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RezumatRezumat::



 
Proiectul Tehnici Proiectul Tehnici şşi metode instrumentale moderne de i metode instrumentale moderne de 
analiză chimică analiză chimică ––

 
MIMTECA MIMTECA ––

 
a a asiguratasigurat

 
dezvoltarea dezvoltarea 

infrastructurii Institutului de chimie macromoleculară infrastructurii Institutului de chimie macromoleculară 
„„Petru Petru PoniPoni””, institut de excelenta al Academiei Române, , institut de excelenta al Academiei Române, 
prin achiziprin achiziţţionarea de echipamente ionarea de echipamente îînalt performante de nalt performante de 
analizăanaliză..
Echipamentele Echipamentele au au completatcompletat

 
aparaturaparaturaa existentă  existentă îîn cadrul n cadrul 

institutului, institutului, şşi au permis extinderea competeni au permis extinderea competenţţei ei 
Laboratorului de Laboratorului de îîncercări nedestructive de caracterizare ncercări nedestructive de caracterizare 
prin analiza chimica, LAMINAST, acreditat prin proiect prin analiza chimica, LAMINAST, acreditat prin proiect 
CEEX 275/2006 CERCETARI AVANSATE PRIVIND CEEX 275/2006 CERCETARI AVANSATE PRIVIND 
ANALIZA SI CARACTERIZAREA NANOANALIZA SI CARACTERIZAREA NANO--

 
SI MICROSI MICRO--

 PARTICULELOR  PARTICULELOR  --
 

ARCAN ARCAN --, , îîn vederea cren vederea creşşterii terii 
performanperformanţţei laboratorului ei laboratorului --

 
ACREDITATACREDITAT

 
CONFORMCONFORM

 
SR SR 

EN ISO/CEI 17025: 2005 CERTIFICAT EN ISO/CEI 17025: 2005 CERTIFICAT LI 708/06.10.2008LI 708/06.10.2008

http://polymericmaterialsgroup.uv.ro/Certificat_acreditare_1.pdf


ObiectiveObiective


 

ObiectivulObiectivul

 

general al general al proiectuluiproiectului

 

a fost a fost de a de a asiguraasigura

 

dezvoltareadezvoltarea

 

infrastructuriiinfrastructurii

 
de de cercetarecercetare

 

şşi i ccare săare să

 

permitpermită studii peă studii pe

 

echipamenteechipamente

 

performanteperformante. . 


 

ÎÎntrentre

 

obiectiveleobiectivele

 

specificespecifice

 

îîndeplinndepliniteite

 

dde e proiectproiect

 

se pot se pot menmenţţionaiona: : dezvoltareadezvoltarea

 
infrastructuriiinfrastructurii

 

de de cercetarecercetare

 

a a institutuluiinstitutului

 

cu cu valorificareavalorificarea

 

potenpotenţţialuluiialului

 

şşii

 

a a 
resurselorresurselor

 

CDI CDI îînn

 

plan regional plan regional şşii

 

îînn

 

acestacest

 

context generacontext generarearea

 

condicondiţţiiliiloror

 
pentrupentru

 

participareparticipare

 

la la programeprograme

 

internainternaţţionaleionale

 

de de cercetarecercetare..


 

Se Se vorvor

 

asiguraasigura::


 

îîmbunătămbunătăţţireairea

 

capacităcapacităţţiiii

 

de de cercetarecercetare

 

şşii

 

a a capacităcapacităţţiiii

 

de a de a utilizautiliza

 

şşii

 

oferioferi

 
serviciiservicii

 

şştiintiinţţificeifice

 

şşii

 

tehnologicetehnologice

 

specializatespecializate

 

pentrupentru

 

domeniidomenii

 

de de îînaltănaltă

 
tehnologietehnologie



 

crecreşştereaterea

 

graduluigradului

 

de de utilizareutilizare

 

a a infrastructuriiinfrastructurii

 

publicepublice

 

de de cercetarecercetare

 

cu cu 
extindereaextinderea

 

structurilorstructurilor

 

de de cercetarecercetare

 

cu cu utilizatoriutilizatori

 

multiplimultipli


 

reducerea decalajului existent dintre nivelul de dezvoltare din reducerea decalajului existent dintre nivelul de dezvoltare din România România 
comparativ cu celelalte comparativ cu celelalte ţţări ale UEări ale UE.    .    



