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RezumatRezumat::


 

ProiectuProiectull

 

asigurasigură dezvoltarea infrastructurii ă dezvoltarea infrastructurii îîn vederea cren vederea creşşterii capacităterii capacităţţii existente ii existente îîn domeniul n domeniul 
evaluării evaluării şşi caracterizării specificei caracterizării specifice. Se permite astfel dezvoltarea laboratoarelor de . Se permite astfel dezvoltarea laboratoarelor de îîncercări ncercări / / 
etalonare etalonare ––

 

îîn curs de acreditare n curs de acreditare îîn cadrul sistemului de management al calităn cadrul sistemului de management al calităţţii ii şşi mediului i mediului –– prin  prin 
procurarea de echipamente, aparatuprocurarea de echipamente, aparatură de ră de îînaltă performannaltă performanţţăă, necesare pentru extinderea gamei de , necesare pentru extinderea gamei de 
îîncercări ncercări / e/ etalonăritalonări. Proiectul propune achizi. Proiectul propune achiziţţionarea unui sistem de echipamente de analiză ionarea unui sistem de echipamente de analiză şşi i 
caracterizare a caracterizare a nanonano--

 

şşi microparticulelor care să asigure evaluarea avansată a particui microparticulelor care să asigure evaluarea avansată a particulelor de lelor de 
dimensiuni micronice dimensiuni micronice şşi i submicronicesubmicronice

 

din punctul de vedere al: din punctul de vedere al: dimensiunii dimensiunii şşi formei particulelor, i formei particulelor, 
ariei suprafeariei suprafeţţei, dei, dimensiunii porilor, densiimensiunii porilor, densitătăţţii probelor, chimiei suprafeii probelor, chimiei suprafeţţei ei şşi capacităi capacităţţii de ii de 
chemosorbchemosorbţţie, ie, şşi respectiv poteni respectiv potenţţial ial zetazeta

 

precum precum şşi extinderea capacităi extinderea capacităţţii de evaluare ii de evaluare şşi certificare a i certificare a 
conformităconformităţţii, rii, respectiv acreditarea capacităespectiv acreditarea capacităţţii de caracterizare a ii de caracterizare a nanonano--

 

şşi microparticulelor cu i microparticulelor cu 
stabilirea reglementărilor tehnice stabilirea reglementărilor tehnice şşi procedurilor pentru evaluarea conformităi procedurilor pentru evaluarea conformităţţii produselor, conform ii produselor, conform 
prevederilor normelor metodologice pentru diferitele tipuri de pprevederilor normelor metodologice pentru diferitele tipuri de produs caracterizate rodus caracterizate îîn acord cu n acord cu 
legislalegislaţţia ia îîn domeniu n domeniu şşi produsele comercializate i produsele comercializate îîn prezent.n prezent.

 

Produsele hibride, Produsele hibride, nanostructurilenanostructurile cu  cu 
morfologie bine definită morfologie bine definită şşi structură controlată la nanoi structură controlată la nano--scară reprezintă o clasă deosebită de scară reprezintă o clasă deosebită de 
materiale atât pentru posibilitămateriale atât pentru posibilităţţile de utilizare ca ile de utilizare ca şşi compozite i compozite biomimeticebiomimetice

 

cât cât şşi datorită i datorită 
potenpotenţţialului lor de aplicabilitate ialului lor de aplicabilitate îîn domeniul extins al tehnologiilor avansate. Caracteristicile lon domeniul extins al tehnologiilor avansate. Caracteristicile lor r 
unice le recomandă atât unice le recomandă atât îîn domeniul electronic n domeniul electronic şşi optoelectronic, cât i optoelectronic, cât şşi i îîn eliberarea controlată sau n eliberarea controlată sau 
biobio

 

––

 

îîncapsulare, ca substrncapsulare, ca substrat activ pentru separări cromatografice at activ pentru separări cromatografice şşi catalizăi cataliză, ca , ca nanocompoundurinanocompounduri

 
pentru filme compozite la pentru filme compozite la îîmpachetări sau acoperirimpachetări sau acoperiri, la , la nanolitografiinanolitografii

