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A. Notă de prezentare 
 

Prezenta lucrare, având titlul: „Definirea elementelor supuse cercetarii si Management 

proiect”, reprezintă etapa I din cadrul proiectului „Sisteme de microimbinare pentru elemente 

de circuit si incapsulare ale microsenzorilor si actuatorilor”, acronim: MICROWELD, care 
face obiectul contractului nr. 71-135/2007.  

Lucrarea este structurată în 4 capitole conţinând cercetarea documentară şi elaborarea de 
instrumente destinate managementului proiectului, impuse prin tema etapei, capitole urmate de 
un al 5-lea capitol conţinând concluziile principale ale cercetării. 

În capitolul 1, „Organizare sistem de comunicare rapidă şi eficientă între parteneri”, 
este prezentată importanţa comunicării în cadrul consorţiului, comunicare ce se constituie atât 
într-o metodă de a transmite informaţiile necesare derulării proiectului cât şi într-un instrument de 
management al proiectului. Capitolul este iniţiat cu o imagine descriptivă a conceptului de 
comunicare, imagine care va sta la baza unei alegeri ulterioare a tipului de comunicare care se va 
manifesta predominant la nivelul consorţiului. S-a stabilit aşadar că un sistem format din 
terminale audio-video conectate la un sistem de calcul cu ieşire la reţeaua internet este varianta 
cea mai ieftină, fiabilă şi la îndemâna oricărui partener. Pornind de la aceste aspecte, fiecare 
dintre cei 7 parteneri şi-a configurat propria staţie de teleconferinţă via internet. 

Capitolul 2, „Elaborare plan de organizare a activităţilor suport pentru proiect” 
prezintă rezultatul unei acţiuni de management la nivelul proiectului. Ea vizează controlarea 
derulării la nivelul anului 2008 a acţiunilor auxiliare celor de cercetare, cum ar fi: achiziţiile, 
deplasările, participările la evenimente specifice de diseminare sau actualizarea site-ului web a 
proiectului. În urma analizelor efectuate de către coordonator cu fiecare dintre parteneri în parte a 
fost posibilă elaborarea unei matrici a acestor activităţi. Aceasta este prezentată sub formă 
tabelară şi va fi utlizată de către Directorul de Proiect în analizele periodice pe care acesta le va 
face pe parcursul anului 2008. 

În capitolul 3, „Cercetarea structurilor si materialelor MEMS pentru stabilirea 

elementelor componente care pot fi imbinate prin microtehnologiile studiate”, sunt 
prezentate interpretările rezultatelor obţinute, interpretări însoţite de unele concluzii considersate 
pertinente din punct de vedere ştiinţific. 

În capitolul 4, „WEB site”, este prezentată o structură primară a site-ului web al 
proiectului. Structura respectivă, organizată de coordonatorul proiectului împreună cu partenerul 
P6, a fost supusă criticilor celorlalţi parteneri, urmând ca în scurt timp o formă finală să fie făcută 
publică. Structura este vizibilă temporar la adresa http://mindeon.com/microweld/ . Deşi este în 
construcţie, site-ul este vizitabil cu orice tip de browser. Pentru început, până la finalizare, site-ul 
va fi ataşat site-ului coordonatorului proiectului INCD în Sudură şi Încercări de Materiale (ISIM) 
Timişoara. Se intenţionează însă, ca, în cursul etapei a II-a, să se achiziţioneze un domeniu 
propriu pentru proiect, avându-se în vedere pentru aceasta variantele: www.microweld.ro sau 
www.microweld.eu sau www.microweld.org sau www.microweld.net www.microweld.com. 

În capitolul 5, „Concluzii”, sunt prezentate punctual concluziile rezultate în urma derulării 
activităţilor de cercetare documentară şi de management intern la nivelul consorţiului. 

