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Anexa nr. 13 la Contract nr. 12N/2016 

Contractor :  

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR 

Cod fiscal : RO 27 88 151 

 

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

privind desfăşurarea programului nucleu 

 
NOI CONCEPTE SI METODE PENTRU EFICIENTIZAREA OBȚINERII SI 

UTILIZĂRII RESURSELOR DE METALE NEFEROASE SI  

SUBSTITUȚIA MATERIALELOR CRITICE  

(ECOINTELMAT) 

 

cod: PN 16 20 

anul 2017  
 

 

Durata programului: 2 ani 

Data începerii: 11.03.2016  Data finalizării: 20.12.2017 

 

1. Scopul programului:  

  

 Programul Nucleu ECOINTELMAT a propus dezvoltarea de propune sa dezvolte soluții inovatoare 

in știința si ingineria materialelor pe baza de metale neferoase, pe întregul lanț valoric, in condiții 

prietenoase mediului si cu impact social favorabil. 

 

 Obiectivele tehnico-științifice ale programului ECOINTELMAT au fost: 

 

1. Elaborarea unor concepte tehnologice pentru depoluarea mediului, valorificarea resurselor primare 

pe baza de metale neferoase, recuperarea, reutilizarea si reciclarea metalelor neferoase  din resurse 

secundare 

2. Dezvoltarea unor concepte, tehnologii si materiale noi pentru obținerea/valorificarea/substituția 

metalelor critice 

3. Dezvoltarea unor tehnologii si materiale avansate pentru aplicații in industria high tech si 

energetică 

4. Utilizarea tehnicilor moderne de analiza si caracterizare in vederea  stabilirii unor corelații 

complexe proces-material 

 

2. Modul de derulare al programului: 

 

2.1.Descrierea activităţilor (utilizând şi informaţiile din rapoartele de fază, Anexa nr. 9) 

 

 1.Proiectul : Cod PN 16 20 01 01; Denumire: Nou concept tehnologic privind obţinerea şi 

valorificarea fierului sub formă de oxizi magnetici sau sub formă de fier ultrapur prin electroliză din 

ape uzate de proces şi deşeuri industriale impure. 

 

Scopul proiectului a fost elaborarea unor modele experimentale inovative de epurare a apelor uzate încărcate 

cu metale grele şi tratare a unor deşeuri industriale impure care pot proveni în urma diferitelor procese din 

industria neferoasă, hidrometalurgică şi extractivă, în conformitate cu obiectivele principale și specifice ale 

Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, privind cercetările în vederea dezvoltării 
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de produse şi tehnologii ecometalurgice. Proiectul și-a propus propune înscrierea tehnicilor de depoluare din 

industria minieră şi industria metalurgică extractivă de metale neferoase din ţara noastră în coordonatele unei 

dezvoltări durabile prin asigurarea unui concept tehnologic radical schimbat pentru o producţie curată, sigură 

şi eco-eficientă. 

 

Ținte propuse 

Reducerea riscului de poluare a mediului înconjurător cu încadrarea calităţii apelor tratate în limitele acceptate 

de standardele prevăzute în normativul NTPA-002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în 

reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare pentru valorile maxime admise pentru 

următoarele elemente: pentru Cu- 0,2 mg/l, pentru Mn - 1 mg/l, pentru Fe - 5 mg/l, pentru Al - 5 mg/l iar 

valoare pH-ului cuprinsă între 6,5-8,5. 

 

 Faza 3:Cercetări experimentale de solubilizare în mediu acid a fierului conținut în deșeurile industriale, 

în vederea obținerii de soluții pentru extracția electrochimică a fierului. 

 

Obiectiv specific fazei 3 

✓ Solubilizarea în mediu acid a fierului conținut în deșeurile industriale. 

 

Experimente planificate : 

- Cercetări experimentale de solubilizare a deșeului rezultat la procesul de trefilare, în mediu acid.  

- Cercetări experimentale de solubilizare a precipitatului hidrolitic în mediu acid. 

 

Rezumat al activităților fata de obiective: 

Studiul prezintă cercetări efectuate, la fază de laborator, care au avut ca scop stabilirea parametrilor de lucru 

în vederea obținerii unor soluții de sulfat de fier bivalent, care pot fi prelucrate pentru obţinerea fierului prin 

electroliză. Pentru obținerea soluțiilor de sulfat bogate în fier, s-au folosit ca materii prime două tipuri de 

deșeuri: ●Deșeu de fier rezultat în procesul de trefilare a sârmei și ● Precipitat rezultat din tratarea apelor de 

mină acide. Pe baza experimentărilor de solubilizare a deșeului rezultat la procesul de trefilare, s-au stabilit 

parametrii necesari de obținere a soluțiilor utilizate in procesul de electroliză a fierului. Astfel, prepararea 

soluțiilor pentru electroliză, din deșeuri de fier, se poate realiza la o temperatură de 55°C, timp de 30 minute, 

cu un exces de 10% acid sulfuric la un raport solid /lichid de 1/13. În urma efectuării experimentărilor de 

solubilizare a deșeului rezultat in urma procesului de tratare a apelor de mină, s-au urmărit efectele 

parametrilor de proces asupra 

eficienței de solubilizare a fierului 

prezent in deseu, cât si a reducerii 

fierului solubilizat de la forma 

trivalentă la cea bivalentă. Se observa 

faptul că reacția de solubilizare nu este 

semnificativ dependentă de timp. În 

urma solubilizării, fierul regăsit în 

soluție este sub formă de sulfat feric, 

impropriu pentru electroliză. De aceea 

se impune procesul de reducere a 

sulfatului feric la sulfat feros. În ceea 

ce privește reducere firului trivalent, s-

a arătat că procesul decurge cu 

eficienta maxima la temperatura de 

40°C, cu o durată a procesului cuprinsa 

între 30-45 minute, utilizând ca agent 

reducător pulberea de fier 
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Faza 4. Cercetări experimentale pentru elaborarea modelului experimental de recuperarea electrochimică 

a fierului ultrapur și valorificarea acestuia. 

Obiective specifice fazei 4 

✓ Recuperarea electrochimică a fierului conținut în deșeurile industriale. 

 

Experimente planificate : 

✓ Cercetări experimentale de recuperare a fierului prin electroliză (fără membrană) 

✓ Cercetări experimentale de recuperare a fierului prin electroliza cu membrană 

 

Rezumat al activităților fata de obiective: 

Studiul prezintă cercetări efectuate, la fază de laborator, care 

au avut ca scop recuperarea fierului prin electroliza soluțiilor 

rezultate din solubilizarea deșeurilor industriale 

pulverulente. Procedeul de recuperare a fierului prin 

electroliză fără membrană s pretează la prelucrarea 

electrochimică a soluțiilor de sulfat feros cu o concentrație 

bogată în fier bivalent 60 g/l. În cadrul lucrărilor 

experimentale s-a studiat influența pH-ului, a temperaturii de 

lucru și a densității de curent asupra randamentului 

procesului. Pe baza experimentelor efectuate s-a putut 

observa faptul că cele mai bune rezultate au fost obținute 

pentru un pH de 1,5, la temperatura de 80oC și la o densitate 

de curent de 700 A/m2. Dezavantajul acestei metode îl 

reprezintă randamentul  de curent scăzut. Pentru a crește 

randamentul procesului a fost plasată o diafragmă anionică  

între compartimentele catodului și a anodului. Din 

experimentările efectuate s-a observat că procedeul cu 

membrană a depus o cantitate mai mare de fier metalic (de  

la  3,80 g la 4,03 g). S-a observat că la densități mari de 

curent se degajă o cantitate mai mare de hidrogen, ceea ce 

îngreunează procesul de depunere electrolitică. Din 

caracterizarea fizico-chimica reiese faptul că ambele 

depozite de fier electrochimic sunt alcătuite din fier metalic 

de puritate  > 99%. Menținerea acestei purități depinde de 

condițiile de stocare a acestora 

 

 2.Proiectul : Cod PN 16 20 01 02; Denumire: Minimizarea riscului poluării mediului cu 

compuși metalici toxici si periculoși prezenți in deșeurile industriale ale uzinelor chimice închise: 

eliminarea si valorificarea cromului. 

 

Scopul proiectului a fost promovarea de noi procedee neconvenţionale care să permită intensificarea 

proceselor de valorificare a deșeurilor industriale  rezultate de la uzinele chimice închise prin aplicarea 

efectului câmpului de microunde. Proiectul se  integrează  în coordonatele Platformei Tehnologice Europeane 

pentru Resurse Minerale Durabile  (European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources - ETP 

SMR) - „Roadmap pentru Inovare Strategică şi Tehnologie Revizia 2013” care vizează dezvoltarea unor 

tehnologii inovative pentru reciclarea şi recuperarea metalelor neferoase din resurse secundare și ape uzate. 

Ținte propuse 

- Minimizarea riscului poluării mediului cu compuși toxici și periculoși prin eliminarea cromului și 

valorificarea acestuia sub formă de compuși cu valoare economică și comercială, cu încadrarea în limitele 

standardizate acceptabile privind prevenirea și protecția mediului pentru levigabilitate de 25mg/kg în 

conformitate cu Ordinul nr.95 din 12 februarie 2005 și legislația europeană privind stabilirea criteriilor de 
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acceptare și a prevederilor  preliminare de acceptare a deșeurilor  la depozitare și lista națională de deșeuri 

acceptate în  fiecare clasă de depozit de deșeuri; 

- Studiu privind analiza situației curente a metodelor și tehnologiilor de extracție a cromului prezent în 

deșeurile industriale și performanțele acestora și a efectului acțiunii câmpului de microunde asupra procesului 

de solubilizare a metalelor din resurse secundare; 

 

Faza 3. Cercetări experimentale privind recuperarea cromului din soluțiile rezultate de la solubilizarea 

deșeurilor cu conținut de crom. 

 

Obiective specifice fazei 3 

✓ Extracția/recuperarea cromului din soluțiile  alcaline rezultate de la solubilizarea acestuia din 

deșeurile industriale studiate. 

Experimente planificate : 

✓ Experimentări de îndepărtare/recuperare a cromului din soluțiile alcaline cu conținut de crom prin 

electrocoagulare 

✓ Experimentări de laborator de îndepărtare/recuperare a cromului din soluțiile alcaline cu conținut de 

crom prin schimb ionic. 

 

Rezumat al activităților fata de obiective: 

Studiul prezintă cercetări efectuate, la fază de laborator, care au avut ca scop stabilirea parametrilor de lucru 

necesari în vederea extracției si recuperării cromului din soluțiile alcaline rezultate de la solubilizarea 

deșeurilor cu conținut de crom. Pentru a îndepărta/recupera cromul din soluțiile rezultate din procesul de 

solubilizare alcalină au fost testate, la scara laborator, două metode diferite: electrocoagularea și schimbul 

ionic. În cadrul experimentărilor de electrocoagulare, s-au urmărit efectele pH-ului asupra eficienței de 

extracție a cromului. Valorile cele mai bune au fost obținute pentru un pH de 8,6. Îndepărtarea cromului din 

soluții alcaline prin procedeul de electrocoagulare se realizează cu randamente  mici, din cauza prezenței 

sodiului  în soluție, care conduce la pasivarea anodului din fier și la încetarea solubilizării electrochimice a 

acestuia. Acest procedeu este foarte bun pentru purificarea/îndepărtarea a cromului din apele reziduale (soluții) 

rezultate de la levigarea reziduurilor cu conținut de crom. De asemenea, în această etapă, au fost efectuate teste 

pentru stabilirea mecanismului și cineticii 

procesului de schimb ionic cât și teste de 

îndepărtare/recuperare a cromului pe 

coloane de schimbători de ioni. Rezultatele 

cinetice au indicat că etapa care controlează 

viteza de adsorbţie este adsorbţia chimică 

implicând forţe de valenţă prin schimb de 

electroni între materialul adsorbant şi ionii 

metalici. Din punct de vedere tehnologic, 

purificarea apelor reziduale prin schimb 

ionic se realizează prin trecerea apei de tratat 

printr-o coloană umplută cu răşină 

schimbătoare de ioni (filtru ionic), 

parcurgându-se o serie de faze distincte : 

încărcarea, afânarea, eluția, 

condiționarea/regenerarea şi spălarea . În 

urma experimentărilor de recuperare a 

cromului din eluat, au fost obținute  

eșantioane a căror compoziție chimică  

indică prezența unui amestec de compuși în 

următoare proporție 56% Na2CrO4, 26% 

NaOH și 17% NaCl. 
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Faza 4.  Cercetări experimentale pentru definitivarea modelului experimental  al tehnologiei (elaborare 

flux tehnologic, bilanț de materiale, determinarea consumuri specifice). 

 

Obiective specifice fazei 4 

✓ Definitivarea fluxului tehnologic de valorificare a cromului din deșeuri cu conținut de crom; 

✓ Realizarea bilanțului de materiale și a consumurilor specifice pe operații.  

 

Experimente planificate : 

✓ Cercetări experimentale pentru definitivarea modelului experimental al tehnologiei propuse;  

✓ Caracterizare produse și subproduse rezultate 

 

Rezumat al activităților fata de obiective: 

Cercetările experimentale de definitivare a modelului 

experimental și întocmire a bilanțului de materiale, pentru noua 

tehnologie de valorificare a cromului din deșeuri cu conținut de 

crom au presupus efectuarea experimentelor pentru fiecare 

operație tehnologică în parte: ●Condiționarea deșeului cu 

conținut de crom; ●Calcinarea alcalină în câmp de microunde a 

deșeului cu conținut de crom; ●Solubilizarea deșeului  calcinat; 

●Diluția soluției alcaline rezultate; ● Extracția cromului cu 

schimbători de ioni; ●Eluția cromului de pe schimbătorii de 

ioni; ●Evaporarea-cristalizarea (obținerea sărurilor de crom); 

●Regenerarea coloanei de schimbători de ioni. Corelând 

rezultatele analizei chimice și ale analizei de difracție de raze X 

cu rezultatele studiului microscopic au fost puse în evidență 

modificări zonare ale morfologiei probei după tratarea în câmp 

de microunde. Pe baza datelor privind bilanțul de materiale, au 

fost determinate consumurile specifice obținute pe întregul flux 

tehnologic a tehnologiei de valorificare a cromului din deșeul 

cu conținut de crom. Astfel consumuri specifice necesare 

obținerii unui kg de sare de crom (Na2CrO4) sunt următoarele: 

7,64 kg deșeu de crom, 0,046 l de soluție NaOH 28%, 2,16 kg 

NaCl 99,5%, 1,56 l de soluție HCl 37% și 100,06 l de apă.  
 

 

 3.Proiectul : Cod PN 16 20 01 03; Denumire: Nou concept tehnologic privind revitalizarea eco-

eficientă si durabilă a terenurilor industriale abandonate prin imobilizarea compușilor cu conținut de 

metale toxice 

Scopul proiectului a fost elaborarea unei tehnologii de revitalizare a terenurilor industriale abandonate şi 

contaminate cu metale toxice prin utilizarea de argile și zeoliţi, materiale insuficient utilizate şi valorificate 

industrial în prezent la scară naţională şi cu potenţial economic important. 

 

Tinte propuse 

Reducerea nivelului de poluare a solului pe terenurile industriale abandonate în vederea încadrării în limitele 

prevăzute de Ordinul 756/1997 al Ministerului Gospodăririi Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, privind 

aprobarea reglementărilor pentru evaluarea poluării mediului: Pb- 20 mg/kg; Cu-20 mg/kg; Zn-100 mg/kg; 

Cd- 1mg/kg 

 

 

 

Faza 2. Utilizarea bentonitei pentru imobilizarea poluanţilor ( zinc, cadmiu). 

Obiective specifice fazei 2 
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- Utilizarea bentonitei pentru imobilizarea poluanţilor cadmiu şi zinc.  

