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Aplicacions de la nanotecnologia

SUPERHIDROFOBICITAT

Una de les aplicacions importants que pot tenir o té la superhidrofobicitat es
troba en el camp de la indústria marítima. Revestir els cascs de vaixells emprant
materials superhidrofòbics genera una superfície que  redueix significativament
la fricció amb l'aigua, facilitant el moviment,  reduint al mateix temps el desgast.

S'allarga doncs la vida útil del recobriment protector i per tant del vaixell, i es
redueix el consum en combustible i per tant els costos. Un avantatge afegit és
que  es  redueix  considerablement  nombre  d'organismes  marins  adherits  a  la
superfície que malmeten el vaixell.  

Com a punt  negatiu  o crític,  pel  que fa referència al  medi  ambient,  s’hauria
d’investigar quin efecte tindria el material superhidrofòbic (si s’anés desprenent
del  casc  amb el  pas  del  temps)  sobre  l’ecosistema  marí.  Tanmateix,  aquest
efecte  no tindria  per  que  ser  més  nocius  que  el  de  els  pintures  i  vernissos
utilitzats actualment. 

HIDROFILICITAT

Ja hi ha diverses aplicacions comercials en el camp de la ciència de materials
que utilitzen l’efecte hidrofílic. Trobem, per exemple: miralls de  retrovisors per a
cotxes, plaques de revestiment d'edificis (de vidre, metàl·liques o ceràmiques),
miralls que es netegen sols, etc. Així doncs, per posar un cas, podem pensar en
aquells dies de boira o de molta humitat, on els retrovisors del cotxe s’entelen i
fan  perillar  la  visibilitat  incrementant  el  risc  d’accident.  Si  es  posés  un
recobriment  hidrofílic  als  retrovisors  i  vidres  del  cotxe  evitaríem  que  tal
entelament es produís. 

FERROFLUIDS

Els ferrofluids,  tenen un ampli  ventall  d'aplicacions comercials:  des d’aparells
electrònics passant per enginyeria de materials i  combustibles,  fins arribar al
camp de la medicina. Però potser, per la importància que tindria i els canvis que
provocaria  a  l’imaginari  col·lectiu  i  el  benestar  de  la  gent,  ens  quedem  en
l’aplicació (futura) dels ferrofluids pel tractament del càncer. 

Actualment gairebé tots els tractaments contra el càncer són dels anomenats
invasius. És a dir, si bé maten les cèl·lules tumorals, també en maten moltes
sanes, provocant els efectes secundaris coneguts que afecten al malalt. Aquests
efectes secundaris són precisament els que volem evitar.



Es  preveuen  dues  tècniques  o  mecanismes  pels  quals  els  ferrofluids  farien
aquesta funció: 

- l’un es diu  Magnetic Drug Targetting, o MDT (direcció del fàrmac magnètic) i
l’altre és la hipertèrmia magnètica. En el primer cas, l’MDT, el fàrmac aniria dins
d’una  capa  ferrofluídica,  i  aquesta  combinació  seria  injectada  a  la  zona  del
pacient  que necessités tractament.  Alhora,  aquestes partícules ferrofluídiques
serien dirigides aplicant un camp magnètic extern que tindria dues avantatges:
primera, embolcallar bé el fàrmac (ja que el camp magnètic mantindria el fluid
en “tensió”), i segona, desplaçar-la a la zona a tractar amb més precisió. Un cop
el fàrmac dins del ferrofluid estigui a la zona desitjada, només caldrà desactivar
el  camp magnètic  per  a que el  ferrofluid  es «relaxi  i  s’obri»  (que es torni  a
comportar com un líquid). En aquest procés el fàrmac s’escamparà lliurement
per la zona i només per la zona.