Conform planului de realizare a proiectului cercetarea va continua în cadrul etapei a II-a 
din anul 2008 „Elaborare materiale speciale nanostructurate pentru MEMS” cu activităţile II.1 
Concepere/Proiectare materiale speciale, II.2 Elaborare materiale speciale pentru MEMS şi II.3 
Verificare materiale speciale pentru MEMS, în care se vor studia, elabora şi caracteriza materiale 
compozite utilizabile la confecţionarea microdispozitivelor MEMS. În cadrul acestei faze vor 
activa 6 din cei 7 membri ai consorţiului: P1, P2, P3, P4, P5 şi P6.  
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B. Obiective generale 
 

Scopul principal al proiectului este dezvoltarea a 3 procedee de microîmbinare a materialelor 
metalice şi nemetalice, din care sunt confecţionate componentele MEMS, în vederea realizării de 
microîmbinări care să îndeplinească cel puţin două funcţii impuse de exploatarea MEMS. Pentru 
atingerea acestui deziderat proiectul urmăreşte realizarea a 5 obiective: 
1. Determinarea de metale şi aliaje care, împreună cu materialele de bază din care sunt 

confecţionate componentele MEMS, formează eutectici la temperaturi sensibil mai mici 

decât temperaturile de topire ale materialului de bază sau materialului de adaos.  
Obiective măsurabile: stabilirea materialelor de bază metalice care vor fi supuse microimbinării 
eutectice (in funcţie de aplicaţiile urmărite), analize şi modelări ale comportării diferitelor metale 
sau aliaje în prezenţa materialelor de bază la diferite temperaturi, stabilirea perechilor care 
formează eutectici (altele decât perechile Au-Si si Pb-Sn relativ cunoscute), analiza eutecticilor 
obţinuţi, alegerea eutecticilor cu temperaturile de formare care nu afecteaza integritatea MEMS în 
timpul procesului de microîmbinare. 
2. Microprelucrarea 3D a maştilor pentru incalzirea selectivă a materialelor de bază.  
Obiective măsurabile: experimentări pentru determinarea materialelor corespunzătoare pentru 
fabricarea de măşti (pornind de la cunoştinţele existente în prezent – materialul măştii să aibă o 
temperatură de topire cu cel puţin 300oC mai mare decât temperatura de îmbinare a materialului 
de bază), experimentări pentru determinarea seturilor optime de parametri de prelucrare cu 
fascicul laser şi prin scanare 3D a măstilor, modelarea şi simularea fluxului termic în materialul 
măştii. 
3. Optimizarea parametrilor geometrico-dimensionali ai fasciculului laser pentru utilizarea 

acestuia la încălzirea microsuprafeţelor care participă la îmbinare.  
Obiective masurabile: experimentari de sudare in vederea determinarii influentelor stricte ale 
parametrilor care caracterizeaza generarea fasciculului asupra cantitatii de caldura introdusa in 
materialele de baza (in prezent exista cunostinte cu privire la interactiunea fasciculului laser cu 
materialele din care sunt confectionate unele microdispozitive de tipul actuatorilor si senzorilor – 
aur, argint, platina, titan, etc.), analiza zonelor influentate termic si a zonelor topite pentru diverse 
unghiuri de incidenta a fasciculului laser, optimizarea parametrilor geometrici ai fasciculului si a 
parametrilor de regim, modelarea si simularea fluxului termic in materialele de baza. 
4. Proiectarea de sonotrode specializate pentru sudarea prin termosonica si optimizarea 

raportului dintre cantitatile de energie introduse prin termo-compresiune si prin vibratie 

ultrasonica.  
Obiective masurabile: analiza caracteristicilor geometrice ale sistemului material - cap activ de 
microimbinare in vederea proiectarii de sonotrode cu forme si dimensiuni optime, proiectarea 
CAD a sonotrodelor, analiza materialelor posibil a fi utilizate la realizarea sonotrodelor si 
stabilirea materialului celui mai potrivit din punct de vedere tehnic si economic, realizarea fizica 
a sonotrodelor, experimentari de incalzire cu ajutorul vibratiilor ultrasonice in vederea verificarii 
modului de incalzire a materialelor de baza si implicit in vederea optimizarii sonotrodelor, 
experimentari de incalzire utilizând doua surse termice: vibratiile ultrasonice si compresiune 
termica, analiza modului de incalzire a materialelor de baza pentru diferite perechi de regimuri. 
5. Elaborarea unor ghiduri cu recomandari privind conducerea proceselor de 