Experimente planificate : 

✓ studiul influenţei naturii materialului utilizat asupra capacităţii de reţinere faţă de metale toxice (Cd, 

Zn);   

✓ studiul influenţei pH – ului asupra gradului de reţinere al bentonitei 

✓ studiul influenței timpului de contact dintre bentonită și faza lichidă; 

✓ studiul influenţei concentraţiei iniţiale a metalului în soluţie 

✓ elaborarea unor concepte legate de aspectele fundamentale teoretice (mecanism de reacţie, izoterme de 

adsorbţie) ale proceselor studiate prin interpretarea rezultatelor obținute utilizând diferite modele 

matematice 

✓ stabilirea dozei de bentonită pentru tratare sol. 

 

 

Rezumat al activităților fata de obiective: 

Scopul lucrărilor efectuate în Faza 2 au fost testarea bentonitei de la Orașul Nou ca material adsorbant pentru 

reținerea metalelor grele: cadmiu și zinc. De asemenea s-a stabilit raportul optim sol/bentinită necesar pentru 

imobilizarea metalelor grele (Cu, Cd, Pb, Zn) în soluri poluate. Testele preliminare de adsorbţie au arătat că 

capacităţile de reţinere ale bentonitei au fost: QCd= 10,06 mg/g,Qzn= 10,88 mg/g, ceea ce indică o reținere bună 

a ionilor de metale grele. Influenţa timpului de contact asupra capacităţii de reţinere a fost studiată prin 

determinarea experimentală a cantității absorbite la diferiți timpi de contact și prin extrapolare la modele 

cinetice specifice procesului .Rezultă că 

adsorbţia Cd(II) și Zn(II) pe bentonită are loc 

după cinetica de ordin pseudo-doi. De 

asemenea, datele experimentale au arătat că 

adsorbția acestor două metale nu depinde de 

pH. Deci adsorbția acestora nu are loc pe 

grupările OH din rețeaua cristalină a  

bentonitei. Pentru descrierea echilibrului 

dintre adsorbant şi adsorbat se utilizează 

izotermele de adsorbţie. S-a stabilit că 

adsorbţia Cd(II) are loc după izoterma lui 

Freundlich, iar a Zn(II)-ului după izoterma 

Langmuir. Din lucrările pentru determinarea 

raportului optim sol/bentonită s-a observat că 

un adaos de 20% bentonită  într-un sol poluat, 

la o valoare a pH – ului soluţiei solului de 5,6, 

reţine plumbul, cuprul, cadmiul şi zincul 

prezente în sol.  

 

Faza 3. Caracterizarea şi utilizarea zeolitului pentru imobilizarea poluanţilor (plumb,cupru). 

 

Obiective specifice fazei 3 

- Caracterizarea complexa a tufului vulcanic zeolitic din arealul Barsana, Maramures si experimentări 

privind adsorbtia metalelor grele (Cu si Pb), in vederea imobilizării acestora pe suprafața zeolitului.  

 

Experimente planificate : 

✓ Caracterizarea fizico-chimica complexa a zeolitului T12, precum şi a probelor zeolit-Cu si zeolit-Pb. 

✓ Studii si experimentari privind determinarea capacitatii de reţinere a materialului utilizat (zeolit) 

asupra metalelor grele (Cu, Pb);   

✓ Studiul influenței parametrilor de proces la adsorbția metalelor grele pe zeolit.   

✓ Concepte legate de aspectele fundamentale (mecanism de reacţie, izoterme de adsorbţie) ale proceselor 

studiate, prin interpretarea rezultatelor obținute utilizând diferite modele matematice 
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Rezumat al activităților fata de obiective: 

Studiul prezinta caracterizarea complexa, din punct de vedere fizico-chimic a unui tuf vulcanic zeolitic din 

zacamantul Barsana, jud. Maramures si experimetari privind teste de adsorbtie a Cu si Pb din solutii sintetice, 

in vederea imobilizarii acestora, pe suprafata zeolitului. Au fost realizate analize de microscopie optica, 

microscopie electronică de baleaj (SEM+ EDAX), analiza prin difractie de raze X (DRX), Infraroşu (FT-IR). 

Caracterizarea fizico-chimica a zeolitului din zacamantul Barsana, Maramures a evidențiat Particole marunte, 

aspect relativ uniform cu incluziuni, care are în componență sticlă parţial devitrifiată, feldspaţi plagioclazi, 

biotit, muscovit, cuarţ, calcit. Studiul prin microscopie electronica de baleiaj a pus in evidenta prezenta fin 

granulara a Cu si Pb adsorbite pe suprafata 

zeolitului. Din toate modelele cinetice, doar 

modelul cinetic de gradul doi (pseudo-

second) poate fi aplicat pentru preocesele de 

adsorbtie ale Cu si Pb, avand R2>0,9. 

Mecanismul cinetic a evidențiat că atât la Cu, 

cât si la Pb, sorbtia este controlata de difuzia 

prin filmul de lichid de pe suprafata 

particulelor de zeolit, ambele avand un 

coeficient de corelatie scazut. 

 

Faza 4. Utilizarea zeolitului pentru imobilizarea poluantilor (zinc, cadmiu). Tehnologie de laborator. 

 

Obiective specifice fazei 4 

- Realizarea unei tehnologii de laborator de imobilizare a poluanților (zinc, cadmiu) prin utilizarea 

zeolitului.  

 

Experimente planificate : 

✓ Experimentări privind adsorbția metalelor grele (Cd si Zn), in vederea imobilizării acestora pe 

suprafața zeolitului.  

✓ Cercetări experimentale de tratare in-situ, in laborator, a solului poluat cu metale grele. 

 

Rezumat al activităților fata de obiective: 

In cadrul etapei a patra a proiectului s-au realizat cercetări experimentale privitoare la următoarele activități:  

●Studiul adsorbției  cadmiului, Cd(II), pe zeolit de tip clinoptilolite –CLN ; ● Studiul adsorbției  zincului, 

Zn(II), pe zeolit de tip clinoptilolite –CLN ; ●Studiul adsorbției  Pb, Cd, Cu si Zn, pe tuf vulcanic cu conținut 

de clinoptilolit –CLN ; ●Cercetări experimentale de 

tratare in-situ, in laborator, a solului poluat cu metale 

grele (Pb, Cu, Cd, Zn). S-a urmărit variația unor 

parametri cu influență asupra capacității de rețineri a 

materialului utilizat (zeolit) asupra metalelor grele (Pb, 

Cu, Cd, Zn): influența timpului de contact dintre 

materialul cu proprietăți adsorbante (zeolit) și faza 

lichidă; influența pH – ului asupra gradului de reținere 

al materialului selectat (zeolit); și influența 

concentrației inițiale a metalului în soluție. Rezultatele 

au cuprins concepte legate de aspectele fundamentale 

(mecanism de reacție, izoterme de adsorbție) ale 

proceselor studiate, prin interpretarea rezultatelor 

obținute utilizând diferite modele matematice. Eficienta de îndepărtare a Cd este mai mare decât 99,72% după 

90 minute. Adsorbția cadmiului pe CLN (adsorbant II) atinge echilibrul in 90 min, pH=5,0 – 6,0 u.pH. si 

concentrația inițiala Cd in soluție 100 mg·L-1. Astfel ca , pentru îndepărtarea si imobilizarea cadmiului (metal 

greu) in solul poluat industrial, zeolitul (CLN) sub forma de tuf vulcanic de proveniența indigena, poate fi 

Cu in zeolit Pb in zeolit 



8 

 

utilizat efectiv in procese de adsorbție si depoluare a acestor soluri. Datele rezultate au condus la elaborarea 

unei tehnologii de tratare in-situ a solului poluat cu metale grele. 

 

 4.Proiectul : Cod PN 16 20 02 01; Denumire: Materiale cu gradient funcțional pentru aplicații 

in condiții extreme de mediu obținute prin tehnica EB-PVD. 

 

Scopul proiectului proiectului a constat în obținerea de materiale cu gradient funcțional (FGM) dezvoltate pe 

baza unor tehnologii inovative de acoperire cu potențial de aplicare in realizarea de componente cu proprietăți 

de rezistenta la soc termic si la coroziune in prezenta agenților termochimici in aplicații de nișă high-tech. 

Proiectul a fost conceput ca un proiect de cercetare aplicativa cu caracter multidisciplinar, antrenând 

specialiștii IMNR (in știința si ingineria materialelor, metalurgie, fizica, chimie cu experiența in predicții 

termodinamice, in sinteza materialelor nanostructurate, in depunerii de filme subțiri, in caracterizări, chimice, 

fizice structurale si termice complexe) din laboratorul de materiale nanostructurate, centrul HIGH PT-MET si 

laboratoarele de analize fizico-chimice si caracterizări microscopice. 

Proiectul contribuie la realizarea indicatorilor prevăzuți in cadrul contractului 253/2010 privind 

sustenabilitatea centrului High PT MET in domeniile prioritare din strategia de specializare inteligenta: 

tehnologii generice esențiale/nanomedicina/securitate.  

Ținte propuse 

- Obținerea de filme subțiri si acoperiri cu gradient funcțional cu temperaturi de lucru peste 12000C prin 

dezvoltarea de filme subțiri si acoperiri cu gradient funcțional având cel puțin un strat din zirconati cu structura 

perowskitica stabila termic si un design multistrat metal/ceramica urmărind reflecția radiației IR .  Controlul 

gradientului compozitional complex este realizat utilizând metoda de depunere fizica in vid avansat cu tun de 

electroni EB-PVD. 

- Substituția unor materiale critice baza de pământuri rare (oxizi de La, Ce, Gd, Nd) utilizate actualmente 

ca dopanți in ceramica refractara pe baza de zirconie.  

Proiectul propus are o nișă de piața identificata la nivel european si susține parțial cheltuielile  de cercetare 

necesare participării la proiectul Twinning Orizont 2020-Grant 692216– SUPERMAT (01.01.2016-

31.12.2018) care asigura finanțarea exclusiv a unor activități suport pentru transferul de cunoștințe la nivel 

european in cadrul „Centrului Virtual pentru Integrarea proceselor sustenabile de sinteza si procesare a 

materialelor pentru condiții extreme”.  

De asemenea proiectul susține participarea la acțiunile COST MP 1402: „Conectarea cercetării europene in 

domeniul depunerii straturilor atomice-HERALD” la care IMNR participa in comitetul de management si care 

contribuie la generarea de noi idei de proiecte europene alături de partenerii participanți si noi aplicații pentru 

IMM-urile inovative. 

 

 

Faza 4. Studiul proceselor fizico-chimice la interfață, evaluarea rezistentei la coroziune si soc termic. 

Dezvoltarea tehnologiei de acoperire 

Obiective specifice fazei 4 

✓ Evaluarea rezistentei la coroziune si la soc termic a noilor suprafete functionalizate cu zirconati 

perovskitici.  

Experimente planificate : 

• Caracterizarea fizico structurală a filmelor zirconat de lantan (LZ) si de bariu (BZ) depuse pe sticla, 

siliciu si Nimonic 

• Teste de rezistență la șoc termic prin bombardare cu electroni 

• Teste de rezistență la coroziune 

  

 

 

 Rezumat al activităților fata de obiective: 

În faza a 4-a a proiectului au fost depuse filme subțiri pe baza de zirconat de lantan (LZ) si de bariu (BZ) pe 

sticla, siliciu si Nimonic (superaliajul pe baza de Ni având compoziția: 80% Ni, 18% Cr, 2% Co). Pentru 
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îmbunătățirea aderentei filmelor ceramice la substrat, s-a procedat la depunerea unui film pe baza de NiCr 

(53%Cr, 47%Ni). Aceste filme au fost analizate din punct de vedere al rugozității (AFM), al morfologiei si al 

elementelor chimice (HR-SEM si  EDAX) precum si al compoziției  filmelor (DRX).  

Pentru a testa proprietățile filmelor la soc termic s-a propus soluția de bombardare cu electroni la diferite puteri 

(10 kV cu 50 mA (~750 °C), 75 mA(~1100 °C) si 100 mA (~1350 °C), timp: 5 sec) a filmelor protectoare. 

Pentru a testa rezistenta la coroziune s-a propus utilizarea celulei 

de studii electrochimice de coroziune. Analiza AFM a evidențiat 

faptul ca stratul de LZ depus pe siliciu are cea mai mica rugozitate 

pe când stratul de BZ depus pe NiCr/siliciu are o rugozitate mult 

mai mare. In urma testării filmelor de BZ, LZ, BZ/LZ, BZ/NiCr, 

LZ/NiCr pe Nimonic la soc termic s-a observat faptul ca stratul 

de acroș NiCr îmbunătățește performantele rezistentei termice a 

filmelor de BZ si LZ.  Deși rezistenta la coroziune a probelor 

obținute este scăzută, depunerea multistrat pe baza de BZ/LZ se 

pare ca îmbunătățește rezistenta la corosiune a substratului de 

aliaj Nimonic fata de coroziunea substratului martor. În cadrul 

fazei a fost realizată și definitivarea  tehnologiei de obținere a 

depunerilor multistrat pe baza de zirconați de lantan si bariu prin 

metoda EB-PVD. 

 

 5.Proiectul : Cod PN 16 20 02 02; Denumire: Materiale metalice avansate cu proprietăți 

termoelectrice ridicate. 

 

Scopul proiectului a fost obţinerea unor materiale metalice avansate pe bază de, cu proprietăţi 

semiconductoare, pentru aplicaţii în conversia energiei termice în energie electrică. Materialele metalice ce 

vor fi obţinute sunt aliaje multicomponente din următoarele sisteme: Sb-Te-Me1-Me2 (unde Me = Ag, Pb, Sn, 

Zn) și Ti-Ni-Sn-V.  

Ținte de atins: 

- Realizarea unei tehnologii inovative la nivel laborator (TRL 3) pentru obținerea unor materiale 

semiconductoare avansate din sistemul Sb-Te-Me1-Me2 prin procese electrochimice.  

- Dezvoltarea unei metode noi de obținere filme subțiri aliaj Ti-Ni-Sn-V prin depunere in cuptor cu 

flux de electroni. 

- Obținerea de aliaje cu conținut diminuat de Te (reducere 15-20%) precum și aliaje Ti-Ni-Sn-V cu 

proprietăți termoelectrice îmbunătățite.  

 

 Faza 3. Sinteza materialelor semiconductoare Sb-Te-Me1-Me2 prin aliere directă. Obținerea de benzi 

prin răcire ultrarapidă. 

 

Obiectiv specific fazei 3. 

✓ Obţinerea de materiale metalice semiconductoare din sistemul Sb-Te-Me1-Me2 (Me=Ag, Pb, Zn, Sn) 

prin aliere directă.  

✓ Obținerea de benzi din materiale metalice semiconductoare Sb-Te-Me1-Me2 prin răcire ultrarapidă 

✓ Caracterizarea structurală, fizico-chimică și electrică a eșantioanelor lingou/benzi obținute 

 

Experimente planificate : 

• Cercetări experimentale de elaborare aliaje din sistemul Sb-Te-Me1-Me2  

• Cercetări experimentale de răcire ultrarapidă aliaje din sistemul Sb-Te-Me1-Me2  

• Caracterizarea eșantioanelor obținute. 

 

Rezumat al activităților fata de obiective: 

BZ/NiCr/siliciu 
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În cadrul etapei au fost realizate lucrări de cercetare experimentală privind obţinerea de materiale metalice cu 

proprietăți intrinseci semiconductoare din sistemul Sb-Te-Me1-Me2 prin aliere directă și solidificare rapidă. 

Materialele obținute au fost caracterizate fizico-chimic și structural pentru a evidenția proprietățile 

termoelectric de care dispun. Aliajele elaborate au fost de tipul 

Ag-Pb-Sb-Te, Ag-Pb-Sn-Sb-Te și Zn-Sb-Sn-Te. Aliajele au fost 

elaborate la 950-10000C sub flux de protecție. S-au obținut 

materiale cu compoziție chimică prestabilită, omogene chimic și 

structural. Pierderile la elaborare au fost mai mici de 3 % gr./sarjă. 