 

sau sau nanoscrierinanoscrieri, etc. O , etc. O 
combinacombinaţţie  ie  sinergeticăsinergetică de proprietă de proprietăţţi sau chiar i sau chiar îînsunsuşşiri iri îîn totalitate noi, rezultate din componentele n totalitate noi, rezultate din componentele 
iniiniţţiale, pot apare prin: iale, pot apare prin: nanostructurarenanostructurare, ob, obţţinută din modificarea suprafeinută din modificarea suprafeţţelor, elor, autoasamblareautoasamblare

 

sau sau 
chiar simpla dispersare chiar simpla dispersare îîn n heterofazăheterofază. P. Practic, datorractic, datorită ariei suprafeită ariei suprafeţţei extrem de mare asociată la ei extrem de mare asociată la 
morfologiilemorfologiile

 

rezultate, interacrezultate, interacţţiunile iunile interfacialeinterfaciale pot modifica profund proprietă pot modifica profund proprietăţţile de bază ale ile de bază ale 
fiecărui componentfiecărui component. . ÎÎn consecinn consecinţţă este imperios necesară o cunoaă este imperios necesară o cunoaşştere aprofundată a morfologiei tere aprofundată a morfologiei 
acestora fapt ce justifică acestora fapt ce justifică şşi prezenta propunere de proiect. i prezenta propunere de proiect. 



Obiective Obiective 


 

Obiectivul general la care răspunde proiectul este de dezvoltareObiectivul general la care răspunde proiectul este de dezvoltare

 

a a 
infrastructurii infrastructurii îîn vederea cren vederea creşşterii capacităterii capacităţţii existente ii existente îîn domeniul evaluării n domeniul evaluării 
şşi caracterizării specificei caracterizării specifice. S. Se asigură astfel e asigură astfel îîndeplinirea obiectivului specific ndeplinirea obiectivului specific 
de dezvoltare a laboratorului de de dezvoltare a laboratorului de îîncercărincercări/etalonare aflat /etalonare aflat îîn curs de n curs de 
acreditare acreditare îîn cadrul sistemului de management al calităn cadrul sistemului de management al calităţţii, pii, prin procurarea rin procurarea 
de echipamente, de echipamente, aparatură de aparatură de îînaltă performannaltă performanţţăă, necesare pentru , necesare pentru 
extinderea gamei de extinderea gamei de îîncercărincercări/etalo/etalonărinări, , şşi care sunt i care sunt îîn directă corelare cu n directă corelare cu 
prevederile directivelor europene prevederile directivelor europene şşi a legislai a legislaţţiei naiei naţţionale de transpunere. ionale de transpunere. 
Se asigură astfelSe asigură astfel: cre: creşşterea capacităterea capacităţţii de a acumula cunoii de a acumula cunoşştintinţţe, rezultate e, rezultate şşi i 
experienexperienţţă ă îîntrntr--un domeniu un domeniu şştiintiinţţific de vârf cel al ific de vârf cel al nanonanoşştiintiinţţeiei

 

şşi i 
nanotehnologiilornanotehnologiilor

 

cât cât şşi a posibilităi a posibilităţţilor de a le difuza ilor de a le difuza şşi transfera către i transfera către 
mediul economic; concentrarea mediul economic; concentrarea şşi valorificarea optimă a poteni valorificarea optimă a potenţţialului ialului 
şştiintiinţţific existent ific existent îîn cadrul colectivului nostru; existenn cadrul colectivului nostru; existenţţa sistemului de a sistemului de 
echipamente de analiză echipamente de analiză şşi caracterizare va asigura formarea de noi rei caracterizare va asigura formarea de noi reţţele de ele de 
cercetare cercetare şşi dezvoltare cât i dezvoltare cât şşi accelerarea procesului de aliniere i accelerarea procesului de aliniere şşi integrare i integrare 
tehnologică a agentehnologică a agenţţilor economici, cailor economici, care vor beneficia de disponibilităre vor beneficia de disponibilităţţile ile 
oferite de sistem, conform cerinoferite de sistem, conform cerinţţelor elor şşi reglementărilor Uniunii Europenei reglementărilor Uniunii Europene..



Obiective specifice: Acreditarea laboratorului pentru Obiective specifice: Acreditarea laboratorului pentru 
caracterizarea caracterizarea micromicro--

 
şşi i nanostructurilornanostructurilor

 
conform conform 

standardului SR EN ISO 17025.standardului SR EN ISO 17025.



