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Laboratorul de Nanotehnologii Chimice (LNC) funcţionează în cadrul Centrului de
Nanostructuri și Materiale Funcționale (CNMF) acreditat CNCSIS în 2006. CNMF
este un centru de cercetare științifică interdisciplinară aplicativă în domeniul Știința
și Ingineria Materialelor (multi)funcționale micro/nanostructurate. LNC a derulat
proiecte de cercetare europeane şi nationale şi reprezintă o platformă de formare
a tinerilor specialiști români în domeniul ”nano”, de diseminare a impactului
nanotehnologiilor și nanomaterialelor asupra dezvoltării societății, precum și de
stabilire a unor colaborări cu mediul de afaceri privind implementarea rezultatelor
cercetării în domeniul ingineriei micro/nano.
CNMF organizează anual simpozionul UGALnano http://www.cnmf.ugal.ro/ .
DIRECȚII DE CERCETARE
• Sinteza chimică din soluție (sol-gel, CBD, hidrotermal, autoasamblare,
co-precipitare) a materialelor nanostructurate (nanoparticule, QDs,
nanofire, nanobaghete, filme subțiri și acoperiri) oxidice, compozite și
hibride (oxid/polimeri).
• Filme subțiri (TF) şi nanoparticule (QDs) pentru electronică
transparentă şi flexibilă, optoelectronică (HLED) şi senzori UV.
• Filme mesoporoase și structuri core-shell pentru senzori de gaze și
alcooli.
• Filme subțiri nanostructurate pentru dispozitive fotovoltaice.
• Acoperiri multifuncționale anticorozive, antifouling, antimicrobiene şi
fotocatalitice.
• Biomateriale hibride multifuncţionale cu aplicaţii în protetică.
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