Solidificarea rapidă a fost realizată prin metoda melt spinning. 

Structura benzilor obținute prin răcirea ultrarapidă a fost 

microcristalină, uniformă,  cu dimensiuni de ordinul a 1 - 20 µ. 

Analiza XRD a evidențiat prezența în probe a compușilor cu 

proprietăți termoelectrice: Sb-Te, Pb-Te, Pb-Sn-Te,  Zn-Sb. 

Aliajele sub formă de bandă răcită ultrarapid, microstructurate, au 

prezentat o valoare a rezistivității mai mare cu 15-20% decât cea 

corespunzătoare aliajelor ”bulk” .Aliajele sub formă de bandă 

racită ultrarapid au prezentat valori ale conductivității termice 

mai reduse comparativ cu aliajele lingou.  

 

Faza 4. Elaborarea aliajului Ti-Ni-Sn-V prin topire în cuptor cu inducție. Obținerea de benzi prin răcirea 

ultrarapidă. Caracterizări complexe fizico-chimice, structurale, termo-electrice a materialelor 

semiconductoare obținute. Lucrări experimentale de sinteză a aliajului Ti-Ni-Sn-V prin evaporarea 

elementelor componente cu flux de electroni. 

 

Obiectiv specific fazei 4 

✓  Obţinerea de materiale metalice semiconductoare din sistemul Ti-Ni-Sn-V prin topire în cuptor cu 

inducție;  

✓ Obținerea de benzi din materiale metalice semiconductoare Ti-Ni-Sn-V prin răcire ultrarapidă; 

✓ Sinteza aliajului Ti-Ni-Sn-V prin evaporarea elementelor componente cu flux de electroni și 

condensarea vaporilor pe substrat, într-o instalație e-beam 

✓ Caracterizarea structurală, fizico-chimică, electrică și termică a eșantioanelor lingou/benzi/straturi 

obținute 

Experimente planificate : 

• Experimentări de obținere aliaje half-Heusler din sistemul Ti-Ni-Sn-V prin topire în cuptor cu inducție 

• Experimentări de obținere de benzi de aliaj Ti-Ni-Sn-V prin răcire ultrarapidă  

• Experimentări de obținere straturi de aliaj Ti-Ni-Sn-V prin evaporare în flux de electroni. 

• Caracterizări structurale, fizico-chimice şi electrice ale eşantioanelor metalice semiconductoare 

obţinute 

 

Rezumat al activităților fata de obiective: 

Lucrările efectuate în această etapă au constat în studii şi cercetări 

experimentale privind obţinerea de materiale metalice cu proprietăți 

intrinseci semiconductoare din sistemul Ti-Ni-Sn, dopate cu V, prin: 

●topire în cuptor cu inducție, ● retopire și răcire ultrarapidă pe tambur 

rotitor de Cu, ● depunere în flux de electroni. Aliajele obținute sunt 

multifazice, constituite din faze dure relativ uniform distribuite în 

structură. Benzile de aliaj solidificate ultrarapid conțin  grăunți de 

ordinul a 1 - 5 µ. Analiza XRD a evidențiat prezența fazelor half-Heusler 

TiNiSn, dar și a altor faze de tip VNi2Sn (full-Heusler), β-Sn, etc. 

Rezistivitatea electrică a aliajului Ti-Ni-Sn turnat prezintă caracter tipic 

materialelor semiconductoare, respectiv scade cu creșterea temperaturii. 

Aliajele sub formă de bandă răcită ultrarapid, prezintă valori ale rezistivității electrice cu 20-25 % mai mari 

Microstructura bandă ZnSnSbTe (ZT1) 

Strat TiNiSnV/Si depus prin EB-

PVD  
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decât valoarea corespunzătoare aliajelor turnate. Aliajele depuse prin evaporare cu flux de electroni prezintă 

valori ale rezistivității cu 80-100% mai mari decât a aliajului TiNiSnV turnat iar rezistivitatea scade rapid cu 

creșterea temperaturii, ca urmare a unor procese de cristalizare. Aliajele sub formă de bandă răcită ultrarapid 

prezintă valori ale conductivității termice mai reduse cu 30-40 % comparativ cu aliajele turnate, și crește cu 

creșterea temperaturii. 

 

 

 6.Proiectul : Cod PN 16 20 03 01; Denumire: Ingineria suprafețelor materialelor hibride 

nanostructurate obținute la presiuni înalte pentru aplicații in domeniul senzorilor. 

Scopul proiectului a constat în elaborarea unei metodologii de depunere prin procedeul hidrotermal-

electrochimic a unor nanostructuri hibride organic-anorganic cu aplicații in domeniul senzorilor in vederea 

valorificării materialelor pe baza de compuși si metale neferoase in aplicații high tech cu valoare adăugata 

mare, conform nișei de piața identificata la nivel european si susținerea unor cheltuieli de cercetare necesare 

participării la proiectul de tip rețea Orizont 2020 – Marie Curie RISE – TROPSENSE care asigura finanțarea 

unor activități de training, formare continua si schimb de specialiști la nivel european.  

Țintele propuse spre a fi atinse in cadrul proiectului sunt: 

- Dezvoltarea unei metode hidrotermal-electrochimice la presiuni ≥ 100 atm si temperaturi in domeniul 40-

60°C de obținere a filmelor nanostructurate hibride organic-anorganic pentru senzori utilizați in detecția 

compușilor organici volatili; 

- Metoda de monitorizare in-situ a proceselor de sinteza hidrotermala prin spectroscopie RAMAN. 

In concordanta cu tendințele actuale din domeniul nanotehnologiilor si nanomaterialelor, proiectul propune 

funcționalizarea nanoparticulelor de aur cu cisteina, respectiv a nanotuburilor de carbon cu polimeri organici 

(PANI, dendrimeri solubili in apa, etc.) prin procedeul hidrotermal într-o singură etapă, asistat de 

spectroscopia RAMAN in situ pentru monitorizarea în timp real a reacției hidrotermale de obținere a 

suspensiilor hibride organic-anorganice. Aceste suspensii vor fi utilizate ulterior atât in procesele de depunere 

hidrotermal-electrochimice pe senzori comerciali cat si in tehnica 3D bioprinting pentru a permite formarea 

unor structuri senzoriale care vor fi testate pentru diagnoza bolilor rare la spitalele partenere in cadrul 

proiectului H2020 RISE – TROPSENSE. 

Proiectul este conceput ca un proiect de cercetare aplicativa cu caracter multidisciplinar, antrenând specialiștii 

IMNR din Laboratorul de materiale nanostructurate, din celelalte laboratoare tehnologice si echipele suport 

ale institutului. Proiectul este conceput multidisciplinar, asigurând valorificarea cunoștințelor si infrastructurii 

din întregul institut. 

Proiectul va contribui la realizarea indicatorilor prevăzuți in cadrul contractului 253/2010 privind 

sustenabilitatea centrului High PT MET (atragerea de cercetatori din străinătate care vor lucra in cadrul 

proiectului H2020 Marie Curie RISE – TROPSENSE, creșterea vizibilității institutului la nivel european) si 

includerea centrului in proiecte europene si naționale in domeniile prioritare din strategia de specializare 

inteligenta: tehnologii generice esențiale/nanomedicina/securitate. 

Faza 3. Elaborarea unor nanostructuri hibride pe baza de SWCNT functionalizate cu polianilina (PANI), 

respectiv cu dendrimeri special sintetizati, decorati cu maltoza. 

 

Obiectiv specific faza 3 

- Obținerea unor nanostructuri hibride pe baza de pe baza de SWCNT functionalizate cu polianilina (PANI), 

respectiv cu dendrimeri special sintetizati, decorati cu maltoza 

 

Experimente planificate : 

• Sinteza hidrotermala a pulberilor pe baza de nanotuburi de carbon (SWCNT) si polianilina (PANI). 

• Caracterizarea pulberilor pe baza de CNT si PANI. 

 

 

 

Rezumat al activităților fata de obiective: 
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In aceasta etapa au fost sintetizate nanostructuri hibride pe baza de CNT si PANI, respectiv CNT si dendrimer 

(polimer hiper-ramificat) special functionalizat cu maltoza si grupari sulfat (PEI Stp3712) prin metoda 

hidrotermala. S-a studiat influentei parametrilor de reactie (pH, raport de greutate) asupra formarii 

nanostructurilor hibride pe baza de CNT si PANI. S-a 

observat ca pH-ul optim pentru formarea acestor 

structuri este 7, cu raportul de masa intre CNT si PANI 

=1 :2. Rezultatele obtinute la caracterizarea hibrizilor pe 

baza de CNT si PANI prin spectroscopie FT-IR au 

evidentiat prezenta gruparilor caracteristice PANI in 

probele studiate. Analiza termica DSC a evidentiat 

stabilitatea termica a nanotuburilor de carbon, precum 

si temperatura de descompunere a fazei polimerice.  

De asemenea, cu ajutorul microscopiei electronice, s-a 

observat morfologia structurilor compozite nou formate 

si dimensiunile nanotuburilor. Procesul hidrotermal in 

situ de obtinere a compozitelor pe baza de CNT si 

dendrimer PEI Stp 3712, respectiv Au-cisteina a fost 

studiat prin spectroscopie Raman in timp real.   

 

Faza 4. Depunerea de filme subțiri prin metoda HT-E sau 3D bioprinting din suspensii stabilizate de 

SWCNT funcționalitate cu PANI sau dendrimeri special sintetizați, decorați cu maltoza 

 

 

Obiectiv specific faza 4: 

Obținerea de filme subțiri prin metodă hidrotermală- electrochimică sau 3D bioprinting din suspensii 

stabilizate de SWCNT funcționalitate cu PANI sau dendrimeri special sintetizați, decorați cu maltoză. 

 

Experimente planificate : 

• Experimente de depunere prin metoda HT-E sau 3D bioprinting a filmelor subțiri de Au funcționalizat cu 

cisteina 

• Caracterizarea filmelor subțiri pe baza de CNT si PANI (Profilometrie, efectuata cu modulul AFM; 

Analiza structurala prin metode spectrale -FTIR; Analiza morfologica-SEM) 

Rezumat al activităților fata de obiective: 

Au fost obținute filme subțiri pe baza de nanostructuri hibride de CNT- PANI, prin metoda hidrotermal-

electrochimica, respectiv spin coating. Filmele au fost depuse pe doua tipuri de substraturi comerciale de tip 

senzori de alumina cu interdigiti de aur si senzori de sticla cu interdigiti de aur. S-au utilizat suspensii apoase 

de MWCNT-PANI, având raportul de masa 1:2, conform condițiilor optime determinate in etapa anterioara. 

S-a optat pentru MWCNT in loc de SWCNT datorita ficționalizării mai bune a nanotuburilor de tip multi wall. 

S-au variat condițiile de 

depunere hidrotermal-

electrochimica, studiindu-se 

formarea filmelor subțiri la 

temperatura camerei si 

presiune atmosferica, dar si in 

condițiile sintezei 

hidrotermale (40°C si 60-100 

atm). S-au aplicat doua 

metode electrochimice: 

voltametria ciclica (1 ciclu, 5 

cicluri, 10 cicluri) si 

cronoamperometria. caracterizarea filmelor subțiri prin FT-IR a evidențiat prezenta PANI prin benzi specifice 

de vibrație ale acestui polimer. Curenții de depunere au fost relativ mici, observând-se formarea unor filme 

pulberi hibride CNT : PANI=1:2 

Topografie 

film subtire 

CV-11/senzor 

comercial 
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foarte subțiri, neuniforme cu ajutorul microscopiei de forta atomica (AFM). Procedeul de depunere prin 3D 

printing a filmelor de CNT-PANI a fost înlocuit cu depunerea prin spin coating din motive economice, 

depunerea prin 3D printing necesitând cantități mult prea mari de pulberi hibride obținute din materii prime 

scumpe. Filmele subțiri obținute prin spin coating pe senzori comerciali de sticla au fost testați in prezenta 

câtorva compuși organici volatili, constatând-se ca răspunsul cel mai bun este in cazul expunerii la etanol. 

 

 7.Proiectul : Cod PN 16 20 03 02; Denumire: Cercetări avansate privind noi tehnologii de 

încapsulare a materialelor cu schimbare de faza pentru stocarea energiei termice 

Scopul proiectului a fost creșterea capacității de transfer de cunoștințe a INCDMNR-IMNR către mediul 

academic și companii din industria de mașini și echipamente pentru cogenerarea și stocarea energiei prin 

dezvoltarea de metode inovatoare și ușor de a fi up-scalate pentru micro-încapsularea materialelor cu 

schimbare de fază (PCM – phase change materials) cu temperatură de topire ridicată 300-500°C cu potențial 

de utilizare în stocarea energiei termice. 

Tinte propuse: 

-  Selectia si caracterizarea unor noi amestecuri de materialele cu schimbare de fază cu temperaturi de lucru în 

domeniul 300-500°C; 

- Modele experimentale de materiale PCM microîncapsulate prin metode chimice blânde, într-o singură etapă, 

cu eliminarea operației de calcinare, destinate sistemelor de stocare a energiei termice (TES - thermal energy 

storage). 

 

Faza 2. Studiul la nivel laborator al tehnicilor de micro-încapsulare pentru PCM-uri cu temperatură de 

topire între 300 – 500°C. 

 

Obiective specifice fazei 2 

✓ Realizarea unui procedeu de micro-încapsulare a materialelor tip PCM într-un înveliș de silice și de 

obținere a unui compozit prin înglobarea sărurilor PCM într-o matrice carbonică.  

 

Experimente planificate: 

• Microîncapsularea KNO3 în înveliș ceramic; 

• Impregnarea spumei de carbon cu sărurile PCM. 

 

Rezumatul activităților fata de obiective: 

Lucrările experimentale de laborator desfășurate în faza 

a 2- a proiectului, au fost orientate către tehnicile de 

micro-încapsulare pentru PCM-uri cu temperatură de 

topire între 300 – 500°C. Deoarece pulberile comerciale 

de săruri PCM sunt formate din cristale / agregate de 

dimensiuni mari (de sute de microni, sau chiar 

milimetri), anterior micro-încapsulării, aceste materiale 

au fost procesate prin spray-drying conform procedeului 

stabilit în faza 1, obținând astfel pulberi cu o granulație 

mult mai fină. Pentru micro-încapsulare au fost folosite 

2 procedee: tratamentul hidrotermal și precipitarea 

urmată de tratament termic. Acestea au permis micro-

încapsularea KNO3 cristalin într-un înveliș de SiO2 amorf așa cum au arătat investigațiile prin DRX, FT-IR și 

microscopie optică. Analiza prin difracție de raze X a probelor de referință pe bază de SiO2 pur (obținute prin 

ambele metode) a indicat prezența în pulberea uscată a cristalelor de NaNO3. Deși prezența NaNO3 în gelul 

de silice nu este de dorit în cazul micro-încapsulării azotatului de potasiu sau a azotitului de sodiu, acesta este 

utilă în obținerea micro-capsulelor compozite SiO2-NaNO3. Eliminarea azotatul de sodiu din gelul destinat 

încapsulării azotatului de potasiu s-a realizat printr-un procedeu simplu de spălare cu alcool etilic în 2 etape. 

Precipitarea urmată de tratament termic asigură micro-încapsularea unei proporții mai mari de KNO3 

comparativ cu tratamentul hidrotermal, aceasta probabil datorită solubilizării unei cantități de sare în alcool la 

Secțiune in proba 

SC1.2 impregnată 
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temperatura de 100°C. Gradul de impregnare a spumelor carbonice cu NaNO3 și NaNO2 a fost de aproximativ 

75%, iar în cazul KNO3 nu depășește 50% din cauza solubilității mai scăzute în apă. Analiza prin microscopie 

optică realizată pe secțiunile probelor suspuse impregnării au arătat prezența cristalelor de săruri PCM în porii 

interiori deschiși ai spumei de carbon. Experimentele realizate pe autoclava HP Systems la presiuni de 1000 

și respectiv 3000 atm nu au condus la creșterea gradului de impregnare. Toate materialele compozite studiate 

în cadrul prezentei faze a proiectului (micro-capsulele de KNO3-SiO2 și spumele de carbon impregnate cu cele 

trei săruri PCM) au prezentat comportamentul termic caracteristic celor trei săruri. Învelișul de SiO2 amorf și 

matricea de grafit nu influențează proprietățile termice ale materialelor PCM. 

