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Fulereny i NanorurkiWPROWADZENIE
Fulereny – ang. fulleren od nazwiska R. Buckminster Nanotechnologia jest now¹, interdyscyplinarn¹ dziedzin¹ 

Fullera, amerykañskiego architekta, który wymyœli³ pokrycia nauki ³¹cz¹c¹ najnowsze osi¹gniêcia chemii, biologii, fizyki, 
hal w postaci tzw. kopu³ geodezyjnych, opartych o kratownice mechaniki, informatyki, z któr¹ wi¹¿e siê olbrzymia nadzieja 
pokryte p³ytami w kszta³cie wielok¹tów foremnych. Fulereny na zmianê naszej przysz³oœci. Wielu naukowców s¹dzi, ¿e ju¿ 
stanowi¹ now¹ odmianê alotropow¹ wêgla. S¹ to cz¹steczki nied³ugo bêdzie mo¿liwa coraz wiêksza, a byæ mo¿e pe³na 
sk³adaj¹ce siê z kilkudziesiêciu, kilkuset a nawet ponad tysi¹ca kontrola struktury materii, co umo¿liwi pokonanie licznych 
atomów wêgla. Tworz¹ one zamkniêt¹, regularn¹ i pust¹                trudnoœci jakie staj¹ przed spo³eczeñstwem.
w œrodku kulê, elipsoidê lub rurkê. Najpopularniejszy fuleren, Pierwszym wizjonerem nanotechnologii by³ amerykanin 
zawiera 60 atomów wêgla (tzw. C ) i ma kszta³t pustego R. Feynman, który ju¿ w 1959 r. w pracy p.t.: „Room at the 
dwudziestoœcianu œciêtego (kulista klatka wêglowa zawiera-Bottom” przedstawia wizjê œwiata, w którym naukowcy 
j¹ca 12 piêciok¹tów i 20 szeœciok¹tów). buduj¹ dowolne struktury materii, ³¹cz¹c pojedyncze atomy 

Nanorurki (odkryte w 1992 r.) maj¹ postaæ otwartych lub wybranych pierwiastków. Wizja ta sta³a siê wyzwaniem dla 
zamkniêtych cylindrów o œrednicy rzêdu od jednego do kilku wieku naukowców, którzy dostrzegli mo¿liwoœæ budowania 
nanometrów i d³ugoœci nawet kilkunastu centymetrów. struktur materii w skali „nano”, poczynaj¹c od pojedynczych 
Otrzymane s¹ na bazie fulerenów. Nanonurki s¹ d³ugimi atomów. Nanotechnologia trafi³a obecnie do wielu placówek 
walcami uzyskanymi ze zwiniêcia szeœciok¹tnej, pozbawionej badawczych, sta³a siê najpopularniejsz¹ dziedzin¹ wiedzy 
defektów p³aszczyzny grafitowej, które mo¿na z obu stron obok biotechnologii i genetyki.
domkn¹æ po³ówkami C  . Najkrótsz¹ nanorurk¹, z formalnego Nanotechnologia to operacje, zmiany materii dokonywane 
punktu widzenia, jest C  . Nanorurki wêglowe s¹ cz¹steczkami, na poziomie atomowym, prowadz¹ce do tworzenia nowych 
które wykazuj¹ niezwyk³¹ wytrzyma³oœæ na rozrywanie, struktur, materia³ów i urz¹dzeñ, które mog¹ byæ obiektem 
posiadaj¹ unikalne w³asnoœci elektryczne oraz s¹ znakomitymi zainteresowania w ró¿nych dziedzinach in¿ynierii materia-
przewodnikami ciep³a. Struktur¹ przypominaj¹ fulereny, maj¹ ³owej, fizyki, elektroniki, chemii, biologii oraz w medycynie 
tylko cylindryczny kszta³t. Na ogó³ koñce tego cylindra s¹ [4, 9]. Nanotechnologia umo¿liwia uzyskiwanie nowych 
zamkniête po³ówkami fulerenów. w³asnoœci urz¹dzeñ i systemów poprzez ich miniaturyzacjê, 

