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In cadrul proiectului, nr. 64/ 04.07.2008, cu titlul „Filme ceramice subtiri 

nanoporoase din cristale zeolitice pe baza de siliciu pentru materiale cu constanta 

dielectrica redusa”, finantat prin programul CAPACITATI, Modulul III, Cooperari 

Bilaterale realizat in colaborare cu Universitatea din Hanseo, Coreea de Sud se propune 

dezvoltarea şi fabricarea blocurilor de locuit autoasamblate sub forma unor dispuneri 

extrem de ordonate sau filme subţiri pe substrat de sticla şi ceramica. Organizarea 

nanocristalelor din zeoliţi in monostraturi orientate uniform pe diferite suporturi prin 

metoda hidrotermica este de mare interes din mai multe motive. De exemplu, acesta este 

un mod eficient de a produce film subţire din zeolit care poate fi aplicat la scara larga in 

industrie pentru catalizatori de film subţire, ca site nano-poroase pentru separarea 

moleculara, ca dispozitive de selectare a dimensiunii.  

Partenerul din Romania – departamentul cel mai important de analiza dielectrica 

avansata din Romania – investigheaza in cadrul proiectului constanta dielectrica a 

ansamblului de nanocristale de zeolit monostrat cu orientare controlata pe substrat de 

sticla şi ceramic prin legaturi covalente. Metodele dielectrice utilizate:  

--spectroscopie dielectrica in banda larga de pana la 10 GHz şi 450 C, 

-- analiza electroacustica a impulsurilor, analiza descarcarilor parţiale in banda 

larga şi metoda curenţilor simulaţi termic. 

Partenerul din Coreea care este unul dintre cele mai experimentate institute in 

domeniu – contribuie cu analiza de baza şi tehnica, utilizand Microscopia electronica de 

scanare a mediului (ESEM), microscopie electronica de transmisie de inalta rezoluţie 

(HRTEM, Tecnai G2, STEM), difractometru de raze X (XRD), spectroscopie IR cu 

transformare Fourier (FT-IR) şi analiza DTA/TGA şi BET. 

Obiectivele generale urmarite: 

1. Designul si simularea arhitecturilor predefinite: 

-- Metode de creştere a conductivitaţii electrice prin utilizarea ansamblurilor electronice 

auto -conductive  

-- Sinteza zeolitului şi siliciului nanoporos şi a filmelor subţiri corespunzatoare 

-- Alte aspecte tehnice legate de filmul subţire monostrat nanometric 

2. Fabricarea de nano-ansambluri cu arhitecturi predefinite. 

-- Selectare optima a matriţei, a aditivilor specializaţi  



3. Designul nano structurilor cu proprietati dielectrice pentru domeniul 

microelectronicii, pana la frecvente in domeniul GHz 

-- Design-ul capacitaţilor pasive şi active de absorbţie a microundelor şi teste 

-- Furnizarea de recomandari de design şi demonstraţii de soft privind conceptul 

structural considerat de film subţire nanometric monostrat pe substrat ceramic  

-- Design-ul şi proprietaţile materialelor cu constanta dielectrica redusa 

4. Teste dielectrice si complementare comparative. Masuratori EMC /Masuratori 

tehnice in domeniul timp pentru a fi utilizate complementar 

-- Design şi fabricare a nano-ansamblurilor/ film subţire monostrat nanometric 

-- Teste comparative dielectrice şi complementare (mecanice, acustice, termice)  

-- Compararea proprietaţilor multi-fizice ale filmului subţire monostrat nanometric al 

substraturilor ceramice cu cele ale tehnologiilor dielectrice reduse disponibile in prezent 

-- Masuratori ale compatibilitaţii electromagnetice / Tehnica de masurare in domeniul 

timp – a se utiliza complementar.  

 

Etapa I: Pregatirea si promovarea proiectului 

Raport de cercetare 
 

 

In cadrul etapei I cu tilul Pregatirea si promovarea proiectului din cadrul 

proiectului cu tilul „Filme ceramice subtiri nanoporoase din cristale zeolitice pe baza 

de siliciu pentru materiale cu constanta dielectrica redusa” au fost indeplinite cu 

succes toate obiectivele pe care colectivul de cercetare le-a propus spre finalizare in 

cadrul activitatilor aferente etapei şi prevazute in planul de realizare: 

 Derularea vizitelor de lucru si participarea la seminarii, cursuri si instruiri 

 Organizarea unui workshop in cadrul conferintei internationale EPE 2008 

 Designul si simularea arhitecturilor predefinite. 