 

Problemele Problemele şşi obiectivele măsurabile propuse spre rezolvare legate de situai obiectivele măsurabile propuse spre rezolvare legate de situaţţia actuală a ia actuală a 
domeniului domeniului şşi a tematicii proiectului,i a tematicii proiectului, vizează crearea unei sistem de echipamente care să  vizează crearea unei sistem de echipamente care să 
permită caracterizarea avansată a particulelor de dimensiuni micpermită caracterizarea avansată a particulelor de dimensiuni micronice ronice şşi i submicronicesubmicronice..



 

Concret proiectul propune achiziConcret proiectul propune achiziţţionarea unui sistem de echipamente de analiză ionarea unui sistem de echipamente de analiză şşi i 
caracterizare a caracterizare a nanonano--

 

şşi microparticulelor care să asigure evaluarea avansată a particui microparticulelor care să asigure evaluarea avansată a particulelor de lelor de 
dimensiuni micronice dimensiuni micronice şşi i submicronicesubmicronice

 

din punctul de vedere al: din punctul de vedere al: dimensiunii dimensiunii şşi formei i formei 
particulelor, aria suprafeparticulelor, aria suprafeţţei, dimensiunea porilor, densitatea probelor, chimia suprafeei, dimensiunea porilor, densitatea probelor, chimia suprafeţţei ei şşi i 
capacitatea de chemosorbcapacitatea de chemosorbţţie ie şşi respectiv poteni respectiv potenţţialul ialul zetazeta. . 



 

Produsele hibride cu morfologie bine definită Produsele hibride cu morfologie bine definită şşi structură controlată la nanoi structură controlată la nano--scară reprezintă o scară reprezintă o 
clasă deosebită de materiale atât pentru posibilităclasă deosebită de materiale atât pentru posibilităţţile de utilizare ca ile de utilizare ca şşi compozite i compozite biomimeticebiomimetice

 
cât cât şşi datorită poteni datorită potenţţialului lor de aplicabilitate ialului lor de aplicabilitate îîn domeniul extins al tehnologiilor avansate.n domeniul extins al tehnologiilor avansate.



 

Caracteristicile lor unice le recomandă atât Caracteristicile lor unice le recomandă atât îîn domeniul electronic n domeniul electronic şşi optoelectronic, cât i optoelectronic, cât şşi i îîn n 
eliberarea controlată sau eliberarea controlată sau biobio

 

––

 

îîncapsulare, ca substrncapsulare, ca substrat activ pentru separări cromatografice at activ pentru separări cromatografice şşi i 
catalizăcataliză, ca , ca nanocompoundurinanocompounduri

 

pentru filme compozite la pentru filme compozite la îîmpachetări sau acoperirimpachetări sau acoperiri, la , la 
nanolitografiinanolitografii

 

sau sau nanoscrierinanoscrieri, etc., etc.


 

O combinaO combinaţţie  ie  sinergeticăsinergetică de proprietă de proprietăţţi sau chiar i sau chiar îînsunsuşşiri iri îîn totalitate noi, rezultate din n totalitate noi, rezultate din 
componentele inicomponentele iniţţiale, pot apare prin: iale, pot apare prin: nanostructurarenanostructurare, ob, obţţinută din modificarea suprafeinută din modificarea suprafeţţelor, elor, 
autoasamblareautoasamblare

 

sau chiar simpla dispersare sau chiar simpla dispersare îîn n heterofazăheterofază. P. Practic, datorractic, datorită ariei suprafeită ariei suprafeţţei ei 
extrem de mare asociată la extrem de mare asociată la morfologiilemorfologiile

 

rezultate, interacrezultate, interacţţiunile iunile interfacialeinterfaciale pot modifica  pot modifica 
profund proprietăprofund proprietăţţile de bază ale fiecărui componentile de bază ale fiecărui component..