 

Faza 3. Micro-încapsularea PCM: faza de optimizare. 

 

Obiective specifice fazei 3 

✓ Stabilirea un model experimental de încapsulare a PCM-urilor.  

 

Experimente planificate: 

• Determinarea parametrilor experimentali și a raportului miez-înveliș 

• Caracterizarea complexă a micro-capsulelor produse, inclusiv prin DRX, DSC și analize SEM.. 

 

Rezumatul activităților fata de obiective: 

Lucrările experimentale de laborator desfășurate în faza 3 a proiectului, au fost orientate către stabilirea unui 

model experimental de micro-încapsulare a PCM-urilor cu temperatură de topire între 300 – 500°C. Deoarece 

pulberile comerciale de săruri PCM sunt formate din cristale / agregate de dimensiuni mari (de sute de microni, 

sau chiar milimetri), anterior micro-încapsulării, aceste materiale au fost procesate prin spray-drying conform 

procedeului stabilit în faza 1, obținând astfel pulberi cu o granulație mult mai fină. Pentru micro-încapsulare 

au fost folosite 2 procedee: tratamentul hidrotermal și precipitarea urmată de tratament termic. Acestea au 

permis micro-încapsularea KNO3 cristalin, respectiv NaNO3 cristalin, într-un înveliș de SiO2 amorf așa cum 

au arătat investigațiile prin DRX și microscopie optică. S-a observat că cele mai bune rezultate au fost obținute 

în cazul NaNO3 încapsulat în matrice de SiO2 prin precipitare urmată de tratament termic. Analiza prin 

difracție de raze X a probelor de referință pe bază de SiO2 (obținute prin ambele metode) a indicat prezența în 

pulberea uscată a cristalelor de NaNO3. Precipitarea urmată de tratament termic asigură micro-încapsularea 

unei proporții mai mari de KNO3, respectiv de NaNO3, comparativ cu tratamentul hidrotermal, aceasta 

probabil datorită solubilizării unei cantități de sare în alcool la temperatura de 100°C, aceste rezultate fiind 

confirmate de microscopia optică și de analizele SEM. Gradul de impregnare a spumelor carbonice cu NaNO3 

a fost de aproximativ 80% pentru o soluție cu concentrație de 110% și temperatură de 150°C, aproximativ 

85% pentru o soluție cu concentrație de 

120% și temperatură de 100°C și de 

aproximativ 97% pentru o soluție cu 

concentrație de 120% și temperatură de 

150°C. Analiza prin microscopie optică 

realizată pe secțiunile probelor suspuse 

impregnării au arătat prezența cristalelor 

de NaNO3 în porii interiori deschiși ai 

spumei de carbon.  

 

 

Faza 4. Studiul durabilității micro-

capsulelor sintetizate si testarea la nivel de laborator a metodei hidrotermale cuplată cu spray-drying. 

 

Obiective specifice fazei 4 

✓ Determinarea durabilității micro-capsulelor de KNO3 și NaNO3 în înveliș de silice 

✓ Determinarea durabilității NaNO3  impregnat în spume de carbon 

 

COD PROBĂ SC 2.2 SC 2.3 SC 2.4 

Inițial 

   

Impregnat 
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Experimente planificate: 

• Realizarea de cicluri termice prin DSC, pentru a evalua energia stocată și eliberată pentru 

microcapsulele de KNO3 și NaNO3 în înveliș de silice.  

• Încercări calorimetrice pentru a studia comportamentul termic al spumei de carbon impregnate cu 

NaNO3. 

• Caracterizări complexe ale spumei de carbon prin DRX și analize SEM.. 

 

Rezumatul activităților fata de obiective: 

Lucrările experimentale de laborator desfășurate în faza 4 a proiectului, au fost orientate către demonstrarea 

durabilității micro-capsulelor de  NaNO3 obținute prin înglobarea în SiO2 și spume carbonice.  Stabilitatea 

termică a fost evaluată prin analiza DSC, efectuând un număr mare de cicluri termice. Analiza morfologică 

prin metoda SEM pune în evidență dimensiunea granulelor de NaNO3. Prin spray-drying a fost obținută o 

pulbere de PCM mult mai fină decât pulberea comercială, acest lucru ajutând la o încapsulare mai bună a 

PCM-ului în matricea de silice sau la o înglobare mai eficientă a acestuia în spuma de carbon. Chiar dacă 

precipitarea urmată de tratament termic, realizată în faza anterioară, asigură micro-încapsularea unei proporții 

mai mari de NaNO3, comparativ cu tratamentul hidrotermal, 

materialul obținut hidrotermal s-a comportat mult mai bine 

decât materialul obținut prin precipitare urmată de tratament 

termic din punct de vedere al stabilității termice și 

durabilității. Din acest motiv metoda hidrotermală poate fi 

folosită la micro-încapsularea materialelor cu schimbare de 

fază într-o matrice de silice. Pentru a demonstra 

durabilitatea materialului PCM impregnat în spuma de 

carbon s-au efectuat un număr de 15 cicluri termice. S-a 

observat că diferența dintre datele termice obținute la prima 

măsurătoare și datele termice de la măsurătoarea numărul 15 

nu diferă foarte mult, fapt ce atestă că acest material este un 

bun PCM.  

 

 

 8.Proiectul : Cod PN 16 20 03 03; Denumire: Filme macroscopice de grafene 3D. Obținere pe 

cale umeda si evaluarea arhitecturii suprafeței. 

 

Scopul proiectului a fost realizarea unor materiale avansate sub forma de filme macroscopice de grafene 3D 

cu potentiale aplicatii in tehnologii de varf din domeniile medical si energetic. 

 

Tintele propuse: 

-dezvoltarea unei directii noi de cercetare in domeniul materialelor nanocarbonice de obtinere a structurilor 

2D si 3D pe baza de grafene. 

-dezvoltarea de produse noi pentru industria high tech si energetica. 

 

 

 

 

Faza 3.Experimentari privind obținerea filmelor de grafene. Analize de  microstructura.  Realizare de 

modele experimentale 

 

 

Obiective specifice fazei 3 

 Realizarea de modele experimentale sub forma de filme de grafen/oxid de grafen 3D, caracterizate 

microstructural prin metode SEM si/sau TEM, DRX. 

 

Pulbere de NaNO3 

obținută prin spray-

drying 
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Experimente planificate: 

- Obținerea de dispersii coloidale apoase stabile pe baza de grafene si/sau oxid de grafene prin metode 

electrochimice combinate cu tratamente ultrasonice si metode speciale de separare si purificare.  

- Obținerea filmelor macroscopice de grafen/oxid de grafen 3D independente cu grosimi intre 1,5 si 15microni  

prin autoasamblare prin filtrare controlata sub vacuum  pe membrane speciale făcute din acetat de celuloza cu 

porozitate de 0,20 microni. 

-Obținerea membranelor compozite grafen/oxid de grafen-acetat de celuloza cu proprietăți mecanice 

îmbunătățite prin filtrare sub vacuum 

-Obținerea filmelor macroscopice pe suporturi metalice(cupru) prin tehnici electroforetice 

-Caracterizarea microstructurala prin analize SEM si/sau TEM, DRX.  

 

Rezumatul activităților fata de obiective: 

Lucrarea prezintă experimentări de laborator in vederea 

realizării unor materiale avansate sub forma de filme 

macroscopice de grafene/oxid de grafene 3D cu potențiale 

aplicații in tehnologii de vârf din domeniile medical si 

energetic. In cadrul experimentărilor s-au urmărit  doua 

direcții principale: ● obtinerea de suspensii coloidale apoase 

stabile pe baza de grafene si/sau oxid de grafene și ● 

transformarea acestora in structuri macroscopice 3D sub 

forma de filme. S-au  realizat dispersii coloidale apoase 

stabile pe baza de grafene si/sau oxid de grafene prin metode 

electrochimice combinate cu tratamente ultrasonice si 

metode speciale de separare si purificare. Obținerea acestor 

dispersii apoase ecologice stabile, prin exfolierea 

electrochimica a grafitului urmata de autoasamblarea 

filmelor macroscopice grafenice 3D independente, 

compacte, cu un grad ridicat de elasticitate reprezintă un 

element de noutate absoluta, literatura de specialitate menționând date privind obținerea filmelor din suspensii 

coloidale organice bazate pe dimetilformamida. In cadrul lucrărilor s-au obținut suspensii coloidale apoase 

grafenice cu concentrații cuprinse intre 0,5 si 4,5mg/ml utilizând trei tipuri de electroliti: H3PO4 1M, H2SO4 

0,1M si (NH4)2SO4 0,1M. Filmele macroscopice de grafene/oxid de grafene independente cu grosimi intre 1,5 

si 15microni s-au obținut prin autoasamblare utilizând o metoda de filtrare cu vacuum  controlata pe membrane 

speciale făcute din acetat de celuloza cu porozitate de 0,20 microni si un diametru de 47mm. Tot prin filtrare 

sub vacuum s-au obținut compozite grafen/oxid de grafen-acetat de celuloza cu proprietăți mecanice 

îmbunătățite. De asemenea s-au obținut filme macroscopice pe suporturi metalice(cupru) prin tehnici 

electroforetice.  Filmele de grafene 3D pot fi utilizate ca electrozi in supercapacitori de mare performanta, sau 

după operații de ficționalizare pot deveni, platforme senzoriale active necesare fabricării de biosenzori 

electrochimici. De asemenea compozitele grafen-acetat de celuloza se pot folosi ca membrane filtrante pentru 

purificarea apelor contaminate. Atât suspensiile cât si filmele obținute au fost caracterizate prin metode SEM 

si/sau TEM, DRX.  

 

 

 

Faza 4. Definitivare parametri de realizare a filmelor de grafene. Evaluare arhitectură. 

 

Obiective specifice fazei 4 

✓ Realizarea filmelor macroscopice grafenice/oxidografenice 3D, urmărind reproductibilitatea 

rezultatelor obținute in etapele anterioare, îmbunătățirea parametrilor de proces si caracteristicile fizice 

ale filmelor, adăugarea de operații suplimentare de prelucrare a dispersiilor grafenice/oxido grafenice, 

acolo unde este cazul si evaluarea arhitecturii suprafeței cu ajutorul analizelor micro structurale 

 

Film macroscopic independent 

de grafen/oxid de grafen 3D 
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Experimente planificate: 

- Obținerea de dispersii coloidale apoase stabile(0,5 si 1mg/ml) pe baza de grafene si/sau oxid de grafene prin 

metode electrochimice combinate cu tratamente ultrasonice si operații de separare prin centrifugare la turații 

mari de aprox. 3000rpm.  

- Obținerea filmelor macroscopice de grafen/oxid de grafen 3D independente cu grosimi intre 1,5 si 10microni  

prin autoasamblare utilizând filtrarea controlata sub vacuum  pe membrane speciale din acetat de celuloza cu 

porozitate de 0,20 microni. 

-Obținerea membranelor compozite grafen/oxid de grafen-acetat de celuloza cu proprietăți mecanice 

îmbunătățite prin filtrare sub vacuum in doua trepte. 

-Caracterizarea micro structurală prin analize SEM si/sau  DRX si Raman. 

 

Rezumatul activităților fata de obiective: 

Lucrările experimentale din aceasta etapa au avut drept scop definitivarea parametrilor de lucru(modificarea 

sau certificarea acestora) pentru obținerea filmelor macroscopice grafenice 3D, urmărind reproductibilitatea 

rezultatelor obținute in etapele anterioare, îmbunătățirea parametrilor de proces si caracteristicile fizice ale 

filmelor, adăugarea de operații suplimentare de prelucrare a dispersiilor grafenice/oxido grafenice acolo unde 

este cazul si evaluarea arhitecturii suprafeței cu ajutorul analizelor microstructurale. In general suspensiile 

grafenice/oxidografenice pot genera nu numai filme macroscopice independente dar si filme macroscopice pe 

diferite suporturi rezultând compozite care pot fi utilizate atât ca 

membrane pentru purificarea apei cât si ca electrozi flexibili in baterii 

sau in supercapacitori. Filmele independente de grafen/oxid de grafen 

își găsesc aplicații foarte importante in realizarea de senzori chimici 

sau electrochimici pentru domenii precum: protectia mediului, 

biologie, medicina sau energie. S-a constatat ca rezultatele obținute in 

proiect au fost reproductibile, toate filmele macroscopice obținute 

având aceeași morfologie, fiind formate din plachete de grafen/oxid 

de grafen legate intre ele prin legături de hidrogen si carbon–hidrogen 

si dispuse in straturi paralele pe toata grosimea filmului. Pe fiecare 

strat plachetele de grafen sunt dispuse in aranjament compact si 

uniform tip „țigla”. Distanta dintre straturi este variabila si este in 

legătura directa cu grupările funcționale pe baza de oxigen(hidroxil, 

epoxil, carboxil si carbonil). Numărul de straturi respectiv grosimea filmelor este generata de volumul 

dispersiei utilizat la filtrare cât si de concentrația grafenica a dispersiilor. Distanta dintre straturi se micșorează 

odată cu eliminarea grupărilor funcționale prin reducerea termica a filmelor. 

 

 

9.Proiectul : Cod PN 16 20 03 04; Denumire: Aliaje cu entropie înaltă pentru aplicații în industria 

energetica. 

 

Scopul proiectului a fost obținerea unor aliaje multicomponente – aliaje cu entropie înaltă HEA (High Entropy 

Alloys), din sistemul Cr-Fe-Mn-Ni-Me1-Me2, (unde Me1 si Me2 pot fi elemente ca Al, Cu, Ti, V, Zr, Mo),  

prin metode de topire în inducție și depunere de straturi subțiri în cuptor cu flux de electroni, in vederea folosirii 

lor pentru aplicații în condiții extreme de lucru (temperatură, presiune, medii corozive și oxidante).  

Ținte de atins: 

 -Realizarea unei tehnologii inovative la nivel laborator (TRL 3) pentru obținerea unor materiale 

avansate pe baza de HEA.  

 -Dezvoltarea unei metode noi de obținere filme subțiri HEA prin depunere în cuptor cu flux de 

electroni. 

 -Creșterea numărului de produse realizate în institut, prin obținerea unui aliaj HEA cu caracteristici 

superioare cu 15-20% fata de otelurile aliate, pentru aplicații în industria energetica. 

 

membrana 

compozita 

elastica 

grafen/oxid 

de grafen-

acetat de 

celuloza 
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Faza 3. Experimentări pentru obținerea aliajelor cu entropie ridicată. Deformarea plastică prin laminare 

a aliajelor obținute. Caracterizarea eșantioanelor HEA obținute. 

 

Obiective specifice fazei 3 

✓ Faza are ca obiectiv obținerea de aliaje cu entropie ridicată prin topire în cuptor cu inducție urmată de 

un proces de deformare plastică .  

Experimente planificate: 

✓ Obținerea de aliaje cu entropie ridicată prin topire în cuptor cu inducție  

✓ Experimentări de deformare plastica 

✓ Caracterizarea eșantioanelor HEA obținute  

 

Rezumatul activităților fata de obiective: 

În cadrul acestei etape a proiectului au fost realizate experimentări de elaborare aliaje 

cu entropie înaltă deformabile, urmate de procese de deformare plastică. Aliaje de 

tipul Al0.2CrFeMnNiZr0.1 au fost elaborate în cuptor cu inducție și turnate in doua 

forme din materiale diferite (cupru și grafit), cu viteză de solidificare variabilă. 