microimbinare in vederea diseminarii informatiilor tehnice rezultate din derularea 

proiectului.  
Obiective masurabile: elaborare ghiduri cu recomandari, creare pagina web a proiectului pe site-
ul CO si expunerea descrierii proiectului si a ghidurilor, organizare de actiuni de diseminare, 
consultanta, asistenta si scolarizare. 
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C. Obiectivele fazei de execuţie 
 

Conform planului de realizare există două obiective importante către care sunt îndreptate 
activităţile din cadrul acestei etape: 

• Organizarea relaţiilor la nivelul consorţiului, în ideea asigurării unei funcţionări 
optime a acestuia 

• Cercetarea documentară a structurilor şi materialelor MEMS pentru stabilirea 
elementelor componente care pot fi îmbinate prin microtehnologiile studiate în cadrul 
proiectului 

În ceea ce priveşte acţiunile de organizare a consorţiului, acestea vizează atât îmbunătăţirea 
comunicării între parteneri prin adoptarea unui sistem de comunicare rapid, eficient şi ieftin, cât 
şi planificarea acţiunilor auxiliare activităţilor de cercetare, cât şi organizarea unui site-web 
pentru proiect, site cu o structură configurată în baza unui acord comun al partenerilor. 
Cercetarea documentară privind structurile şi materialele MEMS are drept scop stabilirea unei 
baze de cunoştinţe care să permită identificarea unor tipuri generale de componente care necesită 
microtehnologii de îmbinare. 
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D. Rezumat 
 

Obiectivele etapei I, în număr de două, vizează realizarea unei cercetări documentare 
privind materialele şi structurile utilizate la confecţionarea microdispozitivelor MEMS, precum şi 
unele aspecte legate de managementul proiectului.  

În ceea ce priveşte acţiunile de organizare a consorţiului, acestea sunt orientate în trei 
direcţii distincte: 

• îmbunătăţirea comunicării între parteneri prin adoptarea unui sistem de comunicare 
rapid, eficient şi ieftin,  

• planificarea acţiunilor auxiliare activităţilor de cercetare,  
• organizarea unui site-web pentru proiect, site cu o structură configurată în baza unui 

acord comun al partenerilor. 
După o analiză a conceptului şi tipurilor de sisteme de comunicare s-a stabilit faptul că 

sistemul cel mai ieftin, mai rapid, cel mai eficient şi mai la îndemâna fiecărui partener este 
conferinţa via internet. Aceasta permite discuţii între mai mulţi subiecţi simultan, subiecţii 
putându-se vedea şi auzi în timpul discuţiei. În urma stabilirii de comun acord a acestui sistem, 
fiecare dintre parteneri şi-a construit propria staţie de lucru. Aceste staţii sunt compuse din 
camere video web, microfoane şi sisteme audio, toate conectate la un sistem de calcul dotat cu 
software pentru activităţi multimedia. 

Acţiunea de planificare a activităţilor auxiliare celor de cercetare a constat în realizarea unei 
scheme matriceale prin care fiecare partener şi-a descris cronologic propriile intenţii cu privire la 
momentul derulării activităţilor de achiziţie de echipamente pentru cercetare-dezvoltare, achiziţie 
de materiale, materii prime şi obiecte de inventar, deplasărilor în interesul proiectului, participării 
la diverse conferinţe, simpozioane, mese rotunde, cu scopul de a disemina rezultatele obţinute în 
urma cercetărilor sau de a îmbunătăţi vizibilitatea proiectului. În acelaşi timp, planul conţine şi 
momentele în care se va realiza actualizarea site-ului web prin strângerea de informaţii de la 
parteneri. 

