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a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare
TABEL NR. 12
CATEGORIA DE PROIECT Parteneriate in domenii prioritare
Senzori piezoelectrici performanti pe baza de noi structuri α-cuart,
NR 102 DATA
CONTRACT DE FINANŢARE
DURATA CONTRACT
36 LUNI
ACRONIM PROGRAM
SENZALI
01.10.2007
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE)
2 000 000 LEI
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE (BUGET DE STAT)
2 000 000 LEI
1 INCEMC Timisoara
REZULTATELE CERCETĂRII APARŢIN
CONFORM ART 45 DIN CONTRACTUL NR. 102/01.10.2007
2 Universitatea de Stiinte Agricole si
Medicina Veterinara a Banatului
DENUMIREA PROIECTULUI
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1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI
(conform art. 74, O.G. 57/2002)
2.1 documentaţii, studii, lucrări
2.2 planuri, scheme
2.3 tehnologii
2.4 procedee, metode
2.5 produse informatice
2.6 reţete, fromule
2.7 obiecte fizice / produse
2.8 brevet invenţie / altele asemenea

3) STADIUL DE DEZVOLTARE

4) DOMENIUL DE CERCETARE
1

Senzori piezoelectrici performanti pe baza de noi structuri α-cuart
4
Rezultate
Rezultat final
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
intermediare
⌧
⌧
Senzorul piezoelectric cu membrană complexă Faţa B
Faţa A
pe bază polimer poliacrilato-stirenic şi p-terţ butil (ptr. contact electric) (in contact cu analitul)
⌧
calix arenă sensibilă la amoniac şi amine volatile
a fost realizat prin tehnica „depunerii în picătură”
⌧
⌧
pe suprafaţa A a plăcuţei de cuarţ piezoelectric
metalizată cu Au a unei soluţii apoase de
copolimer (x%) şi p-terţbutil calix arenă (y%).
⌧
⌧
3.1 soluţie/ model conceptual
3.2 model experimental/
funcţional
3.3 prototip
3.4 instalaţie pilot sau
echivalent
3.5 altele ……………….
4.1 tehnologiile societăţii
informaţionale

⌧

Obtinere de placute monocristaline
Metoda hidrotermala autoclave din
oteluri speciale pe baza de Ni si Cr
prevazute cu sisteme de monitorizare si
control a temperaturii si presiunii,
utilizand ca mediu de lucru solutii de
NaOH de concentratii 0,5 N si 1 N, la
temperaturi in zona de solubilizare
cuprinse in domeniul 400˚C - 500˚C, iar

denumirea persoanei juridice executante (persoană juridică executantă este considerată persoana juridică care a obţinut rezultatele cercetării, în mod nemijlocit,
conform art. 74 alin. (3) din O.G. nr. 57/2002)
2
se completează o singură dată, la 30 de zile de la data aprobării raportului de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare
3
se trece denumirea rezultatului cercetării (nu se trece denumirea proiectului)
4
se trec rezultatele cercetării din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate / valorificate independent de includerea în rezultatul
final

4.2 energie
4.3 mediu
4.4 sănătate
4.5 agricultură, securitatea şi
siguranţa alimentară
4.6 biotehnologii
4.7 materiale, procese şi
produse inovative
4.8 spaţiu şi securitate
4.9 cercetări socioeconomice şi umaniste

5) DOMENII DE APLICABILITATE

5

72

⌧

in zona de crestere de 350˚C - 450˚C,
sub un gradient de temperatura cuprins
intre 30˚C - 100˚C. In functie de gradul
de umplere al autoclavei si de
temperatura de lucru, presiunea are
valori cuprinse intre 1500 bari si 2750
bari. Cresterea se realizeaza pe
plachete de α- cuart (germeni) cu
grosimea de 1,3 mm orientate dupa
directia cristalografica z, prelucrate
mecanic si chimic.
Orientarea monocristalelor de tipul Si1xGexO2 prin utilizarea figurilor de poli
Taierea placutei monocristaline dupa
directia dorita cu ajutorul unui dispozitiv
cu fir diamantat si a unui goniometru
compatibil cu cel folosit in metoda
figurilor de poli;
Verificarea
orientarii
placutei
monocristaline cu ajutorul difractiei de
raze X.
Placute monocristaline de tipul Si1xGexO2 si Si1-xSnxO2 orientate dupa
directia cristalografice [1000]
Structura cristalina:
Difractia de raze X a pus in evidenta
grupul spatial P3121 si orientarea
placutei monocristaline piezolectrice
dupa directia cristalografica [1000].
Analizele EDAX au confirmat
compozitia chimica uniforma a
placutei monocristaline piezolectrice.

