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UVOD 
 
Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO Nanocenter) smo ustanovili in 

organizirali z osnovnim ciljem vzpostavitve na svetovnem nivoju konkurenčne 

infrastrukture na različnih področjih nanoznanosti in nanotehnologije. Nova 

infrastruktura naj bi bila sestavljena iz vrste najnaprednejših naprav in tehnologij in bi 

omogočala uspešen razvoj znanosti, tehnologije in industrije v Sloveniji,  na tem 

zahtevnem in hkrati zelo obetavnem in hitro se razvijajočem področju.  

 

V nekaj letih, od aprila 2010, je CO Nanocenter popolnoma izpolnil visoko zastavljene 

cilje in postal pomemben regionalni infrastrukturni center na področju razvoja 

novih nanomaterialov in tehnologij. Z vpeljavo in vzpostavitvijo delovanja mnogih na 

svetovnem nivoju najnaprednejših naprav in tehnologij na področju nanotehnologije kot 

so npr. so FIB (Focused Ion Beam), LT (Low Temperature) NanoProbe, PLD (Pulsed 

Laser Deposition), LT STM (Low Temperature Scanning Tunneling Microscopy), MBE 

(Molecular Beam Epitaxy) in ALD (Atomic Layer Deposition) predstavlja center  tudi 

mednarodno  zanimivo in konkurenčno okolje, kar kaže ne samo  veliko  zanimanja za 

uporabo opreme, temveč tudi prošnje za nove včlanitve.  

Pomembno je poudariti , da je 91% sredstev, ki smo jih pridobili na razpisu bilo 

namenjeno neposrednim investicijam v razvojno in raziskovalno opremo, kar kaže 

na izjemno skrbno porabo sredstev.  

 

Dejavnosti v CO Nanocentru zaobjemajo vse od različnih vrst sintez nanomaterialov, 

tankih plasti, nano elektronike, senzorjev, bio-nano tehnologije, bio-nano medicinske 

tehnologije do bio-nano varnosti. Raznolike so tudi dejavnosti industrijskih partnerjev in 

segajo od osnovnih raziskav preko revolucionarnih novih optičnih nano litografskih 

tehnik pa vse do novih premazov, terapij za zdravljenje rakavih obolenj in  različnih 

tankih plasti za potrošniške dobrine. 

Glavni strateški cilj CO Nanocentra je bil doseči spremembo paradigme glede skupnih 

naložb v infrastrukturo na področju visoke tehnologije, kjer je uporaba v celoti 

odprta in je podprta s strokovnim usposabljanjem. Širokemu spektru slovenske 

industrije to omogoča, da razvija proizvode na tehnološki ravni, ki ji do zdaj ni bila 

dosegljiva. V praksi to pomeni, da imajo raziskovalci in razvojniki v industriji 

neposreden dostop do svetovno konkurenčne opreme, skupaj s usposabljanjem, kar 

predstavlja podprto platformo za razvoj novih izdelkov, opreme in storitev na 

mednarodni konkurenčni ravni. 

Zato smo v CO Nanocentru vpeljali inovativen odprt rezervacijski sistem za raziskovalno 

in razvojno opreme, kar predstavlja novost v Sloveniji. Takšen odprt in pregleden 

dostop, ki je na razpolago preko svetovnega spleta,  zagotavlja pregledno in učinkovito 

izkoriščanje vrhunske opreme za vse udeležence centra in zunanje uporabnike. Seznam, 

dostopnost, možnost uporabe nabavljene opreme in odgovorne osebe,  so objavljeni na 
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spletni strani centra. Uspešnost tega pristopa se kaže ne samo v zelo učinkoviti izrabi 

opreme znotraj centra,  temveč tudi do vključitve druge opreme izven CO Nanocentra v 

skupni rezervacijski sistem. Z vpeljavo rezervacijskega sistema in vzpostavitvijo sistema 

za šolanje za delo na opremi izpolnjujemo osnovne zastavljene cilje o transparentnem in 

učinkovitem dostopu do opreme.  Z izobraževanjem in odprtim dostopom do opreme v 

Nanocentru je naš cilj zmanjšati dispariteto v ravni znanja med ponudbo (akademska 

sfera) in povpraševanjem (industrija). Z zvišanjem ravni tehnološkega znanja v 

industriji posledično pričakujemo zvišanje dodane vrednosti proizvodov. 

 

Na opremo CO Nanocentra se navezuje več kot 100 projektov, ki se financirajo iz zelo 

različnih slovenskih in evropskih virov v skupni vrednosti več kot milijon evrov letno. 

Tako raziskovalcem z univerz, inštitutov in industrije ustvarjamo ponudbo do vrhunske 

opreme, ki je sicer ne bi imeli možnosti uporabljati. 

Sinergijsko delovanje Centra odličnosti za nanoznanosti in nanotehnologije vpenja 

projekte, izvajane na lokalni ravni, v širši mednarodni prostor in sodelovanje s 

partnerskimi institucijami TASC & Elettra Laboratories iz Italije, raziskovalni inštitut 

Joanneum in Univerza v Gradcu iz Avstrije, Univerza Oxford iz Velike Britanije, Univerza 

Stanford iz ZDA, Švicarski Inštitut za tehnologije iz Lausanne in ETH iz Züricha, Švica, 

National Laboratory Brookhaven  iz ZDA, Univerza v Konstanz-u, Nemčija ter Univerza v 

Orsay-u, Francija.  

 

CO Nanocenter je že bil obravnavan kot model za učinkovito in preudarno uporabo 

javnih sredstev za doseganje vrhunskih R&R z minimalnimi investicijami. Prav 

zato predstavlja najboljšo možno donosnost naložbe za davkoplačevalce. Poročilo 

mednarodne evalvacije to imenuje “win-win situacija za vse vpletene partnerje”. 

 

 

http://www.nanocenter.si/index.php?page=rezervacije
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1. Predstavitev RRP, realizacija in odstopanja od zastavljenih ciljev  
 
Prednostni cilj programa Centra odličnosti nanotehnologije in nanoznanosti (NiN) – CO 

Nanocenter je bil izpopolnitev centra z raziskovalno opremo na področju sinteze, 

nanofakture in procesiranja, karakterizacije nanomaterialov ter modeliranja. 

 

Izhodišče vseh RRP projektov je bila zato nabava ustrezne osnovne in podporne opreme 

s skrbno izbranimi tehničnimi specifikacijami, ki bodo zagotavljale konkurenčen razvoj 

področja v Sloveniji za naslednje desetletje. Seznam opreme, ki je bil predlagan v prijavi, 

je osnovan na štirih kriterijih: (i) oprema mora biti najsodobnejša, (ii) mora biti v skladu 

s tematskimi prednostnimi nalogami (podpora nanoznanosti in nanotehnologiji), (iii) 

interes partnerjev in končnih uporabnikov, (iv) dostopnost podpornih dejavnosti za 

opremo. Vsebinski del posameznega RRP tako predstavlja izvedba nabave, vzpostavitev 

delovanja opreme in priprava laboratorijev za vpeljavo novih tehnologij. 

 

Program raziskovalnega dela CO Nanocentra lahko razdelimo na štiri segmente, ki so 

med seboj komplementarni: 

 

Sinteza novih nanomaterialov je posebej pomembna za končno industrijsko uporabo. 

Novi materiali, odkriti in sintetizirani v okviru centra (za razliko od tujih) so lahko 

osnova za nove tehnologije in izdelke, kar prestavlja pomembno prednost pred 

konkurenco. Seveda konkurenčnost zahteva razsežno sodobno  raziskovalno 

infrastrukturo.  CO združuje zelo različne sintezne metode od molekularne 

nanotehnologije do nanokompozitov in različnih nanoplasti, premazov in nanosov.  V 

okviru sinteznega dela programa smo izvedli nabavo vrhunske opreme (PLD, MBE, ALD) 

in vpeljali nove tehnologije za sintezo nanomaterialov, ki so mednarodno konkurenčne.  

 

Nanofaktura, kakor imenujemo procesne tehnike za nanotehnologijo, je zelo raznolika 

in obsežna. Najbolj pomembne so nanolitografske procesne metode in tehnologije, ki 

neposredno vodijo v industrijske procese. Na področju NiN se tovrstna oprema izjemno 

hitro razvija, k čemer v našem centru pripomorejo tudi sodelujoča slovenska podjetja 

(npr. LPKF in Aresis). Ne želimo zanemariti tudi drugih metod kot je samourejanje, ki so 

potencialno zelo pomembne za razvoj področja NiN, še posebej v slovenskem okolju, 

kjer je pomemben razvoj malih podjetij. Oprema za nanofakturo in procesiranje je zelo 

pomembna za vse delovna področja, ki se nanašajo na procesiranje litografije in 

različnih tehnik za samoorganiziranje in procesiranje v tekočinah. CO Nanocenter je 

sodeloval pri razvoju nove opreme, LDI Laser ter usposobili laboratorij z vso ustrezno 

opremo. Laboratorij je odprt za širši krog uporabnikov in hkrati omogoča tudi 

usposabljanje kadrov. Izjemno pridobitev za raziskave na tem področju predstavlja 

nakup naprave s fokusiranim ionskim snopom (FIB).  
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Moderne metode karakterizacije v CO Nanocentru uporabnikom omogočajo možnost 

uporabe sodobne raziskovalne opreme v širšem prostoru, kot so mikroskopije, 

spektroskopije, analitika, sinteza, nano-merilne tehnike itd.. Karakterizacija na nanoskali 

je ključna za vse udeležene partnerje v nanoznanosti in nanotehnologiji, zato smo v 

okviru CO Nanocentra izvedli nabavo opreme za različne tehnike karakterizacije (XRD, 

4-Nano Probe, STM, elipsometer, AFM Ramanski spektrometer, konfokalni mikroskop, 

sondne postaje,..).  

Modeliranje je uporabno pri napovedovanju in izračunu elektronskih, mehanskih, 

optičnih in magnetnih lastnosti različnih materialov in naprav.. 

 

Na opremi vseh programskih sklopov smo uvedli usposabljanje in šolanje. Za opremo, 

ki jo uporablja širši krog raziskovalcev, smo uvedli rezervacijski sistem za opremo in 

tako izpolnili cilje o transparentnem in učinkovitem dostopu opreme. 

 

Cilji, ki smo si jih zastavili v prijavi, so bili v celoti realizirani, v okviru nekaterih RRP 

celo preseženi. Posamezna odstopanja glede na prijavo v smislu spremenjenih 

specifikacij opreme se navezujejo na hiter razvoj tehnologij na področju nanotehnologije 

in nanoznanosti. Morebitne spremembe so bile predvidene že v prijavi, saj smo se dobro 

zavedali hitrega razvoja področja. Vsebinsko spremembe niso vplivale na cilje zavoda.  

Posebej je potrebno poudariti sinergije, ki so se razvile med različnimi RRP aktivnostmi 

in višajo dodano vrednost posameznih aktivnosti. Ob npr. boljših sinteznih zmogljivostih 

se pojavi potreba tudi po zmogljivejši opremi za karakterizacijo in procesiranje. S 

hkratnim in enakomernim razvojem aktivnosti, ki pokriva različna področja, smo tako 

uspeli še povečati vrednost naših raziskav. 
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Zap. št. Naziv aktivnosti Vodilni raziskovalci Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 

prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 

delovanja) 

1 Sunkovna laserska 

depozicija 

D. Suvorov, S. Kobe IJS 1.7.2010 1.1.2011 

Zastavljeni 

cilji iz 

prijave 

Cilj delovnega sklopa je postavitev pulzne laserske depozicije s pripadajočo opremo. S predlaganim 
sklopom opreme je možno pripraviti nano- in heterostrukturirane oksidne materiale, ki so po svoji 
naravi polikristalinični ali pa epitaksialni glede na substrat. Priprava nizkodimenzionalnih 
materialov omogoča študij miniaturizacije sistemov in spreminjanja lastnosti materiala z nižanjem 
njegovih dimenzij, priprava heterostruktur pa študij sistemov, ki jih z običajnimi tehnikami sinteze 
ni mogoče pripraviti.  
Celoten sklop opreme vsebuje komoro, pripravo za ultra visok vakuum, sistem za prenos substrata, 
laser, optične komponente, refleksijsko visoko-energijsko elektronsko difrakcijo (Reflection high-
energy electron diffraction, RHEED), radio-frekvenčno magnetronsko napraševanje, z ionskim 
žarkom podprto nanašanje materiala in pulzno elektronsko depozicijo. 
Komora sistema z 18`` premerom je kompatibilna z ultra visokim vakuumom in vsebuje številna 
vstopna mesta, namenjena za laser, RHEED, magnetronsko nanašanje, menjavo substrata, itd. 
Vsebuje avtomatiziran vrtiljak s šestimi mesti za tarče. Največja velikost substrata znaša 2``, vrteti 
pa ga je možno za 360°. Grelec za substrat omogoča temperature do 850°C. Sistem je prilagojen za 
sintezo v vakuumu ali v kisikovi atmosferi. S turbo-molekularno črpalko se v komori doseže podtlak 
do 9E-09 Torr. Prenos substrata v komoro z visokim vakuumom je omogočen preko vmesne celice. 
Sistem ima laser Coherent COMPExPro 102, ki deluje na osnovi KrF z valovno dolžino 248 nm, 
najvišjo pulzno energijo 400 mJ, najvišjim časom ponavljanja 20 Hz in največjo povprečno močjo 
6W. Žarkovna linija vsebuje vse potrebne optične elemente (zrcala, leče) in povezuje vir laserja z 
PLD komoro. Sledenje kristaliničnosti tekom sinteze omogoča visokotlačni sistem RHEED, ki deluje 
pri tlakih do 200 mTorr. Sistem ima 30 keV puško, dva seta turbomolekularnih črpalk in CCD 
kamero. Sistemu je dodan 2`` vir za radio-frekvenčno magnetronsko napraševanje z najvišjo močjo 
delovanja v višini 300W. Z ionskim žarkom podprto nanašanje materiala pomaga pri kontroli 
teksturiranja plasti in ima največjo energijo 1000 eV ter najvišji tok žarka 60 mA. Pulzna elektronska 
depozicija predstavlja alternativen način priprave plazme iz izbranih tarč. Deluje pri tlaku kisika 
med 5 in 20 mTorr, energiji elektronov med 8 in 20 kV, najvišji energiji pulza 800 mJ, pulzni širini 
100 ns in najvišji hitrosti ponavljanja pulzov 10 Hz. Celoten sistem je računalniško voden z ustrezno 
programsko opremo.   

Kazalniki 

merjenja in 

rezultati iz 

prijave 

 Sinteza standardiziranih tankih filmov 
 Sinteza novih nano- in heterostrukturiranih materialov  
 Uporaba magnetronskega napraševanja 
 Z ionskim žarkom podprto nanašanje materiala 

S postavitvijo sistema bo omogočena sinteza novih različno strukturiranih materialov, kar bo vodilo 
do objave rezultatov  v znanstvenih publikacijah ter eventualno do patentnih prijav. 

Aktivnosti 

iz prijave 

Št. Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

1 Naročilo sistema          

2 Dobava in postavitev          

3 Priprava standardiziranih 

vzorcev 

         



             
 Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije 
Center of Excellence in Nanoscience and Nanotechnology 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

8 
 

Datumi 
mejnikov: 
M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 

M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 
M9: 31.12. 

4 Izobraževanje zaposlenih           

5 Priprava materialov in objava 

rezultatov 

         

Realizirani 

cilji in 

odstopanja 

Aktivnost sunkovna laserska depozicija je ena od glavnih stebrov sinteznega programa centra 
odličnosti in ključna za več udeleženih partnerjev centra. Sistem za izvajanje aktivnosti smo nabavili 
v več segmentih in javnih razpisih. Gre za kompleksno opremo, ki zahteva daljše in poglobljeno 
šolanje, ki ga je vodilni operater opravil v okviru podoktorskega študija v tujini na podobnem 
sistemu. 

Natančnejša analiza komercialnih 
PLD sistemov je glede na 
znanstveni program partnerjev, ki 
v aktivnosti sodelujejo, narekovala 
posodobitev v prijavi  izbrane 
konfiguracije. Tako smo 
vakuumskemu sistemu dodali 
titanovo sublimacijsko in ionsko 
črpalko, ki omogočata vsaj dva 
reda velikosti boljši podtlak.  
Klasičnemu uporovnemu načinu 
gretja substratov smo dodali 
gretje z 810 nm laserjem, ki 
omogoča segretje substratov na 
temperaturo nad 1100°C ter 
visoke hitrosti gretja.  

Zaradi izbranih posodobitev tako nismo naročili z ionskim žarkom podprtega nanašanja, ki je bolj 
primerno za teksturirane plasti.  
Namesto pulzne elektronske depozicije smo izbrali laser z višjo frekvenco delovanja (50 Hz) in višjo 
maksimalno pulzno energijo (700 mJ), kar nam omogoča večjo fleksibilnost pri meritvah.  
Poleg navedeni posodobitev smo PLD sistem opremili še z komoro za shranjevanje vzorcev, komoro 
za temperaturno programirano desorbcijo ter sistemom za prenos vzorcev v kovček z ultravisokim 
vakuumom. Navedene posodobitve prijavljene konfiguracije omogočajo številne in-situ analize 
pripravljenih plasti, s čimer je omogočena znanstvena odličnost na področju preučevanja vmesnih 
plasti med materiali kot so npr. silicij in oksidi. Zaradi nadgradenj se je vrednost aktivnosti povečala.   
Po zahtevni postavitvi sistema smo izvedli testne poskuse, ki so pokazali optimalno delovanje vseh 
komponent. Tako smo nadaljevali s sintezo različnih nanostrukturiranih plasti, med katere spadajo 
mikrovalovni dielektriki iz sistema Ag(Nb,Ta)O3 na Al2O3 substratih ter SrTiO3 in SrO na silicijevih 
substratih. 
Ocenjujemo, da je bila aktivnost RRP1 »Sunkovna laserska depozicija« uspešno realizirana in z 
prerazporeditvijo sredstev tudi pomembno nadgrajena. Izpostavljamo sinergijo, ki se je izvajanjem 
projekta pokazala med RRP1 in RRP8. 
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Zap. št. Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 

prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 

delovanja) 

2 Epitaksija z molekularnim 

snopom za oksidne plasti 

Mihailović, 

Suvorov, Muševič, 

Kobe 

Nanotesla, 

Mo6, IJS 

1.7.2010 1.7.2010 

Zastavljeni 

cilji iz 

prijave 

Zaradi širokega spektra elektronskih, magnetnih in optičnih lastnosti so oksidni materiali zanimivi za 
uporabo v mikroelektroniki, posebno v primerih kjer je zaželena kombinacija posameznih lastnosti. 
Podobno kot današnje polprevodnške in mikroelektronske naprave, predstavljamo naprave 
prihodnosti na osnovi oksidov v obliki tankih plastnih struktur, kjer posamezne plasti izmenično 
zasedajo različni oksidi s želenimi lastnostmi. Za izkoriščanje sklopitve med fizikalnimi lastnostmi 
plasti je potrebna visoka stopnja epitaksije. Epitaksija z molekularnim curkom (Molecular Beam 
Epitaxy-MBE), je metoda, ki trenutno omogoča najvišjo stopnjo epitaksialnosti tankih plasti s 
kontrolo rasti na atomskem nivoju. Natančna kontrola epitaksije in debeline tankih plasti, ki ju je moč 
doseči z MBE, poleg sinteze tankih plasti omogoča tudi raziskave kvantnih efektov, ki nastanejo 
zaradi majhnih dimenzij in študij elektronskih lastnosti na stičnih površinah med posameznimi 
plastmi. Cilj tega delovnega sklopa je postavitev MBE sistema namenjenega za sintezo 
visokokvalitetnih epitaksialnih heterostruktur iz funkcionalnih oksidnih materialov.       
Za sintezo epitaksialnih tankih plasti funkcionalnih oksidov je potreben MBE sistem, ki deluje pod 
ultra visokim vakuumom. Osnova je sintezna komora, priključena na sistem vakuumskih črpalk, v 
kateri je sredinsko nameščen ogrevan nosilec za monokristalni substrat. Proti nosilcu za substrat so 
usmerjene efuzijske celice iz katerih izhajajo molekularni žarki elementov potrebnih za rast 
določenega tipa oksida. Vsaka od efuzijskih celic mora biti opremljena z računalniško vodenim 
zapiralom, kar omogoča kvantitativno kontrolo fluksa posameznih elementov. Pri tem je potrebna 
natančna kontrola stehiometrije, kar je mogoče doseči z in-situ analitskimi metodami. Za sintezo 
različnih tipov oksidov je pomembno, da je sintezna komora opremljena s čim več efuzijskimi 
celicami razporejenimi okoli sredinsko nameščene šobe za vnos kisika oziroma ozona potrebnega za 
in-situ oksidacijo molekularnih curkov elementov.   
Natančna kontrola sestave je ključnega pomena za rast epitaksialnih oksidnih tankih plasti z MBE. V 
ta namen je sistem opremljen z  atomsko absorbcijsko spektroskopijo (AAS) in kvarčno 
mikrotehtnico (QCM), ki omogočata merjenje fluksov elementov z natačnostjo pod 1%. AAS omogoča 
sočasno merjenje fluksov vseh elementov med sintezo tanke plasti, kar omogoča kontrolo zapiral na 
posameznih efuzijskih celic in s tem kontrolo količine posameznih elementov. Za in-situ 
karakterizacijo rastoče oksidne tanke plasti se pogosto uporabljata spektroskopska elipsometrija v 
realnem času (RTSE) in  refleksijska visokoenegijska elektronska difrakcija (RHEED). Z RTSE se na 
podlagi spremembe polarizacije svetlobe odbite s površine tanke plasti določa debelina plasti, 
kristaliničnost ter optične in elektronske lastnosti. RHEED izkorišča difrakcijo elektronov, ki pod 

majhnim kotom zadanejo rastočo plast, za določanje hrapavosti površine na atomskem nivoju.       

Kazalniki 

merjenja 

in rezultati 

iz prijave 

 Uspešna sinteza tankoplastnih heterostruktur iz funkcionalnih oksidov 
 Analitska elektronska mikroskopija stičnih površin v modelnih sistemih 
 Identifikacija parametrov, ki vplivajo na kvaliteto stikov med posameznimi plastmi in 

površine. 

Aktivnosti 

iz prijave 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Odločitev o 

konfiguraciji sistema 
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Datumi mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 
M9: 31.12.2013 

Nabava in postavitev 

sistema 
     

XRD MBE 
  

Šolanje osebja v 

svetovno priznanih 

laboratorijih  

         

Testiranje in 

vzpostavitev 

posameznih funkcij 

         

Sinteza epitaksialnih 

nanostruktur iz 

funkcionalnih oksidov - 

MBE  

         

Realizirani 

cilji in 

odstopanja 

Na osnovi strokovnih kriterijev smo se odločili za drugačno sestavo sistema kot smo napovedali v 
prijavi; namesto oksidnega MBE se realizira nabava halkogenidnega MBE. Preostala sredstev  se 
namenijo za XRD. Vsebinsko sprememba ne vpliva na cilje zavoda, temveč jih še nadgrajuje. 
 
XRD 
Difraktometer smo izbrali glede na pridobljeno opremo za sintezo materialov, t.j. PLD in MBE 
sistema, ki omogočata nanos visokokvalitetnih tankih plasti. Izbran difraktometer ima Theta-Theta 
vertikalen goniometer z različnimi nosilci za vzorec ter optičnimi komponentami, ki omogočajo 

številne analize, zlasti pa natančno strukturno analizo 
monokristaliničnih plasti.  
S sistemom je možno raziskovati epitaksialne plasti na 
podlagi merjenj recipročnih map, medtem ko iz 
posnetkov refleksije rentgenskih žarkov lahko 
pridobimo informacije o debelini, grobosti 
površine/mejnih plasti in gostoti eno- ali večplastnih 
struktur na substratih. Omenjene aplikacije omogoča 
mizica za vzorec s petimi računalniško vodenimi osmi 
in izjemno zmogljiv 2D detektor, ki lahko meri v 0D 
načinu (standardni točkovni detektor), v 1D načinu 
(hiter linearni detektor) in 2D načinu (površinski 
detektor). Poleg strukturne analize visokokvalitetnih 
tankih plasti lahko izvajamo tudi standardna praškovna 
merjenja, kjer glavno prednost našega sistema 
predstavlja možnost uporabe monokromatorja na 
difrakcijski strani, ki zmanjša efekte fluorescence 
vzorcev.  
Poleg tega je sistem opremljen z visoko/nizko 
temperaturnimi nosilcem vzorca, ki omogočajo 
merjenje v širokem temperaturnem območju (-261°C-

1200°C) in različnih atmosferah plinov.  
V Sloveniji in tudi širše difraktometra s podobnimi karkateristikami ni zaslediti in tako predstavlja 
pomembno nadgradnjo raziskovalnega prostora v regiji. 

