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In memoriam 

 

Profesor Dr. Ing. Cornelia BALABAN (1929-2016) 

 

 

 

 
 

 

 Nelly s-a născut la 4 noiembrie 1929, ca mezină a familiei Ștefan și Cornelia 

Florea, o familie creștină din Turda, România. Împreună cu părinții ei și cei doi frați 

mai mari, Nelly s-a mutat la București, urmându-şi mama care era asistentă medicală 

acolo. În 1949, ca studentă a Universităţii Politehnica din București, s-a întâlnit cu 

Alexandru T. (Sandy) Balaban cu care s-a căsătorit în 1955. 

 După ce a lucrat timp de 10 ani la Institutul de Cercetări pentru Tehnologii 

Chimice din România a ales o carieră academică, în Departamentul de Inginerie 

Chimică al Universității Politehnica din București. 

 Nelly a obținut diploma de doctor în 1972, sub conducerea Acad. Emilian 

Bratu, în domeniul Inginerie Chimică. A continuat să lucreze în acest domeniu de 

cercetare şi a fost cadru didactic pentru multe generații de studenţi, până la 

pensionarea ei în 1989, când şi-a urmat familia în Statele Unite ale Americii.  

 Cei doi copii, Teodor Silviu Balaban și Irina Alexandra Buhimschi s-au născut 

la București, în 1958 respectiv in 1966. Timp de 3 ani (1967-1970), Nelly și familia sa 

au locuit în Viena, Austria, unde soțul ei a fost numit cercetător principal (Senior 

Research Officer) la Agenția Atomică Internațională. În 1990, Nelly împreună cu 

soţul Sandy, s-au mutat la Galveston, Texas. După anul 2000, Galveston a devenit 

oraşul lor de reşedinţă. 

 Nelly a fost o persoană generoasă și bună, cu un zâmbet cald și cu un acut simţ 

al umorului. A fost dedicată întotdeauna familiei sale şi şi-a sprijinit soțul,  care a fost 

numit profesor titular de chimie (acum emerit) la Texas A&M University Galveston 

(TAMUG). Nelly a fost apreciată ca făcând parte din familia extinsă TAMUG. 
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 Iubită soție și mamă, Cornelia (Nelly) Balaban a murit la 23 aprilie 2016, 

paşnic, în casa ei din Galveston, Texas, în prezența familiei sale minunate. Ea va 

rămâne o amintire vie în mintea tuturor celor  care au cunoscut-o. A fost  condusă pe 

ultimul drum de soțul ei (Sandy), fiul (Silviu), fiica (Irina), nepotul (Alex), nepoata 

(Silvia), de familia extinsă și de mulți prieteni. 

 Familia a mulțumit tuturor celor care au ajutat-o în călătoria finală: echipelor 

medicale de la University of Texas Medical Branch at Galveston (UTMB Health), 

Hospice Care Team Galveston (HCT) și tuturor celor care au fost alături de ea la 

domiciliul din Galveston. A avut loc un serviciu funerar la Carnes Bros Funeral Home 

din Galveston, miercuri 27 aprilie 2016. În loc de flori, familia a solicitat 

participanţilor să facă o donaţie către American Cancer Society: (www.cancer.org). 

 

 

Prof. Emeritus Alexandru T. Balaban,  

Universitatea Texas A&M din Galveston, 200 Seawolf Parkway,  

Galveston, TX 775551, USA  

balabana@tamug.tamug.edu 

 

 

 

 

 

mailto:balabana@tamug.tamug.edu
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Instituții de învățământ superior cu profil de chimie din România 

 

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA 

MEDIULUI 
 

din 
 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 
www.enviro.ubbcluj.ro   

  

 

Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre cele mai prestigioase universităţi 

din România. Este o universitate comprehensivă de cercetare avansată şi educaţie. 

Respectând trinomul unei universităţi moderne - educaţie, cercetare şi servicii 

adresate comunităţii - misiunea ei generală constă în generarea şi transferul de 

cunoaştere. Mai specific, misiunea acestei universităţi se concretizează prin faptul că: 

 – asigură crearea de cunoaştere printr-un proces intensiv de cercetare; 

 – asigură formarea studenţilor şi a cercetătorilor, cetăţeni activi şi 

responsabili, promovând învăţământul şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei 

societăţi bazate pe cunoaştere şi pe valori, prin formare iniţială, educaţie continuă şi 

integrare în circuitul de valori universale; 

 – asigură un cadru de interferenţe multiculturale, multilingvistice şi 

interconfesionale, realizând pregătirea în condiţii de egalitate, în limbile română, 

maghiară, germană, precum și în limbi de circulație internațională; 

 – contribuie la dezvoltarea locală, regională şi naţională din punct de vedere 

social, economic, cultural, politic, printr-o implicare în acord cu nevoile comunităţii;

  

http://www.enviro.ubbcluj.ro/
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Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului 

  

În anul 2002, Rectoratul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca a 

susţinut înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţa Mediului (ulterior Facultatea de Ştiinţa şi 

Ingineria Mediului) ca formă integrată de pregătire academică de specialişti în 

domeniu, conform Hotărârilor Colegiului Senatului, Senatului şi Consiliului de 

Administraţie ale Universităţii Babeş-Bolyai. Facultatea  de Ştiinţa şi Ingineria 

Mediului a luat fiinţă în anul 2003 prin comasarea secţiilor disparate cu profil de 

mediu ce existau în cadrul altor facultăţi (Geografie, Biologie-Geologie, Fizică, 

Chimie), ca urmare a nevoilor de educaţie identificate în Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca, în contextul conceptului de dezvoltare durabilă a anilor 2000. Prin 

tradiţie şi istorie, facultăţile şi dascălii existenţi la momentul înfiinţării facultăţii 

noastre, au pledat pentru necesitatea coagulării preocupărilor în domeniile protecţiei 

mediului într-un întreg care s-a definit în Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului. 

Cadrele didactice provin în mare parte din cadrul acestor facultăţi, asigurând cu 

profesionalism şi dăruire o pregătire multidisciplinarã adecvată viitorilor specialişti în 

probleme de mediu ai României și UE. 

Începând cu anul 2007, anul integrării în Uniunea Europeană a României, 

nevoia de specialişti în domeniul mediului a crescut foarte mult cu scopul de a face 

faţă cerinţelor europene din acest domeniu şi pentru a contribui la rezolvarea 

problemelor grave de mediu cu care se confruntă ţara noastră. 

Scopul specializărilor propuse de Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului 

este formarea personalului de specialitate în cele două domenii Știința Mediului şi 

Ingineria Mediului. Este necesară formarea acestor specialişti într-un timp cât mai 

scurt, fiind o lipsă foarte mare pe piaţa muncii, cauzată de viteza rapidă a dezvoltării 

socio-economice, a schimbării tehnologiilor de producţie ce duc la creşterea riscului 

şi a vulnerabilităţii asupra componentelor de mediu din România. Motivele acestor 

schimbări rapide în societate şi în viaţa socială se datorează modificărilor recente 

apărute la nivelul economiei naţionale şi a dezvoltărilor tehnologice.  

Nevoia pentru educaţie şi cercetare efectivă în acest domeniu este accentuată. 

Altfel se poate ajunge în situaţia de a avea o legislaţie corespunzătoare în domeniu, 

dar de nu a avea cine să o aplice în mod corespunzător la nivelul tuturor factorilor 

implicaţi (guvernamental; local – agenţii şi direcţii de mediu, inspectorate pentru 

situaţii de urgenţă (ISU), primării, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale, 

organizaţii ş.a.m.d.). 

Facultatea  de Ştiinţa şi Ingineria Mediului este una dintre cele mai moderne şi 

dinamice facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai şi asigură pregătirea în probleme de 

mediu – la nivel de licenţă, masterat şi doctorat – în cele mai noi, atractive şi în 

acelaşi timp căutate  specializări: 

– nivel licenţă: Ştiinţa mediului (l. română și maghiară), Geografia mediului, 

Ingineria mediului, Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice 

– nivel masterat: Evaluarea riscului şi securitatea mediului; Gestiunea şi 

protecţia mediului, Calitatea mediului şi surse energetice, Ingineria valorificării 

deşeurilor, Dezvoltarea sustenabilă şi managementul mediului (limba engleză) 

În cadrul specializărilor de bază şi de masterate, specialiştii de mediu vor avea 

competenţe specifice în: 

 alcătuirea sistemelor de evaluare a calităţii mediului, colectarea şi evaluarea 

rezultatelor;  
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 adaptarea metodelor de eliminare a efectelor poluării mediului, pregătirea 

activităţilor de înlăturare şi participarea la aceste activităţi; 

 rezolvarea problemelor de economia apelor, participarea la activităţi decizionale 

şi de pregătire; 

 cunoaşterea tehnologiilor generale de epurare a apelor şi apelor uzate, a 

tehnologiilor de tratare a deşeurilor menajere lichide şi solide, pregătirea unor 

proiecte de  gospodărire a deşeurilor; 

 adaptarea unor  metode moderne de  protecţie împotriva poluării sonore şi 

vibraţiilor; 

 participarea la  activităţi de decizie-pregătire, consiliere  de specialitate; 

 luarea de decizii în urma  efectuării unor studii de fezabilitate; 

 îndeplinirea unor funcţii de control, decizie, consiliere în probleme de mediu în  

spijinul administraţiei locale, autorităţilor; 

 realizarea de activităţi legate de educaţie, politica mediului şi rezolvarea unor conflicte; 

 îndeplinirea unor sarcini legate de unele obiective protejate (rezervaţii/arii 

naturale), staţii de epurare a apelor, zone de depozitare şi ardere a deşeurilor 

menajere, centre de producţie şi exploatare. 

 pregătirea unor  programe de protejare a mediului, coordonarea procedeelor 

legate de  legislaţia mediului; 

 absolvenţii vor putea iniţia, concepe şi conduce analize şi evaluări de mediu 

complexe în teren; vor putea prelucra datele culese prin utilizarea unor 

metodologii avansate (tehnica Sistemelor Informatice Geografice), bazate pe 

modele fizice, chimice şi matematice utilizate în spaţiul euro-atlantic; 

 competenţe interpersonale: capacitatea de a lucra în echipe – audit de mediu 

(sisteme integrate de management de mediu), echipe HAZOP şi de evaluare 

etc.; 

 competenţe sistemice, în principal capacitatea de a lucra independent 

(expert/consultant extern de mediu), capacitate de a concepe proiecte, de a le 

derula şi obţinerea unei calităţi bune a acestora. 

– nivel doctorat: Şcoala doctorală Ştiinţa mediului (denumită anterior 

Evoluţia sistemenelor terestre şi mediul ambiant) a fost înfiinţată în anul 2004. În 

decursul existenţei şcolii doctorale, au activat peste 10 conducători de doctorat, şi mai 

mult de 90 de doctoranzi se găsesc în diferite stadii de elaborare a tezei, şi peste 40 au 

susţinut teza de doctorat. În present susţinerea programelor doctorale este realizată 

prin aportul cadrelor didactice din Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului (FŞIM) 

și instituții colaboratoare: Prof. univ dr. ing. Alexandru Ozunu (FŞIM), Prof. univ. dr. 