Lingourile obținute au fost forjate și laminate la cald. A fost realizată o comparație 

a procesului de deformare plastică la cald funcție de structura aliajului din procesul 

de elaborare/turnare (eșantioane turnate în forme de cupru și grafit). Eșantioanele 

obținute au fost caracterizate chimico-fizic și structural.  Analiza chimică a indicat 

faptul ca distribuția elementelor in masa lingoului este omogena. Temperatura la 

care s-au deformat plastic eșantioanele de aliaj Al0.2CrFeMnNiZr0.1 a redus 

considerabil riscul apariției fisurilor. In urma procesului de laminare si forjare la cald, aliajul 

Al0.2CrFeMnNiZr0.1 nu prezintă modificări majore ale microstructurii. Datorită cantității de soluție solida tip 

A1 CFC, aliajul turnat si răcit in forma de cupru a avut un grad de deformabilitate mai ridicat decât cel turnat 

si răcit in forma de grafit. Aceasta de datorează conținutului majoritar de faza A1 de tip CFC. 

 

 

 

Faza 4. Experimentări în vederea obținerii aliajelor cu entropie ridicată prin evaporare în cuptor cu flux 

de electroni (e-beam).Stabilirea parametrilor tehnologici de depunere HEA. Experimentări depunere 

filme subțiri HEA pe substrat OL. Caracterizarea eșantioanelor HEA obținute. 

 

Obiective specifice fazei 4 

✓ Determinarea parametrilor de depunere a aliajelor cu entropie înalta prin evaporare termica in cuptor 

cu flux de electroni  

 

Experimente planificate: 

✓ experimentări preliminare de depunere aliaje HEA în flux de electroni 

✓ determinare parametrii de depunere 

✓ caracterizarea chimică și fizico-mecanică a eșantioanelor obținute 

 

 

 

 

 

 

Rezumatul activităților fata de obiective: 

turnat 

forjat 
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Lucrarea conține o prezentare generală a procesului de evaporare cu fascicul de electroni cu particularități 

legate de caracteristicile specifice aliajelor cu entropie înaltă și lucrări experimentale preliminare de depunere 

propriu-zisă. Pentru depunerea aliajului HEA Al0.3CrFeMnNiZr0.2 in cuptorul de evaporare cu fascicul de 

electroni s-au folosit lingouri de aliaj HEA cu compozitei prestabilita in fazele anterioare ale proiectului, topite 

si turnate in cuptor cu inducție in atmosfera de Ar. Controlul grosimii stratului depus a fost efectuat cu senzori 

de cristal de cuarț care măsoară impedanța frecventei de oscilație pentru determinarea grosimii stratului depus. 

Dimensiunea stratului depus măsurat este de aproximativ 2.7μm in concordanta cu calculele matematice 

efectuate pentru aflarea factorului de tooling care are o valoare de 100%. Tooling factorul este utilizat pentru 

a compensa viteza de evaporare măsurate de către senzor pentru a compensa rata de depunere măsurata in 

cazul in care aceasta diferă la nivelul substratului. Viteza de evaporare si implicit cea de depunere pe substrat 

poate fi influențata de numeroși 

factori cum ar fi: puritatea 

materialului evaporat, 

temperatura materialului din 

creuzet, topografia materialului, 

forma de baleaj al fasciculului 

de electroni, etc.  Analiza 

microscopică cu baleiaj (SEM) 

a evidențiat depunerea unui strat 

omogen, dar cu o compoziție 

chimică ușor diferită de cea 

nominală. 

  

 

 10.Proiectul : Cod PN 16 

20 03 05; Denumire: Aliaje de Sn pentru anozi performanți folosiți în baterii pe bază de Li 

 

Scopul proiectului proiectului a fost obţinerea unor aliaje pe baza de Sn pentru realizarea de anozi noi pentru 

baterii litiu-ion cu proprietăți semnificativ îmbunătățite. Una dintre soluţiile propuse pentru creşterea 

capacitaţii gravimetrice si volumetrice si a densităţii de curent a bateriilor pe bază de Li-ion este înlocuirea 

anozilor din materiale carbonice. Cea mai promiţătoare varianta este utilizarea de materiale pe baza de Sn. 

 

Ținte de atins: 

- Realizarea unei tehnologii inovative la nivel laborator (TRL 3) pentru obținerea prin co-depunere 

electrochimica a unor filme subțiri din aliaje Sn-Ni, cu stoichiometrii prestabilite.  

- Dezvoltarea unei metode noi de obținere filme subțiri aliaje Sn-Ni prin depunere in cuptor cu flux de 

electroni. 

- Dezvoltarea unui material performant (Sn-Ni) pentru anozi insolubili, cu proprietăți electrochimice 

superioare cu 15-20% anozilor de grafit si care înlocuiește aliajele cu conținut de metale critice de tipul Sn-

Co. 

 

 

 

Faza 2. Realizare instalație experimentală depunere electrochimică filme subțiri aliaje Sn. Experimentări 

de obținere aliaje Sn prin electroliză. 

 

Obiective specifice fazei 2 

✓ Realizare unei instalații experimentale de depunere electrochimică a filmelor subțiri din aliaje de Sn  

✓ Efectuarea de experimentări pentru obținerea aliajelor Sn-Ni prin electrodepunere. 

 

Experimente planificate: 

✓ Proiectare și realizare instalație de de depunere.   
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✓ Lucrări experimentale de sinteza şi caracterizare a aliajelor Sn-Ni. 

Rezumatul activităților fata de obiective: 

In faza a II a proiectului a fost realizată instalația experimentală de depunere electrochimică a filmelor subțiri 

din aliaje Sn-Ni si s-au desfășurat experimentări de obțineri a aliajelor prin co-depunere electrochimică din 

soluții apoase.Scopul lucrărilor experimentale efectuate în cadrul acestei faze a proiectului de cercetare a fost 

sinteza unor filme subțiri din aliaje Sn-Ni prin co-depunere electrochimică. Electrodepunerea s-a realizat in 

soluții apoase de cloruri si sulfați, într-o celulă electrochimică cu trei electrozi, compusă dintr-un anod de 

platina/nichel şi un electrod de referinţă de calomel saturat. Substratul ales pentru depunerea aliajelor a fost 

realizat din cupru cu puritatea de 99,9%, cu dimensiunile de 20x20 mm. Determinarea potenţialelor de 

reducere pentru elementele aflate in electrolit s-a realizat cu ajutorul voltametriei ciclice. Analiza de 

voltametrie ciclica efectuata asupra electroliților utilizați a indicat influenta agenților complexanți utilizați in 

baia de depunere asupra diferenței de potențial dintre cele doua elemente. Pirofosfatul de potasiu produce o 

apropiere a valorilor tensiunilor de depunere pană la atingerea unei diferențe de doar 0.2 V intre Sn (-0.45 V) 

si Ni (-0.25 V). Analiza difractometrica de raze X a indicat faptul 

ca aliajele Sn-Ni electrodepuse prezintă o structura compusa din 

faza beta-Sn si compuși intermetalici metastabili de tipul NixSny. 

In probele depuse in regim potentiostat s-au evidențiat compuși 

de tipul Ni3Sn4, in timp ce depunerea in regim galvanostat a 

condus la formarea compușilor de tipul Ni3Sn2. S-a putut 

observa o eficienta mai ridicata a electroliților sulfatici 

comparativ cu soluțiile de cloruri. Cele mai bune rezultate au fost 

obținute in prezenta cleiului de oase in electrolit. Acest reactiv 

are capacitatea de a îmbunătăți calitățile structurale ale filmului 

depus, favorizând formarea unor depozite compacte cu grosimi 

mai mari (35-40 μm) si cu omogenitate ridicata.   

 

Faza 3. Obținere anozi Sn-Ni prin depuneri electrochimice. Caracterizări fizico-chimice, structurale și 

electrice anozi obținuți. 

 

Obiective specifice fazei 3 

✓ Obţinere de anozi Sn-Ni prin depuneri electrochimice  

✓ Caracterizări fizico-chimice, structurale și electrice ale anozilor obţinuţi  

 

Experimente planificate: 

✓ Lucrări experimentale de depunere straturi de Sn-Ni pentru obținere anozi prin metode electrochimice.   

 

✓ Analize structurale și electrice a straturilor depuse. 

 

 

 

 

Rezumatul activităților fata de obiective: 

Strat de NiSn 

depus  

din clei de oase 
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Scopul lucrărilor experimentale efectuate în cadrul acestei faze a 

proiectului de cercetare a fost obținerea de anozi din aliaje Sn-Ni prin 

codepunere electrochimică. Filmele subțiri din aliaje Sn-Ni au fost 

obținute prin electrodepunere, într-o celulă cu doi electrozi, conectați la o 

sursă de curent. Ca substrat s-a folosit folie de cupru electrolitic. În 

vederea stabilirii posibilității de codepunere a aliajelor Sn-Ni din 

electrolitul folosit, s-au investigat procesele de electroreducere Sn2+/Sn și 

Ni2+/Ni prin voltametrie ciclică. Codepunerea din soluții de cloruri în 

prezență de pirofosfat de potasiu și glicină a condus la creșterea 

conținutului de nichel încorporat în filmul depus până la valori cuprinse în 

intervalul de 17-33% Ni. Funcție de parametrii procesului s-au obținut 

anozi cu morfologii diferite constând din grăunți cu dimensiuni 

micrometrice (1 - 4 μm), constituiți din ansamble de particule nanometrice, cu dimensiuni de 60 - 170 nm. 

Analiza DRX a confirmat obținerea compușilor intermetalici: Ni1.5Sn și Ni3Sn4,  ce pot asigura capacități 

specifice mari și rezistență bună la cicluri de încărcare-descărcare a bateriei Li-ion. Rezistivitatea eșantioanelor 

din filme subțiri de aliaje Sn-Ni depuse pe substrat conductor de Cu (grosime 0,1 mm) s-a măsurat la 

temperaturile de 20ºC, 50ºC, respectiv 80ºC - temperatura maximă recomandată de funcționare a majorității 

bateriilor Li-ion. Materialul anodic obținut este stabil în intervalul de temperatură corespunzător funcționării 

majorității bateriilor Li-ion (0 – 60ºC). Eșantioanele de anozi obținuți prezintă rezistivități de 14-22 µΩ · cm. 

 

Faza 4. Obținere filme subțiri Sn-Ni prin depunere în flux de electroni. Caracterizări fizico-chimice, 

structurale şi electrice eșantioane obținute. 

 

Obiective specifice fazei 4 

• Obținere de eșantioane de aliaje Sn-Ni prin depunere în flux de electroni. 

• Caracterizări fizico-chimice, structurale și electrice ale eșantioanelor obținute.  

 

Experimente planificate: 

✓ Lucrări experimentale de obținere straturi de Sn-Ni prin depunere în flux de electroni.   

✓ Caracterizarea straturilor depuse. 

 

Rezumatul activităților fata de obiective: 

În faza 4 a proiectului s-au realizat filme subțiri Sn-Ni prin evaporare în instalație multiplă cu fascicul de 

electroni și depunere din stare de vapori în vid și s-au realizat caracterizări fizico-chimice, structurale și 

electrice ale eșantioanelor obținute, prin determinarea compoziției chimice, morfologiei, topografiei, 

rugozității, grosimii de strat, omogenității, compoziției fazice și rezistivității electrice a eșantioanelor obținute. 

Depunerea s-a realizat simultan din două surse de evaporare și a avut loc pe substraturi de cupru, inox, sticlă 

și siliciu. Filmele subțiri Sn-Ni prezintă grosimi de strat cuprinse între 400 și 600 nm, evidențiate pe substratul 

de siliciu. Topografia eșantioanelor depuse pe cupru evidențiază 

rugozitatea ridicată a substratului, provenită din modul de pregătire a 

suprafeței anterior depunerii. Analiza DRX a confirmat obținerea 

fazelor Ni0.92Sn0.08 și Ni3Sn2; compusul intermetalic: Ni3Sn2 poate 

asigura o rezistență bună la cicluri de încărcare-descărcare a bateriei 

Li-ion. Eșantioanele de filme subțiri Sn-Ni prezintă rezistivități 

electrice medii de 27-29 µΩ cm. Testele de încărcare-descărcare în 

regim galvanostatic a probelor de Sn-Ni depuse electrolitic în faza 3 a 

proiectului s-a evidențiat existența procesului de litiere, dar capacitatea 

specifică măsurată a fost de doar 5-24 mAh/g. 

 

 
 11.Proiectul : Cod PN 16 20 04 02; Denumire: Evaluarea stabilității structurale indusă termic 

în materiale avansate pe bază de zirconie dopată cu pământuri rare 

substrat Cu 

film Sn-Ni 

Strat Sn-Ni 

depus 

electrochimic 
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Scopul proiectului: utilizarea tehnicilor moderne de analiză și caracterizare pentru stabilirea unor corelații 

complexe proces-material in vederea calificării pentru utilizare in aplicații ca materiale ceramice structurale 

Ținte propuse:  

- Metodologie experimentala de caracterizare prin DRXP și analiză termică complexă a materialelor 

avansate pe bază de zirconie pentru aplicații structurale;  

- Evaluarea cantitativa a transformărilor de faza si a cineticii proceselor in faza solida in materiale pe 

baza de zirconie dopata. 

-  

Faza 4. Stabilirea parametrilor cineticii de creștere a cristalitelor în ceramicele nanostructurate pe bază 

de zirconie dopată. 

Obiective specifice fazei 4 

• Stabilirea parametrilor cinetici de creștere a cristalitelor, funcţie de natura și conţinutul dopanţilor, 

condiţiile iniţiale de sinteză hidrotermală, temperatura de tratament termic. 

 

Experimente planificate : 

•Studii experimentale aprofundate ale cineticii de reacție. 

•Determinări de evoluție structură prin caracterizări de difracție de raze X. 

 

Rezumat al activităților fata de obiective: 

Cea de a patra fază a proiectului a avut ca scop determinarea parametrilor cinetici de creștere a cristalitelor, în 

funcție de natura și conținutul dopanților utilizați, astfel realizându-se o bază de date complexă pentru 

evidențierea corelațiilor dintre caracteristicile microstructurale induse termic și proprietățile de stabilitate 

termică a materialelor sintetizate. A fost studiat efectul dopajului zirconiei cu Y2O3, la care s-a adăugat La2O3 

și Ce2O3 ,în diverse concentrații. Astfel, în baza dimensiunilor de cristalit obținute pentru fiecare fază 

identificată prin analiza de difracție de raze X, au fost determinate pe baza unui model cinetic de tip putere, 

energiile de activare. Evaluarea din punct de vedere cinetic a 

zirconiei dopate Y2O3, La2O3 și Ce2O3 pune în evidență existența a 

două mecanisme de creștere a fazelor principale stabilizate. Un 

mecanism lent de creștere al dimensiunilor cristalitelor până la 

temperatura de 800˚C. Peste această temperatură se observă cel de 

al doilea mecanism în care principalele modificări microstructurale 

ce apar sunt datorate precipitării grăunților fazelor principale care 

conduc la o creștere a dimensiunilor de cristalit mult mai rapidă și 

mai mare. Dopajul suplimentar cu La2O3 stabilizează faza cubică în 

intervalul de temperaturi 200˚C– 800˚C. Pe măsură ce concentrația 

dopantului de La2O3 se mărește, dimensiunea de cristalit a fazei 

cubice stabilizate este mai redusă. Pe măsură ce concentrația de 

dopant crește se observă creșterea valorii energiei de activare, fără 

ca acest fapt să afecteze stabilitatea dimensiunii de cristalit a fazei 

cubice. Adăugarea de Ce2O3 stabilizează faza tetragonală pe 

intervalul 200˚C– 800˚C. Dopajul cu Ceriu asigură o stabilitate 

termică crescută a dimensiunilor de cristalit ale fazei tetragonale, 

proporțională cu creșterea concentrației de dopant (Ce2O3). 

