 

calciu. Pentru fiecare experiment s-au utilizat fragmente de scoici cu dimensiuni cuprinse între 1 

și 1.6 mm.  După răcirea autoclavei, fiecare probă a fost separată și spălată repetat cu apă distilată, 

apoi uscată la 80 °C și analizată prin XRD. Spectrele rezultate sunt prezentate în Figura 12, unde 

sunt marcate cu linii verticale pozițiile celor mai intense 5 maxime ale HA din fișa ICDD cu care 

s-a realizat identificarea acestei faze.  

 Din analiza spectrelor se observă prezența aragonitului și calcitului, la fel ca și în cazul altor 

probe, dar și a HA, ceea ce reprezintă dovada formării compozitului de interes.  

Din compararea pozițiilor și intensităților maximelor corespunzătoare HA se remarcă faptul că 

spectrul probei obținute după un tratament de 12h prezintă cele mai bune caracteristici (atât ca 

rezoluție a maximelor, cât și ca raport între intensitățile absolute ale maximelor fazelor 

identificate). O imagine SEM de suprafață a probei obținută după tratament hidrotermal timp de 

12h este prezentată în Figura 13, unde se poate remarca modificarea morfologiei la nivelul 



suprafeței scoicii, de la aspectul lamelar caracteristic la prisme hexagonale crescute perpendicular 

pe suprafață. 

  

 
Fig. 12. Spectrele de difracție de raze X ale 

compozitelor obținute hidrotermal la 150 °C 

utilizând fosfat disodic între 4 și 112 ore. 

Ultimul spectru este cel pentru HA standard din 

baza de date ICDD 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Există poziții în care deasupra cristalelor prismatice se găsesc mici aglomerări de cristale a căror 

formă nu se poate distinge cu precizie. Acest aspect morfologic prezintă avantajul unei suprafețe specifice 

externe, mărite.  

                 

 

 

 
Fig. 13 Imagini SEM și spectre EDX ale suprafeței probei înainte (stânga) și după (dreapta) tratamentul hidrotermal 

timp de 12h în fosfat disodic la 150 °C 
 

 Soluția rezultată după fiecare experiment hidrotermal din această serie a fost colectată în 

vederea determinării concentrației de ioni fosfat, respectiv a gradului de consum al acestora din 

soluție. Protocolul experimental a constat în colectarea și filtrarea soluției prin filtru de 0.22 µm, 

diluare la balon cotat, și apoi prin diluții succesive concentrația soluției a fost adusă în domeniul 



de măsură al minicolorimetrului pentru fosfat Hygiena. Pentru toate probele s-au realizat 3 

măsurători ale concentrației fosfatului, apoi media aritmetică a acestora s-a utilizat pentru a calcula 

gradul de conversie, valorile medii rezultate fiind prezentate în Tabelul 3.  

 

Tabel 3 Gradul de conversie al ionilor fosfat din soluție în funcție de timpul alocat sintezei hidrotermale 

Timpul (ore) 4 12 16 30 40 64 112 

Conversie (%) 98.6 97.2 97.8 99.4 99.3 99.5 99.3 
 

 Rezultatele obținute arată faptul că în primele 4h de tratament hidrotermal are loc nucleația ca 

urmare a reacției chimice. După acest interval au loc fenomene de recristalizare/creștere a 

germenilor cristalini. 

         Ca urmare a faptului că la 150 °C cel mai bun rezultat utilizând fosfat disodic s-a obținut 

pentru un timp de reacție de 12h, s-a verificat rezultatul aceleiași reacții la 200°C. Raportul dintre 

reactanți a fost calculat pentru o conversie de maximum 5% a carbonatului de calciu. Proba 

obținută a fost spălată repetat cu apă distilată și apoi uscată la 80°C, după care a fost analizată prin 

XRD. Spectrul obținut este prezentat în Figura 14. Diferențele dintre cele două spectre (ale 

compozitelor obținute la 150 și la 

200 °C) nu prezintă o 

îmbunătățire semnificativă a 

calității materialului cristalin 

referitor la conținutul de HA 

odată cu creșterea temperaturii, 

de aceea nu este justificată 

creșterea temperaturii pentru 

experimente de obținere de 

compozite din scoici și HA prin 

metoda hidrotermală. În 

imaginea SEM din Figura 15 se observă la nivel mult mai redus morfologia de tip prismatic a 

suprafeței scoicii, în plus apărând formațiuni cristaline aciculare (probabil HA) si alte formatiuni 

neregulate ca dimensiuni sau formă.  