 Fabricarea de nano-ansambluri cu arhitecturi predefinite.Optima selectie a 

matritelor, aditivilor specializati 

Sinteza nanocristalelor de zeolit şi organizarea acestor cristale in monostraturi 

orientate uniform pe substrat ceramic prin legaturi covalente este de mare interes 

reprezentand cheia succesului in aplicatii ale zeolitilor ca materiale avansate. Din 

perspectiva unei abordari structurale, un material este privit ca fiind alcatuit din atomi 

legati prin legaturi chimice si cu spatii goale intre ei. Un ansamblu in care legaturile sunt 

mai puternice decat legaturile van der Waals, de exemplu legaturi de tip covalent, partial 

ionic/covalent, metalice sau de hidrogen este considerat un material tip “gazda”. Daca 

spatiile goale dintre atomii legati depasesc in cele trei directii spatiale, considerate 

aproximativ ortogonale, un diametru liber mai mare de 0.25 nm, atunci ele sunt 

considerate pori. Spatiul gol care nu este un por este denumit: gol interstitial. Inseamna 

ca acest spatiu are un diametru liber mai mic de 0.25 nm in cele trei directii spatiale, 

aproximate ca ortogonale, in care poate sa intre numai un atom interstitial cel mai adesea 

un ion monoatomic. Porii pot fi atat neocupati cat si ocupati cu asa numitele specii 

“oaspete”. Prin prezenta speciilor oaspete, in functie de natura lor si de modul de legare 

de materialul “oaspete”, se deschid posibilitati multiple de fabricare de materiale 

functionalizate cum sunt de exemplu catalizatorii cu posibilitatea de functionalizare a 

proprietatilor lor catalitice. In interes academic nanocristalul de zeolit se foloseste ca 

reactor in anumite tipuri de reactii, gazda pentru nanocluster, la fabricarea nanotubului de 

carbon. 

Impreuna cu echipa de cercetare din Coreea a fost realizata sinteza nanocristalelor 

nanoporoase de siliciu şi zeolit cu particule uniforme de dimensiune 60-130nm prin 

metoda hidrotermica in soluţie mama cu urmatoarea compoziţie 2.2 TEOS : 2.4 

TMAOH: 0.3 NaOH : 200H2O la 100℃ timp de trei zile. Autoclava a fost indepartata de 

cuptor la momente prestabilite pentru a opri reacţiile. Mostrele cristalizate au fost adunate 

şi separate prin centrifugare. Produsele au fost dispersate in mod repetat in apa distilata 

prin ultrasunete şi centrifugare, ca mai sus, pentru a inlatura restul de soluţie mama pana 

cand pH-ul dispersiei a fost de aproape 7-8. Mostrele au fost obţinute prin uscare la o 

temperatura de 80℃ timp de 4 h.



 Fig. Sinteza nanocristalelor nanoporoase de zeolit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curba de cristalizare a zeolitului TMA-A obtinut prin sintetizare, in functie de timpul 

de reactie: 
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Nanocristalele de zeolit TMA-A, NaA, NaY, şi ZSM-5 şi cristale de 

zeolit cu NaA şi NaX marit sintetizate de Institute of Processing and 

Application of Inorganic Materials (PAIM) impreuna cu cercetatorii nostri folosind 

tratament hidrotermic sunt prezentate in figura urmatoare:  
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 Fig. Nanocristalele de zeolit TMA-A, NaA, NaY, şi ZSM-5 şi 
cristale de zeolit cu NaA şi NaX  

Cristalele de zeolit in fiecare strat au aratat tendinţa puternica de a se aduna, 

astfel, se considera ca filmul subţire monostrat asamblat al cristalului de zeolit va fi util in 

multe aplicaţii importante cum ar fi materialele gazda-oaspete pentru generaţia practic la 

inceput de tehnologie avansata pentru nanocanale, nanopori, materiale gazda pentru QD, 

dispozitive de afişare cat şi pentru materiale dielectrice reduse pentru industria 

semiconductorilor. 

