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NANOTEHNOLOGII - Definiţie

● Înţelegerea comportamentului şi controlul 
materiei la scară nanometrică - 1 to 100 nm;

● Obţinerea de imagini, măsurarea, modelarea şi 
manipularea materiei la scară nanometrică; 

● Cuprind toate materialele, dispozitivele, 
elementele, etc. realizate prin manipularea 
deliberată a materiei la scară nanometrică, cărora 
li s-a imprimat o anumită funcţionalitate. 
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●‘Nano’ în limba greacă înseamnă ‘dwarf’.

NANOMETRUL - Definiţie

= creaturi humanoide mici de 
înălţime, care trăiau sub 
pământ, întâlnite în mitologia 
nordicilor şi în cea germană. 
Aveau calităţi şi puteri 
deosebite. 



NANOMETRUL - Definiţie

Mai puţin de 
1nm

Diametrul atomilor 
este de câţiva Å, 

adică câteva zecimi 
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figură are o lăţime 
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Miliarde de 
nm

Un bărbat cu 
înălţimea de 2m 

are 2 miliarde nm
înălţime





●Lungimea de undă a luminii in vizibil: 300 – 700 nm

●1 nm = un miliard dintr-un metru = 1 x 10-9 m (1 x 10-7 cm) 

●1 nm = 1/50,000 din diametrul firului de păr

●1 nm = 1/100,000 din grosimea unei foi de hârtie

●100 nm = 0.1 micron (μm)

●1000 nm = 1 micron (μm)

●1000 μm = 1 mm

NANOMETRUL - Definiţie



● Lumea “micronilor" este cea cu care suntem obişnuiţi. 

● De-a lungul anilor a existat tendinţa de a se 
miniaturiza continuu dispozitivele şi componentele 
create de om.

● Nanotehnologiile presupun tranziţia abruptă de la 
scala micronică/submicronică la scala 1 - 100 nm. 

Evoluţii în dimensiunea 
lucrurilor



● Proprietăţile fundamentale ale materialelor se 
schimbă la scară nanometrică – apar proprietăţi care 
nu au mai fost observate până acum!

● Nanotehnologiile permit obţinerea de materiale şi 
dispozitive inovative, cu noi proprietăţi. 

Ce se întâmplă la scară 
nanometrică?



● Structura cristalină
● structura cristalină a nanoparticulelor este diferită de cea materialului 
macrocristalin:
- nanoparticulele de oxid de zirconiu sunt tetragonale/cubice (structura de

echilibru este monoclinică).

● Temperatura de topire
● temperatura de topire a nanoparticulelor este diferită de cea a materialului 
densificat: 

- CdS Ttop se reduce de la 1720 oK pentru materialul densificat la < 1200 oK 
atunci când dimensiunea particulelor este < 3 nm. 

Ce se întâmplă la scară 
nanometrică?



● Structura electronică
● Structura electronică de benzi se schimbă la scară nanometrică:
- în nanoparticulele de TiO2 se înregistrează modificarea lărgimii benzii 

interzise (în sensul scăderii acesteia);
- nanoparticulele de Hg < 2 nm prezintă conducţie non-metalică. 

● Proprietăţi optice
● Comportamentul optoelectronic al nanoparticulelor este diferit faţă de cel 
al materialului densificat:

- lungimea de undă a luminii emise depinde de dimensiunea particulelor la 
scară nanometrică.

Ce se întâmplă la scară 
nanometrică?



● Reflexia luminii
● Caracteristicile legate de reflexia luminii sunt diferite la scară nanometrică:

- nanoparticulele sub o anumită dimensiune nu reflectă lumina în vizibil 
(< 1/20 din lungimea de undă a luminii)

● Difuzie
● Difuzia atomică în nanoparticule este diferită faţă de cea în materialele cu 
micro-grăunţi cristalini:
- dependenţă exponenţială de dimensiunea particulelor;
- efecte de suprafaţă.

Ce se întâmplă la scară 
nanometrică?



