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ÀTOMS, MOLÈCULES, MACROMOLÈCULES…:  
AL REGNE DEL NANÓMETRE

1 nm = 10-9 m 
1 nm =  0.000000001m 
1 nm = 0.000001 mm 
1 nm = 0.001 µm

1 nanosegle = 
10-9 segles = 

10-9 x 100 x 365 x 24 x 60 x 60 = 10-9 x 3153600000 s = 
 3,15 s 

¡¡¡1 nanosegle = 3,15 s!!!

“NANO”: UNA COSA MOLT, MOLT,MOLT PETITA……



La nanociència es dedica a l'estudi 
de les propietats dels objectes i 
fenòmens a escala nanométrica (un 
nanómetre és la mil milionèsima part 
d'un metre).  
 
La nanotecnologia és l'estudi, 
disseny, creació, síntesi, manipulació 
i aplicació de materials, aparells i 
sistemes funcionals a través del 
control de la matèria a la nanoescala, 
i l'explotació de fenòmens i propietats 
de la matèria a  la nanoescala 
(‹100nm)

NANOCIENCIA I NANOTECNOLOGIA: QUÈ SÓN?



Un cabell humà= 50.000 nm



A la dècada dels 30 , els científics van ser 
capaços de veure en la nanoescala 
utilitzant instruments com el microscopi 
electrònic rastreig, de transmissió  i el 
microscopi de camp iònic .  
 
El microscopi electrònic , desenvolupat 
pels enginyers alemanys Ernst Ruska i 
Max Knoll, utilitza un feix de partícules 
d'electrons per il·luminar un espècimen i 
crear una imatge molt ampliada . Els 
microscopis electrònics tenen una 
resolució molt superior que els microscopis 
òptics , podent-se obtenir augments de 
més 1 milió de vegades (fins a 100 
vegades més que els millors òptics) .  
 
Existeix una data clau en l'observació i 
desenvolupament de la nanotecnologia, al 
1981, Heinrich Rohrer i Gerd Binnig creen 
el microscopi d'efecte túnel (STM ), el 
qual és el primer d'una sèrie d'instruments 
que permeten veure i manipular partícules 
en la nanoescala. El seu desenvolupament 
va donar als seus inventors el Premi Nobel 
de Física en 1986. Una evolució del STM 
és l´AFM, desenvolupat pels mateixos 
científics juntament amb Calvin Quate i 
Christoph Gerber, en 1986.

Observant la nanoescala





Diàmetre aprox. ADN 2nm







Alguna de les implicacions de ser “tan petit”…



Canvi superfície/volum: A mida que un 
material es presenta en forma de grans, 
pols, nanopols, etc es modifiquen certes 
propietats pel fet d’augmentar el seu ratio 
superfície/volum. 

+ PETIT = + REACTIU

Alguna de les implicacions de ser “tan petit”…

+ PETIT = + PODER 
PENETRACIÓ



https://vib.by/v/7yqSmN8i7
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The global market for nanotechnology was valued at nearly $20.1 billion in 2011 and should reach $20.7 billion in 2012. Total sales are expected to 
reach $48.9 billion in 2017 after increasing at a five-year compound annual growth rate (CAGR) of 18.7%.  
Nanomaterials are expected to have sales worth $15.9 billion in 2012 and $37.3 billion in 2017, a CAGR of 18.6%.  
Nanotools should total nearly $4.8 billion in 2012 and $11.4 billion in 2017, a CAGR of 19.1%. 

Ja es produeixen milers de tones de nanomaterials cada any. 

➢ 32 mil millons en nano-products venuts al 2005, el doble del 2004 (Lux Research, 2006). 
➢ La categoría mes gran (500 productos) és la salut i la forma física (inclouent-hi protectors solars, cosmètics i altres productes de 

cura personal).

Mercat nanotecnològic global



Òptic 
Recobriments antireflectants . 
índex de refracció adaptat a una determinada 

superfície . 
Sensors de llum pel diagnòstic del càncer . 

Magnètic 
Augment de densitat de dades en discs 

d'emmagatzematge. 
Partícules Nanomagnètiques per crear un millor 

detall i contrast en les imatges de 
ressonància magnètica. 

Tèrmic 
Millorar la transferència de calor dels col.lectors 

solars pels tancs d'emmagatzematge. 
Millorar l'eficiència dels refrigerants en 

transformadors . 

Mecànic 
Millora de la resistència al desgast . 
Noves propietats anti - corrosió . 
Nous materials estructurals , materials 

compostos , més forts i més lleugers . 

Electrònic 
Alt rendiment i components més petits , 
ex.condensadors per a petits dispositius de 
consum com ara smatphones.Displays mòbils 
que són més barats, més grans, més brillants i 
més eficients .Materials d'alta conductivitat . 

Cura personal  
Protectors solars inorgànics clares eficaç  

 

Energia 
Alta densitat d'energia i bateries més 
duraderes . 
Aplicacions d'emmagatzematge 
d'hidrogen a partir de nanoclústers de 
metall . 
Electrocatalitzadors per a piles de 
combustible d'alta eficiència . 
L'energia renovable , les cèl · lules solars 
d'alt rendiment ultra - primes . 
Catalitzadors per a motors de combustió 
per millorar l'eficiència , per tant 
l'economia.  

Biomèdic 
Revestiments de plata antibacterianes en 
apòsits per ferides . 
Sensors per a la detecció de malalties 
(punts quàntics) . 
Sistemes programats d'alliberament de 
fàrmacs. 
Menjar " interactiu " i begudes que 
canvien de color, gust i nutrients segons  . 

Ambiental  
Netejar la contaminació del sòl i la 
contaminació, per exemple, oli.  
Polímers biodegradables. 
Ajudes per a la germinació 
Tractament de les emissions industrials 
Filtració més eficient i eficaç de l'aigua. 
  
Superfícies  
Velocitats de dissolució de materials mes 
altes, útil per catalitzadors 
Revestiments per a superfícies 
autonetejadores, vidre de Pilkington per 
exemple.  
.

APLICACIONS NANOTECNOLÒGIQUES



9 nanoproductes actuals  

Composites que mantenen la cervessa 
fresca

Teixit recobert que evita el mal causat 
per les Bales rápides

Les nanopartícules donen a les eines més 
potència I energia

cantimplora amb nanofiltre de Carboni Ciment amb nanotecnologia
Tractament fibres superhidrofòbiques 

Les nanopartícules d’or fan més 
fàcil llegir els test d’embaràs

Recubriments d’argila que ‘’donen aire’’ 
a les pilotes de tennis

Nanopartícules d’Aluminosilicat per aturar 
ràpidament les pèrdues de sang

https://www.youtube.com/watch?v=Rd-smorbM9g
https://www.youtube.com/watch?v=FO1-wCCppdc
https://youtu.be/tU7LR-9imMY
https://www.youtube.com/watch?v=j2M9zCCk2_8
https://www.youtube.com/watch?v=1BVu1wqJN3w
https://youtu.be/JU_iMRT0ifw




EXEMPLE 
NANOMATERIAL 

I APLICACIÓ: 

 LA NANOPLATA 





Center for 
Responsible 

Nanotechnology

RIESGOS: LAS VOCES DE ALARMA…

http://crnano.org/index.html
http://crnano.org/index.html
http://crnano.org/index.html
http://crnano.org/index.html


Gràcies per la vostra atenció!! 
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