Fig. Materiale gazda pentru QD 

1.3 nm1.3 nm
 



Materialele iniţiale şi produsele obţinute dupa diferite tratamente termice trebuie 

caracterizare prin XRD (Model RAD-2B, Rigaku Co.) cu radiaţii CuKα, microscopie 

electronica de scanare a mediului (ESEM, XL-30, FEG), microscopie electronica de 

transmisie de inalta rezoluţie (HRTEM, Tecnai G2, STEM). 

Imagini a nanocristalelor de zeolit de tip NaA and NaX obtinute prin analiza cu 

metoda TEM : 
12.389Ǻ 

 

 

 

 
NaA : a=24.61Å  
SiO /Al

NaX : a=24.991Å 
SiO2/Al2O3 =2.1~2.5 

2 2O3 =1.6~2.0 
 

 

 

 

 

 

 

Imagini ESEM ale nanocristalelor de zeolit la obtinute la temperatura inalta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Imagini TEM ale zeolitului de tip ZnO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZnO-zeolite TMA-A zeolite  

●  Optima compozitie pentru sintetizarea zeolitului de tip TMA-A a rezultat intr-

o solutie de Al(i-pro)3 : 2.2TEOS : 2.4TMAOH : 0.3NaOH : 200H2O 

●  Nano – cristalul de ZnO a fost cu success incorporat utilizand metoda 

schimbului de ioni in zeolit de tip TMA-A sintetizat prin metoda hidrotermica 

●  Dimensiunea nanocristalului de ZnO incorporat a fost de 3~5 nm in timp ce a 

zeolitului de tip TMA-A a fost de 60~100 nm 



Filmele subţiri cu monostrat orientat al cristalelor din zeoliţi au un potenţial 

ridicat ca mediu ideal de organizare pentru diferite nanocristale semiconductoare şi 

molecule cu proprietaţi optice neliniare cat şi ca nanoreactori bine definiţi pentru 

explorarea chimiei inovatoare in medii extrem de organizate şi definite.  

Caracterizarea proprietatilor dielectrice a filmului subţire monostrat asamblat al 

cristalului de zeolit s-a realizat pe baza analizei evolutiei constantei dielectrice, 

pierderilor dielectrice, conductivitatii, modulului electric cat si a impedantei. 

Studiul a fost realizat cu ajutorul unui spectrometru dielectric furnizat de 

Novocontrol. Pentru ambele celule Novocontrol dielectrice celula BDS 1200 şi RF BDS 

2100, proba de material nu trebuie sa fie preparata direct intre electrozii de masura a 

celulei. In schimb, proba de material ar trebui sa fie preparata in structura sandwich intre 

electrozii suplimentari externi aşa cum se arata mai jos. Electozii placaţi cu aur sunt 

valabili de la Novocontrol cu diametre intre 40 mm...10 mm pentru sistemele de 

frecvenţa joasa (mai jos de 10MHz) şi 12 mm...3 mm pentru sistemul RF (mai mari de 

1MHz). Pentru probele solide, distanţa intre electrozi este ajustata de grosimea probei 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea optima a probei  

Pentru rezultate optime a masurarilor geometria formei probei a trebuit aleasa in 

conformitate cu urmatoarele reguli: 

-Low Frequency Syistem < 10MHz (Sistemele de Frecvenţa joasa <10MHz) 

Cele mai bune performanţe sunt obţinute cu capacitatea probei de la 

50pF....200pF (optimul in jur de 100pF) in domeniul frecvenţei de la 100kHz...10MHz. 

La frecvenţe joase, se obţin deasemenea rezultate bune la capacitaţii mari pana la 2nF. 

Suprafaţa probelor solide trebuie sa fie pe cat posibil plana pentru a face un 

contact bun cu electrozii externi. In plus, este recomandat pentru a metaliza suprafaţa 



probelor in regiunile de contact. Acest lucru poate fi facut prin evaporare sau prin stropire 

cu metal pe proba. O alta metoda uşoara şi ieftina este sa se acopere suprafaţa probelor cu 

un lichid conductiv de argint. In acest caz trebuie sa se asigure ca materialul de proba nu 

este avariat de solventul lichidului de argint. 

Daca  trebuie sa se masoare capacitaţi mici <50 pF, capacitaţile parazite a celulei, 

care sunt in jur de 1 pF, trebuie sa fie luate in considerare. Capacitatea parazita este 

datorata invelişului de conectare a electrodului cu cablu care este neideal. Aceasta ar 

trebui sa fie extrasa din datele de masurare. Pentru acest scop trebuie sa fie introdus in 

WinDETA campul Cell Stray+Spacer Capacity (Pierderile Celulei+ Capacitatea 

Spectrala) din dialogul Sample Specification (Specificaţia Probei). 