Fulereny i nanorurki charakteryzuj¹ siê niezwyk³ymi wiêksz¹ szybkoœæ b¹dŸ efektywnoœæ dzia³ania lub te¿ 
cechami fizykochemicznymi, s¹ twarde jak diament, elastycz-umo¿liwienie zintegrowania nowych funkcji w tradycyjnych 
ne, sprê¿yste, wytrzyma³e na zrywanie i zgniatanie, co stwarza elementach urz¹dzenia. Stwarza równie¿ mo¿liwoœci 
perspektywy ich szerokiego wykorzystania w wielu dziedzi-wytwarzania nowych urz¹dzeñ o niespotykanych dot¹d 
nach techniki. Fulereny o kszta³cie rurek i wieloœcianów s¹ funkcjach.
wewn¹trz puste, co stwarza mo¿liwoœci wykorzystania ich Do nanotechnologii zaliczane s¹ wszelkie operacje techno-
jako magazynu ró¿nych substancji (np. niektórych leków, logiczne prowadzone na poziomie atomowym lub cz¹stecz-

-9 aromatów), chroni¹c je przed niekorzystnym dzia³aniem kowym, o rozmiarach od 1 do 100 nm (1 nm to 10  m, miara 
czynników zewnêtrznych. Przypuszcza siê, ¿e nanorurki mog¹ odpowiadaj¹ca wielkoœci kilku atomów). Wg U.S. National 
odgrywaæ podobn¹ rolê jak krzem w pó³przewodach.                Nanotechnology Initiative (NNI), nanotechnologia obejmuje 
Z materia³em tym przemys³ elektroniczny i inne dziedziny wszystko to, co mieœci siê w podanym ni¿ej zakresie [8]:
techniki wi¹¿¹ olbrzymie nadzieje [3, 7].

1. Badania i rozwój technologii obejmuj¹cych struktury          
o wielkoœci od 1 do 100 nm, prowadzone czêsto z ato- Nanomateria³y
mowo/cz¹steczkow¹  precyzj¹. Na rynku pojawia siê coraz wiêcej materia³ów bazuj¹cych 

2. Kreowanie i u¿ycie struktur, urz¹dzeñ i systemów na nanotechnologii, w formie proszków, roztworów, zawiesin         
maj¹cych unikalne w³aœciwoœci i funkcje wynikaj¹ce z ich i ró¿norodnych kompozycji, a tak¿e urz¹dzenia posiadaj¹ce 
wielkoœci mierzonej w nanoskali. nanostrukturê. Nanocz¹steczki mog¹ byæ w ró¿nej postaci:

3. Zdolnoœæ do kontroli i monitorowania w skali atomowej. – rozproszonej w gazie (jako nanozole), 
– w p³ynie (jako koloidy czy nano-hydrozole),Nanotechnologia umo¿liwia wytwarzanie produktów               
– osadzone w matrycy (nanokompozyty) lub w substra-i obiektów atom po atomie, moleku³a po molekule, bez 

tach  (nanomateria).¿adnych  odpadów.
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®
NANOTECHNOLOGIA – TERA! NIEJSZOŒÆ I PRZYSZ£OŒÆ

Nanotechnologia jest nowym, obiecuj¹cym dzia³em nauki w dziedzinie technologii materia³owej. To technologia i tworzenie 
miniaturowych wyrobów determinowanych wielkoœciami tworz¹cych je elementów  atomów i cz¹steczek w skali „nano”. Ocenia 
siê, ¿e materia³y nanocz¹steczkowe zajm¹ prze³omow¹ pozycjê w medycynie i w wielu dziedzinach przemys³u, w tym w przemyœle 
spo¿ywczym. Nanomateria³y znajduj¹ siê ju¿ na rynku od kilku lat, przy czym nie jest jeszcze w pe³ni znane ich oddzia³ywanie 
zdrowotne, dlatego te¿ niezbêdnym jest prowadzenie badañ z tego zakresu i zachowanie ostro¿noœci w ich stosowaniu. Ocenia siê, i¿ 
materia³y nanocz¹steczkowe zajm¹ prze³omow¹ pozycjê w dezynfekcji, farmacji, medycynie oraz w szeregu dzia³ach przemys³u. W 
przemyœle spo¿ywczym nanotechnologia znalaz³a zastosowanie g³ównie do badania ¿ywnoœci, wody i œrodowiska naturalnego oraz 
zwalczania drobnoustrojów chorobotwórczych.
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Poszczególne cz¹steczki mog¹ mieæ ró¿ny kszta³t, np. ZASTOSOWANIE  NANOTECHNOLGII  
wêgiel w fulerenach ma identyczn¹ d³ugoœæ w ró¿nych 