Călin Baciu (FŞIM); Prof. univ. dr. Dumitru Ristoiu (FŞIM); Prof. dr. Eugen Gurzău 

(FŞIM), Prof. dr. Lucian Copolovici (Univ. Aurel Vlaicu, Arad), Conf. Dr. Delia 

Gligor (FŞIM), Conf. Dr. Alida Gabor (FŞIM). Astfel, absolvenţii valoroşi ai 

specializărilor menţionate, dar și alți candidați din țară sau studenți internaționali, îşi 

pot continua aprofundarea pregătirii profesionale prin sistemul de doctorat organizat 

de Universitatea Babeş-Bolyai. 
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Practica profesională a studenţilor este abordată ca o necesitate de învăţare 

concretă şi aplicată. Sistemul de implementare, desfăşurare şi evaluare a stagiului de 

practică trebuie este armonizat şi coroborat cu cerinţele legale privind consolidarea 

competenţelor profesionale şi transversale care sunt definite la nivelul domeniilor de 

studiu (Ştiinţa Mediului şi Ingineria Mediului). Creşterea relevanţei stagiilor de 

practică este evidenţiată de dezvoltarea şi promovarea unor reţele de colaborare între 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului şi unităţi economice de profil dar şi prin 

atragerea studenţilor în aplicarea concretă a competenţelor şi abilităţilor dobândite în 

cursul anilor de studiu. 
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Implementarea principiilor de management al calităţii în configurarea, 

organizarea, derularea şi evaluarea activităţii de practică profesională permite o 

administrare a acesteia mai eficientă, în sens sistemic şi transparent. Prin adaptarea la 

cerinţele pieţei şi angajatorilor, practica profesională facilitează creşterea prestigiului 

programelor de studii şi a vizibilităţii instituţionale pe termen scurt, mediu şi lung. 

 

Activitatea de cercetare științifică în  

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului 

   

 În cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului funcţionează două entităţi 

de cercetare importante: Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate şi 

Managementul Dezastrelor bazat pe Calcul de Înaltă Performanţă (ISUMADECIP) şi 

Centrul de Radioactivitatea Mediului şi Datare Nucleară.  

 Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate şi Managementul Dezastrelor 

bazat pe Calcul de Înaltă Performanţă – ISUMADECIP,  funcţionează ca o reţea 

interdisciplinară, formată dintr-un colectiv de cadre didactice şi cercetători din 8 

facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai. Institutul desfăşoară activităţi de cercetare a 

cauzelor diverselor tipuri de dezastre, a efectelor acestora, a strategiilor de răspuns 

adecvate, a efectelor pe termen scurt şi lung asupra populaţiei, economiei şi mediului, 

de simulare a dezastrelor şi de elaborare a propunerilor de strategii globale de 

management pentru diferite tipuri de dezastre. De asemenea, institutul iniţiază şi 

dezvoltă studii legate de cercetarea, implementarea, susţinerea şi promovarea 

practicilor sustenabile pe plan local, regional şi naţional. Caracterul interdisciplinar al 

acestui institut va permite abordarea unei multitudini de aspecte referitoare la 

sustenabilitate, care să contribuie la dezvoltarea durabilă a Europei Centrale si de Est. 

Noile spaţii au fost amenajate şi dotate la cele mai înalte standarde de calitate, 

cuprinzând 9 laboratoare şi 6 centre şi grupuri de cercetare. Aici se vor derula 

activităţi de cercetare şi învăţământ ale cadrelor didactice şi de cercetare din cadrul 

Universităţii Babeş-Bolyai. 

Totodată, institutul iniţiază şi dezvoltă studii, acţiuni şi proceduri pentru 

diminuarea pericolului de apariţie şi producere a unor categorii de riscuri şi a unor 

tipuri de dezastre antropice precum şi acţiunile de protecţie şi de intervenţie pentru 

limitarea, localizarea şi înlăturarea situaţiilor de risc sau de dezastru antropic. 

Direcţiile majore de cercetare ale institutului sunt:  

• Prevenirea şi reducerea hazardurilor naturale, tehnologice şi de tip NATECH 

(NAtural Hazards Trigger TECHnological Accidents) 

• Vulnerabilitatea resurselor de apă 

• RADO-Romanian Atmospheric 3D research Observatory 

• Educaţie de mediu – pregătirea populaţiei pentru situaţii de urgenţă 

• Evaluarea impactului factorilor de risc asupra mediului 

• Hazard şi risc în industrii poluante 
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• Sisteme integrate de management al mediului. Cele mai bune tehnologii 

disponibile (BAT) 

• Situri contaminate şi managementul deşeurilor  

• Reducerea riscului de dezastre şi infrastructura critică 

 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului asigură consultanţă şi servicii 

pentru întreprinderi şi alţi beneficiari externi: 

• Studii de evaluare a impactului asupra mediului  

• Bilanţuri de mediu 

• Rapoarte de securitate pentru prevenirea accidentelor industriale majore, în 

contextul directivei SEVESO II (HG 95/2003) 

• Rapoarte de amplasament pentru stabilirea stării calităţii mediului, în 

contextul directivei IPPC (OUG 34/2002). 

 

Centrul de Radioactivitatea Mediului şi Datare Nucleară se preocupă cu 

studii şi cercetări legate de efectele radonului asupra mediului (sănătăţii umane), 

spectrometrie Gama şi Alfa, respectiv datare nucleară.  

Direcţiile majore de cercetare ale centrului sunt: 

– Monitorizarea concentraţiilor de radon şi thoron din interiorul clădirilor  

– Expunerea populaţiei la radon şi impactul asupra sănătăţii 

– Exhalaţia de radon din pereţi şi materiale de construcţie.  

– Măsurarea radonului din sol 

– Strategii de comunicare a riscului 

– Măsurarea radiului din sol şi materiale de construcţie  

– Calitatea apei şi a solului (măsurători NORM) 

– Măsurători TENORM  

– Termoluminiscenţă şi luminescenţă stimulată optic, cercetări fundamentale 

şi aplicative 

– Datarea sedimentelor tinere prin metoda Pb-210 şi Cs-137 

– Metode de datare prin dezechilibre în seria uraniului 

– Aplicaţii în geologie cu implicaţii în paleoclimatologie 

– Aplicaţii asupra unor sedimente tinere pentru reconstrucţia evoluţiei Deltei 

Dunării.  

– Realizarea unei prime cronologii de mare rezoluţie a depunerilor de loess 

din SE României 

– Datarea de paleosoluri din Transilvania. 

 

   

 În tabelele 1 şi 2 sunt prezentate câteva dintre cele mai importante proiecte ale 

facultăţii noastre. 
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Tabel 1. Proiecte derulte în cadrul Facultăţii (selecție) 

 

Perioada Proiect Finanţator Responsabil 

2004 – 

2007  

Biology Health and Environmental Education for Better 

Citizenship” (BIOHEAD CITIZEN) 

Comisia 

Europeana 

Constatin 

Cosma 

2005 – 

2006  

Radiation protection aspects in romanian uranium and 

noble ore mines of the drainage area of the Tisza 

ANCS Constatin 

Cosma 

2005 – 

2006 

Environnement et education pour l'environnement. 

Formation et recherche pour un developpement durable 

ANCS Constatin 

Cosma 

2005 – 

2006 

Radon measurement and mitigation ANCS Constatin 

Cosma 

2005 – 

2007  

Formation of trihalometanes and bromate during 

disinfection of drinking water in water treatment plants 

and distribution systems 

ESTROM Dumitru 

Ristoiu 

2007 – 

2010 

Geogenic chemicals in groundwaters and soil: a 

research training network (AquaTRAIN) 

Comisia 

Europeana 

Călin Baciu 

2008 - 

2009 

Modified electrodes for NADH electrocatalytic and 

photoelectrocatalytic oxidation 

ANCS Delia Gligor 

2009 Join Physicists in Festival, My Physics, My World 

(MyPhy) 

Comisia 

Europeana 

Dan Costin 

2009 – 

2011  

NEAR 4 - Network for environmental assessment and 

remediation in aquatic systems: towards excellence in 

teaching and research, 

Swiss National 

Science 

Foundation 

Radu 

Mihaiescu 

2009 – 

2011  

Romanian Atmospheric Research 3D Observatory 

(RADO) 

Norwegian 

Fund 

Alexandru 

Ozunu 

2010 – 

2012 

Impact Monitoring of Mineral Resources Exploitation 

(ImpactMin) 

Comisia 

Europeana 

Călin Baciu 

2010 - 

2012 

Schools Indoor Pollution and Health : Observatory 

Network in Europe (SINPHONIE) 

Comisia 

Europeana 

Cristina Rosu 

2012 Evaluarea riscului pentru doze joase de radiatii cu 

transfer liniar de energie înalt 

ANCS Adina Popa 

2012 – 

2013  

Low temperature methanation in geologic environments Petrobras Călin Baciu 

2014 - 

2016 

Tools for sustainable gold mining in EU (SUSMIN) ANCS Călin Baciu 

2014 - 

2015 

Hydrocarbons and CO2 evolution in mafic and 

ultramafic rocks  

Proiect 

international 

Călin Baciu 

2015 Reduced carbon in Earth: Origin, Forms, Quantities 

and Movements 

Proiect 

international 

Călin Baciu 

2016 SAtellite based Monitoring Initiative for Regional Air 

quality (SAMIRA),  

Proiect 

international 

Ajtai Nicolae 
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Tabel 2. Proiecte din fonduri structurale 

 

Perioada Proiect Finantator Responsabil 

2009 – 

2012  

Burse doctorale pentru performanţă în 

cercetare la nivel european (Eurodoc) 

Fondul Social European,  

Guvernul României 

Alexandru 

Ozunu 

2010 – 

2013  

Studii doctorale pentru performanţe 

europene în cercetare şi inovare 

(Cuantumdoc) 

Fondul Social European,  

Guvernul României 

Alexandru 

Ozunu 

2010 – 

2013  

Implementarea tehnicilor de remediere 

a radonului în locuinţe din zona minei 

uranifere Băiţa (IRART) 

Fondul European de 

Dezvoltare Regională, 

Guvernul României 

Carlos Sainz 

Constantin 

Cosma 

 

 

2013 

  

Managementul conservarii 

biodiversitatii in Parcul National 

Domogled - Valea Cernei ca sit Natura 

2000 

Fonduri structurale , AM POS 

Mediu, Dezvoltarea 

infrastructurii si a planurilor de 

management in vederea 

protejarii biodiversitatii si 

Natura 2000 

Badarau 

Alexandru-

Sabin-

Grigore 

2013 

 

Managementul integrat al siturilor 

ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 

FRUMOASA, 

Fonduri structurale, AM POS 

Mediu, Dezvoltarea 

infrastructurii si a planurilor de 

management in vederea 

protejarii biodiversitatii 

Badarau 

Alexandru-

Sabin-

Grigore 

2014 

 

 

Elaborarea planului de management 

integrat pentru situl de importanţă 

comunitară ROSCI0295 - Dealurile 

Clujului Est 

Fonduri structurale , AM POS 

Mediu, Dezvoltarea 

infrastructurii si a planurilor de 

management in vederea 

protejarii biodiversitatii si 

Natura 2000 

Badarau 

Alexandru-

Sabin-

Grigore 

2014 

 

Managementul integrat al siturilor 

Natura 2000 Muntii Fagaras si 

Piemontul Fagaras, proiect Fonduri 

structurale 

AM POS Mediu, Dezvoltarea 

infrastructurii si a planurilor de 

management in vederea 

protejarii biodiversitatii si 

Natura 2000 

Badarau 

Alexandru-

Sabin-

Grigore 

2014-

2015 

 

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare 

pentru managementul dezastrelor bazat 

pe calcul de inalta performanta - 

MADECIP 

Fonduri structurale , AM POS 

CCE, Investitii pentru 

infrastructura de CD 

Ozunu 

Alexandru 

 2016 

 

EVALUAREA RISCURILOR DE 

DEZASTRE LA NIVEL NATIONAL 

(RO-RISK) 

Fonduri structurale , CE POCA 

Imbunatatirea calitatii si 

eficientei furnizarii serviciilor 

Ozunu 

Alexandru 

2014 - 

2016 

Applied research for sustainable 

development and economic growth 

following the principles of 

geoconservation Supporting the Buzau 

Land UNESCO Geopark initiative 

Fonduri structurale, Bunastarea 

oamenilor din Europa, gradul 

de ocupare al forţei de muncă, 

coeziunea socială şi 

dezvoltarea durabilă 

Roba Carmen 

Andreea 

2014 - 

2015 

Practica studenteasca si orientarea 

profesionala a studentilor in 

perspectiva colaborarii si a dezvoltarii 

parteneriatelor cu potentiali angajatori 

ENVIROPRACTICA 

Fonduri structurale, 

AMPOSDRU 

Rosu 

Cristina-

Doina 
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În loc de concluzii 

 

Viziunea facultăţii poate fi sintetizată astfel:  

• educaţie concentrată spre două domenii convergente, de Ştiinţa Mediului şi 

de Ingineria Mediului;  

• cercetare avansată care excelează în trei direcţii specifice: evaluarea calităţii 

factorilor de mediu; radioactivitatea mediului; hazarde naturale, tehnologice şi 

managementul dezastrelor; 

• servicii aduse comunității; 

Nu putem despărţi dezvoltarea durabilă de creşterea durabilă într-un moment 

de cumpănă a echilibrului ecologic şi social al comunităţilor locale şi regionale. 