Activitatea de organizare a site-ului web a constat din elaborarea unei structuri generale a 
site-ului, structură în care să fie prezentate majoritatea informaţiilor legate de identificarea 
proiectului şi de rezultatele obţinute. Structura respectivă, organizată de coordonatorul proiectului 
împreună cu partenerul P6, a fost supusă criticilor celorlalţi parteneri, urmând ca în scurt timp o 
formă finală să fie făcută publică. Structura este vizibilă temporar la adresa 
http://mindeon.com/microweld/ . Deşi este în construcţie, site-ul este vizitabil cu orice tip de 
browser. Pentru început, până la finalizare, site-ul va fi ataşat site-ului coordonatorului 
proiectului INCD în Sudură şi Încercări de Materiale (ISIM) Timişoara. Se intenţionează însă, ca, 
în cursul etapei a II-a, să se achiziţioneze un domeniu propriu pentru proiect, avându-se în vedere 
pentru aceasta variantele: www.microweld.ro sau www.microweld.eu sau www.microweld.org 
sau www.microweld.net www.microweld.com. 

Cercetarea documentară privind structurile şi materialele MEMS are drept scop stabilirea 
unei baze de cunoştinţe care să permită identificarea unor tipuri generale de componente care 
necesită microtehnologii de îmbinare. 

S-a stabilit, aşadar, faptul că, în general, cerinţele impuse îmbinărilor de asamblare a 
MEMS sunt următoarele: 

� Îmbinarea trebuie să aibă o rezistenţă suficient de mare încât să reziste la solicitările la 
care este supusă: tensiuni şi deformaţii datorate diverselor procese tehnologice din care 
face parte chiar şi procesul de îmbinare, încărcări termice, solicitări introduse de 
anumite componente aflate în mişcare, funcţionarea în condiţii speciale (senzori 
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funcţionând la adâncime, unde presiunea este sensibil mai mare decât presiunea 
atmosferică la suprafaţa apei), etc. 

� Îmbinarea trebuie să fie etanşă astfel încât elementele funcţionale ale MEMS să nu fie 
afectate de accesul nedorit al eventualelor gaze, lichide sau impurităţi solide nano-
dimensionale 

� Procesul de îmbinare trebuie să emită o cantitate minimă de gaze în timpul derulării 
� Îmbinarea trebuie să fie estetică şi să nu aibă dimensiuni exagerate care ar putea afecta 

funcţionarea ulterioară a dispozitivului MEMS. 
Funcţiile asamblării MEMS sunt următoarele: 
� Interconexiuni electrice, optice, fluide între MEMS şi mediu 
� Protejarea MEMS împotriva contaminării, coroziunii şi deteriorărilor 
� Asigurarea unui mediu cu o stabilitate ridicată pentru derularea corespunzătoare a 

funcţiilor. 
Analizând aceste funcţii, devine o necesitate stringentă efectuarea de micro-îmbinări având 

un nivel ridicat al calităţii. 
S-a efectuat un studiu privind microîmbinările specifice microdispozitivelor de tip MEMS. 
În prezent există un număr relativ mare de tehnici de îmbinare în vederea asamblării 

dispozitivelor de tip MEMS, cele mai des utilizate procedee de micro-îmbinare a capsulei cu baza 
MEMS fiind: 

o Micro-îmbinarea prin topire 
o Micro-îmbinarea anodică 
o Micro-îmbinarea eutectică 
o Micro-îmbinarea cu sticlă sinterizată (aglutinată) 
o Micro-îmbinarea prin lipire 
o Micro-îmbinarea termo-sonică 

S-a evidenţiat faptul că cea mai importantă operaţie, clasificare după criterii economice 
(cost) o constituie încapsularea MEMS. Această operaţie trebuie să îndeplinească o serie de 
condiţii, dintre care se amintesc: îmbinarea trebuie să fie etanşă, îmbinarea trebuie să prezinte o 
rezistenţă mecanică suficientă, procesul de îmbinare nu trebuie să afecteze componentele 
electrice sau mecanice ale MEMS (afectare termică sau mecanică), procesul de îmbinare nu 
trebuie să emită fum în interiorul cavităţii în care se găseşte elementul activ al MEMS, etc. 