-High Frequency System 1 MHz – 1.8 GHz (HP 4291) and 1 MHz – 3 GHz (HP 

4991) (Sistemul de frecvenţa inalta 1 MHz – 1.8 GHz (HP 4291) şi 1 MHz – 3 GHz (HP 

4991) ) 

O buna scala a capacitaţii probei este de 2 pF...10pF (optim in jur de 4 pF). 

Capacitaţile mici se pot opţine cu rezultate foarte bune la frecvenţe mari. Capacitatea 

parazita este luata in considerare de deschiderea calibrarii celulei şi ar trebui sa fie setata 

in 0 in dialogul Sample Specification (Specificaţia Probei). 

Daca constanta dielectrica ε’ a probei este cunoscuta aproximativ, capacitatea 

probei poate fi aproximata cu. 
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unde D este diametrul electrozilor şi d este distanţa intre ei. 

Pentru a micşora erorile datorate efectului de margine la extremitaţile probei, 

raportul d/D ar trebui pastrat cat mai mic posibil. Trebuie alese diametre mari şi grosimi 

mici si facuta referire pentru mai multe informaţii asupra efectelor de margine la Edge 

Compensation (Compensarea Marginii) şi Sample Specification (Specificaţia Probei). 

Daca Edge Compensation (Compensarea Marginii) (Sample Specification (Specificaţia 

Probei), meniul Measurement (Masurare) este valid, diametrele electozilor exteriori şi 

materialul de proba trebuie sa fie egale. 

Suprafaţa probelor solide trebuie sa fie pe cat posibil plana pentru a face un 

contact bun cu electrozii externi. In plus, este recomandat pentru a metaliza suprafaţa 



probelor in regiunile de contact. Acest lucru poate fi facut prin evaporare sau prin stropire 

cu metal pe proba. O alta metoda uşoara şi ieftina este sa se acopere suprafaţa probelor cu 

un lichid conductiv de argint. In acest caz trebuie sa se asigure ca materialul de proba nu 

este avariat de solventul lichidului de argint. 

Cum materialele dielectrice sunt in marea lor majoritate izolatori puternici, 

contactul cu electrozii este foarte des o sursa dominanta de erori. Contactele proaste sunt 

des cauzate de suprafeţele de contact care nu sunt plane. In acest caz numai o parte din 

proba de material va fi in contact cu electrodul. In plus, contactele proaste pot fi cauzate 

de straturile microscopice care acopera chiar şi matreialul sau electrodul.  

Contactele proaste micşoreaza in general valorile lui e şi/sau induce pierdere mai 

mare (tan(d) creşte). 

Problemele de contact pot fi soluţionate in marea majoritate a cazurilor daca un 

film de metal (de exemplu aur) este depus pe ambele suprafeţe ale probei sau cel puţin 

proba ar trebui acoperita cu argint lichid. In acest caz, un singur lucru este sigur şi anume 

ca materialul proba nu este afectat de solventul lichid al argintului lichid. Din experienţa, 

pentru o acurateţe a masurarii valorii absolute este necesara evaporarea materialului de 

masurat. Cu toate acestea, chiar şi in aceste cazuri, rezultatele masurarilor depind de 

metalul utilizat pentru evaporare (ungere), in special in cazul polarizarii electrozilor. 

Metalizarea probei este importanta in special daca materialul de masurat este cu o funcţie 

dielectrica ridicata. 

Funcţia dielectrică complexă ε*(ω)= ε’(ω)- iε’’(ω) poate fi măsurată într-o bandă 

extraordinară a domeniului de frecvenţă, de la 10-6 la 1012 (în lungimea de undă 

3x1016cm-0.03cm). Pentru a deschide acest domeniu dinamic, sistemele de măsurare 

diferite bazate pe principii de măsurare diferite trebuie să fie combinate aducerea 

metodelor circuitului de la 10-6 la 107Hz sunt utilizate, în mostra care este tratată, ca un 

circuit paralel sau serie a unui capacitor ideal şi rezistor ohmic. Efectele spaţiului extins 

al mostrei din distribuţia câmpului electric sunt neglijate. Cu creşterea frecvenţei, 

dimensiunile geometrice a capacitorului mostră devin din ce în ce mai importante, 

limitând acest acces la aproximativ 10 MHz. Suplimentar, impedanţele parazite cauzate 

de cabluri, conectori, etc. devin importante la frecvenţe >100kHz. 