MBE 
Primarna namembnost sistema je rast epitaksialnih tankih plasti dihalkogenidov (disulfidov in 
diselenidov) prehodnih kovin (predvsem Mo, Nb, Ta, W). Hkrati pa nabor virov omogoča tudi rast 
drugih snovi, z nadgradnjo na kisikov vir bi lahko rasli okside. 
Konfiguracija sistema vključuje štiri vire: dve efuzijski celici od katerih je ena (do 300 °C) predvidena 
za evaporante z visokim parnim tlakom (organske snovi, žveplo), druga (do 800 °C) pa je splošnejša 
in predvidena za evaporacijo selena. Poleg efuzijskih celic sta nameščena še dva evaporatorja z 
elektronskim žarkom, ki sta namenjena evaporaciji kovin z visokim tališčem, a lahko delujeta s precej 
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širšim naborom materialov. Manipulator omogoča okvirno velikost vzorcev 10 mm x 10 mm, ki jih 
lahko segreje do 800 °C. Sistem vključuje še kvarčno mikrotehtnico (QCM) in merilec žarkovnega 
pretoka (BFM), in-situ karakterizacijo pa izvaja z metodo RHEED. Od prvotno zamišljene 
konfiguracije smo opustili tehniki AAS in RTSE.  
Po instalaciji naprave se je hlajenje komponent 
nadgradilo na zaprtokrožni sistem hladilne vode, 
predvidenih pa je še nekaj nadgradenj: masni 
spektrometer, nadgradnja manipulatorja za rast pri 
nizkih temperaturah, menjava tesnilnih obročev z 
odpornejšimi na halkogenidno evaporacijo. 
Karakterizacijo zraslih filmov se izvaja zunaj 
naprave, pri čemer so na voljo mikroskopi na 
atomsko silo (AFM) za kristaliničnost in hrapavost, 
sistem s fokusiranim ionskim žarkom (FIB) za 
prečne prereze, debelino in elementno analizo, 
elipsometer in profilometer za debelino, rentgensko 
difrakcijo (XRD, skupaj s tehniko XRR) za debelino 
posameznih plasti, kristaliničnost in hrapavost, 
rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo XPS za 
določitev elektronskih stanj, 4-sondni sistem 
Nanoprobe za električno karakterizacijo plasti. 
Z namenom prenašanja vzorcev med sistemom UHV 
do drugih UHV sistemov za karakterizacijo in procesiranje je bil kupljen transportni sistem z UHV 
komoro. V neoporečnem UHV okolju lahko tako prenašamo vzorce med sistemi MBE, PLD, 
Nanoprobe, STM, XPS, vodilnimi projekti programa CO Nanocenter. Prve tanke plasti so bile 
sintetizirane s sistemom MBE v decembru 2013.  
Sistem MBE predstavlja kompleksno opremo, ki zahteva daljše in poglobljeno šolanje, ki ga je vodilni 
operater opravil v okviru enoletnega podoktorskega študija v tujini na podobnem sistemu. Gre za 
prvi sistem v Sloveniji, kjer metode MBE predtem ni bilo mogoče izvajati. 

Ocenjujemo, da je bila aktivnost RRP2 »Difraktometer – XRD in Epitaksija z molekularnim curkom - 
MBE« uspešno realizirana in glede na spremembe celo nadgrajena, saj smo pridobili dva izjemna 
sistema za sintezo in karakterizacijo. Izpostavljamo sinergičen učinek med obema sistemoma, XRD in 
MBE ter RRP3, RRP9 in RRP13, ki pomembno vpliva na dodano vrednost vseh aktivnosti. 
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Zap. št. Naziv aktivnosti Vodilni raziskovalci Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 

prijavi 

Datum začetka  

3 Meritvena tehnika z 

ionskim snopom in 

obdelava materiala (FIB) 

na nanoskali 

G. Dražić, S. Kobe, D. 

Mihailović,  D. 

Suvorov, I. Muševič, 

D. Makovec, M. 

Remškar, T. Kosmač, 

J. Jamnik 

IJS, KI 1.1.2012 1.1.2011 

Zastavljeni 

cilji iz 

prijave 

Naprava s fokusiranim ionskim snopom - FIB (Focused ion beam) je zahtevna znanstvena naprava, 
ki se zadnja leta zelo veliko uporablja pri študiju in razvoju polprevodnikov in sodobnih materialov 
za zelo precizno analitsko delo, nanašanje ali jedkanje materialov. 
Na zunaj je instrument podoben vrstičnemu elektronskemu mikroskopu s to razliko, da poleg 
elektronov za svoje delo uporablja tudi ozek curek ionov. Kot vir ionov se običajno uporablja galijev 
ionski izvor. Kovinski galij je v stiku z volframsko iglo, ki je segreta. Tekoči galij omaka W žičko in 
zaradi visokega električnega polja (velikosti 108 V/cm) pride do ionizacije galija in poljske emisije 
galijevih atomov. Galijevi ioni so pospešeni do energije 5 – 50 keV in fokusirani na vzorec s pomočjo 
elektrostatičnih leč. Tokovi, ki jih dosegajo sodobne naprave FIB so nekaj 10 nA, premeri ionskega 
žarka (kar je povezano z resolucijo naprave) pa so lahko tudi do nekaj nm. Običajno je poleg 
ionskega izvora v instrumentu tudi izvor elektronov, ki se uporablja za opazovanje površine, na 
katero delujemo z ioni. 
Zaradi visoke energije in velike mase galijevih ionov je ionski žarek sam po sebi destruktiven za 
vzorec. Ob trku pospešenih galijevih ionov pride do pršenja (sputtering), izbijanja atomov s površine 
vzorca. Istočasno pride do implantacije Ga ionov v snov v debelini nekaj nm. Pri tem površina 
običajno postane amorfna. 
Ravno zaradi zmožnosti izbijanja atomov se FIB uporablja kot nano-obdelovalna naprava (mikro-
sveder ali mikro-žaga). Ker je najmanjši premer ionskega snopa okoli 2 – 6 nm je približno tolikšen 
tudi rez, ki ga naredimo ob učinkovanju snopa na površino. 
Poleg obdelovanja lahko z napravo material nanašamo. CVD (chemical vapour deposition) z 
istočasnim delovanjem ionskega žarka omogoča nanos zelo tankih in precizno lociranih prevlek 
volframa ali platine. V vakuum spustimo majhno količino plina, ki vsebuje W ali Pt (npr. volframov 
karbonil, W(CO)6), ki se absorbira na površini. Absorbirane molekule ob delovanju ionskega snopa 
razpadejo, hlapne komponente odstranijo vakuumske črpalke, nehlapen nanos volframa ostane na 
obsevani površini.  
Uporaba v polprevodniški industriji je povezana z zmožnostjo mehanskega obdelovanja zelo 
majhnih površin (npr. prekinitev električne povezave v tranzistorju na čipu elektronskega vezja). 
Še najbolj široko uporabo je naprava doživela v zadnjih letih na področju presevne elektronske 
mikroskopije (TEM) za pripravo vzorcev. Vzorci za TEM morajo biti namreč izredno tanki (pod 100 
nm), kar se običajno doseže s tehnikami, kot so ionsko jedkanje, poliranje v klin ali elektrokemijsko 
jedkanje. Pri vseh teh metodah izhajamo iz relativno velikega začetnega vzorca in po pripravi je za 
preiskavo uporaben del zelo majhen. Praktično nemogoče je pripraviti stanjšan vzorec na točno 
določenem mestu. V takih primerih je FIB nenadomestljiv. Omogoča izrez vzorca v obliki ploščic 
velikosti nekaj 10 mikrometrov in debeline 100 nm. Problem pri tovrstni pripravi vzorca za 
presevno elektronsko mikroskopijo je poškodba strukture (amorfizacija) in sprememba kemijske 
sestave (ionska implantacija). Te pomanjkljivosti je možno odpraviti  za naknadnim dodatnim 
ionskim jedkanjem. Pripraviti je možno tudi biološke vzorce, če so ti zamrznjeni (cryo-FIB). Naprava 
mora imeti tudi dodatek za mehansko manipulacijo z izrezanim vzorcem, saj je ta zelo majhen.  

Kazalniki 

merjenja in 

rezultati iz 

1.1 Izvedba prve meritve s FIB 
1.2 Izvedba prvega nanostrukturiranja s FIB 
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prijave 

Aktivnosti 

iz prijave 

Datumi 

mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 
M9: 31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Odločitev o konfiguraciji 

sistema 

         

Nabava in postavitev 

sistema 

         

Šolanje osebja v priznanih 

laboratorijih  

         

Testiranje in vzpostavitev 

posameznih funkcij 

         

Praktična uporaba naprave 

na modelnih sistemih  

         

Realizirani 

cilji in 

odstopanja 

Temelj aktivnosti predstavlja nakup naprave s fokusiranim ionskim snopom - FIB (Focused ion 
beam). Do konca leta 2012 je bila izvedena instalacija in osnovno šolanje na opremi. V letu 2013 so 
bil vzpostavljeni protokoli za delo in šolanje več operaterjev na opremi.  
 
Glede na opis aktivnosti iz prijave, ni bistvenih sprememb. Predvsem so spremembe pri nekaterih 
tehničnih specifikacijah (npr.galijevi ioni so pospešeni do energije 30 keV), ki pa na cilje aktivnosti 
ne vplivajo. 
Sistem FIB predstavlja kompleksno opremo, ki zahteva daljše in poglobljeno šolanje, ki ga je vodilni 
operater opravil v okviru izobraževanja v tujini na podobnem sistemu. 

Takoj po instalaciji je na FIBu 
začelo potekati redno delo tako v 
okviru raziskovalno-razvojnih 
projektov kot tudi v sodelovanju s 
slovensko industrijo.  
Na opremi je bilo opravljeno 
precejšnje število analiz presekov 
različnih materialov (kovine, 
keramika, nanostrukturirani 
materiali, itd…). Poleg tega smo 
optimizirali pripravo vzorcev za 
presevno elektronsko 
mikroskopijo in izdelali večje 
število struktur z nanašanjem 
platine in/ali zlata.  
 

Za meritve na opremi je izkazan interes iz številnih raziskovalnih in inštitutov in podjetji iz Slovenije 
in tujine (Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za biologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za 
strojništvo, LPKF d.d., Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, National Academy of Science 
Azerbajdžan itd.). 
Zaradi tako velikega zanimanja je bila oprema že zgodaj vključena v rezervacijski sistem, ki omogoča 
nemoteno delo in planiranje. Izobraževanje zainteresiranih pa, zaradi zahtevnosti uporabe, poteka 
na individualnem nivoju.  
Ker gre za edini tovrstni sistem v regiji, smo v letu 2013 s tujimi strokovnjaki izvedli enotedensko 
mednarodno delavnico za šolanje uporabnikov.  
V prvem letu delovanja opreme so bili objavljeni že trije članki v mednarodnih revijah s faktorjem 
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vpliva (ACS Applied Materials and Interfaces, Electrochemistry Communications in Surface and 
Coatings Technology), v katerih so bili bistveni rezultati pridobljeni na tej opremi. 
Ocenjujemo, da je bila aktivnost RRP3 »Meritvena tehnika z ionskim snopom in obdelava materiala 
(FIB) na nanoskali« uspešno realizirana. Zanimanje različnih raziskovalnih skupin za delo na opremi 
v začetni fazi je preseglo naša pričakovanja. Mejniki pri posameznih aktivnostih so bili v celoti 
doseženi v predvidenem roku. 
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Zap. št. Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 

prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 

delovanja) 

4 Optična nanolitografija Podobnik, 

Mihailović 

LPKF, IJS 1.9.2009 1.4.2010 

Zastavljeni 

cilji iz 

prijave 

Eden ključnih elementov, ki danes bistveno prispevajo k hitremu napredku v znanosti in 
tehnologiji, je miniaturizacija. Že pol stoletja je prisotna v elektroniki, v zadnjem času pa 
izjemno hitro napreduje tudi na področju mikrofluidike in miniaturiziranih laboratorijski 
procesov, znanih pod nazivom "Lab on a Chip" (glej npr. Nature, Vol. 442, 2006). Bistvenega 
pomena za učinkovito raziskovalno delo na teh področjih je možnost hitre izdelave mikro- in 
nano-struktur v domačem laboratoriju, ki ga omogoča optična nanolitografija z uporabo 
direktne laserske fotopolimerizacije. Metoda uporablja natančno voden fokusiran UV 
laserski žarek, s katerim polimeriziramo fotorezist. Pozicijo laserskega žarka je mogoče hitro 

hkrati zagotavljati, da je napaka osvetlitvene doze manjša od 1%. Od tod izhajajo sledeče 
prednosti pred litografijo z elektronskim žarkom: (i) bistveno večja hitrost osvetljevanja, (ii) 
možnost uporabe prevodnih in neprevodnih substratov, (iii) substrat je med osvetljevanjem 
lahko v običajni atmosferi, (iv) možno je izdelovati makroskopske strukture (velikostna skala 
10 mm) s sub-mikrometrskimi detajli in (v) robovi struktur, ki so izdelani z lasersko 
fotopolimerizacijo so bolj gladki, kar je pri nekaterih aplikacijah bistvenega pomena (npr. v 
integrirani optiki). V nedavni objavi v reviji Science (Vol. 324, 2009) je bilo demonstrirano, 
da je z uporabo dveh laserskih žarkov z različnima valovnima dolžinama in ustrezne kemije 
fotorezista mogoče doseči ločljivosti struktur okoli 50 nm, s čimer je izničena do sedaj glavna 
prednost litografije z elektronskim žarkom. Upravičeno lahko pričakujemo, da bo v bližnji 
prihodnosti postala laserska fotolitografija izbrana tehnologija za posamično in maloserijsko 
izdelavo nanolitografskih struktur. 
Raziskave in cilje projekta Optična nanolitografija (RR_ONL) sestavljajo štirje podsklopi: 

1. Tehnološka platforma za direktno lasersko nanolitografijo z enim laserskim 
žarkom. 

2. Raziskave laserskega nanostrukturiranja. 
3. Optimizacija postopkov nanosa fotorezistov in razvijanja za doseganje visokih 

ločljivosti na različnih materialih in napravah. 
4. Raziskave ONL z ločljivostjo pod valovno dolžino svetlobe. 

ad 1) Vzpostavitev tehnološke platforme za lasersko nanolitografijo, ki bo omogočala 
nadaljnje raziskave laserskega direktnega nanostrukturiranja ter izdelave nanostruktur s 
področja nanoelektronike, nanosenzorjev in nanostrukturiranja materialov (glej podsklope 
2-4). 
ad 2) Raziskave in optimizacija postopkov ter postavitev tehnološke platforme za direktno 
lasersko nanostrukturiranje z uporabo imerzije. Slednje omogoča doseganje višjih ločljivosti 
struktur pri uporabi istega laserskega izvora. Izdelava funkcionalnega prototipa, njegovo 
testiranje in optimizacija. 
ad 3) Optimizacija naprav v nanoelektroniki izdelanih z ONL, z nanosom kontaktov na 
siliciju, sljudi, safirju in drugih substratih. Optimizacija izdelave kontaktov preko obstoječih 
molekularnih vezij in naprav na osnovi nanožic. Izdelava vezij kot substrata za nanos nanožic 
in nanocevk, npr. pri senzorjih. 
ad. 4) Raziskave ONL z ločljivostjo pod 100 nm z uporabo dvobarvne laserske fotolitografije. 
Postavitev potrebne optične opreme in raziskave postopkov osvetljevanja, kemije in 
razvijanja za doseganje visokih ločljivosti.   
 

Kazalniki 

merjenja 

in rezultati 

1.1. Definirane detajlne tehnične zahteve za ONL platformo. Izbira dobavitelja. Pogajanja, 

izvedeno naročilo.  

1.2. Delujoča platforma za ONL. Usposobljeni operaterji. Vezje narejeno s fotorezistom na 
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iz prijave siliciju in na sljudi.  

2.1. Določane meje ločljivosti z enobarvnim risanjem brez imerzije in definirane zahteve za 

imerzijsko ONL.  

2.2. Delujoča adaptirana platforma za ONL z imerzijo. 

2.3. Določanje meje ločljivosti z enobarvnim risanjem z imerzijo. 

4.1. Delujoča adaptirana platforma za ONL z ločljivostjo pod valovno dolžino.   

4.2. Določanje meje ločljivosti z dvobarvnim risanjem in optimizacija postopkov. 

Aktivnosti 

iz prijave 

Datumi 

mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 

M5: 30.6.2012 

M6:31.12.2012 

M7: 30.6.2013 

M8: 30.9.2013 

M9: 31.12.2013 

 

Naziv aktivnosti Mejniki 

M1-M2 M3-M5 M5-M8 M9 M10 

Vzpostavitev projekta, Evidentiranje 
obstoječe opreme in potrebne dodatne 
opreme in vzpostavitev platforme za 
las.nanolitografijo 

     

Raziskave in optimizacija postopkov  za 
imerzijsko nanolitografijo,  postavitev 
platforme za imerzijsko nanolitografijo 

     

Razvoj funkcionalnega prototipa, testiranje, 
testiranje ločljivosti do 200 nm in 
optimizacija delovanja  

     

Adaptacija opreme za doseganje ločljivosti 
pod valovno dolžino (od 200 nm do 50 nm), 
testiranje postopkov 

     

Realizirani 

cilji in 

odstopanja 

Dobava opreme je bila zaključena v letu 2011, nato je bilo izvedeno usposabljanje 
operaterjev. Zasnovana in izdelana je bila generična platforma za optično nanolitografijo. 
Platforma je temperaturno stabilizirana in neobčutljiva na običajne variacije parametrov 
okolice.  
Platforma omogoča izdelavo mikrostruktur v velikostnem razponu od 100 mm do 200 nm s 
korakom manjšim od 1 nm in hitrostjo 105 točk na sekundo.  Platforma omogoča izdelavo od 
poljubno tankih do več 10 µm visokih eno ali večplastnih struktur. Omenjene lastnosti 
predstavljajo visoko konkurenčnost platforme za optično nanolitografijo.  
Z uporabo platforme so bile izdelane različne strukture na siliciju, steklu, kromu,  sljudi na 
makro in nano skali.  

Obsežna in natančna 
karakterizacija struktur 
izdelanih na omenjeni 
platformi in optimizacija 
postopkov je med drugim 
zajeta tudi  v magistrskem 
delu J. Mura: Dvobarvna 
laserska fotolitografija in 
doktorskem delu B. 
Kavčiča: Optical 
nanolithography. 
Ocenjujemo, da je bila 
aktivnost RRP4 »Optična 
nanolitografija« uspešno 
realizirana.  
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Zap. št. Naziv aktivnosti Vodilni raziskovalci Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 

prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 

delovanja) 

5 Karakterizacija fizikalnih 

lastnosti premazov z 

vgrajenimi nanodelci 

Venturini, 

Mihailović 

Helios, IJS 1.9.2009 1.4.2010 

Zastavljeni 

cilji iz 

prijave 

Karakterizacija površinske energije in kontaktnega kota. 
Pri aplikaciji je ena izmed pomembni fizikalnih lastnosti premaza tudi površinska napetost. Le ta 
vpliva na različne aplikativne lastnosti premaza kot so oprijem, razlivanje in struktura površine z 
možnimi napakami. Površinska napetost tekočega premaza je odvisna od topila, trdnih delcev in 
kemijskih dodatkov, ki so povezani s površinsko obdelavo trdnih delcev (npr. nanodelcev). V 
splošnem velja pravilo, da mora biti površinska napetost premaza nižja od  površinske napetosti 
substrata.  
Od površinske napetosti tekočega premaza je odvisen tudi fizikalni parameter kontaktni kot, ki 
neposredno opredeljuje fizikalne interakcije med tekočo snovjo in substratom.  
Metodo merjenja površinske napetosti in kontaktnega kota bomo uporabili v fazi razvoja premaza, 
ko bomo testirali vgrajevanje nanodelcev z različno obdelano površino kar bo vplivalo na 
površinsko napetost in kontaktni kot tekočega premaza. Končni cilj je določiti optimalno površinsko 
obdelavo nanodelcev, ki bo omogočala razvoj premaza z ustrezno površinsko napetostjo in 
kontaktnim kotom za določen substrat. 
Opredelitev stabilnosti disperzij nanomaterialov in polimerov. 
Zelo pomemben parameter pri razvoju stabilnih disperzij trdno/tekoče je vrsta in količina naboja na 
površini trdnih delcev. Naboj trdnih delcev je odvisen od velikosti in površinskega naboja le teh ter 
ga opredelimo kot zeta potencial. Vrednost zeta potenciala vpliva na potencialno tvorbo 
aglomeratov kot posledično tudi na njihovo velikost in gostoto.  Zniževanje zeta potenciala povzroči 
znižanje elektrostatskih interakcij ter njihovo zbliževanje. Stabilna motnost aglomeriranih delcev je 
običajno dosežena v bližini ničelne vrednosti zeta potenciala. 
Za merjenje zeta potenciala so se v preteklosti uporabljale predvsem metode, kjer je bilo potrebno 
redčenje oz. izrazito zniževanje koncentracij trdnih delcev v tekočini. To je bilo problematično, ker je 
topilo, s katerim so redčili vzorce, vplivalo na polarnost disperzij. V zadnjih letih je bila razvita 
akustična metoda na osnovi ultrazvočnih pulzov, ki omogoča merjenje zeta potenciala tudi pri višjih 
koncentracijah.  
Metoda za merjenje zeta potenciala bo uporabljena za razvoj stabilnih disperzij nanodelcev v tekočih 
polimernih raztopinah in kasneje v premazih. Zeta potencial bomo merili pri različnih pH vrednostih 
na osnovi katerih bomo določili optimalne pogoje stabilne disperzije. Rezultate bomo potrdili 
merjenjem porazdelitve velikosti delcev v disperzijah. 
Karakterizacija reoloških lastnosti premazov z vgrajenimi nanomateriali.  
Obnašanje enostavnih newton-skih tekočin, kot sta npr. voda in olje, je relativno enostavno, saj je 
tečenje v  odvisnosti od deformacije že dolgo časa opredeljeno z Newton-ovo enačbo. Za bolj 
kompleksne snovi kot so plastika, disperzije, paste itd. pa je odvisnost tečenja od deformacije veliko 
bolj kompleksna. To obnašanje opisuje reologija snovi. Reološke lastnosti snovi je mogoče opredeliti 
pod vplivom destruktivnih ali ne-destruktivnih strižnih pogojev. Na osnovi teh meritev je mogoče 
opredeliti časovno obnašanje snovi pod različnimi strižnimi silami oz. visokelastično obnašanje. Le 
to je bistvenega pomena pri opisu fizikalnih lastnosti disperzij kot tudi premazov. Reološke lastnosti 
bomo merili v fazi razvoja stabilnih disperzij kot tudi premazov.  
Najnovejše naprave za merjenje reoloških lastnosti nam omogočajo spremljanje le teh tako v tekoči, 
gel ali trdni fazi. 

Kazalniki 

merjenja in 

rezultati iz 

 Meritve površinske napetosti, površinske energije in kontaktnega kota 
 Meritve zeta potenciala v odvisnosti od pH in koncentracije, meritve porazdelitve velikosti 

delcev v disperzijah 
 Merjenje elastičnega in viskoznega modula, Tg, viskoznosti v odvisnosti od striga in časa. 
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prijave 

Aktivnosti 

iz prijave 

Datumi 

mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 
M9: 31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Testiranje metod pri 

dobaviteljih 

         

Izračun rezultatov in 

primerjave  

         

Nabava in postavitev          

Merjenje vzorcev in 

priprava za delo 

         

Izobraževanje          

Realizirani 

cilji in 

odstopanja 

Vse naprave smo skladno z načrtom uporabili za merjenje načrtovanih fizikalnih lastnosti pri 
razvoju multifunkcionalnih premazov.  
V fazi testiranja vodnih polimernih disperzij smo za opredelitev ključnih fizikalnih karakteristik 
opredelili velikost polimernih nanodelcev ter zeta potencial disperzij. Prav tako smo opredelili 
reološke lastnosti omenjenih disperzij. Ovrednotili smo vpliv koncentracije delcev na fizikalne 
lastnosti.  
V fazi razvoja multifunkcionalnih premazov smo določali reološke lastnosti, merili spremembe 
velikosti delcev ter na koncu določili površinsko napetost ter energijo.  
Omenjene karakteristike so nam omogočale razvoj stabilnega sistema, ki zagotavlja načrtovane 
lastnosti sistema. 
Ocenjujemo, da je bila aktivnost RRP5 »Karakterizacija fizikalnih lastnosti premazov z vgrajenimi 
nanodelci« uspešno izvedena. 
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Zap. št. Naziv aktivnosti Vodilni raziskovalci Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 

prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 

delovanja) 

6 Modeliranje prototipov Venturini, 

Mihailović 

Helios, IJS 1.9.2009 1.4.2010 

Zastavljeni 

cilji iz 

prijave 

Strateški cilj projekta je razviti prototipe premazov na osnovi nano-polimernih kompozitov. 
Operativni cilji projekta (realizirani v 4-letnem obdobju izvajanja projekta) so: 
- Razvoj disperzij nanomaterialov in polimerov, primernih za aplikacije v premazih,  
- Opredelitev tehnoloških parametrov izdelave disperzij nanomaterili/polimeri 
- Razvoj prototipov multifunkcionalnih premazov na osnovi disperzij nanomaterialov/polimeri 
- Ovrednotenje multifunkcionalnosti prototipov premazov z vgrajenimi nanomateriali 
- Opredelitev tehnoloških parametrov izdelave prototipov multifunkcionalnih premazov 
Razvoj prototipov premazov je neposredno povezan z razvojem nanomaterialov ter njihovo 
površinsko obdelavo. Le te bomo testirali v fazi razvoja disperznih sistemov.  
Za uspešen razvoj prototipov je potrebno opredeliti specifikacija vhodnih surovin, pogojev izdelave 
stabilnih organskih disperzijskih sistemov, merilnih metod in postopkov, varnostni in ekološki vidiki 
ter izdelava ustrezne tehnološke dokumentacije za izdelavo stabilnih vodnih suspenzij z integracijo 
površinsko obdelanih nanodelcev kovinskih oksidnih materialov.  
V okviru razvoja disperznih sistemov nanomaterialov v polimerih in kasneje v premazih je potrebno 
podrobno opredeliti tudi tehnološke parametre izdelave (procesne parametre-vrsta in geometrija 
procesnih naprav, časi in obrati mešanja, vrste kroglic in porazdelitev njihove velikosti v mlinih, 
intenzivnost mletja). 

