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Teză de abilitare: Contribuții aduse materialelor pe bază de argilă și 

aplicațiile lor în protecția mediului și industrie  

 

Rezumat 

 
Incepând de la finalizarea tezei de doctorat (Cercetări privind prepararea și testarea 

unor argile modificate chimic cu aplicații în procese de depoluare, Universitatea Tehnică 

”Gh. Asachi” Iași/2004,  prof. dr. ing Ilie Siminiceanu), activitatea mea de cercetare a deschis 
noi direcții privind prepararea, caracterizarea și implementarea unor materiale de reținere a 
poluanților, pe bază de argilă. Domeniul de activitate a vizat în principal protecția mediului 
prin utilizarea de materiale și metode care să ducă la o captare eficientă a poluanților.  

In Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău am dezvoltat un domeniu de cercetare 
legat de procese de depoluare utilizând materiale pe bază de argilă. Majoritatea direcțiilor de 
cercetare abordate de mine și de colectivul pe care îl coordonez converg către depoluarea 
mediului pe baza utilizării argilelor. De asemenea, șase tineri din colectivul meu de cercetare 
și-au susținut tezele de doctorat pe acest domeniu. 

De-a lungul anilor am atins și domenii conexe de utilizare a materialelor argiloase în 
tehnologii și biotehnologii alimentare, farmaceutice sau catalizatori. 

Activitatea de cercetare a fost desfășurată în cadrul Universității “Vasile Alecsandri” 
din Bacău în cadrul Centrului de Cercetare “Științe Inginerești Aplicate” pe care îl coordonez, 
în colaborare cu universități de prestigiu din țară și din străinătate.  

Scopul muncii de cercetare a fost crearea de materiale performante capabile sa fie 
active în captarea poluanților și încercarea de a trata problemele de poluare într-o manieră 
“verde”. Mi-am îndreptat atenția spre argile, ca materiale ce pot înregistra performanțe 
deosebite în reținerea poluanților, fiind totodată materiale naturale ce se găsesc din abundență 
în țara noastră. 

Am preparat mai multe tipuri de materiale pe bază de argilă cationică și anionică, 
utilizând în principal ca materie primă argila brută provenită din carierele țării noastre. Toate 
materialele preparate au fost caracterizate prin ansamblul de metodele recunoscute la nivel 
european și mondial: determinare de granulometrie, determinare de suprafață specifică 
(metoda BET) și volum de pori, determinare de structură și distanță interplanară (MOB, SEM, 
EDAX), determinarea proprietăților de suprafață (aciditate și bazicitate de suprafață: TPD), 
etc.  

Chiar dacă interesul științific m-a determinat să studiez o diversitate de materiale, am 
dezvoltat două tematici de cercetare unitare în privința metodologiei de abordare, cu 
aplicativitate în protecția mediului și anume: depoluare mediului utilizănd argile cationice și 
depoluare mediului utilizănd argile anionice. 

Cercetările realizate până în prezent sunt materializate prin publicarea a 32 de articole 
ISI,  participare/coordonare în 6/2 proiecte de cercetare-dezvoltare, 5 brevete, ceea ce a dus la 
realizarea unui h-index personal cu valoarea 8 (Web of Science) și ceea ce este pote cel mai 



 

important: elaborarea și susținerea a 6 teze de doctorat 
domeniul depoluării mediului 

 

Proiect de cercetare
 

Perspectivele științifice deschise de lucr
noi competențe îmi permit să propun abordarea cercet

Axe de cercetare propuse pentru dezvoltarea viitoare

 

Axa de cercetare 1. 
Depoluarea mediului cu materiale pe baz

 În cadrul acestei axe, se dore
tip hibrid cu componentă anorganic
două subdirecții de dezvoltare: 

� materiale hibride argilă
� materiale hibride argile/pigmen

 

Axa de cercetare 2. 
Dezvoltarea experimental

materiale. 

Această axă are ca scop 
a unui pilot la nivel de laborator care s
poluanților pe diferite materiale.  

 

Axa de cercetare 3. 
Depoluarea mediului cu materiale capabile s

Această axă de cercetare const
substanțe organice în matrice de argil
poluanți care se pot afla în stare 
această metodă este încapsularea unei substan
anorganică de tip “gazdă”. Aici se prev
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ținerea a 6 teze de doctorat de către tinerii din c
 utilizând materiale pe bază de argile.  

Proiect de cercetare 

țifice deschise de lucrările anterioare și de achiziț
propun abordarea cercetărilor viitoare pe trei axe principale

Axe de cercetare propuse pentru dezvoltarea viitoare 

.  
Depoluarea mediului cu materiale pe bază de argilă, de tip hibrid

În cadrul acestei axe, se dorește obținerea de materiale utilizate în protec
 anorganică pe bază de argilă și componentă organic

ii de dezvoltare:  
ateriale hibride argilă/derivați de celuloză utilizate în depoluarea mediului 
ateriale hibride argile/pigmenți clorofilieni utilizate în depoluarea mediului

 
Dezvoltarea experimentală a procesuluide reținere a poluanț

 are ca scop realizarea în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bac
a unui pilot la nivel de laborator care să permită studierea proprietă

ilor pe diferite materiale.   