Protecţia mediului ne priveşte pe toţi şi trebuie să o abordăm cu responsabilitate. 

Ştiinţa mediului este un domeniu nou, la dispoziţia omului şi comunităţii prin 

realizările specifice în tehnologiile şi ingineriile care acum protejează mediul. 

Realizările ingineriei mediului sunt în mod clar consecinţe ale ştiinţei mediului. 

Astfel s-a putut dezvolta şi ecologia industrială ca fundament pentru o producţie mai 

curată, care înseamnă controlul integrat şi prevenirea poluării. 

Nu există activitate fără risc. Principala problemă este să asociem riscul cu 

vulnerabilitatea şi hazardurile naturale şi tehnologice, apoi să îl minimizăm. Este o 

mare provocare în care ne implicăm noi toţi, profesori şi studenţi.  

Suntem singura facultate din ţară care avem printre obiectivele principale 

studiul dezastrelor naturale şi tehnologice.  

Colaborările pe care le avem în universitate, în  ţară şi în străinătate precum şi 

realizările absolvenţilor noştri, ne fac să fim mândri de facultatea noastră. 

  

 

  Prof.dr.ing. Cristina Roşu, Responsabil laboratoare de cercetare 

  Şef lucrări dr. Reti Kinga-Olga, Prodecan 

   Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului 

   Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

   reti.kinga@ubbcluj.ro 

 

mailto:reti.kinga@ubbcluj.ro
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NANOMATERIALE DIN CARBON DE CALITATE 

SUPERIOARĂ SINTETIZATE PRIN ABLAŢIE CU 

EXCIMER LASER* 

Călin Moise, Marius Enăchescu
 

Centrul pentru Ştiinţa Suprafeţei şi Nanotehnologie, Universitatea Politehnica din 

Bucureşti, 

Splaiul Independenţei nr. 313, AN031, Sectorul 6, 060042, Bucureşti, România.
 

marius.enachescu@upb.ro 

 

 

*excimer laser = denumit adesea ca laser exciplex, este o formă de laser ultraviolet 

care este folosit adesea pentru producerea de dispozitive microelectronice, circuite 

integrate semiconductoare sau “chip-uri”, operaţii oftalmologice şi microprelucrare. 

 

1. Introducere 

 1.1 Scurt istoric al nanomaterialelor din carbon 

 1.2 Proprietăţile fizice ale nanotuburilor din carbon 

 1.3 Aplicaţii posibile ale nanomaterialelor din carbon 

 1.4 Căi de sinteză pentru nanomateriale din carbon 

2. Ablaţia laser 

 2.1 Diverse tipuri de reactoare folosite pentru ablaţia laser  

 2.2 Designul noii noastre camere de reacție 

 2.3 Metoda originală de preparare a ţintei  

 2.4 Reţete pentru sinteza nanomaterialelor din carbon 

3. Experimente de caracterizare pentru SWCNT-uri 

 3.1 Experimente de spectroscopie micro-Raman 

 3.2 Experimente AFM  

 3.3 Experimente SEM 

 3.4 Experimente combinate SEM-Z Contrast-STEM-EDX 

 3.5 Experimente HR-STEM 

 3.6 Experimente TGA 

 3.7 Influenţa gazului purtător asupra sintezei de SWCNT-uri 

  3.7.1 Descrierea experimentală 

  3.7.2 Masa ablată şi masa colectată 

  3.7.3 Experimente Micro-Raman 

  3.7.4 Experimente TGA 

4. Experimente de caracterizare pentru CNO-uri 

 4.1 Experimente Micro-Raman 

 4.2 Experimente SEM 

 4.3 Experimente HR-TEM  

 4.4 Experimente TGA 

5. Experimente de caracterizare pentru grafena 

 5.1 Experimente SEM 

 5.2 Experimente TEM şi de difracţie de electroni 

mailto:josem.palacios@uca.es
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 5.3 Experimente combinate de SEM—Zcontrast-STEM  

 5.4 Experimente HR-STEM 

 5.5 Experimente de nano-difracţie de electroni 

6. Concluzii 

7. Mulţumiri 

8. Referinţe 

**Traducere si adaptare: Drd. Maria-Daniela Pop 

 

1. Introducere 

1.1. Scurt istoric al nanomaterialelor din carbon 

În ultimele trei decenii s-au descoperit multiple tipuri de nanomateriale din carbon: 

Fullerenele în 1985 (Premiul Nobel în 1996) [1], nanotuburi din carbon (carbon 

nanotubes - CNT-uri) în 1991 [2], urmate de nanotuburi din carbon cu un singur perete 

(single wall carbon nanotubes - SWCNT-uri) în 1993 [3] şi grafena în 2007 (Premiul 

Nobel 2010) [4]. Datorită proprietăţilor lor fizice şi chimice, aplicaţiile 

nanomaterialelor din carbon acoperă o gamă largă, de la stocarea hidrogenului până la 

implanturi medicale. 

1.2. Proprietăţile fizice ale nanotuburilor din carbon 

 

Fig. 1. Proprietăţile SWCNT în comparaţie cu materialele cunoscute 

În Figura 1 este ilustrată o comparaţie a proprietăţilor SWCNT cu materialele 

cunoscute. De exemplu: conductivitatea electrică este de 1000 de ori mai mare decât 

cea a cuprului, modulul Young este aproape acelaşi cu cel al diamantului, forţa de 

tensiune este de până la 14 ori mai mare decât a Kevlarului (fibră polimerică organică 

adecvată utilizării în compozite avansate, polimer cu grad ridicat de cristalinitate care 

datorită formei de baghetă a moleculelor şi a procesului de obţinere prin filare produce 

anizotropia fibrelor, asemănătoare fibrelor de carbon) şi conductivitatea termică este 

aproape aceeaşi cu cea a aluminiului. 
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1.3. Aplicaţii posibile ale nanomaterialelor din carbon  

 

 

Fig. 2. Aplicaţii posibile a SWCNT-urilor 

 

 În Figura 2 am selectat câteva dintre posibilele aplicaţii ale SWCNT-urilor. 

Una dintre aplicaţiile interesante a SWCNT este stocarea hidrogenului. SWCNT are o 

suprafaţă specifică foarte mare, curburile crează cavităţi de dimensiuni moleculare şi 

superpoziţiile câmpurilor de potenţial din cavităţi conduc la o forţă de atracţie mare a 

moleculelor de hidrogen [5]. SWCNT-urile sunt capabile să adsoarbă hidrogen rapid, 

cu densitate mare, la temperatura și presiunea camerei [6-8]. SWCNT-urile au fost 

folosite în diverse tipuri de aplicaţii cum ar fi : biosenzori [9], senzori chimici [10], 

vârfuri pentru microscoape cu baleiaj [11], nanoelectronică [12], celule solare de 

generaţia a treia [13]. 

1.4. Căi de sinteză pentru nanomateriale din carbon 

 Există câteva metode folosite pentru obţinerea nanomaterialelor din carbon. 

Acestea sunt descrise foarte bine de către Tomanek în [14]. 

 Sinteza nanotuburilor implică temperaturi ridicate sau procese energetice care 

includ evaporarea în arc electric (AE), vaporizare cu laser pulsat (PLV), conversia 

monoxidului de carbon la presiune ridicată în procesul HiPCO, depunere chimică de 

vapori (CVD) şi măcinarea cu bile (BM). 

 Evaporarea în arc electric (AE), denumită şi descărcare în arc electric, este o 

tehnică pentru sinteza fullerenelor precum şi a nanotuburilor de carbon cu un singur 

perete sau cu pereţi multipli. Se formează un arc electric într-o atmosferă de gaz inert 

de răcire între electrozii conectaţi la o sursă de curent continuu de 10-20 V. Fullerenele 

se găsesc în funinginea depozitată pe pereţii camerei. Se formează nanotuburi pe catod 
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în timpul evaporării materialului electrodului în direcţia liniilor de câmp electric. 

Pentru formarea nanotuburilor de carbon cu un singur perete este necesară prezenţa 

unui catalizator în electrozi. [1,15]. 

 Depunerea chimică din vapori (CVD) este un proces des întâlnit şi folosit 

pentru convertirea hidrocarburilor în stare gazoasă în nanotuburi de carbon sau în 

depuneri de carbon asemănătoare cu diamantul (DLC). Conversia are loc la 

temperaturi ridicate în CVD termic, sau poate fi asistată de plasmă în CVD (PE-CVD). 

 Super-creşterea este o denumire frecventă pentru sinteza accelerată a 

nanotuburilor prin depunere chimică din vapori (CVD) care conduce la formarea de 

matrici de nanotuburi aliniate vertical (VANTA) pe un substrat, de obicei siliciu, în 

prezenţa apei. 

 Măcinarea cu bile (BM) este o sinteză cu un cost scăzut pentru obţinerea 

nanotuburilor sau a nanohornurilor din substanţe stratificate, cum ar fi grafitul. În 

procesul mecanico-chimic de măcinare cu bile care are loc de obicei la temperatura 

camerei, impactul bilei macroscopice pe o substanţă sub formă de pulbere conduce la o 

creştere bruscă a temperaturii locale care permite rearanjarea legăturilor chimice. 

Procesele mecanico-chimice induc schimbări în presiune, în legătura chimică şi în 

structură, adesea introduse prin lovirea materialului cu un obiect străin. Un exemplu 

elocvent este procesul de măcinare cu bile (BM) care converteşte grafitul în nanotuburi 

din carbon. 

 Vaporizarea cu laser este o metodă des întâlnită pentru obţinerea de 

nanostructuri din carbon de înaltă calitate cum ar fi fullerenele, nanotuburile şi nano-

hornurile. Este utilizat un sistem de ablaţie cu laser pulsat (PLV). În timpul procesului 

de ablaţie laser apare o formă de arici de mare, cunoscută şi sub numele de structura 

“dalie”, care este o denumire colocvială pentru un nano-horn din carbon aglomerat şi 

compact. 