Kazalniki 

merjenja in 

rezultati iz 

prijave 

Razvoj disperzij nanomaterialov in polimerov, primernih za aplikacije v premazih 
- Meritve stabilnosti disperzij (zeta potencial, porazdelitev velikosti delcev) 
Opredelitev tehnoloških parametrov izdelave disperzij nanomaterili/polimeri 
- Določeni parametri mletja (čas, intenzivnost, mlevne kroglice), mešanja (vrsta mešala, število 
obratov, čas mešanja) 
Razvoj prototipov multifunkcionalnih premazov na osnovi disperzij nanomaterialov/polimeri 
- Meritve stabilnosti premazov (zeta potencial, porazdelitev velikosti delcev)  
Ovrednotenje multifunkcionalnosti prototipov premazov z vgrajenimi nanomateriali 
- Meritve fizikalnih lastnosti (površinska napetost, kontaktni kot, oprijem, trdota, sijaj, meglica, 
reologija) 
Opredelitev tehnoloških parametrov izdelave prototipov multifunkcionalnih premazov  
- Določeni parametri mletja (čas, intenzivnost, mlevne kroglice), mešanja (vrsta mešala, število 
obratov, čas mešanja) 

Aktivnosti 

iz prijave 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Razvoj disperzij nanomaterialov 

in polimerov, primernih za 

aplikacije v premazih 

         

Opredelitev tehnoloških 

parametrov izdelave disperzij 

nanomaterili/polimeri 

         

Razvoj prototipov 

multifunkcionalnih premazov na 

osnovi disperzij 

nanomaterialov/polimeri 
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Datumi 

mejnikov: 

M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 

M5: 30.6.2012 

M6:31.12.2012 

M7: 30.6.2013 

M8: 30.9.2013 

M9: 31.12.2013 

Ovrednotenje 

multifunkcionalnosti prototipov 

premazov z vgrajenimi 

nanomateriali 

         

Opredelitev tehnoloških 

parametrov izdelave prototipov 

multifunkcionalnih premazov 

         

Realizirani 

cilji in 

odstopanja 

Razvili smo premaze na osnovi disperzije polimernih nanodelcev ter jih tekom razvoja opredelili z 
meritvami velikosti delcev, zeta potenciala in reoloških lastnosti.  
Razvoj različnih prototipov multifunkcionalnih premazov je obsegal različne vrste disperzij 
polimernih nanodelcev ter prototipe z dodatki organskih in anorganskih komponent (med njimi tudi 
nanodelce), ki so omogočale multifunkcionalne lastnosti.  
Za razvoj multifunkcionalnih premazih sistemov smo uporabili vodne polimerne disperzije in ostale 
komponente, ki so v skladu z najnovejšimi okoljskimi zahtevami (minimalna vsebnost organskih 
hlapnih komponent).   
V fazi razvoja smo opredelili tudi ključne tehnološke parametre kot tudi končne fizikalne lastnosti 
premazov. 
Ocenjujemo, da je bila aktivnost RRP6 »Modeliranje prototipov« uspešno izvedena. 
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Zap. št. Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 

prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 

delovanja) 

7 Uklonske optično 

spremenljive naprave 

Panjan, Klanjšek 

Gunde 

Cetis, IJS 1.9.2009 1.4.2010 

Zastavljeni 

cilji iz 

prijave 

Za uporabo v zaščitnem tisku so zanimive predvsem uklonske strukture (Diffractive Optically 
Variable Image Devices, DOVID), ki jih ni mogoče ponarediti s katero od sodobnih fotografskih tehnik 
z visoko resolucijo. Taki izdelki zahtevajo uporabo najsodobnejše visoke tehnologije, ki omogoča 
pripravo originalne (master) strukture. Ta struktura se uporabi v postopkih replikacije, kar omogoča 
visoke naklade in s tem razmeroma nizko ceno končnega izdelka. V kolikor je vtisnjeno strukturo oz. 
njene optične efekte nemogoče pripraviti brez originala, je DOVID varen pred ponarejanjem. 
Zaradi potrebe po enostavni detekciji so za DOVID pomembne predvsem strukture prvega in ničtega 
reda. Tipična perioda uklonske strukture prvega reda je večja ali enaka valovni dolžini svetlobe, kar 
omogoča prevladovanje prvega reda uklona. Perioda strukture ničtega reda je manjša od valovne 
dolžine svetlobe, zato so ukloni prvega in višjih redov zanemarljivo majhni, gostoto strukture pa niti 
približno ni mogoče zajeti z nobenim tiskalnikom. 
Izdelava master originala poteka v svetlobno občutljivih polimerih, t.i. fotoresistih ali holografskih 
polimerih. Permanentna strukturizacija poteče zaradi polimerizacije, ki jo sproža svetloba z ustrezno 
energijo fotonov ali pa curek visokoenergijskih delcev. Za mikronsko strukturizacijo se navadno 
uporabljajo laserji ali pa UV-litografija, submikronske dimenzije pa zahtevajo uporabo rentgenske 
svetlobe ali curka elektronov. Litografija z elektronskim curkom se uvršča med najpomembnejše 
tehnologije za pripravo master originalov DOVID struktur za maksimalno možno zaščito dokumentov 
pred ponarejanjem. Manjšanje litografskih dimenzij iz mikronskega v submikronsko (nanometrsko) 
območje omogoča izkoriščanje mikrooptičnih oz. nanooptičnih lastnosti, kar ustreza tudi delitvi 
DOVID struktur na strukture prvega in ničtega reda. 
Cilj predlaganih raziskav je preučitev pogojev elektronskega curka, pri katerih lahko na ustreznih 
materialih pripravimo uklonsko strukturo ničtega reda (zero order device, ZOD). Taka struktura 
zahteva ločljivost na prehodu iz mikrostrukture v nanostrukturo in uporabo ustreznega materiala. 
Preučili bomo povezave med parametri priprave master DOVID strukture in kvaliteto replikacije pri 
različnih računalniških designih osnovne strukture. Prav tako bomo preučili vpliv parametrov master 
strukture na optične napake v končnem izdelku.  
Načrtujemo naslednje faze raziskav: 

1. analiza interakcije med e-žarkom in polimerno plastjo  
2. priprava pripradajočih računalniških programov za krmiljenje žarka 
3. izdelava posamezne DOVID strukture 

a. računalniški design strukture 
b. izdelava strukture – e-beam litografija 
c. karakterizacija izdelane strukture 

4. optimizacija parametrov posamezne DOVID strukture glede na uklonske učinke in priprava 
nove strukture. 

5. ustrezno ponavljanje korakov 3 in 4 za izdelavo primerne strukture master originala 
 
Pri raziskavah bomo uporabljali naslednje analitske metode, za katere je raziskovalna oprema na 
voljo: optični in elektronski mikroskop, profliometer, UV-VIS-NIR spektrofotometer. 

Kazalniki 

merjenja 

in rezultati 

iz prijave 

-preučitev pogojev elektronskega curka,  
-preučili bomo povezave med parametri priprave master DOVID strukture in kvaliteto 
replikacije pri različnih računalniških designih osnovne strukture, 
- preučili bomo vpliv parametrov master strukture na optične napake v končnem izdelku. 

Aktivnosti Aktivnost Mejniki 
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iz prijave Datumi mejnikov: 
M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 
M9: 31.12.2013 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Analiza interakcije med e-

žarkom in polimerno plastjo 

         

Priprava pripadajočih 
računalniških programov za 
krmiljenje žarka 

         

Izdelava posamezne DOVID 
strukture 

         

Optimizacija parametrov 

posamezne DOVID strukture 

glede na uklonske učinke in 

priprava nove strukture 

         

Ustrezno ponavljanje korakov 
3 in 4 za izdelavo primerne 
strukture master originala 

         

Realizirani 

cilji in 

odstopanja 

Osnovni cilj raziskav je bil pregled materialov in tehnologij za pripravo optično variabilnih struktur, 
ki bi jih lahko uporabili za zaščito tiskovin pred ponarejanjem. Raziskave so potekale v sodelovanju s 
podjetjem CETIS d.d., ki je član konzorcija . Te raziskave so bile prve na tem področju v Sloveniji.  

Raziskave smo omejili na uklonske strukture (DOVID) z 2D grafičnim designom, ki omogočajo 
pripravo polprepustnih hologramskih folij. Analizirali smo:  
- materiale, ki so potrebni za izdelavo originalne strukture DOVID,  
- metode za nadzorovano mikronsko in submikronsko strukturiranje površine,  
- možne tehnologije replikacije originalnih struktur in prenos na končne izdelke, 
- optično identifikacijo, ki omogoča zapis in branje videza DOVID in možnost odkrivanja ponaredkov,  
- uporabo DOVID v tehnoloških procesih zaščitnega tiska. 
Mikostrukturiranje površine smo izvedli s fotolitografskimi postopki v fotorezistu in s pulznimi 
laserji na površini kovinskih snovi. Pri fotolitografskih postopkih smo obravnavali litografijo z masko 
(mask lithography) in vrstično litografijo (scanning lithography).  
Določili smo pogoje, pri katerih litografija z masko daje optimalno ločljivost uklonskih struktur s 
periodami med 0,9 in 3 m. Prednost litografije z masko je nizka cena in kratek čas izdelave, slabost 
pa to, da je potrebno masko izdelati v ločenem postopku. Testno masko smo naročili pri proizvajalcu 
iz tujine. Ta korak je za potrebe zaščitnega tiska vprašljiv, saj ne omogoča neposrednega hranjenja 
dizajna in vseh njegovih načrtov, kar onemogoča polno zaščito originala.  
Vrstično litografijo smo izvedli z računalniško vodenim odklanjanjem UV diodnega laserja, ki je s 
pomočjo akusto-optičnih deflektorjev fokusiran na 1 m. Pripravljeni so bili vzorci s periodo 1,5 – 3,5 
m, globino 0,08 - 0,24 m in profilom od približno sinusnega do približno kvadratnega. Analiza 
mikrostrukture je bila narejena s konfokalnim mikroskopom in z mikroskopom na atomsko silo.  
Za pripravo mikrostrukturiranih površin smo uporabili tudi povsem novo tehniko, ki temelji na  
brazdenju trdih prevlek s femtosekundnimi laserskimi pulzi.  Pokazalo se je, da je ta način zelo 
obetaven. Periodičnost strukturnih oblik je odvisna od parametrov procesa, ki omogočajo nadzor in 
variacijo mikrostrukture. Ker so trde prevleke termično popolnoma stabilne, omogočajo direktne 
odtise na tiskovne podlage. Raziskave mikrostrukturiranih prevlek s  femtosekunimi laserskimi pulzi 
so bile v ta projekt vključene naknadno in so še v teku. 
Uporabo DOVID v prirejenih tehnoloških procesih za zaščitni tisk smo preverili na vzorcih s testnimi 
uklonskimi strukturami. Testirali smo uspešnost njihove laminacije v tiskovino, ohranjanje optičnih 
in zaščitnih efektov DOVID ter njihovo kombinacijo s tiskanimi informacijami. Preverili smo tudi 
možnosti konkretnega vodenja teh postopkov z uporabo tehnologij, ki smo jih osvojili tekom 
projekta.  
Ocenjujemo, da je bila aktivnost RRP7 »Uklonske optično spremenljive naprave« uspešno izvedena. 
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Zap. št. Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 

prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 

delovanja) 

8 Meritve električnih lastnosti 

z mrežnim analizatorjem 

Suvorov IJS 1.9.2009 1.4.2010 

Zastavljeni 

cilji iz 

prijave 

Cilj delovnega sklopa je postavitev sistema za merjenje električnih lastnosti, ki vsebuje mrežni 
analizator, merilno postajo in AFM na piezoelektrično silo. S predlaganim sklopom opreme je možno 
določiti lastnosti volumske keramike in tankih filmov, z ustreznim izborom orientacije materiala pa 
tudi lastnosti različnih nanostrukturiranih kompozitov. Lastnost je možno določiti tudi različnim 
komponentam v integriranih vezjih, kar je pomembno pri karakterizaciji materialov na nivoju 
končnih naprav. 
Mrežni analizator deluje v frekvenčnem območju od 10 MHz do 67 GHz. Omogoča določitev 
dielektrične konstante, dielektričnih izgub in resonančne frekvence v visoko-frekvenčnem območju, 
kar je pomembno za številne elektronske komponente kot so npr. filtri, resonatorji, fazni premikači 
itd. Za izvajanje meritev napetostnega prilagajanja analizator omogoča razširitev enosmerne 
napetosti do 40V. Opremljen je s časovno domeno in kalibracijskim kitom. Za karakterizacijo 
materialov so sistemu dodani še resonatorji, valovodi in programska oprema. 
Merilna postaja omogoča, da električne lastnosti materialov določimo na mikroskopsko izbranem 
mestu in sicer pri različnih temperaturah in vrednostih enosmernega in izmeničnega električnega 
polja. Mikroskopska določitev električnih lastnosti je pomembna zaradi miniaturizacije komponent, 
poleg tega pa je lastnosti materialov pri visokih frekvencah možno določiti le na elektrodah majhnih 
dimenzij, kar je povezano z zahtevami impedančnega ujemanja komponent. Poleg določevanja 
mikrovalovnih dielektričnih lastnosti omogoča merilna postaja tudi povezavo vzorca z drugimi 
merilnimi inštrumenti kot so impedančnikom, feroelektričnim testnim sistemom in fotonskim 
senzorjem za merjenje piezoelektričnega premika. Omenjena oprema se uporablja v sklopu različnih 
merilnih sistemov. Merilna postaja je opremljen s pozicionerji in AC/DC merilnimi glavami. Nosilna 
podlaga je avtomatizirana in z optičnim sistemom omogoča avtomatsko prilagajanje višine vzorca 
tekom meritve. Meritve je možno izvajati v vakuumu in temperaturnem območju od -60 do +200°C. 
AFM za merjenje piezoelektrične sile vključuje poleg mikroskopa na atomsko silo tudi piezoelektrični 
modul, sestavljen iz prilagojenih ojačevalcev in merilne glave. Na podlagi piezoelektrične aktivnosti 
materiala sistem omogoča nanoskopsko določevanje histerezne zanke, domenske sestave in njene 
dinamike ter domensko pisanje. Mikroskop deluje v različnih načini in omogoča poleg karakterizacije 
feroelektrikov tudi karakterizacijo feromagnetnih in magnetoelektričnih materialov.   

Kazalniki 

merjenja 

in rezultati 

iz prijave 

1. Meritve mikrovalovnih lastnosti 
2. Meritve električnih lastnosti nanostrukturiranih materialov 
3. Meritve lokalna polarizacije z mikroskopom na piezoelektrično silo 

Po postavitvi sistema se bo pričelo z meritvami materialov, ki bodo omogočale razvoj novih 

nanomaterialov in nanotehnologij ter objavo rezultatov v znanstvenih revijah. 

Aktivnosti 

iz prijave 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Naročilo posameznih 

komponent sistema 

         

Dobava in postavitev           

Testiranje standardiziranih 

vzorcev 
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Datumi 
mejnikov: 
M1: 30.6.2010 
M2: 31.12.2010 
M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 

M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 
M9: 31.12.2013 

Izobraževanje zaposlenih           

Analiza materialov in objava 

rezultatov 

         

Realizirani 

cilji in 

odstopanja 

Pri nakupu mrežnega analizatorja in merilne postaje smo 
sledili zastavljenim ciljem, pri čemer smo merilno postajo 
nadgradili s sistemom za visokonapetostne meritve, ki 
omogočajo uporabo signalov do 3 kV, kar izkoriščamo pri 
določevanju napetostno prilagodljivih lastnosti materialov.   
Nakup mikroskopa na piezoelektrično silo iz sredstev CO 
Nanocentra nismo realizirali, saj je bil ta pridobljen iz 
drugih virov, do uporabe mikroskopa pa imamo dostop.  
Preostala sredstva iz omenjenega naslova so bila porabljena 
za nakup merilne postaje z visokonapetostnim modulom. 
Del sredstev pridobljenih na razpisu je bil prerazporejen na 

aktivnost Sunkovna laserska depozicija (RRP1). S strokovnega stališča je prerazporeditev utemeljena 
zaradi ključne vloge RRP1 za več udeleženih partnerjev.  
Po postavitvi sistemov smo izvedli meritve standardni vzorcev. Z mrežnim analizatorjem sedaj 
rutinsko določujemo mikrovalovne lastnosti keramičnih materialov in tankih plasti, merilno postajo 
pa smo prvotno uporabljali za karakterizacijo tankih plasti, ki so bile pripravljene s sol-gel metodo, 
kasneje pa smo začeli tudi s karakterizacijo plasti, pripravljenih s PLD sistemom. 

Ocenjujemo, da je bila aktivnost RRP8 »Meritve električnih lastnosti z mrežnim analizatorjem« 
uspešno realizirana. Del sredstev za investicije na tem RRP je bil prerazporejen na RRP1. Kot 
pomembno ocenjujemo sinergijo, ki se je izvajanjem projekta pokazala med RRP8 in RRP1. 
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Zap. št. Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 

prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 

delovanja) 

9 Nizkotemperaturna 

manipulacija in 

spektroskopija posameznih 

atomov in molekul (LT STM) 

I. Muševič, D. 

Mihailović, A. 

Prodan, R. Žitko, E. 

Zupanič 

IJS, Balder 1.1.2011 1.8.2011 

Zastavljeni 

cilji iz 

prijave 

Nizkotemperaturni vrstični tunelski mikroskop (LT-STM) je sodobno nanotehnološko orodje, ki 
omogoča slikanje površin in podprtih nanostruktur v realnem prostoru z atomsko ločljivostjo, 
premikanje posameznih atomov in molekul, ter elektronsko spektroskopijo z visoko prostorsko in 
energijsko ločljivostjo. Odlikujejo ga edinstvena kombinacija možnosti izdelave nanostruktur z 
analitskimi zmožnostmi, kar omogoča natančne preiskave fizikalnih in kemijskih lastnosti različnih 
struktur na nivoju posameznih atomov. Predlagamo vzpostavitev novega sistema LT-STM, ki bo del 
skupne infrastrukture centra odličnosti. To bo splošno uporabni STM s celotnim naborom dodatnih 
naprav za površinsko analitiko. 
Posebno načrtovana merilna glava mikroskopa bo zagotavljala visoko mehansko stabilnost in zelo 
majhno temperaturno lezenje. Glava bo imela nastavljivo delovno temperaturo na območju med 
tekočim helijem (4 K) in sobno temperaturo (300 K). Pri nizkih temperaturah je gibanje (površinska 
difuzija) večine adsorbatov zamrznjeno, ker je predpogoj za manipuliranje na nivoju atomov. 
Adsorbate se bo naparevalo na površino vzorca (v ali izven STM) iz naprave za naparevanje na 
elektronski curek z več izvori. Možno bo naparevati do štiri različne materiale (posamično ali v 
kombinaciji), kar bo omogočilo pripravo kompleksnih kovinskih površin (povšinskih zlitin) z 
netrivialnimi lastnostmi. Možno bo naparevati tako organske molekule, kot snovi z visokim tališčem. 
Sistem bo omogočal pripravo in čiščenje vzorca s pomočjo obstreljevanja z ioni in popuščanja. Za 
ugotovljanje urejenosti in čistosti pripravljenih površin bo na voljo sistem za uklon nizkoenergijskih 
elektronov (LEED). Na voljo bo še polkrogelni energijski analizator z visoko ločljivostjo z različnimi 
izvori sevanja za analize površin (XPS, UPS, APS, ISS); to bo omogočilo boljše poznavanje bolj 
kompleksnih podlag in njihove elektronske strukture, kar je pomembno za obvladovanje 
adsorpcijskih lastnosti naparjenih gradnikov za nanostrukture. Sistem bo omogočal optični dostop do 
vzorca. 
STM skener bo povsem digitalno krmiljen. Programska oprema bo omogočala vse običajne načine 
dela za zajem STM slik ter osnovni nabor ukazov za obdelavo slik. Programski paket vključuje 
slikanje pri konstantnem toku, pri konstantni višini, ter slikanje pri različnih napetostih in 
avtomatski zajem zaporedij slik. Dodatne zmožnosti so še spektroskopske metode I(V) in I(z) s profili 
napetosti in višine tipala, ki  jih lahko določi uporabnik, ter dI/dV spektroskopija z zunanjim lock-in 
ojačevalcem. Programska oprema omogoča tudi izvajanje različnih manipulacijskih tehnik za 
premikanje posameznih atomov in molekul, kot je, denimo, bočno premikanje z uporabo različnih 
napetostnih pulzov ob sočasnem nadzoru nad odmikom tipala. 
Eno izmed predvidenih področij uporabe sistema LT-STM bo eksperimentalno proučevanje 
magnetizma na nanoskopski skali v magnetnih nanostrukturah na površinah snovi, ki imajo ureditev 
dolgega dosega. Osredotočili se bomo na magnetne nečistoče (prehodne elemente krom, mangan, 
železo, kobalt, nikelj) na površinah superprevodnikov tipa BCS (svinec, niobij, niobij-cin) in 
magnetnih (železo, nikelj) monokristalov ali tankih plasti, pripravljenih z naparevanjem. S pomočjo 
atomskega manipuliranja pri nizkih temperaturah bomo sestavljali pare in trojice nečistoč, ter 
proučevali njihove medsebojne interakcije. Proučili bomo tudi nizkotemperaturne faze kompleksih 
plastnih snovi, kot je NbSe3, ki podpirajo nastanek valovanja gostote naboja (CDW) in povezanih 
pojavov (drsenje CDW). 

Kazalniki 

merjenja 

in rezultati 

1. Sistem sestavljen, oprema testirana 
2. Uspešna priprava vzorca (priprava povšine, nanos adsorbatov) 
3. Slike z atomsko ločljivostjo čistih površin in površin z nanešenimi adsorbati, ki kažejo mehansko 
stabilnost sistema 
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iz prijave 4. Uspešna tunelska spektroskopija z visoko energijsko ločljivostjo na magnetnih adsorbatih 

Aktivnosti 

iz prijave 

Datumi 

mejnikov: 

M1: 30.6.2010 

M2:31.12.2010 

M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 

M5: 30.6.2012 

M6:31.12.2012 

M7: 30.6.2013 

M8: 30.9.2013 

M9:31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Nakup STM glave, STM 

elektronike, vakuumskih komor 

in črpalk, analitske opreme, 

kriostata 

         

Sestavljanje sistema, testiranje 

priprave površin in analitske 

opreme  

         

Testiranje enote STM, 

kalibracija in precizne 

nastavitve 

         

Izobraževanje uporabnikov          

Realizirani 

cilji in 

odstopanja 

Sočasno z začetkom izvajanja aktivnosti, se je ob raziskavi trga za nakup novega ultravisoko 
vakuumskega (UHV) nizkotemperaturnega vrstičnega mikroskopa (LT-STM) izkazalo, da se je na trgu 
pojavil nov tip mikroskopa, ki uporablja za hlajenje t.i. Joule-Thomsonov (JT) kriostat.  Standardni LT 
mikroskopi, hlajeni s helijevo kopeljo omogočajo meritve do temperature približno 4.2 K, novi JT 
mikroskopi pa omogočajo izvajanje meritev pri temperaturi okoli 1K. JT-STM omogoča vse meritve, 
ki jih omogoča klasičen LT-STM, pri čemer pa je energijska ločljivost meritev približno 4-krat boljša. 
Tak sistem omogoča preiskavo popolnoma novih materialov in nizkotemperaturnih pojavov, zato 
smo prilagodili in razširili predvideno področje uporabe. Poleg preučevanja magnetizma na 
nanoskali smo začeli preiskovati različne superprevodne nanostrukture. 

Konec leta 2012 je bil postavljen in 
predan v uporabo celovit UHV JT-
STM. V naslednji fazi smo izvedli in 
zaključili testiranja, kalibracijo in 
precizne nastavitve. Sistem od 
takrat deluje brez težav. Delovna 
temperatura mikroskopa 1.1K, 
mikroskop ima 6 optičnih 
dostopov, digitalno kamero z 
daljnogledom za opazovanje 
tunelskega stika, s tekočim 
dušikom hlajen manipulator, ionski 
top in stopnjo za žarjenje vzorcev 
ter naparjevalnik, s katerim je 
mogoče naparevati zelo majhne 
količine atomov ali molekul. 