● Solubilitatea: 
● Substanţe care nu sunt solubile la nivel micrometric pot deveni 
solubile la nivel nanometric. 

● Suprafaţa specifică: 
● Raportul suprafaţă/volum foarte mare, caracteristic 
nanoparticulelor, deschide multe posibilităţi pentru crearea de noi 
materiale şi facilitarea proceselor chimice. 
- în materialele convenţionale majoritatea atomilor nu se situează pe 
suprafaţă/interfaţă, în timp ce nanotehnologiile lucrează adesea 
exclusiv cu monostraturi de particule.

Ssp=6x1m2=6m2 Ssp=6x(1/3m)2x27=18m2Ssp=6x(1/2m)2x8=12m2

Ce se întâmplă la scară 
nanometrică?



● Proprietăţi mecanice
● Proprietăţile mecanice ale materialelor nanocristaline sunt foarte diferite:
- dislocaţiile influenţează ductilitatea şi rezistenţa mecanică a materialelor 
microcristaline;
- alunecarea dislocaţiilor determină apariţia deformaţiilor şi eventual 
distrugerea corpului solid;
- activitatea dislocaţiilor scade pe măsură ce dimensiunea grăunţilor cristalini 
scade;
- dislocaţiile sunt absente în nanocristalele cu dimensiuni de 10 -20 nm. 

Dislocaţie elicoidalăCristal perfect Dislocaţie marginală

Ce se întâmplă la scară 
nanometrică?



Ce se întâmplă la scară 
nanometrică?

TCurie ct.TCurie variabilăBaTiO3120

tetragonalcubicBaTiO3120

antiferomagneticsuperparamagneticCr2O3>80

rutilanatasTiO250

conductivitate 
termică normală

conductivitate 
termică redusăZrO2 (YSZ)24-30

monoclinictetragonalZrO28-26

cubicmonoclinicY2O3~13

ConvenţionalNano

Structură / Proprietate
Material

Dimensiunea
de particulă
critică [nm]



Exemple în natură

● Natura este un maestru în a opera la scară 
nanometrică: funcţionarea organismelor vii este 
condiţionată de mecanisme la scară nanometrică. 

Molecula de miozină pe o 
fibră de actină

● Actina şi miozina formează un 
sistem responsabil pentru 
contracţia muşchilor;

- Serii de paşi în care capul 
miozinei împinge actina în paşi 
mici, de 10 – 28 nm.



Exemple în natură

● Natura este un maestru în a opera la scară 
nanometrică: funcţionarea organismelor vii este 
condiţionată de mecanisme la scară nanometrică. 

● Molecula de glucoză: 0,6nm;
● Enzima glucoză oxidaza: 5nm;
● Reacţia enzimatică are loc atunci 
când molecula de glucoză se 
cuplează cu aceea a enzimei. 



Exemple din istorie

● Înaintaşii noştrii au utilizat nanotehnologiile 
întâmplător: 

● Ceramică din perioada Renaşterii 
descoperită în Deruta, Italia. 
● S-a dovedit că are în conţinut 
particule nanometrice de Cu şi Ag. 



Exemple din istorie

● Experimentele lui Faraday cu suspensii coloidale de 
particule de aur (1856) : 

● Suspensia coloidală de nanoparticle de aur are 
culoarea roşie;
● Adaosul de săruri, care provoacă aglomerarea 
particulelor, conduce la modificarea culorii filmului.  



● Descoperirea zonelor Guinier-Preston în aliajele de 
Al-Cu în anii ’30

● Odată cu apariţia microscopului electronic de transmisie (TEM) şi a 
metodelor de analiză care utilizează difracţia de raze X, s-a stabilit că 
întărirea prin îmbătrânire în aliajele Al-4%Cu se datorează 
aglomerărilor de atomi de Cu – zone Guinier-Preston (GP) –
precipitate cu dimensiuni de 10 / 100nm;

creşterea durităţii aliajelor de aluminiu prin îmbătrânire se 
datorează structurii nanometrice.