 Utilizând metodele circuitului distribuit (107Hz-1014Hz) funcţia dielectrică 

complexă este dedusă prin măsurarea factorului de propagare complex (în reflexie sau 

transmise). Ambele unde ghid pot fi aplicate la fel de bine ca tehnicile cavităţii. 

 În domeniul dinamic între 10-6 Hz şi 1010 Hz  funcţia dielectrică complexă ε*(ω) 

poate fi deasemenea dedusă dintr-o măsurare a dependenţei timpului de funcţia 

dielectrică ε(ω). Ultimul este înrudit cu ε*(ω) via transformata Fourier 
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10Pentru frecvenţe între 10 Hz- 1012Hz (în numerele 

undelor , λ:lungimea de undă a vidului) sunt folosite ca 

polarizare interferometrele Mach-Zehnder sau sunt folosiţi rezonatorii cavităţii 

superdimensionaţi. Ultimul are avantajul că este potrivit pentru materialele cu pierdere 

joasă şi pentru măsurările la temperaturi joase. Dificultatea experimentală, în acest 

domeniu de frecvenţă, rezultă de la lungimea largă a coerenţei surselor de ondulaţie mm 

şi sub-mm rezultând în multiple opriri a modelelor undei. Mai sus de 10
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utilizate spectrometrele transformatei Fourier. Datorită punerii directe şi avantajelor 

multiple ele sunt superioare aranjamentelor utilizând monocromatorii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.. Privire generală a tehnicilor de măsurare utilizate în domeniul frecvenţei de la    10-

6Hz – 1015Hz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.. Privire generală a tehnicilor de măsurare utilizate în domeniul frecvenţei de la    10

 

-

6Hz – 1015Hz 

 

Măsurările în domeniul frcvenţei de la 10-6Hz – 1011Hz 

 

 Pentru un capacitor C* ocupat cu un material supus testării funcţia dielectrică 

complexă este definită ca 
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unde C0 este capacitatea vidului aranjamentului. ω este frecvenţa unghiulară cu 

ω=2πν=2πT-1 cu T ca timp pentru o perioadă. ε’(ω) şi ε’’(ω) descriu partea reală şi partea 

imaginară a funcţiei dielectrice complexe. Utilizând un câmp electric sinusoidal E* (ω) 

=E0 exp(iωt) cu frecvenţa unghiulară ω şi la energiile câmpului din interiorul răspunsului 

liniar (pentru marea majoritate a materialelor E ≤ 6
0 10 Vcm-1), funcţia dielectrică poate fi 

descrisă prin măsurarea impedanţei complexe Z*( ω) a mostrei 
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*(ω) este densitatea de curent complexă şi εunde J 0 permitivitatea spaţiului liber. Pentru a 

acoperi domeniul de frecventă de la 10-6 Hz, patru sisteme diferite bazate pe tehnici de 



măsurare diferite sunt folosite: analiza corelaţiei Fourier în combinaţie cu convertorii 

dielectrice (10-6Hz – 107Hz), analiza impedanţei (101Hz – 107Hz), reflectometria RF 

(106Hz – 109Hz) şi analiza reţelei (107Hz – 1011Hz). 

In etapa urmatoare, pe baza studiilor noastre sintetice şi ale filmului subţire, vom 

incepe sa fundamentam bazele pentru inţelegerea şi previzionarea modului in care 

proprietaţile optice şi electrice depind de nanodimensiune, de tipul cristalului de zeolit, şi 

de structura organizarii, şi vom folosi apoi aceasta imagine interioara pentru conceperea 

unor materiale şi arhitecturi noi cu aplicaţii directe la dispozitivele importante din punct 

de vedere tehnologic  

In concluzie, au fost indeplinite cu succes, fara compromisuri, toate obiectivele 

propuse pentru prima etapa din planul de realizare existand premisele unei bune 

continuari a activitaţilor aferente proiectului şi pe durata ultimei etape, astfel, membrii 

colectivului de cercetare işi vor canaliza intregul efort in sensul fundamentarii reţelei şi a 

promovarii ei la un nivel cat mai larg.  
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