EchipamenteEchipamente
 

achiziachiziţţionateionate


 

Laboratorul are o platformă pentru caracterizarea Laboratorul are o platformă pentru caracterizarea micromicro--

 

şşi i nanostructurilornanostructurilor. . 
Echipamentele reprezintă un instrument flexibil Echipamentele reprezintă un instrument flexibil şşi puternic pentru un domeniu larg i puternic pentru un domeniu larg 
de sarcini de sarcini îîn cadrul analizei de  particule,n cadrul analizei de  particule, inclusiv formulări de medicamente inclusiv formulări de medicamente, , 
emulsii, vopsele,  paste, studii celulare, analiza apei potabileemulsii, vopsele,  paste, studii celulare, analiza apei potabile

 

şşi menajere, cât i menajere, cât şşi a i a 
apelor industriale. apelor industriale. 



 

Platforma integrează ansambluri optice cu colectare digitală a iPlatforma integrează ansambluri optice cu colectare digitală a imaginii maginii şşi algoritmi i algoritmi 
de analiză imagistică brevetade analiză imagistică brevetaţţi pentru măsurarea rapidă i pentru măsurarea rapidă şşi corectă a proprietăi corectă a proprietăţţilor ilor 
fizice ale populafizice ale populaţţiilor celulare sau de particule: dimiilor celulare sau de particule: dimensiune, forensiune, formămă, n, număr umăr şşi i 
concentraconcentraţţie. Aie. Aparatura disponibilă asigură o postparatura disponibilă asigură o post--procesare puternicăprocesare puternică, rezultatele , rezultatele 
fiind afifiind afişşate ate şşi exportate i exportate îîntrntr--o varietate de formate convenabile.o varietate de formate convenabile.



 

Echipamente :Echipamente :


 

MastersizerMastersizer

 

efectuează analize granulometrice prin folosirea inovativă a tehefectuează analize granulometrice prin folosirea inovativă a tehnologiei nologiei 
cu difraccu difracţţie de laser. ie de laser. Se analizează cu acurateSe analizează cu acurateţţe e şşi nedistructiv particule din i nedistructiv particule din 
dispersie apoasă dispersie apoasă îîntrntr--un domeniu larg de dimensiuni de la 0.02 un domeniu larg de dimensiuni de la 0.02 µµmm

 

la 2000 la 2000 µµmm. . 


 

ZetasizerZetasizer

 

Nano ZSNano ZS estimează o combinare de trei parametri importan estimează o combinare de trei parametri importanţţi pentru i pentru 
chimia polimerilor chimia polimerilor şşi a coloizilor: dimensiunea particulei (0.6 i a coloizilor: dimensiunea particulei (0.6 nmnm

 

––

 

6 6 µµmm), ), 
potenpotenţţialul ialul zetazeta

 

((îîn domeniul de dimensiuni de 3 n domeniul de dimensiuni de 3 nmnm

 

––

 

10 10 µµmm) ) şşi greutatea i greutatea 
moleculară moleculară (1000 (1000 ––

 

2 x 107 Da).2 x 107 Da).


 

ELEL

 

XX--02spec 02spec EllipsometerEllipsometer

 

evalueazăevaluează

 

cu precizie cu precizie şşi acuratei acurateţţe schimbarea polarizării e schimbarea polarizării 
luminii laser după reflexia de pe o suprafaluminii laser după reflexia de pe o suprafaţţăă. S. Sensibilitatea aparatului acoperă un ensibilitatea aparatului acoperă un 
domeniu domeniu îîn care se poate evalua un număr mic de molecule ce acoperă o supn care se poate evalua un număr mic de molecule ce acoperă o suprafarafaţţă ă 
(190 (190 nmnm

 

--

 

1700 1700 nmnm). ). 



SistemulSistemul

 

ZetasizerZetasizer

 

NanoNano

 

ZS ZS asigură evaluarea următoarelor caracteristiciasigură evaluarea următoarelor caracteristici

— Analize la polimeri şi proteine
— Diluare mică sau fără diluare
— Produse farmaceutice
— Nanoparticule
— Optoelectronice
Zetasizer Nano ZS oferă cea mai mare sensibilitate, acurateţă şi 
rezoluţie pentru măsurarea potenţialului zeta. Se pot măsura şi calcula 
distribuţiile mobilităţii chiar pentru probe cu mobilitate extrem de 
scăzută. 
— Stabilitatea emulsiei
— Stabilitatea formulării
— Tratamentul apei
— Performanţa pigmenţilor
— Determinarea impurităţilor

Dimensiunea particulei

 

– sistemul permite măsurători de particule de la 0.6nm la 6 microni. 
Potenţial zeta

 

– sistemul asigură măsurarea cu acurateţe a potenţialului zeta

 

în dispersie apoasă şi neapoasă.
Greutatea moleculară

 

– sistemul oferă sensibilitatea şi stabilitatea cerută de o măsurătoare a greutăţii moleculară absolută.