Lucrările experimentale desfășurate în cadrul acestei faze au arătat 

faptul că dopajul zirconiei cu Y2O3 la care se adaugă La2O3, 

respectiv Ce2O3, duce la stabilizarea fazelor cubice, respectiv 

tetragonale în domeniul de temperatură de până la 800˚C. 

 
 

 

2.2. Proiecte contractate: 

 



23 

 

 

Cod 

obiectiv 

Nr. 

proiecte 

contractate 

Nr. 

proiecte 

finalizate 

1. PN 16 20 01 3 3 

2. PN 16 20 02 2 2 

3. PN 16 20 03 5 5 

4. PN 16 20 04 2 1 

Total: 12 11 
 

 

2.3 Situația centralizată a cheltuielilor privind programul-nucleu : Cheltuieli în lei 

 
lei 

 2017 

I. Cheltuieli directe 1.802.689 

   1. Cheltuieli de personal 1.383.062 

   2. Cheltuieli materiale şi servicii 174.427 

II. Cheltuieli Indirecte: Regia 1.861.866 

III. Achiziții / Dotări independente din care: 343.143 

1. pentru construcție/modernizare infrastructura 0 

TOTAL ( I+II+III) 4.007.698 

 

3. Analiza stadiului de atingere a obiectivelor programului 

 

 Au fost îndeplinite obiectivele ştiinţifice şi tehnice ale fazelor prevăzute în fiecare din proiectele componente, 

concretizate prin studii, modele conceptuale, modele experimentale la fază de laborator – instalaţii experimentale, 

tehnologii de laborator, rapoarte de caracterizare, precum şi activităţi de diseminare sub formă de publicaţii şi participare 

la diferite manifestări ştiinţifice. În total 11 teme au fost finalizate pregătind drumul pentru viitoare contracte cu parteneri 

industriali și pentru o dezvoltare ulterioară prin programe de tip parteneriate în domenii prioritare sau inovare, precum 

si in cadrul programelor de cercetare finanțate prin fonduri europene. 

 

Obiectiv tehnico-științific al 

Programului ECOINTELMAT 

Indicatori de performanță 

estimați pe o perioadă de 2 ani 

(2016-2017) 

Indicatori de performanță 

realizați in 2017 

OBIECTIV 1 

Elaborarea unor concepte 

tehnologice pentru depoluarea 

mediului, valorificarea resurselor 

primare pe baza de metale neferoase, 

recuperarea, reutilizarea si reciclarea 

metalelor neferoase  din resurse 

secundare 

5 studii,  

3 modele experimentale,  

2 concepte tehnologice,  

1 cerere de brevet,  

6 publicații la manifestări științifice, 

2  workshopuri,  

2 teze de doctorat/masterat,  

1propunere proiect național. 

2 studii 

5 modele experimentale 

1 tehnologie  

1 manual de utilizare 

9 participări la  conferințe/ 

simpozioane/workshopuri 

1 produs 

 

OBIECTIV 2 

Dezvoltarea unor concepte, 

tehnologii si materiale noi pentru 

obtinerea/valorificarea/substitutia 

metalelor critice 

1 studiu,  

5 metode,  

2 modele experimentale,  

2 tehnologii,  

3 produse,  

3 teze de doctorat,  

2 cereri de brevet,  

4 articole ISI,   

4 participări la manifestări științifice 

(conferințe, simpozioane sau 

congrese),  

1 studii 

2 modele experimentale 

1 metode 

1 tehnologii laborator 

2 cursuri perfecționare 

6 produse 

6 participări conferinte/ 

simpozioane/workshop 

1 cerere de brevet 
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Obiectiv tehnico-științific al 

Programului ECOINTELMAT 

Indicatori de performanță 

estimați pe o perioadă de 2 ani 

(2016-2017) 

Indicatori de performanță 

realizați in 2017 

1 propunere proiect european,  

2 propuneri proiect national. 

OBIECTIV 3 

Dezvoltarea unor tehnologii si 

materiale avansate pentru aplicații in 

industria high tech si energetica 

 

2 studii,  

3 metode,  

3 modele experimentale,  

2 tehnologii,  

4 produse,  

1 baza de date,  

1 teză de doctorat,  

2 cereri de brevet,  

7 articole ISI,  

8 publicații la manifestări științifice 

(conferințe, simpozioane sau 

congrese),  

1 propunere de proiect european,  

3 propuneri proiect national 

1 studiu 

2 tehnologii de laborator 

3 modele experimentale 

16 produse 

2 cereri de brevet 

1 baza de date 

10 participări conferințe/workshop 

simpozioane/workshopuri 

2 articol  

1 teză de doctorat 

2 stagii de pregătire tânăr cercetător 

 

OBIECTIV 4 

Utilizarea tehnicilor moderne de 

analiza si caracterizare in vederea  

stabilirii unor corelatii complexe 

proces-material 

 

2 studii,  

1 metodă,  

3 articole ISI,  

2 publicații la manifestări științifice 

(conferințe, simpozioane sau 

congrese). 

1 studiu experimental 

1 baza date 

1 articol 

 

4. Prezentarea rezultatelor: 

 

4.1. Stadiul de implementare al proiectelor componente 

Denumirea proiectului Tipul rezultatului estimat Stadiul realizării proiectului 

Cod PN 16 20 01 01:  

Nou concept tehnologic 

privind obţinerea şi 

valorificarea fierului sub 

formă de oxizi magnetici sau 

sub formă de fier ultrapur 

prin electroliză din ape uzate 

de proces şi deşeuri 

industriale impure. 

Studiu privind tehnici inovative de tratare şi 

valorificare a deşeurilor industriale cu 

conţinut de fier 

Model experimental de valorificare a 

fierului din deșeuri industriale prin obţinerea 

în câmp de microunde a oxizilor de fier 

magnetici 

Studiu experimental de solubilizare în 

mediu acid a fierului conţinut în deşeuri 

industriale, în vederea obţinerii de soluţii 

pentru extracţia electrolitică a fierului. 

Model experimental pentru obţinerea 

fierului ultrapur prin procese electrochimice. 

Publicații /manifestari științifice în 

domeniu (2). 

Transferul de cunostinte către potenţiali 

beneficiari, în cadrul unor workshop-uri, 

mese rotunde, etc.(1) 

Teza de doctorat în domeniu (1) 

Fazele 3 și 4 s-au încheiat cu 

următoarele rezultate: 

Model experimental pentru 

recuperarea fierului din deșeul 

rezultat în urma procesului de 

trefilare și din precipitatul 

hidrolitic 

Model experimental pentru 

recuperarea fierului prin procese 

electrochimice 

Lucrări la conferințe/workshop 

(2) 

Proiectul a fost finalizat 

 

Cod PN 16 20 01 02: 

Minimizarea riscului 

poluării mediului cu 

compuși metalici toxici si 

periculoși prezenți in 

deșeurile industriale ale 

uzinelor chimice închise: 

Analiza situației curente a metodelor și 

tehnologiilor de extracție a cromului din 

deșeuri industriale. 

Studiul influenței câmpului de microunde 

asupra procesului de solubilizare a metalelor 

din resurse primare și secundare 

Eșantioane ale compușilor de crom rezultați 

Fazele 3 și 4 s-au încheiat cu 

următoarele rezultate: 

Studiu  privind mecanismul și 

cinetica procesului  de 

extracție/recuperare a cromului 

din soluțiile rezultate de la 
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Denumirea proiectului Tipul rezultatului estimat Stadiul realizării proiectului 

eliminarea si valorificarea 

cromului. 

Model experimental de laborator (TLR3) 

de solubilizarea asistată de microunde a 

deșeurilor industriale cu conținut de crom.                                                       

Publicații /manifestari științifice în 

domeniu (2). 

Transfer de cunoștințe prin workshop/mese 

rotunde, etc. (1) 

Teza de doctorat în domeniu (1) 

 

solubilizarea alcalină a cromului 

prezent în deșeurile industriale  

Model experimental al procesului 

tehnologic de extracție/recuperare 

cromului din soluțiile rezultate de 

la solubilizarea alcalină a cromului 

prezent în deșeurile industriale. 

Eșantioane compuși de crom 

Model experimental solubilizare/ 

extracție/recuperare a cromului 

din  deșeurile industriale cu 

continut de crom 

Lucrări la conferințe (3) 

Proiectul a fost finalizat 

Cod PN 16 20 01 03 

Nou concept tehnologic 

privind revitalizarea eco-

eficienta si durabila a 

terenurilor industriale 

abandonate prin 

imobilizarea compusilor cu 

continut de metale toxice 

Model conceptual caracterizare materialelor 

minerale cu proprietăţi adsorbante în tratarea 

terenurilor industriale abandonate şi 

contaminate 

Concept tehnologic nou de depoluare 

,reabilitate şi revitalizate a terenurile 

industriale abandonate şi contaminate. 

Manual de utilizare a acestor materiale la 

tratarea solurilor contaminate cu metale 

toxice;  

Publicații /manifestari științifice în 

domeniu (2). 

Transfer de cunoştinţe prin organizare de 

work shopuri, mese rotunde, etc.(1) 

 

Fazele 3 și 4 s-au încheiat cu 

următoarele rezultate: 

 

Studiul proceselor fizico-chimice 

la utilizarea zeolitilor in tratarea 

terenurilor industriale abandonate 

si contaminate. 

Model experimental concept 

tehnologic pentru adsorbţia Cd(II) 

şi Zn(II) pe bentonită şi tratarea 

solului poluat cu metale grele 

Tehnologie de tratare a solului 

poluat industrial cu metale grele 

Pb, Cd, Cu, Zn folosind 

amendamente anorganice naturale 

(bentonita/tuf zeolitic CLN) 

Manual de utilizare 

Lucrări conferință/workshop (4) 

Proiectul a fost finalizat 

Cod PN 16 20 02 01 

Materiale cu gradient 

funcțional pentru aplicații in 

condiții extreme de mediu 

obținute prin tehnica EB-

PVD 

Metoda inovativa de obținere a materialelor 

pulverulente pe baza de zirconati 

perowskitici care combina avantajele sintezei 

hidrotermale (compozitie controlata) cu cele 

ale procesării spary-drying (grad redus de 

aglomerare) 

Probe de pulberi nanostructurate pe baza 

sistemelor  ZrO2-(La, Ce, Nd)/ (Sr, Ba) ZrO3 

cu morfologie rotunjita grad redus de 

aglomerare cu potential de utilizare si pentru 

ale metode de depunere: pulverizare termica, 

3D-printing 

Stabilirea parametrilor tehnologici pentru 

obtinerea prin depunere termica in vid 

inaintat a acoperirilor FGM cu propretati 

adecvate utilizarii in conditii extreme de 

temperatura si coroziune 

Probe de acoperiri tip FGM cu rezistenta la 

soc termic si coroziune 

Metodele specifice de caracterizare: analiza 

chimica ICP-OES cuplata cu ablatie laser, 

analiza AFM si profilometrica pentru 

Faza 4 s-a încheiat cu următoarele 

rezultate 

Probe de acoperiri tip FGM cu 

rezistenta la soc termic si 

coroziune 

Metodele specifice de 

caracterizare 

Tehnologie de depunere prin EB-

PVD a acoperirilor multistrat 

Lucrări conferință (2) 

Curs Forefront Alloys and 

Advanced Materialas for Extreme 

Conditions (15-17 Mai Sardinia-

Italia) 

Curs Spring Schoool on Forefront 

Alloys and Advanced Materialas 

for Extreme Conditions (15-17 

Mai Sardinia-Italia) 

 

Proiectul a fost finalizat 
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Denumirea proiectului Tipul rezultatului estimat Stadiul realizării proiectului 

elaborarea unei metode noi pentru studiul 

aderentei depunerilor; analiza termica 

complexa a acoperirilor aplicata pentru 

studiul proceselor la interfata 

substrat/acoperiri, acoperire/acoperire  

Pe baza noilor acoperiri de tip FGM (noile 

materiale pe baza de perowsckiti si metoda 

EB-PVD de depunere) vor sta la baza 

elaborării unei cereri de brevet; 

Participarea tinerilor cercetători, membri 

in echipa de lucru a proiectului la o scoala de 

vara in domeniul materialelor avansate  

Realizarea unui curs destinat specializarii in 

domeniul acoperirilor cu gradient functional 

pentru utilizare in conditii extreme de mediu 

Cod PN 16 20 02 02; 

Denumire: Materiale 

metalice avansate cu 

proprietăți termoelectrice 

ridicate. 

Tehnologie laborator ( TRL3) pentru 

sinteza de straturi/benzi din materiale 

semiconductoare Sb-Te-Me1-Me2 prin 

procese de electrodepunere. 

Model experimental obținere aliaje Ag-Pb-

Sb-Te şi Ti-Ni-Sn-V sub formă de 

benzi/straturi prin evaporare in cuptor cu flux 

de electroni.  

Model experimental obținere aliaje Ag-Pb-

Sb-Te şi Ti-Ni-Sn-V sub formă de 

benzi/straturi prin topire cuptor cu inducție si 

răcire ultrarapida. 

Eșantioane aliaje Ag-Pb-Sb-Te cu un 

conținut de Te diminuat cu 15-20% si cu 

caracteristici termoelectrice îmbunătățite.  

Eșantioane de aliaje Ti-Ni-Sn-V sub formă 

de benzi/straturi. 

Articole în reviste de specialitate cotate ISI 

(2) 

Lucrări la conferințe interne/internaționale 

(2) 

Cerere de brevet în domeniul proiectului 

 

Fazele 3 și 4 s-au încheiat cu 

următoarele rezultate: 

 

Eșantioane materiale metalice 

semiconductoare din sistemul Sb-

Te-Me1-Me2 (Me=Ag, Pb, Zn, 

Sn) obținute prin aliere directă; 

Eșantioane benzi obținute prin 

răcire ultrarapidă pe tambur rotitor 

de Cu a aliajelor Sb-Te-Me1-Me2 

re-topite în inducție 

Eșantioane materiale metalice 

semiconductoare din sistemul Ti-

Ni-Sn-V prin topirea elementelor 

componente în cuptor cu inducție; 

Eșantioane benzi prin răcire 

ultrarapidă pe tambur rotitor de Cu 

a aliajelor Ti-Ni-Sn-V, re-topite în 

inducție;  

Eșantioane straturi subțiri de aliaj 

Ti-Ni-Sn-V, prin evaporarea 

elementelor componente cu flux 

de electroni și condensarea 

vaporilor pe un substrat 

Modele experimentale obţinere 

materiale metalice pentru 

conversie termoelectrica. 

Model experimental tehnologie 

laborator sinteză straturi/benzi Sb-

Te-Me1-Me2 prin procese de 

electrodepunere (TRL3) 

Lucrare conferința/workshop 

(3) 

Cerere brevet de invenție (1) 

Proiectul a fost finalizat 

Cod PN 16 20 03 01; 

Denumire: Ingineria 

suprafețelor materialelor 

hibride nanostructurate 

Parametri tehnologici (presiune, timp, 

densitate de curent) pentru obținerea de filme 

subțiri organic/anorganic, cu proprietăți 

Fazele 3 și 4 s-au încheiat cu 

următoarele rezultate: 
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Denumirea proiectului Tipul rezultatului estimat Stadiul realizării proiectului 

obtinute la presiuni înalte 

pentru aplicații in domeniul 

senzorilor 

adecvate utilizării in domeniul senzorilor, 

prin procedeul hidrotermal electrochimic. 

Parametri tehnologici (viteza de scanare, 

timp, vâscozitate suspensii),  pentru 

obținerea filmelor subțiri nanostructurate 

hibride organic/anorganic prin metoda 3D 

bioprinting. 

Metodologie de monitorizare a proceselor 

hidrotermale in situ utilizând tehnica 

RAMAN. 

Tehnologie de laborator pentru depunerea 

prin procedeul hidrotermal-electrochimic a 

nanostructurilor hibride organic/anorganice 

pe baza de Au, respectiv CNT funcționalizat 

cu molecule organice care sa pregătească 

trecerea de la TRL 3 spre TRL 4 si TRL 5. 