 
Fig.14. Spectrele de difracție ale 

compozitelor obținute hidrotermal 

cu fosfat  

disodic la 200 și 150 °C, și spectrul 

standard al HA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversia fosfatului din soluție, obținută ca urmare a măsurării cu minicolorimetrul a concentrației 

acestui ion din soluția inițială și apoi din soluția rezultată în urma experimentului hidrotermal, este 

de 99%.  

 

 

 

Fig. 15 Imagine SEM a suprafeței după tratamentul hidrotermal timp de 

12h în fosfat disodic la 200 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b) După stabilirea celor mai bune condiții pentru obținerea compozitelor de scoici și HA, s-a 

realizat sinteza hidrotermală cu același protocol folosind fracțiunea de scoici cu dimensiunile 

cuprinse între 4 și 7 mm, aceasta fiind fracțiunea care va constitui baza pentru umplutura (patul) 

bioreactorului în etapa următoare, în care se va testa funcționalitatea acestor compozite în cadrul 

experimentelor de purificare a apei. Singura diferență a fost ajustarea concentrației soluției de 



fosfat disodic, care a fost redusă de la 0.468M la 0.389 M, acest lucru fiind necesar pentru a obține 

același grad de transformare a carbonatului de calciu luând în calcul faptul că densitatea masei de 

scoici aparținând fracțiunii de dimensiuni mai mari (4-7 mm) este mai scăzută.  

c) Soluția rezultată după sinteza hidrotermală a fost colectată, filtrată prin filtru PES de 0.2 µm 

și utilizată pentru determinarea conținutului de ioni fosfat, utilizând minicolorimetrul de fosfat. 

După efectuarea a 3 determinări, media acestora a fost utilizată pentru a calcula gradul de consum 

al ionilor menționați din soluție, rezultând o conversie de 94.1%.  Materialul solid rezultat a fost 

spălat în mod repetat la vid cu apă distilată, apoi uscat la 110 °C.  

d)  Au fost realizate mai multe sinteze hidrotermale în aceleași condiții, pentru obținerea unei 

cantități suficiente din compozit, necesare atât caracterizării fizico-chimice, cât și testelor de 

purificare a apelor (un eșantion este prezentat în Figura 16).  

 Investigațiile SEM (Figura 16) au arătat că acest compozit păstrează morfologia întâlnită în 

cazul compozitului obținut cu fracțiunea mai mică de scoici, aceea de cristale prismatice, însă 

acestea sunt mai subțiri și mai numeroase. De asemenea, se observă cristale mari având formă de 

lame de cuțit, crescute din loc in loc și având câțiva micrometri lungime. 

  

 
Fig. 16 Imagine a 

compozitului obținut din 

scoici fracțiunea 4-7 mm și 

fosfat disodic la 150 °C timp 

de 12h, si o imagine SEM a 

suprafeței unei bucăți din 

acest compozit 

 

Pentru zona prezentată în imaginea SEM din Figura 16 s-a înregistrat harta compozițională 

(Fig. 17), în care se poate vedea prezența elementelor: Ca, P, Na, O și C. La nivelul cristalelor de 

dimensiuni mari din figură se găsește calciu în cantitate redusă, sodiu și fosfor, ceea ce 

demonstrează că acestea ar putea fi formate din fosfat de sodiu. La nivelul substratului se găsește 

calciu și fosfor, indicând existența HA. 

 

 
Fig. 17 Harta compozițională a probei de compozit din scoici și HA  

 

Pentru o altă imagine a acestui compozit, vizibilă în Figura 18, s-au marcat 6 zone pentru care s-



au înregistrat spectrele EDX, iar raportul atomic Ca:P și Ca:Na pentru fiecare din aceste puncte 

este prezentat in dreapta figurii 18. 