Cele mai des utilizate materiale pentru încapsulare sunt: Silicon, Poliurethane, Epoxi 
(răşină), Fluorocarboni, Acrilice (răşină), Parylene, Polimidă, Sticlă, Ceramice, Metal 

S-a realizat un studiu documentar asupra principalelor tipuri de nanosenzori şi de 
microsenzori nanostructuraţi. 

� S-a efectuat un studiu privind materialele metalice utilizabile la confecţionarea 
microdispozitivelor de tip MEMS, studiu care a relevat, pe scurt, următoarele: 
A. materialele metalice pot fi grupate în: 
� Materiale metalice feroase şi aliajele acestora: materiale ce conţin concentraţii mari de 

Fe 
� Materiale metalice neferoase şi aliaje ale acestora: sunt materiale fără conţinut de Fe 

sau cu o participare în concentraţie foarte mică a fierului 
B. materialele metalice neferoase cele mai utilizate sunt în număr de 6, 5 dintre acestea 
având o reţea cristalină cubică cu feţe centrate. 
C. Procesele tehnologice prin care materialele metalice sunt utilizate în construcţia 
MEMS sunt în general îndreptate către obţinerea de straturi subţiri pe diferite suprafeţe. 
D. Materialele compozite cu matrice metalică sunt, la rândul lor, relativ des utilizate la 

confecţionarea de microlagăre sau alte organe de maşini. 
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MEMS-urile pot avea cerinţe speciale din punct de vedere constructiv faţă de materialele 
plastice în funcţie de clasificarea acestora din punct de vedere mecanic. Dispozitivele 
microelectromecanice se mişcă sau cauzează mişcare în materiale. Este evident că principala 
solicitare pentru dispozitivele MEMS în mişcare este spaţiul liber sau camera de comandă. Când 
este necesar spaţiu liber, materialele tip thermoset devin inutile deoarece o cavitate este foarte 
dificil de obţinut prin metoda injectării de material. Totuşi injectarea de materiale plastice este o 
metodă ideală pentru a produce cavităţi sau diferite structuri tridimensionale precise. 
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E. Concluzii 
 

 
1. Comunicarea este un proces in care se cedeaza si se primesc informatii. Este un proces 
implicativ in care participarea membrilor consorţiului este necesara. Aceasta participare nu 
trebuie înteleasa ca fiind existenta doar la nivelul procesului de comunicare deoarece 
existenta consorţiului si a actiunilor comune din cadrul acestuia implica participarea. 
Coparticiparea reprezinta o implicare partiala. In orice consorţiu exista un nucleu constant 
care participa efectiv la realizarea scopului proiectului si duce tot greul actiunilor si exista si 
anumite elemente care nu sunt nici ostile dar nici pasive dar care participa, uneori, doar la 
anumite actiuni in vederea atingerii acelui scop comun. Se poate considera, deci, 
comunicarea-participare si coparticiparea deosebit de importante in crearea, mentinerea si 
dezvoltarea fenomenului coeziunii atat in ceea ce priveste interiorul consorţiului cat si in 
ceea ce priveste legatura membru-consorţiu sau legatura dintre consorţiu şi alte consorţii. 
 
2. Procesul comunicarii, in sine, poarta cinci intelesuri majore: 
a. Comunicarea la nivelul consorţiului reprezinta intelegerea dintre doua sau mai multe 
entitati participante în formarea consorţiului 
b. Comunicarea inseamna si comunitate 
c. Comunicarea intraconsorţială vazuta ca participare sau coparticipare in realizarea 
obiectivelor proiectului 
d. Comunicarea ca forma de organizare 
e. Comunicarea cu forme de neînţelegere  
 
3. Necesitatea instituirii unui sistem eficace de comunicare este extrem de importantă 
pentru o bună funcţionare a consorţiului. Pornind de la această consideraţie, fiecare dintre 
parteneri şi-au configurat şi realizat o staţie terminal proprie dotată cu periferice multimedia 
pentru iniţierea şi susţinerea de teleconferinţe via internet cu ceilalţi parteneri. 
 
