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RAPORT STIINTIFIC SI TEHNIC 

PROIECT “Compozite inovative poliester / celuloza bacteriana pentru inginerie 

biomedicala (POLYBAC)” nr. 158/2012, ETAPA II, 30.12.2013 

Rezumat 

Etapa II a proiectului intitulata “Sinteza si caracterizarea avansata a compozitelor 

PHAs/BC pentru aplicatii biomedicale. Studii in vitro de biocompatibilitate” a avut un numar 

de 13 activitati de cercetare in care au fost implicati coordonatorul UPB, partenerul P1 ICCF, 

partenerul P2 ICECHIM si partenerul industrial P3 S.C. ICPE Bistrita S.A.  

 In aceasta a doua etapa a proiectului primele activitati au constat in stabilirea unor 

conditii specifice de prelucrare a mediilor de biosinteza pentru recuperarea (izolarea), cu 

randamente cat mai bune, a polimerilor obtinuti, respectiv MCL-PHA si celuloza bacteriana. 

Astfel au fost propuse si evaluate metode si etape de procesare post-biosinteza pentru ambii 

polimeri (tratamente de modificare a pHului, extractia cu solvent, digestia enzimatica a 

constituentlor non-polimerici din mediile de fermentatie). Au fost obtinuti si caracterizati 

analitic (co)poliesteri cu diferite compozitii. Aspectele originale au fost valorificate prin 

depunerea unei cereri de brevet (P1-ICCF). 

 In continuare au fost obtinute materiale compozite pe baza de celuloza bacteriana si 

copoliesteri (poli(3-hidroxibutirat-co-3-hidroxivalerianat)) prin imersarea membranelor de 

celuloza in solutii de copoliester in cloroform. Compozitele obtinute au fost caracterizate 

fizico-chimic prin analiza FTIR, difractie de raza X (XRD), spectroscopie de fotoelectroni de 

raze X (XPS), masuratori de unghi de contact si calculul energiilor libere de suprafata, analize 

termice DSC si TGA, analize SEM pentru evaluarea morfologiei etc. O alta activitate a urmarit 

obtinerea de placi si repere din materiale compozite BC/PHBHV, BC/PHB, cat si (co)poliesteri 

PHB si PHBHV prin prelucrare in topitura (CO-UPB). Rezultatele astfel obtinute au fost 

diseminate la conferinte internationale, publicari de lucrari in volumele conferintelor 

internationale si articole in reviste cotate ISI. 

Partenerul P2 a studiat mai multe tipuri de (co)PHAs obtinuti prin fermentare biologica 

din materii prime regenerabile de carbohidrati si anume: 

• Polihidroxibutirat (PHB), cu o densitate de 1.25 g/cm
3
; 

• Polihidroxibutirat/polihidroxivalerat cu un continut de 2% polihidroxivalerat (PHBV); 

• Polihidroxibutirat/polihidroxivalerat cu 12% polihidroxivalerianat (PHBV12). 

Studiile au avut in vedere mai ales comportarea la prelucrare din topitura a acestor 

(co)polimeri. De asemenea, s-au studiat mai multe metode de imbunatatire a comportarii la 

prelucrare a polihidroxialcanoatilor precum si a compatibilitatii in compozitele din 

polihidroxialcanoati si celuloza bacteriana. 

In cadrul etapei II a proiectului au fost de asemenea cuprinse si activitati specifice 

partenerului industrial (P3). Astfel a fost realizat un studiu al proprietăților reologice  ale 

compozitelor pe bază de  polihidroxibutirat (PHB) sub formă de granule și respectiv pulbere și 

a copolimerului său (PHBHV) și celuloză bacteriană (BC)/ celuloză microcristalină (MC). O 

alta activitatea a curpins obținerea scaffold-urilor pe bază de compozite PHA/celuloză, sub 

formă de plăci. Si in acest caz rezultatetele au fost diseminate printr-o lucrare de tip poster la 

un Simpozion National. 

Prin urmare toate activitatile propuse in etapa II de realizare a proiectului au fost 

indeplinite. 
 