 

Fig. 18 Imagine SEM a unui fragment de compozit din scoici și HA și rapoartele atomice Ca:P și Ca:Na 

corespunzătoare celor 6 puncte de determinare din imagine 
 

Din tabelul de mai sus se observă că în punctele de măsurare A,D,E,F raportul Ca:Na 

este mai mic, probabil datorită existenţei unui fosfat de sodiu cu morfologie diferită de cea a 

substratului bogat în HA. 

Partea a III-a Expandare scoici și modificare cu hidroxiapatită prin sinteză hidrotermală. 

Analiza fizico-chimică a scoicilor expandate și a scoicilor modificate (activitățile A 1.4, A 

2.1 și A 2.2) 

Obiectivul experimentelor a constat în obținerea de scoici expandate și decorarea (modificarea) 

acestora cu hidroxiapatită (HA), prin metoda hidrotermală, precum și caracterizarea fizico-chimică 

a materialelor. 

Toate testele realizate în vederea expandării s-au realizat cu scoici aparținând fracțiunii 4-7 mm. 

Valoarea-țintă pentru pierderea de masă (gradul de descompunere) s-a situat în jurul a 5%, 

considerând aspecte precum: menținerea integrității structurale a scoicilor sau consumul de 

reactivi.  

Principalele procese chimice așteptate la calcinarea scoicilor sunt (1) degradarea oxidativă a 

componentei organice situate între lamelele de aragonit și (2) descompunerea termică a 

carbonatului de calciu la oxid de calciu și dioxid de carbon, conform ecuației reacției chimice de 

mai jos:  

CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)                                                                         (3) 

Teste preliminare de expandare a scoicilor s-au realizat prin plasarea unei cantități mici de scoici 

(circa 0.4 g) pe o sită, care mai apoi a fost introdusă în cuptorul preîncălzit la diferite temperaturi, 

selectate pe baza rezultatelor de termogravimetrie (Figura 19).  

 

Punct analiza Raport 

atomic 

Ca/Na 

Raport 

atomic 

Ca/P 

A 0.612 0.865 

B 0.910 0.803 

C 0.805 0.806 

D 0.093 0.679 

E 0.098 0.698 

F 0.591 0.776 



 
Fig. 19 Curba de analiză termică a unui eșantion de scoici, 

fracțiunea < 200 µm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În funcție de durata de timp și de temperatura la care au fost expuse scoicile, s-au 

măsurat pierderile de masă, care sunt prezentate în Tabelul 4. 

 

Tabel 4 Pierderile de masă ale probelor de scoici expandate în funcție de schema temperatură-timp aplicată 

Cantitatea de scoici (g) 0.4 0.4 0.4 5 5 50 50 50 

Temperatură(°C) 600 700 800 680 680 680 680 680 

Timp (min) 3 3 3 3 6 6 12 24 

Pierdere de masă(%) 3.6 4.77 10.4 3,63 4.41 2.69 3.48 5.27 
 

   
Fig. 20 Imagini SEM ale probelor de scoici tratate termic timp de 3 minute la  

600 °C (stânga), 700 °C (centru) și 800 °C (dreapta) 
 

În urma testelor preliminare și după analiza imaginilor SEM (unde se poate observa că la 

600 °C structura scoicii este nemodificată, la 700 °C încep să apară perforații echidistante pe toate 

suprafețele expuse, iar la 800 °C structura de tip lamelar se distruge) s-a stabilit că valoarea optimă 

de temperatură pentru realizarea expandării se situează în jurul valorii de 700 °C.  

După stabilirea temperaturii de lucru, s-a trecut la stabilirea perioadei de timp necesare. 

Următoarele teste au luat în lucru o cantitate mai mare de scoici (5g), temperatura de 680 °C și 

durate de timp de 3 și apoi 6 minute. S-a constatat că este nevoie de 6 minute pentru ca pierderea 

de masă să ajungă la o valoare satisfăcătoare. 
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Din punct de vedere morfologic (Figura 20) se observă că mărind cantitatea de scoici, este 

necesar să fie extins și intervalul de timp în care acestea sunt supuse tratamentului termic pentru a 

se obține o modificare structurală semnificativă.   