 
Depoluarea mediului cu materiale capabile să încapsuleze poluan

 de cercetare constă în încapsularea și eliberarea controlat
e organice în matrice de argilă anionică (LDH). Această tehnică permite captarea de 

i care se pot afla în stare solidă, lichidă sau gazoasă. Principiul care guverneaz
 este încapsularea unei substanțe organice de tip  “invitat”  într

. Aici se prevăd două subdirecții de dezvoltare: 

AXA 1

Depoluarea mediului cu materiale pe bază 
de argilă, de tip hibrid

AXA 2

Dezvoltarea experimentală a procesului
de reținere a poluanților pe diferite 

materiale

AXA 3

Depoluarea mediului cu materiale capabile 
să încapsuleze poluanți/micropoluanți

colectivul nostru, pe 

i de achiziționarea în timp de 
rilor viitoare pe trei axe principale: 

 
 

, de tip hibrid.  

inerea de materiale utilizate în protecția mediului de 
ă organică. Ea cuprinde 

 utilizate în depoluarea mediului și  
i clorofilieni utilizate în depoluarea mediului. 

inere a poluanților pe diferite 

„Vasile Alecsandri” din Bacău 
 studierea proprietăților de reținere a 

 încapsuleze poluanți/micropoluanți  
i eliberarea controlată a diferitelor 

ă permite captarea de 
. Principiul care guvernează 

“invitat”  într-o substanță 



 

� materiale hibride pentru depoluar
� materiale funcționalizate pe baz
În principal cercetările care se vor dezvolta vor avea la baz

la contribuții aduse domeniului de
rețină diferiți poluanți aflați în cantit
caracteristică importantă a materialelor realizate va fi aceea de a avea eficien
efluenților gazoși sau lichizi cât 

Consider interesantă și oportun
care să trateze prin intermediul materialelor
biotehnologiilor alimentare, farmaceutice 

 

Proiectul pentru dezvoltare
 

 extinderea echipei de cercetare cu tineri doctoranzi/post
țară sau străinătate interesaț

 participarea la competițiile lansate privind proiecte 
 materializarea muncii de cercetare prin publica
științifice importante; 

 aprofundarea relațiilor cu partenerii tradi
noi relații în strânsă legătură

 acreditatrea Centrului de Cercetare “
 activitate mai semnificativă
național și internațional. 
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materiale hibride pentru depoluarea mediului de tip argile/ciclodextrine 
ionalizate pe bază de argile/ciclodextrine pentru depoluarea mediului

rile care se vor dezvolta vor avea la bază studii aplicative referitoare 
ii aduse domeniului de inginerie a mediului prin realizarea de materiale capabile s

ți în cantități mici (urme) aflate în orice stare de agregare. O 
 a materialelor realizate va fi aceea de a avea eficien

i sau lichizi cât și în depoluarea solurilor.  
și oportună o abordare a unui subdomeniu din ingineria mediului 

 trateze prin intermediul materialelor, problemele de mediu din 
biotehnologiilor alimentare, farmaceutice și cataliză. 

dezvoltarea viitoare include în afara direcțiilor de cercetare 

extinderea echipei de cercetare cu tineri doctoranzi/post-doctoranzi, tineri cercet
ți în aducerea de contribuții în ingineria mediului;

țiile lansate privind proiecte de cercetare naționale 
materializarea muncii de cercetare prin publicații de valoare și participare la man

iilor cu partenerii tradiționali din țară și din strainătate 
ătură cu tematica de interes și competențele acumulate;

acreditatrea Centrului de Cercetare “Științe Inginerești Aplicate” pe care îl coordonez;
activitate mai semnificativă a Grupului Român de Argilă din România, recunoscut la nivel 

      Semn

     

ea mediului de tip argile/ciclodextrine și 
 de argile/ciclodextrine pentru depoluarea mediului. 

 studii aplicative referitoare 
inginerie a mediului prin realizarea de materiale capabile să 

i mici (urme) aflate în orice stare de agregare. O 
 a materialelor realizate va fi aceea de a avea eficiență în  depoluarea 

niu din ingineria mediului 
problemele de mediu din domeniul 

iilor de cercetare științifică:  

doctoranzi, tineri cercetători din 
ii în ingineria mediului; 

ionale și internaționale; 
i participare la manifestări 

ătate și deschiderea de 
ele acumulate; 

ti Aplicate” pe care îl coordonez; 
 din România, recunoscut la nivel 

Semnătura 

 