 2. Ablaţia laser 

 În acest capitol ne vom concentra pe sinteza de SWCNT-uri şi a altor 

nanomateriale din carbon prin ablaţie laser deoarece este tehnica folosită în laboratorul 

noastru. Procesul de ablaţie laser pentru obţinerea de SWCNT-uri a fost prima dată 

raportat de către Guo şi colab.[16]. Nanotuburile obţinute prin ablaţie laser au o 

puritate de până la 90% [17]. Ţinta este în principal grafitul la care se adaugă cantităţi 

reduse de catalizatori metalici. 

 Ablaţia laser are loc într-un tub de cuarţ încălzit la 800-1200C [16, 18, 19] 

prin care circulă un gaz de ablaţie pentru a controla dinamica creşterii şi pentru a 
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transporta produşii de ablaţie către un colector rece. Printre gazele investigate, 

Argonul este cel mai studiat [16, 18, 19], dar noi ca şi alţii am demonstrat că și alte 

gaze ca: Azotul [20, 21], Kryptonul [20, 22], Neonul [20, 23] şi Heliul [24] sunt de 

asemenea potrivite pentru producerea de SWCNT-uri prin ablaţie laser. 

 2.1. Diverse tipuri de reactoare folosite pentru ablaţia laser 

 Experimentele anterioare de ablaţie laser având denumirea cel mai des întâlnită 

de “vaporizare laser cu debit pompat frontal (PLV)” s-au realizat intr-o cameră 

proiectată. Designul acesteia, prezentat în Figura 3 a) constă într-un tub de cuarţ 

amplasat în interiorul unui cuptor electric. Ţinta cu metal dopat (1) este amplasată în 

mijlocul tubului de cuarţ. Laserul intră prin fereastra transparenta la ultraviolet (3) şi se 

focusează pe ţintă. Gazul de ablaţie se alimentează prin tubul de cuarţ dinn partea 

frontală a reactorului şi o pompă de vid se conectează la baza colectorului răcit (2) 

asigurându-se un flux şi o presiune constantă în interiorul camerei. Plasma de ablatie 

ejectată din ţintă şi speciile evaporate sunt transportate de către gaz către colectorul 

răcit unde produşii condensează. Prima utilizare a unui sistem de ablaţie laser  pentru 

obţinerea de SWCNT-uri a fost raportat de către Guo şi colab. [16] folosind un flux 

frontal de pompare PLV. Alte experimente s-au efectuat folosind designuri similare ale 

camerei [18, 19]. 

 

 Figura 3. : a) Sistemul cu flux pompat frontal PLV [16, 18, 19]; b) Sistem cu 

flux pompat frontal PLV cu tub interior [17, 25]. 

 O altă proiectare a camerei include un tub mic de cuarţ prin care gazul 

transportator poate fi alimentat aproape de ţintă pentru a-l concentra într-o regiune mai 

mică [17, 25]. Acest design este reprezentat în Figura 3 b). Acest sistem simplu şi-a 

dovedit eficienţa.  

 Principalul dezavantaj al acestor design-uri este lungimea scurtă a cuptorului. 

Acest lucru înseamnă că există doar zone mici unde mediul de ablaţie se menţine la 

temperatura dorită. De asemenea, un cuptor scurt duce la un gradient mare de 

temperatură în interiorul camerei de ablaţie. Acest dezavantaj este eliminat în designul 

inovativ pe care noi l-am făcut. 

 S-a propus de asemenea un tub de cuarţ în formă de “T” de către Holloway şi 

colab. pentru creşterea suprafeţei de ablaţie în timp laserul intră în cameră din lateral 
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[26]. Designul este reprezentat schematic în Figura 4 a). Proiectarea include 

alimentarea gazului de ablaţie printr-un tub spiralat îngust în jurul tijei de rotaţie pentru 

a abla o suprafaţă mai mare, mărind aşadar transferul de căldură. Tubul îngust preia 

gazul cald din apropierea ţintei în aşa fel încât produşii să fie transportaţi către 

colectorul răcit. Această abordare asigură o suprafaţă mai mare a ţintei care poate fi 

ablată. Principalul dezavantaj al acestei proiectări este complexitatea sistemului 

deoarece implică un tub de cuarţ care se fabrică la comandă cu un port de vizualizare 

laser lateral. De asemenea, această proiectare schimbă geometria cuptorului conferind 

încălzire şi temperatură în interiorul camerei, geometria devenind împovărătoare şi mai 

greu de controlat, rezultând gradienţi de temperatură ridicaţi şi un flux turbulent 

de gaz. 

 

 

Figura 4: a) Proiectarea în formă de “T” a camerei PLV cu intrarea laserului din 

lateral [26]; b) Camera PLV de tip “X” [27]. 

 

 Yahya şi colab. au propus o camera de depunere în forma “X” similară cu cele 

folosite în depunerile de filme [27]. Proiectarea este reprezentată schematic în Figura 4 

b). În această cameră ţinta (1) este aşezată la un unghi (de obicei la 45) şi substratul 

răcit de apa (2) este paralel cu ţinta la o distanţă variabilă. Proiectarea nu necesită un 

tub de cuarţ, decât o fereastră de intrare a laserului, făcând-o mai robustă şi uşor de 

fabricat. Este de asemenea potrivită şi pentru cercetare precum şi pentru numeroase 

alte experimente cum ar fi depunerile de filme. Totuşi, experimentele au dat randament 

doar pentru nanotuburi din carbon cu pereţi multipli (multi wall carbonnanotubes - 

MWCNT-uri). Proiectarea are câteva dezavantaje deoarece nu foloseşte încălzire, 

făcând imposibil ca materialele să ajungă la punctul eutectic. Acesta ar putea fi unul 

din motivele pentru care SWCNT-urile nu au fost obţinute folosind un astfel de model 

de cameră. Un alt dezavantaj al acestui reactor de ablaţie este fluxul de argon care nu 

este direcţionat în aşa fel încât produşii de ablaţie să fie transportaţi departe de ţintă 

către substrat, ci doar conferă o atmosferă inertă în interiorul reactorului. 
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 2.2. Designul noii noastre camere de reacţie 

 

Figura 5: Reactor nou – în curs de brevetare 

 

 Figura 5 prezintă o vedere în secţiune a noului sistem dezvoltat şi folosit în 

cercetarea noastră pentru ablaţia laser a ţintelor [28]. Camera de ablaţie laser constă 

într-un tub de cuarţ, cu un diametru de 50 mm şi o lungime de 1260 mm, montat 

într-un cuptor tubular. Temperatura cuptorului poate fi variată de la 30C până la 

1200C şi tubul de cuarţ este sigilat cu garnituri pentru a asigura controlul presiunii de 

la 10
-3

 Torr până la presiunea atmosferică. 

 Ablaţia începe prin trecerea laserului prin fereastra transparentă UV. Laserul 

intră în tubul de cuarţ încălzind ţinta, iar materialul ţintei începe să fie ablat. Ţinta care 

are un diametru de 20 mm este montată pe o tijă de grafit. Ţinta a fost rotită în timpul 

ablaţiei cu o viteză constantă pentru a obţine o ablaţie uniformă. Gazul inert care intră 

din partea superioară-stânga în camera de reacţie se mişcă prin tubul de cuarţ către 

zona încălzită, ex. la 1100C, unde are loc reacţia, transportând produsul de ablaţie 

către un condensator de cupru denumit colectorul racit (CR), unde va fi depozitat ca o 

funingine neagră. CR a fost răcit la 12C folosind apa provenită de la un chiller. 

Atmosfera inertă şi transportatoare a materialului ablat către CR au fost menţinute prin 

folosirea unui gaz purtător la un anumit flux, ex., 70 L/h. Presiunea se menţine prin 

pompare printr-o valvă cu ac şi este măsurată de un aparat care se află chiar la ieşirea 

din cameră. 

 Excimerul laser KrF folosit pentru ablaţie este un echipament de tip Coherent 

COMPex Pro 205, având lungimea de undă de 248 nm şi durata pulsului de 20 ns.  

 Sistemul nostru are câteva caracteristici tehnice speciale: 

(i) Lungimea cuptorului a fost dublată în comparaţie cu modelele anterioare [16, 

29], pentru a asigura o temperatură mai uniformă în reactorul de ablaţie, permiţând 

produsului să circule pentru mai mult timp în zona cu temperatură constantă favorizând 

creşterea de SWCNT-uri. 
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Figura 6: Proiectarea noastră (deasupra) [28] şi designurile de camere folosite 

anterior (mai jos) [16, 18, 19]: a) reprezentare schematică a suprafeţei încălzite în 

interiorul camerei de ablaţie; b). Reprezentare schematică a gradientului de 

temperatură oferit de colectorul răcit cuapă. Raportul dintre lungimea noului 

colector racit în comparaţie cu modelul mai vechi este de 4.5:1; 

 

 Figura 6 a) prezintă o comparaţie schematică între dimensiunile corecte ale 

modelului nostru de camera şi alte modele de camere [16, 18, 19]. Raportul de lungime 

al noii camere în comparaţie cu cele vechi este de peste 2:1. Distribuţia de temperatură 

aşteptată să rezulte din creşterea de lungime a cuptorului este reprezentată de 

semicercurile roşii. Kataura şi colab. au arătat că, creşterea temperaturii în cuptor şi a 

timpului petrecut de către produşii de ablaţie la aceste temperaturi ridicate sporesc 

randamentul de producţie pentru SWCNT-uri [30].  

(ii) CR este mai lung (260 mm) având o suprafaţă mai mare decât cel anterior [28, 

31], mărind gradientul de temperatură peste suprafaţa lui şi îmbunătăţind capturarea 

produselor. O comparaţie a acestora este prezentată în Figura 7, de unde putem vedea 

raportul de lungime al noului colector racit vs. modelele vechi este de peste 4.5:1 

 

 

Figura 7: Fotografie a noilor şi vechilor modele  

de colectoare răcite. 

  

 Cu cât CR este mai lung cu atât oferă o suprafaţă mai mare rezultând într-un 

procentaj mai bun de colectare a produşilor de ablaţie. Gradientul de temperatură indus 

de colectorul din afara suprafeţei cuptorului este distribuit pe o lungime mai mare a 

degetului rece, aşa cum este prezentat în Figura 6 b). Acest lucru conferă posibilitatea 

de analiză a influenţei gradientului de temperatură al CR asupra condensării produşilor 

de ablaţie, ex. produşii finali. 

(iii)  Debimetrul ataşat, Alicat, permite controlarea precisă a fluxului gazului 

purtător pe un domeniu larg, 0–10 NLPM, cu o rezoluţie de 0,01 NLPM. 
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2.3. Metoda originală de preparare a ţintei  

 Ţinta a fost preparată urmând o reţetă dezvoltată de către grupul Enăchescu [28, 

31, 32]. Această reţetă implică amestecarea de ciment grafitic (GC 8010-B) cu pudre 

catalizatoare metalice (Sigma Aldrich). Am studiat mai multe compoziţii ţinta folosind 

catalizatori metalici uni- şi bi-componenţi. Din toate combinaţiile cea mai bună 

compoziţie pentru SWCNT-uri a fost găsită ca fiind Co 0,6%, Ni 0,6% şi C 98,8% 

(procente atomice). 

 Amestecul a fost transferat într-o matriţă de teflon (diametru 20mm) şi tratat 

apoi timp de 4 ore la 130C în aer pentru a creşte rezistenţa mecanică. Mai departe un 

alt tratament termic al ţintei a fost aplicat timp de o oră la 800C în atmosferă inertă 

pentru a îndepărta toţi compuşii organici rămaşi. 