- El segon cas, la hipertèrmia magnètica, fa ús d’un efecte de les nanopartícules
(i  molts  altres  sistemes)  on  l’energia  electromagnètica  és  transformada  en
energia tèrmica o calor. En aquest cas, el ferrofluid sol s’injecta a la zona al teixit
diana  i  un  camp  magnètic  extern  oscil·lant  s’enfoca  a  la  zona  en  qüestió
provocant,  d’aquesta  manera,  la  vibració  del  ferrofluid.  Aquesta  vibració  fa
augmentar l’energia tèrmica dels sistema però no escalfa l’aigua del voltant. El
fluid, doncs, pot oscil·lar fins a arribar a una temperatura que mati les cèl·lules
canceroses del teixit sense malmetre la resta. 

En  ambdós  casos  el  ferrofluid  es  queda  a  l’organisme  per  a  ser  eliminat  o
aprofitat.  Fins  al  moment  no  s’ha  reportat  cap  efecte  nociu  que  això  pugui
provocar, però caldrà sempre anar fent els adients assajos clínics.

PIEZOELECTRICITAT

La piezoelectricitat és un efecte àmpliament utilitzat en multitud d'aplicacions
actuals: encenedors, sensors, caixetes de música ... Ens serveix per marcar el
temps  als  ordinadors  i  per  a  sincronitzar  els  rellotges  entre  transmissors  i
receptors de ràdio d’alta freqüència. Des de que es va descobrir l’efecte fa més
de  100  anys,  les  aplicacions  només  han  crescut.  De  fet,  és  curiós  però
l’encenedor va aparèixer molt abans que els mistos. 

Ara  bé,  de  cara  al  futur,  una  aplicació  molt  útil  dels  piezoelèctrics  és  la
recuperació d'energia mecànica per transformar-la en energia elèctrica. Així per
exemple utilitzant paviments amb un revestiment piezoelèctric permetrà generar
electricitat amb el pas dels vianants. S’estima que l’energia generada per aquest
mètode, tenint en compte la densitat de gent que transitaria aquests carrers al
dia i les pèrdues inherents de l’emmagatzematge, podria servir per a il·luminar la
ciutat, els cartells d’autobús digitals, els semàfors, etc. En un món cada vegada



més preocupat pel medi ambient i l’eficiència energètica, idees com aquesta són
les que es necessiten. 

NANOPARTÍCULES DE PLATA

Les  nanopartícules  de  plata  són  ben  conegudes  per  les  seves  propietats
bactericides,  fungicides,  antivíriques  i  antiinflamatòries.  En  l’actualitat,  els
hospitals  ja  fan  ús  d’aquestes  propietats,  aplicant  apòsits  que  contenen
nanopartícules de plata per a cicatritzar de forma més ràpida i segura ferides
greus.  La diferència de temps en tancar  una ferida d’un apòsit  convencional
respecte un que contingui nanopartícules de plata pot ser molt rellevant. Posem
per cas una ferida que, convencionalment, tardaria dies en tancar-se i curar-se
sense cap infecció. Amb l’ús d’apòsits nanoestructurats amb nanopartícules de
plata, la mateixa ferida podria ser tancada en qüestió d’hores.

El poder bactericida és degut a que les nanopartícules de plata s’adhereixen a
les parets cel·lulars dels bacteris i, d’aquí, algunes penetren a l’interior, anant a
parar al  nucli  cel·lular.  Per una banda,  les que es queden a la paret cel·lular
provoquen  canvis  estructurals  severs,  que  provoquen  en  última  instància
l’aparició de porus a través dels quals, per osmosi, fugen orgànuls cel·lulars. Per
l’altra, les nanopartícules que han arribat al nucli, s’uneixen als grups fosfat del
DNA i RNA, aturant d’aquesta manera la divisió cel·lular.

Observem, doncs, que cal tenir molta cura i estudiar molt bé la situació quan es
tracta d’aplicar nanopartícules de plata a un individu. El gran poder bactericida
pot  ser  contraproduent  si  aquestes  ataquen  cèl·lules  pròpies  dels  teixits  o
bacteris  necessaris  per  l’organisme.  En  casos  extrems,  però,  el  risc  pot  ser
necessari per evitar un mal major. També s’estan duent a terme molts estudis
sobre com l'organisme humà particularment, i l'animal en general pot eliminar, i
com ho fa, aquestes nanopartícules. 

