
Titlul Proiectului:  

Noi materiale semiconductoare oxidice nanostructurate folosite 

în  combustia catalitică a unor gaze în concentraţii reduse 

Contract: 295 din 05.10.2011  

Cod:  PN-II-ID-PCE-2011-3-0453 

Director proiect: Prof. Dr. Nicolae Rezlescu  

Instituţia: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi 

Adresa paginii web a proiectului: https://www.phys-iasi.ro/SEMICOND_RO.htm            

                            https://www.phys-iasi.ro/SEMICOND_EN.htm 



Proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0453 

Membrii colectivului de lucru:  

 Nicolae Rezlescu, doctor în fizică, cercetator ştiinţific grad 1 la INCDFT Iaşi, specialist in 

studiul materialelor semiconductoare oxidice.           

 Eveline Popovici, doctor în chimie, profesor universitar la Facultatea de Chimie a 

Universităţii Iaşi, specialist în cataliza gazelor.  

 Elena Rezlescu, doctor în fizică, cercetător ştiinţific grad 1 la INCDFT Iaşi, specialist în 

prepararea si studiul proprietăţilor materialelor semiconductoare oxidice. 

 Paul Dorin Popa, doctor în fizică, cercetător ştiinţific grad 2 la INCDFT Iaşi, specialist în 

prepararea şi studiul materialelor semiconductoare oxidice.  

 Corneliu Doroftei, doctor în fizică, cercetător ştiinţific la INCDFT Iaşi, specialist in 

prepararea şi studiul materialelor semiconductoare oxidice.                                                              

 Maria Ignat, doctor în chimie, asistent universitar la Facultatea de Chimie a Universităţii 

Iaşi, specialist în domeniul nanomaterialelor avansate.  



Rezumatul Proiectului: 

• Combustia catalitică permite descompunerea completă, la temperatura redusă, pe suprafaţa 

unui  catalizator, a gazelor şi vaporilor combustibili aflaţi în aer în concentraţie redusă.  

• Procedurile clasice folosesc drept catalizatori pentru arderea gazului metale nobile, 

prohibitiv de scumpe, cu structura nanometrică dispersată într-un mediu suport. 

• Cercetările  recente s-au axat pe utilizarea de compuşi oxidici, materiale de mare diversitate 

şi cu preţ redus, drept catalizatori de combustie pentru purificarea aerului şi scăderea 

concentraţiei de gaze arse de la motoare. 

• Proprietăţile catalitice sunt determinate atât de compoziţia cât şi de structura (dimensiunea 

particulelor, aria specifică, porozitatea) compusului. 

• Proiectul îşi propune să investigheze proprietăţile catalitice ale unor noi compuşi oxidici, 

ferite şi perovskiţi, preparaţi printr-o metodă originală - autocombustia. 

• Procedura, recent brevetată de noi, permite obţinerea de compuşi oxidici cu compoziţie 

exactă, structură nanometrică şi creşterea controlată a cristalelor. 

• Ne propunem să identificăm compuşi catalitici pentru arderea în aer, la temperaturi 

moderate, ale unui număr de gaze combustibile sau de vapori în concentrații scăzute. 

• Vom examina influenţa asupra proprietăţilor catalitice a compoziţiei, structurii compusului, 

temperaturii de lucru, precum şi a concentraţiei de gaz combustibil în aer.  
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Etape – Obiective 
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Etapa 1-2011                    

Obiectivul 1- Prepararea de probe din ferite simple (AFe2O4).          

Obiectivul 2 - Investigarea probelor preparate din ferite simple.                     

Etapa 2-2012                    

Obiectivul 1 - Prepararea de probe din perovskiţi simpli (ABO3).                 

Obiectivul 2 - Investigarea probelor preparate din perovskiţi simpli.             

Obiectivul 3 - Realizarea de instalaţii pentru investigarea complexă a probelor.                   

Etapa 3-2013                    

Obiectivul 1 - Selectarea de perovskiţi simpli cu proprietăţi catalitice. Prepararea de probe din perovskiţi       

       modificaţi.                                                                                             

Obiectivul 2 - Investigarea complexă a probelor preparate din perovskiţi modificaţi.                     

