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Wstęp 

W okresie ubiegłych 15−20 lat miał miejsce burzliwy rozwój nowych kierun-
ków w nauce i technice, a zwłaszcza w inżynierii materiałowej, w elektronice, 
w informatyce, w biologii, w chemii, w fizyce i w medycynie, w których przed-
miotem poznania i syntezy stały się obiekty w skali nanometrycznej. W efekcie 
wyłoniły się takie nowe dziedziny naukowe, jak spintronika, nanoelektronika,  
nanobiologia, nanomedycyna, itp., które ogólnie określa się jako nanonauki. 
Są one zorientowane na badania naukowe obiektów o rozmiarach w zakresie 
1−100 nm, w co najmniej jednym wymiarze. Wytwarzanie produktów przy 
użyciu obiektów w tym samym zakresie wielkości, ale z możliwymi praktycz-
nymi zastosowaniami jest przedmiotem nanotechnologii [15].  
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Rysunek 1. Nanomateriały: a) podział, b) zakres wymiarów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Współcześnie większość przodujących ośrodków naukowych na świecie 
skupia swoją uwagę na tak zwanej szóstej generacji technologicznej, w której 
nanotechnologie odgrywają podstawową rolę [2, 3, 4]. W większości przypad-
ków doniosłe odkrycia i nowe osiągnięcia w tej dziedzinie są efektem interakcji 
różnych dyscyplin naukowych odniesionych do pojedynczych nanoobiektów. 
Umożliwia to obecnie zarówno projektowanie, jak i realizacje nowych kon-
strukcji, między innymi, na potrzeby budownictwa, które mogą wychodzić na-
przeciw wymaganiom dotąd niemożliwym do spełnienia [12]. W takim obsza-
rze przedsięwzięć mogą być wykorzystywane już nie tylko tradycyjne materia-
ły konstrukcyjne, jakimi są stal, aluminium, miedź, nikiel, cynk, ceramika czy też 
beton, lecz otrzymuje się do dyspozycji nowe materiały, których możliwości 
konstrukcyjne i eksploatacyjne są systematycznie modernizowane (rys.1). Kon-
strukcje wykonane z użyciem tych nowoczesnych technologii całkowicie speł-
niają najsurowsze wymagania wytrzymałościowe, eksploatacyjne i estetyczne. 
Spełnienie takich kryteriów umożliwiają materiały wytworzone w procesach 
nanotechnologicznych. Ma to miejsce szczególnie w budownictwie, w przemy-
śle samochodowym i lotniczym. Dalszy rozwój technologii materiałów kon-
strukcyjnych uzależniony jest w dużym stopniu od postępu we wdrażaniu do 
praktyki osiągnięć nanotechnologii, a zwłaszcza nanomodyfikacji [10, 11]. 

Termin "nanotechnologia" został stworzony przez Norio Taniguchiego 
[21] z Uniwersytetu w Tokio w 1974 r., aby opisać precyzyjne wytwarzanie 
materiałów o tolerancji nanometrycznej, ale jego pochodzenie datuje się od 
czasów wykładu Richarda Feynmana z 1959 r. "Jest dużo pomieszczeń  na do-
le", w którym zaproponował bezpośrednią manipulację poszczególnymi ato-
mami jako silniejszą formę chemii syntetycznej [4]. Eric Drexler z MIT rozsze-
rzył definicję Taniguchiego i spopularyzował nanotechnologię w swojej książce 
z 1986 roku "Lokomotywy tworzenia: nadchodzi era nanotechnologii" [2]. 