După răcire în exicator, fiecare eșantion a câte 50 g scoici a fost plasat într-un recipient 

conținând 4800 mL apă bidistilată și menținut timp de 4 zile la temperatura camerei, cu agitarea 

periodică a conținutului. Deoarece cantitatea de apă utilizată este foarte mare, echilibrul reacției 

este deplasat către dreapta. Deci, se poate spune că practic tot oxidul de calciu se transformă în 

Ca(OH)2, care se solubilizează în volumul mare de apă.  

Fig. 21 Imagini SEM ale probelor de scoici 

tratate termic la 680 °C timp de 3 minute 
 (stânga) și 6 minute (dreapta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul experimentelor următoare s-au luat în lucru eșantioane a câte 50 g scoici, care au fost 

supuse succesiv tratamentului termic pentru durate de timp de 6, 12 și apoi 24 minute, până la 

obținerea unui grad de transformare apropiat de cel dorit (Tabel 4). Imagini SEM ale acestei serii 

sunt prezentate in Figura 22. 

 

 
Fig. 22 Imagini SEM ale probelor de scoici tratate termic la 680 °C timp de 6 minute, 

 12 minute și respectiv 24 minute  

 

Ecuația principalei reacții chimice care are loc în această etapă, în care se generează ionul hidroxid, 

este:  

CaO (s) + H2O (l) → Ca(OH)2 (aq)                                                                  (4) 



După această perioadă, din fiecare recipient a fost extrasă o cantitate de 20 mL de soluție și filtrată 

prin filtru PES de 0.22 µm, apoi folosită în cadrul experimentelor de titrare. Scoicile au mai fost 

spălate de câteva ori cu apă bidistilată, apoi s-a măsurat pH-ul, care s-a situat în jurul valorii de 7. 

Scoicile au fost uscate în etuvă la 110°C.  

Pentru titrare s-au preparat soluțiile:  

a) 5·10-3 M Na2EDTA (pentru care s-a determinat un factor de 0.98);  

b) 2.5·10-2 M Ca2+, care a fost folosită ca standard primar, fiind obținută prin dizolvarea CaCO3, 

uscat la 150°C, în acid azotic de înaltă puritate. 

Determinarea calciului disponibilizat din volumul de 4.8 L apă corespunzător fiecărui eșantion de 

scoici s-a realizat prin titrare cu soluția de Na2EDTA, al cărei factor a fost determinat folosind 

standardul primar. Titrarea s-a efectuat la 40 °C, folosind ca indicator Eriocrom negru T în prezența 

unei soluții tampon pe bază de NH3-NH4Cl având pH 10. Concentrația ionului de calciu a fost 

comparată cu cea a ionului hidroxil, care a fost titrat utilizând o soluție de 10-2 M HCl și albastru 

de brom-timol ca indicator. Rezultatele obținute la titrarea celor trei soluții sunt prezentate in 

Tabelul 5. 

 

Tabel 5 Volumele de titrare pentru HCl și Na2EDTA 

Soluția Volum HCl 10-2 M (mL) Volum Na2EDTA 5·10-3 M (mL)  

6 min Titrare 1: 4.8; Titrare 2: 4.7 Titrare 1: 3.6; Titrare 2: 3.6 

12 min Titrare 1: 13; Titrare 2: 12.7 Titrare 1: 11.8; Titrare 2: 12 

24 min Titrare 1: 21.1; Titrare 2: 21.1 Titrare 1: 19.3; Titrare 2: 19.5 

 

Rezultatele obținute la titrarea cu HCl sunt prezentate in Tabelul 6. Procentul maxim de 

descompunere a CaCO3 după 24 minute a fost de 5.068 % (arătând o bună corelare cu ipoteza de 

lucru și cu rezultatele anterioare). Această titrare ține cont atât de prezența ionului hidroxil în 

soluția titrată (provenit în principal din reacția oxidului de calciu cu apa), cât și de prezența ionului 

carbonat și hidrogenocarbonat din această soluție, primul fiind o bază tare iar ultimii având 

proprietăți de baze slabe. 