Zetasizer Nano ZS este capabil să analizeze cu acurateţă, siguranţă şi repetabilitate dimensiunea, inclusiv punctual de topire al proteinelor. 
Tehnologia NIBS (tehnologia neinvazivă cu difuzia retrogradă a luminii laser) permite noi nivele de sensibilitate în măsurarea dimensiunii 

particulelor în domeniul 0.6nm la 6 microni.

Folosind difuzia statică a luminii (SLS) şi graficul clasic Debye, Zetasizer Nano ZS determină greutatea moleculară a polimerilor 
statistici încolăciţi cu greutate moleculară până la 5 x 105 Da şi la polimerii globulari şi proteine cu greutatea moleculară până la 2 x 
107 Da, fără a fi necesară măsurătoare multiunghiulară.
— Caracteristici la polimeri şi proteine
— Sortarea cristalului proteic
— Determinarea celui de-al doilea coeficient virial
— Structura micelară
— Legătura proteină - ligand



Mastersizer 2000 este un instrument modular destinat 
măsurării distribuţiei granulometrice a particulelor probelor în 
stare umedă. Complet automat aparatul asigură obţinerea de 
rezultate pe baza procedurilor standardizate proiectate care 
elimină variabilitatea introdusă de operator. Astfel, sistemul 
este condus de proceduri standard de operare (SOP) cu 
trimitere la standardele referitoare la distribuţia granulometrică 
prin difracţia luminii laser. ISO 13320-1 -

 

primul standard 
internaţional pentru analiza distribuţiei granulometrice a 
particulelor prin difracţia laser -

 

conţine metodologia pentru un 
control corect al calităţii. Standardul oferă consultanţă  asupra  
capabilităţilor

 

şi cerinţelor tip pentru sistemele cu difracţie, cât 
şi un ghid asupra obţinerii de măsurători reproductibile.

Mastersizer 2000 garantează un domeniu larg de măsură a dimensiunii materialelor de la 0,02 µm

 

la 2000 µm, cu o 
acurateţă de ±

 

1% ca şi reproductibilitate, la emulsii, suspensii şi pudre uscate. Toţi parametrii măsurătorii sunt automat 
înregistraţi în documente cu rezultate tipărite şi care pot fi examinaţi, prelucraţi şi comparaţi de operatori.  Măsurătorile pot 
fi multiplicate prin urmărirea aceleiaşi proceduri standard de operare.

Mastersizer

 

2000 s-a dezvoltat pentru a satisface cerinţele în creştere din industrie în ceea ce priveşte compararea 
globală a rezultatelor, trasabilitatea, elasticitatea interpretării şi eficienţa în activitatea din laborator. 

MastersizerMastersizer 2000  2000 asigură determinarea distribuasigură determinarea distribuţţiei  granulometrice a iei  granulometrice a 
particulelorparticulelor



EL XEL X--02C 02C EllipsometerEllipsometer
Elipsometrul

 

EL X-02C

 

analizează prin

 
elipsometrie

 

spectroscopică – pe un domeniu de 
lungimi de undă de la 300 la 1700 nm

 

–

 
suprafeţe pentru determinarea proprietăţilor lor 
optice cât şi morfologia acestora prin măsurarea 
schimbării stării de polarizare a luminii 
reflectate de suprafaţa studiată. Măsurătorile au 
avantajul de a fi nedistructive, rapide şi destul de 
uşor de realizat

Elipsometria investighează

 

indicele de refracţie complex cât şi tensorul funcţiei dielectrice 
ale probelor analizate ceea ce permite accesul la parametri fizici fundamentali care la rândul 
lor pot fi corelaţi cu o varietate de proprietăţi ale mostrei studiate, între care morfologia 
acesteia, calitatea cristalului, compoziţia chimică sau conductivitatea electrică. Practic pot fi 
analizate şi caracterizate cu o acurateţe excelentă  filme având grosimea de la câţiva 
angstromi sau zecimi de nanometri la câţiva micro-metri.
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