Właściwości materiałów wytworzonych w nanoskali mogą różnić się 
względem materiałów litych i wytworzonych w mikroskali z dwóch głównych 
powodów. Po pierwsze, nanomateriały mają względnie większą powierzchnię 
niż ta sama masa materiału wytwarzanego w większej postaci. Może to powo-
dować, że nanomateriały są bardziej reaktywne chemicznie (w niektórych 
przypadkach materiały obojętne w ich większych rozmiarach stają się reak-
tywne, gdy są wytwarzane w postaci nanoskali) i wpływają na ich wytrzyma-
łość lub własności elektryczne. Po drugie, poniżej 50 nm prawa fizyki klasycz-
nej ustępują skutkom kwantowym, wywołując zachowanie optyczne, elek-
tryczne i magnetyczne różniące się od zachowania tego samego materiału 
o cząstkach w większej skali. Efekty te mogą nadać nanomateriałom bardzo 
użyteczne właściwości fizyczne, takie jak wyjątkową przewodność elektryczną 
lub oporność, oraz wysoką zdolność przechowywania lub przenoszenia ciepła, 
a nawet możliwe jest modyfikowanie właściwości biologicznych, na przykład 
srebro o strukturze nanometrycznej staje się bakteriobójcze [22, 30]. 
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Materiałami z wyjątkowo korzystnymi, pod wieloma względami, i stoso-
wanymi w praktycznej realizacji złożonych konstrukcji oraz w inżynierii po-
wierzchni, są nanokompozyty, w których strukturze występują nanometryczne 
cząstki/ziarna, włókna i siatki (rys.2). Terminem „nanokompozyt” określany 
jest materiał wytworzony z co najmniej dwóch faz i ujawniający niejednorodną 
strukturę [11]. W skład nanokompozytu mogą wchodzić dowolne materiały 
(metale, ceramika, szkło, celuloza itd.). Dzięki odpowiednim kombinacjom 
składników można uzyskać doskonałe parametry mechaniczne i wytrzymało-
ściowe a także mały ciężar właściwy nanokompozytu [13]. 

W technologii materiałów nanokompozytowych ogromne znaczenie ma 
rodzaj i rozmieszczenie fazy wzmacniającej w osnowie nanokompozytu. W celu 
uzyskania poprawy właściwości nanokompozytów w stosunku do materiałów 
konwencjonalnych należy zapewnić jednorodne rozłożenie składników 
w strukturze materiału, jak również dobre związanie składników pomiędzy 
sobą. W tym przypadku szczególnego znaczenia nabiera warstwa przejściowa. 
To głównie od jakości tego połączenia zależą właściwości projektowanych ma-
teriałów [1, 7].  

Nanotechnologia opiera się na manipulacji, kontroli i integracji atomów 
oraz cząsteczek w nanoskali w celu wytworzenia materiałów, struktur, elemen-
tów, urządzeń i systemów o nowych i lepszych niż dotąd właściwościach. 
W tym kontekście "nano" nie oznacza jedynie  "1000 razy mniejsze niż mikro" 
a nanotechnologia stanowi nie tylko proste rozszerzenie mikrotechnologii na 
mniejszą skalę. Jest to całkowicie inny paradygmat, który otwiera zupełnie no-
we możliwości badań naukowych i ich zastosowań praktycznych. "Nano" nie 
jest rewolucją per se, ale nanonauki i nanotechnologie mogą mieć pewne rewo-
lucyjne implikacje dla naszego społeczeństwa w zakresie aplikacji i narzędzi, 
które one umożliwiają. Nanotechnologia oferuje możliwość modyfikacji wielu 
właściwości materiałów i tworzenia nowych materiałów; w przyszłości pojawi 
się na rynku coraz więcej produktów, które zawierają pewną formę "nano" – 
nanomateriał lub technologii nano-opartych. Liczne dziedziny nanonauki i na-
notechnologii (NNT) zyskują  globalnie widoczne i wykładniczo progresywne 
znaczenie oraz gwałtowny rozwój inwestycyjny, zarówno ze środków publicz-
nych, jak i prywatnych.  
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Rysunek 2. Nano- i nano-mikro architektura struktur: warstwowych, po-
wierzchniowych, objętościowych i włóknistych. 

Źródło: opracowanie własne. 