 

De asemenea, De asemenea, se va asigura extinderea capacităse va asigura extinderea capacităţţii de evaluare a ii de evaluare a 
Laboratorului de Laboratorului de îîncercări ncercări şşi caracterizare a nanostructurilor i caracterizare a nanostructurilor ––

 

LAMINAST LAMINAST ––

 
ACREDITATACREDITAT

 

CONFORMCONFORM

 

SR EN ISO/CEI 17025: 2005 prin CERTIFICAT SR EN ISO/CEI 17025: 2005 prin CERTIFICAT LI LI 
708/06.10.2008708/06.10.2008, prin noi , prin noi sisteme de analiză care vor contribui la cresisteme de analiză care vor contribui la creşşterea terea 
nivelului de competitivitate economică cât nivelului de competitivitate economică cât şşi la crei la creşşterea calităterea calităţţii ii şşi eficieni eficienţţei ei 
activităactivităţţii de Cii de C--D din cadrul institutului. D din cadrul institutului. 

http://polymericmaterialsgroup.uv.ro/Certificat_acreditare_1.pdf
http://polymericmaterialsgroup.uv.ro/Certificat_acreditare_1.pdf


EchipamenteEchipamente
 

achiziachiziţţionateionate


 

EchipamentEchipament
 

 SISUCHEMA dotat cu capacitate pentru  SISUCHEMA dotat cu capacitate pentru 
analiza chimică si facilitate imagistica a suprafeanaliza chimică si facilitate imagistica a suprafeţţelor elor 


 

SistemSistem
 

de echipamente care utilizde echipamente care utilizeazăează
 

îîn analiză trei n analiză trei 
tehnici: sistem simultan de analiza tehnici: sistem simultan de analiza termogravimetricătermogravimetrică

 şşi calorimetrie difereni calorimetrie diferenţţială ială (echipament (echipament STA 449F1 STA 449F1 
Jupiter Netzsch Jupiter Netzsch ––Germany), spectroscopie FTGermany), spectroscopie FT--IR IR 
(Bruker Vertex 70 spectrophotometer) (Bruker Vertex 70 spectrophotometer) şşi spectrometrie i spectrometrie 
de masă QMS de masă QMS 403C A403C Aёёolos model (Netzsch olos model (Netzsch ––

 Germany). Germany). 


 
AnalizorAnalizor

 
electrocinetic SurPASS (Anton Paar) pentru electrocinetic SurPASS (Anton Paar) pentru 

determinarea potentialului zeta a structurilor determinarea potentialului zeta a structurilor îîn stare n stare 
solidă solidă 


 

BalanBalanţţăă
 

Johnson Johnson MattheyMatthey
 

care care determinădetermină
 

proprietăproprietăţţileile
 magneticemagnetice

 
ale ale solidelorsolidelor

 
şşii

 
lichidelorlichidelor

 
paramagneticeparamagnetice

 
sausau

 diamagneticediamagnetice
 

la la temperaturatemperatura
 

camereicamerei. . 



EchipamenteleEchipamentele

 

achizitionateachizitionate

 

in in cadrulcadrul

 

proiectuluiproiectului
 echipament dotat cu capacitate pentru analiza chimică si facili echipament dotat cu capacitate pentru analiza chimică si facilitate imagistica a suprafetate imagistica a suprafeţţelor, elor, 
 sistem de analiză termică simulta sistem de analiză termică simultanănă; echipamentul este conectat la FTIR ; echipamentul este conectat la FTIR şşi spectroscopie de masă    i spectroscopie de masă    

asigurând evaluarea asigurând evaluarea şşi analiza gazelor dezvoltate (EGA).  i analiza gazelor dezvoltate (EGA).  
 analizor electrocinetic pentru determinarea potentialului zeta aanalizor electrocinetic pentru determinarea potentialului zeta a

 

structurilor structurilor îîn stare solidăn stare solidă
 balanbalanţţă de determinare a proprietăă de determinare a proprietăţţilor magnetice,ilor magnetice,



EchipamentEchipament

 

dotatdotat

 

cu capacitate cu capacitate pentrupentru

 

analizaanaliza

 

chimicachimica

 sisi

 

facilitate facilitate imagisticaimagistica

 

a a suprafetelorsuprafetelor

SISTEM SISTEM SisuChemaSisuChema

 

NIR NIR –– ANALIZA CHIMICĂ  ANALIZA CHIMICĂ 
A SUPRAFEA SUPRAFEŢŢELOR PRIN IMAGISTICA ELOR PRIN IMAGISTICA 
CHIMICA CHIMICA ÎÎN INFRAROSU APROPIATN INFRAROSU APROPIAT