 2.4. Reţete pentru sinteza nanomaterialelor din carbon 

 Am sintetizat cu succes: SWCNT-uri, nano-cepe din carbon (carbon nano-

onions - CNO-uri) precum şi grafene în acelaşi reactor. Controlând parametrii 

experimentali schimbăm tipul final de nanomaterial. Tabelul 1 prezintă parametrii 

folosiţi pentru sinteza nanomaterialelor de carbon. Pentru sinteza de SWCNT-uri ţinta 

trebuie să conţină granule de catalizator metalic. Parametrii din tabel sunt: presiunea în 

camera de reacţie în timpul ablaţiei, temperatura cuptorului, energia pulsurilor laser, 

frecvenţa de repetiţie a pulsurilor laser şi fluxul gazului inert. 

Tabelul 1: Parametrii folosiţi pentru sinteza nanomaterialelor din carbon. 

Tipul de 

material 

Presiune 

(Torr) 

T 

(C) 

E 

(mJ) 

RR 

(Hz) 

Debit 

L/h 

Cataliza

tor 

SWCNTs 500 1100 650 30 70 da 

CNOs 7 900 700 10 300 nu 

Grafena 100 1100 700 30 300 nu 

  

 3. Experimente de caracterizare pentru SWCNT-uri 

 

 În lucrările anterioare [28, 32] am găsit parametrii potriviţi pentru obţinerea de 

SWCNT-uri:  

  - compoziţia ţintei Co 0,6%, Ni 0,6% şi C 98,8% (procente atomice) 

  - temperatura cuptorului 1100 C 

  - frecvenţa de repetiţie a pulsurilor laser 30 Hz 

  - presiunea gazului purtător inert 500 Torr 

 În următoarele subcapitole prezentăm caracterizarea SWCNT-urilor obţinute în 

condiţiile descrise mai sus. 
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 3.1. Experimente de spectroscopie micro-Raman 

 Spectroscopia micro-Raman este un instrument foarte bun de investigaţie 

pentru caracterizarea SWCNT-urilor. În Figura 8 avem o comparaţie a spectrului 

micro-Raman tipic pentru SWCNT-uri obţinute în laboratoarele noastre (albastru) şi 

cel comercial de înaltă calitate (negru), oferite de Sigma Aldrich. Aşa cum se poate 

observa spectrele sunt foarte similare ducând la concluzia că, calitatea SWCNT-urilor 

obţinute în laboratorul nostru este comparabilă cu cea comercială.  

 Laserul de excitare a fost verde (532 nm). În zona modului de respiraţie radială 

(RBM) în Figura 8 stânga sus am găsit picuri caracteristice doar pentru SWCNT şi ale 

căror frecvenţe depind foarte puternic de diametrul SWCNT-urilor. Diametrele au fost 

calculate conform ecuaţiei (1): 

d=c1/( -c2)                  (1) 

  - frecvenţa pentru vibraţii în direcţia radială [cm-1] 

 c1, c2 - constantele [cm-1]; c1 = 215 [cm-1]; c2 = 18 [cm-1] 

 d – diametrul nanotubului [nm] 

 Diametrul SWCNT-urilor noastre sunt în domeniul de d = 1,1-1,6 nm cu o 

medie de dA = 1,35 nm. 

 

Figura 8: Spectre micro-Raman pentru SWCNT-uri – albastru pentru produsul nostru, 

negru – produs comercial 

 Banda G în spectrul Raman demonstrează clar că în funcţie de raportul IG+/IG- s-

au obţinut SWCNT-uri semiconductoare, Figura 8 (dreapta sus). Totuşi prin folosirea 

laserului de excitare roşu obţinem dovada existenţei a SWCNT-uri metalice 

(nereprezentate aici). În concluzie materialul nostru este un amestec de nanotuburi 

metalice şi semiconductoare. 
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 3.2. Experimente AFM  

 Microscopia de forţă atomică (AFM) a fost folosită pentru caracterizarea 

SWCNT-urilor sintetizate precum şi pentru amestecul de SWCNT cu polimer P3OT, 

pentru aplicaţii lacelulele solare. 

 În Figura 9 prezentăm imagini AFM pentru un mănunchi de SWCNT-uri 

sintetizate pe substrat de Si: a) 2D şi b) 3D. În c) este prezentată topografia polimerului 

P3OT pe sticlă şi d) este 12% compozit de SWCNT-uri în polimer P3OT pe sticlă şi 

putem observa mănunchiurile de SWCNT-uri. Am investigat de asemenea forţele de 

adeziune pe ambele suprafeţe şi acestea cresc odată cu creşterea conţinutului de 

SWCNT în polimer.  (Nu este arătat aici).  

 

Figura 9: imagini AFM a) 2D; b) 3D; c) 100 % polimer; d) 12% SWCNT-uri  

în polimer 

 

 3.3. Experimente SEM 

 În Figura 10 este prezentată o colecţie de imagini obţinute cuun SEM cu emisie 

în câmp pentru SWCNT-uri sintetizate. Rezoluţia foarte bună a sistemului SEM de 

0,6 nm, face posibilă vizualizarea directă şi măsurarea directă a grupărilor de 

SWCNT-uri în imaginile SEM. De obicei acest tip de măsurători se obţin folosind 

TEM de rezoluţie mare, unde prepararea probelor este laborioasă comparativ cu  

prepararea probelor SEM. Putem identifica forme de nanotuburi clar definite cu 

lungime de m şi diametre de nm şi putem observa abundenţa acestora. Este foarte 

interesant să observăm aranjamentul lor paralel. 
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Figura 10: Imagini SEM pentru SWCNT-urile sintetizate 

 

 3.4. Experimente combinate SEM-Z Contrast-STEM-EDX 

 Pentru analiza SWCNT-urilor sintetizate s-a folosit un sistem avansat de ştiinţă a 

suprafeţei, capabil de investigaţii SEM şi STEM, efectuate la aceeaşi locaţie a unui 

specimen. 

 

Figura 11: Imagini ale SWCNT făcute la aceeaşi locaţie a probei în modul: a) SEM; 

b) contrast-Z; c) STEM; d-f) mapare EDX pentru C, Co şi respectiv Ni 
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 Caracteristicile speciale ale SWCNT-urilor sintetizate sunt prezentate în 

Figura 11 cu ajutorul echipamentului special prezentat mai sus: imagini ale SWCNT 

în: SEM, contrast Z (contrast de masă atomică), STEM şi EDX la aceeaşi locaţie a 

probei. Imaginile permit o identificare clară a granulelor de catalizatori şi a carbonului 

amorf (maparea EDX susţinută de asemenea şi de imaginea contrast Z) şi în 11 d) 

observăm cum carbonul este larg răspândit. În modurile SEM şi STEM putem vedea 

forma nanotuburilor şi putem observa contrastul opus al imaginilor a) şi c). 

 

 3.5. Experimente HR-STEM 

 Pentru a obţine informaţie directă despre morfologia SWCNT-urilor sintetizate 

am efectuat investigaţii HR-STEM. 

 

 

Figura 12: Măsurarea diametrului SWCNT-urilor prin HR-STEM. 

 Am măsurat diametrele a mai multor SWCNT-uri folosind imagini HR-STEM 

aşa cum se vede în Figura 12. Distribuţia diametrelor măsurate şi histograma acesora 

sunt reprezentate grafic în Figura 13 a) şi respectiv b). Histograma distribuţiei 

diametrelor se află în domeniul de 1,0 – 1,7 nm, iar centrul între 1,25 nm şi 1,35 nm 

[23]. Acest rezultat este în buna concordanţă cu rezultatul din măsurătorile micro-

Raman (media dA = 1,35 nm). 

 

Figura 13: a) Distribuţia diametrelor măsurate pentru SWCNT-uri şi (b) Histogramele 

pentru distribuţia diametrelor SWCNT-urilor 
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 3.6. Experimente TGA 

 Analiza termo-gravimetrică (TGA) s-a folosit pentru caracterizarea 

SWCNT-urilor sintetizate precum şi pentru compoziţia ţintei folosite pentru obţinerea 

SWCNT-urilor. 

 

  

Figura 14: Curbe TGA pentru: pudra de grafit (negru), materialul ţintă (roşu), 

SWCNT-uri (verde) 

 

 Am analizat prin TGA: pudra de grafit şi materialele folosite pentru ţinta 

noastră. Acestea ard în aceeaşi zonă ceea ce denotă că ţinta noastră este grafitizată. Pe 

de altă parte materialul colectat de pe CR (SWCNT-uri, curba verde) arde în loc 

complet diferit confirmând că este un material nou. În Figura 14 se vede că ablaţia are 

loc cu respectarea stoichiometriei ţintei deoarece materialele ţintei şi SWCNT-urile 

conţin acelaşi procentaj de catalizatori metalici rămaşi nearşi. Din curbele TGA 

estimăm un randament de 70% a SWCNT-urilor în produsul brut. 

 

 3.7. Influenţa gazului purtător asupra sintezei de SWCNT-uri 

 3.7.1. Descrierea experimentală 

 În efortul de a compara lucrarea noastră cu cea a lui Nishide şi colab. [20] care 

a folosit laser Nd-YAG, am studiat sinteza de SWCNT-uri în diverse gaze purtătoare 

inerte prin ablaţie cu laser excimer KrF. Pentru acest studiu am variat tipurile gazelor 

de ablaţie în timp ce toţi ceilalţi parametrii au rămas constanţi: tipul de laser, energia 

pulsurilor laser, frecvenţa de repetiţie a pulsurilor, temperatura cuptorului, presiunea 

gazului, fluxul de gaz şi timpul de ablaţie (Tabelul 2). Experimentele de ablaţie laser 

au fost efectuate în prezenţa a 4 gaze inerte diferite: argon, azot, neon şi heliu. 
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Tabelul 2. Parametrii folosiţi pentru sinteza de SWCNT-uri în medii cu gaze 

purtătoare diferite 

Parametru Valoare 

Tipul de laser Excimer KrF, 248 nm 

Energia pulsului laser 600 mJ 

Frecvenţa de repetiţie 30 Hz 

Perioada pulsului 20 ns 

Temperatura 

cuptorului 

1100°C 

Presiunea gazului 500 Torr 

Timpul de ablaţie 60 minute 

 

 3.7.2. Masa ablată şi masa colectată 

 

Figura 15: Masa ablată şi masa colectată în funcţie de masa moleculară a gazului 

 Am măsurat masa ţintei înainte şi după ablaţie şi de asemenea masa produsului 

brut colectat, ex., SWCNT-uri. Am observat o scădere liniară a masei ablate odată cu 

creşterea masei moleculare a gazului purtător. De asemenea masa colectată urmează 

aceeaşi tendinţă, aşadar putem creşte şi optimiza producţia de SWCNT-uri prin 

schimbarea gazului purtător. Liniile de fitare sunt prezentate în Figura 15. 

 3.7.3.  Experimente Micro-Raman 

 Spectrele tipice micro-Raman pentru SWCNT-uri obţinute în diverse gaze 

inerte sunt prezentate în Figura 16 a). Laserul de excitare a fost verde, 532nm. 

 În zona modului de respiraţie radială (RBM) Figura 16 b) am găsit două picuri 

ale căror frecvenţe sunt puternic dependente de diametrul SWCNT-urilor. Diametrele 

au fost calculate conform ecuaţiei (1). Pentru toate gazele au fost calculate două 

distribuţii de diametre 1,31 nm şi 1,47  nm aşa cum se vede în Figura 16 b) (liniile 

negre) în bună corelare cu rezultatul obţinut din măsurătorile statistice HR-STEM de 

1,25-1,35 nm (Figura 13). 
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Figura 16: a) Spectre micro-Raman pentru SWCNT-uri obţinute folosind diverse gaze 

de ablaţie; b) Modul de respiraţie radială (RBM); c) partea de banda G a spectrelor. 