Integrarea unor tehnici analitice (de ex.: 

AFM si profilometrie, analiza termica 

complexa) intr-o metodologie pentru 

caracterizarea  filmelor hibride 

nanostructurate aplicata pentru studiul 

proceselor la interfața substrat/depunere 

functionalizata cu potential de aplicare la 

senzorii utilizați in detecția compușilor 

organici volatili. 

Realizarea unui curs destinat specializării in 

domeniul acoperirilor multifunctionale 

pentru aplicații in biosenzori împreuna cu 

partenerii din rețeaua Marie Curie-Rise 

acronim proiect H 2020 TROPSENSE. 

Eșantioane Suspensii coloidale pe 

baza de hibrizi nanostructurați cu 

proprietăți controlate 

Eșantioane nanostructuri hibride 

pe baza de SWCNT functionalizate 

cu polianilina (PANI), respectiv cu 

dendrimeri special sintetizati, 

decorati cu maltoza 

Tehnologie de depunere 

hidrotermal-electrochimica a unor 

filme subtiri pe baza de SWCNT 

functionalizate cu polianilina 

(PANI) cu potentiale aplicatii ca 

biosenzori 

Eșantioane filme subtiri hibride pe 

baza de SWCNT functionalizate cu 

polianilina (PANI) 

Lucrare conferință (1) 

 

Proiectul a fost finalizat 

 

Cod PN 16 20 03 02 

Cercetari avansate privind 

noi tehnologii de încapsulare 

a materialelor cu schimbare 

de faza pentru stocarea 

energiei termice 

Participarea la o Scoala de Vara in 

domeniul materialelor pentru energie. 

Protejarea elementelor de noutate printr-o 

cerere de brevet. 

Propunerea unui nou proiect in cadrul 

programului Parteneriate din PNCDI, pe baza 

materialelor nanostructurate cu potențiale 

aplicații in domeniul materialelor pentru 

energie obtinute in acest proiect. 

Model experimental – materiale PCM 

microincapsulate destinate testării in sisteme 

TES (thermal energy storage). 

Fazele 2, 3 și 4 s-au încheiat cu 

următoarele rezultate: 

Eșantioane de PCM 

microîncapsulat: KNO3 și 

NaNO3în înveliş de SiO2 amorf 

Eșantioane spumă de carbon 

impregnata cu: NaNO3, NaNO2, 

KNO3 

Bază de date preliminara privind 

materialele PCM 

Lucrare conferință (1) 

Cerere brevet de invenție (1) 

Articole (2) 

Teza doctorat finalizata (1) 

Stagiu de instruire determinării 

unghiului de contact –DSA 100, 

Kruss, Germania 

Stagiu de perfecționare în 

domeniul caracterizărilor PCM la 

ENEA- Casaccia (Roma), Italia, în 

cadrul proiectului SFERA II. 

 

Proiectul a fost finalizat 
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Denumirea proiectului Tipul rezultatului estimat Stadiul realizării proiectului 

Cod PN 16 20 03 03 

Filme macroscopice de 

grafene 3D. Obtinere pe cale 

umeda si evaluarea 

arhitecturii suprafetei. 

Studiu asupra metodelor de sinteză  

grafene. 

Esantioane -suspensii stabile pe baza de 

oxid de grafene si/sau grafene 

Modele experimentale sub forma de filme 

grafenice 3D(loturi de test).Evaluarea 

arhitecturii suprafeței. 

Stabilirea parametrilor tehnologici  pentru 

fiecare operație. 

Date tehnologice care se vor utiliza la 

propunerea si/sau execuția de proiecte 

naționale sau internaționale in domeniul 

biosenzorilor si dispozitivelor de stocare a 

energiei. 

Articole/ lucrări la conferințe 

interne/internaționale (2) 

Fazele 3 și 4 s-au încheiat cu 

următoarele rezultate: 

Eșantioane (3):  

- Filme macroscopice 3D grafenice 

/oxidografenice independente 

realizate prin filtrare sub vacuum. 

- Filme macroscopice 3D grafenice 

/oxidografenice realizate  prin 

tehnici electroforetice pe suport de 

cupru. 

- Filme macroscopice 3D 

compozite grafen/oxid de grafen-

acetat de celuloza realizate  prin 

filtrare sub vacuum. 

Model experimental - filme 

macroscopice 3D grafenice 

/oxidografenice independente. 

Model experimental -filme 

macroscopice 3D compozite 

grafen/oxid de grafen-acetat de 

celuloza. 

Lucrări conferințe (2) 

Proiectul a fost finalizat 

 

Cod PN 16 20 03 04 

Aliaje cu entropie înaltă 

pentru aplicații în industria 

energetica. 

Studiu privind sistemele de aliaje cu entropie 

ridicată pentru aplicații specifice 

Eșantioane de aliaje HEA obținute prin 

topire în cuptor cu inducție. 

Model experimental pentru obținere aliaje 

HEA prin inducție/tratament termic 

Baza de date privind aliajele HEA 

Articole în reviste de specialitate cotate ISI 

(2) 

Lucrări la conferințe interne/internaționale 

(2) 

Teză de doctorat în domeniul proiectului (1) 

Fazele 3 și 4 s-au finalizat cu 

următoarele rezultate: 

Eșantioane de aliaje cu entropie 

inaltă Al0.2CrFeMnNiZr0.1 elaborat 

și turnat in cuptor cu inducție 

Eșantioane de aliaj cu entropie 

înaltă Al0.2CrFeMnNiZr0.1 obținute 

prin deformare plastică la cald 

Eșantioane de aliaje cu entropie 

inaltă Al0.3CrFeMnNiZr0.2 elaborat 

și turnat in cuptor cu inducție 

Eșantioane de aliaj 

multicomponent 

Al0.3CrFeMnNiZr0.2 condensat pe 

substrat de otel, siliciu, sticla 

Prezentare lucrare conferință (3) 

Articol revistă de specialitate (1) 

Proiectul a fost finalizat 

 

Cod PN 16 20 03 05 

Aliaje de Sn pentru anozi 

performanti folositi în 

baterii pe bază de Li 

Studiu privind sistemele de electrozi 

utilizate in bateriile pe baza de Li. 

Studiul sistemului de aliaje Sn-M si a 

metodelor propuse de obţinere (depunere 

electrochimică in soluţii apoase, depunere 

din stare de vapori în vid prin flux de 

electroni). 

Tehnologie de laborator (TRL 3) pentru 

obținerea de aliaje de Sn-Ni prin 

electrodepunere. 

Fazele 2, 3 și 4 s-au finalizat cu 

următoarele rezultate 

Studiu privind sistemele de 

electrozi utilizate in bateriile pe 

baza de Li 

Eșantioane de aliaje Sn-Ni 

obținute prin depunere 

electrochimica. 

Tehnologie de laborator  pentru 

obținere aliaje Sn-Ni prin depunere 

electrochimica 
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Denumirea proiectului Tipul rezultatului estimat Stadiul realizării proiectului 

Model experimental sinteza filme subțiri 

Sn-Ni prin depunere in cuptor cu flux de 

electroni  

Eșantioane de aliaje Sn-Ni cu proprietăţi 

superioare.  

Fise produs pentru aliajele Sn-Ni si 

metodele de obţinere.  

Metodologie de caracterizare fizico-chimică, 

structurala si electrochimica a aliajelor 

obţinute si a anozilor realizați. 

Articole în reviste de specialitate cotate ISI 

(2) 

Lucrări la conferințe interne/internaționale 

(2) 

Cerere de brevet in domeniul proiectului (1) 

 

Model experimental - instalație 

experimentala de depunere 

electrochimica a filmelor subțiri 

din aliaje de Sn. 

Eșantioane de anozi Sn-Ni 

obținuți prin depuneri 

electrochimice 

Eșantioane de aliaje Sn-Ni 

obţinute prin EB PVD  

Model experimental pentru 

obținere aliaje Sn-Ni prin EB PVD 

Prezentări lucrări Workshop (2) 

Cerere de brevet (1) 

Proiectul a fost finalizat 

 

Cod PN 16 20 04 02 

Evaluarea stabilității 

structurale indusă termic în 

materiale avansate pe bază 

de zirconie dopată cu 

pământuri rare 

Studii experimentale privind posibilitățile 

de caracterizare prin DRXP și analiză 

termică complexă a materialelor avansate pe 

bază de zirconie. 

Studii experimentale aprofundate ale 

cineticii de reacție. 

Articole în reviste de specialitate (1) 

Lucrări la conferințe (1) 

 

Faza 4 s-a finalizat cu următoarele 

rezultate: 

 

Studiu experimental in vederea 

stabilirii parametrilor cineticii de 

crestere indusa termic a 

cristalitelor in functie de natura, și 

continutul dopantilor 

Bază de date privind energiile de 

activare a creșterii dimensiunilor 

de cristalit în domeniul 200˚C - 

800˚C pentru zirconia dopată cu 

Y2O3 și codopată cu  Y2O3 și 

La2O3, respectiv Ce2O3 

 

Articol revistă de specialitate (1) 

Proiectul a fost finalizat 

 

 

 

 

 

 

4.2. Documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea: 

 

Tip Nr. 32 realizat 

in 2017 

Documentaţii  

Studii 5 

Lucrări 27 

Planuri  

Scheme  

Altele asemenea (se vor 

specifica 
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Din care: 

 

4.2.1. Lucrări ştiinţifice publicate în jurnale cu factor de impact relativ ne-nul (2017): 

 

Nr. Titlul articolului Numele Jurnalului, 

Volumul, pagina nr. 

Nume Autor Anul 

publicării 

Scorul relativ 

de influenţă 

al articolului 

Numărul 

de citări 

ISI 

       

       

 

 

 

4.2.2. Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice (conferinţe, seminarii, worksopuri, 

etc):  

 

Nr. 

crt.  

Titlul articolului, Manifestarea ştiintifică, 

Volumul, Pagina nr. 
Nume Autor 

An 

apariţie  

Nr. 

citări 

ISI 

1. 

Experimental research for iron recovery from 

industrial wastes and mine waters,  The 

International Symposium "PRIORITIES OF 

CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT" PRIOCHEM 

ROMANIA – Bucharest, October 25 - 27, 

2017, Proceedings Book 

G. Moise*, A. Chirea, V. Predica, L. 

Mara, D. Mihaiescu, M. Ghita, V. 

Dragut  

2017 - 

2 

Recovery of iron from industrial waste by 

electrolysis of sulphate solutions, Workshop 

”Specializare inteligentă și materiale avansate 

pentru condiții extreme”, 20-22 noiembrie 

2017 

Alexandra-Georgiana Moise, 

Corneliu Frățilă, Ioana-Andreea 

Chirea, Daniel Mihăiescu, Mihai 

Ghiță, Viorel Bădilită, Lenuţa 

Enache 

2017  

3 

Leaching of chromium from wastes resulting 

from the potasium bichromate obtaining 

process / Participare cu o lucrare (poster) la 

INCD ECOIND – 20th INTERNATIONAL 

SYMPOSIUM – SIMI 2017 “THE 

ENVIRONMENT AND INDUSTRY”, 

PROCEEDINGS 

 

Andreea Chirea, Teodor Velea, 

Vasile Predica, Georgiana Moise, 

Viorel Badilită, Valentin Dragut, 

Mihai Ghita, Ana-Maria Mocioiu 

 

2017 - 

4. 

A bench study on chromium removal from 

solutions resulting from chromium wastes 

leaching, Participare cu o lucrare (poster) la 

INCD ECOIND – 20th INTERNATIONAL 

SYMPOSIUM – SIMI 2017 “THE 

ENVIRONMENT AND INDUSTRY”, 

PROCEEDINGS 

Andreea Chirea, Teodor Velea, 

Liliana Gherghe, Vasile Predica, 

Georgiana Moise, Eleonora Neagu, 

Victoria Purcaru 

2017 - 

5 

Treatment process of wastes containing 

chromium in order to minimize the risk of 

environmental pollution with toxic and 

dangerous metallic compounds (chromium 

compounds), WORKSHOP ON SMART 

SPECIALIZATION AND ADVANCED 

MATERIALS FOR EXTREME 

CONDITIONS 20-22 November 2017 

Bucharest, Romania 

Ioana Andreea Chirea, Alexandra 

Georgiana Moise, Eleonora Luminița 

Mara, Daniel Cristian Mihăiescu, 

Mihai Ghiță, Dumitru Valentin 

Drăguț, Victoria Soare, Eleonora Ana 

Neagu, Laura Eugenia Bărbulescu 

2017 - 
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Nr. 

crt.  

Titlul articolului, Manifestarea ştiintifică, 

Volumul, Pagina nr. 
Nume Autor 

An 

apariţie  

Nr. 

citări 

ISI 

6. Heavy metal immobiliyation (Cd, Zn) on 

natural bentonite. Conference of the 

Romanian Electron Microscopy Society - 

C.R.E.M.S, 16-18 May 2017 

I.Anger, G. Moise, A. Chirea, R. 

Trusca, M. Popescu, V. Dragut 

2017 - 

7. Adsorption behaviour of Cd(II) and Zn(II) 

onto natural bentonite for polluted soil 

remediation, 20th International Symposium “ 

The environment and Industry” (SIMI) 28-29 

sept 2017 Bucharest, Romania 

I.Anger, G. Moise, A. Chirea, R. 

Trusca, M. Popescu, E. Neagu 

2017 - 

8. Eco-efficient and sustainable revitalization of 

abandoned land contaminated with heavy 

metals with the sustainable economic 

capitalization of non-energy resources. 

Characterization of natural zeolites before 

and after the adsorption process of Cu and 

Pb 

, “Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare 

Durabila - PRIOCHEM”- 

25-27 octombrie 2017, Bucuresti, Romania 

 

Daniel-Cristian Mihaiescu, Luminita 

Mara, Georgiana-Alexandra Moise, 

Andreea  Chirea(Gradinaru),   

Eleonora   Neagu,   Viorel   Badilita,   

Dragut   Valentin,   Ghita   Mihai,   

StoiciuFlorentin 

2017 - 

9. Perowskite-based Functionally Graded 

Materials for Extreme Conditions obtained by 

EB-PVD method, EMRS Fall Meeting 2017 

(18-21 sept –Varsovia) Symposium I - 

Solutions for critical raw materials under 

extreme conditions 

C.F. Ciobota , A.Sobetkii, 

R.R.Piticescu, Antonio Rinaldi, 

Daniele Valerini, S. Cuesta Lopez. 

 

2017 - 

10. Functionally graded materials (FGM) for 

extreme conditions obtained by electron beam 

physical vapor deposition (EB-PVD), 

CREMS 2017 (16-18 mai - Sinaia) 

A. Slobozeanu , C.F. Ciobota, A. 

Sobetkii, A. Tudor, P. Stanciu, R.R. 

Piticescu, A. Rinaldi, S.C. Lopez. 

2017 - 

11. Sequential electrodeposition of multilayered 

Sb-Te/Zn-Sn thin films for thermoelectric 

applications 

, 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE 

ON MATERIALS SCIENCE & 

ENGINEERING 

BRAMAT 2017,  

Brașov, 7 – 9 martie 2017. 

Marian Burada, Vasile Soare, Ionut 

Constantin, Petre Capotă, Valentin 

Draguț, Mihai Ghita,  Ana Maria 

Julieta Popescu 

2017 - 

12. Microstructure and properties of V-doped 

TiNiSn Half-Heusler alloys for thermoelectric 

applications, WORKSHOP  

SUPERMAT 

INCDMNR-IMNR 

București , 20-23 noiembrie 2017 

Marian Burada, Ionut Constantin, 

Mihai Olaru, Mihai Ghită, Dragut 

Valentin, Beatrice Cârlan 

 

2017 - 

13. E-beam deposition of Ti-based half-Heusler 

alloys thin films for thermoelectric 

applications, WORKSHOP  

SUPERMAT INCDMNR-IMNR 

București , 20-23 noiembrie 2017 

Mihai Olaru, Marian Burada, 

Sobieski Arcadii, Ionut Constantin, 

Beatrice Cârlan, Mihai Ghita, 

Valentin Dragut 

2017 - 

14 New Technological Concept for Efficient and 

Sustainable Revitalization of abandoned 

industrial land by immobilizing compounds 

containing toxic metals, WORKSHOP  

Daniel-Cristian Mihaiescu 

2017 - 
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Nr. 

crt.  