SisuChemaSisuChema combină spectroscopia NIR cu  combină spectroscopia NIR cu 
imagistica de imagistica de îînaltă rezolunaltă rezoluţţie; oferind informaie; oferind informaţţii ii 
despre natura componendespre natura componenţţilor chimici, cantitatea ilor chimici, cantitatea 
şşi distribui distribuţţia lor ia lor îîntrntr--o probăo probă.  .  
Programul Programul EvinceEvince este utilizat pentru analiza  este utilizat pentru analiza 
datelor sub formă de imagine datelor sub formă de imagine hiperspectralăhiperspectrală. . 
Echipamentul utilizează o interfaEchipamentul utilizează o interfaţţă grafică ă grafică 
asigurată de asigurată de ChemaDAQChemaDAQ

 

şşi diferite formate de i diferite formate de 
imagine. Cu ajuimagine. Cu ajutorul tehnicii de analiză prin torul tehnicii de analiză prin 
programul programul EvinceEvince

 

se obse obţţin informain informaţţii eficiente ii eficiente şşi i 
relevante asupra unei probe. Vizualirelevante asupra unei probe. Vizualizări asupra zări asupra 
rezultatelor sunt disponibile atât pentru imaginile rezultatelor sunt disponibile atât pentru imaginile 
neprocesate cât neprocesate cât şşi pentru rezultatele procesate.i pentru rezultatele procesate.  
Vizualizările imediate a modificărilor apărute fac Vizualizările imediate a modificărilor apărute fac 
prelucrarea rapidă prelucrarea rapidă şşi eficientăi eficientă. . 



SistemSistem
 

de de analizaanaliza
 

termicatermica
 

simultanasimultana
Analiza termică simultană cu aplicarea a două Analiza termică simultană cu aplicarea a două 

sau mai multe tehnici pe o probă sau mai multe tehnici pe o probă îîn acelan acelaşşi timp. i timp.

 

 
Sistemul Sistemul STA 409 PC STA 409 PC LuxxLuxx®® combină avantajele unei  combină avantajele unei 
termobalantermobalanţţee

 

de de îînaltă performannaltă performanţţă cu un calorimetru ă cu un calorimetru 
cu scanare diferencu scanare diferenţţială fiind ială fiind îîn acelan acelaşşi timp cuplat la un i timp cuplat la un 
echipament echipament FTIR FTIR şşi unul de spectroscopie de masă i unul de spectroscopie de masă 
asigurând evaluarea asigurând evaluarea şşi analiza gazelor dezvoltate i analiza gazelor dezvoltate 
(EGA). (EGA). 

ParticularităParticularităţţi i îîn determinarea TGn determinarea TG
••

 

Schimbări de masă Schimbări de masă îîn procente n procente îîn greutate sau n greutate sau 
mgmg
••

 

Evaluarea automată a etapelor schimbării de Evaluarea automată a etapelor schimbării de 
masămasă
••

 

Calculul perechilor de date pentru evaluarea Calculul perechilor de date pentru evaluarea 
schimbare de masă schimbare de masă / t/ temperatură emperatură 
••

 

Calculul masei rezidualeCalculul masei reziduale
••

 

CorecCorecţţia automată de referinia automată de referinţţă ă 
ParticularităParticularităţţi i îîn determinarea DSCn determinarea DSC

••

 

Determinarea temperaturilor iniDeterminarea temperaturilor iniţţialăială, m, maximăaximă, de , de 
inflexiune inflexiune şşi finalăi finală
••

 

Căutarea automată a Căutarea automată a peakpeak--uluiului

 

îîn determinaren determinare
••

 

Entalpii de transformare : analiza suprafeEntalpii de transformare : analiza suprafeţţei ei 
peakpeak--urilorurilor

 

cu selectarea coreccu selectarea corecţţiei de referiniei de referinţţăă
••

 

CorecCorecţţia automată de referinia automată de referinţţăă



MMăăsurareasurarea
 

potenpotenţţialuluiialului
 

zeta zeta pepe
 

suprafesuprafeţţe e solidesolide

PotenPotenţţialul ialul zetazeta

 

sau potensau potenţţialul ialul 
electrocinetic este rezultatul acumulării electrocinetic este rezultatul acumulării 
de sarcini electrice la interfade sarcini electrice la interfaţţa solid / a solid /

 

 
lichid. Ca lichid. Ca şşi caracteristică a interfei caracteristică a interfeţţei, ei, 
potenpotenţţialul ialul zetazeta

 

este influeneste influenţţat de at de 
proprietăproprietăţţile suprafeile suprafeţţei solide ei solide şşi ale i ale 
mediului mediului îînconjurătornconjurător. . Măsurarea Măsurarea 
potenpotenţţialului ialului zetazeta asigură  asigură îîn domeniul n domeniul 
dispersiilor coloidale, spre exempdispersiilor coloidale, spre exemplu, lu, 
prezicerea stabilităprezicerea stabilităţţii suspensiilor de ii suspensiilor de 
particule sau a tendinparticule sau a tendinţţei lor de a se ei lor de a se 
aglomera. aglomera. 