 3.7.4.  Experimente TGA 

 Aşa cum se poate vedea în Figura 17 am găsit procente de obţinere diferite 

pentru SWCNT-uri în funcţie de gazul purtător. În Tabelul 3 folosind procentele şi 

masele colectate am calculat masa de SWCNT-uri conţinută în produsul de ablaţie iar 

valoarea cea mai mare s-a obţinut pentru heliu, aproape de 10 ori mai mare decât cea 

din argon. 

 

Figura 17:  Curbele TGA ale produsului de ablaţie, ex., SWCNT-uri, obţinute în 

diverse gaze inerte (Gaz: aer, T = 100-850°C) 
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  Tabelul 3:  Masa de SWCNT-uri calculată din curbele TGA 

Gaz purtator Masa de 

depunere pe 

CR[mg] 

% de SWCNT în 

depunere din 

curbele TGA 

Masa de SWCNT-

uri din produs [mg] 

He 44 75.3 33.1 

Ne 28.7 88.3 25.3 

N2 8.6 53.7 4.6 

Ar 8.4 43.2 3.6 

 

 4. Experimente de caracterizare pentru CNO-uri 

 Am obţinut în laboratorul nostru CNO-uri de înaltă calitate [33] în condiţiile 

experimentale descrise în Tabelul 1. 

 4.1. Experimente Micro-Rama 

 În Figura 18 defectele induse şi dezordinea sunt corelate cu banda D  

(1350 cm
-1

), banda G (1550–1620 cm
-1

) reprezintă vibraţii în planul grafenic şi banda 

D’ (2500 - 3000cm
-1

) corespund împrăştierii Raman de ordinul doi (ordinul doi al 

benzilor D şi G). 

 

Figura 18: Caracteristicile benzilor Raman la CNO-uri 

 Raportul de intensitate al benzilor D şi G (ID/IG), care este corelat cu 

perfecţiunea cristalină a fost calculat şi este 0,63. Această valoare indică că CNO-urile 

sintetizate prin ablaţie laser au o cristalinitate ridicată. Pimenta a propus o formulă 

empirică (2) pentru determinarea dimensiunii cristalitului în plan La în nm [34]. 

   
   

  
  

  
     (2) 

 

unde E este energia de excitare în eV (2,33 eV). Aşadar, valoarea La rezultată pe baza 

acestei formule este de aproximativ 30 nm. 
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 4.2. Experimente SEM 

 

Figura 19: Imagini SEM pentru CNO-uri 

 Aşa cum se poate observa în Figura 19 prin ablaţia ţintei sub condiţiile pentru 

CNO-uri obţinem materiale total diferite în comparaţie cu imaginile SWCNT-urilor 

din Figura 10. Materialul brut arată bine definit, cu forme sferice.  

 4.3.  Experimente HR-TEM  

 Produşii obţinuţi prin ablaţia ţintei de grafit pur folosind condiţiile sintezei de 

CNO-uri din Tabelul 1, arată ca nişte nano-cepe bine definite, atât individual cât şi ca 

clustere pe matrice de carbon amorf. Aşa cum se poate vedea în Figura 20 a) diametrul 

este între 10 şi 25 nm ceea ce este în concordanţă foarte bună cu dimensiunile obţinute 

din spectroscopia micro- Raman folosind formula lui Pimenta (2). 

 Dacă măsurăm distanţa dintre straturile interioare a CNO-urilor intr-o direcţie 

perpendiculară pe profilul circular găsim 0,35 nm care corespunde foarte bine cu 

grosimea monostratului de grafena (Figura 20 b). Pe de altă parte dacă analizăm 

profilul de-a lungul foiţei găsim că distanţa dintre doi atomi consecutivi este de 

0,24 nm, ce corespunde foarte bine cu reţeaua atomică a grafenei Figura20 c)). 

 

Figura 20: a) Clusteri de CNO-uri; b) profil CNO perpendicular pe foiţe;  

c) profil CNO de-a lungul foiţei 
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 4.4. Experimente TGA 

 Pentru a măsura puritatea CNO-urilor obţinute am efectuat o analiză termo-

gravimetrică (TGA) aşa cum se poate vedea în Figura 21. Procentajul pierderii de 

greutate a fost măsurat folosind o viteza de încălzire constantă de 5C/min sub un flux 

de Ar de 20mL/min care limitează conţinutul de oxigen în cuptor. 

 Pierderea de masă dintre 350C şi 600C a fost atribuită oxidării de CNO-uri şi 

este aproximativ 94%. 

 

Figura 21: Curbe TGA pentru CNO-uri (Gaz: argon, T = 50-1200°C) 

 5. Experimente de caracterizare pentru grafenă  

 Produşii obţinuţi prin ablaţia ţintei de grafit pur în condiţiile pentru grafena din 

Tabelul 1 arată ca nişte foi de grafenă bine definite. 

 5.1. Experimente SEM 

 

Figura 22: Imagini SEM ale foilor de grafenă 

 Foi de înaltă calitate de grafenă obţinute prin ablaţie laser în reactorul nostru 

sunt prezentate în Figura 22. Aşa cum se poate vedea conţinutul de carbon amorf este 
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foarte mic. Observăm în Figura 22 că prin ablaţia ţintei sub condiţiile produsului de 

grafenă obţinem un material complet diferit în comparaţie cu imaginile SWCNT-urilor 

din Figura 10 şi imaginile CNO-urilor din Figura 19. 

 5.2. Experimente TEM şi de difracţie de electroni 

 În Figura 23 putem observa foiţe de grafenă transparentă obţinute în reactorul 

nostru. Imaginea difracţiei de electroni confirmă prezenţa de grafenă (forme 

concentrice perfect hexagonale). 

 

Figura 23: Imagini TEM pentru (a) grafenă şi (b) foi de grafenă; (c) imaginea 

difracţiei de electroni 

  Experimente combinate de SEM—Z contrast - STEM 

 

Figura 24: Imagini ale grafenei în modurile: a) SEM; b) contrast-Z; c) STEM în 

aceeaşi locaţie. 
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 Caracteristicile speciale ale grafenei sintetizate sunt prezentate în Figura 24 pe 

baza capabilitaţilor echipamentului special prezentat mai sus: imagini ale grafenei în: 

modurile: SEM, contrast Z şi STEM la aceeaşi locaţie a probei. Imaginea  din modul 

SEM sugerează două foi de grafenă una peste cealaltă. Acest fapt este confirmat de 

imaginea STEM, deoarece partea de sus este neagră ceea ce denotă o structură mai 

groasă. Pe de altă parte imaginea de contrast Z arată doar prezenţa de carbon în probă. 

Acesta este unul din marile avantaje de a avea imagini în moduri diferite la aceeaşi 

locaţie a probei. 

 5.4.  Experimente HR-STEM 

 

Figura 25: Grafena: a) imagine HR-STEM b) imagine FFT 

 Figura 25 a) este o imagine HR-STEM de o calitate foarte bună a foii de 

grafenă. Putem observa atomii de carbon şi aranjarea lor periodică în reţea. Am 

efectuat de asemenea şi transformata Fourier (FFT) şi aşa cum se poate vedea în 

Figura 25 b) am identificat 2 direcţii cu plane cristaline. 

 5.5. Experimente de nano-difracţie 

 Pentru confirmarea prezenţei de grafenei în produsul nostru am efectuat o 

măsurătoare de nano-difracţie de electroni. Putem vedea în Figura 26 că modelul de 

difracţie confirmă prezenţa grafenei (formă hexagonală). 

 

Figura 26: Experiment de nano-difracţie pe grafenă 



36 Buletinul S. Ch. R. Nr. XXIII, 2/2016 

 

 6. Concluzii 

 Această lucrare subliniază modul important şi specific al sintezei 

nanomaterialelor din carbon, în special SWCNT-uri şi descrie in detaliu tehnica de 

ablaţie laser. 

 Am dovedit prin micro-spectroscopie Raman, AFM, SEM, TEM, HR-TEM, 

STEM, HR-STEM, SEM-STEM şi TGA că am sisntetizat în laboratorul nostru 

nanomateriale din carbon de înaltă calitate prin tehnica de ablaţie laser. 

 Conrolând parametrii experimentali am demonstrat cum putem sintetiza 

diverse tipuri de nanomateriale din carbon, ex., SWCNT-uri, CNO-uri, grafenă.  

 Am prezentat pentru prima dată imagini ale SWCNT-uri în modurile: 

SEM, contrast Z, STEM, respectiv EDX la aceeaşi locaţie a probei conducând la 

identificarea SWCNT-urilor, granulelor de catalizatori şi a carbonului amorf.  

 

 7. Mulţumiri 

Aceasta lucrare a fost suţinută de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice şi de ANCSI sub proiectele PCCA 2-nr. 166/2012 and ENIAC 04/2014.  
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CALIN-CONSTANTIN 

MOISE 

S-a născut pe 28 mai 1969 în Ploieşti. În 1993  a absolvit Facultatea de 

Fizică la Universitatea Bucureşti ca master în fizica corpului solid. In 

perioada ’93-’99 a lucrat la INCDFM ca asistent cercetare, iar din 98 ca 

cercetător ştiinţific principal. A avut 2 ani bursă guvernamentală în 

Japonia şi a lucrat ca cercetător la Hokkaido University in Sapporo  

(94-96). 

Din 2014 lucrează ca asistent cercetare în Centrul pentru Ştinţa 

Suprafeţei si Nanotehnologii la UPB. Principalele activităţi sunt sinteza 

si caracterizarea nanomaterialelor din carbon şi a filmelor subţiri 

obţinute prin ablaţie laser. Are peste 15 publicaţii din care 11 ISI care 

au generat peste 100 de citări şi peste 20 de participări la conferinţe 

internaţionale. Din 2015 este doctorand la Facultatea de Ştiinţe 

Aplicate (Fizică) în UPB. 

 

 

MARIUS ENĂCHESCU 

 

Membru Titular în 

ACADEMIA 

OAMENILOR DE 

ŞTIINŢĂ DIN 

ROMÂNIA, SECŢIA 

ŞTIINŢE CHIMICE 

 

Prof. univ. Dr. rer. nat. 

Director General al 

Centrului pentru Ştiinta 

Suprafeţei şi 

Nanotehnologie, UPB. 

Este un expert de pionierat, care a jucat un rol major în punerea în 

aplicare a microscopiei cu tunelare (Scanning Tunneling Microscopy 

(STM), în anii '90, cu o vasta experienta in domeniul chimiei si fizicii 

suprafeței, la instituții prestigioase din Germania (Universitatea 

Tehnică din München, 5 ani) și Statele Unite ale Americii (Lawrence 

Berkeley Laboratory National, UC Berkeley, California, 15 ani). 