NANOPARTÍCULES D’OR

La propietat diferenciadora de les nanopartícules d'or és el  canvi de color en
variar la seva mida. Així com l’or macroscòpic (o  bulk) té el color característic
“daurat”, l’or microscòpic (o nano) té una amalgama diferent de colors segons la
mida: des d’un vermell viu als pocs nanòmetres fins a un violeta suau pròxim als
cent nanòmetres. 

Aquesta propietat podria ser molt utilitzada com a sensor bioquímic. Agafem per
cas del VIH, el virus de la sida. Actualment, per a detectar VIH cal extreure al
pacient  una  quantitat  raonable  de  sang,  d’aquí  extreure’n  el  plasma  i,
seguidament, realitzar un test ELISA a un laboratori d’immunologia, amb tot el
temps i costos que provoca. L’objectiu del sensor bioquímic nano és escurçar el
temps d’espera i cost de la detecció, sense perdre sensibilitat, i realitzar-lo des
de la mateixa llar.



El funcionament, a grans trets, és el següent: les nanopartícules d’or han de ser
recobertes per l’antigen adequat al VIH, de manera que quan entrin en contacte
una  amb  l’altre,  aquest  s’adhereixi  a  les  nanopartícules.  Si  tenim  moltes
partícules recobertes de l’antigen i  fan pocs nanòmetres tindrem una solució
vermella.  Seguidament,  si  fem  passar  a  través  d’aquesta  solució  els  virus,
aquests  s’adheriran  a  les  nanopartícules  i  faran  que  aquestes  es  vagin
aglomerant entre sí (ja que la unió provocarà canvis estructurals que facilitaran
la unió més que l’aïllament). El procés produirà aglomerats de partícules i, en
conseqüència, a un canvi de color en la solució. L'alta sensibilitat del canvi de
color  al  mínim  canvi  de  mida  genera  una  detecció  extremadament  precisa
reduint el volums mínim de sang a una simple gota .

NANOENCAPSULACIÓ

El  futur  de  la  nanoencapsulació  passa,  necessàriament,  pel  de  la  indústria
farmacèutica  i  més  específicament  l’alliberament  local  de  fàrmacs,  amb
l’objectiu  de reduir els efectes secundaris tot i augmentant la eficiència dels
tractaments.

Per altra banda, també es visualitzen altres horitzons on la nanoencapsulació pot
tenir el seu paper. Un d’aquests horitzons és el de la perfumeria i la higiene. La
durada de les  fragàncies que  ens posem és,  en el  millor  dels  casos,  d’unes
poques hores. Les nanocàpsules, contenint  la fragància  desitjada  en el seu
interior, podrien ser implantades en teixits. Com tota càpsula o material, aquesta
té una certa duresa i grau de deformació, que pot ser dotat durant el procés de
fabricació.  Implantant  les  nanocàpsules  adients  al  teixit  que  ens  posem
(samarreta,  vestit,  bufanda,  etc)  podríem aconseguir  que  la  fragància  s’anés
alliberant a mida que les nanocàpsules es trenquessin amb el  fregament del
teixit contra teixit propi del moviment, augmentant així la durada màxima de la
fragància. 

NANOLITOGRAFIA

El potencial de la nanolitografia és exprimit gairebé completament al camp de la
nanoelectrònica. Els dispositius electrònics cada cop són més complexos, cada
cop tenen més funcions, més potència, més eficiència i, el nivell d'exigència de
l'usuari ha augmentat. Per tal que això sigui possible, la mida dels transistors,
dels circuits electrònics, ha de reduir-se considerablement, i cada cop més. 