Titlul articolului, Manifestarea ştiintifică, 

Volumul, Pagina nr. 
Nume Autor 

An 

apariţie  

Nr. 

citări 

ISI 

SUPERMAT INCDMNR-IMNR 

București , 20-23 noiembrie 2017 

15 Synthesis and characterization of polyaniline-

carbon nanotube composites for biosensor 

applications, Conferinta Societatii Romane 

de Microscopie Electronica - C.R.E.M.S. 

2017, Sinaia, Romania, 16-18.05.2017 

 

A-E. Slobozeanu, L-M. Popescu, A. 

G. Plaiasu, C. M. Ducu, R. R. 

Piticescu, R. M. Piticescu 

2017 

- 

16 Innovative micro-encapsulation methods of 

inorganic phase change materials for thermal 

energy storage, - prezentare orala la „THE 

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

ADVANCED MATERIALS, ROCAM 

2017”, 11 – 14.07.2017 

M.D. Romero-Sanchez, Radu R. 

Piticescu, Adrian M. Motoc, F. Aran-

Ais, Albert I. Tudor, 

2017 

- 

17 Filme macroscopice de grafene 3D. Obtinere  

pe cale umeda si evaluarea  arhitecturii  

suprafete, Conference of Romanian Electron  

Microscopy Society-C.R.E.M.S 16-18may 

2017 

Roxana Trusca, Bogdan Vasile, 

Vasile-Adrian  Surdu, Georgiana 

Moise, Cornel Fratila 

 

2017 

- 

18 3D macroscopic graphene filter membranes 

with potential applications in water 

purification, 20th International symposium 

“the environment and the industry” SIMI 

september 28-29  2017 

Georgiana Moise, Roxana Trusca, 

Bogdan Vasile, Vasile-Adrian Surdu, 

Cornel Fratila 

2017 

- 

19 Influence of element additions to the 

microstructural and mechanical 

characteristics of selected high entropy 

alloys, 10TH INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON MATERIALS 

SCIENCE & ENGINEERING 

BRAMAT 2017, Romania 

Dumitru Mitrica, Vasile Soare, Mihai 

Tudor Olaru, Valentin Dumitru 

Dragut, Gabriela Popescu, Cristian 

Predescu, Andrei Berbecaru, Victoria 

Soare, Mihai Ghita, Ioan Carcea, 

2017 

- 

20 High entropy alloys for steam power plant 

applications, The 5th International Conference 

on Modern Manufacturing Technologies in 

Industrial Engineering-ModTech 2017 

D. Mitrica, V. Soare, M. T. Olaru, G. 

Popescu, C. Predescu, I. Carcea, V. 

Badilita, V. I. Soare, F. Stoiciu, 

2017 

- 

21 Heat treatment and deformability of Al-Cr-

Fe-Mn-Ni-Zr high entropy alloys, European 

Congress and Exhibition on Advanced 

Materials and Processes – EUROMAT 2017 

M. Olaru, V. Soare, D. Mitrica, V. 

Dragut, F. Stoiciu, G. Popescu, I. 

Carcea, 

2017 

- 

22 Electrodeposition and characterization  

of Sn-Ni alloy thin film anodes for lithium ion 

batteries, SUPERMAT - Workshop on smart 

specialization and advanced materials for 

extreme conditions, 20-22 noiembrie 2017 

Maria-Laura Soare, Marian Burada, 

Ionuț Constantin, Roxana Doina 

Truşcă, Petre Capotă, Victoria Soare, 

Andreea Nicoleta Lupu, Dumitru 

Valentin Drăguț 

2017 

- 

23 Sn-Ni thin films synthesis by electron beam 

physical vapor deposition, SUPERMAT - 

Workshop on smart specialization and 

advanced materials for extreme conditions, 

20-22 noiembrie 2017 

Maria-Laura Soare, Arcadii Sobetkii, 

Mihai Tudor Olaru, Marian Burada, 

Ionuț Constantin, Petre Capota, 

Andreea Nicoleta Lupu, Mircea 

Corban 

2017 

- 
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4.2.3. Lucrări publicate în alte publicaţii relevante: 

 

Nr. Titlul articolului Numele Jurnalului, 

Volumul, Pagina nr. 

Nume Autor Anul 

publicării 

1. Influence of the heat 

treatment processes on the 

properties of high entropy 

alloys based on Al-Cr-Fe-

Mn-Ni system  

 

Materials Performance 

and Characterization – 

ASTM, Vol. 6 / No. 5 / 

2017, pag. 823-836 

Dumitru Mitrica,Vasile 

Soare, Ionut Constantin 

Marian Burada, Mihai T. 

Olaru, Viorel Badilita, 

Victoria Soare, Florentin 

Stoiciu, Gabriela Popescu 

Ioan Carcea 

2017 

2 Green Chemistry solutions 

for micro-encapsulation of 

phase change materials for 

high temperature thermal 

energy storage. Part I: 

solvothermal method 

Manufacturing Review, 

eISSN 2265-4224 

(articol acceptat si in 

curs de publicare). 

Albert I. Tudor, Adrian M. 

Motoc, Cristina F. Ciobota, 

Dan.N.Ciobota, Radu R. 

Piticescu, Maria Dolores 

Romero-Sanchez 

2017 

3 Green Chemistry solutions 

for micro-encapsulation of 

phase change materials for 

high temperature thermal 

energy storage. Part II: Sol-

gel method 

Manufacturing Review, 

eISSN 2265-4224 

(articol acceptat si in 

curs de publicare). 

M.D. Romero-Sanchez, 

Radu R. Piticescu, Adrian 

M. Motoc, F. Aran-Ais, 

Albert I. Tudor 

2017 

4 Thermal stability and field 

assisted sintering of Cerium 

doped YSZ ceramic 

nanoparticles obtained via a 

hydrothermal process   

Manufacturing review, 

vol. 4, art. 11 (2017) 

Dumitru.V. Dragut, Viorel 

Badilita, Adrian M. Motoc, 

Radu R.Piticescu, Jie Zhao,  

Hasan Hijji, Yi Qin and  

Luca Conte 

2017 

 

4.2.4. Studii, Rapoarte, Documente de fundamentare sau monitorizare care:  

a) au stat la baza unor politici sau decizii publice: 

 

Tip documet Nr.total Publicat în: 

Hotărâre de Guvern   

Lege   

Ordin ministru   

Decizie preşedinte   

Standard   

Altele (se vor 

preciza) 

  

 

b) au contribuit la promovarea științei şi tehnologiei - evenimente de mediatizare a științei şi tehnologiei: 

 

Tip eveniment Nr. apariţii Nume eveniment: 

web-site    

Emisiuni TV   

Emisiuni radio   

Presă scrisă/electronică   

Cărţi   

Reviste   

Bloguri   

Altele (se vor preciza)   
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4.3. Tehnologii, procedee, produse informatice, reţele, formule, metode şi altele asemenea: 

 

 

Tip 2017 

Tehnologii 4 

Procedee  

Produse informatice  

Reţele  

Formule  

Metode 1 

Altele asemenea (Modele, 
produse, baze date, 
pregatire profesionala) 

21 

 

Din care: 

 

4.3.1 Propuneri de brevete de invenţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi 

altele asemenea: 

 

 Nr.propuneri 

brevete 

Anul înregistrării Autorul/Autorii Numele propunerii de 

brevet 

OSIM A/00604/30.08.2017 2017 Radu Robert Piticescu, 

Romero-Sanchez Maria 

Doroles,Motoc Adrian 

Mihail 

Procedeu de micro-

încapsulare a materialelor 

cu schimbare de fază 

anorganice pe bază de 

azotat de potasiu într-un 

înveliş anorganic 

nanostructurat de oxid de 

zinc cu aplicaţii în 

stocarea energiei termice 

OSIM A/01059/8.12.2017 2017 Soare Maria-Laura, Burada 

Marian, Constantin Ionuț, 

Olaru Mihai Tudor, 

Sobețkii Arcadii, Capotă 

Petre, Lupu Andreea 

Filme subțiri din aliaje 

Sn-Ni pentru anozi 

utilizați in baterii litiu-ion 

și procedeu de obținere 

OSIM A/00906/08.11.2017 2017 Burada Marian, 

Dumitrescu Daniela 

Violeta, Mitrica Dumitru, 

Conatantin Ionut, Olaru 

Mihai Tudor,Soare 

Victoria, Ghita Mihai, 

Dragut Dumitru Valentin 

Aliaje Sb-Te-Zn-Sn cu 

proprietăți termoelectrice 

și procedeu de obținere 

 

 

 

4.4. Structura de personal: 

 

Personal CD (Nr.) 2017 

Total personal 76 

Total personal CD 54 

          cu studii superioare 43 

          cu doctorat 19 

          doctoranzi 8 
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4.4.1 Lista personalului de cercetare care a participat la derularea Programului-nucleu:  

 

 

4.5.  Infrastructuri de cercetare rezultate din derularea programului-nucleu. Obiecte fizice şi produse realizate 

în cadrul derulării programului; colecţii şi baze de date conţinând înregistrări analogice sau digitale, izvoare 

istorice, eşantioane, specimene, fotografii, observaţii, roci, fosile şi altele asemenea, împreună cu informaţiile 

necesare arhivării, regăsirii şi precizării contextului în care au fost obţinute: 

 

 

Nr. Nume 

infrastructură/obiect/bază 

de date... 

Data 

achiziţiei 

Valoarea 

achiziţiei 

(lei) 

Sursa 

finanţării 

Valoarea 

finanţării 

infrastructurii 

din bugetul 

Progr. Nucleu 

Nr. Ore-om de 

utilizare a 

infrastructurii 

pentru 

Programul-

nucleu 

 

 

 

5. Rezultatele Programului-nucleu au fundamentat alte lucrări de cercetare: 

 

 Nr. Tip 

Proiecte 

internaţionale 

H2020- NMBP-12-2017 
HORIZON - Research and 

Innovation Actions (RIA) 

H2020-NMBP-06-2017 
HORIZON - Research and 

Innovation Actions (RIA) 

CA15102-35002 
COST-STSM- 

CA15102-“CRM Extreme” 

COFUND-M-ERA.NET 

II-HEAMODELL (1) 

M-Era.net 

Proiecte  

naționale 

PN-III-P1-1.2-PCCDI-

2017-0875 

Proiecte complexe realizate 

în consorţii CDI (PCCDI) 

PN-III-P1-1.2-PCCDI-

2017-0346 
 

Proiecte complexe realizate 

în consorţii CDI (PCCDI) 

 

6. Rezultate transferate în vederea aplicării : 

 

Tip rezultat Instituţia beneficiară (nume instituţie) Efecte socio-economice la utilizator 
Ex.   tehnologie, studiu nume IMM/institutie  

 

7. Alte rezultate: .... (a se specifica, dacă este cazul). 

 

8. Aprecieri asupra derulării programului şi propuneri: 

Proiectele de cercetare derulate prin programul nucleu ECOINTELMAT, pe anul 2017, au avut un 

caracter aplicativ deosebit și s-au încheiat cu rezultate inovative atât pe plan intern cât și internațional. Au fost 

definitivate 11 proiecte cu tematici diferite de cercetare axate pe cele 4 obiective specifice prioritare ale 

programului.  

Au fost obținute rezultate promițătoare prin studiul unor metode și materiale noi pentru aplicații eco-

metalurgice : „tehnici inovative de tratare şi valorificare a deşeurilor industriale cu conţinut de fier” (PN 16 

20 01 01), „tehnici de  valorificare a cromului din deșeuri industriale prin utilizarea câmpului de microunde”( 

PN 16 20 01 02) și „revitalizarea eco-eficienta si durabila a terenurilor industriale abandonate prin utilizarea 

bentonitei pentru imobilizarea poluanţilor de Pb și Cu” (PN 16 20 01 03).  
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Au fost realizate progrese importante în studiul unor tehnologii si materiale noi pentru 

obținerea/valorificarea/substituția metalelor critice, cum ar fi:  „obținerea de filme subțiri si acoperiri cu 

gradient funcțional pentru substituția unor materiale critice baza de pământuri rare (oxizi de La, Ce, Gd, Nd)” 

(PN 16 20 02 01) și „sinteza unor materiale semiconductoare avansate cu proprietăți termoelectrice ridicate 

prin procese electrochimice și depunere in cuptor cu flux de electroni” (PN 16 20 02 02).   

În cadrul programului au fost derulate proiecte cu aplicații directe în in industria high tech si 

energetică, prin: „obținerea de materiale hibride nanostructurate prin tehnici hidrotermale la presiuni înalte, 

pentru aplicații in domeniul senzorilor” (PN16 20 03 01), „noi tehnologii de încapsulare a materialelor cu 

schimbare de faza pentru stocarea energiei termice” (PN 16 20 03 02), „materiale avansate sub forma de filme 

macroscopice de grafene 3D obținute prin exfoliere electrochimică” (PN 16 20 03 03), „obținerea de aliaje cu 

entropie înaltă cu caracteristici mecanice şi de rezistenţă la coroziune superioare, pentru aplicaţii energetice” 

(PN 09-24 01 10) și „materiale metalice avansate pentru bateriile pe bază de litiu” (PN 16 20 03 05).  

Studiul unor tehnici moderne de analiza si caracterizare in vederea  stabilirii unor corelații complexe 

proces-material au fost dezvoltate prin „caracterizarea unor materiale avansate pe bază de zirconie dopată cu 

pământuri rare” (PN 16 20 04 02) . 

În cadrul programului au fost obținute rezultate științifice cu un caracter  inovativ important și cu 

potențial deosebit de dezvoltare prin proiecte colaborative cu agenți economici în programe parteneriate 

interne și internaționale. Rezultatele științifice au fost valorificate  prin 4 articole publicate în reviste eISI  și 

23 lucrări prezentate la simpozioane și conferințe internaționale cu comitet de program.  

Au fost studiate metode noi și eficiente de intensificare a proceselor de depoluare deșeuri și ape 

industriale uzate, care pot fi valorificate prin viitoare strategii naționale, în concordanță cu directivele 

Europene în vigoare.  

Au fost dezvoltate teme referitoare la noi materiale de tipul: filmelor subțiri cu gradient funcțional, 

materiale termoelectrice cu conținut redus de metale critice, materiale hibride nanostructurate, aliaje noi cu 

entropie înaltă; filme macroscopice de grafene 3D și noi materiale pentru bateriile pe bază de Li.  

De asemenea au fost abordate noi metode de obținere și caracterizare: utilizarea câmpului de microunde 

în tratarea deșeurilor industriale, metode hidrotermal-electrochimice la presiuni ridicate, noi tehnologii de 

încapsulare a materialelor cu schimbare de faza, exfolierea electrochimica a grafitului pur,  depunerea în flux 

de electroni și evaluarea stabilității structurale indusă termic în materiale pe bază de zirconie dopată cu 

pământuri rare. 

Rezultatele cu caracter inovativ obținute prin derularea proiectelor s-au soldat cu 3 cereri de brevet, 

ceea ce sporește considerabil vizibilitatea cercetării românești în general, atrage agenți economici importați cu 

rezultatul creșterii locurilor de muncă și a contribuției economiei productive la bugetul național, și creează 

premisele unor colaborări viitoare prin participarea la competiții europene. În acest sens, programul a permis 

participarea institutului la proiecte naționale (PNIII-PED) și internaționale în derulare  (Orizont, COST ) 

precum și la propuneri de proiect naționale (PCCDI) și internaționale (Orizont, M-Eranet).  
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