V okviru aktivnosti ni bila izvedena nabava polkrogelnega energijskega analizatorja z visoko 
ločljivostjo, ki je bila predvidena v prijavi, saj je bil za na novo definirano področje uporabe 
nepotreben. Prav tako je na sistemu naparjevalnik, ki omogoča natančno naparevanje enega 
izbranega materiala.  
Ocenjujemo, da je bila aktivnost RRP9 »Nizkotemperaturna manipulacija in spektroskopija 
posameznih atomov in molekul (LT STM)« uspešno realizirana. 
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Zap. št. Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 

prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 

delovanja) 

10 Konfokalna RAMAN-FTIR 

mikroskopija 

D. Mihailović, 

A.Jesih, T.Skapin 

IJS, Mo6, 

Nanotul, 

Nanotesla 

Institut 

1.1.2011 1.8.2011 

Zastavljeni 

cilji iz 

prijave 

Konfokalna ramanska spektroskopija ustreza hitri, natančni in zanesljivi karakterizaciji materialov 
na nivoju od makro do nano.  Cilj delovnega programa je vzpostaviti učinkovito vibracijsko  
spektroskopsko karakterizacijsko metodo za določitev sestave reakcijskih produktov in 
spektroskopsko karakterizacijo nanostruktur. 
Konfokalni ramanski spektrometer zagotavlja zelo specifičen spektralni »prstni« odtis, ki omogoča 
natančno kemijsko in molekularno karakterizacijo in identifikacijo. Kombinacija ramanske in 
infrardeče tehnike sklopljene s konfokalnim mikroskopom zagotavlja polno in kompletno 
spektroskopsko karakterizacijo in maksimizira možnosti obeh tehnik. Prednost je v analizi v isti 
točki, ko lahko posnamemo obe vrsti spektrov v isti točki vzorca, ne da bi bilo potrebno spreminjati 
položaj vzorca ali prenastavljanje instrumenta. 
Konfokalni ramanski spektrometer omogoča multi – analizo, preiskavo iste točke vzorca z optično in 
lasersko vzbujevano fluorescenčno mikroskopijo, skupaj 4 tehnike. 
Širok spekter uporabnih valovnih dolžin močno poveča obseg različnih vzorcev, ki jih lahko 
analiziramo. Konfokalni ramanski spektrometer vsebuje stabilno optično zasnovo za hitro in 
zanesljivo preklapljanje med številnimi laserskimi izvori, kar omogoča optimizacijo laserskega 
signala glede na občutljivost, z zmanjšanjem fluorescenc ali optimizacijo glede na penetracijo v 
vzorec. 
Napredna tehnologija omogoča nizko in višjetemperaturno snemanje spektrov pri najvišji prostorski 
ločljivosti kot je na razpolago trenutno. Analiza vzorcev velikosti pod mikron in avtomatizirano 
snemanje kvalitetnih ramanskih spektrov je hitro in enostavno. 

Kazalniki 

merjenja 

in rezultati 

iz prijave 

Spektroskopske meritve  
Poročilo o meritvah in spremljajočih rezultatih. 
Takoj po vzpostavitvi posameznega sistema, se bodo pričele znanstvene meritve.Rezultati meritev 

bodo redno objavljani. 

Aktivnosti 

iz prijave 

Datumi mejnikov: 

M1: 30.6.2010 

M2:31.12.2010 

M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 

M5: 30.6.2012 

M6:31.12.2012 

M7: 30.6.2013 

M8: 30.9.2013 

M9:31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1-M4 M5 M6-M9 

Nakup konfokalnega ramanskega sistema    

Postavitev konfokalnega ramanskega sistema    

Izobraževanje uporabnikov    

Periodično izobraževanje    

Realizirani 

cilji in 

odstopanja 

Cilj delovnega programa je bil vzpostaviti učinkovito vibracijsko  spektroskopsko karakterizacijsko 
metodo za določitev sestave reakcijskih produktov in spektroskopsko karakterizacijo nanostruktur. 
Cilj delovnega programa je bil izpolnjen v celoti. Beležimo odstopanje od predloga v prijavi in sicer v 
spremembi tehnike, ki je bila realizirana v sklopu nakupa opreme. V prijavi je bil predviden nakup 
kombiniranega instrumenta za ramansko in infrardečo spektroskopsko karakterizacijo, realizirana 
pa je bila nabava kombiniranega raman – AFM (ramanski spektrometer sklopljen z mikroskopom na 
atomsko silo) sistema za spektroskopsko in mikroskopsko karakterizacijo. Razlogi za spremembo  v 
izbiri tehnike so naslednji: 
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- Nanocenter je pridobil dostop do odbojnega FTIR (Fourier transform infrared) spektrometra 
in s tem možnost infrardeče spektroskopske karakterizacije reakcijskih produktov in 
nanostruktur. 

- Kombinirani ramanski – FTIR instrumenti pri sedanjem stanju tehnike omogočajo snemanje 
infrardečih spektrov nad 650 cm-1, za karakterizacijo nanostruktur pa so pomembne 
vibracije, ki se pojavijo v spektrih nad 200 cm-1. Adaptacija instrumenta za meritve 
infrardečih spektrov pod mejo 650 cm-1 je draga in ima negativen vpliv na funkcionalnost 
sklopljenega ramanskega spektrometra. 

- Glavni razlog je razvoj in usmeritev znanstvenih raziskav na svetovnem nivoju v preteklih 
letih, ko se je na področju ramanske spektroskopije razvoj usmeril v TERS (tip enhanced 
Raman spectroscopy). TERS je metoda, ki s stališča proizvajalcev kombiniranih 
instrumentov raman – AFM kot tudi uporabnikov predstavlja mejo med mogočim in 
nemogočim v znanosti in razvoj te metode kot tudi rezultatov, ki jih lahko daje, v 
znanstvenih krogih vzbuja veliko pričakovanj. 

Funkcionalnost 
ramanskega dela 
instrumenta se ni 
spremenila, 
omogoča 
konfokalnost, nizko 
in visoko 
temperaturno 
snemanje in 
meritve 
fluorescence.  
Takoj po 
vzpostavitvi 
delovanja sistema v 
decembru 2012 so 

se pričele znanstvene meritve. Izjemen napredek je bil z instrumentom dosežen na področju razvoja 
tehnike TERS ter na področju karakterizacije funkcionalnih nanomaterialov, uporabnih v senzorski 
tehnologiji, polprevodniški tehnologiji in na področju katalitskih materialov za plinske reakcije.  
V okviru predmeta Fizikalni eksperimenti na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani 
bomo v naslednjem študijskem letu pričeli z vajami Karakterizacija grafena z Ramansko 
spektroskopijo in AFM. 
Ocenjujemo, da je bila aktivnost RRP10 »Konfokalna RAMAN-FTIR mikroskopija« uspešno 
realizirana. 
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Zap. št. Naziv aktivnosti Vodilni raziskovalci Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 

prijavi 

Datum 

začetka  

11 Konfokalna 

fluorescenčna 

mikroskopija 

B.Turk, D. Mihailović, 

M.Remškar, D.Drobne, 

I.Muševič, T.Kosmač, 

D.Makovec 

IJS, BF, Mo6 1.1.2012 1.6.2011 

Zastavljeni 

cilji iz 

prijave 

Nanodelci imajo velik uporabni potencial v nanomedicini, živilski, kozmetični in farmacevtski 
industriji ter v okoljskih tehnologijah. Številni nanodelci prve generacije, t.j. nanodelci brez 
specifičnih površinskih lastnosti, so že v široki uporabi, vendar so njihovi stranski učinki na celice in 
organizme, vključno s tistimi povzročenimi z nenačrtno izpostavljenostjo nanodelcem, še zelo malo 
znani. Pri drugi generaciji nanodelcev, ki naj bi prišli v širšo uporabo v naslednjih nekaj letih, je 
površinski sloj (do nekaj monoslojev) različen od tistega v jedru, medtem ko je tretja generacija 
nanodelcev še v razvoju. Le-ti naj bi kombinirali različne komponenten, kot specializirane 
nanomateriale, reagente za vizualizacijo, protitelesa in sisteme za kontrolirano sproščanje vsebine. 
Nenačrtna izpostava nanodelcem postaja čedalje pomembnejša zaradi masovne proizvodnje in 
uporabe nanodelcev ter njihovega izpusta v okolje. Glavni cilji tega delovnega sklopa so tako oceniti 
stopnjo tveganja za različne nanodelce prve, druge in po možnosti še tretje generacije s pomočjo 
testov citotoksičnosti v humanih, mišjih in nevretenčarskih celičnih modelih. Nadalje bomo testirale 
vse nanodelce tudi in vivo testnih sistemih, pri čemer bomo uporabili nevretenčarje (kopenski rak 
enakonožec, Porcello scaber; vodni rak enakonožec, Asellus aquaticus). Nadalje bomo vzpostavili 
bazo podatkov toksičnosti nanodelcev, kjer bodo nanodelci klasificirani glede na njihov potencial 
tveganja. V delovnem sklopu se bomo usmerili na vse nove nanodelce, pri čemer bo glavni poudarek 
na tistih, za katere se pričakuje, da bodo najlaže prišli v direkten stik z ljudmi preko vnosa s hrano, 
inhalacijo ali pa preko direktnega vnosa v kožo in pa na tistih, ki se lahko sprostijo v okolje v večjih 
količinah.  
Ocena toksičnega potenciala nanodelcev v in vitro celičnih testih:    
Testiranje citotoksičnosti. V ta namen bomo gojili izbrane epitelijske celične linije (iz pljuč ali kože) v 
prisotnosti naraščajočih koncentracij nanomaterialov in spremljali možne učinke na rast celic in 
njihovo preživetje. V določenih časovnih intervalih bomo s pomočjo optične mikroskopije opazovali 
celice ter ugotavljali možne morfološke spremembe ter spremembe njihovega števila. Ker različne 
oblike celične smrti (apoptoza, nekroza) spremljajo morfološke spremembe celic, bodo vse tovrstne 
spremembe označevale citotoksičnost proučevanega nanomateriala. Sposobnost preživetja celic 
bomo preverjali s standardnimi testi viabilnosti (MTT test) ter po potrebi še s pomočjo pretočne 
citometrije. Pri tem bomo uporabili dve metodi in sicer detekcijo fosfatidilserina kot zgodnjega 
označevalca apoptoze s pomočjo aneksina V, ter razgradnjo DNA kot poznega označevalca apoptoze s 
pomočjo propidijevega jodida. Poleg tega bomo uporabili še dodatne metode, kot npr. merjenje 
kaspazne aktivnosti, kajti znano je, da se slednja med apoptozo pomembno poveča. Spremembe 
števila celic bomo spremljali z mikroskopom, medtem ko bomo eventuelne vplive na potek celičnega 
cikla spremljali s pomočjo pretočne citometrije z uporabo propidijevega jodida. Poleg tega bomo 
poskušali kvantificirati tudi vnos nanomaterialov v preiskovane celice. Za to bomo pripravili 
označene materiale (predvsem fluorescenčno označene), ter njihov vnos kvantificirali s pomočjo 
fluorescenčne konfokalne mikroskopije in pretočne citometrije. Vnos radioaktivno označenih 
materialov je možno kvantificirati s pomočjo scintilacijskih števcev, vendar je ta metoda manj 
primerna. 
V študiji vplivov nanodelcev na biološke sisteme bomo uporabili modelni organ, prebavne žleze raka 
enakonožca. Te prebavne žleze imajo kombinirano vlogo jeter in pankreasa, zato so priljubljen 
modelni organ za študije vplivov zaužitih kemikalij ali delcev, ki pridejo prvi v stik z epitelom 
prebavnega trakta.   V naši študiji bomo inkubirali prebavne žleze v suspenziji nanodelcev in po 
inkubaciji določali destabilizacijo celične membrane, lipidno in proteinsko peroksidacijo in potencial 
mitohondrijske membrane. Poleg tega bomo spremljali tudi morfološke spremembe površine 
epitelnih celic.   
Testiranje strupenosti nanodelcev v in vivo sistemih. 
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Testiranje strupenosti.  Strupenost nanodelcev bomo testirali s klasičnim testom strupenosti, s 
katerim je mogoče določiti dozo kemikalije ali snovi, ki ima na organizem kvaren učinek. Ravno tako 
je mogoče določiti varne koncentracije. Velika prednost izbranega testnega sistema z raki enakonožci 
je ponovljivost testa, možnost pridobivanja veliko podatkov.  Poleg tega pa ta test omogoča 
enakovredno zamenjavo in vivo testov z laboratorijskimi sesalci v zgodnjih stopnjah razvoja in 
testiranja novih substanc.  V zadnjem času se uveljavljajo proteomska orodja, ki jih bomo tudi mi 
uporabili kot dodatek standardnim toksikološkim biomarkerjem. 
Baza podatkov toksičnosti:  
Bata podatkov. Baza podatkov bo vsebovala podrobne karakteristike nanodelcev vključno z njihovim 
biološkim potencialom (testi citotoksičnosti) in konvencionalnimi podatki o toksičnosti. Takšna baza 
podatkov, ki jo bomo redno dopolnjevali, bo služila kot osnova za ocenjevanje tveganja uporabe 
nanodelcev.  

Kazalniki 

merjenja 

in rezultati 

iz prijave 

Podatki o toksičnem potencialu za različne nanodelce prve, druge in po možnosti še tretje generacije 
ocenjenih s pomočjo testov citotoksičnosti (in vitro) 
Podatki o toksičnem potencialu za različne nanodelce prve, druge in po možnosti še tretje generacije 
ocenjenih s pomočjo in vivo testov toksičnosti v modelnih nevretenčarjih  
Vzpostavitev baze podatkov in njeno vzdrževanje in dopolnjevanje  

Aktivnosti 

iz prijave 

Datumi mejnikov: 
M1: 30.6.2010 
M2:31.12.2010 
M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 
M9:31.12.2013 

Aktivnost Mejniki 

M1 – M4 M5 – M6 M7-M9 

Nakup in postavitev sistema    

Izobraževanje uporabnikov    

Vzpostavitev celičnih in živalskih modelov    

Testiranje citotoksičnosti v celičnih modelih    

Testiranje toksičnosti v živalskih modelih    

Vzpostavitev baze podatkov in njeno dopolnjevanje    

Realizirani 

cilji in 

odstopanja 

Temelj aktivnosti predstavlja nakup sistema za konfokalno mikroskopijo z belim laserjem. Sistem je 
bil postavljen konec leta 2011. Nadaljevali smo s tro-stopenjskim šolanjem, ki se jih je skupaj 
udeležilo 24 uporabnikov. 
Testirali smo citotoksičnost večjega števila nanodelcev, tako kovinskih kot polimernih, pri čemer smo 
uporabili epitelijske HaCaT in CaCo-2 celice. Večina je testiranje dobro prestala in niso pokazali 
nobene toksičnosti, določeno toksičnost pa smo ugotovili pri cinkovem oksidu. Smo se pa predvsem 
pri kovinskih nanodelcih srečali s problemom aglomeracije, ki je lahko kritičen parameter, v kolikor 
so nanodelci namenjeni v medicinske namene. Vendar je možno tudi takšne nanodelce uspešno 
stabilizirati in na ta način preprečiti njihovo aglomeracijo, kar smo pokazali na primeru 
paramagnetnih železovoksidnih nanodelcev. Ker aglomeracija tudi onemogoča merjenje s pretočnim 
fluorimetrom, smo za merjene citotoksičnosti raje uporabili dva kita, ki sta temeljila na meritvah 
bioluminiscence in omogočata tako visoko občutljivost meritev kot veliko ponovljivost. Modelne 
polimerne nanodelce smo uspeli tudi fluorescenčno označiti z barvilom Alexa in s pomočjo 
konfokalne mikroskopije ugotovili, da se delci počasi endocitirajo, vendar kljub temu niso toksični. 
Opravili smo tudi nekaj in-vivo testiranj. Tako smo testirali vpliv zaužitih volframovih vlaken na 
modelnem organizmu raku enakonožcu. Analizirali smo klasične toksikološke parametre, pregledali 
površino prebavnega epitela z vrstično elektronsko mikroskopijo ter analizirali  spremembe v 
molekulski sestavi prebavnih žlez. S pomočjo vrstične elektronske mikroskopije smo ugotovili, da se 
zaradi peristaltike prebavne cevi zaužita vlakna lahko zapičijo v celice. Poleg tega pa je FTIR metoda 
pokazala  nekatere izrazite spremembe v molekulski sestavi celic izpostavljenih organizmov. Te 
spremembe se nanašajo na strukturo DNA in peroksidacijo lipidov.  Ker toksikološki parametri niso 
pokazali strupenosti zaužitih nanovlaken, dobljene spremembe razlagamo kot adaptacijski odziv 
organizma na zaužita vlakna, ki pa s celicami interagirajo. Zaključili smo, da kljub odsotnosti 
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strupenostnega delovanja, zaužita vlakna niso biološko inertna. Smo pa pokazali, da je modelni in- 
vivo sistem primeren za tovrstne študije. 
Klub temu, da raziskav na višjih organizmih na začetku nismo predvideli, smo zaradi dobrih in vitro 
rezultatov posebej pripravljene magnetne železovoksidne nanodelce z zelo dobrimi MRI 
kontrastnimi lastnostmi, ki smo jih enkapsulirali v liposome, uporabili tudi kot teranostični sistem na 
modelu raka prsne žleze pri miših, kjer so se tako pripravljeni feriliposomi zelo dobro obnesli tako 
kot diagnostično sredstvo za detekcijo tumorjev kot tudi kot odličen dostavni sistem za zdravila 
(Mikhaylov in sod. 2011; Nat Nanotech). 
Zaradi izjemnega zanimanja smo za študente biokemije in biotehnologije Univerze v Ljubljani izvedli 
dvodnevni seminar “Osnove konfokalne mikroskopije in uporaba v biokemiji in biotehnologiji”.  
Vse aktivnosti iz prijave so bile opravljene znotraj mejnikov, izobraževanje delno že prej kot 
predvideno. 

Ocenjujemo, da je bila aktivnosti RRP11 
»Konfokalna fluorescenčna 
mikroskopija« uspešno realizirana. 
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Zap. št. Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 

prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 

delovanja) 

12 NMR STM mikroskopija I.Muševič, 

A.Prodan, 

E.Zupanič 

IJS, Balder 1.9.2009 1.6.2010 

Zastavljeni 

cilji iz 

prijave 

Nizkotemperaturna jedrsko magnetno resonančna vrstična tunelska mikroskopija (LT-NMR-STM) je 
metoda, ki izkorišča ekstremno lokalno naravo STM meritev za zaznavanje šuma kot posledica 
precesije spinskih centrov na nemagnetnih površinah. Ko konico STM mikroskopa postavimo nad 
paramagnetni center, se pojavi modulacija tunelskega toka, ki je posledica precesije centra v 
zunanjem magnetnem polju. Zaradi močne prostorske lokalizacije tega pojava omogoča ta metoda 
zaznavanje posameznih spinov. Razvoj na področju spintronike nudi rešitve pri nadaljnem razvoju 
novih pomnilnikov podatkov in kvantnega računalništva.  
Predlagamo nadgradnjo obstoječega ultra-visoko vakuumskega LT-STM sistema z NMR opremo z 
namenom razvoja nove tehnike za manipulacijo in zaznavanje posameznih spinov. Magnetno polje bo 
generirano s kombinacijo permanentnih magnetov in superprevodnih tuljav, modulacija v tunelskem 
toku pa bo zaznana s pomočjo visoko frekvenčnih ojačevalcev in spektralnih analizatorjev. Glava 
mikroskopa bo ustrezno modificirana in del detekcijske elektronike bo vgrajen v sam UHV sistem. 
Sistem bo nadgrajen z nizko-temperaturno efuzijsko celico za naparjevanje organskih molekul. UHV 
sistem bo del skupne infrastrukture centra odličnosti.  
Področje preiskav, na katerem bo uporabljen LT-NMR-STM sistem so eksperimentalne raziskave 
magnetizma na atomski ravni in študij magnetnih nanostruktur. Obravnavani problem spada na 
področje fizike kvantnih nečistoč, ki zajema vse pojave, pri katerih igrajo ključno vlogo točkasti 
defekti ("nečistoče"), ki imajo notranje prostostne stopnje (denimo notranjo vrtilno količino, torej 
spin), in ki se sklapljajo z elektroni iz prevodniškega pasu kovine. V tovrstnih sistemih prihaja do 
anomalij v transportnih in termodinamskih lastnostih, ki jih poznamo pod skupnim imenom "Kondov 
pojav". 
Raziskali bomo probleme dveh nečistoč in sicer za različne efektivne izmenjalne interakcije med 
nečistočama, torej v odvisnosti od njune medsebojne oddaljenosti. Preiskovali bomo dinamične 
lastnosti (spektralne funkcije, dinamično spinsko susceptibilnost). Spektralna funkcija opisuje 
sipanje elektronov na nečistoči in, med drugim, kvalitativno določa obliko tunelskega spektra, kot ga 
lahko izmerimo s tunelskim mikroskopom (STM), dinamična spinska susceptibilnost pa opisuje 
magnetni odziv nečistoče v zunanjem izmeničnem magnetnem polju in je merljiva z metodami 
spinske magnetne resonance (spinski relaksacijski čas). Izmerili bomo tudi spektralne funkcije v 
zunanjem statičnem magnetnem polju, saj te vsebujejo informacije o spinskih vzbuditvah in o 
magnetni anizotropiji.  
Z LT-NMR-STM bomo na osnovi lokalnih NMR meritev spinov razvili novo metodo za kemijsko 

identifikacijo posameznih atomov. 

Kazalniki 

merjenja 

in rezultati 

iz prijave 

1.Uspešno testiranje modificiranega STM mikroskopa in NMR opreme  

2. Slikanje čistih in z adsorbati prekritih vzorcev z STM z atomsko ločljivostjo 

3. Tunelska mikroskopija visoke ločljivosti na adsorbatih  

4. Detekcija visoko frekvenčne modulacije v tunelskem toku 

5.  LT-NMR-STM meritve na izbranih magnetnih molekulah 

Aktivnosti 

iz prijave 

Aktivnost Mejniki 

M1-M5 M6-M7 M8-M9 

Nakup superprevodnih tuljav, magnetometrov, NMR 

elektronike in detektorjev, visoko frekvenčnih ojačevalcev in 
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Datumi 

mejnikov: 

M1: 30.6.2010 

M2:31.12.2010 

M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 

M5: 30.6.2012 

M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 

M8: 30.9.2013 
M9:31.12.2013 

spektralnega analizatorja, programov 

Modifikacija in sestava sistema, testiranje STM mikroskopa    

Testiranje NMR opreme    

Izobraževanje uporabnikov    

Realizirani 

cilji in 

odstopanja 

Od priprave aktivnosti pa do dejanskega začetka izvajanja je prišlo v svetu do znatnega premika na 
področju uporabe nizkotemperaturnega vrstičnega mikroskopa (LT-STM) kot inštrumenta za 
zaznavanje precesije spinskih centrov na nemagnetnih površinah. Zato smo se odločili, da predvideno 
področje preiskav na novo ovrednotimo ter postavimo cilje, ki bi sledili svetovnim trendom.  
Namesto nadgradnje LT-STM sistema z jedrsko magnetno resonančno (NMR) opremo z namenom 
razvoja nove tehnike za manipulacijo in zaznavanje posameznih spinov, smo razvijali 
nizkotemperaturno elektroniko za detekcijo radiofrekvenčnega (RF) spektra tunelskega toka,  s 
čimer smo postavili temelje za nadaljnji razvoj SQUID vrstičnega mikroskopa. Obstoječi LT-STM smo 
nadgradili z najnovejšo kontrolno elektroniko in posodobljeno merilno glavo istega proizvajalca. To 
nam omogoča izvajanje novih vrst meritev, hkrati pa povečuje temperaturno in mehansko stabilnost 
tunelskega stika. S takim sistemov je mogoče poleg standardnih dI/dV spektroskopskih meritev 
izvajati tudi meritve vibracijskih spektrov posameznih molekul (dI2/d2V). Dodatno je možno izvajati 
nove eksperimente in popolnoma nove načine meritev izven obstoječih okvirjev. Nadgradnja sistema 
z novim ionskim topom omogoča pripravo monokristalnih površin kovin in pripravo izolativnih 
tankih plasti, na katerih se izvajajo eksperimenti z molekulami.  
Sistem smo dodatno nadgradili z visokokvalitetnim kriostatom na helijevo kopel, ki močno zmanjša 
porabo tekočega helija ter s tem podaljšuje čas, v katerem je možno brez prekinitve opravljati 
meritve. Kriostat drži osem litrov tekočega helija, kar zadostuje za približno 100 ur meritev. Dodatno 
tak kriostat močno zniža potrebo po utekočinjenem heliju ter s tem zmanjša obratovalne stroške 
mikroskopa. 
Nadgradnja sistema je bila konec leta 2013 zaključena in prvi testi delovanja so bili uspešno 
opravljeni. Sistem je trenutno v uporabi. 
Ocenjujemo, da je bila aktivnost RRP12 »NMR STM mikroskopija«, kljub določenim spremembah 
prijavljene konfiguracije, uspešno izvedena. 
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Zap. št. Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 

prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 

delovanja) 