W  PRZEMYŒLE  SPO¯YWCZYM              kierunkach, a w nanorurkach wystêpuje w postaci zwiniêtej.
I  MEDYCYNIERynek nanomateria³ów mo¿na podzieliæ na 3 grupy [4]:

W przemyœle spo¿ywczym nanotechnologia znalaz³a – nanomateria³y mineralne, 
g³ównie zastosowanie do badania ¿ywnoœci, wody i œrodo-– nanotlenki metali,
wiska naturalnego oraz zwalczania drobnoustrojów chorobo-

– nanorurki. twórczych.
Badania ¿ywnoœci, wody i œrodowiska naturalnego – jest Nanomateria³y mineralne znajduj¹ obecnie najwiêksze 

mo¿liwe poprzez zastosowanie takich wynalazków nanotech-zastosowanie, szczególnie jako komponenty i nape³niacze do 
nologicznych, jak narzêdzia do wykrywania obecnoœci i zobo-nanokompozytów polimerowych. Maj¹ one szerokie zastoso-
jêtniania drobnoustrojów lub pestycydów. Pochodzenie wanie przemys³owe, szczególnie w przemyœle elektrotech-
importowanej ¿ywnoœci mo¿na bêdzie œledziæ dziêki nicznym, samochodowym i przy produkcji opakowañ. 
nowatorskiemu zminiaturyzowanemu nano-etykietowaniu. Charakteryzuj¹ siê one zwiêkszonymi modu³ami sprê¿ystoœci, 
Opracowanie opartych na nanotechnologii metod remediacji twardoœci¹ i odpornoœci¹ na zarysowania, wy¿sz¹ termoopor-
(np. techniki fotokatalityczne) umo¿liwi oczyszczanie i napra-noœci¹  oraz  niepalnoœci¹.
wianie szkód w stanie œrodowiska naturalnego oraz usuwanie Nanometryczne tlenki metali i metale, takie jak np. ditlenek 
zanieczyszczeñ (np. wody lub gleby). tytanu, indu, ceru, glinu, krzemu, metaliczne srebro lub miedŸ 

Zwalczanie drobnoustrojów chorobotwórczych – znajduj¹ coraz szersze zastosowanie [4] m.in. do wytwarzania 
krystaliczna struktura niejonowych preparatów nanocz¹stecz-kosmetyków, nanoproduktów ceramicznych, filtrów przeciw-
kowych oraz ich ogromna powierzchnia czynna sprawiaj¹, ¿e s³onecznych, katalizatorów samochodowych, trwa³ych 
s¹ one bardzo skuteczne w zwalczaniu patogenów, takich jak: nanopow³ok fotokatalitycznych, zdolnych do usuwania 
grzyby, bakterie i wirusy [5, 6].zanieczyszczeñ, w wyniku zachodz¹cych na ich powierzchni 