Cum s-a ajuns la 
Nanotehnologii?



● Fizicianul Richard Feynman, 1959: “There is Plenty 
of Room at the Bottom: An Invitation to Enter a New 
Field of Physics”:

“The principles of physics, as far as I can see, do not speak against the
possibility of maneuvering things atom by atom. It is not an attempt to violate 
any laws; it is something, in principle, that can be done; but in practice, it 
hasn’t been done because we are too big.”

Cum s-a ajuns la 
Nanotehnologii?



● K. Eric Drexler, 1986: “Engines of Creation: The 
Coming Era of Nanotechnology”:

● publică prima oară faimoasa sa predicţie care descrie ce s-ar 
putea întâmpla dacă nanotehnologiile moleculare ar fi utilizate 
pentru a construi maşini care se pot autoreplica, fără a putea fi 
controlate – scenariul “gray goo”.  

Cum s-a ajuns la 
Nanotehnologii?

●Herbert Gleiter, sfârşitul anilor ’80:
● Având în vedere că numărul de atomi la 
limita între grăunţii cristalini este ridicat (ca 
proporţie), comportamentul fundamental al 
materialelor nanocristaline va fi diferit.



● Microscopul de baleiaj cu efect tunel şi microscopul de 
forţă atomică: 

● Imagini la scară ‘atomică’;
● Manipularea materiei la scară ‘atomică’;

● Îmbunătăţirea rezoluţiei microscopului electronic de 
transmisie TEM şi a microscopului electronic de baleiaj 
MEB;
● Constatarea că lucrurile sunt diferite la scară 
nanometrică;
● Raportul World Technology Evaluation Center (WTEC);
● Preşedintele Clinton anunţă Iniţiativa Naţională în 
Domeniul Nanotehnologiilor, ianuarie 2000.

Cum s-a ajuns la Nanotehnologii 
Evenimente determinante - anii ’90



Nanomateriale

Nanotehnologii Dispozitive

Nanomateriale



Nanomateriale

● Un nanomaterial este compus sau constituit din nano-
obiecte (a căror dimensiune este cuprinsă între 1 şi 100 
nm), care prezintă proprietăţi specifice la scară 
nanometrică.



● întărite la scară nanometrică;

● nano – structurate în suprafaţă;

● nano – structurate în volum.

Clasificarea 
nanomaterialelor



● întărite la scară nanometrică:
● Nano–obiectele sunt incorporate într-o matrice pentru a 

induce o funcţie nouă sau pentru a îi modifica proprietăţile 
mecanice, optice, magnetice sau termice (în produse 
cosmetice, lacuri, beton, cerneală pentru tipografie, etc.).

Clasificarea 
nanomaterialelor



● întărite la scară nanometrică:
● fibre de silice din beton, pentru îmbunătăţirea fluidităţii şi 

proprietăţilor mecanice;
● alumina ultra fină, utilizată pentru lustruirea discurilor şi 

plăcilor dure în microelectronică; 
● pigmenţii organici şi minerali pentru vopseluri şi lacuri;
● nanoparticule de dioxid de titan ca protecţie la radiaţiile 

ultraviolete, pentru cremele solare.

Clasificarea 
nanomaterialelor



● nano – structurate în suprafaţă:
● Realizarea unei acoperiri constituite din unul sau mai 

multe nanostraturi elementare permite:
- modificarea proprietăţilor substratului, în vederea atingerii 

unor parametrii prestabiliţi, în ceea ce priveşte spre 
exemplu rezistenţa la eroziune, oxidare sau abraziune, 
etc.; 

- să-i confere funcţionalităţi noi în termeni de: aspect, 
duritate, aderenţă (tribologie), rezistenţă la coroziune, 
proprietăţi optice şi/sau electronice.

Clasificarea 
nanomaterialelor



● nano – structurate în suprafaţă:
● colorarea ambalajelor din sticlă;

● inducerea unei funcţii de autocurăţare;

● întărirea suprafeţei polimerilor.