13 4-sondna UHV STM/SEM 

mikroskopija 

D.Mihailović, 

M.Remškar, 

D.Suvorov, S.Kobe, 

J.Jamnik 

IJS, KI, Mo6, 

Nanotesla 

1.1.2010 1.6.2010 

Zastavljeni 

cilji iz 

prijave 

Vgradnja posameznih nanonaprav v velika integrirana vezja je velik nanotehnološki izziv. Razvoj 
tehnologije teh naprav zahteva lokalno električno karakterizacijo v kombinaciji z navigacijo sond, ki 
premošča dimenzijski prepad med milimetrsko in nanometrsko skalo. Cilj tega delovnega paketa je 
vzpostavitev vsestranske platforme za električno in magnetno karakterizacijo materialov in 
nanostruktur na nanoskali. 
4-sondni UHV STM/SEM mikroskopski sistem je zapleten analitski instrument narejen posebej za 
lokalno nedestruktivno 4-točkovne meritve in funkcijsko testiranje nanonaprav v kompleksnih 
strukturah in integriranih vezjih. Bistveni del so štiri neodvisne sonde tunelskega mikroskopa, ki so 
lahko pozicionirane in konfigurirane vsaka zase. Dodaten nadzor nad lego in premikanjem sond 
omogoča visokoločljiv stolp vrstičnega elektronskega mikroskopa nad vzorcem. Zmožnost naprave za 
določanje prevodnih lastnosti posameznih nanožic je zelo pomemben kvalitativni preskok v 
meritvah, ki ga sistem omogoča. Po drugi strani pa lahko sistem enostavno raziskuje tudi uporabo 
nanožic kot elektronskih naprav tako z ustvarjanjem kvantnih barier preko deformacij nanožice kot 
tudi njihovo delovanje v vlogi enoelektronskih tranzistorjev in, še bolj fundamentalno, študij 
elektronskega transporta pri ukrivljanju in deformiranju nanožic MoSI. To je šele prvi korak v 
raziskavi nanonaprav z žicami MoSI. Naslednji korak je obravnava dvoelementnih naprav, kjer so žice 
MoSI  kovalentno povezane na nanodelce preko žveplovih vezi, ki tvorijo elektronsko prosojne 
kontakte. Za večje od njih predvidevamo, da izkazujejo lastnosti Coulombske blokade, in naš cilj je 
zaznati negativni diferencialni upor. Še nadaljnji korak je raziskava molekularnih vezi na nanožice 
MoSI z uporabo molekularnih stikal. Mikroskopski sistem bo tako posvečen raziskovanju lastnosti 
elektronskih nanonaprav kot tudi utrditi razumevanje temeljnih lastnosti materialov in fiziko naprav. 
4-sondna tehnika nam bo omogočila izmeritev nelinearnega obnašanja samourejenih mrež MoSI-GNP 
s samoorganizirano kritičnostjo, kot so nedavno objavili Strle et al. (Nano Lett. 2009). Zamenajva ene 
od sond STM s sondo AFM bo in-situ omogočila modifikacije naprav, rezanje povezav in izdelavo vezij 
med meritvami. To predstavlja tehnološki preboj in pravzaprav novo znanost, ki jo bo treba raziskati. 
Implementacija dostopa za optična vlakna omogoča izvajanje meritev katodoluminiscence pri 
nanometrski resoluciji na fluorofornih molekulah in obenem tudi fotovzbujanje prevodnikov na 
nanoskali in fotoprevodne eksperimente. Vrstična Augerjeva mikroskopija (SAM) s polarizacijsko 
analizo se lahko uporablja za kemijsko mapiranje. 
Sam sistem pa ponuja še nekaj precej zanimivih opcij. Vrstična elektronska mikroskopija s 
polarizacijsko analizo (SEMPA) je tehnika razvita za opazovanje drobnih magnetnih struktur in 
opremo zanjo je tudi mogoče namestiti na sistem. SEMPA zajema magnetizacjo preko merjenja 
polarizacije spinov sekundarnih elektronov, ki jih izseva vrstični elektronski mikroskop. Zajeta sta 
tako velikost kot tudi smer magnetizacije v okolici preiskovani z elektronskim snopom. 
Opisana naprava je vsestranski kriogenski mikromanipulirni merilni sistem za nedestruktivno 
magnetno testiranje naprav na substratih do velikosti 10 mm x 10 mm. Sistem je platforma za 
meritve magnetnega transporta, električnih, elektrooptičnih, parametričnih in mikrovalovnih 
lastnosti materialov in test naprav. Nanoelektronika, kvantne žice in pike, polprevodniki, 
superprevodniki in spintronske naprave so tipični materiali merjeni v tem sistemu. Širok nabor sond, 
kablov, nosilcev vzorcev in bogatih opcij omogoča nastavljanje sistem tako, da ustreza specifičnim 
merilnim aplikacijam. 
Preprostejša 4-sondna naprava brez magnetnega polja in s kriostatom delujočim v razponu 300 mK 
do 500 K za električne meritve bosta vzpostavljena za bolj rutinske meritve 

Kazalniki 

merjenja 

1.1 Meritve lastnosti elektronskega transporta in konfiguracija štirih sond. 
1.2 Meritve električnega transporta in konfiguracije naprav FET do 300 mK. 
1.3 Poročilo o meritvah mikroskopskega sistema in njegovem testiranju. 
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in rezultati 

iz prijave 

 Takoj, ko bo kateri sistem vzpostavljen, se bo na njem začelo znanstveno delo, ki bo omogočilo tok 

objav. 

Aktivnosti 

iz prijave 

Datumi mejnikov: 
M1: 30.6.2010 
M2:31.12.2010 
M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 
M9:31.12.2013 

Aktivnost 

M1-M5 M6 M7-M9 

Postavitev 4-sondnega sistema    

Nakup in postavitev kriostata     

Uvajanje kadrov za 4-sondni sistem in kriostat     

Postavitev magnetne sondne postaje    

4-sondni UHV STM/SEM mikroskopski sistem: 

Specifikacije in zasnova 

   

Dostava in instalacija    

Testiranje in vzpostavitev normalnega delovanja    

Periodično uvajanje novih kadrov oz. na zahtevo    

Realizirani 

cilji in 

odstopanja 

Temelj aktivnosti predstavlja mikroskopski sistem Nanoprobe, ki združuje vrstično elektronsko 
mikroskopijo z zmogljivo tunelsko mikroskopijo in mikroskopijo na atomsko silo v okolju z 
ultravisokim vakuumom in možnostjo hlajenja do temperatur tekočega helija. Gre za izjemno 
kompleksen sistem, v katerem se prepleta veliko vrhunskih tehnologij, zato sta dva bodoča 
operaterja opravila raziskovalne meritve na podobnem sistemu v tujini. Končna konfiguracija je bila 
izdelana po meri naročnika in je poleg prototipov prvi tovrstni sistem na svetu, kjer ena od štirih 
konic tunelskega mikroskopa lahko hkrati služi tudi kot konica mikroskopa na atomsko silo. 
V prvi polovici leta 2014 je predvidenih še nekaj nadgradenj sistema: pripravljalna komora za vzorce, 
zmogljivost hlajenja vzorca s tekočim dušikom, optični dostop za laserski žarek. 
Od prijave projekta so se tekom izvedbe naročila in dobave v skladu s premikom raziskovalnega 
fokusa in potreb nekoliko spremenili cilji in namen postavitve zmogljivega mikroskopskega sistema 
za karakterizacijo nanostruktur na nanoskali.  

Osnovo še vedno tvori 4-sondni UHV STM/SEM 
mikroskopski sistem, pri katerem so vse sonde 
vodljive neodvisno ena od druge, ena od sond 
pa bo lahko hkrati delovala tudi kot konica za 
AFM. Primarna namembnost tega sistema je 
električna karakterizacija materialov, ne 
magnetna. 
Fokus predvidenih meritev se je v zadnjem času 
premaknil od karakterizacije 
enodimenzionalnih nanožic/nanocevk na 
dvodimenzionalne tanke plasti različnih 
kristalov. Čedalje dostopnejša oprema za 
epitaksialno rast različnih monokristalov 
namreč omogoča izvedbo karakterizacije 
zanimivih faznih prehodov v tankih kristalih ter 
pojavov, kot sta vala gostote naboja in spina (v 
kristalu TaS2). Hkrati bo še vedno omogočena 

tudi analiza posameznih nanožic in molekul in na njih osnovanih nanonaprav, a namesto nanožic 
MoSI, se bo osredotočalo na njihove transformacije v funkcionalno zanimivejše nanostrukture 
(nanožice iz Mo, MoN, MoO2, nanocevke iz MoS2,...). 
Nekoliko spremenjena je tudi opremljenost mikroskopskega sistema. Namesto predvidenega dostopa 
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za optična vlakna za meritve katodoluminiscence bo omogočen laserski dostop za meritve s 
femtosekundno spektroskopijo in-situ. Tehnologija SEMPA za polarizacijsko analizo magnetnih 
vzorcev in vrstična Augerjeva mikroskopija predvidoma ne bosta nameščeni, namesto tega bomo 
razširili zmogljivosti priprave vzorcev in-situ s pripravljalno komoro ter nizkotemperaturno 
zmogljivostjo do pod 5 K. 
V sklopu opreme Nanocentra deluje tudi druga sintezna in karakterizirna oprema, ki obratuje v UHV 
pogojih: oprema za epitaksijo z molekularnim žarkom (RRP2), za depozicijo z laserskim pulzom, ki 
bo opremljen tudi z masnim spektrometrom, in nizkotemperaturni tunelski mikroskop namenjen 
manipulaciji posameznih atomov (RRP12). Ker gre za prostorsko ločene sisteme, je bil za prenos 
vzorcev med njimi kupljen transportni sistem z UHV komoro, s čimer se lahko izognemo 
izpostavljanju vzorcev neželenim (zunanjim) pogojem. Transportni sistem je kompatibilen tudi z 
obstoječim sistemom za XPS, ki deluje v okviru enega od raziskovalnih laboratorijev na Institutu 
»Jožef Stefan«, kar še dodatno poveča možnost  analiz vzorca v neoporečnih pogojih. 
Kot komplement k mikroskopskemu sistemu sta bili v okviru CO Nanocentra nabavljeni dve 
preprostejši 4-sondni merilni postaji, ki obratujeta na mikroskali v območju 4-400 K, ena od njiju pa 
omogoča tudi meritve v vertikalnem magnetnem polju pri 2,6 T. 
4-sondni UHV STM/SEM sistem je postavljen od konca novembra 2013 in je v testni fazi. Pripravljena 
je infrastruktura za izdelavo konic za STM/AFM, narejenih je bilo več testiranj funkcionalnosti SEM in 
STM. Predvidoma v prvi polovici leta 2014 bo izvedena nekoliko obsežnejša nadgradnja sistema, ki 
bo omogočila polno zmogljivost: pripravljalna komora za vzorce, zmogljivost hlajenja vzorca s 
tekočim dušikom, optični dostop za laserski žarek. 
Ocenjujemo, da je bila aktivnost RRP13 »4-sondna UHV STM/SEM mikroskopija« uspešno realizirana. 
Aktivnosti so komplementarne predvsem z aktivnostmi v RRP2 in RRP12. Oprema LT Nanoprobe s 
konfiguracijo, kjer ena od štirih sond lahko deluje tudi kot AFM konica, je prvi izdelek za trg na svetu 
(poleg prototipov). CO Nanocenter je sodeloval pri tej konfiguraciji, ki je bila nedavno razglašena za 
zmagovalca v kategoriji »Imaging Technology« na tekmovanju 2013 R&D 100 Winner. Gre za t.i. 
Oskarje izumov oz. najboljših 100 tehnoloških produktih v različnih kategorijah po izbiri R&D 
Magazine (http://www.rdmag.com/award-winners/2013/08/nanoscale-conductance-sleuth) 
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Zap. št. Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 

prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 

delovanja) 

14 Izobraževanje, usposabljanje, 

razširjanje znanja in 

upravljanja z opremo 

D.Mihailović, 

S.Zidanšek 

MPŠ, IJS 1.9.2010 31.12.2010 

Zastavljeni 

cilji iz 

prijave 

Cilj tega delovnega paketa je zagotoviti transparentno, vrhunsko podporo opremi, ki bo omogočala 
uporabnikom iz akademskih krogov in industrije dostop in uporabo infrastrukture in opreme, ki jo 
bomo postavili v okviru tega projekta. Z izkoriščanjem uveljavljenih izobraževalnih dejavnosti MPŠ JS 
želimo tudi profesionalno organizirati te dejavnosti, tako da bodo le-te ponujene na najučinkovitejši 
način. 
Naš cilj je tudi organizacija rednih nanoznanstvenih in nanotehnoloških seminarjev in uveljaviti 
mednarodno konferenco SLONANO, kot osrednji dogodek s področja nanoznanosti in 
nanotehnologije v regiji (vključujoč tudi sosednje regije v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in 
Hrvaškem, ter postopno vključevanje tudi ostalih regij zahodnega Balkana npr.: Srbija). 

Izobraževanje in usposabljanje bosta potekala na Mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefan, ter bosta 
zajemala naslednje dejavnosti: 

1. Upravljanje z laboratoriji. V to so vključeni postavitev možnosti internetnih rezervacij 
laboratorijev kot npr.: obdelava, litografija, mikroskopija,… (temelji z ate dejavnosti so že 
postavljeni). Opremo bomo opisali, ter navedli tehnične specifikacije in tipične meritve – na 
tem področju se bomo na začetku zgledovali po Princeton nanofacility.  

2. Izobraževanje in usposabljanje. Izobraževanje in usposabljanje bo redno potekalo na 
Mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefan v obliki praktičnih skrajšanih tečajev in po potrebi 
v obliki individualnih usposabljanj na mestu uporabe. Usposabljanje o uporabi opreme, 
obdelavi podatkov,… bodo vodili izkušeni strokovnjaki na teh področjih.  

3. Raziskovalna srečanja in konference. Poleg intenzivnih dejavnosti neposredno povezanih z 
raziskovanjem, želimo organizirati tudi zaporedje rednih seminarjev (Nanoseminarji). 
Napredek in odkritja z našega področja bomo predstavili vsako leto na konferenci SLONANO, 
ter na drugih delavnicah, ki jih bodo organizirali člani konzorcija.  

4. Dejavnosti razširjanja znanja. Dejavnosti CO bomo redno predstavljali na industrijskih 
sejmih po Sloveniji, na mednarodnih srečanjih in konferencah in na mednarodnih 
študentskih konferencah Mednarodne podiplomske šole Jožef Stefan. Predstavili se bomo 
tudi na internetu, ter poljudnem časopisju. 

5. Podiplomsko izobraževanje na področju nanoznanosti in nanotehnologije bo izvajala 
Mednarodna podiplomska šola Jožef Stefan v okviru katerega bodo potekala tudi 
izobraževanja in usposabljanja rokovanja z opremo in infrastrukturo. Študij bo potekal tako 
v doktorskem, kot magistrskem programu in bo združeval predavanja z vseh področij CO 
NiN, torej sinteze nanomaterialov, karakterizacije nanomaterialov (mikroskopija in 
spektroskopija) in obdelave nanomaterialov.  

 

Kazalniki 

merjenja 

in rezultati 

iz prijave 

Postavitev spletne strani za (M1) 

Internetna objava ponudbe (M2) 

Internetni opis prve naprave (M3) 

Slonano konferenca (M4) 

Objava urnika Nanoseminarja na internetu (M5) 

 Cilje M2, M4 in M5 bomo dosegali večkrat med trajanjem projekta (vsakič, ko se bo zgodil ustrezen 

dogodek). 
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Aktivnosti 

iz prijave 

Datumi mejnikov: 

M1: 30.6.2010 

M2:31.12.2010 

M3:30.6.2011 

M4:31.12.2011 

M5: 30.6.2012 

M6:31.12.2012 

M7: 30.6.2013 

M8: 30.9.2013 

M9:31.12.2013 

 

Aktivnost Mejniki 

M1 M2 M3 

Postavitev zasnove spletne strani    

Začetek usposabljanja     

SLONANO konferenca     

Nanoseminarji    

Realizirani 

cilji in 

odstopanja 

Osnovni cilj aktivnosti, zagotoviti transparentno, vrhunsko podporo opremi, ki bo omogočala 
uporabnikom iz akademskih krogov in industrije dostop in uporabo infrastrukture in opreme, je bil 
realiziran. 
Ob pričetku delovanja zavoda je bila vzpostavljena spletna stran CO Nanocentra, kjer so bile 
predstavljeni osnovni cilji zavoda. Spletna predstavitev se je, vzporedno z dobavo opreme, 
nadgrajevala z opisi opreme, kjer so navedeni kontaktni podatki odgovorne osebe, lokacija opreme, 
možnosti šolanja in druge pomembne informacije. Zaradi preglednosti smo vzpostavili tudi seznam 
opreme, ki omogoča učinkovit pregled opreme, ki jo center ponuja. CO Nanocenter svoje dejavnosti 
objavlja tudi na Facebook profilu. 
Takoj po vzpostavitvi protokolov za delo na posamezni opremi, je bila vzpostavljena možnost šolanja 
za uporabnike. Prijava za šolanje ter organizacija šolanja poteka preko Mednarodne podiplomske 
šole Jožefa Stefana in je organizirana individualno oz. v manjših skupinah glede na specifične potrebe 
uporabnikov. 
Posebej je potrebno izpostaviti sistem rezervacij opreme, ki izšolanim uporabnikom omogoča hitre 
rezervacije terminov za delo na opremi in vpogled v zasedenost terminov na opremi. Gre za prvi 
tovrstni rezervacijski sistem v Sloveniji, kar so prepoznale številne druge organizacije in laboratoriji, 
ki so že izrazili željo po vključitvi njihove opreme v enoten rezervacijski sistem. Posamezna oprema 
je tako že vključena v enotni rezervacijski sistem. 
Večja oprema je bila predstavljena v obliki predavanj in delavnic v okviru predmeta Izbrana poglavja 
na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (MPŠ). Predstavitve so bile, poleg študentom MPŠ, 
namenjene tudi zunanjim uporabnikom.  
CO Nanocenter je bil od leta 2010 soorganizator vsakoletne mednarodne znanstvene konference 

SLONANO, kjer je bil predstavljeno 
delovanje centra ter delo na opremi. 
Dejavnosti CO Nanocentra so bile redno 
predstavljene na nanotehnoloških dnevih, 
ki jih vsako leto pripravi Obrtna zbornica 
Slovenije in kjer CO Nanocenter nastopa 
kot soorganizator. 
Posamezne predstavitve in promocijska 
besedila o Nanocentru so bila objavljena v 
več strokovnih in poljudnih revijah in 
medijih, konferencah in drugih dogodkov. 
Pregled objav je predstavljen v sklopu 
kazalnikov v pričujočem poročilu (3.6 
Drugi kazalniki). 
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Zap. št. Naziv aktivnosti Vodilni 

raziskovalci 

Sodelujoča 

podjetja 

Datum 

začetka po 

prijavi 

Datum začetka 

(zaradi zamika 

delovanja) 

15 Razvoj novih pristopov k 

sintezi nanomaterialov 

Mušič, Kobe Nanotesla 

Institut, IJS 

1.9.2009 1.4.2010 

Zastavljeni 

cilji iz 

prijave 

V predlaganem projektu bomo s postopki obarjanja v vodnih raztopinah in obarjanja v različnih 
mikroemulzijskih sistemih razvili superparamagnetne nosilce terapevtskih učinkovin na osnovi 
nanodelcev železovega oksida z ozko porazdelitvijo velikosti v območju med 5 nm in 15 nm. Površino 
pripravljenih superparamagnetnih nanodelcev bomo prevlekli s tankim inertnim slojem 
anorganskega materiala (silicijev dioksid (SiO2) ali zlato (Au)). Površino nanodelcev bomo kemijsko 
modificirali s nanosom tanke prevleke iz biokompatibilnega in biorazgradljivega polimernega 
materiala na osnovi polilaktida (PLA), polilaktid-ko-glikolida (PLGA), hidroksipropil-celuloze (HPMC) 
in mikrokristalne celuloze. S spreminjanjem in natančno kontrolo debeline nanosa, morfologije, 
kristaliničnosti in poroznosti polimerne prevleke, bomo vplivali na končne fizikalno-kemijske 
lastnosti površinsko obdelanih nanodelcev, na stabilnost nanodelcev v fizioloških raztopinah ter na 
njihovo specifično magnetizacijo in vodljivost v biomedicinskih in farmacevtskih formulacijah. 
S postopki kemijske vezave bomo na površino biopolimerne prevleke superparamagnetnih 
nanodelcev adsorbirali terapevtsko učinkovino neposredno ali preko specifičnih vezavnih molekul 
(linkerjev) in jih nato z zunanjim magnetnim poljem usmerili na izbrano mesto kontroliranega 
sproščanja učinkovine v in-vitro farmacevtski formulaciji. 
V nadaljevanju bomo izvedli in-vitro študijo in vrednotenje hitrosti sproščanja terapevtske 
učinkovine v farmacevtskih sistemih. Pogoje in medij sproščanja bomo prilagajali glede na 
predvideni mehanizem sproščanja učinkovine oz. linker, ki drži učinkovino na nanodelcih. Tako 
bomo v poskus vključili še dražljaj, ki je odgovoren za sproščanje. Ta je lahko kemijski ali fizikalni, 
lahko je povzročen od zunaj (temperatura, sevanje, električno ali magnetno polje idr.), ali prisoten v 
telesu pri določenih patoloških stanjih (spremenjen pH, prisotnost specifičnih biomolekul (npr. 
bolezensko-odvisni encimi idr.)).  
Poseben izziv bo predstavljalo časovno kontrolirano sproščanje terapevtske učinkovine s površine 
biopolimerne prevleke, ki vsled segrevanja superparamagnetnega jedra v temperaturnem območju 
pod 50 st.C spremeni svoje fizikalno-kemijske lastnosti kot posledica delovanja zunanjega 
magnetnega polja ter na ta način omogoči sproščanje vezane terapevtske učinkovine. Stopnjo in delež 
vezane terapevtske učinkovine bomo ugotavljali z uporabo termogravimetrične (TGA) in 
diferencialne termične (DTA) analize v kombinaciji z masnim spektrometrom. 
Raziskava predstavlja pomemben pripevek k razvoju biomedicinskih in farmacevtskih znanosti, zlasti 
na področju tarčne dostave zdravilnih učinkovin v in-vivo sistemih pri zdravljenju raka. 
Sinteza kovinskih oksidnih magnetnih nanodelcev: Metode za pripravo kovinskih oksidnih 
nanodelcev splošno uvrščamo med tki. »bottom-up« metode, pri katerih poteka formiranje 
nanodelcev na atomarnem ali molekularnem nivoju na kontroliran in termodinamsko pogojen način. 
Ozka porazdelitev velikosti in monodisperznost sta želeni karakteristiki, saj je vsaka sprememba 
magnetnih lastnosti materiala v manometrskem območju običajno pogojena s spremembo velikosti 
nanodelcev. 
Za pripravo nanodelcev je bila uporabljena že vrsta različnih postopkov priprave. Med mnogimi 
“mokrimi” kemijskimi metodami sta klasična metoda koprecipitacije in precipitacije v mikoemulzijah 
eni izmed priznanih metod priprave nanodelcev z nadzorovano velikostjo in obliko.  
Najprej bomo pripravili železo-oksidne nanodelce s premeri od 10 do 50 nm z uporabo klasične 
koprecipitacije Fe2+ in Fe3+ hidroksidov v vodni raztopini soli z dodatkom obarjalnega reagenta. 
Relevantni železno-oksidni materiali bodo obsegali maghemit, magnetit in kobalt ferit (-Fe2O3, 
Fe3O4 in CoFe2O4), ki izkazujejo primerne magnetne in biokompatibilne lastnosti. Velikost, oblika in 
sestava nanodelcev bo nadzorovana s tipom uporabljenih soli (kloridi, sulfati…), koncentracijo 
reaktantov, razmerjem Fe2+ in Fe3+ ionov, pH in ionsko jakostjo raztopine, temperaturo reakcije in 
časom reakcije. 
Ozko porazdelitev velikosti nanodelcev pri metodi koprecipitacije iz raztopin bomo dosegli, če bo 
lokalni in trenutni (diskretni) nukleaciji sledila kontrolirana rast nastalih kristalnih jeder. Lokalno in 
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trenutno nukleacijo pri metodi koprecipitacije iz raztopin pa lahko dosežemo s hitrim injiciranjem 
vodne raztopine kovinskih (Fe2+/Fe3+) soli v vročo vodno raztopino obarjalnega reagenta, hitrim 
zmanjšanjem temperature in počasno rastjo nastalih jeder.  
Reakcijska temperatura, čas reakcije in primerna izbira reaktantov so predpogoj za sintezo 
superparamagnetnih nanodelcev s kontrolirano velikostjo in obliko delcev ter ozko porazdelitvijo 
velikosti nanodelcev.  
Kot alternativno metodo bomo uporabili precipitacijo v mikroemulziji, ki omogoča izvrsten nadzor 
nad velikostjo, obliko in kemijsko sestavo nanodelcev. Mikroemulzijska tehnika, kot je voda-olje 
(w/o) mikroemulzija, temelji na uporabi kaplic vode, ki so stabilizirane v organski fazi s 
surfaktantom. te kapljive služijo kot nanoreaktorji za sintezo nanodelcev. Železo-oksidni nanodelci z 
enakomerno obliko in ozko porazdelitvijo bodo narejeni z uporabo različnih mikroemulzijskih 
sistemov 
V prvi stopnji priprave pride do obarjanja Fe2+ in Fe3+ hidroksidov pri reakciji med dvema 
različnima mikroemulzijama, ki vsebujeta vodno raztopino ustreznih kovinskih ionov (E-A) in 
vodno raztopino obarjalnega reagenta  (E-B). Z oksidacijo oborjenih Fe2+/Fe3+ hidroksidov pride v 
drugi stopnji do nastanka magnetne spinelne faze. Raziskali bomo vpliv sestave mikroemulzije, pH 
vrednosti reakcijskega medija, koncentracije reaktantov v vodnih fazah mikroemulzij, reakcijske 
temperature in časa reakcije na morfološke in magnetne lastnosti pripravljenih železo-oksidnih 
nanodelcev.  