Principalele interese ale profesorului Enachescu sunt: i) Nanofabricare 

si nanotehnologii - fabricarea si caracterizarea dispozitivelor la scara 

nanometrica; ii) Nanoneuroscience, nanotribology și nanomecanica - 

dispozitive bio la scara nanometrica, studiul la scara atomica a 

contactelor, a fortei de frecare, aderentei, uzurii, si lubricarii; iii) Fizica 

corpului solid, stiinta materialelor si fenomenele de suprafata si 

interfata ale materialelor; iv) dezvoltarea și punerea în aplicare a 

tehnicilor de miscroscopie prin scanare; v) Structura atomică a 

suprafețelor și a filmelor moleculare. Activitatea sa de cercetare este 

formata din: i) 9 brevete internaționale; ii) peste 50 de publicații ISI; 

iii) 6 cărți/capitole; iv) 20 lectii invitate; v) peste 26 de granturi 

științifice internaționale; vi) peste 870 citări în reviste cotate ISI. În 

România el este fondatorul “Centrului pentru Stiinta Suprafetei si 

Nanotehnologie” la Universitatea Politehnica București, iar în 2012 

grupul său a implementat "Scanning Polarization Force Microscopy", o 

tehnica non-contact foarte avansata, capabila să măsoare cu rezolutie 

nanometrica micro- și nano-picaturile lichidelor sau orice alt material 

moale, cu implicații adânci în fenomenele de umectare, coroziune, etc.  

 



40                                                                         Buletinul S. Ch. R. Nr. XXIII, 2/2016  

Personalități ale chimiei românești 

Prof. dr. chim. Iulia I. GEORGESCU 

ANIVERSARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aniversarea vârstei de 98 de ani de către dra. prof. Iulia Georgescu este un 

prilej de bucurie pentru cea care a izbândit, cu energie şi tenacitate, străbaterea 

labirintului vieţii cu toate obstacolele şi bucuriile ei, dar este în acelaşi timp un prilej 

de bucurie şi pentru noi toţi cei care într-un fel sau altul i-am fost alaturi în diverse 

momente ale vieţii. 

Am intalnit-o pe dra. prof. Georgescu, acum mai bine de douazeci de ani, în 

chiar prima mea zi din Departamentul Chimie Generală. Am fost impresionat să 

descopăr la dra. Georgescu, decanul de varsta al departamentului, energia, hotarârea, 

entuziasmul, încrederea, devotamentul şi mai ales pasiunea cu care aborda fiecare 

problemă, un om total dăruit muncii sale şi, colectivităţii academice, întotdeauna 

dispus să incite la cunoaştere şi studiu, să stârnească, în studenţi, doctoranzi şi colegi, 

curiozităţi şi o permanentă dorinţă de înţelegere şi aprofundare a fenomenelor. 

S-a născut pe 7 martie 1918, la Pogoanele, lângă Buzau mutându-se apoi la 

Predeal unde a absolvit clasele primare şi în continuare cursurile liceului “Marica 

Brâncoveanu” (Școala Centrală de Fete) din București (1929-1937). Urmează apoi 

cursurile Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Știinte, secția Fizico-Chimice 

(1937-1941) devenind în 1945, doctor  în Științe Chimice cu mențiunea “Foarte bine 

cu distincție”,  la Facultatea de Științe, Universitatea București.  

A preparat primele emulsii nucleare din România pentru înregistrarea 

particulelor  ionizante. În urma acestei specializări a expus în 1954, în colaborare cu 

prof. J. Auslander,  lucrarea originală  “Tensiunea de vapori  a Po-210 la temperatura 

camerei”  la prima Conferință  Internațională pentru Folosirea Pașnică a Energiei 

Atomice de la Geneva. 

A realizat în timpul razboiului: pudra de sudat fonta și pudra de sudat 

aluminiu (Fabrica de Avioane SET-INA) iar după razboi, lacul de bachelită insolubil 

în uleiul de transformator (Societatea Gaz și Electricitate București). 
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A fost numită conferențiar universitar la Facultatea nou înfiițată de Pescuit și 

Piscicultuă la Constanța , unde a predat cursul de Chimia apei și Biochimie. În 

paralel, din 29 aprilie 1950 a fost numită conferențiar la Facultatea de Chimie 

Industrială, Politehnica București, Catedra de Chimie Generală, devenind apoi 

conducător de doctorat în științe fundamentale, domeniul Chimie, specialitatea 

Chimie Nucleară, Materiale Nucleare, Radiochimie.  

A participat din partea româna împreuna cu alte ţări la expediția pe fluviul 

Dunărea, prinvind urmările accidentului nuclear de la Cernobâl, asupra mediului 

ambiant și apelor Dunării. După cutremurul din 1977, în anul 1978 a fost 

nominalizată din partea română la o expediţie sub egida UNESCO, pe fluviul 

Dunărea de la Sulina la Bratislava (Cehia), cu participarea statelor riverane, pentru a 

evalua poluarea chimică și radioactivă produsă de dezastrul cutremurului.  

A avut numeroase colaborări cu Agenția Internațională pentru Energie 

Atomică Viena privind poluarea radioactivă a fluviului Dunărea şi litoralului 

românesc, cu comitetul de Stat pentru Energie Nucleară, “Apele Române” și INMH. 

A fost şeful Unității Nucleare Nr.2 Polizu pentru  mediul ambiant, având peste 

115 publicații în reviste de prestigiu internațional. 

Din păcate, cea care trebuia să preia specializarea de Chimie Nucleară, 

Materiale Nucleare şi Radiochimie din cadrul Departamentului Chimie Generală, dna. 

conf. Silvia Mihai, ne-a părăsit mult prea devreme, plecând într-o lume mai bună. 

Departamentul Chimie Generală, preluând spiritul energic al drei. Georgescu 

şi dăruirea sa pentru şcoală, a continuat activitatea ştiinţifică dezvoltând noi direcţii 

de cercetare, precum: chimia biomaterialelor; chimia materialelor industriale; chimia 

mediului. 

Cred că ne amintim cu toţii, cei care o cunoaştem, discursul drei. Georgescu la 

aniversarea de 90 de ani. Asteptăm cu nerăbdare să prezinte o sinteză a rezultatelor 

remarcabile pe care le-a obţinut de-a lungul carierei domniei sale,însă dra. Georgescu 

ne-a uimit încă odată, începând discursul astfel: „Planul meu de cercetare pentru 

următorii 10 ani este următorul:………..“. Am citit apoi ce spunea Marie Curie 

„Viaţa nu este uşoară pentru nimeni. Şi ce? Trebuie să perseverăm şi să avem 

întotdeauna încredere în noi înşine. Trebuie să credem că avem un scop şi că trebuie 

să-l atingem“.  

Am realizat că dra. Georgescu gândeste la fel, în plus, gândeste că orice scop 

atins, generează un alt scop ce trebuie atins. În ştiinţă nu exista STOP. 

 

 

Profesor Cristian Pirvu 

Șef Departamentul de Chimie Generală 

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti 

c_pirvu@chim.upb.ro 
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Simpozionul «CHIMIA-PRIETEN sau dușman?!» 

 

 

 

 Din dorința de a atrage tinerii spre științele exacte, de a populariza în special 

CHIMIA, disciplină centrală, de importanță vitală, Catedra de Chimie Organică din 

Facultatea de Chimie a Universității din București a inițiat în 2007, cu susținerea 

Universității din București, Simpozionul «CHIMIA-PRIETEN sau dușman ?!» la care 

au participat elevi și profesori din învățământul 

gimnazial și liceal din toată țara.  

Încă de la prima ediție, această manifestare 

științifică a fost sprijinită de Societatea de Chimie 

din România (SChR), care a acordat premii speciale 

echipelor de elevi care au prezentat cele mai bune 

lucrări științifice la fiecare secțiune. 

 

  

Începând cu a II-a ediție, acest simpozion de referate și comunicări științifice 

dedicat elevilor și profesorilor din învățământul preuniversitar s-a desfășurat prin 

parcurgerea  etapelor locală și județeană, organizate de Inspectoratele Școlare 

Județene, iar cele mai bune lucrări, selectate la nivelul fiecărui judeţ de către o 

comisie de profesori de specialitate, au fost prezentate la etapa națională - 

Simpozionul « CHIMIA-PRIETEN sau dușman?!». Etapele naţionale ale 

simpozionului au fost organizate de Facultatea de Chimie a Universității din 

București. Toate etapele acestei manifestări științifice s-au desfășurat cu  sprijinul și 

sub egida Ministerului Educației Naționale.  
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Etapa națională a Simpozionului de referate și comunicări științifice 

«CHIMIA-PRIETEN sau dușman?!» se desfășoară pe două direcții, una dedicată 

elevilor și una profesorilor din învățământul preuniversitar. 

 

  

Referatele științifice realizate și prezentate de elevi sunt evaluate de comisii 

formate din cadre didactice universitare din Facultatea de Chimie, Universitatea din 

București, iar cele mai bune prezentări ale elevilor din cadrul fiecărei secțiuni sunt 

premiate de Ministerul Educației Nationale,  Facultatea de Chimie a Universității din 

București și` Societatea de Chimie din România. 

Rezumatele tuturor lucrărilor științifice participante la etapa națională a 

simpozionului «CHIMIA-PRIETEN sau dușman?!» sunt publicate într-o carte de 

rezumate. 

Pentru a încuraja elevii și profesorii coordonatori de a-și continua și extinde 

preocupările din domeniul chimiei, organizatorii acordă fiecărui participant câte o 

diplomă de participare la această manifestare științifică de prestigiu. 

    

   

   

În cadrul sesiunii de comunicări dedicate cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar, acestea prezintă noutăți realizate pe linie didactică și științifică, 

împărtășind din experiența lor colegilor din alte unități de învățământ. 

Asociația Studenților Chimiști din 

Universitatea din București (ASC-UB) s-a 

implicat, de asemenea, în desfășurarea în bune 

condiții a acestei manifestări științifice, fiind 

prezenți cu îndrumări și sfaturi organizatorice 

pentru oaspeții și colegii lor mai mici 

participanți. 
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La a X-a ediție a fazei naționale a Simpozionului «CHIMIA-PRIETEN sau 

dușman?!» desfășurată în 20-21 mai 2016,  au participat cu lucrări realizate sub 

îndrumarea profesorilor de chimie de la clasă un număr de 116 elevi, respectiv 58 

echipaje, venite din municipiul București și 28 de județe din țară (de ex. Satu-Mare, 

Arad, Iași, Brașov, Giurgiu, Prahova etc). La fiecare dintre cele 4 secțiuni dedicate 

elevilor au fost prezentate 14 sau 15 lucrări, iar cele mai bune 8 dintre ele au fost 

premiate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Societatea de 

Chimie din România și de Facultatea de Chimie. Rezultatele se găsesc pe site-ul 

facultății: http://chimie.unibuc.ro/index.php/cercetare-stiintifica/76-manifestari-

stiintifice/1067-rezultate-simpozion-chimia-prieten-sau-dusman-mai-2016 

 Anul acesta, 2016, simpozionul fiind la a X-a ediție, ediție aniversară, s-a 

reușit implicarea unui număr mai mare de parteneri, care au fost evidențiați în toate 

materialele promoționale ale manifestării științifice: coperta mapelor, programul 

simpozionului, ecusoane, etc .  

  

O parte din partenerii implicați în organizarea simpozionului ne-au onorat prin 

prezența lor la festivitatea de deschidere și prin prezentarea unui mic discurs 

participanților la concurs. 

   

http://chimie.unibuc.ro/index.php/cercetare-stiintifica/76-manifestari-stiintifice/1067-rezultate-simpozion-chimia-prieten-sau-dusman-mai-2016
http://chimie.unibuc.ro/index.php/cercetare-stiintifica/76-manifestari-stiintifice/1067-rezultate-simpozion-chimia-prieten-sau-dusman-mai-2016
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 Simpozionul Chimia: prieten sau dușman? 2016, ediția aniversară, a fost 

mediatizat în rândurile cetățenilor prin următoarele : 

 Pentru o popularizare mai bună a evenimentului, dar și a celor care au 

făcut posibilă organizarea și desfășurarea lui, pe poarta Facultății de Chimie 

din Universitatea București, Bdul Regina Elisabeta nr 4-12, a fost afișat un 

banner promoțional (6mx2m) realizat cu sprijinul financiar al BASF România.  