Clasificarea 
nanomaterialelor



● nano – structurate în volum:
● Sunt materiale care, datorită structurii lor nanometrice 

intrinseci (porozitate, microstructură), beneficiază de 
proprietăţi fizico - chimice particulare (de exemplu o 
ceramică mai ductilă sau proprietăţi optice şi dielectrice 
îmbunătăţite) şi, uneori de o suprafaţă mare de schimb 
(spre ex. ceramică nanoporoasă).

Clasificarea 
nanomaterialelor



● nano – structurate în volum:
● materialele de tip biomimetic (aripile fluturilor în ceea ce 

priveşte materialele optice selective în frecvenţă, coralii 
sau sideful pentru proprietăţile mecanice, etc.);

● materialele obţinute prin autoasamblare moleculară.

Clasificarea 
nanomaterialelor



● Molecule complexe cu funcţii specifice

● Nanoparticule

● Nanoparticule dispersate (dispersii)

● Nanostructuri auto-asamblate

● Materiale nanostructurate densificate

● Filme şi acoperiri nanostructurate

● Fire şi structuri tubulare

● Materiale nanocompozite

Clasificarea 
nanomaterialelor



● “Lux Research”, Inc., New York, evaluează că vânzările de produse care înglobează 
nanotehnologii vor reprezenta 15% din producţia globală în 2014, însumând $2.6 mii de 
miliarde anual – valoare care se apropie de operaţiunile în domeniile tehnologiei 
informaţiei şi comunicării împreună, şi este de 10 ori mai mare decât profitul în domeniul 
biotehnologiilor. 

Oportunităţi de piaţă
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● Mai mult de 500 produse bazate pe nanotehnologii, în 
conformitate cu http://www.nanotechproject.org/index;

● www.Nanoshop.com;

● Articol Consumer Reports: “Nanotechnology: Untold 
Promise, Unknown Risk”, iulie 2007, pag. 40. 

Produse comerciale



APLICAŢII

● Industria constructoare de maşini şi 
aeronautică:

● materiale armate cu nanoparticule -
componente cu densitate scăzută;

● anvelope armate cu nanoparticule – cu 
rezistenţă la uzură îmbunătăţită şi 
reciclabile;

● vopsea de exterior care nu necesită 
spălare;

● materiale plastice neinflamabile ieftine.

Materiale plastice armate cu 
nanoparticule



● Electronică şi comunicaţii:

● îmbunătăţirea stocării datelor sau vitezelor 
de procesare cu până la un milion de ori;

● îmbunătăţirea randamentului energetic. 
● IBM utilizează nanotehnologii de auto-

structurare pentru confecţionarea chip-urilor;
● dispozitive de stocare a energiei de mare 

putere;
● cerneluri pe bază de nanoparticule metalice, 

pentru obţinerea circuitelor prin imprimare.  

APLICAŢII

Componente IBM 



● Substanţe farmaceutice, 
medicină şi ştiinţe naturale:
● noi medicamente 

nanostructurate; 
● sisteme de eliberare controlată a 

medicamentelor;
● înlocuirea unor părţi sau fluide din 

corpul uman;
● sisteme de autodiagnostic care

pot fi utilizate la domiciliu;
● senzori;
● materiale pentru regenerarea
ţesuturilor.

Nanocristale complexe, 
asemănătoare celor observate în 

biominerale (a) chihlimbar (b) 
cristale sintetice de ZnO (c) diatomit
(d) - (h) cristale sintetice de silice.

Morfologia cristalelor depinde de 
condiţiile de creştere şi poate fi 

controlată.

APLICAŢII



● Energetică:

● noi tipuri de baterii;
● fotosinteză artificială pentru metode 

curate de producere a energiei;
● celule solare;
● manipularea în condiţii de siguranţă a 

hidrogenului;
● economie de energie utilizând 

materiale uşoare şi circuite mai mici. Membrana internă

Membrana 
externă

Discuri 
tilacoide

Celulă în care se realizează 
fotosinteza

APLICAŢII