Etapa 4-2014                    

Obiectivul 1 - Selectarea de ferite simple cu proprietăţi catalitice. Prepararea de probe din ferite    

       modificate.                       

Obiectivul 2 - Investigarea complexă a probelor preparate din ferite modificate.                  

Etapa 5-2015                    

Obiectivul 1 – Investigarea complexă asupra unor probe preparate din ferite şi perovskiţi modificaţi. 

Obiectivul 2  - Realizarea unei instalaţii de combustie catalitica de laborator pentru materialele cu   

       proprietăţi catalitice optime.                                                                                                            

Obiectivul 3 - Încercări cu instalaţia de combustie catalitică de laborator cu diferite materiale şi gaze.  
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  Activitatea catalitică a compuşilor oxidici este atribuită proprietăţilor de sorbţie a 

oxigenului. Prezenţa în compuşii oxidici a ionilor metalici cu valenţă variabilă (Mn, Cu, Co, 

Ni, Fe) generează vacanţe de oxigen care reprezintă puncte preferenţiale pentru adsorbţia 

oxigenului din aer.      
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  Catalizatorii pe bază de compuşi 

oxidici realizaţi în cadrul proiectului au 

marele avantaj de a fi stabili în timp. Nu 

s-a evidenţiat dezactivarea lor în decursul 

combustiei catalitice. De exemplu, la 

ferita Ni0,5Co0,5Sc0,2Fe1,8O4 gradul de 

conversie catalitică s-a menţinut 

aproximativ constant pe durata a 40 ore. 

  Asupra mecanismului oxidării gazelor combustibile pe suprafaţa compuşilor oxidici există 

mai multe ipoteze. Majoritatea autorilor presupun că ionii de oxigen adsorbiţi pe suprafaţa 

compuşilor oxidici interacţionează cu reactanţii având un rol major în combustia catalitică. 

Mecanismul combustiei catalitice pe suprafaţa 

feritelor şi a perovskiţilor  
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Prepararea catalizatorilor prin autocombustie 

 Dintre numeroasele procedee de preparare a nanocompuşilor oxidici utilizaţi drept 

catalizatori s-a adoptat o metodă originală, “Procedeu de preparare a pulberilor de ferită“, 

brevetată cu numărul  RO 121300/2008 de către membri ai colectivului de lucru. 

 Procedeul constă în coprecipitarea din azotaţi în mediu coloidal de alcool polivinilic a 

hidroxizilor, urmată de uscare, autocombustie şi tratamente termice. 

 Acest procedeu permite obţinerea de materiale oxidice nanostructurate, omogene, cu 

compoziţie precisă, creştere controlată a cristalelor şi cu suprafaţă specifică mare. 



Proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0453 

 S-au preparat pulberi de ferite şi de perovskiţi nanostructuraţi, monofazici, cu şi fără 

substituţii ale ionilor de bază (Fe, Mn, Cu, Co, Pb, Ni, Zn, Mg, Ca, Al, Cd, Ba, Sr, Li, La, Gd, 

Sc, etc.) cărora li s-au investigat proprietăţile structurale prin XRD, SEM, EDX, BET, XPS.  

Proprietăţi structurale ale materialelor oxidice 
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Proprietăţi catalitice ale materialelor oxidice 

 Toate pulberile oxidice preparate au fost investigate la conversia diverselor gaze combustibile 

din aer în H2O şi CO2.    

  S-au determinat variaţia conversiei cu temperatura pentru diferite gaze, variaţia conversiei la 

temperatură constantă cu gradul de dopare, parametrii cinetici (energia de activare şi viteza de 

reacţie) şi temperaturile caracteristice (minimă, medie şi maximă) ale conversiei.    
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Contribuţia proiectului la dezvoltarea resurselor umane 

     În cadrul proiectului au fost implicaţi şi doi tineri cercetători: un postdoctorand şi 

un doctorand. Pe durata derulării proiectului ambii, pe lângă activitatea în cadrul 

proiectului, şi-au finalizat cu succes şi programele proprii de cercetare atfel: 

     Doctorandul Maria Ignat a primit titlul de Doctor în Chimie în anul 2012 cu teza 

de doctorat având titlul “Materiale avansate obţinute prin sinteza în nanoreactoare”. 