          

 Foto facebook by Traian Pasatoiu 
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 Au fost contactați un număr de 55  de jurnaliști din mass-media, iar cei care 

ne-au susținut în promovarea evenimentului au fost: 

 D-na Anca Simona Ungureanu: Viitoriolimpici.ro     

http://www.viitoriolimpici.ro/stiri?id=411 

 d-na Roxana Ghigea: Kidspots.ro     

http://www.kidspots.ro/simpozionul-chimia-prieten-sau-dusman/ 

 Evenimentul științific a fost anunțat și popularizat pe site-ul Facultății de 

Chimie la rubrica dedicată simpozionului: Chimia : prieten sau dușman ? 

2016. 

 http://chimie.unibuc.ro/index.php/cercetare-stiintifica/76-manifestari-

stiintifice/1042-anunt-simpozion-chimia-prieten-sau-dusman-2016  

 De asemenea, simpozionul  a fost mediatizat și pe site-ul Universității din 

București prin intermediul Departamentului de Relații Publice pe site-ul : 

 http://infoub.unibuc.ro/index.php/evenimente/4003-simpozionul-ch3imia-

prieten-sau-dusman  

 Simpozionul a fost larg promovat și pe rețele de socializare, ca de exemplu 

facebook. 

https://www.facebook.com/events/1881811978712038/  

https://www.facebook.com/traian.pasatoiu/videos/o.1881811978712038/1015

3604569752918/?type=2&theater  

De 10 ani simpozionul științific pentru elevi și profesori din învățământul 

preuniversitar  «CHIMIA-PRIETEN sau dușman?!», bucură sufletul cadrelor 

didactice din Facultatea de  Chimie, prin audierea de lucrări ştiinţifice interesante, 

realizate de elevi pasionaţi sub îndrumarea profesorilor cu “har chimic“. Este un 

eveniment deosebit pentru comunitatea noastră pe care dorim să îl continuăm! 

Conf. Dr Irina ZARAFU 

Conf. Iulia DAVID 
Universitatea din București, 

Facultatea de Chimie 

Departamentul de Chimie organica, Biochimie şi Cataliză 

zarafuirina@yahoo.fr 

i_g_david@yahoo.co 

 

http://www.viitoriolimpici.ro/stiri?id=411
http://www.kidspots.ro/simpozionul-chimia-prieten-sau-dusman/
http://chimie.unibuc.ro/index.php/cercetare-stiintifica/76-manifestari-stiintifice/1042-anunt-simpozion-chimia-prieten-sau-dusman-2016
http://chimie.unibuc.ro/index.php/cercetare-stiintifica/76-manifestari-stiintifice/1042-anunt-simpozion-chimia-prieten-sau-dusman-2016
http://infoub.unibuc.ro/index.php/evenimente/4003-simpozionul-ch3imia-prieten-sau-dusman
http://infoub.unibuc.ro/index.php/evenimente/4003-simpozionul-ch3imia-prieten-sau-dusman
https://www.facebook.com/events/1881811978712038/
https://www.facebook.com/traian.pasatoiu/videos/o.1881811978712038/10153604569752918/?type=2&theater
https://www.facebook.com/traian.pasatoiu/videos/o.1881811978712038/10153604569752918/?type=2&theater
mailto:zarafuirina@yahoo.fr
mailto:i_g_david@yahoo.co
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W OR KS HOP  

New methodologies and advanced nanomaterials for electrochemical biosensors 

 

 Această manifestare ştiinţifică dedicată prezentării unor noi metodologii si 

nanomateriale avansate pentru biosenzori electrochimici s-a organizat în Facultatea 

de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Departamentul de Chimie Analitică şi 

Ingineria Mediului, pe data de 20.05.2016 în localul Polizu al Universităţii 

Politehnica din Bucureşti, sala D018. Manifestarea s-a încadrat în proiectul de 

cercetare cod PN-II-ID-PCE-2011-3-0271, coordonat de Prof. Dr. HDR Stelian 

LUPU cu titlul Electrochemical micro-biosensors based on electrodes and 

microelectrodes arrays modified with composite materials (Micro-biosenzori 

electrochimici pe bază de reţele de electrozi si microelectrozi modificaţi cu materiale 

compozite). Finanţarea a fost acordată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice 

(CNCS) şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), aşa cum s-a menţionat în programul 

workshop-ului şi în conferinţele plenare, în conformitate cu contractul de finanţare. 

 

 Obiectivele acestei manifestări ştiinţifice au fost următoarele: 

 diseminarea rezultatelor ştiinţifice aferente proiectului de cercetare PN-II-ID-

PCE-2011-3-0271 în cadrul comunităţii academice din ţară şi respectiv din 

străinătate; 

 realizarea unei demonstraţii experimentale privind utilizarea microbiosenzorilor 

electrochimici elaboraţi în cadrul proiectului; 

 transferul de cunoştinţe către participantii la workshop şi colaboratorii de la 

Universitatea din Cadiz prin instruirea acestora în prepararea şi aplicaţiile 

analitice ale biosenzorilor electrochimici. 

 realizarea de colaborări ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional. 

 Tematica manifestării ştiinţifice s-a încadrat în domeniile: electroanaliză, 

senzori şi biosenzori electrochimici, noi materiale compozite şi metodologii analitice 

pentru aplicaţii medicale, aceasta fiind în concordanţă cu obiectivele proiectului de 

cercetare. 

 La workshop au participat 34 de cadre didactice, cercetători, doctoranzi şi 

studenţi de la următoarele instituţii: Universitatea Politehnica din Bucureşti, Institutul 

de Chimie Fizică "Ilie Murgulescu" al Academiei Române, INCDCP - ICECHIM, 

Institutul Oncologic din Bucureşti. De asemenea, la workshop au participat două 

cadre didactice şi un doctorand de la Universitatea din Cadiz, Spania: Prof. Dr. Jose 
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Maria Palacios Santander, Prof. Dr. Laura Cubillana Aguilera, Drd. Juan Jose Garcia 

Guzman. Doctorandul J. J. Garcia Guzman a realizat un stagiu de cercetare în 

perioada 2 aprilie - 31 iulie 2016, sub îndrumarea ştiinţifică a Prof. Dr. S. Lupu, fiind 

instruit în utilizarea metodei tensiunilor alternative în obţinerea de noi senzori şi 

biosenzori electrochimici pe substraturi electrodice de tip sonogel-carbon. 

Profesorii invitaţi au susţinut conferinţe plenare, urmate de o sesiune de 

întrebări şi discuţii. În cadrul acestor conferinţe au fost prezentate rezultate recente 

din domeniile de mare interes ale biosenzorilor electrochimici, nanomaterialelor şi 

materialelor compozite utilizate în construcţia senzorilor şi biosenzorilor 

electrochimici, precum şi noi metodologii analitice pentru determinarea de compuşi 

biologic activi şi poluanţi organici şi anorganici, încapsularea celulelor canceroase în 

membrane polimerice pentru studii pe animale de laborator privind cancerul de 

pancreas, sisteme de eliberare controlată a medicamentelor. Lucrările ştiinţifice au 

fost prezentate în cadrul workshop-ului conform programului publicat pe pagina web 

a proiectului ( http://www.microbiosens.ro ). 

In cadrul sesiunii experimentale demonstrative s-au derulat următoarele 

activităţi: i) demonstraţie experimentală privind obţinerea şi utilizarea 

microbiosenzorilor elaboraţi în cadrul proiectului; ii) prezentarea metodelor originale 

de obţinere a microbiosenzorilor (metoda tensiunilor alternative); iii) transferul de 

cunoştinţe către participanţii la workshop şi colaboratorii de la Universitatea din 

Cadiz privind utilizarea metodei originale de preparare a biosenzorilor, elaborată în 

cadrul proiectului, în scopul obţinerii de noi biosenzori electrochimici pe bază de 

electrozi de tip sonogel-carbon; iv) iniţierea unor noi colaborări ştiinţifice la nivel 

naţional, cu participanţii la workshop, şi respectiv internaţional cu colaboratorii de la 

Universitatea din Cadiz. 

S-a arătat că elaborarea microbiosenzorilor electrochimici pe bază de reţele de 

microelectrozi din aur, cu geometrie definită, respectiv reţele de microelectrozi 

interdigitali, a fost realizată prin intermediul metodei originale a tensiunilor 

alternative. În acest sens, optimizarea parametrilor experimentali pentru îmbunătăţirea 

performanţelor analitice ale microbiosenzorilor electrochimici reprezintă o etapă 

importantă. Procesul de optimizare a biosenzorilor poate fi controlat cu diferite 

metode de investigaţie, şi anume: metode electrochimice (voltametrie ciclică, 

cronoamperometrie, spectroscopie de impedanţă electrochimică, măsurători 

electrochimice combinate cu microbalanţa electrochimică cu cristal de cuarţ), metode 

de caracterizare structurală şi morfologică (microscopie de forţă atomică, microscopie 

electronică cu baleiaj, profilometrie optică, spectrometrie în domeniul IR). O serie de 

rezultate interesante au fost obţinute cu ajutorul măsurătorilor de microscopie 

electronică de baleiaj, realizate în colaborare cu grupul domnului Prof. Cristian Matei, 

de la Universitatea Politehnica din Bucureşti, Departamentul de Chimie Anorganică, 

Chimie Fizică şi Electrochimie. În figura de mai jos sunt prezentate exemple de reţele 

de microelectrozi modificaţi cu materiale compozite şi biocompozite de tip polimer 

organic conductor şi enzime, în diferite geometrii şi condiţii experimentale. Prin 

discuţiile purtate s-a subliniat un aspect important, şi anume performanţa 

experimentală atinsă care constă în modificarea selectivă şi eficientă a reţelelor de 

microelectrozi, realizându-se astfel măsurători electrochimice în spaţii de dimensiuni 

foarte mici, de ordinul zecilor de micrometri. În figura 1 se observă diversitatea 

morfologiei structurilor de materiale compozite depuse pe reţelele de microelectrozi 

în diferite forme şi configuraţii. 

http://www.microbiosens.ro/
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Figura 1. Imagini SEM pentru reţele de microelectrozi modificaţi cu materiale biocompozite de tip poli(3,4-

etilendioxitiofen) - tirozinază (PEDOT-Tir): (A) şi (B) microelectrozi disc de Au, respectiv (C) şi (D) 

microelectrozi interdigitali, modificaţi cu material PEDOT-Tir prin metoda tensiunilor alternative; (E) reţea de 

microelectrozi interdigitali în care un electrod este modificat selectiv cu material PEDOT; (F) detaliu reţea de 

microelectrozi disc de Au nemodificaţi, respectiv (G) modificaţi cu PEDOT-Tir; (H) detaliu reţele de 

microelectrozi disc de Au, cu evidenţierea celor două reţele din dispozitiv. 

 

Această manifestare ştiinţifică s-a bucurat de un real succes în rândul 

participanţilor care şi-au exprimat interesul privind organizarea unor evenimente 

ştiinţifice similare în cadrul instituţiilor unde îşi desfăşoară activitatea profesională.  

 

Director proiect de cercetare, 

Prof. Dr. HDR Stelian LUPU 

Department of Analytical Chemistry and Environmental Engineering 

Faculty of Applied Chemistry and Materials Science 

University Politehnica of Bucharest 
stelianl@yahoo.com 
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