EchipamentEchipament

 

pentrupentru

 

determinareadeterminarea

 

susceptibilitatiisusceptibilitatii

 magneticemagnetice

Metoda folosită pentru măsurarea  susceptibilităMetoda folosită pentru măsurarea  susceptibilităţţii ii 
magnetice se bazează pe principiul probei stamagnetice se bazează pe principiul probei staţţionare ionare 
şşi a magnetului i a magnetului îîn min mişşcare. Balancare. Balanţţa de susceptibilitate a de susceptibilitate 
magnetică magnetică (MBS) (MBS) JohnsonJohnson

 

MattheyMatthey  măsoară for  măsoară forţţa pe a pe 
care proba o exercită asupra unui magnet permanent care proba o exercită asupra unui magnet permanent 
suspendat, spre deosebire de balansuspendat, spre deosebire de balanţţa a GouyGouy care  care 
măsoară formăsoară forţţa egală a egală şşi opusă pe care un magnet o i opusă pe care un magnet o 
exercită asupra probeiexercită asupra probei. . 
CaracteristiciCaracteristici
••Unitatea afiUnitatea afişşează direct susceptibilitatea volumetrică ează direct susceptibilitatea volumetrică 
îîn unităn unităţţi i c.g.sc.g.s..
••Susceptibilitatea Susceptibilitatea masicămasică poate fi citită direct poate fi citită direct..
••Echipamentul permite Echipamentul permite îînregistrarea grafică cât nregistrarea grafică cât şşi o i o 
interfainterfaţţă RSă RS232 cu calculatorul.232 cu calculatorul.
••Domeniu de măsurătoare a susceptibilităDomeniu de măsurătoare a susceptibilităţţii ii 
volumetrice volumetrice îîn unităn unităţţi i c.g.sc.g.s

 

: 0.001 x 10: 0.001 x 10--77

 

toto

 

1.99 x 101.99 x 10--

 

44..

Balanţa de susceptibilitate magnetică 
Johnson

 

Matthey determină proprietăţile 
magnetice la temperatura camerei, ale 
solidelor şi lichidelor paramagnetice sau 
diamagnetice.



BeneficiiBeneficii


 
CreCreşştereaterea

 
capacităcapacităţţiiii

 
de a de a acumulaacumula

 
cunocunoşştintinţţee, , rezultaterezultate

 
şşii

 experienexperienţţăă
 

îîntrntr--un un domeniudomeniu
 

şştiintiinţţificific
 

de de granigraniţţăă
 

şşii
 

vârfvârf
 

celcel
 

al al 
caracterizăriicaracterizării

 
structurilorstructurilor

 
dardar

 
şşii

 
a a posibilităposibilităţţilorilor

 
de a le de a le difuzadifuza

 şşii
 

transferatransfera
 

cătrecătre
 

mediulmediul
 

economic; economic; 


 
ConcentrareaConcentrarea

 
şşii

 
valorificareavalorificarea

 
optimăoptimă

 
a a potenpotenţţialuluiialului

 
şştiintiinţţificific

 existent existent îînn
 

cadrulcadrul
 

colectivuluicolectivului
 

nostrunostru; ; 


 
ExistenExistenţţaa

 
echipamentelorechipamentelor

 
de de analizăanaliză

 
şşii

 
caracterizarecaracterizare

 
vorvor

 asiguraasigura
 

formareaformarea
 

de de noinoi
 

rereţţeleele
 

de de cercetarecercetare
 

şşii
 

dezvoltaredezvoltare
 câtcât

 
şşii

 
accelerareaaccelerarea

 
procesuluiprocesului

 
de de alinierealiniere

 
şşii

 
integrareintegrare

 tehnologicătehnologică
 

a a agenagenţţilorilor
 

economicieconomici, care , care vorvor
 

puteaputea
 

beneficiabeneficia
 de de disponibilitădisponibilităţţileile

 
oferiteoferite

 
de de evaluareevaluare. . 



 
ÎÎnn

 
acelaacelaşşii

 
timptimp

 
vava

 
crecreşştete

 
capacitateacapacitatea

 
de de găsiregăsire

 
şşii

 
asigurareasigurare

 de de parteneriparteneri
 

performanperformanţţii
 

îînn
 

programeprograme
 

de de colaborarecolaborare
 şştiintiinţţificăifică

 
şşii

 
tehnicătehnică

 
precumprecum

 
şşii

 
îînn

 
alianalianţţeleele

 
tehnologicetehnologice

 internainternaţţionaleionale. . 
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