Podstawowym założeniem w tych działaniach jest to, aby jak najszersza 
rzesza specjalistów odpowiedzialnych za postęp naukowo-technologiczny opa-
nowała dogłębnie pewnego rodzaju "nano-umiejętności", a następnie efektyw-
nie je wdrażała w codziennej aktywności zawodowej. Wymaga to nowego po-
dejścia do badań, rozwoju i produkcji, których celem jest zrozumienie zjawisk 
i manipulowania materią na poziomie atomów, cząsteczek i klasterów cząste-
czek. Najczęstszym problemem jest występujący brak zarówno naukowców, 
inżynierów, jak i nowoczesnych przedsiębiorstw, których specjalizacją są za-
gadnienia w  nanoskali. Stąd też wyłania się potrzeba stworzenia odpowiedniej 
platformy edukacyjnej w zakresie NNT z uwypukleniem znaczenia tej dziedziny 
dla  rozwoju społecznego. W związku z tym w bliskiej perspektywie niezbędna 
jest zakrojona na szeroką skalę praca w celu zaspokojenia potrzeb edukacyj-
nych wynikających z szybko rozwijających się dziedzin NNT i położenia pod-
staw do kształcenia ich  rozwoju oraz praktycznego zaspokajania przedmioto-
wych potrzeb rynkowych. Problem ten ujawnia się szczególnie dobitnie 
w kształceniu architektów, którzy efektami swej wizji i pracy w znaczącej mie-
rze oddziałują na środowisko aktywności człowieka. W procesie kształcenia 
należy uwzględnić to, że nanotechnologia prowadzi o krok bliżej do niestan-
dardowych materiałów o specyficznych właściwościach indywidualnych i sta-
nowi podstawę do poszerzenia  katalogu standardowych materiałów. W bliskiej 
perspektywie należy się liczyć z potrzebą  utworzenia odrębnej specjalności 
kształcenia o nazwie Nanoarchitektura. 
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1. Transfer  z nanotechnologią od witraży do rakiet i statków kosmicz-
nych  

Współczesna technologia zajmująca się nanocząstkami lub po prostu nanotech-
nologią zaczęła się od specyficznego zjawiska optycznego i ustanowienia teorii 
opisującej różne zjawiska fizyczne, które nastąpiły po opracowaniu instrumen-
tów analitycznych [18, 24, 25, 31].  

Roztwory z nanocząstkami złota pojawiły się około V i IV wieku p.n.e. 
w Egipcie i w Chinach [5]. Na przykład roztwór 20-nanometrowych cząstek 
złota ma charakterystyczny kolor czerwonego wina. Dobrze znanym zastoso-
waniem wczesnej nanotechnologii jest rubinowy kolor czerwony, stosowany 
w witrażach i łatwo widoczny w różnych starych kościołach.  

Szczególnie ważne jest to, że właściwości optyczne są jedną z podstawo-
wych atrakcji i charakterystyk dla nanocząstek. Srebrne nanocząstki są żółto-
szare. Nanocząstki platyny i palladu są czarne. Nic dziwnego, że optyczne wła-
ściwości nanocząstek były wykorzystywane od czasów niepamiętnych w rzeź-
bach i obrazach jeszcze przed IV w.n.e.  

Rysunek 3. Ilustracja zmiany barwy roztworu w zależności od wymiaru nano-
cząstek koloidu. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Najbardziej znanym przykładem jest Puchar Likurga  (IV w.n.e.), który zi-
lustrowany jest na rysunku 4 i obecnie znajduje się w Muzeum Brytyjskim 
w Londynie [5]. Najnowsze dowody wskazują na to, że rzymscy rzemieślnicy, 
którzy wykonali kielich Likurga, skorzystali z dobrodziejstw nanotechnologii, 
tworząc naczynie, które zmienia kolor w różnych warunkach oświetlenia. 
Oczywiście, średniowieczni rzemieślnicy nie wiedzieli, że używali nanotechno-
logii. Wiedzieli tylko, że konkretny proces wywołuje piękny efekt. 