4. S-a realizat un program privind derularea acţiunilor auxiliare activităţilor de cercetare, 
pentru fiecare partener în parte. Programul este o componentă a managementului 
proiectului. 
 
5. S-a efectuat un studiu privind microîmbinările specifice microdispozitivelor de tip 
MEMS. Cele mai des întâlnite definiţii ale microîmbinărilor sunt următoarele: 
a. Micro-îmbinările sunt îmbinări având cel puţin una dintre dimensiuni maxim de ordinul 

sutelor de micrometri. 
b. Micro-îmbinările sunt îmbinări având zone influenţate termic cu lăţimi de maxim 200 

µm. 
c. Micro-îmbinările sunt îmbinări la care materialul de adaos este aşezat cu precizie, 

toleranţele localizării materialului de adaos fiind de obicei exprimate în sute de 
micrometri. 

d. Micro-îmbinările sunt îmbinări realizate pe elemente având cel puţin una dintre 
dimensiuni maxim de ordinul sutelor de micrometri 

 
6. În prezent există un număr relativ mare de tehnici de îmbinare în vederea asamblării 
dispozitivelor de tip MEMS, cele mai des utilizate procedee de micro-îmbinare a capsulei 
cu baza MEMS fiind: 



 12 

� Micro-îmbinarea prin topire 
� Micro-îmbinarea anodică 
� Micro-îmbinarea eutectică 
� Micro-îmbinarea cu sticlă sinterizată (aglutinată) 
� Micro-îmbinarea prin lipire 

o Micro-îmbinarea cu prin lipire cu polimer 
o Micro-îmbinarea prin lipire cu adezivi 

� Micro-îmbinarea termo-sonică 
 
7. S-a efectuat un studiu privind microîmbinările specifice MEMS. S-au constatat 
următoarele: 

� Microîmbinarea permite reducerea efortului de fabricare şi utilizare a MEMS-urilor prin: 
reducerea complexităţii realizării fiecărui microdispozitiv; reducerea timpilor şi costurilor 
fiecărui microdispozitiv, realizarea de tipuri noi de dispozitive; încapsulare. 

� Cele mai frecvent utilizate metode de micro-îmbinare sunt: 
– Îmbinări cu ajutorul raşinilor epoxidice (Fotopolimeri) 
– Micro-suduri eutectice 
– Imbinare termică în cậmp electrostatic (Anodic bonding, sau electrostatic or field-
assisted thermal bonding) 
– Îmbinare cu topirea siliciului (Silicon fusion bonding) 
– Altele 

- Bazate pe presiune 
- Bazată pe termocompresia a două metale 
- Sudură ultrasonică 
- Metode bazate pe utilizarea laserilor 
- Topire la rece a SiO2 (Low-temp glass bonding) 

� Au fost studiate principalele procedee de microîmbinare utilizate la confecţionarea de 
microdispozitive MEMS 

� S-a evidenţiat faptul că cea mai importantă operaţie, clasificare după criterii economice 
(cost) o constituie încapsularea MEMS. Această operaţie trebuie să îndeplinească o serie 
de condiţii, dintre care se amintesc: îmbinarea trebuie să fie etanşă, îmbinarea trebuie să 
prezinte o rezistenţă mecanică suficientă, procesul de îmbinare nu trebuie să afecteze 
componentele electrice sau mecanice ale MEMS (afectare termică sau mecanică), 
procesul de îmbinare nu trebuie să emită fum în interiorul cavităţii în care se găseşte 
elementul activ al MEMS, etc. 

� Cele mai des utilizate materiale pentru încapsulare sunt: Silicon, Poliurethane, Epoxi 
(răşină), Fluorocarboni, Acrilice (răşină), Parylene, Polimidă, Sticlă, Ceramice, Metal 

 
8. S-a efectuat o cercetare documentară privind structurile şi materialele MEMS are drept 
scop stabilirea unei baze de cunoştinţe privind sistemele de prelucrare şi microprelucrare cu 
laser a materialelor metalice, polimerice şi compozite utilizabile în confecţionarea de 
microdispozitive de tip MEMS.  
 
