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Proiectul propune dezvoltarea domeniului in ceea ce priveste crearea de noi structuri senzitive.
Cercetarea are in vedere asigurarea suportului stiintific necesar progresului tehnologic, si
porneste de la design-ul compusilor macromoleculari, la obtinerea de matrici polimerice pentru
structuri senzitive si implicit de arhitecturi nanostructurate cu proprietati senzitive, la
investigarea si utilizarea acestora ca elemente active si eficiente in domenii variate in care
aceste produse sunt aplicate.
Studiile propuse asigura realizarea de noi structuri responsive, avand matrici compusi
polimerici care asigura cuplarea mai usoara a structurilor senzitive dar si posibilitatea
introducerii de noi grupe functionale cu imbunatatirea capacitatii de cuplare, o buna stabilitate,
comportare responsiva mai eficienta la stimuli prin multiplicarea efectelor.
Elementele de noutate constau in:
-realizarea de structuri polimere noi in principal biodegradabile pentru cuplarea de compusi
senzitivi si obtinerea de noi materiale inteligente: matrice macromoleculara/senzor
-realizarea de structuri amfifile pentru conferirea de suplimentare de legare
-utilizarea de compusi fluorescenti cu multiple functii drept componenta senzitiva
-utilizarea ca stabilizatori sterici cu grupe functionale capabile de legare covalenta la suprafata
nanoparticulelor senzitive si crearea de acoperiri stabile biocompatibile cu complexul matrice
polimerica /senzor.
Caracterizarea structurala a matricilor polimerice, investigarea structurii si morfologiei
suprafetelor hibride polimer – senzor, aprofundarea si extinderea cunostintelor privind
fenomene de interfata in sistemul senzitiv; determinarea concentratiilor si dimensiunilor critice,
respectiv rapoarte optime matrice – senzor; incercari de stabilire a unui model matematic de
corelare conditii de cuplare/raspuns senzitiv, evaluarea supramoleculara a sistemelor
nanocompozit realizate vor elucida aspecte privind obtinerea noilor structuri senzitive.

Obiectivul general este investigatia in profunzime teoretica si practica privind

proiectarea, selectia si obtinerea de materiale adecvate imobilizarii de
substante receptoare, dar si de imbunatatire a sistemelor de recunoastere
pentru identificarea instantanee a unei componente tinta (pH, temperatura,
etc.) precum si a mecanismulul care sta la baza senzorului.

Obiective derivate:

• Obtinerea de noi materiale polimere si utilizarea lor ca matrice
•
•
•

care sa imobilizeze efectiv molecula receptoare responsabila
pentru obtinerea de functii senzitive stabile si reproductibile
Imbunatatirea metodelor de imobilizare a componentei
receptoare prin modificari ale suportului polimeric
Cercetari aplicative, privind obtinerea, caracterizarea si
testarea materialelor nanocompozite multifunctionale senzitive
Corelarea functionalitatii si auto-asamblarea supramoleculara
a structurii senzitive – matrice polimerica / molecula senzitiva
– de raspunsul simultan la multipli stimuli

ETAPA I/2009
• Obiectiv 1: STUDII, ANALIZE SI

•
•

REALIZARE A BAZEI STIINTIFICE SI
TEHNICE NECESARA INDEPLINIRII
OBIECTIVELOR PROIECTULUI
Obiectiv 2: ELABORAREA PLANULUI DE
EXPERIMENTĂRI, DE CARACTERIZĂRI ŞI
DE TESTĂRI A NOILOR MATERIALE
Obiectiv 3: DISEMINAREA DE INFORMAŢII

Estimarea tehnicilor specifice de caracterizare chimică şi fizică a
matricilor polimere în vederea utilizării în structuri senzitive

• Diversitatea proprietăţilor polimerilor le asigură rolul important în tehnologia
•

•

senzorilor
Câteva din proprietăţile polimerilor, importante pentru utilizarea lor ca matrici pentru
senzori:
Hidrofobicitatea/Hidrofilicitatea
pH/pKa
Permselectivitatea
Conductivitatea ionică
Gazde pentru biomolecule
Caracteristici intrinseci obligatorii pentru un senzor chimic
Să fie în contact direct cu subiectul de analizat
Să transforme cantităţile chimice în semnale detectabile şi măsurabile
Să răspundă rapid
Să-şi menţină activitatea un timp îndelungat
Să fie de dimensiuni reduse
Să fie accesibil
Să aibă specificitate, respectiv să răspundă exclusiv pentru un analit, sau să fie
selectiv pentru un grup de analiţi.
Să aibă o senzitivitate ridicată (să se detecteze concentraţii scăzute).

DISEMINAREA DE INFORMAŢII
•
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