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Putem afirma, că unul din factorii esenţiali ai educaţiei îl constituie formarea la elevi a 

competenţelor de cercetare ştiinţifică şi cunoaşterea noutăţilor apărute în diferite domenii ştiinţifice. 

Iniţierea şi pregătirea elevilor de la Liceul Teoretic “Bolyai Farkas”, pentru aplicarea cunoştinţelor 

teoretice în viaţa reală, în perspectiva aprofundării acestor cunoştinţe, este realizată în cadrul 

Cercului Ştiinţific Appendix, care are o activitate extraşcolară, cu caracter interdisciplinar. Una 

dintre temele aprofundate la acest cerc este Nanotehnologia, aceasta fiind una dintre cele mai 

populare ştiinţe ale zilelor noastre, care a adus deja şi va aduce atât pe planul fizicii, cât şi al 

chimiei, al tehnologiei, schimbări însemnate. 

Cuvântul nanos are origine greacă şi înseamnă pitic. În Sistemul Internaţional de Unităţi 

prefixul nano- înseamnă, că unitatea de măsură, este partea un miliard a unităţii de bază. 

Tehnologia, un cuvânt familiar, înseamnă după Dicţionarul Explicativ: „ ştiin ţă a metodelor şi a 

mijloacelor de prelucrare a materialelor”. Nanotehnologia se străduieşte să compună obiectele din 

atomi unul câte unul- practic fără pierderi. Termenul de „nanotehnologie” a fost introdus în 1974, 

însă cu un deceniu înainte au reuşit să creeze un motor funcţional cu o mărime de 400 nm.  Una 

dintre următoarele realizări speciale este scrierea  unui fragment de roman cu litere de 50nm pe 

suprafaţa gămăliei unui ac. De atunci, în Japonia s-a creat un taur de mărimea globulelor roşii 

umane, o maşină cu aburi, care este cea mai mică din lume, cu pistoane 

de 5 microni şi un micro-comutator.  

Descoperirea nanotubului de carbon1 (figura 1) este un pas 

însemnat, care a deschis un capitol inedit în lumea nanotehnologiei. 

Rezistenţa structurii este de o sută de ori mai mare decât a unei fibre de 

oţel de aceeaşi mărime, iar densitatea este doar unu pe şase din 

densitatea oţelului. Una dintre aplicaţiile imediate ale nanotuburilor de 

carbon (CNT) este ca aditiv pentru polimeri pentru a crea materiale plastice conducătoare de 

electricitate. O concentraţie relativ scăzută de CNT poate modifica dramatic conductivitatea 

electrică a unui polimer, până la câteva ordine de mărime, de la izolator electric la conductor. [1] 

                                                 
1 sunt forme alotropice de carbon cu o nanostructură care poate avea un raport lungime –diametru de 1:10000 

Figura 1 



Cristalele fotonice sunt structuri spaţiale provenite din materiale cu indice de refracţie variabil, 

ale căror celulă elementară se repetă într-o direcţie, în două direcţii sau în trei, astfel încât cristalul 

format are dimensiuni micrometrice. [8] Aceste 

cristale expuse la lumină albă devin colorate, fapt 

care nu se datorează absorbţiei luminii, nici nu este 

cauzată de pigmenţi, ci este un fel de „culoare 

fizică”. Cercetătorii abia la sfârşitul anilor 1800 au 

început studierea mai aprofundată ale acestor structuri complexe, natura însă le 

cunoaşte deja de milioane de ani. Asemenea cristale apar şi în lumea vie, un exemplu ar fi apariţia 

anumitelor specii de fluturi (vezi figura 2) cu structură de aripă specială, care le conferă o 

adevărată strălucire (albastru, violet, verde). Altă apariţie este o piatră semipreţioasă rară, opalul, 

care format prin procese hidrotermale, este prezent în natură ca SiO2xH2O amorf. Inspirându-ne 

din natură, în zilele noastre deja putem obţine cristale asemănătoare pe cale artificială.  

Cristalul fotonic tridimensional de tip opal, cu câteva sute de micrometri grosime, din 

figura 3, este creat cu metoda depunerii verticale2 a sferelor de polistiren cu diametrul de 220 nm. 

