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Nano és una nova paraula de moda en la comunitat científica. La paraula ja s’utilitza de 
forma habitual a la societat. Nano ha estat esmentat en pel·lícules com Minority Report, 
Spiderman o Transcendence. Apareix a les notícies cada vegada amb major regularitat. Els 
governs i les organitzacions privades estan gastant més i més diners en recerca a la na-
noescala. Però, què és exactament la nanociència i per què tot aquest rebombori?

Què és la nanociència i la nanotecnologia?

La nanociència estudia com es comporten 
els materials en una escala molt petita 
(en la nanoescala). Un nanòmetre és la 
milionèsima part d’un mil·límetre. Un mil·lí-
metre és la mesura més petita visible en un 
regle de 30 cm. La nanociència treballa en 
una escala 1.000 vegades més petita que 
qualsevol cosa que es pugui veure amb un 
microscopi òptic. No és només una ciència, 
sinó una plataforma que inclou la biologia, 
la química, la física, la medicina, la ciència 
dels materials i l’enginyeria.

FONAMENTS 1 
Introducció a la nanoescala

La nanotecnologia és la fabricació i el 
desenvolupament de materials, dispositius 
i estructures a la nanoescala. La nano-
tecnologia s’aplica àmpliament en les TIC 
(Tecnologia d’Informació i Comunicacions) 
de la indústria en la fabricació de circuits 
integrats més petits (‘xips’ d’ordinador) i en 
mecanismes d’emmagatzematge de da-
des (memòries flash) més eficients, entre 
d’altres. També s’utilitza en la indústria de 
dispositius mèdics per fer productes més 
petits. Podem trobar al mercat diversos 

L’ungla creix aproximadament 1 nm per segon. 
L’ADN fa uns 2nm d’ample
L’herba creix aproximadament 20 nm en un segon.
La barba d’un home creix 5 nm cada segon.

exemples comercials de la nanotecnologia, 
i moltes més aplicacions aniran apareixent 
en els propers anys. En el futur, la nanotec-
nologia tindrà un impacte pràcticament en 
totes les indústries.

A la pràctica, les paraules “nanociència” i 
“nanotecnologia” s’utilitzen indistintament. 
‘Nano’ per sí mateix, sovint s’utilitza com a 
forma abreujada per referir-se a qualsevol 
d’aquestes activitats.
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Per què importa la grandària?

Els objectes a la nanoescala (menys de 
100 nm en almenys una dimensió) exhi-
beixen propietats químiques i físiques 
inesperades que són molt diferents de les 
propietats de materials macro. Per exem-
ple, les propietats òptiques de l’or són 
diferents en la nanoescala en comparació 
amb la macroescala. Mentre que l’or a la 
macroescala és de color groc, l’or a la na-
noescala pot aparèixer de color vermell.

La reactivitat química varia a mesura que 
la grandària de les partícules canvia.

Per què canvien les propietats?

Una raó per la qual propietats de les estructures són diferents en la nanoescala és que 
a mesura que les partícules es fan més petites, la relació àrea superficial - volum de l’es-
tructura augmenta. La majoria dels àtoms estan a o prop de la superfície. Degut a què les 
reaccions químiques tenen lloc en la superfície d’una partícula, ja que és la part en contac-
te amb altres substàncies, si hi ha un augment d’àrea superficial disponible podran donar-
se més reaccions, podent ser la seva reactivitat molt diferent.

De la mateixa manera, l’augment d’àrea superficial pot portar a un canvi en la forma d’inte-
racció amb la llum i, per tant, percebre un color diferent del material.

• La paraula “nano” ve de la paraula grega, 
“nanos”, que significa nan. És un prefix uti-
litzat per descriure la mil milionèssima part 
d’alguna cosa (1/1000000000 o 10-9)

• Un cabell humà té aproximadament entre 
50.000 - 100.000 nm de gruix.

• Un nanòmetre és aproximadament una 
molècula o 3-10 àtoms de llarg (depenent 
de l’àtom!).

• Un glòbul vermell té una mida de 10 000 
nm d’ample.

