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NAMUR - eesmärgid

• Nanotehnoloogia ja materjaliteaduse arendamiseks vajalike tipptasemel 

seadmete koordineeritud hankimine ning soetatud aparatuurile kiire juurdepääsu 

tagamine uurijatele nii T&A-asutustest kui ka tööstusest, Eestist ja mujalt. 

• Infrastruktuuri efektiivseks toimimiseks vajalikke kompetentsete Eesti 

ekspertide – teadlaste ja inseneride ettevalmistamine ning välisekspertide 

otsing Eestis puuduvate teadmiste-oskuste täiendamiseks ja 

konkurentsivõimelise teenuse pakkumine uurimis-ja arendustööks.

• Eesti nähtavuse suurendamine nii rahvusvahelisel teadusmaastikul kui ka 

investorite huvisfääris, tehes vajalikku teavitustööd ning soodustades nii 

rahvusvahelist kui eesti-sisest interdistsiplinaarset koostööd ja seeläbi 

rahastamise kasvu. 

• Kasutada infrastruktuuri materjaliteaduse, nanotehnoloogia, keemia, füüsika, 

keskkonna tehnoloogia, biomeditsiini ja teiste seotud erialade kõigi tasemete 

(bakalaureuse, magistri, doktori) õppes, tõstes sellega Eesti inimressursi 

ettevalmistamise kvaliteeti ja suurendades välistudengite juurdevoolu Eesti 

ülikoolidesse.



NAMUR – senised tegevused

• Modernsete uurimiskomplekside (HR-TEM, HR-SEM, ToF-SIMS) 

soetamine

• Toetavad tegevused (ruumide ettevalmistus, veebikeskkond, 

hoolduslepingud)

• Operaatorite koolitused ja ettevalmistus (väliskoolitused 7)

• Nähtavus – avalikud seminarid (ToF-SIMS  avalik seminar – sihtrühm 

ettevõtjad, teadlased, üliõpilased ja doktorandid, Chemicum, aprill 2015 

+ artikkel Novaatoris; HR-TEMi labori külastusrühmad  gümnaasiumi 

õpilastest Eesti tööstusettevõtjateni; avalikud üritused Physicumis-

avamine 25.08.2014 – sessioon ettevõtjatele, Ettevõtluskoostöö foorum 

"Ettevõtjate ja teadlaste koostöö: müüdid ja tegelikkus" 08.05.2015 ning 

mitmete Physicumis läbiviidud rahvusvaheliste konverentside külalisteni 

– viimased 3 konverentsi perioodil august – september 2015)



HR-TEM

• Asukoht: TÜ Physicum

• Teadustöö algus: sügis 2014

• Ajaline nihe hankes 1 aasta seoses 

Physicumi valmimisega

• Avaldatud 5 kategooria 1.1  artiklit

• Kliendid ka erasektorist 

• Toimub ühe operaatori aktiivne väljaõpe 

ja 2 inimese ettevalmistamine

• Välismaalt värvatud väljaõppinud 

operaator viib läbi jooksvat teadustööd

• Tulevik: vähemalt 2 aktiivset operaatorit  

(seadme töö 1,5 vahetuses)



ToF-SIMS

• Asukoht: TÜ Chemicum

• Teadustöö algus: 2014 algus

• 2 väljaõppinud operaatorit

• Aktiivne teadustöö ja 

täiendõpe

• Avaldatud: 5 artiklit + 5 

ettekannet

• Erasektori kliendid olemas



HR-SEM

• Asukoht: TTÜ Materjaliteaduste 

instituut

• Teadustöö algus: 2014

• Igapäevane teadustöö TTÜs ja  

eraklientide teenendamine

• 1 operaator

• Avaldatud 10+ artiklit



Veebiliides

• http://namur.ut.ee

• Hetkeolukord: osalises kasutuses

(infomaterjalid)

• Töötab aegade broneerimine

• Tulevik: aegade broneerimise

juurutamine operaatoritega koostöös, 

teavitusmaterjal kasutustingimuste

kohta jne.

• Tulevik Süsteemi edasiarendus –

kasutaja sõbralikkuse suurendamine

nii teenuse tellijatele kui pakkujatele

ning infomaterjalide

(kasutustingimused, jms) 

täiendamine



NAMUR – jätkusuutlikkus

• Jätkusuutlikuse eeldused:

– Masinate tehnilised hooldustööd (Mõned kulud on kallid – HR-TEM 

elektronallikas maksab ~50 kEUR, välp 3-5 aastat, HR-SEM 

elektronallikas ~10 kEUR, välp sarnane), TEM hooldus aastas 5% 

seadme hinnast (128 kEUR KM-ta)!!!

– Ruumide täiustamine häirituste vastu (jätkuv protsess)

– Operaatorite koolitamine ja palkamine

– Nähtavus – jätkata avalikku teavitustööd ja suurendada veebiliidese

nähtavust läbi avalike seminaride, veebireklaami ning isiklike

kontaktide



Rahaline pool

• Senini investeeritud: 4 698 747 EUR

• Jääki ei planeeri hangete eduka  lõpetamise korral



Uus teekaardi objekt

NAMUR

NBUK

Nano-biotehnoloogia ja 

mikrofabrikatsiooni keskus

2016...

...2015

0.5-1 MEUR 1.7 MEUR



„Nano- ja biotehnoloogiate uurimiskeskus“ 

(NBUK)

• NAMUR + “Nano-biotehnoloogia ja mikrofabrikatsiooni keskus”  

= „Nano- ja biotehnoloogiate uurimiskeskus“ (NBUK)

• Teenusteks, mida pakutakse nii akadeemilisele kui erasektori

klientidele:

1. Kõrgetasemeline nanoskaalas materjalide

karakteriseerimine nii teadusliku uurimise kui ka

tootearenduslikel eesmärkidel kasutades tipptasemel

mikroskoopia ja nanoanalüüsi meetodeid

2. Nanotmõõdus materjalide fabritseerimine teaduslikeks

uuringuteks ja prototüüpimiseks

3. Nanomaterjalide biosfääri ohutusküsimuste uurimine, 

standardiseerimine ja temaatilise oskusteabe levitamine



NBUK

NAMUR

Nano 

karakteriseerimine
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Nano 

fabrikatsioon Biosfääri uuringud



NBUK väljakutsed

• “pehmete” teenuste defineerimine ja avalikkusele pakkumine

(seadusandluse täiendused; ekspert teenused; sertifitseerimine …)

• Tsentraalse juhtimise vajalikkus



Tänan !


