
CercetareINDUSTRY WATCH

2

Micro-ºi nanotehnologiile pãtrund astãzi în

toate domeniile de aplicaþie, de la mediu

la energie ºi de la industria auto la tehni-

cile medicale.

C
ercetarea în domeniul micro-
ºi nanotehnologiilor necesitã
o puternicã concentrare de
resurse experimentale ºi un
mod special de organizare

(modelele aparþin þarilor dezvoltate,
cum ar fi SUA ºi unele þãri europene).

Mai întâi, procesele de mare fineþe
necesitã o aºa-numita “camera albã” sau
“camerã curatã” (clean room) - o infra-
structurã complexã de lucru, de 1000 de
ori mai curatã decât o salã pentru oper-
aþii chirurgicale. Echipamentele com-
plexe de fabricaþie la scarã “micro” ºi
“nano” sunt dublate de aparaturã de
mare fineþe pentru investigare.

O facilitate de acest gen trebuie sã fie
extrem de versatilã, permiþând atât cerc-
etarea unor noi materiale ºi procese, re-
alizarea unor structuri experimentale
conceptual noi, cât ºi realizarea simul-
tanã a numeroase structuri  (micropro-
ducþie) sau a unor structuri complexe,
integrate. Se pot realiza astfel simultan
mii de senzori ca dispozitive individuale
sau se pot fabrica matrici de senzori,
fiecare matrice fiind o “piesã” (dispozi-
tiv) unic. “Micro” ºi “nano” înseamnã nu
numai “mic” sau “foarte mic” ci ºi ieftin
ºi/sau complex. Din punct de vedere or-
ganizatoric, trebuie sã existe posibili-
tatea de a acoperi o gamã extrem de vari-
atã de activitãþi, de la cercetarea funda-
mentalã ºi cea de material pânã la cerc-
etare industrialã ºi microproductie. 

O facilitate “micro-nano” trebuie sa
fie un “centru experimental” - placã tur-

nantã a activitãþii CD a unui institut. Dar
mai mult decât atât! Facilitatea trebuie
sã fie deschisã: a) cercetãtorilor din alte
domenii, pentru a susþine o investigaþie
multidisciplinarã cu aplicaþii diverse; b)
studenþilor de la masterat ºi doctorat –
pentru a asigura formarea resurselor
umane; c) industriei (ºi în primul rând
IMM-urilor inovative) – pentru a facilita
inovarea.

O astfel de facilitate se clãdeºte acum
în „hala tehnologicã” a IMT, laborator

cu laborator ºi echipament cu echipa-
ment. În iunie 2008 a fost instalat un
echipament performant de litografie cu
fascicul de electroni: Raith ee__LLiinnee.
Aceastã tehnicã constã în baleierea unei
suprafeþe, acoperite cu un strat de elec-
tronorezist, de cãtre fasciculul de elec-
troni care va „scrie” astfel pe suprafaþã
„tiparul” dorit. ee__LLiiNNEE permite o re-
zoluþie mai bunã de 20 nm, pe întreaga
arie activã (10cm x 10cm). Dispunând de
opþiunile de lucru pentru nanomanipu-
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Figura din stânga aratã litografia “combinatã” (opticã – fascicul de elec-
troni) pentru aplicaþi i biomedicale: l itografie opticã (medalion stânga) ºi

l itografia cu fascicul de electroni (medalion dreapta). 
Figura din dreapta reprezintã o imagine generalã a echipamentului.

Imaginea alãturatã are o suprafaþã de 5 micron x 5 micron, 
în timp ce grosimea lini i lor l iterelor este de 115 nm ºi punctul de pe “i”

este de 180 nm. Substratul folosit este aur ºi textul este „scris” cu 
MHA (16 – Mercaptohexadecanoic Acid). Imaginea a fost “cititã” la un

unghi de 10 iar textul reprezintã logo-ul IMT- Bucureºti.



larea probelor, depunere ºi corodare in-
situ, echipamentul este de fapt o „staþie
de nanoinginerie”, prima de acest gen
într-o întinsã zonã geograficã.  Echipa-
mentul este ideal pentru cercetarea în
domeniul nanotuburilor de carbon, in-
gineria filmelor subþiri, cristalelor foton-
ice ºi fizicii cuantice. 

Nanolitografia ““pprriinn  iimmpprriimmaarree”” este
o altã noutate în IMT- Bucureºti. Este o
tehnologie care realizeazã structuri cu
dimensiuni caracteristice de ordinul ze-
cilor de nanometri pânã la microni. Un
cantilever tip AFM (folosit ºi în micro-
scopia de forþã atomicã = AFM) este
„scufundat” în „cernealã” ºi „scrie” pe
substrat. „Cernealã” poate fi o soluþie de
polimer, soluþie de molecule organice,
precursori sol-gel, macromolecule,
coloizi de nanoparticule. Aplicaþiile sunt
legate de funcþionalizarea suprafeþelor
(în directã legãturã cu proteica, re-
cunoaºterea ADN-ului, identificarea
viruºilor), dar ºi în corecþia mãºtilor fo-

tolitografice, electronicã molecularã, re-
alizarea de ttiippaarree pentru litografia de
nanoimprimare.      

Echipamentele de mai sus sunt insta-
late într-o zonã recent amenajatã a halei
tehnologice. Nanolitografia de impri-
mare este disponibilã în noua camerã
albã (clasã 1000), pusã în funcþiune la în-
ceputul lui septembrie 2008, alãturi de
alte echipamente tehnologice (depuneri
în vid prin pulverizare ºi prin fascicul de
electroni, corodare în ioni reactivi etc.),
incluzând fotolitografie ºi realizare de
“mãºti” prin scriere directã cu laser. 
O nouã camerã albã, care va cuprinde
echipamente de depunere chimicã din
vapori a straturilor subþiri, va fi inaugu-
ratã în trim. I al anului 1009 ºi va per-
mite susþinerea cercetãrilor din dome-
niul sistemelor micro-electro-opto-
mecanice, celulelor fotovoltaice,
nanobiotehnologiei.

Noile dotãri de caracterizare în curs
de instalare în luna noiembrie 2009

cuprind microscopul electronic de
baleiaj cu emisie asistatã de câmp SEM-
FEG, microscopul de baleiaj în câmp
optic apropiat (SNOM), interferometru
cu luminã albã (WLI).

Dotãrile de mai sus sunt obþinute
printr-un numãr mare de proiecte de in-
frastructurã care le completeazã pe cele
ale Nano-ScaleLab (“nucleul”) iniþial, fi-
nanþat din proiectele de reþele tehnolo-
gice RTN-NANOEL ºi NANOSCALE-
CONV, finanþate din programul CEEX.

Exploatarea judicioasã a acestor do-
tãri va fi asiguratã de cãtre “Centrul de
servicii” IMT-MINAFAB, (www.imt.ro/
MINAFAB) care asigurã ºi interfaþa cu
utilizatorii.

Inaugurarea oficialã a acestei faci-
litãþi (deja operaþionalã într-o mare pro-
porþie) va avea loc în sãptãmânile urmã-
toare.
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