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Din anul 2002, în INCD-Microtehnologie

(IMT - Bucureºti) funcþioneazã “Centrul de

nanotehnologii”, entitate din institut pusã

sub egida Academiei Române. Aceastã

“afiliere” la Academie este legatã de o su-

pervizare strict ºtiinþificã (nu ºi administra-

tivã) ºi un plus de vizibilitate. Pentru în-

ceput “centrul” s-a identificat cu unul din

laboratoarele de cercetare ale IMT ºi

anume “Laboratorul de nanotehnologie”

(apãrut odatã cu înfiinþarea IMT ca institut

naþional, în 1996). 

Î
n ultimii ani, în IMT activitãþile
legate de nanotehnologii s-au am-
plificat ºi diversificat considerabil.
În momentul de faþã denumirea de
“Centru de nanotehnologii” de-

semneazã un colectiv interdisciplinar cu
cercetãtori din mai multe laboratoare de
cercetare-dezvoltare. Centrul de nan-
otehnologii beneficiazã de o bazã mate-
rialã excelentã: aparaturã performantã,
instalatã într-o “zonã curatã” a halei
tehnologice, spaþiu dat în exploatare în
septembrie 2008. Colectivele de cerc-
etare au creat aici “laboratoare experi-
mentale” deschise tuturor cercetãtorilor
în institut, dar ºi specialiºtilor din exte-
rior. 

Vizita Preºedintelui Academiei
Române, academician Ionel Haiduc.

Pe 12 martie 2009, preºedintele Aca-
demiei Române a vizitat “Centrul de
nanotehnologii” din IMT, la invitaþia
directorului general al institutului,
academician Dan Dascãlu. Acad. Ionel
Haiduc, preºedintele Academiei Româ-
ne, a fost însoþit în vizita sa de acad. Dan
Dascãlu ºi de dr. Irina Kleps, ºefa Labo-
ratorului de nanotehnologii (Fig 1.).

Una din dotãrile cele mai impresion-
ante ale “centrului” este staþia de nano-
inginerie (Fig. 2). Echipamentul e_LiNE,
Raith (nanoengineering workstation),
unic nu numai în România, dar într-o
întreagã zonã din estul Europei. Echipa-
mentul permite structurarea la scarã
nanometricã prin litografie cu fascicul
de electroni, dar ºi prin depunere ºi
corodare induse cu fascicul de electroni.
Printre cercetãrile întreprinse aici se
numãrã realizarea de nanostructuri
SAW (Surface Acoustic Wave) ºi BAW
(Bulk Acoustic Wave) care lucreazã la
frecvenþe extrem de înalte (prin mã-
rimea frecvenþei de lucru ºi materialele
folosite, aceste structuri reprezintã pre-
miere mondiale). Alte cercetãri sunt

legate de nanodispozitive pentru apli-
caþii biomedicale, respectiv cristale fo-
tonice ºi elemente optice de difracþie.
Colaborãrile internaþionale au loc 
cu LAAS/CNRS, Toulouse (Franþa),
Chalmers University of Technology
(Suedia), IESL-FORTH, Heraklion (Gre-
cia), UCL, Louvain (Belgia). 

Fig. 3 reprezintã cel mai performant
microscop electronic de baleiaj existent
în prezent în þarã, care foloseºte emisia
în câmp (SEM -FEG). Intrat recent în
funcþiune, este folosit pentru analize
topografice ºi compoziþionale de ultra-
inaltã rezoluþie (1,5 nm), în colaborare
cu University of Salerno ºi INFN, Rome
(Italia), în proiectul “Catherine” din 

PC 7, dedicat utilizãrii nanotuburilor de
carbon în nanoelectronicã. În medalion
figura 3 avem o imagine de electroni se-
cundari a unui material compozit cu uti-
lizãri în aeronauticã (probã furnizatã de
INFN Roma). În Fig. 3 ºi 4 explicaþiile
sunt date de cãtre fiz. Adrian Dinescu,
ºeful Laboratorului de caracterizare ºi
structurare la scarã „nano”. 

Centrul de nanotehnologii din IMT
funcþioneazã sub egida Academiei Române
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Fig. 4 aratã o imagine din “NanoBio-
Lab”, folosit pentru dezvoltare de
tehnologii (microarray-uri, biosenzori)
care utilizeazã materiale biologice (pro-
teine, ADN, enzime) pe suport solid
(siliciu, sticlã, polimeri). Este dotat cu un
plotter microarray pentru imobilizarea
pe suprafeþe funcþionalizate a materi-
alelor biologice de tip proteinã sau ADN
ºi cu un scanner microarray, pentru
citirea structurilor realizate folosind ex-
citarea probei cu un laser. În imagine
prezentarea este facutã de cãtre fiz.
Monica Simion.

Fig. 5 reprezintã o imagine de la in-
stalarea microscopului cu scanare elec-
trochimicã (SECM) – o ultimã achiziþie a

“Centrului de nanotehnologii” (specia-
listul german dã explicaþii preºedintelui
Academiei). Acest echipament va fi uti-
lizat atât pentru analiza cât ºi pentru
structurarea suprafeþelor active din
punct de vedere electrochimic, cu apli-
caþii biomedicale. Astfel se vor obþine
imagini ale proprietãþilor catalitice ale
suprafeþelor electroactive, ale gradi-
enþilor de pH locali sau ale activitãþilor
enzimatice la nivelul membranelor bio-
logice. În plus, structurarea suprafeþelor
permite depunerea electrochimicã local-
izatã, la scarã nanometricã a metalelor
sau a polimerilor conductivi.

Exemplele de mai sus nu epuizeazã
dotãrile “Centrului de nanotehnologii”.
În aceeaºi zonã, în imediata proximitate
a “camerei albe” destinate micro- ºi
nanofabricaþiei (spaþiu ultracurat) sunt
instalate ºi o parte din echipamentele de
caracterizare ale Centrului de excelenþã
MIMOMEMS (RF and Opto MEMS), fi-
nanþat de cãtre UE (2008-2011). Infor-
maþii despre toate aceste resurse experi-
mentale se gãsesc pe pagina de web a In-
stitutului Naþional de Microtehnologie
(www.imt.ro). �


