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Director de proiect: Ing. Dana CIUTAC
Descrierea proiectului
Proiectul se referă la transferul tehnologiei de fabricație a produsului „Dispozitiv de
prelucrare rapidă a probelor pentru detecția și identificarea substanțelor toxice” (DIPROT), aflat la
nivelul de prototip de cercetare, de la CCSACBRNE către agentul economic SC ATLAS CORP SRL, care
dispune de utilajele și echipamentele necesare realizării prototipului industrial.
Dispozitivul este destinat cercetării CBRN, scopul principal pentru care a fost creat fiind acela
de prelucrare rapidă a probelor lichide şi/sau solide “in situ”, în vederea detecţiei şi identificării
agenţilor chimici toxici. Asigură creşterea sensibilităţii procesului de detecţie, precum şi scurtarea
timpului necesar prelucrării probelor solide şi lichide în vederea identificării substanţelor toxice prin
tehnici spectrometrice, venind în sprijinul instituţiilor militare şi civile care deţin aparatură de
detecţie şi identificare sau echipelor de intervenție care trebuie să acționeze în cazul apariţiei
incidentelor de natură chimică (conflicte militare, accidente sau acţiuni teroriste).
Dispozitivul va oferi posibilitatea echipelor de intervenţie să prelucreze probele din zona de
interes, „in situ”, într-un mod standardizat, în timp scurt, reducând la minim riscurile asociate
manipulării probelor contaminate cu agenţi chimici. Permite nu numai identificarea agenţilor toxici
aflaţi în cantităţi reduse în diverse tipuri de matrice, dar şi reducerea duratei necesare prelucrării
acestor probe.

Rezultate preconizate
Stadiul final care va fi atins la finalul proiectului, TRL6, presupune realizarea prototipului
industrial DIPROT, testarea și evaluarea acestuia într-un mediu relevant pentru condițiile reale de
exploatare, testarea operațională și omologarea produsului.

Rapoarte de activitate
Raport etapa 1: Analiza tehnologiei de fabricație DIPROT la nivel industrial
Perioada de derulare: 06.10 - 30.12.2016
Raport etapa 2: Execuție prototip industrial DIPROT
Perioada de derulare: 01.01 - 30.12.2017
Raport etapa 3: Testarea și evaluarea prototipului industrial DIPROT. Audituri și omologări.
Perioada de derulare: 01.01 - 05.10.2018
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