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DDIRECTII DE CERCETAREIRECTII DE CERCETARE dezvoltatedezvoltate la INCDFTla INCDFT-- IFT IaIFT Iaşşi i 
îîn domeniul n domeniul nanonanomaterialelor magnetice materialelor magnetice ::

Noi tipuri de materiale magnetice cu dimensiuni nanometrice si/sau
cu structuri ordonate nanometrice

Noi tipuri de materiale catalitice nanostructurate pentru aplicaţii în 
domeniul pilelor de combustie şi pentru stocarea hidrogenului.

Noi fenomene şi procese în materialele magnetice nanostructurate

Aplicaţiile materialelor magnetice nanostructurate: senzori şi 
traductori, biosenzori pentru medicină, sisteme de supraveghere 
electronică, sisteme de ghidare pentru industria de armament, 
dispozitive şi circuite pentru microelectronică şi electrotehnică, medii 
de înregistrare magnetică.

TehnologiiTehnologii pentrupentru prepararepreparare materialemateriale nanostructuratenanostructurate::
Prepararea aliajelor de bază prin tehnici de: topire în arc, topire prin

inducţie (în vid, aer sau atmosferă controlată)
Instalaţii de preparare a probelor prin:

răcire rapidă din topitură pe disc în rotaţie (benzi şi fire amorfe şi
nanocristaline, fire magnetice acoperite cu sticlă cu dimensiuni
submicronice : d = 950 - 100 nm)
depuneri prin evaporare termică - încălzire ‘rezistivă’ şi cu fascicul 
de electroni şi depuneri prin pulverizare catodică în C.C. sau R.F. 
(straturi subţiri, multistraturi)
ball milling, atomizare în flux de lichid - gaz (nanopulberi)
turnare în lingotiere cu forme predefinite (probe masive cu 
dimensiuni milimetrice şi structuri amorfe/nanoclusterizate şi
nanocristaline: bare, tuburi, toruri, discuri, plăci, etc.)
fotolitografie/nanolitografiere; corodare ionică: nanostructuri în 
straturi subţiri metalice şi nemetalice, reţele de nanofire
electrodepunere: reţele de nanofire; structuri multistraturi.

INFRASTRUCTURA DE CERCETAREINFRASTRUCTURA DE CERCETARE: : 

Laborator de încercări (analize) pentru materiale şi dispozitive magnetice (Certificat de acreditare
RENAR nr. LI 709/2008) 

Cameră curată ISO 5 şi ISO 7 – suprafaţa totală de 140 m2

Camera ecranată magnetic.

EchipamenteEchipamente pentrupentru preparare/caracterizarepreparare/caracterizare materialemateriale nanostructuratenanostructurate::
•• InstalaInstalaţţieie de de depuneridepuneri straturistraturi subsubţţiriiri îînn vidvid -- ATCATC--2200/AJA International, Inc.2200/AJA International, Inc.
•• InstalaInstalaţţie cu fascicul dublu, ionic ie cu fascicul dublu, ionic şşi electronic, focalizat i electronic, focalizat -- NEON 40 NEON 40 EsBEsB FIB FIB –– SEMSEM ((nanoindentare, 

naoprelucrare prin corodare ionică, tratamente pentru realizarea de nanoclusteri în matrice amorfă).
•• Microscop de forMicroscop de forţţă atomică ă atomică ParkPark SystemsSystems XEXE--100100 ((studiul proprietăţilor morfologice, topologice, electrice, 

magnetice, termice şi mecanice de suprafaţă ale materialelor)
•• MicroscopMicroscop electronicelectronic cucu baleiajbaleiaj JEOL JSM 6390JEOL JSM 6390 echipat cu ModulModul de de litografierelitografiere cucu fasciculfascicul de         de         

electronielectroni -- XENOS XENOS XP G2XP G2
•• EchipamentEchipament pentrupentru mmăăsurareasurarea caracteristicilorcaracteristicilor magneticemagnetice de de suprafasuprafaţţăă prinprin efectefect KerrKerr magnetoopticmagnetooptic

(Nano MOKE 2)(Nano MOKE 2)
•• DifractometruDifractometru de raze de raze -- X BRUKER AXS D8X BRUKER AXS D8--Advance,Advance, echipat cu ReflectometruReflectometru de raze X.de raze X.

• Materiale nanocristaline magnetic dure pe bază de FePt, obţinute din precursori amorfi
• Sisteme de detecţie pe bază de nanofire metalice multistrat pentru aplicaţii biomedicale (biosenzori

magnetici)
• Cercetări privind implementarea separării magnetice în detoxificarea sângelui uman utilizând

nanoparticule magnetice suport
• Senzori bazaţi pe elemente de detecţie nanometrice pentru aplicaţii în nano-medicină (detecţia de 

biomolecule)
• Microsenzori magnetici implantabili pentru aplicaţii medicale
• Microsenzori acustici pe bază de nanofire magnetostrictive pentru aplicaţii medicale (implanturi

cohleare)
• Noi diboruri şi hidruri nanostructurate pentru stocarea hidrogenului
• Improving the understanding of the impact of nanoparticles on the human health and the   

environment - IMPART
• Spin-current induced ultrafast switching – SPINSWITCH.

ProiecteProiecte nanaţţionaleionale şşii internainternaţţionaleionale: : 
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NANOMATERIALE NANOMATERIALE dezvoltatedezvoltate la INCDFTla INCDFT-- IFT IaIFT Iaşşi i sisi
aplicaaplicaţţiiii ale ale acestoraacestora::

Nanofire, nanopulberi, probe nanocristaline obţinute din precursori 
amorfi (benzi, fire, pulberi, straturi subţiri simple şi structuri
multistraturi), materiale amorfe/nanostructurate masive cu proprietăţi 
magnetic moi sau dure, materiale magnetostrictive amorfe şi
nanocristaline

Membrane nanoporoase de alumină în configuraţii pătrate, 
hexagonale şi triunghiulare, suport pentru nanofire, cu distanţa dintre 
pori de 200 nm şi diametrul porilor de 100 nm

Noi tipuri de materiale catalitice nanostructurate pentru aplicaţii în 
domeniul pilelor de combustie şi pentru stocarea hidrogenului.

Aplicaţiile materialelor magnetice nanostructurate: senzori şi 
traductori, biosenzori pentru medicină, sisteme de supraveghere 
electronică, sisteme de ghidare pentru industria de armament, 
dispozitive şi circuite pentru microelectronică şi electrotehnică, medii 
de înregistrare magnetică.

Imagini SEM : Nanofire multistrat cu 
diametrul de 100 nm.

Membrane nanoporoase de alumină dpor
= 50 nm (1,2); Nanofire electrodepuse în

membrane nanoporoase (3,4)

Instalaţie de depunere straturi subţiri

Nanopulberi de magnetită în suspensie

Pulberi magnetice obtinute
Prin atomizare