 

Tabel 6 Rezultatele obținute la titrarea cu HCl 

Soluția Volum mediu 

HCl 10-2 M 

(mL) 

CaCO3 descompus 

din 50 g scoici (g) 

CaCO3 descompus 

din 50 g scoici (%) 

6 min 4.75 0.570 1.141 

12 min 12.85 1.543 3.087 

24 min 21.10 2.534 5.068 
 



Pentru a confirma aceste rezultate, au fost efectuate și titrări cu Na2EDTA, pentru a stabili 

concentrația ionilor Ca2+ solubilizați. Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 7.  

 

Tabel 7 Rezultatele obținute la titrarea cu Na2EDTA 

Soluția Volum mediu 

Na2EDTA 5∙10-3 M 

(mL) 

CaCO3 descompus 

din 50 g scoici (g) 

CaCO3 descompus 

din 50 g scoici (%) 

6 3.60 0.424 0.847 

12 11.90 1.401 2.801 

24 19.40 2.283 4.567 
 

Se observă că gradele de descompunere calculate prin cele două metode (titrare cu HCl și 

Na2EDTA) sunt similare. Diferența de 10% dintre rezultate ar putea avea explicații precum 

precipitarea parțială a ionilor de Ca2+ produși în reacție cu CO2  dizolvat în apa de spălare a 

hidroxidului de calciu.  După stabilirea protocolului pentru expandare, s-a repetat procedura cu 

mai multe eșantioane de scoici până la obținerea unei mase de material suficientă pentru a fi 

utilizată pentru caracterizare fizico-chimică, ca umplutură pentru bioreactor și respectiv ca suport 

pentru creștere hidrotermală a HA.  

Suprafaţa specifică a probelor a fost determinată folosind metoda BET. Izotermele au fost 

obţinute în mediu de azot. Probele au fost anterior degazate în vid timp de 15 ore la temperatura 

camerei şi 7 ore la 100 °C.  Volumul total al porilor a fost determinat din ultimul punct al izotermei, 

iar pentru distribuţia porilor a fost utilizată metoda BJH din ramura de desorbţie. 

Izotermele prezentate în Figura 23 arată că sunt în majoritate de tipul II specific pentru 

materiale neporoase, cu excepţia probei de scoici brute. Aceasta este o combinaţie între tipul II dar 

şi tipul IV cu H3. 

 

Fig. 23 Izotermele de adsorbţie-desorbţie și distribuția porilor pentru probele: E = scoici expandate, EH = scoici 

expandate și tratate hidrotermal, S = scoici brute, SH = scoici tratate hidrotermal.  



Suprafaţa specifică se cifrează în toate cazurile între 1,3 şi 1,8 m2/g. Distribuţia porilor prezentată 

în indică faptul că majoritatea porilor sunt în jur de 3 nm diametru. Aceşti pori mici sunt probabil 

daţi de structura lamelară a probelor care după cum se ştie au înterpuse straturi proteice cu grosime 

mai mică de 20 nm. Structura lor densă face ca porozitatea totală să fie redusă iar grosimea redusă 

a straturilor proteice face imposibilă existenţa porilor majoritari de dimensiuni mai mari de 20 nm. 

Faptul că probele au o densitate mai mare de 1 g/cm3 indică faptul că porozitatea totală dată de 

fracţia porilor închişi este redusă. Diferenţele dintre BJH pe ramura de adsorbţie şi BJH pe ramura 

de desorbtie arată că materialele au pori neuniformi ca dimensiune. 

Tratament hidrotermal scoici expandate 

Exoscheletele expandate la 680 °C timp de 24 minute, bine spălate și uscate, au fost 

amplasate în autoclave de teflon împreună cu soluția de Na2HPO4.12 H2O 0.389M și supuse 

tratamentului termic la 150 °C timp de 12 h.  

Soluția rezultată după tratamentul termic a fost colectată, filtrată prin filtru PES de 0.2 

µm și utilizată pentru determinarea conținutului de ioni fosfat, utilizând minicolorimetrul de fosfat. 

După efectuarea a 3 determinări, media acestora a fost utilizată pentru a calcula gradul de consum 

al ionilor menționați din soluție, rezultând o conversie de 98.8%.  

Compozitele obținute au fost spălate la vid, în mod repetat, cu apă bidistilată și apoi 

uscate la 110 °C. Analiza prin microscopie electronică (Figura 24) a arătat prezența pe suprafața 

bucăților de scoici a cristalelor aciculare de HA și a unor cristale cu formă de lamă de cuțit.  