A fost realizat în laboratorul de Cercetări de Fizică Aplicată din Budapesta în cadrul unui program 

de parteneriat cu această Instituţie. Prin examinarea detaliată ale mostrelor, cu microscop optic3, în 

lumină reflectată (figura 4) şi în lumină refractată  (figura 5) am observat prezenţa poluării 4 şi o 

ordonare în structura cristalului. Modul producerii nanostructurilor este construcţia de tip 

autoorganizator, adică fără intervenţia omului. Acest proces deosebit stă la baza unor cercetări 

teoretice şi la modelarea digitală a acestora. [9] 

 În cazul microscopului optic lungimea de undă limitează în mare parte mărirea, de aceea în 

următorul pas am analizat probele cu microscop electronic cu baleiaj. Astfel am reuşit să obţinem o 

imagine clară şi la o mărire de zece mii. Aici se pot distinge foarte bine sferele care formează 

opalul din experimentul nostru şi structura acestuia (figura 6).   [6] 
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2  încălzire  cu o viteză de creştere a temperaturii de 2°C / minut 
3  grosismentul cu valori cuprinse între 2,5 şi 50. 
4  petele negre reprezentând particule de praf 
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Una dintre cele mai populare posibilităţi de utilizare a cristalului fotonic este aceea, în care 

se străduieşte să se înlocuiască electronii mai „leneşi” cu fotonii mult mai „sprinteni” şi să le 

asigure un mediu asemănător cum este semiconductorul pentru electroni. Aşadar s-a ivit întrebarea, 

dacă se poate crea analogul optic al tranzistoarelor, al diodelor şi al laserilor. Aceste mecanisme    

s-au creat deja, există chiar şi micromaşini funcţionând cu lumină. Lângă apariţia în informatică, şi 

în telecomunicaţie vor  înlocui fibra de sticlă cu un material cu randament mai mare. În urma 

acestuia s-au produs două tipuri de fibre cu structură diferită. În interiorul tecii a fibrelor aparţinând 

primului tip se află un defect structural cu indice de refracţie mic, un tub umplut cu aer, cu ajutorul 

căruia puterea transmisibilă este aproape de o sută de ori mai mare decât în sticlă solidă şi nu are 

nici unghi limită. Celui de-al doilea tip aparţin fibrele, în interiorul cărora în mijlocul reţelei 

regulate alcătuită din găuri lipseşte o gaură, iar locul acesteia este completat de sticlă. O altă 

dezvoltare specială este şi hârtia electronică flexibilă: cristalele fotonice, care o alcătuiesc, fac 

posibilă ca fiecare pixel să adopte şi să prezinte o culoare specifică. 

Dintre unele utilizări obişnuite ale nanotehnologiei sunt nanoparticulele inteligente pentru 

autocurăţirea suprafeţelor. Ideea acestei tehnologii a pornit din întâmplare, de la descoperirea 

efectului lotus, prin anii 1970 la Bonn de către doi cercetători germani, botanistul Wihlem Barthlott 

şi o colegă de-a sa în timpul studierii petalelor florii de lotus5 (figura 7).  

Acest fantastic fenomen biologic, adică căderea picăturilor de apă de pe frunză, luând cu 

sine impurităţile, rezidă din proprietăţile structurale ale suprafeţei frunzei de lotus. Această 

suprafaţă nu prezintă o mulţime microscopică unitară de molecule, ci este presărată cu o reţea 

regulată de structuri cristaline diferite de natura suprafeţei în sine (figura 8). Azi nanotehnologia 

oferă posibilitatea reconstruirii acestei structuri pe o suprafaţă dată (figura 9). Aceste acoperiri la 

nivel molecular formează o legătură puternică cu suprafaţa, modificându-i de fapt structura 

superficială şi devenind parte a suprafeţei. Materialele dobândesc astfel caracteristici complet noi, 

depăşindu-se formele de utilizare preexistente. 

                                                 
5  o plantă asiatică, care face parte din familia nuferilor 
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Esenţa procedeului nano de autocurăţire constă în acoperirea suprafeţei cu nanoparticule 

inteligente, care pot fi: nanoparticule din prima generaţie6 care sunt alcătuite din numai câteva 

sute sau mii de atomi şi nanoparticule din a doua generaţie, hibride7, care pot identifica ţintele 

unde sunt trimise. Putem remarca faptul, că aceste nanoparticulele inteligente acţionează la nivel 

molecular şi au un grad înalt de impregnare şi înnobilare. Acţionează ca un deflector de apă şi 

împiedică contactul suprafeţei tratate cu oxigenul, făcând imposibilă oxidarea acesteia. Totodată au 

o suprafaţă imensă faţă de masa lor; de exemplu un gram de nanosfere acoperă enorma suprafaţă de 

1.000 m2. Nanoparticulele inteligente: nu reacţionează chimic cu materialele din care sunt executate 

elementele de suprafaţă, nu schimbă natura culorii suprafeţei, nu sunt silicogene8, sunt ecologice, 

nefiind toxice şi nu au o încărcătură statică. Pornind de la aceste trăsături nanoparticulele sunt 

indicate pentru tratarea suprafeţelor  în diferite domenii de utilizare. 

Materiale şi elemente pentru industria auto: prin aplicarea de nanoparticule inteligente pe 

suprafaţa parbrizelor, stropii de noroi 

provocaţi de maşina din faţă sau de la un 

autovehicul depăşit nu mai incomodează cu 

nimic. Se păstrează buna vizibilitate, 

inclusiv a zonelor de geam neacoperite de 

ştergătorul de parbriz (figura 10). După 

tratarea suprafeţelor murdăria este respinsă 

şi nu mai sunt necesare soluţii de curăţare 

(detergenţi, alte substanţe chimice) a parbrizelor şi caroseriilor, curăţarea se face numai cu apă. 