9. Au fost prezentate caracteristicile unui sistem integrat de procesare a materialelor cu 
laserul, prezentare conţinând aspecte ce vizează procesarea de materiale cu laserul, o serie 
de generalitati privind fasciculul laser CO2, interactiunea radiatie laser-materie şi 
caracteristicile laserilor de mare putere utilizaţi in procesarea de materiale.       
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10. În ceea ce priveşte sistemele laser s-a urmărit în cercetarea documentară, evidenţierea 
următoarelor aspecte: cerintele privind fasciculul laser pentru a fi utilizat in procesarea de 
materiale, generarea fasciculelor laser cu CO2 de mare putere, profilul fasciculului laser, 
traseul  si transformarea optica a fasciculului pentru procesare de materiale, generalitati, 
cerinte privind utilizarea in sinteze de procesare a materialelor, sistemele de prelucrare 
optica a fasciculului laser utilizate in procesarea materialelor şi focalizarea  fasciculului 
generat. 
 
11. S-a efectuat un studiu documentar privind nanosenzorii şi microsenzorii nanostructuraţi. 
Au fost analizaţi următorii senzori: 
 

Tabel 5.1 Nanosenzori şi senzori nanostructuraţi 
Senzori pentru sistemele de sudare Senzor de zgomot 
Senzori de scanare Senzor de temperatură 
Senzori de deformaţii Senzori electrochimici 
Senzori de microcurenţi Senzori de presiune 
Senzori de câmp magnetic Senzor de apreciere distanţă 
- Magnetometrul Senzori exfoliere/delaminare 
- Gradiometrul Senzor de debit 
- Senzor valvă de rotire Senzor de vibraţii 
Senzor de defecte în material Senzor de goluri de material 
Senzori sensibili la particule speciale Senzor de înclinaţie şi debit cu lichide magnetice 
Senzor de radiaţie infraroşu şi ultrasonică Senzor de lumină 
Senzori de gaze  

 
Principala concluzie a fost legată de faptul că elementele active ale acestor senzori sunt 

confecţionate din materiale nanostructurate. 
 
12. S-a efectuat un studiu privind materialele metalice utilizabile la confecţionarea 

microdispozitivelor de tip MEMS, studiu care a relevat, pe scurt, următoarele: 
A. materialele metalice pot fi grupate în: 

� Materiale metalice feroase şi aliajele acestora: sunt materiale ce conţin concentraţii mari 
de Fe 

� Materiale metalice neferoase şi aliaje ale acestora: sunt materiale fără conţinut de Fe sau 
cu o participare în concentraţie foarte mică a fierului 

B. materialele metalice neferoase cele mai utilizate sunt în număr de 6, 5 dintre acestea 
având o reţea cristalină cubică cu feţe centrate. 

 
Tabel 5.2 Materialele metalice neferoase utilizate predominant la confecţionarea de MEMS 

Simbol Număr atomic Raza atomică în Å Structură Distanţa interatomică în Å 
Al 13 1,43 FCC 2,86 
Ti 22 1,47 HCP 2,90 
Cu 29 1,28 FCC 2,55 
Ag 47 1,44 FCC 2,97 
Pt 78 1,38 FCC 2,77 
Au 79 1,44 FCC 2,88 
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C. Procesele tehnologice prin care materialele metalice sunt utilizate în construcţia MEMS 
sunt în general îndreptate către obţinerea de straturi subţiri pe diferite suprafeţe. 

D. Materialele compozite cu matrice metalică sunt, la rândul lor, relativ des utilizate la 
confecţionarea de microlagăre sau alte organe de maşini. 