Aquesta miniaturització segueix la llei de Moore, que preveu que la densitat de
transistors  en  un dispositiu  es dupliqui  cada 18 mesos.  Tot  i  el  nom de  llei,
aquesta relació és una previsió comprovada empíricament de forma repetida en
el temps, i ha servit i serveix a la indústria electrònica per a avançar i innovar. És
per això que la nanolitografia comença a ser, però definitivament serà en un



futur, l’eina essencial per a fabricar els dispositius electrònics. No es coneix, en
l’actualitat, una tècnica tant fina, precisa i reproduïble com aquesta. 

NANOESTRUCTURES DE CARBONI

Quan es diu que el carboni, en les seves diverses formes al·lotròpiques (grafit,
grafè, nanotubs de carboni, ful·lerè, etc), és el material del futur, s’està remetent
a  la  impossibilitat  lògica  que  emana  de  la  miniaturització,  sense  fre,  dels
dispositius electrònics i materials funcionals. L’element que actualment – i des de
fa dècades – s’utilitza en la fabricació i constitució de dispositius electrònics és el
silici,  però  aquest,  degut  a  la  seva  natura  té  uns  límits  i  limitacions,  com
qualsevol  altre.  La  miniaturització  excessiva  dels  materials  utilitzats  en  la
tecnologia  del  silici  fa  que  apareguin  fenòmens  nocius  pels  dispositius  com
fugues elèctriques i curt-circuits.  Es diu, doncs, que l’era del silici ha acabat. Una
possible alternativa es troba al grafè. 

Hi  ha  molts  interessos  i  molts  esforços  en  que  el  grafè,  aquest  material
bidimensional de carbonis hexagonal, sigui el fonament de l’electrònica del futur.
Per  què?  Perquè  el  grafè  té  unes  propietats  electròniques  i  de  conducció
(elèctrica i tèrmica) úniques. Els electrons, a la xarxa de carbonis del grafè, es
comporten com si no tinguessin massa. Això és degut a la singularitat pròpia del
material  i  provoca  que  la  difusió  sigui  molt  més  ràpida  que  als  materials
convencionals, reduint la resistència del material a la mínima expressió. A més,
donat  que  el  seu  gruix  és  només  d’un  àtom  de  carboni,  és  més  fàcil
implementar-lo  en  nous  dispositius  nano o  fa  més  possible  imaginar  altres
estratègies, basades en aquesta singularitat.

COSMÈTICA I NANOTECNOLOGIA

L’òrgan més gran i, potser, fonamental del cos humà – tot i que a vegades no hi
pensem gaire – és la pell. Les funcions principals de la pell són la d’aïllament
(actuant  com  a  primera  barrera  contra  els  microorganismes  nocius),  la  de
manteniment de la temperatura corporal  i  la de dotació de sensibilitat  i  avís
respecte  respecte  elements  externs.  És  un  òrgan  complex  compost  per  tres
capes principals: l’epidermis (més externa),  la dermis (del  mig) i  l’hipodermis
(més interna), cadascuna amb una funció i ecosistema cel·lular diferent. 

En  el  terreny  de  les  malalties,  més  comunament  hi  trobem  els  èczemes,
anomenats  pell  atòpica  popularment.  Aquests  poden  tenir  diferents  causes  i
afectar diferents capes de la pell,  és per això que molts medicaments poden
resultar ineficients a l’hora de tractar aquesta malaltia degut a que no penetrin
tot el que haurien de penetrar i,  per tant, que mai arribi a la zona on hauria
d’arribar. 

En aquest punt, també, la nanotecnologia pot tenir quelcom a dir. Aprofitant la
nanoemulsió es poden introduir monocapes lipídiques esfèriques que encapsulin



elements com vitamina A, C i E i, en casos concrets, a més, algun agent actiu
concret (com ara, els que es troben en les cremes de pell convencionals). 

La  clau  de  tot  això  és  que  aquestes  monocapes  lipídiques  es  trobarien
emulsionades  en  una  crema  d’aplicació  corrent  però  la  seva  eficiència  seria
major ja que, degut a la seva petita mida, podrien penetrar molt més.