Spectrul rezultat din analiza EDX a unui astfel de cristal cu formă alungită este 

prezentat în Figura 25, unde pe lângă prezența elementelor așteptate: O, P și Ca, se regăsesc și Na, 

Al și Mg (ultimele în cantități foarte mici). Mg și Al au fost găsite în probe de scoici brute, iar 

prezența Na se datorează trecerii acestuia din precursor (soluția de fosfat disodic) în structura 

cristalină a compozitului obținut, probabil sub forma unei substituții într-una din rețelele cristaline 

prezente. S-a realizat o hartă elementară pe un fragment de compozit din scoici expandate și HA, 

rezultatele fiind prezentate în Figura 26. 

 



 
Fig. 24 Imagini ale: unei autoclave după experimentul hidrotermal, unui eșantion de compozite din scoici expandate 

și HA, obținut hidrotermal, și o imagine SEM a unei probe de scoici expandate și apoi tratate hidrotermal cu 

soluție de fosfat disodic la 150 °C timp de 12h;  

 
Fig. 25 Spectrul EDX al unui cristal alungit prezent pe suprafața 

compozitului de scoici expandate și HA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se poate observa o distribuție uniformă a calciului și a fosforului, care atestă o acoperire omogenă 

a carbonatului de calciu cu HA. De asemenea, nu se observă o concentrare a sodiului în anumite 

zone ale probei, ceea ce susține ipoteza de integrare a sodiului în filmul fosfatic obținut. 

Din studiile EDX s-a observat că rapoartele atomice Ca:P și Ca:Na cresc odată cu creșterea 

numărului de spălări ale probei. În același timp, hărțile EDX pentru proba expandată și tratată 

hidrotermal arată concentrații diferite de Na evidente pe particule cu morfologie diferită (Figura 

27), particulele aciculare având substanțial mai mult Na decât substratul pe care se află. În cazul 

probelor spălate multiplu, imaginile SEM relevă că particulele aciculare au dispărut aproape în 

întregime. Din aceste date se poate trage concluzia că particulele aciculare reprezintă o altă fază 

cristalină decât HA, cu conținut mai ridicat de Na și P și cu solubilitate mai mare decât HA (posibil 

fosfat de sodiu). 



 
Fig. 26 Imagine SEM a unui fragment de compozit din scoici expandate și HA, spectrul EDX și hărțile elementale 

corespunzatoare.  

 

 
Fig. 27 Imagine SEM a unui fragment de compozit din scoici expandate și HA, 

 spectrele EDX în punctele B și C, și rapoartele atomice Ca:P și Ca:Na corespunzătoare. 

 

Concluzii finale 

Au fost colectate, prelucrate și caracterizate materiile prime(cochilii de scoici de la Marea Neagră). 

S-au pregătit substraturile naturale pe bază de exoschelete marine pentru susținerea biomasei, prin 

proceduri multiple de fragmentare, tratament termic şi hidrotermal la diverse temperaturi, pH-uri 

şi timpi de reacţie folosind precursori variaţi. De asemenea s-au proiectat şi s-au fabricat biofiltre 

inovative ce vor fi utilizate în etapa următoare. Probele au fost caracterizate prin multiple tehnici 

ca XRD, SEM, EDX, BET, MP-AES, FT-IR, analiză chimică calitativă şi cantitativă, titrări acido-

bazice şi complexonometrice cu determinarea randamentului de formare a hidroxiapatitei şi de 

descompunere termică a carbonatului de calciu din exoschelete, obţinându-se peste 300 de buletine 

de analiză şi micrografii. De asemenea datele științifice au fost diseminate în concordanţă cu planul 

de realizare al proiectului, prin prezentarea unui număr total de 5 lucrări în cadrul a 3 conferinţe 

internaţionale, 3 articole ”Proceedings paper” publicate în reviste de tipul „Open Access” cu ISBN, 

și o lucrare trimisă spre publicare la o revistă cotată ISI. 

Director Proiect,  

CSIII Dr Chim Alexandra Ioana Bucur 

 