 Površinska modifikacija superparamagnetnih nanodelcev : 
 V okviru projekta bomo železo-oksidne nanodelce oblekli s tanko plastjo anorganskega (silika) ali 
organskega polimernega materiala. Sintezo površinsko obdelanih superparamagnetnih -Fe2O3 
nanodelcev z anorgansko silikatno (SiO2) prevleko bomo izvedli v skladu s Stoberjevo metodo s 
postopki hidrolize in kondenzacije alkoksisilanov v homogenih raztopinah in v različnih reverznih 
mikroemulzijskih sistemih. V primeru površinske obdelave -Fe2O3 nanodelcev s polimernim 
materialom bomo uporabili zamreževalne in polimerizacijske tehnike (npr. 
emulzijsko/mikroemulzijska polimerizacija, disperzijska polimerizacija, ipd.). 

Strategija uporabe reverznih mikroemulzijskih sistemov za površinsko obdelavo železo-oksidnih 
nanodelcev temelji na naslednjih ugotovitvah:  

a)      Pripravo hidrofilnih monodisperznih nanodelcev z ozko porazdelitvijo velikosti v območju 
3-15 nm lahko izvedemo v reverznih micelah 

b)      Velikost in obliko nanodelcev ter s tem njihove magnetne lastnosti lahko prilagajamo z 
velikostjo reverznih micel, ki je določena z molskim razmerjem voda-surfaktant 

c)      Zamreževanje in polimerizacijske reakcije potekajo znotraj posameznih reverznih micel.  

 Tehnika reverznih mikroemulzij, ki jo nameravamo uporabiti za površinsko obdelavo 
superparamagnetnih -Fe2O3 nanodelcev z biokompatibilnim anorganskim materialom, sestoji iz 
priprave dveh ali več reverznih mikroemulzij enake sestave: mikroemulzija A (µA) bo vsebovala 
vodno raztopino superparamagnetnih -Fe2O3 nanodelcev in mikroemulzija B (µB) raztopino 
biokompatibilnega reaktanta za površinsko obdelavo. Ob zmešanju obeh mikroemulzij (µA+µB) pride 
pri optimalnih reakcijskih pogojih med izmenjavo reaktantov v reverznih micelah do nanosa 
biokompatibilne površinske prevleke na površino superparamagnetnih -Fe2O3 nanodelcev. 
Debelino površinske plasti bomo kontrolirali z velikostjo reverznih micel, ki je termodinamsko 
določena z molskim razmerjem voda-surfaktant, koncentracijo reaktantov, temperature in časom 
reakcije, pH vrednostjo reakcijskega medija, sestavo mikroemulzije in tipom surfaktanta, 
kosurfaktanta in oljne faze.  

 Karakterizacija pripravljenih superparamagnetnih nanodelcev : 
Z uporabo presevne elektronske mikroskopije (TEM, JEOL 2000FX) bomo ugotavljali morfologijo in 
velikost ovršinsko obdelanih magnetnih nanodelcev. Na osnovi meritev specifične površine vzorcev 
po metodi BET (BET, Tristar 3000, Micromeritis) bomo dobili vpogled v stopnjo aglomeriranosti 
vzorcev in ocenili debelino površinske prevleke. Vzorcem bomo pomerili specifično magnetizacijo 
(Manics, Model DSM-10) v odvisnosti od uporabljenega magnetnega polja pri sobni temperaturi in 
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elektrokinetski (-potencial) potencial koloidnih disperzij superparamagnetnih -Fe2O3 nanodelcev 
v izbranem fiziološkem mediju. 

 Površinska vezava (adsorpcija) modelnih in terapevtskih učinkovin: 
Magnetni dostavni sistemi sestojijo iz površinsko obdelanih superparamagnetnih nanodelcev in 
terapevtske učinkovine adsorbirane na njihovi površini, ki jo lahko z uporabo zunanjega magnetnega 
polja dostavimo in sprostimo na obolelem mestu. Velikost, elektrokinetski potencial in površinske 
lastnosti superparamagnetnih nanodelcev imajo velik vpliv na biodistribucijo nanodelcev znotraj 
obolelega mesta.  

Namen uporabe superparamagnetnih nanodelcev v magnetnih dostavnih sistemih je povečanje 
specifične akumulacije sproščene terapevtske učinkovine na obolelem mestu z minimalnimi 
izgubami in maksimalnim terapevtskim učinkom. Za izvedbo magnetne dostave terapevtske 
učinkovine s superparamagnetnimi nanodelci na ciljno mesto v in-vitro formulaciji, se morajo 
nanodelci bodisi sami ali v kombinaciji s tretjim agentom (linker ali vezavna molekula) fizikalno ali 
kemijsko preko aminske, karboksilne, aldehidne ali tiolne skupine vezati s terapevtsko učinkovino. 
Superparamagnetni nanodelci se lahko vežejo s terapevtskimi učinkovinami na različne načine, 
najpogosteje pa z elektrostatskimi interakcijami, biološkimi interakcijami in kovalentno na 
površinsko prevleko superparamagnetnega jedra, pri tem pa zaporedje mešanja posameznih 
komponent (terapevtska učinkovina, superparamagnetni nanodelec, linker) nima vpliva na 
učinkovitost dostave. 
Raziskali bomo vpliv parametrov, kot so ph medija, reakcijska temperatura, čas reakcije, 
koncentracija vezavnih molekul (linker) in razmerje med terapevtsko učinkovino in 
superparamagnetnimi nanodelci, na učinkovitost adsorpcije terapevtske učinkovine na površino 
nanodelcev.  

 Karakterizacija : 
Učinkovitost adsorpcije terapevtskih učinkovin na površinsko obdelane superparamagnetne 
nanodelce bomo ugotavljali s presevno elektronsko mikroskopijo (TEM, JEOL 2000FX) in 
elektrokinetskim (-potencial) potencialom. Prahovom bomo pomerili specifično magnetizacijo 
(Manics, Model DSM-10) v odvisnosti od uporabljenega magnetnega polja pri sobni temperaturi. 
Stopnjo in delež vezane terapevtske učinkovine bomo ugotavljali z uporabo termogravimetrične 
(TGA) in diferencialne termične (DTA) analize v kombinaciji z masnim spektrometrom, ter infrardečo 
spektroskopijo (ReactIR)    

 In-vitro študija in vrednotenje hitrosti sproščanja terapevtske učinkovine v farmacevtskih 
sistemih : 

In vitro sproščanje bomo izvedli tako, da bomo nanodelce inkubirali v določenem mediju pri 
ustreznih pogojih. Vzorec bomo mešali s propelerskim mešalom ter v določenih časovnih intervalih 
jemali vzorce disperzije nanodelcev. Te bomo centrifugirali pri visokih obratih, da se nanodelci 
posedejo, v supernatantu pa nato določili vsebnost sproščene učinkovine. Sedimentirane nanodelce 
bomo s svežim medijem redispergirali ter jih vračali nazaj v inkubirajočo disperzijo. Pri 
centrifugiranju lahko uporabimo tudi t.i. ‘amicon’ centrifugirko, ki je posebej predeljena z membrano 
določenih por, da lahko prepušča učinkovino in zadrži nanodelce. Pri separaciji bomo izkoriščali tudi 
magnetnost nanodelcev – delec bomo ločili od raztopine z uporabo močnih magnetnih polj.  
Pri sproščanju učinkovine iz nanodelcev lahko uporabimo tudi dializno vrečko, v katero vstavimo 
disperzijo nanodelecev ter jo pri obeh koncih spnemo. Vrečko nato potopimo v pufer ter inkubiramo 
ob mešanju s propelerskim mešalom. Velikost por dializne membrane določa ločevanje nanodelcev 
od proste učinkovine, ki lahko difundira skozi njo v zunanji medij. V določenih časovnih intervalih 
bomo jemali vzorce dializnega pufra ter jih analizirali na vsebnost učinkovine. Odvzete vzorce bomo 
nadomeščamo s svežim pufrom.   
Pogoje in medij sproščanja bomo prilagajali glede na predvideni mehanizem sproščanja učinkovine 
oz. linker, ki drži učinkovino na nanodelcih. Tako bomo v poskus vključili še dražljaj, ki je odgovoren 
za sproščanje. Ta je lahko kemijski ali fizikalni, lahko je povzročen od zunaj (temperatura, sevanje, 
električno ali magnetno polje idr.), ali prisoten v telesu pri določenih patoloških stanjih (spremenjen 
pH, prisotnost specifičnih biomolekul (npr. bolezensko-odvisni encimi idr.)).  
Poseben izziv bo predstavljalo časovno kontrolirano sproščanje terapevtske učinkovine s površine 
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biopolimerne prevleke, ki vsled segrevanja superparamagnetnega jedra v temperaturnem območju 
pod 50 °C spremeni svoje fizikalno-kemijske lastnosti zaradi delovanja zunanjega magnetnega polja 
ter na ta način omogoči sproščanje vezane terapevtske učinkovine. 

Kazalniki 

merjenja 

in rezultati 

iz prijave 

1.Sinteza in karakterizacija kovinskih oksidnih magnetnih nanodelcev (junij 2010) 
Raziskali bomo vpliv sestave mikroemulzije, pH vrednosti reakcijskega medija, koncentracije 
reaktantov v vodnih fazah mikroemulzij, reakcijske temperature in časa reakcije na morfološke in 
magnetne lastnosti pripravljenih kovinskih oksidnih nanodelcev. 
2. Površinska obdelava in karakterizacija kovinskih oksidnih magnetnih nanodelcev  (marec 2011) 
Raziskali bomo odvisnost nekaterih pomembnih lastnosti površinsko obdelanih magnetnih kovinskih 
oksidnih nanodelcev (oblika, porazdelitev velikosti) pripravljenih z različnimi polimerizacijskimi 
metodami (emulzijska difuzija, izsoljevanje, nanoprecipitacija, emulzijsko uparevanje, dializa, difuzija 
topila, ipd.) v odvisnosti od procesnih parametrov (koncentacija polimera, kopolimerno razmerje, 
molekulska masa polimera, koncentracija surfaktanta, vrsta uporabljenega topila, fazn volumsko 
razmerje). 
3. Površinska vezava (adsorpcija) in karakterizacija modelnih in terapevtskih učinkovin (december 
2012) Raziskali bomo vpliv parametrov, kot so ph medija, reakcijska temperatura, čas reakcije, 
koncentracija vezavnih molekul (linker) in razmerje med terapevtsko učinkovino in 
superparamagnetnimi nanodelci, na učinkovitost adsorpcije terapevtske učinkovine na površino 
magnetnih nanodelcev. 
4. In-vitro študija in vrednotenje hitrosti sproščanja terapevtske učinkovine v farmacevtskih sistemih 
(december 2013) 
Raziskava in razvoj novih magnetnih dostavnih sistemov za lokalno dostavo zdravilnih učinkovin, ki 
sestojijo iz zdravilnih učinkovin vezanih na površino superparamagnetnih nanodelcev, z uporabo 
zunanjega magnetnega polja v in-vitro in in-vivo formulacijah, predstavljajo povsem novo strategijo 
zdravljenja rakastih obolenj. 

 Datumi 
mejnikov: 
M1: 30.6.2010 
M2:31.12.2010 
M3:30.6.2011 
M4:31.12.2011 
M5: 30.6.2012 
M6:31.12.2012 
M7: 30.6.2013 
M8: 30.9.2013 
M9:31.12.2013 

 

Aktivnosti Mejniki 

M1 M2 M3 M4 

Sinteza in karakterizacija kovinskih oksidnih magnetnih 
nanodelcev 

    

Površinska obdelava in karakterizacija kovinskih oksidnih 
magnetnih nanodelcev   

    

Površinska vezava (adsorpcija) in karakterizacija 
modelnih in terapevtskih učinkovin 

    

In-vitro študija in vrednotenje hitrosti sproščanja 
terapevtske učinkovine v farmacevtskih sistemih 

    

Realizirani 

cilji in 

odstopanja 

Realizacija aktivnosti je potekala skladno z zastavljenimi cilji. Tekom naloge je prišlo na področju 
razvoja in raziskav pri sintezi superparamagnetnih nanodelcev do pomembnega premika in izkazalo 
se je, da s postopkom koprecipitacije vodne raztopine kovinskih (Fe2+/Fe3+) soli dosežemo popolno 
ponovljivost vseh predpisanih parametrov superparamagnetnih nanodelcev (porazdelitev velikosti 
in oblika delcev, zeta potencial), na katere v nadaljevanju s predpisanim postopkom (temperatura, 
koncentracija superparamagnetnih nano delcev, pH) adsorbiramo polimerni linker, ki je nosilec za 
vezavo zdravilne učinkovine. Na vseh uporabljenih materialih so bili izvedeni citotoksikološki testi, ki 
so potrdili biokompatibilnost kompleksov. V nadaljevanju je bila izvedena in potrjena in-vitro 
raziskava (magnetofekcija na gojenih celičnih kulturah). Trenutno poteka študija izločanja oz. 
kopičenja superparamagnetnih nano delcev v in–vivo celičnih linijah na eksperimentalnih mišjih 
tumorjih.   
Ocenjujemo, da je bila aktivnost RRP15 »Razvoj novih pristopov k sintezi nanomaterialov« uspešno 
realizirana. 
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2. Skladnost s predmetom, cilji in nameni javnega razpisa  
 
Predmet javnega razpisa je bil sofinanciranje celovitih programov Centrov odličnosti 
(CO), ki vključujejo različne programske aktivnosti in sicer sofinanciranje razvoja in 
upravljanja, sofinanciranje raziskovalno-razvojnega dela ter sofinanciranje 
naložbe v RR opremo. 

V okviru znanstveno-tehnološke politike RS so bili CO zastavljeni kot ukrep, namenjen 
spodbujanju koncentracije znanja na prioritetnih tehnoloških področjih in 
horizontalnega povezovanja v celotni verigi znanja, ki se izvaja na temelju strateškega 
partnerstva med gospodarstvom in akademsko sfero. 

Cilj razpisa je bil vzpostaviti in zagotoviti uspešno delovanje slovenskih raziskovalnih 
centrov odličnosti v evropskem in mednarodnem merilu z glavnim namenom 
pridobivanje idej, znanja, izkušenj, izdelkov, storitev in tehnologij za uporabo v 
Sloveniji ter večanje mobilnosti raziskovalcev. 

V začetni fazi smo določili in ustanovili Upravni odbor in Znanstveni svet zavoda. 
Upravni odbor je sestavljen iz predstavnikov ustanoviteljev, določa smernice in način 
delovanja centra ter izvaja upravne naloge. Ravnanje zavoda in doseganje zastavljenih 
ciljev potekal preko Znanstvenega sveta zavoda, ki ga sestavljajo vodje večjih projektov 
ter predstavnik zaposlenih. Administrativno podporo pri razvoju in upravljanju nudi 
koordinacijska oz. projektna pisarna. Nekatere storitve (računovodstvo in izvajanje 
javnih naročil) so prevzele zunanje službe. 
Pri raziskovalno razvojnem segmentu so vodje posameznih projektov odgovorni za 
vodenje le-teh. V kolikor je projekt razdeljen na podprojekte, so vodje podprojektov 
odgovorni za izvajanje vsebine. 
CO Nanocenter ima čisto projektno organizacijsko strukturo, za katero menimo, da je 
najbolj primerna za izvajanje takšnih zahtevnih projektov. 

 

 

Poraba pridobljenih sredstev po programskih aktivnostih do 31.12.2013: 



             
 Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije 
Center of Excellence in Nanoscience and Nanotechnology 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

44 
 

Oznaka sklopa Naziv sklopa Realizacija v 
EUR 

Delež v 
% 

DS A Razvoj in upravljanje 448.847,08 4,58 % 

DS B Raziskovalno-razvojno delo 482,757,45 4,92 % 

DS C Naložbe v RR opremo 8.871.858,97 90,50% 

SKUPAJ  9.803.463,47 100 % 

 

CO Nanocenter med drugim omogoča izobraževanje študentov in raziskovalcev iz 
industrije na vrhunski opremi, ki ključno vpliva na smer razvoja vodilnih tehnologij 
na področju novih materialov. Poleg takšnega neposrednega prenosa znanja med 
akademsko sfero in industrijo, so izjemno pomembni skupni projekti, ki so se razvili 
vzporedno.  
Glavni cilj CO Nanocentra je bil vzpostaviti tehnološko infrastrukturo za 
mednarodno konkurenčen razvoj nanoznanosti in nanotehnologije, saj smo bili 
mnenja, da bo to najbolj pripomoglo h konkurenčnosti naših raziskav. Vodilo nas je 
prepričanje, da, ko bomo enkrat imeli opremo, bomo lahko na podlagi te opreme 
pridobivali nove projekte, prav tako bo tudi izvajanje sedanjih projektov bistveno bolj 
kakovostno in tako bomo s to investicijo dolgoročno uspešnejši.  Učinek operacije 
centra odličnosti se bo tako poznal še 15 let, ne pa samo štiri leta, kolikor traja 
sofinanciranje. Posamezna oprema, ki smo jo v okviru CO Nanocentra pridobili, je 
edinstvena v svoji konfiguraciji tako v Sloveniji, kot tudi v širši regiji (severna Italija, 
Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Srbija) kar omogoča dobro platformo za delovanje centra 
v mednarodnem prostoru. 
 
Poleg skladnosti s predmetom in cilji javnega razpisa, ki smo jih predstavili, je CO 
Nanocenter s svojo vsebino sledil ciljem Strategije Slovenije 2008 – 2010 in 
operativnemu programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-
2013, še posebej v skladu s strateškimi cilji večje koncentracije vlaganj na področja z 
največjim razvojnim potencialom tako v akademski sferi kot v gospodarstvu, ki so 
hkrati ključnega pomena za dolgoročno ohranjanje in krepitev konkurenčnost 
gospodarstva v mednarodnem okolju ter dvosmernega pretoka in uporabe znanja za 
gospodarski razvoj in kvalitetna delovna mesta ter tesnejšega sodelovanje med 
znanstveno sfero in gospodarstvom. 
Za prihodnost pa je pomembno je, da CO Nanocentra lahko ponudi ključne kompetence 
na področju materiali in tehnologija, enem od ključnih prioritetnih področji raziskav, 
razvoja in inovacij (RRI) v programskem obdobju 2014 – 2020 in v Strategiji pametne 
specializacije 2014 – 2020. 
 
Ocenjujemo, da je CO Nanocenter dosegel cilje razpisa in jih celo presegel, kot 
izkazujejo kazalniki in rezultati mednarodne evalvacije. V okviru CO Nanocentra je bila 
dokazana znanstvena in raziskovalna odličnost, vrhunska infrastruktura, 
interdisciplinarnost ter mobilnost med akademsko sfero in gospodarstvom, kar so 
ključne točke za doseganje tehnološkega preboja tudi v prihodnje. 
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3. Kazalniki za spremljanje ciljev (načrtovani in realizirani) 
 
Kazalniki v sistemu ISARR:  

Naziv Izhodiš
čno leto 

December 2010 Junij 2011 December 2012 December 2013 2015  
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a 
n 
o 

USPEH 

Št. raziskovalnih 
ur v FTE 

2010 1,8 2,53 1,7 1,97 4,9 5,27 2,8 4,18 0 
109 % 

Št. RR projektov 
v CO s 
sodelovanjem 
podjetji 

2010 7 8 1 1 3 3 0 0 0 

110 % 

Št. partnerstev z 
zasebnim 
sektorjem 

2010 10 11 0 0 0 0 0 0 0 
125 % 

Št. patentov 2010 0 1 0 1 1 1 1 1 1 200 % 
Št. inovacij 2010 1 1 1 1 2 1 3 5 1 114 % 
Mejnik »December 2012« ni predviden v sistemu ISSAR, v tabelo smo ga dodali zaradi preglednosti.  

3.1. Število raziskovalnih ur v FTE 
Število raziskovalnih FTE smo, glede na prijavo,  v vseh letih presegli. Zaradi 
vzpostavitve delovanja nabavljene opreme smo že v prijavi dopustili možnost povečanja 
števila zaposlenih, povečanja obsega zaposlitve obstoječih sodelavcev ali pa ekvivalentih 
zamenjav zaposlenih. O morebitnih spremembah smo poročali v skladu z Navodili. 
Kazalnik je presežen (109%). Kazalnik je podrobno opisan v točki 3.6.1. 
 
3.2. Število RR projektov v CO s sodelovanjem podjetij 
Število RR projektov s sodelovanjem podjetji je ostalo nespremenjeno glede na prijavo, 
zato glede na kazalnike ISARR ni prirasta. Kazalnik je presežen (110%). 
Glede na izkazan interes posameznih podjetji izven konzorcija, pričakujemo povečanje 
kazalnika v letu 2014. Kazalnik je podrobno opisan v točki 3.6.2. 
 
3.3. Število partnerstev z zasebnim sektorjem 
Število partnerstev je enako številu ustanovitvenih partnerjev iz zasebnega sektorja in je 
ostalo nespremenjeno glede na prijavo. Kazalnik je presežen (125%) . Kazalnik je 
podrobno opisan v točki 3.6.2. 
 
3.4. Število patentov 
V kazalnikih ISARR smo predvideli dva patenta. Do decembra 2013 smo prijavili štiri 
patentne prijave. Kazalnik je presežen (200%). Kazalnik je podrobno opisan v točki 
3.6.3. 
 
3.5. Število inovacij 
SURS definira inovacijo kot implementacijo novega ali bistveno izboljšanega proizvoda 
(izdelka ali storitve) ali procesa, nove metode trženja ali nove organizacijske metode v 
poslovnih praksah, organizaciji delovnega mesta ali zunanjih odnosov. 



             
 Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije 
Center of Excellence in Nanoscience and Nanotechnology 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

46 
 

V kazalnikih ISARR smo do decembra 2013 predvideli 7 inovacij, v nadaljevanju 
navajamo opise 8. inovacij realiziranih do konca leta 2013. Kazalnik je presežen (114%). 
 
- nova metoda za študij in razvoj polprevodnikov in sodobnih materialov 

 
Naprava s fokusiranim ionskim snopom – FIB (Focused ion beam) je zahtevna znanstvena naprava, ki se 
zadnja leta zelo veliko uporablja pri študiju in razvoju polprevodnikov in sodobnih materialov za zelo 
precizno analitsko delo, nanašanje ali jedkanje materialov. Gre za edino napravo s takimi karakteristikami 
v Sloveniji, zato predstavlja pomembno nadgradnjo raziskovalnega prostora v regiji. 

 
- nova metoda za merjenje vzorcev na difraktometru  
(Theta-Theta vertikalen goniometer z različnimi nosilci za vzorec ter optičnimi komponentami, ki 
omogočajo številne analize, zlasti pa natančno strukturno analizo monokristaliničnih plasti. S sistemom je 
možno raziskovati epitaksialne plasti na podlagi merjenj recipročnih map, medtem ko iz posnetkov 
refleksije rentgenskih žarkov lahko pridobimo informacije o debelini, grobosti površine/mejnih plasti in 
gostoti eno- ali večplastnih struktur na substratih. Omenjene aplikacije omogoča mizica za vzorec s petimi 
računalniško vodenimi osmi in izjemno zmogljiv 2D detektor, ki lahko meri v 0D načinu (standardni 
točkovni detektor), v 1D načinu (hiter linearni detektor) in 2D načinu (površinski detektor). Poleg 
strukturne analize visokokvalitetnih tankih plasti lahko izvajamo tudi standardna praškovna merjenja, 
kjer glavno prednost našega sistema predstavlja možnost uporabe monokromatorja na difrakcijski strani, 
ki zmanjša efekte fluorescence vzorcev. Poleg tega je sistem opremljen z visoko/nizko temperaturnimi 
nosilcem vzorca, ki omogočajo merjenje v širokem temperaturnem območju (-261°C-1200°C) in različnih 
atmosferah plinov. V Sloveniji in tudi širše difraktometra s podobnimi karkateristikami ni zaslediti in tako 
predstavlja pomembno nadgradnjo raziskovalnega prostora v regiji. 

- razvoj nove metode TERS (tip enhanced Raman spectroscopy) 
V preteklih letih se je razvoj in 
usmeritev znanstvenih raziskav na 
svetovnem nivoju na področju 
ramanske spektroskopije usmeril v 
TERS (tip enhanced Raman 
spectroscopy). TERS je metoda, ki s 
stališča proizvajalcev kombiniranih 
instrumentov raman – AFM kot tudi 
uporabnikov predstavlja mejo med 
mogočim in nemogočim v znanosti in 
razvoj te metode kot tudi rezultatov, ki 
jih lahko daje, v znanstvenih krogih 
vzbuja veliko pričakovanj. Znotraj 
raziskovalne skupine gre za povsem 
novo metodo. 