Materiale şi elemente pentru sporturile de iarnă: după tratarea suprafeţelor de alunecare a 

echipamentului de sport, prin acoperire cu nanoparticule inteligente, se asigură o frecare mult mai 

mică. Proprietăţile suprafeţelor de alunecare se modifică în funcţie de temperatură şi se adaptează 

foarte bine la suprafaţa pe care se alunecă. Numărul de puncte de contact pe unitatea de suprafaţă 

                                                 
6  cristale semiconductoare cu un diametru de 20 nm 
7  o îmbinare între anorganic şi biologic 
8  nu degajă pulberi de bioxid de siliciu 

Figura 10 



este foarte mare, iar prin tratare cu nanoparticule se obţine o rezistenţă foarte mică la alunecare 

comparativ cu sistemele de bază (de obicei acoperire cu ceară) utilizate în mod obişnuit.  

Materiale din industria textilă: din acest domeniu se poate evidenţia exemplul pantalonilor 

care nu se murdăresc numiţi şi „pantalonii minune” sau „nanopantalonii”. Datorită nanotehnologiei 

pantalonii se păstrează curaţi, sunt rezistenţi la pete şi practic sunt impermeabili. Materialul conţine 

nanofibre şi este finisat cu teflon. Un neajuns: nanopantalonii îşi pierd calităţile după 30 de spălări. 

Construcţii – Case: suprafeţele rugoase, ale pereţilor exteriori şi ale învelitorilor de la clădiri, 

se păstrează curate deoarece ele lasă apa şi murdăria să se scurgă datorită efectului lotus. Toate 

depunerile menţionate, ca de exemplu, gudroane, uleiuri, insecte,  se îndepărtează foarte uşor. [7] 

Probele noastre. O serie de produse nanotehnologice se fabrică pe scară industrială şi unele din 

ele, teoretic au pătruns şi pe piaţa românească. În cadrul cercului Appendix am tratat şi am studiat 

aceste efecte pe mai multe materiale cu diferite soluţii nanotehnologice. În  figura 11 se vede un 

experiment făcut în laboratorul de fizică.  
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Alte realizări : un proiect de cercetare finanțat de către Uniunea Europeană a avut drept rezultat 

inventarea unor nano-foi (figura 12) care ar putea fi utilizate pentru viitoarele sisteme de stocare a 

energiei electrice, necesare, de exemplu, pentru automobilele electrice. Roboţi microscopici, 

subdimensionaţi încât să poată pătrunde insesizabil in corpul uman şi să se mişte în voie, au început 

de ani buni să fie gândiţi, proiectaţi şi realizaţi de oamenii de ştiinţă, în virtutea întrebuinţării lor 

într-o varietate de scopuri. Între acestea se disting obiectivele medicale, precum tratarea cancerului, 

administrarea de medicamente şi chiar cultivarea de noi celule si ţesuturi, dar şi scopuri mai largi, 

cum ar fi explorarea spaţiului cosmic sau simpla îmbunătăţire a stilului de viaţă uman. Cu acestea 

însă nu se încheie grupul posibilităţilor de utilizare ale nanotehnologiei, căci realizările anterioare 

reprezintă doar o proporţie minimă pe paleta megaposibilităţilor. În numeroase ţări au loc cercetări, 

noi primim din ce în ce mai multă informaţie,iar acest lucru face posibilă deschiderea noilor 

perspective şi promite nenumărate realizări. Drept urmare, nanotehnologia poate acoperi cele mai 

largi domenii ale ştiinţei.  

 



Referinţe: 

1. Electron Beam Lithography for Carbon Nano-tubes interconnects, A. Dinescu, R. Muller, 

M.S. Sarto, A. Tamburrano 

2. SAPIENZA CNIS and IMT, within the Workshop on Trends in Nano-science: Theory, 

Experiment, Technology. Sibiu, Romania, 23-30 August 2009  

3. Performance Analysis of CNT-Based Interconnects, L. Egiziano, A. Giustiniani, V. Tucci, 

W. Zamboni (UNISAL), 

4. Proceedings of 9th Nanotechnology Conference - IEEE NANO 2009. Genoa (Italy), July 

26-30, 2009, vol. 1, p. 78-81, ISBN/ISSN: 978-981-08-3694-8 (RPS) 

5. http://nanoyou.eu/ 

6. http://www.mfa.kfki.hu/int/nano/magyarul.html 

7. http://www.nanotermekek.hu/ 

8. Pop Marius: Calcularea benzilor de energie în cristale fotonice (introducere) 

9. Spring-block tzpe models for capillarity-driven self-organized nanostructurs: F. Járai-Szabó 

(1), A. Kuttesch (1) , , Z. Néda(1) 

 

 