reakcji chemicznych z udzia³em œwiat³a s³onecznego. Mo¿e to Ustalono, ¿e w przypadku zastosowania nanopreparatów 
znaleŸæ szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach (okna wystêpuje zupe³nie nowy sposób oddzia³ywañ biochemicz-
wystawowe, znaki drogowe, elewacje, ekrany dŸwiêkoszczel- nych. Nie zaburzaj¹ one, lecz przeciwnie, intensyfikuj¹ 
ne itp.). Powierzchnie pokryte nanopow³okami fotokatalicz- naturalny system odpornoœciowy cz³owieka, który uleg³ 
nymi maj¹ równie¿ w³aœciwoœci bakteriostatyczne i dezo- gwa³townemu os³abieniu w wyniku stosowania antybiotyków. 
doryzuj¹ce, co mo¿e byæ szeroko wykorzystywane do Grzyby, bakterie i wirusy natomiast nie wytwarzaj¹ typowych 
pokrywania umywalek, wanien, zlewozmywaków, powie- mechanizmów obronnych. Nanotechnologia uniemo¿liwia 
rzchni sto³ów w gastronomii, sal szpitalnych, sto³ówek, hal powstawanie mutacji s³u¿¹cych mikroorganizmom do ich 
produkcyjnych i pomieszczeñ zanieczyszczonych du¿ym przetwarzania.
natê¿eniem odoru. W³aœciwoœci nanopow³ok wykorzystywane Dzia³anie nanocz¹steczek na drobnoustroje patogenne 
s¹ do utrzymania w czystoœci filtrów klimatyzacyjnych oraz sprowadza siê do trzech g³ównych nowo poznanych 
systemów instalacji filtrowentylacycjnych. Nanopreparaty mechanizmów [5]:
mog¹ pe³niæ funkcje œrodków wspomagaj¹cych przy – zaburzenia w przypadku grzybów gospodarki wodnej,
utrzymaniu czystoœci odzie¿y, poœcieli, dywanów, sprzêtu 

– zaburzenia potencja³ów elektrycznych b³ony komórkowej, AGD, wyposa¿enia kuchni, pomieszczeñ mieszkalnych i hal 
flagelli, j¹dra i mitochondriów bakterii przez metaliczne produkcyjnych.
nanocz¹steczkowe srebro czy z³oto o bardzo wysokim 

Ditlenek tytanu znalaz³ zastosowanie np. w kosmetyce –           powinowactwie elektrycznym prowadz¹ce do ustania 
w kremach z filtrami przeciws³onecznymi, w samoczyszcz¹- reakcji przep³ywu energii i substancji w komórce,
cych siê oknach, jako wype³niacz w szeregu produktach 

– pozbawienia zdolnoœci katalitycznego rozk³adu pod³o¿a (wype³niania dentystyczne). Ostatnio wprowadzane s¹ na 
lipidowo-bia³kowego przez wirusy.rynek liczne nowe wyroby, takie jak np. bejce do usuwania 

plam, kompozyty nanoklei do gum, itp. [8]. Jedna z firm W œrodkach bakteriobójczych wykorzystywana jest 
oferuje na naszym rynku szerok¹ gamê produktów zawie- niejonowa forma miedzi nanocz¹steczkowej. Ta forma miedzi 
raj¹cych nanocz¹steczki srebra, dwutlenku tytanu oraz wêgla w koloidalnej zawiesinie wodnej lub wodno-alkoholowej nie 
maj¹ce m.in. zdolnoœci samoczyszcz¹ce i dezodoryzuj¹ce jako jest absorbowana przez roœliny, zwierzêta czy ludzi, 
nanopow³oki  fotokatalityczne. jednoczeœnie skutecznie dzia³a jako silny œrodek grzybobójczy 

Centrum Doskona³oœci przy Politechnice Wroc³awskiej ju¿ w stê¿eniach ppm–owych. Tego typu preparaty mog¹ 
oferuje do wdro¿enia szereg nowych nanotechnologii, takich znaleŸæ bardzo szerokie zastosowanie tak¿e w innych, poza 
jak [1]: przemys³em spo¿ywczym, dzia³ach gospodarki, a szczególnie 

w rolnictwie, gastronomii, farmacji i medycynie [4, 5, 9]:– bakteriobójcze i antyalergiczne tekstylia pokryte impreg-
nacyjn¹ warstw¹ krzemionkowego proszku z domieszk¹ – w rolnictwie nanocz¹steczkowe koloidy miedziowe 
nanokultur metalicznego srebra (nagrodzone na Miêdzy- stanowi¹ preparaty skutecznie zwalczaj¹ce grzyby 
narodowych Targach Wynalazczoœci „Eureka 2003”), atakuj¹ce szereg roœlin, m.in. ziemniaki, pomidory, owoce,

