
FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA SI STIINTA MATERIALELOR

CENTRUL NATIONAL de MICRO şi NANO MATERIALE

ACRONIM: CNMN

Centrul Național de Micro și Nanomateriale, realizat pe parcursul a peste 15 ani,
este destinat cercetării ștințifice de vârf din domeniul științei micro, nano și
bionanomaterialelor.

Cercetarea științifică în cadrul Centrului Național de Micro și Nanomateriale
(CNMN) se desfășoară cu studenții, cercetătorii și cadrele didactice din UPB implicate în
proiectele de cercetare.

Temele de cercetări sunt legate de strategia de cercetare științifică a UPB, parte a
Planului Național de Cercetare a strategiei Europa 2020. Proiectele de cercetare realizate
exclusiv de comunitatea științifică a Universității Politehnica din București sau în
parteneriat cu cercetători, cadre didactice și doctoranzi din țară sau din străinătate.

Echipamentele care se află în dotarea CNMN (și care sunt prezentate în Anexă)
permit sinteza și caracterizarea materialelor micro și nanostructurate în vederea producerii
de materiale noi cu funcții de utilizare predefinite.

Sunt sintetizate și caracterizate materiale micro și nanostructurate monofazice sau
compozite sub formă de pulberi fine, fire, tuburi, straturi subțiri sau groase, nanostructurate.
De asemenea, sunt testate aplicațiile acestora. Astfel pentru medicină ca implanturi, sisteme
cu eliberare controlată, acoperiri antimicrobiene, agenți de contrast pentru imagistica
medicală, suport pentru vectorizarea moleculelor biologic active.

Pentru aplicațiile industriale sunt cercetate și caracterizate micro și nanomateriale
destinate realizării de catalizatori, materiale liante, pigmenți, materiale de ranforsare,
ceramici cu proprietăți electrice, optice, magnetice, termice și termomecanice.

Sistemele de reținere a unor substanțe anorganice sau organice toxice, sisteme
nanostructurate pentru purificarea apei sau aerului fac, de asemenea, obiectul activitaților
de cercetare științifică.

Rezultatele obținute sunt valorificate în activitatea didactică (cursuri, laboratoare,
seminarii, cercuri științifice studențești), în activitatea publicistică (peste 200 de articole
indexate in baze de date recunoscute international) în activitatea de transfer tehnologic, în
activitatea de cercetare desfășurată cu doctoranzii Universității Poilitehnica din București și
din Universitățile partenere.
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