• Un virus del refredat comú fa aproxima-
dament 30 nm d’alçada.• L’ADN només fa 2 
nm d’ample.
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Utilitzem la nanotecnologia en la nostra vida quotidiana?

La nanotecnologia s’està tornant més i més freqüent i té la capacitat d’afectar a tots els 
aspectes de les nostres vides: roba, cosmètics, informàtica o assistència sanitària, per 
exemple. A partir de l’estudi del comportament dels materials i les propietats podem mani-
pular-los i obtenir estructures sòlides més lleugeres i dispositius més petits i eficients.

On s’utilitza actualment la nanotecnologia?

• Els nanotubs de carboni s’utilitzen en la indústria de l’esport per fer materials més lleu-
gers i més robusts, com a raquetes de tennis i bicicletes lleugeres.

• Les cremes cosmètiques també contenen nanomaterials (liposomes/nanosomes), que 
ajuden a retenir la humitat i cedir els principis actius a les cèl·lules.

• La nanotecnologia s’aplica en la miniaturització dels ordinadors i altres aparells electrò-
nics i en les tècniques d’emmagatzematge de dades més potents i eficients.

• La nanociència s’aplica en el desenvolupament de dispositius de diagnòstic més ràpids i 
més sensibles i també en alguns tractaments mèdics.

• Les cremes solars usen nanopartícules d’òxid de zinc o diòxid de titani per absorbir els 
nocius rajos UV del sol, al mateix temps que els protectors solars són “invisibles” (les par-
tícules macro no són transparents).

• La nanotecnologia pot ajudar al medi ambient. Els avenços en nanociència estan pro-
duint cèl·lules, materials i dispositius que requereixen energies operacionals més baixes 
que les cèl·lules solars més eficients. 

• La nanociència també es pot utilitzar per a la purificació d’aigua als països en vies de 
desenvolupament.
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Activitat 1 : Comprensió de la relació àrea 
superficial/volum.

Materials: 64 daus de 6 cares iguals.

Instruccions:
- Amb els daus, construeix cubs de 1, 2, 3 i 
4 daus de costat.
- En cada cas, compta quantes cares 
queden exposades a l’exterior i calcula el 
volum total de cada estructura.
- Calcula la relació àrea/volum de cada 
estructura.

Reflexiona:
Si la reactivitat depèn de la superfície expo-
sada, quina estructura creus que tindria més 
reactivitat? Com lliga això amb la nanocièn-
cia?

Activitat 2: Reactivitat superficial.

Materials: Pastilles efervescents, dos gots 
d’aigua, mà de morter i culleres.

Instruccions:
-  Omple dos gots transparents amb aigua.
 Esmicola amb una mà de morter una de 
les pastilles fins a que només en quedi 
pols.
-  Posa una pastilla efervescent sencera en 
un dels gots i la pols esmicolada a l’altre 
tot alhora i remena uns segons.
-  Cronometra quant temps triga en parar 
l’efervescència a cada got. Quina pastilla 
s’ha dissolt més ràpidament?

Reflexiona:
Perquè creus que s’ha dissolt una pastilla 
més ràpid que l’altra?

EXPERIMENTHands on! 
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Nanotecnologia: 

Podem desenvolupar estructures amb nanomida en qualse-
vol de les tres dimensions d’un objecte:

Nanocapes: (2D macro, 1D nano)

Capes de mida convencional però gruix per sota d’una 
micra.

Podem orientar-les recobrint una superfície o com un mur.

En aquest cas en direm nanomurs (nanowall).

Nanofils: (1D macro, 2D nano)

Filaments de pocs nm de gruix que poden ser de vàries 
micres de llargs. Els nanofils creixen ordenats i 
perfectament verticals o bé
poden crèixer de manera desordenada.

Nanopartícules: (0D macro, 3D nano)

Les nanopartícules tenen mida nano en totes les seves 
direccions.

Tenen noves propietats en totes les seves direccions i 
poden ser aplicades a qualsevol material macro convencio-
nal.