Sistemul de autoclavare

Monocristal cu struictura α-cuart

ODF proje ct:
D:\...ristal XP\311b\311b-121.rw 1
Pole figure:
000 Raw
Intensities :
Psi
Phi
Intensity
Min
0.0
3.0
0.000
Max
53.0 345.0
728.017
Dim e ns ion:
2D
Pr ojection:
Schmidt
Scale:
Linear
Colour m ap: Default
Contours:
5
Intensity
Colour
1
121.336
2
242.672
3
364.008
4
485.344
5
606.681

ODF project:
D:\...ristal XP\311b\311b-202.rw 1
Pole figure :
000 Raw
Intens ities :
Psi
Phi
Intensity
Min
0.0
1.0
0.000
Max
60.0 193.0
576.600
Dim e nsion:
2D
Pr oje ction:
Schmidt
Scale :
Linear
Colour m ap:
Default
Contours:
5
Intensity
Colour
1
96.100
2
192.200
3
288.300
4
384.400
5
480.500

Figurile de poli ale monocristalului Si1-xGexO2 corespunzatoarele
planelor cristalografice (1000) si (0001).

Obtinerea de placute monocristaline pregatite
electric, “inima” senzorului, din noile materiale
piezoelectrice.
Placuta monocristalina cu
dimensiunile 5mmx10mm x
1mm orientata dupa directia
cristalografica [1000]

La o frecvenţă de oscilaţie a senzorului de 5
5

conform CAEN 2008, 2 cifre

Spectrul de difractie de raze
X Maximul de difractie
corespunde planului cristalin
(1000).

MHz, diferenţele de masă care se pot sesiza
sunt foarte mici, de ordinul ng. Pentru studiul
monitorizării evoluţiei alterării cărnii s-a utilizat
montajul din figura . Măsurătorile efectuate cu
aceşti senzori permit urmărirea cantitativă în
timp
real
a
evoluţiei
proceselor
de
descompunere şi alegerea parametrilor de
ambalare, păstrare pentru reducerea la minim a
proceselor de degradare a calităţii acestor
produse.
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Masurare a modului impedantei si a fazei in functie de frecventa

Montajul cu senzorul piezoelectric pentru monitorizarea evoluţiei
proceselor de alterare
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6) CARACTERUL INOVATIV

6.1 produs nou
6.2 produs modernizat
6.3 tehnologie nouă
6.4 tehnologie modernizată
6.5 serviciu nou
6.6 serviciu modernizat

⌧
Caracterul inovativ al rezultatului constă în obţinerea şi testarea unor senzori piezoelectrici cu membrane
complexe pe bază de copolimer acrilato-stirenic şi calixarene mai stabile mecanic şi cu răspuns analitic
superior faţă de cele cunoscute în literatura de specialitate.

6.7 altele ...........................
INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
documentaţie tehnico-economică
cerere înregistrare brevet de invenţie

nr. .................... data .............

brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional)

nr. .................... data .............

cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate
modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european,
internaţional)
cerere înregistrare marcă înregistrată

nr. .................... data .............
nr. .................... data .............

mărci înregistrate (naţional, european, internaţional)

nr. .................... data .............

cerere înregistrare copyright

nr. .................... data .............

înregistrare copyright (naţional, european, internaţional)

nr. .................... data .............

cerere înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc.
înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. (naţional,
european, internaţional)

nr. .................... data .............

nr. .................... data .............

nr. .................... data .............

TABEL NR. 26
7

7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII
8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE ......................................................................................................................................8

6
7
8

se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării
se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării
se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului(lor) intermediar(e)

NR CRT.
0
1
2
3

9

VALOAREA
DE LA CARE
ÎNCEPE
NEGOCIEREA

1

PROCES
9
VERBAL
NR./DATA

2

ACTUL

11

MOD DE
10
VALORIFICARE

PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
12
NEGOCIATĂ

3

5

6

BENEFICIAR

7

13

IMPACT

8

14

PERSOANE
15
AUTORIZATE
9

se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care
începe negocierea şi se precizează codul procedurii specifice, aprobată la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. consiliul de administraţie), în baza căreia se
realizează valorificarea rezultatelor obţinute în urma activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
10
vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesionare, preluare în producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate
intelectuală;
11
se va trece nr. şi data semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării;
12
valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi.
13
se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mail, website)
14
se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obţinute la beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pentru o perioadă de 5 ani
15
numele şi semnătura persoanei autorizate să completeze fişa de evidenţă şi al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea
datelor.

