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Teza de doctorat abordează o tematică de mare interes, şi anume, realizarea de materiale polimerice 
cu biodegradabilitate ridicată, utilizabile în domenii dintre cele mai diverse (industria cosmetică, 
farmaceutică, medicină, agricultură). 

S-a avut în vedere sintetiza de polimeri cu structură tridimensională cu caracteristici de hidrogel, 
precum şi creşterea capacităţii de biodegradare a acestora. Aceste materiale au abilitatea de a mima ţesuturile 
vii şi de a-şi modifica proprietăţile sub acţiunea unor stimuli externi (pH, temperatură, lumină, etc.), putând 
fi încadrate în categoria „polimerilor inteligenţi”. 
 Pentru sinteza reţelelor tridimensionale cu caracteristici de hidrogel s-a utilizat un procedeu original 
de polimerizare/reticulare simultană, obţinându-se hidrogeluri cu valori ale gradelor maxime de umflare care 
permit încadrarea acestora în clasa materialelor superabsorbante.  
 Pentru creşterea capacităţii de biodegradare a hidrogelurilor s-a recurs la înglobarea în structura 
tridimensională a unor polimeri naturali (amidon, gelatină) sau sintetici (poli(alcool vinilic)) caracterizaţi 
prin capacitate de biodegradare ridicată. Utilizarea procedeului original de polimerizare/reticulare simultană 
pentru sinteza hidrogelurilor biodegradabile a condus la obţinerea de reţele semi- şi interpenetrate, fapt pus 
în evidenţă prin analize de microscopie electronică. 

De asemenea, s-a avut în vedere testarea şi evaluarea capacităţii de biodegradare a hidrogelurilor 
sintetizate. Testarea s-a realizat prin experimente desfăşurate pe parcursul a 12 luni, iar evaluarea 
biodegradabilităţii s-a realizat atât prin metode directe (spectroscopie IR, microscopie electronică, 
termigravimetrie) cât şi indirecte (determinarea indicelui de biodegradare, a densităţii optice şi a pierderilor 
de masă). 
 Un alt element de noutate a constat în realizarea modelării matematice cu ajutorul reţelelor neuronale 
a procesului de sinteză a hidrogelurilor mono- şi multicomponente. În literatura de specialitate există puţine 
studii privitoare la modelarea cu ajutorul reţelelor neuronale a proceselor de obţinere a hidrogelurilor. 
Aceasta se datorează numărului mare de reacţii elementare, multitudinii de specii prezente în sistem, 
mecanismelor complexe de reacţie care nu sunt în totalitate cunoscute. Pentru realizarea acestui obiectiv au 
fost testate mai multe tipuri de reţele neuronale (perceptron multistrat – MLP, modulare tip stivă, Jordan 
Elman – JEN). Studiul efectuat a arătat că reţelele neuronale proiectate pentru obţinerea randamentului şi 
gradului maxim de umflare pe baza condiţiilor de reacţie furnizează rezultate precise, inclusiv pentru date 
care nu aparţin setului de antrenare. Acest lucru constituie premiza utilizării modelului neuronal în locul unor 
experimente. Tehnica modelării bazată pe reţele neuronale oferă o bună reprezentare a procesului unistadial 
de obţinere a hidrogelurilor mono- şi multicomponente. 
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