 
13. S-a efectuat un studiu privind materialele plastice utilizabile la confecţionarea 
microdispozitivelor de tip MEMS, studiu care a relevat, pe scurt, următoarele aspecte. 
Tehnologiile de realizare a MEMS-urilor utilizează materiale din aproape întreaga gamă, 
printre acestea numărându-se, după cum s-a văzut anterior, şi materialele plastice. Una din 
tehnologiile cu mare succes în construcţia MEMS este cea de injecţie a materialelor plastice 
la nivel micronic. Astfel se pot realiza suporturi pentru microcipuri din construcţia MEMS 
cum ar fi cele din realizarea unor senzori de presiune sau unor senzori tactili. 
Polimerii sunt materiale organice (conţin carbon) care prezintă reţele moleculare extinse. 
Principalele caracteristici ale polimerilor sunt: 
� Majoritatea polimerilor sunt slabi conducători de electricitate fiind de fapt utilizaţi în 

diferite aplicaţii ca izolatori.  
� Polimerii prezintă densităţi scăzute şi temperatură scăzută la care se înmoaie.  

Deşi polimerii prezintă o structură necristalină, totuşi este posibil să se găsească polimeri 
monocristalini. 
Un număr relativ mare de polimeri au fost introduşi în procesele de fabricaţie a MEMS, în 
ultimii ani. Exemple de astfel de polimeri includ: 

• polidimetilsiloxanii (PDMS),  
• polimerii biodegradabili 
• poliparaxilenii (parylene) 
• poliesterii 
• poliamidele 
• benzile ceramice. 

 
14. S-a efectuat un studiu privind materialele plastice utilizabile la confecţionarea 
microdispozitivelor de tip MEMS, studiu care a relevat, pe scurt, următoarele: 

� Polimerii sunt materiale realizate din lanţuri lungi de molecule apărute în mod natural, dar 
în prezent crearea polimerilor se produce pe cale sintetică. Referitor la materialele plastice 
nu se poate afirma fără îndoială că sunt materialele cele mai importante în zilele noastre. 

� MEMS-urile pot avea cerinţe speciale din punct de vedere constructiv faţă de materialele 
plastice în funcţie de clasificarea acestora din punct de vedere mecanic. Dispozitivele 
microelectromecanice se mişcă sau cauzează mişcare în materiale. Este evident că 
principala solicitare pentru dispozitivele MEMS în mişcare este spaţiul liber sau camera 
de comandă. Când este necesar spaţiu liber, materialele tip thermoset devin inutile 
deoarece o cavitate este foarte dificil de obţinut prin metoda injectării de material. Totuşi 
injectarea de materiale plastice este o metodă ideală pentru a produce cavităţi sau diferite 
structuri tridimensionale precise. 

� Clasa de termoplaste reprezentată de LCP prezintă cele mai bune proprietăţi pentru 
realizarea de încapsulări acest lucru fiind indicat şi de valoarea mare a punctului de topire 

� Clasa de termoplaste din care face parte LCP prezintă un nivel de absorţie al umezelii 
foarte mic, proprietate foarte importantă pentru circuite integrate din componenţa MEMS 

Cavitatea utilizată pentru încapsularea MEMS se realizează foarte uşor şi cu precizie 
ridicată utilizând un cadru metalic de ghidaj pentru materialul injectat 
 
15. S-a realizat structura site-ului web al proiectului. Aceasta este: 



 15 

• Home  
• Cercetatori  
• Contact  
• Echipamente utilizate  
• Etape / Activitati  
• Parteneri  
• Sumar 

Pentru realizare s-a utilizat conceptul CMS. CMS (Content Management System) este un 
sistem utilizat pentru a gestiona continutul unui web site. Un CMS este compus din doua 
elemente: aplicatia care manageriaza continutul (CMA) si cea care il livreaza (CDA). 
Elementul CMA permite managerului sau autorului, care s-ar putea sa nu cunoasca 
Hypertext Markup Language (HTML), sa managerieze crearea, modificarea si inlaturarea 
continutului unui site web fara consultanta unui expert in domeniu (webmaster). Partea 
CDA foloseste si compileaza informatiile pentru a updata un site. 
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