 
- nova metoda za prenašanje vzorcev med UHV sistemi  
S transportnim sistemom z UHV komoro lahko prenašamo vzorce med sistemom UHV do drugih UHV 
sistemov za karakterizacijo in procesiranje. V neoporečnem UHV okolju lahko tako prenašamo vzorce med 
sistemi MBE, PLD, Nanoprobe, STM, XPS. 
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- razvoj funkcionalnega prototipa za optično nanolitografijo 

CO Nanocenter je sodeloval pri razvoju funkcionalnega prototipa LDI 
Laserja za optično nanolitografijo  
proizvajalca LPKF d.o.o., ki je od sredine leta 2013 na prodajnem trgu. 

 
 
 
 
 

-nova metoda za karakterizacijo nanostruktur na nanofazi 
Osnovo tvori 4-sondni UHV STM/SEM mikroskopski sistem, pri katerem so vse sonde vodljive neodvisno 
ena od druge, ena od sond pa bo lahko hkrati delovala tudi kot konica za AFM. Gre za konfiguracijo 
izdelano po meri naročnika, hkrati pa šele tretji tovrstni sistem na svetu. 
 
- razvoj nove metode meritve z nizkotemperaturnim vrstičnim mikroskopom 
Nizkotemperaturni vrstični mikroskop, ki za hlajenje uporablja t.i. Joule-Thomsonov (JT) kriostat  
omogoča izvajanje meritev pri temperaturi okoli 1K.  Standardni nizkotemperaturni mikroskopi, hlajeni s 
helijevo kopeljo omogočajo meritve do temperature približno 4.2 K. JT-STM omogoča vse meritve, ki jih 
omogoča klasičen LT-STM, pri čemer pa je energijska ločljivost meritev približno 4-krat boljša. Tak sistem 
omogoča preiskavo popolnoma novih materialov in nizkotemperaturnih pojavov, zato smo prilagodili in 
razširili predvideno področje uporabe. Gre za edino napravo s takšnimi karakteristikami v Sloveniji. 

 
- rezervacijski sistem za opremo 
Izdelan in vzpostavljen je bil sistem rezervacij opreme, ki izšolanim uporabnikom omogoča hitre 
rezervacije terminov za delo na opremi in vpogled v zasedenost terminov na opremi. Gre za prvi tovrstni 
rezervacijski sistem v Sloveniji, kar so prepoznale številne druge organizacije in laboratoriji, ki so že 
izrazili željo po vključitvi njihove opreme v enoten rezervacijski sistem.  
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3.6. Drugi kazalniki 
 
Poleg kazalnikov v sistemu ISARR spremljamo rezultate še pri nekaterih drugih 
kazalnikih iz Priloge 3 Navodil za izvajanje programov centrov odličnosti (Januar 2011).  
 

3.6.1. Koncentracija znanja in raziskovalne infrastrukture na prednostnih 
raziskovalnih in tehnoloških področjih 

3.6.2. Povezovanje javnega in poslovnega sektorja 
3.6.3. Povečanje uporabe znanja za konkurenčnost gospodarstva 
3.6.4. Mednarodna odličnost 
3.6.5. Uresničevanje horizontalnih ciljev 

 
3.6.1. Koncentracija znanja in raziskovalne infrastrukture na prednostnih 

raziskovalnih in tehnoloških področjih 
(Število in struktura raziskovalcev v CO v FTE po prednostnih področjih in ciljih NOD, Obseg vlaganj v RI po 

prednostnih področjih in ciljih NOD, Stopnja izkoriščenosti RI v % uporabe - obstoječa in nova oprema, Stopnja  

izkoriščenosti RI v CO za druge uporabnike, Obseg sredstev CO za dostop do souporabe svetovne raziskovalne 

infrastrukture) 

V CO Nanocentru je bilo od aprila 2010 – decembra 2013 zaposlenih v povprečju 25 

delavcev. Natančnejši podatki za posamezno leto so prikazani v preglednici. Pretežni del 

zaposlenih odpade na raziskovalno osebje.  

leto 2010 2011 2012 2013   

FTE 2,53 4,53 5,15 4,67 16,89 

R 1,55 2,98 3,31 3,01 10,84 

Teh 0,29 0,09 0,37 0,28 1,02 

Admin 0,70 1,46 1,47 1,47 5,11 

št.zaposlenih 24 25 27 27   

R 21 23 25 25   

Teh 2 1 1 1   

Admin 1 1 1 1   

  

CO Nanocenter v svoji vsebini združuje raziskovalce iz različnih področji, fizike, 

matematike, kemije, elektronike, strojništva, biologije in biokemije. Raziskovalna 

oprema je bila že v izhodišču izbrana z vidika čim širše možnosti uporabe na različnih 

področjih raziskav. 

V prijavi CO Nanocenter ni predvidel novih doktorjev, magistrov in specializantov. Kljub 

temu pa lahko ob zaključku poročamo, da več doktorskih študentov svoje delo gradi na 

osnovi meritev oz. rezultatov izdelanih na opremi centra.  
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Oprema, ki smo jo pridobili v okviru CO Nanocentra je polno zasedena (80 % delovnega 

časa, 20 % je na voljo za zunanje uporabnike). Določena infrastruktura je zaradi večjega 

zanimanja v uporabi tudi v večernih urah in/ali čez vikend. 

Posamezna oprema, ki smo jo v okviru CO Nanocentra nabavili še ni v fazi, ko jo lahko 

predamo uporabnikom v odprtem dostopu. Kadar gre za zahtevno opremo, se namreč 

najprej izšola manjše število operaterjev. Ko je oprema testirana in so vzpostavljeni 

protokoli za delo, bo tudi ta oprema na voljo v odprtem dostopu. 

Seznam raziskovalne opreme, ki je bila pridobljena iz sredstev CO Nanocenter je 

predstavljen v prilogi 1. 

Seznam raziskovalne opreme, ki jo ustanovitelji dajejo v uporabo CO Nanocentru: 

št.  Partner Naziv opreme Leto 
nabave 

Vrednost opreme 
 (v EUR) 

Ocena % 
uporabe za CO 

1. Inštitut "Jožef Stefan" Nanolitografski sistem - mikroskop na 
atomsko silo 2006 14.223,17 90 

2. Inštitut "Jožef Stefan" CVD sistem 
3. Inštitut "Jožef Stefan" Artritorski mlin  2005 3.380,12 100 
4. Inštitut "Jožef Stefan" Sistem avtoklavov 2006 2.926,16 100 
5. Inštitut "Jožef Stefan" Merilno mesto za preučevanje hladne in 

sunkovne emisije iz nanomaterialov 
2004 4.508,00 100 

6. Inštitut "Jožef Stefan" Mikrovalovna pečica za sintezo novih 
1D materialov 

2006 5.320,00 100 

7. Inštitut "Jožef Stefan" Mikroskopska sonda na principu 
atomske sile 

2005 4.380,28 100 

8. Inštitut "Jožef Stefan" Sistem za termično analizo 2007 35.989,20 100 
9. Inštitut "Jožef Stefan" Sistem za robotizirano pipetiranje in 

količin raztopin proteinov 
2006 16.969,11 70 

10. Inštitut "Jožef Stefan" Granulometer 2006 14.079,20 100 
11. Inštitut "Jožef Stefan" TEM - Transmisijski elektronski 

mikroskop 
2006 236.882,44 90 

12. Inštitut "Jožef Stefan" Preureditev čistih prostorov K5 2006 20.504.63 40 
13. Inštitut "Jožef Stefan" Visokoločljiv polarizacijski mikroskop 2006 4.431,91 100 
14. Inštitut "Jožef Stefan" Visokotemperaturna peč za sintranje v 

kontrolirani atmosferi 
2004 6.676,60 100 

15. Inštitut "Jožef Stefan", 
Univerza v Novi Gorici 

Sistem za analizo elektronskih lastnosti 
organskih polprevodnikov 

2005 10.942,18 100 

16. Institut "Jožef Stefan" Sistem za EPR meritve pri nizkih 
temperaturah 

2006 4.411,16 100 

17. Inštitut "Jožef Stefan" 3D-profilometer 2007 10.548,88 30 
18. Inštitut "Jožef Stefan" Merilnik nanotrdote  2004 6.522,94 40 
19. Inštitut "Jožef Stefan" Naprava za nanos PVD tankih plasti 2008 617.951,97 5 
20. Inštitut "Jožef Stefan" Mikroskop na atomsko silo di 

Dimension 3100 
2007 39.549,97 80 

21. Inštitut "Jožef Stefan" Generator za impulzni udarni tok 2006 49.666,09 30 
22. Inštitut "Jožef Stefan" Vibracijski magnetometer s kriostatom 2003 0 40 
23. Inštitut "Jožef Stefan" Transmisijski elektronski mikroskop 2007 55.251,74 18 
24. Inštitut "Jožef Stefan" Analizni sistem FTIR 2006 50.900,90 20 
25. Inštitut "Jožef Stefan" Aparat za rotirajoče ohlajanje talin 2006 55.353,64 30 
26. Inštitut "Jožef Stefan" Peč za sintranje 2004 8.127,61 80 
27. Inštitut "Jožef Stefan" Visokoločljivnostni optični mikroskop 2007 43.138,51 30 
28. Inštitut "Jožef Stefan" Visokovakuumska peč 2006 23.841,10 10 
29. Inštitut "Jožef Stefan" Transmisijski elektronski mikroskop 

JEM-2000FX z EDXS in sistemom za 
zajemanje slik 

1986 0 30 

30. Inštitut "Jožef Stefan" Elektronski mikroanalizator JXA-840A z 
EDXS in WDXS 

1992 0 30 

31. Inštitut "Jožef Stefan" Vrstični elektronski mikroskop JSM-
5800 z EDXS 

1997 0 30 

32. Inštitut "Jožef Stefan" Analitski elektronski mikroskop JEM-
2010F z EDXS, PEELS, STEM 

2000 0 30 
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33. Inštitut "Jožef Stefan" Naprava za ionsko jedkanje 2002 0 30 
34. Inštitut "Jožef Stefan",                

Maja Remškar 
Kombinirani tunelski mikroskop 
(AFM/STM) delujoč v ultra-visokem 
vakuumu 

2006 0 10 

35. Kemijski Inštitut Masni spektrometer z lasersko ablacijo  2006 75.225 35 
36. Kemijski Inštitut Difraktometer  2005 30.449 30 
37. Kemijski Inštitut Vrstični elektronski mikroskop  2005 73.246 30 
38. Kemijski Inštitut AFM Agilent 2008 90.181 10 
39. Balder Naparjevalnik Balzers BAK 760 z 

avtomatsko procesno kontrolo ter 
nadgradnja naparjevalnika z drugim 
elektronskim virom in možnostjo 
ionsko podprtega naparevanja 

2008 56.427 50 

40. Balder Optična laminacija plastičnih folij – 
laminator Sun Tec 

2008 14.883 100 

41. Balder Precizno rezanje stekla – Villa Pecision 
210 

2006 35.000 50 

42. Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za biologijo 

Standardno opremljene histološki 
laboratorij 

od 1989 
naprej 

45.000  20 

43. Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za biologijo 

Svetlobni mikroskop  Axioskop (Carl 
Zeis) 

1993 8.000  40  

44. Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za biologijo 

Oprema za pripravo vzorcev in analizo 
kovin v rastlinskih in živalskih vzorcih  

AAnalst 100, Perkin Elmer) 

2000 20.000  10 

45. Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za biologijo 

Svetlobni mikroskop Axioimager Z1 z 
Apotom 

2004 25.000  40  

46. Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za biologijo 

Oprema za proteomiko I:  
-  sistem za izoelektrično fokusiranje 
Ettan™ IPGphor™ 3 IEF System; 
 -2-D elektroforeza  (2-D) SE 250 

2009 17.000  60 

 

3.6.2. Povezovanje javnega in poslovnega sektorja 
(Število in struktura sodelujočih podjetij, visokošolskih in raziskovalnih organizacij, Število in struktura  raziskovalcev 

v FTE po sektorjih, Število (novih) partnerjev in projektov v CO iz gospodarstva / zasebnega sektorja, Število 

partnerjev v CO iz gospodarstva / zasebnega sektorja, Število novih partnerjev v CO iz gospodarstva / zasebnega 

sektorja, Število projektov v CO v sodelovanju z gospodarstvom /zasebnim sektorjem, Število znanstvenih objav, 

inovacij in patentov v soavtorstvu raziskovalcev iz RO in podjetij, Število izdelanih prototipov po prednostnih 

področjih in ciljih NOD, Število izdelanih demonstracijskih projektov po prednostnih področjih in ciljih NOD, Število 

spin-off podjetij po prednostnih področjih in ciljih NOD, Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest po prednostnih 

področjih in ciljih NOD) 

CO Nanocenter bil ustanovljen kot konzorcij 15 partnerjev, štirih JRZ in enajstih podjetji, 

ki so prepoznali razvojni potencial programa centra. Poleg dveh najpomembnejših 

raziskovalnih institutov v Sloveniji, so pristopile tudi dve izobraževalni instituciji, ki 

igrata pomembno vlogo pri šolanju kadrov na vseh področjih fizike, biologije, 

biotehnologije in nanoznanosti. Področja delovanja so: sinteza novih nanomaterialov kot 

so nanodelci, nanocevke in nanožice, tanke plasti, premazi, nanostrukture; sodobne 

tehnike in mikroskopije za karakterizacijo nanomaterialov; procesna tehnika: nanotisk, 

nanolitografija (laserska in elektronska), modeliranje. Aktualni projekti so na področju 

novih nanomaterialov za različne uporabe v elektroniki, za zmanjšanje trenja, za 

elektrode v baterijah, razvoj procesnih tehnik na področju nanoelektronike, nano-bio-

medicine in nanosenzorjev. Zato so tudi dejavnosti, v katerih delujejo podjetja, ki so 

pristopila kot ustanovitelji, zelo raznolika, od avtomobilske industrije, tiska, 

gospodinjskih aparatov, zdravil, laserjev itd., kar kaže na pomembno vlogo 

nanotehnologije na vseh področjih našega življenja. Pomembno je tudi, da gre za 
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podjetja iz različnih regij Slovenije (Idrija, Celje, Hrastnik, Naklo, Domžale in Ljubljana), 

ki pa s svojimi izdelki nastopajo tudi na mednarodnih trgih. Štiri start-up podjetja, ki 

delujejo na področju novih materialov zaradi formalnih ali neformalnih razlogov, niso 

mogli ali želeli postati formalni partnerji v konzorciju, so pa kot pridruženi člani 

sodelovali v okviru posameznih projektov. Ta podjetja so: Mo6 d.o.o., Nanotul d.o.o., 

Aresis d.o.o., C3M d.o.o.. 

16 zaposlenih v CO Nanocentru je izhajalo iz Instituta Jožef Stefan in Kemijskega 

Inštituta, 3 zaposleni so izhajali iz izobraževalne dejavnosti (Univerza v Ljubljani in 

Mednarodna podiplomska šola), 6 zaposlenih pa iz gospodarskih dejavnosti. Od 27 

zaposlenih v letu 2013 je bilo 8 žensk. 

Število zaposlenih neposredno v centru odličnosti zajema le del znanstvenega ali 

tehničnega osebja, ki je potrebno za vzdrževanje in upravljanje instrumentov. 

Center odličnosti deluje z zelo vitko upravno strukturo, saj zaposluje le eno 

administrativno sodelavko. Druge administrativne naloge (računovodsko, kadrovski del, 

javna naročila, itd.) so bile predane zunanjim izvajalcem. 

 

V letu 2013 smo prejeli pobude za partnerstvo iz: 

- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko,  

- Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo 

- Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. 

- Obrtno podjetniška zbornica Slovenije 
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- Univerza v Novi Gorici 

- Univerza v Trstu 

V okviru CO Nanocentra je potekalo 11 RR projektov (od skupaj 14) s sodelovanjem 

podjetji: 

- Epitaksija z molekularnim snopom za oksidne plasti (Kolektor-Nanotesla Institut, Mo6 

d.o.o., Institut Jožef Stefan) 

- Optična nanolitografija (LPKF Laser&Elektronika d.o.o., Institut Jožef Stefan) 

- Karakterizacija fizikalnih lastnosti premazov z vgrajenimi nanodelci (Helios d.d., 

Institut Jožef Stefan) 

- Modeliranje prototipov (Helios d.d., Institut Jožef Stefan) 

- Uklonske optično spremenljive naprave (Cetis d.d. , Institut Jožef Stefan) 

- Nizkotemperaturna manipulacija in spektroskopija posameznih atomov in molekul (LT 

STM) (Institut Jožef Stefan, Balder d.o.o.) 

- Konfokalna RAMAN-FTIR mikroskopija (Institut Jožef Stefan, Mo6, Nanotul, Kolektor-

Nanotesla Institut) 

- Konfokalna fluorescentna mikroskopija (Institut Jožef Stefan, UL Biotehniška fakulteta, 

Mo6 d.o.o.) 

- NMR STM mikroskopija (Institut Jožef Stefan, Balder d.o.o.) 

- 4-sondna UHV STM/SEM mikroskopija (Institut Jožef Stefan, Kemijski Institut, Mo6 

d.o.o., Kolektor-Nanotesla Institut) 

- Razvoj novih pristopov k sintezi nanomaterialov (Kolektor-Nanotesla Institut, Institut 

Jožef Stefan) 

 

Primer neposrednega rezultata projekta v CO Nanocentru, ki je že v redni proizvodnji, je 

vrhunska naprava za izdelavo prototipnih nanoelektronskih vezij ProtoLaser LDI 

podjetja LPKF Laser&Nanolelektronika d.o.o. Naklo. 

Novi anorganski nanomateriali kot so feriti, TiO2 in ZnO so v nenehnem razvoju za 

uporabo v kompozitih in premazih (Helios d.d., Cinkarna Celje d.d., Steklarna Hrastnik 

d.o.o.), omenjeni so tudi že v redni proizvodnji v različnih proizvodih. V 

bionanosenzorjih (Kolektor/Nanotesla institut), pri elektrodah za baterije, primeseh v 

sončnih celicah in v elektroniki pričakujemo komercialno uporabne rezultate. Pri tem 

ločimo med novimi uporabami materialov, ki so jih odkrili drugi v svetu in tistimi, ki smo 

jih odkrili sami. Slednji so kot dosežki veliko bolj zanimivi, do njihove uporabnost oz. 

komercializacije pa je navadno daljša pot, je pa potem bolj donosna. 

Najnovejše je odkritje ultrahitrih spominskih elementov na tankih slojih kovinskih 

kalkogenidov, kjer smo demonstrirali spominski element v času krajšem od petdesetih 

femtosekund, kar je najkrajši čas doslej, torej svetovni rekord za spominski element. 

Spomina ni potrebno osveževati, kar mu daje posebno prednost, tudi izbrisati ga je 

možno v zelo kratkem času. Odkritje smo patentirali. 
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3.6.3. Povečanje uporabe znanja za konkurenčnost gospodarstva 
(Število patentov po mednarodni patentni klasifikaciji (IPC) po prednostnih področjih in ciljih NOD, Število dogodkov 

in udeležencev domačih in mednarodnih dogodkov CO, Število predavateljev in mentorjev v visokošolskih programih 

med sodelujočimi raziskovalci v CO)  

V okviru CO Nanocentra smo do decembra 2013 prijavili štiri patentne prijave. Trije 

slovenski patenti so že bili podeljeni. Ena mednarodni patentna prijava je bila vložena 

decembra. V prvi polovici leta 2014 pripravljamo še eno mednarodno prijavo. 

1. Patent št. 23582, »An array smell sensor based on the measurement of the junction 

impedance of nanowires with different metals«, slovenska prijava, 29.12.2010  

2. Patent št. 23768, »Postopek za sintezo kvazi enadimenzionalnih struktur ad in 5d (Nb, 

Mo, Ta, W) prehodnih kovin«, slovenska prijava, 24.6.2011 

3. Patent št. »Ultrafast quench based nonvolatile bistable device«, patentna prijava SI 

30.11.2012 (P-201200364) 

4. Mednarodna prijava patenta »Postopek za sintezo kvazi enadimenzionalnih struktur 

ad in 5d (Nb, Mo, Ta, W) prehodnih kovin«, PCT/SI2012/000041, 11.1.2.2013 

Center odličnosti ne vidi svoje glavne vloge le v izobraževanju novih kadrov, temveč 

predvsem zagotavljanju ustrezne raziskovalne infrastrukture. Kljub temu pa je več 

udeležencev centra odličnosti mentorjev pri magistrskih in doktorskih delih. 

Posebno pomembna dejavnost v zvezi s kadri in v zvezi s politiko odprtega dostopa do 

opreme. Ta usposabljanja so organizirana redno, in ko se končajo, lahko udeleženci 

neodvisno upravljajo nekatere analitične instrumente.  

Med zaposlenimi v CO Nanocentru jih kar 13 deluje tudi kot redni predavatelj v 

visokošolskih programih na Mednarodni Podiplomski šoli Jožefa Stefana, Univerzi v 

Ljubljani, Fakulteti za matematiko in fiziko, Biotehnični fakulteti, Fakulteti za kemijo in 

kemijsko tehnologijo. 

 

Dogodki na področjih koncentracija znanja, povezovanja javnega in poslovnega sektorja, 

povečanja uporabe znanja za konkurenčnost gospodarstva in mednarodna odličnost, za 

razširjanje znanstvenega in tehnološkega vedenja v družbo razširjanje znanstvenega in 

tehnološkega vedenja v družbo:  

Naslov dogodka Kraj in datum dogodka Okvirno 

število 

udeležencev 

Zaključna konferenca CO in KC, GZS 15.10.2013 100 

Objava izobraževalno promocijskega filma ProtoLaser LDI: 

http://www.youtube.com/watch?v=rrS_P-2oylc 

Oktober 2013 430 ogledov  
(na dan 20.2.2014) 

Konferenca SLONANO 2013, Inštitut Jožef Stefan Ljubljana, 23. – 25.10.2013 150 

Mednarodna delavnica za FIB Ljubljana, 15. – 18.10.2013 50 

http://www.youtube.com/watch?v=rrS_P-2oylc
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Srečanje s predstavniki Inštituta za celulozo in Fakultete za 

strojništvo Univerze v Mariboru 

Ljubljana, 16.12.2013 8 oseb 

Nanotehnološki dan (10.), OZ Slovenije, predstavitev na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 

Ljubljana, 18.4.2013 250 

Teden odprtih vrat na lokaciji Jamova 39, Ljubljana Ljubljana, 18. – 23.3.2013 50 

Odprtje Facebook profila December 2012  

Predstavitev centrov odličnosti na dogodku Slovenian Scientific 

Excellence: Linking Slovenian R&D to the world, Tehnološki park 

Ljubljana 

Ljubljana, 17.12.2012 120 

Teden odprtih vrat na lokaciji Jamova 39, Ljubljana Ljubljana, 19 - 24.3.2012 50 

Nanotehnološki dan (9.), OZ Slovenije, predstavitev na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 

Ljubljana, 27.11.2012 120 

Konferenca SLONANO 2012, Inštitut Jožef Stefan Ljubljana, 24.– 6.11.2012 150 

Predstavitev centrov odličnosti in kompetenčnih centrov na 

področju materialov, Gospodarska zbornica Slovenije 

Ljubljana, 7.6.2012  

Soorganizacija 4.konference študentov Mednarodne podiplomske 

šole Jožefa Stefana 

Ljubljana, 25.5.2012 120 

Konferenca SLONANO 2011 Ljubljana,26.–28.11.2011 150 

Predstavitev na mednarodni konferenci Sedanjost in prihodnost 

centrov odličnosti 

Brdo pri Kranju,  

17.–18.11.2011 

150 

Obisk mednarodnega evalvatorja Prof.dr. Erwin Rosenberg Ljubljana, 19.7.2011 6 

Obisk dijakov ŠČ PET  v okviru mednarodnega projekta Ljubljana, 3.6.2011 45 

Predstavitev CO Nanocentra v Državnem zboru v okviru 

projekta Znanje Žanje 
Ljubljana, 19.4.2011 40 

Dan odprtih vrat na lokaciji Jamova 39 Ljubljana, 26.3.2011 50 

Srečanje s predstavniki Inštituta za celulozo in papir Ljubljana, 3.3.2011 15 

Konferenca SLONANO 2010 Ljubljana, 20.-22.10.2010 150 

Obisk ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo g. 

Golobiča v CO Nanocentru  
Ljubljana, 7.7.2010 100 

Strokovno srečanje vseh CO z ministrom g. Golobičem, ministrom 

za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
Ljubljana, 7.7.2010 30 

Objava izobraževalno promocijskega filma Electron Beam 

lithography: 

http://www.youtube.com/watch?v=25AsHRgBJDM 

April 2011 13.456 ogledov  
(na dan 20.2.2014) 

3-mesečni raziskovalni obisk doktorske študentke, Marie 
Filkusove (mentor dr.A.Orinak Dept. of Physical 

april – junij 2011  

http://www.youtube.com/watch?v=25AsHRgBJDM
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Chemistry, University of P.J.Safarik in Kosice, Slovakia) 
Strokovna revija Quark, predstavitev CO Nanocentra   

Nanotehnološki dan (8.), OZ Slovenije, predstavitev na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 
Ljubljana, 8.4.2010 120 

 

Obseg vpetosti novo ustvarjenega znanja CO v univerzitetni izobraževalni proces: 
Posnetki vseh predavanj so na voljo za ogled na spletni strani CO Nanocentra. 