    Postdoctorandul Corneliu Doroftei a finalizat în anul 2013 programul propriu de 

cercetare postdoctorală având tema: “Studiul influenţei dopării controlate asupra 

structurii electronice şi proprietăţilor funcţionale ale unor oxizi metalici cu structură 

de tip perovskit”. 
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Valorificarea rezultatelor cercetării 
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1.    N. Rezlescu, E. Rezlescu, P.D. Popa, E. Popovici, C. Doroftei and M. Ignat, Preparation 

and characterization of spinel-type MeFe2O4 (Me = Cu, Cd, Ni and Zn) for catalyst 

applications, Materials Chemistry and Physics 137 (2013) 922-927.   FI = 2,234.  

2.  N. Rezlescu, E. Rezlescu, P.D. Popa, C. Doroftei, M. Ignat, Nanostructured GdAlO3 

perovskite, a new possible catalyst for combustion of volatile organic compounds, 

Journal of Materials Science 48 (2013) 4297-4304.    FI = 2,015.  

3.   N. Rezlescu , E. Rezlescu, P.D. Popa, E. Popovici, C. Doroftei, M. Ignat, A.C. Barbinta, 

Morphological and structural aspects of some ferrospinel nanopowders for catalyst 

applications, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 7 (2012) 1709-1717. 

        FI = 1,200.  

4.  N. Rezlescu , E. Rezlescu, C. Doroftei, P.D. Popa and M. Ignat, Nanostructured lanthanum 

manganite perovskites in catalyst applications, Digest Journal of Nanomaterials and 

Biostructures 8 (2013) 581-587.    FI = 1,200.  

5.  N. Rezlescu, C. Doroftei, E. Rezlescu, P.D. Popa and L. Sachelarie, Structure and 

morphological properties of Ca-containing La-Pb-Mn-O perovskites for catalytic 

applications, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 15 (2013) 62-65.    
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catalyst properties of simple spinel ferrite powders prepared by self-combustion route, 

Romanian Reports in Physics 65 (2013) 1348-1356.    FI = 1,123. 

7.   N. Rezlescu, E. Rezlescu, C. Doroftei, P. D. Popa, La-Pb-Mg-Mn-O perovskites: 
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Communications 46 (2014) 51-56.     FI = 2,915. 

10. N. Rezlescu, E. Rezlescu, P.D. Popa, C. Doroftei, M. Ignat, Characterization and 
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cobalt ferrite nanoparticles for catalyst applications, Applied Catalysis B: 
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       FI total = 22,625.  
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Lucrări publicate în alte reviste:  
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Physics and Materials Science, Ovidius University Constanţa, 4-6 July, 2013. 

7.  C. Doroftei, P.D. Popa, E. Rezlescu, N. Rezlescu, Structural, electrical and catalytic 

characterization of nanostructured iron manganite, The 13th International Balkan Workshop 

on Applied Physics and Materials Science, Ovidius University Constanţa, 4-6 July, 2013. 

8.   N. Rezlescu, E. Rezlescu, P.D. Popa, C. Doroftei. Material and catalytic properties of two 

magnesium containing oxide compounds prepared by combined sol-gel and self-combustion 

method, The XVII International Sol-Gel Conference, Madrid, Spain, August 25-30, 2013. 

9.   E. Rezlescu, C. Doroftei, L. Sachelarie, P.D. Popa, N. Rezlescu, Some magnetic and 

catalytic properties of lanthanum manganites prepared by sol-gel combined with self-

combustion method, The XVII International Sol-Gel Conference, Madrid, Spain, August 25-

30, 2013. 

10.  N. Rezlescu, E. Rezlescu, P.D. Popa, C. Doroftei, M. Ignat, Physical and catalytic 

properties of some perovskite nanomaterials,  The 1st International Symposium on 

Nanoparticles/Nanomaterials and Applications (ISN2A-2014), Costa de Caparica, Portugal, 

20-22 January, 2014 . 



Proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0453 

11.   E. Rezlescu, N. Rezlescu , P.D. Popa, C. Doroftei, Properties of two nanocrystalline mixed 

oxides containing magnesium for catalytic combustion, The 1st International Symposium on 

Nanoparticles/Nanomaterials and Applications (ISN2A-2014), Costa de Caparica, Portugal, 20-

22 January, 2014. 

12. N. Rezlescu, E. Rezlesdcu, P.D. Popa, C. Doroftei, M. Ignat, Structure and catalytic 

properties of some lanthanum manganite perovskites, The 2014 International Conference on 

Material Science and Material Engineering (MSME2014), March 15 – March 16, 2014, 

Chicago, Illinois, USA. 

13.  E. Rezlescu, N. Rezlescu, P.D. Popa, C. Doroftei, M. Ignat, Synthesis and structural 

aspects of some ferroespinel nanopowders for catalyst applications, The 2014 International 

Conference on Material Science and Material Engineering (MSME2014), March 15 – Martch 

16, 2014, Chicago, Illinois, USA. 

14.   C. Doroftei, P.D. Popa, E. Rezlescu, N. Rezlescu, The role of Sc ions on the magnetic and 

catalytic properties of Co-Ni nanoferrite, The 14th International Balkan Workshop on Applied 

Physics and Materials Science, Ovidius University Constanţa, 2-4 July, 2014. 

15.  E. Rezlescu, C. Doroftei, N. Rezlescu, P.D. Popa, Some ferrospinel nanopowders for 

catalyst applications, The 14th International BalkanWorkshop on Applied Physics and 

Materials Science, Ovidius University Constanţa, 2-4July, 2014.  
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Cerere de brevet de invenţie: 

  Colectivul de lucru al proiectului a depus la O.S.I.M. cererea de brevet de invenţie  cu titlul 

“Instalaţie pentru cataliză izotermă” înregistrată cu numărul A/00437 din 06.06.2013. 

  Invenţia se referă la o instalaţie de cataliză cu catalizator solid în mediu gazos ce realizează 

menţinerea temperaturii de reacţie la o valoare constantă. 

  Un catalizator solid este depus în strat subţire pe suprafaţa izolată a unui conductor încălzitor 

realizat dintr-un metal pur care are şi rolul de senzor de temperatură a catalizatorului. 

 În cazul reacţiilor catalitice cu 

degajare sau cu absorbţie de căldură, 

prin menţinerea automată a 

rezistenţei electrice a încălzitorului 

la o valoare prescrisă se menţine 

constantă temperatura acestuia, 

implicit temperatura de reacţie. 

  Instalaţia conform invenţiei a fost 

utilizată la studiul catalizatorilor 

realizaţi în cadrul proiectului 

conform schemei din figura 

alăturată. 
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Indicator de performanţă 
Propus la 

contractare 

Realizat 

până în prezent 

Lucrări publicate în reviste indexate ISI 10 11 

Lucrări publicate în alte reviste 2 2 

Lucrări communicate la conferinţe 10 15 

Cereri de brevete de invenţie 2 1 

Instalaţii de cataliză a gazelor 1 0 

Stadiul de realizare a indicatorilor de performanţă  
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Rezultate originale obţinute  

  Pentru prepararea nanopulberilor oxidice studiate în cadrul proiectului s-a utilizat o 

metodă originală, inventată şi brevetată de către membri ai colectivului de lucru. 

 S-au studiat noi compuşi oxidici, ferite şi perovskiţi cu proprietăţi catalitice, care nu au fost 

raportaţi până în prezent în literatura de specialitate. 

 S-au obţinut noi ferite şi perovskiţi cu proprietăţi catalitice performante: grade de 

conversie peste 90% şi temperaturi de conversie sub 300 oC. 

 S-a realizat şi s-a brevetat o instalaţie originală de cataliză care s-a utilizat pentru testarea 

şi caracterizarea compuşilor oxidici preparaţi. 

 O mare parte dintre rezultatele originale au fost publicate în reviste de specialitate şi 

comunicate la diverse conferinţe ştiinţifice. 