– pow³oki na szyby zapobiegaj¹ce ich brudzeniu siê, – koloidy miedziowe mog¹ byæ wykorzystane do powlekania 
rysowaniu czy poceniu, drewna, œcian, tkanin,

– materia³y wykrywaj¹ce ska¿enia bakteryjne, – do odka¿ania zagrzybionych hal w zak³adach produk-
cyjnych, pomieszczeñ domowych, do odka¿ania sal           – nanoproszki krzemionkowe do zastosowañ katalitycznych, 
w szpitalach, publicznych pomieszczeñ, takich jak biura, medycznych i analitycznych..
sale kinowe, sale wyk³adowe, itp.,

– koloidy miedziowe skutecznie lecz¹ grzybicê skóry.
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Koloidalne nanocz¹steczki niejonowe srebro, z³oto oraz LITERATURA
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Niewielkie koszty wytworzenia nanomateria³ów, wysoka 

NANOTECHNOLOGY  THE PRESENT AND THE aktywnoœæ biologiczna niejonowych koloidów nanocz¹stecz-
FUTUREkowych, sk³adaj¹cych siê z wybranych metali, ich stopów oraz 

stopów z niemetalami, wskazuj¹ na odkrycie zupe³nie nowej SUMMARY
klasy nieorganicznych, krystalicznych substancji, okreœlonych 
przez niektórych autorów „nieorganicznymi antybiotykami Nanotechnology is a new promising field of science in material 
krystalicznymi”. technology. This technology focuses on creating miniature 

products determined by the size of their elements  atoms and Materia³y nanocz¹steczkowe okazuj¹ siê skuteczne             
particles in „nano” size. Elementary components of w przeciwdzia³aniu drobnoustrojom, takim jak: grzyby, 
nanotechnology are recently discovered nanoparticles of bakterie i wirusy, które nie wytwarzaj¹ obronnych mechaniz-
matter made from carbon  the fullerens nad nanotubes  and mów adopcyjnych. ¯adne ze znanych dotychczas œrodków 
similar to them in size particles of metals and their oxides. farmakologicznych i chemicznych nie wykazuj¹ takich 
Nanomaterials have been present on the market for a few years, mo¿liwoœci dzia³ania.
but their pro-health influence is not known yet, therefore, it is Ocenia siê, i¿ materia³y nanocz¹steczkowe zajm¹ 
essential to conduct research on the subject and remain prze³omow¹ pozycjê w dezynfekcji, farmacji, medycynie oraz 
cautious in their use. Nanoparticle materials are believed to be w szeregu dzia³ach przemys³u, w tym w przemyœle 
a breakthrough in medicine and many branches of industry. In spo¿ywczym. Od kilku lat nanomateria³y dostêpne s¹ na rynku, 
the food industry, nanotechnology is mainly used in food, water przy czym nie jest jeszcze w pe³ni znany mechanizm ich 
and natural environment research and combating pathogenic dzia³ania i mo¿liwoœci wykorzystania.
microbes.

Ostatnio pojawi³y siê ostrze¿enia naukowców amerykañ-
skich, ¿e nie s¹ one wolne od ryzyka zdrowotnego zwi¹zanego 
z wielkoœci¹ cz¹steczek, które mog¹ przez drogi oddechowe 
przenikaæ do innych komórek organizmu, akumulowaæ siê            
w nich i wywo³ywaæ ró¿ne schorzenia [4, 8]. Dlatego te¿ 
niezbêdne jest prowadzenie szczegó³owych badañ nad 
bezpieczeñstwem zdrowotnym poszczególnych materia³ów, 
zanim zastosuje siê je na szerok¹ skalê. Dotyczy to szczególnie 
nanomateria³ów wêglowych, które proponuje siê do 
szerokiego wykorzystania m.in. przy oczyszczaniu wody                
i œcieków, powietrza, w preparatach do transportu leków                
w  organizmie.