Naslov dogodka Kraj in datum dogodka Okvirno 

število 

udeležencev 

NANOSEMINAR: XRD - Overview of possible applications with 

Empyrean diffractometer, dr.Matjaž Spreitzer, predavanje v 

okviru predmeta Izbrana poglavja Mednarodne 

podiplomske šole Jožefa Stefana 

Ljubljana, 5.4.2013 45 

NANOSEMINAR: Raman spectroscopy and atomic force 

microscopy, combined techniques, dr.Adolf Jesih, Miloš 

Borovšak 

Ljubljana, 29.3.2013 45 

NANOseminar LT-STM, dr.Erik Zupanič, predavanje v okviru 

predmeta Izbrana poglavja Mednarodne podiplomske šole 

Jožefa Stefana 

Ljubljana, 14.12.2012 45 

NANOseminar MiniFlexII benchtop XRD Analyzer in ZetaSizer 

ZEN 3600, dr.Branka Mušič, predavanje v okviru predmeta 

Izbrana poglavja Mednarodne podiplomske šole Jožefa 

Stefana 

Ljubljana, 7.12.2012 45 

NANOseminar Imaging ellipsometer: Nanofilm_ep3se+NIR 

upgrade, Lucija Čoga, Luka Cmok, predavanje v okviru 

predmeta Izbrana poglavja Mednarodne podiplomske šole 

Jožefa Stefana 

Ljubljana, 7.12.2012 45 

NANOseminar Focused Ion Beam, doc.dr.Goran Dražić, Jože 

Buh, predavanje v okviru predmeta Izbrana poglavja 

Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana 

Ljubljana, 30.11.2012 45 

NANOseminar Pulsed laser deposition system, dr.Matjaž 

Spreitzer, predavanje v okviru predmeta Izbrana poglavja 

Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana 

Ljubljana, 23.11.2012 45 

NANOseminar Confocal microscope LEICA TCS SP5 X, doc.dr. 

Tina Zavašnik, predavanje v okviru predmeta Izbrana 

poglavja Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana 

Ljubljana, 16.11.2012 45 

NANOseminar Predstavitev opreme za procesiranje in 

karakterizacijo nanodelcev ter magnetometra in uporaba 

opreme (dr.Darko Makovec), predavanje v okviru predmeta 

Izbrana poglavja Mednarodne podiplomske šole Jožefa 

Stefana 

Ljubljana, 15.4.2011 45 
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NANOseminar Nanolayered hard coating: deposition and 

characterization (dr.Miha Čekada), predavanje v okviru 

predmeta Izbrana poglavja Mednarodne podiplomske šole 

Jožefa Stefana 

Ljubljana, 22.4.2011 45 

NANOseminar Optical Nanolitography (dr.Blaž Kavčič), 

predavanje v okviru predmeta Izbrana poglavja 

Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana 

Ljubljana, 6.5.2011 45 

NANOseminar Atomic Layer Deposition (ALD) Enhanced thin 

films (dr.Israel Ayala), predavanje v okviru predmeta 

Izbrana poglavja Mednarodne podiplomske šole Jožefa 

Stefana 

Ljubljana, 19.11.2010 45 

 
Poljudnoznanstvene objave v dnevnem časopisju in revijah: 

Naslov dogodka Datum objave 

Večja dodana vrednost je skrita v milijardinki metra, Delo  27.5.2013 

Defining scientific priorities, Public Service Review, Europe 25 April, 2013 

Kjer znanost srečuje gospodarstvo, Glas gospodarstva  Junij 2012 

Pri nanotehnologiji smo šele popraskali površino (Mihailović), P&D Časnik Finance 20.2.2012 

300 največjih podjetji, Delo P&D priloga 6.6.2011 

Predstavitev CO Nanocentra v biltenu GIB (dr.Jana Bezjak) December 2010 

Ugriznimo znanost: Nanosvet, izobraževalna oddaja RTV SLO 1.program 

(Mihailović, Remškar) 

14.12.2010 

Centri odličnosti: kako se obnese poskus preboja pri povezovanju raziskovalnih 

ustanov z gospodarstvom (Mihailović), tednik Mladina 

20.8.2010 

Strokovna revija Quark, predstavitev CO Nanocentra Avgust 2010 

Predstavitev obiska ministra Gregorja Golobiča v CO Nanocentru na spletnih 

straneh Obrtno podjetniške zbornice Slovenije 

8.7.2010 

Globalna konkurenca je tolikšna, da najobetavnejše izume skrivajo (Mihailović), 

DELO FT 

11.1.2010 

Nanotehnologija, Podjetnik November 2009 

 
3.6.4.Mednarodna odličnost 
(Število publikacij in citatov po bibliografskih kriterijih ARRS, Vpetost v mednarodna združenja in povezave, 
Pogodbeno sodelovanje in vodenje mednarodnih projektov, Število gostujočih  tujih raziskovalcev in predavateljev v 
CO – do enega tedna in več kot en teden, Obseg  gostovanja RR osebja CO v mednarodnih inštitucijah – do enega tedna 
in več kot en teden, Število znanstvenih objav, inovacij in patentov v soavtorstvu s tujimi partnerji) 
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Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti za obdobje 2010 – 2013 za raziskovalce 

vključene v CO Nanocenter (RO 3050) po metodologiji ARRS naravoslovje: 

 
Kvantitativne ocene 

A1 - objave Točke Ocena 

Upoštevane točke 13466.26 4.00 

A'' - izjemni dosežki 3305.08 1.00 

A' - zelo kvalitetni dosežki 9005.56 1.00 

A1/2 - pomembni dosežki 10206.85 1.00 

Ocena A1 7.00 

A2 - citiranost Podatki Ocena 

NC10 - normirano število čistih citatov v zadnjih 10 letih (2004-2013) 14196 10.00 

Faktor vpliva člankov 1/5(Nc/Nč) v zadnjih 5 letih (2009-2013)  1.00 

Nč - število znanstvenih člankov, objavljenih v zadnjih 5 letih 552  

Nc - število citatov, ki jih je Nč člankov prejelo v zadnjih 5 letih v bazi Scopus 3489  

Ocena A2 10.00 

CI10 - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih (2004-2013) 18428  

CImax - najodmevnejše delo v zadnjih 10 letih (2004-2013) 367  

h-indeks v zadnjih 10 letih (2004-2013) 54  

Nh-indeks - normirani h-indeks v zadnjih 10 letih (2004-2013) 51  

A3 - sredstva izven (ARRS 2008 - 2012) Ocena 

A32 - sredstva po pogodbah z gospodarstvom 16.80 

A31 - sredstva mednarodnih projektov 27.70 

A33 - sredstva drugih ministrstev 3.03 

A34 - druga sredstva 1.19 

A35 - druga gospodarska sredstva 0.91 

Ocena A3 44.74 

A - skupna ocena Ocena 

Ocena A = A1 + A2 + A3 61.74 

 
 
 
Center odličnosti je zelo močno povezan z mednarodno znanstveno skupnostjo preko 

mednarodne znanstvene konference SLONANO, ki je vsako leto gostila povprečno 10 

tujih vabljenih predavateljev. 

Še en dokaz mednarodne prepoznavnosti centra odličnosti je veliko skupnih publikacij z 

znanstveniki iz tujih raziskovalnih skupin. Raziskovalci iz CO Nanocentra sodelujejo pri 

več evropskih/mednarodnih projektih. 

CO Nanocenter je vključen v evropski spletni portal za relevantno raziskovalno 

infrastrukturo. Ključni kriterij za uvrstitev opreme na seznam je bil, da gre za 

raziskovalno zmogljivost, ki presega nacionalni pomen. Evropski zemljevid raziskovalne 

infrastrukture, ki je nastal v okviru EU projekta 7OP MERIL v sodelovanju z Evropsko 
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znanstveno fundacijo (ESF), je mednarodni znanstveni skupnosti na voljo na 

http://portal.meril.eu/converis-esf/publicweb/startpage?lang=1 

CO Nanocenter je sodeloval pri konfiguraciji oprema LT Nanoprobe, kjer ena od štirih 

sond lahko deluje tudi kot AFM konica. Oprema, ki smo jo nabavili v okviru centra je prvi 

izdelek na svetu (poleg prototipov). Ta oprema je bila nedavno razglašena za 

zmagovalca v kategoriji »Imaging Technology« na tekmovanju 2013 R&D 100 Winner. 

Gre za t.i. Oskarje izumov oz. najboljših 100 tehnoloških produktih v različnih 

kategorijah po izbiri R&D Magazine (http://www.rdmag.com/award-

winners/2013/08/nanoscale-conductance-sleuth). 

 
3.6.5.Uresničevanje horizontalnih ciljev 
(Učinkovita raba energije, Obnovljivi viri energije, Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, Prispevek k 
trajnostnemu razvoju s poudarkom na okoljski dimenziji)   

Novi nanomateriali  razviti v CO Nanocenter za uporabo pri baterijah, sončnih celicah in 

gorivnih celic  so oblikovani tako, da imajo velik vpliv na zmanjšanje emisij toplogrednih 

plinov, povečano uporabo obnovljivih virov energije in čistejših proizvodnih tehnologij. 

Z vidika vpliva na okolje CO Nanocenter prispeva k učinkoviti rabi naravnih virov 

(energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), okoljska učinkovitost 

(uporaba najboljših razpoložljivih tehnik , uporaba referenčnih dokumentov, nadzor 

emisij in tveganj, zmanjševanje količine odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), 

trajnostno dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), zmanjšanje 

vplivov na okolje (priprava poročila o vplivih na okolje ali strokovnih presoja vplivov na 

okolje) . 

CO Nanocenter s svojo vsebino ne povzroča okoljske škode, namestitev opreme je 

potekala v skladu z okoljskimi predpisi ( npr. pri sintezi nanodelcev ) .

http://portal.meril.eu/converis-esf/publicweb/startpage?lang=1
http://www.rdmag.com/award-winners/2013/08/nanoscale-conductance-sleuth
http://www.rdmag.com/award-winners/2013/08/nanoscale-conductance-sleuth
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ZAKLJUČEK 

 

Ob izteku sofinanciranja operacije Centra odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije 

lahko povzamemo, da smo z izpeljanim programom izjemno zadovoljni, saj smo 

bistveno presegli cilje zastavljene v prijavi. 

 

Vzpostavljena infrastruktura s tehnologijo ter transparenten in učinkovit dostop do 

opreme so odlična osnova, da se CO Nanocenter še naprej krepi kot vmesnik med 

raziskovalci na univerzah in inštitutih ter industrijo v naslednjem desetletju. S 

tako ponudbo lahko dostopne platforme za izvajanje skupnih projektov, vključno 

s šolanjem na vrhunski opremi lahko industrija pridobi neposreden dostop do 

infrastrukture, znanja, opreme in mladih kadrov. Zaradi odlik pri zasnovi projekta 

ugotavljamo, da se naš pristop neusmiljene transparentnosti, podprtega šolanja in 

dostopnosti zdaj širi tudi na drugo raziskovalno opremo v Sloveniji in v zadnjem letu 

smo pridobili kar 6 različnih novih članic! 

 

Poleg visoke ocene, ki jo je na razpisu prejel prijavni predlog CO Nanocentra, je 

pomembna tudi ocena mednarodne vmesne evalvacije CO Nanocentra. Posebej je bila 

izpostavljena usposobljenost projektne skupine za izvedbo programa centra 

odličnosti, učinkovitost pri strategiji, model infrastrukturnega delovanja centra in 

smotrnost porabe sredstev. 

Osnovna ideja CO Nanocentra je bila, da na razpisu pridobljena sredstva v čim večji 

možni meri namenimo za nakup opreme in delujemo s čim manj zaposlenimi. Več kot 

90% sredstev, ki smo jih pridobili na razpisu, je bilo namenjeno investicijam v RR 

opremo. Takšna strategija je bila kot dobra praksa izpostavljena tudi v poročilu vmesne 

evalvacije: 

»Namesto da bi dodeljena sredstva uporabili za zaposlovanje raziskovalnega osebja, se je 
projektni konzorcij odločil, da se velik del pridobljenih sredstev nameni za pridobitev 
velikih instrumentov. Ta strategija si zasluži močno podporo in se ocenjuje kot najboljša 
mogoča strategija v dani situaciji, saj je še posebno pri nanoznanosti in nanotehnologiji 
danes nujno, da imajo raziskovalci na voljo oziroma da imajo dostop do najnaprednejše in 
najzmogljivejše instrumentacije. Zlasti na tem področju namreč razpoložljivost vrhunskih 
instrumentov odloča, ali so raziskave lahko konkurenčne na mednarodni ravni. Zato je zelo 
pozitivno, da center odličnosti dodeljenih precejšnjih sredstev, ki jih je prejel, ni popolnoma 
razdrobil, pač pa jih je uporabil za pridobitev nekaterih zelo velikih delov instrumentov, 
npr. FIB (sistem s fokusiranim ionskim snopom), MBE (sistem za epitaksijo z molekularnim 
curkom) ali sistem s štirimi sondami (kombiniran mikroskopski instrument UHV 
STM/SEM). Naložbe v takem obsegu, ki presegajo milijon evrov, bi verjetno težko 
financirali iz drugih sredstev financiranja v sprejemljivem časovnem obdobju.« 
E.Rosenberg, Poročilo o vmesni evalvaciji Centra odličnosti nanoznanosti in 
nanotehnologije, str.9 

 

http://www.nanocenter.si/index.php?page=learning-2
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Primer rezultata projekta v CO Nanocentru kot neposrednega kazalnika za povečanje 

konkurenčnosti gospodarstva je sodelovanje pri razvoju LDI Laserja. Naprava za 

izdelavo prototipnih nanoelektronskih vezij, prodajne vrednosti blizu 100 tisoč evrov, ki 

jo izdeluje podjetje LPKF Laser&Nanolelektronika d.o.o. Naklo je že v fazi proizvodnje in 

je poleg Nanocentra že v redni uporabi tudi v nekaj uglednih nemških ustanovah.  

 

Centri odličnosti so Sloveniji za nekaj let povečali konkurenčnost v razvitem svetu s 

ponudbo kakovostne opreme in ambicioznim uvajanjem novih tehnologij z visoko 

dodano vrednostjo. Ali bomo rezultate lahko optimalno uporabili, je odvisno od 

nadaljevanja politike vlaganja v znanje kot gonilno silo in prvinsko vrednoto v 

slovenskem gospodarstvu. Nedavno drastično zmanjšanje financiranje raziskovalne in 

tehnološke sfere, je zelo hitro nakazalo, da so naši najboljši mladi raziskovalci množično 

pričeli razmišljati o odhodu v tujino, kar pomeni, da se lahko zgodi, da ne bomo imeli 

kadrov za uresničitev ne strokovnih ne družbenoekonomskih ciljev centrov odličnosti, 

pa tudi širše družbe nasploh. Vrhunska oprema Nanocentra jih vendarle privablja, da 

nekateri najbolj motivirani ostanejo doma, saj jim – vsaj trenutno – zagotavlja 

konkurenčne pogoje za izpolnjevanje svojih razvojnih in raziskovalnih ambicij. 

 

V nadaljevanju delovanja Centra odličnosti  Nanocenter po letu 2013 je naš osnovni 

namen,  poleg nadgradnja obstoječe infrastrukture, tudi  vpeljevanje  novih 

tehnologij in širitev aktivnosti v smeri, ki jo bo določal napredek znanosti in 

tehnologije.  Z dopolnjevanjem  infrastukture  nameravamo vzdrževati  konkurenčnost 

in s tem okrepiti  podporne dejavnosti, ki bodo omogočale učinkovito podporo 

uporabnikom, od mladih raziskovalcev do industrijskih uporabnikov.  Ta cilj ostaja 

nespremenjen ne glede na organizacijsko obliko zavoda po letu 2013. 

 

Kot zaključek, vzpostavljena infrastruktura je izjemna osnova za razvoj projektov na 

področju materialov in tehnologij. Ob zaključku začetne faze CO Nanocentra, je 

raziskovalno-razvojno delo v polnem obsegu šele zaživelo.  

Ocenjujemo, da bi za uspešno delovanje in vzdrževanje vrhunske opreme potrebovali 

vsaj 10% naložbene vsote letno, kar sovpada tudi s priporočilom za nadaljevanje 

financiranja v poročilu mednarodne evalvacije. Le s primernim vzdrževanjem in 

podporo gospodarstvu lahko upravičimo porabo sredstev, ki so nam bila namenjena v 

okviru operacije centrov odličnosti 2010 – 2013. Instrumenti Strategije pametne 

specializacije 2014 – 2020 se navezujejo na razvojne potrebe industrije na ključnem 

področju Napredni materiali in tehnologije, kjer je CO Nanocenter s svojo 

infrastrukturo eden od nosilcev znanja in kompetenc. 
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PRILOGA 1: Seznam raziskovalne opreme, ki je bila pridobljena iz sredstev CO Nanocenter 
Za
p.š
t. Naziv investicije oznaka Opis Vrednost  Lokacija 

1 

Sistem za pulzno lasersko depozicijo (PLD)z 
elementarno karakterizacijo in spremljajočo 
opremo 1-1/2011 PLD komora 674.420,63 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

    1-2/2011 PLD laser 136.661,27 
Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

    1-7/2013 

Peč za hitro termično procesiranje 
keramičnih tankih plasti 20.544,80 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

    1-8/2013 

Invertni optični mikroskop s 
flioroscentno detekcijo 44.446,65 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

    1-22/2013 Masni spektrometer 36.452,38 
Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

2 
Sistem za epitaksijo z molekularnim curkom - 
MBE 2-1/2012 XRD 570.070,20 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

    2-2/2011 sistem MBE 404.166,96 
Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

3 
Sistem za hidrotermalno sintezo 
nanomaterialov 3-1/2010 Sistem za hidrotermalno analizo 79.384,17 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

4 Analizator lomnega količnika 4-1/2013 

Dodatek za merjenje refleksije na 
spektrofotometru 18.236,56 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

    4-2/2013 Refraktometer 2.934,10 
Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

5 Reflektometer 5-1/2013 Spektrograf z detektorjem 49.761,36 
Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

6 
Oprema za zagotavljanje minimizacije 
mehanskih vibracij 6-1/2011 

Oprema za zagotavljanje 
minimizacije mehanskih vibracij 35.914,90 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

7 Utekočinjevalnik He-soudeležba 7-1/2011 prerazporeditev na 24 1.084,00 
Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 
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8 Oprema za termično procesiranje  8-1/2010 Oprema za termično procesiranje 47.499,03 
Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

9 Oprema za atomsko enoslojno depozicijo  9-1/2012  ALD 176.717,02 
Insitut Jožef Stefan, 
Teslova 30, Ljubljana 

    9-3/2013 Tlačna celica 16.496,71 
Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

10 
Oprema za plazemsko jedkanje, čiščenje in 
mokro procesiranje 10-2/2012 

oprema za plazemsko jedkanje, 
čiščenje in mokro procesiranje 22.323,71 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

11 
Oprema laboratorija za procesiranje in 
karakterizacijo nanocelcev 11-1/2010 

Opr.labor.za proc. In 
karakt.nanodelcev 124.487,67 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

12 
Ionska litografija (FIB z dvojnim ali trojnim 
žarkom) 12-1/2011 

Sistem s fokusiranim ionskim 
snopom - FIB 1.018.765,74 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

13 Oprema za pripravo suspenzij in tankih filmov    prerazporeditev na 1     

14 Oprema za termično obdelavo tankih plasti   prerazporeditev na 1     

15 
Oprema za karakterizacijo lastnosti 
nanosuspenzij, nanodelcev in tankih plasti   prerazporeditev na 1     

16 Suha komora 
16-19-
1/2010 Suha komora 80.931,31 

Kemijski Institut, 
Hajdrihova 19, Ljubljana 

17 Brizgalni tiskalnik za izdelavo 2D nanostruktur 17-1/2010 

Brizgalni tiskalnik za izdelavo 2D 
nanos 52.374,71 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

18 
Peč za hitro žganje nanostruktur s hlapnimi 
komponentami   nabavljeno iz drugih virov     

19 Suha komora za delo z reaktivnimi kemikalijami 
16-19-
1/2011 Drybox 30.957,60 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

20 Sistem za optično nanolitografijo 20-1/2010 Sistem za optično nanolitografijo 192.203,39 

Fakulteta za matematiko 
in fiziko Univerza v 
Ljubljani 

21 
Univerzalni merilec mehanskih lastnosti 
nanovlaken 21-1/2011 

Univerzalni merilec mehanskih 
lastnosti nanovlaken 6.960,00 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

22 Magnetometer 22-1/2010 Magnetometer 133.140,91 
Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 
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23 Sistem za merjenje električnih lastnosti  23-1/2010 

Sistem za merjenje električnih 
lastnosti  533.037,84 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

24 
Jedrsko magnetno resonančni vrstični tunelski 
mikroskop s pripadajočo opremo (NMR STM) 24-1/2010 

sistem za nizkotemperaturno 
elektroniko 262.115,75 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

25 
Nizkotemperaturni vrstični tunelski mikroskop 
z dodatno opremo (LT  STM) 25-01/2011 

Nizkotemperaturni mikroskop z 
dodatno opremo - LT STM 583.214,00 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

26 

MAC Imode, nadgradnja kontrolerja, modul za 
dostop do signalov za Agilent 5500 AFM ter 
tokovni ojačevalec z nastavljivim ojačenjem 26-1/2010 nadgradnja kontrolerja 76.237,28 

Kemijski Institut, 
Hajdrihova 19, Ljubljana 

27 
Mikrovalovni mrežni analizator in lock-in 
ojačevalec  27-1/2010 

Mikrovalovni mrežni analizator in 
lock-in ojačevalec  3.880,00 

Kemijski Institut, 
Hajdrihova 19, Ljubljana 

28 PicoTrec+iMic za Agilent AFM 5500 28-1/2010 PicoTrec+iMic za Agilent AFM 23.997,50 
Kemijski Institut, 
Hajdrihova 19, Ljubljana 

29 HarmoniX za Veeco Multimode V   nabavljeno iz drugih virov     

30 Konfokalni ramanski spektrometer 30-1/2012 

konfokalni raman - AFM 
spektrometer 461.877,26 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

31 
Konfokalni fluorescentni mikroskop  s 
pripadajočo opremo 31-1/2011 

Konfokalni mikroskop s pripadajočo 
opremo 432.488,24 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

32 Nadgradnjo sistema za proteomiko I. 32-1/2010 sistem za proteomiko 25.144,24 
Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta 

33 Elipsometer  ter oprema za karakterizacijo 33-1/2011 Elipsometer 225.096,56 
Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

34 4-sondni UHV STM/SEM mikroskopski sistem 34-1/2012 

4-sondni UHV STM/SEM 
mikroskopski sistem s pripadajočo 
opremo 1.196.278,01 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

35 
Sondažna postaja z možnostjo meritev pri nizki 
temperaturi 

35-36-
1/2010 

Sondažna postaja z možnostjo 
meritev pri nizki temperaturi 187.264,95 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

36 

Sondažna postaja z možnostjo meritev v 
visokem magnetnem polju in pri nizki 
temperaturi       

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 
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37 Magnet za optične meritve  38-1/2010 

Merilna postaja za meritve 
električnih transportnih lastnosti pri 
ultranizkih temperaturah do 300mK 133.375,60 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

38 

Merilna postaja za meritve električnih 
transportnih lastnosti pri ultranizkih 
temperaturah do 300mK       

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

39 Naprava za merjenje oprijemljivosti prevlek 
39-40-
1/2010 

Naprava za merjenje oprijemljivosti 
prevlek 165.485,14 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

40 
Naprava za merjenje triboloških lastnosti 
prevlek    

Naprava za merjenje triboloških 
lastnosti prevlek    

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

41 Reometer Physica MCR 501 41-1/2010 Reometer Physica MCR 501 99.989,89 Helios, Količevo 

42 Processor Tensiometer K100MK2 42-1/2011 Oprema za karakterizacijo 30.879,01 Helios, Količevo 

43 Zetasizer Nano ZS 43-1/2010 Zetasizer Nano ZS 86.079,28 Helios, Količevo 

44 ZETASIZER NANO ZEN 3600  - MALVERN  44-1/2010 Zetasizer Nano ZEN 3600 105.418,00 Nanotesla Institut, Stegne 

    44-2/2012 Metalografski mikroskop 11.056,98 Nanotesla Institut, Stegne 

45 MiniFlex XRD 45-1/2011 MiniFlex XRD 97.072,00 Nanotesla Institut, Stegne 

    45-2/2012 

ALMEMO  instrument s tiskalnikom 
in akumulatorjem 1.344,06 Nanotesla Institut, Stegne 

46 Nadgradnja računalniške gruče 46-1/2012 

oprema in ureditev prostora za 
intenzivno računanje 144.236,00 

Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

  druga oprema     9.355,60 
Institut Jožef Stefan, 
Jamova 39, Ljubljana 

   SKUPAJ     8.871.858,97   
 