Ten nadzwyczajny puchar jest jedynym kompletnym, a zarazem historycz-
nym przykładem bardzo szczególnego typu szkła, znanego jako szkło dichro-
iczne, które zmienia swój  kolor, zależnie od naświetlenia. Nieprzezroczysty 
zielony kubek zmienia się w przezroczysty świecący czerwonym światłem, gdy 
świeci przez nie wewnętrznie (tzn. światło pada na kubek pod kątem 90° 
względem kierunku wyświetlania). Termin dichroiczne oznacza grę dwóch 
kolorów, tzn. takie szkło, przepuszczając dany kolor, odbija jego barwę dopeł-
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niającą. Dzięki wprowadzeniu nanocząstek metali widziany kolor jest różny 
w zależności od kąta obserwacji i padania światła. Przy podświetleniu z przodu, 
Puchar Likurga ma kolor jasno zielony (jadeitowy), ale kiedy źródło światła 
umieścimy w jego wnętrzu lub z tyłu, staje się rubinowo czerwony. Ostatnie 
badania sugerują, że puchar może zmieniać kolory także w zależności od płynu 
jaki wlejemy do kielicha. Zrealizowano, z wykorzystaniem lasera, prototyp 
w postaci plastikowej płytki o wielkości znaczka pocztowego, na której „wy-
drukowano” miliardy maleńkich otworów i naniesiono na nie nanocząstki złota 
lub srebra.  

Rysunek 4. Puchar Likurga, szkło, IV w.n.e.; nanocząstki (70 nm) złota i srebra, 
zdyspergowane w formie koloidalnej, są odpowiedzialne za efekt dichroiczny 
(czerwony/zielony): a) oświetlenie od strony patrzącego, b) oświetlenie po 
stronie przeciwnej do patrzącego, lub w środku. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

W przypadku wody, oleju, roztworów cukrów, soli kolory łatwo dało się 
rozróżnić (np. jasno zielony dla wody i czerwony dla oleju). Oprócz tego, proto-
typ okazał się 100 razy bardziej czuły na zmienne poziomy soli w roztworach 
niż obecne komercyjne czujniki. Przewiduje się, że w przyszłości materiał zo-
stanie wykorzystany przy budowie przenośnych urządzeń do wykrywania pa-
togenów w próbkach śliny i moczu lub do wykrywania niebezpiecznych pły-
nów. W ostatnim czasie,  badacze z NASA opracowali szkło dichroiczne w celu 
zastosowania go w lustrach satelitów.   

Szkło dichroiczne znajduje zastosowanie przy produkcji laserów, oświe-
tlenia, okularów przeciwsłonecznych, światłowodów, witraży oraz jako filtry w 
fotografii. Cechuje go odporność na czynniki atmosferyczne i ścieranie oraz 
nigdy nieblaknące kolory. Materiał ten jest więc doskonałym rozwiązaniem do 
zdobienia ścian, okien dachowych czy też fontann. 
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Rysunek 5. Witraż nordycki w katedrze w Anglii (zmiany barwy zależą od 
rozmiaru i kształtu nanocząstek złota i srebra). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza szkła ujawniła, że zawiera bardzo małą ilość małych kryształów Ag 
i Au w stosunku molowym, w przybliżeniu 14:1, które nadają temu artefaktowi 
niezwykłe właściwości optyczne. Dzięki zawartości tych nanokryształów Pu-
char Likurga ma swój wyjątkowy kolorowy blask. Stąd wynika, że mimo tego iż 
nanotechnologia jest obiektem zainteresowania naukowców od zasadniczo 
krótkiego czasu, to jej intuicją dyktowane zastosowania sięgają czasów staro-
żytnych Rzymian. 

Zastosowanie barwnych szkieł w oknach miało miejsce już w VI w.n.e. 
W średniowieczu pojawiły się w Europie pierwsze witraże w X wieku w Reims 
(Francja), a także w Niemczech, skąd pochodzi najstarszy udokumentowany 
fragment witrażu – tzw. okrąg z Wissenburga datowany na IX w. Rozkwit wi-
trażownictwa nastąpił w okresie gotyku. Oczywiście, w Średniowieczu były to 

Pierwsi nanotechnologowie 
Starożytni twórcy witraży wiedzieli,          
że wprowadzając różne, małe ilości      
złota i srebra do szkła, mogli wytwa-     
rzać czerwone i żółte materiały, które    
umieszczali w witrażowych oknach.  

Cząstki złota w szkle        
 
 
 
 
 
 

   
 

  
  
    

  
  
   

 
  
  
   

 
  
  

  
 

  
  

 
  
 

   
 

   
 

  
   

  
 

Gdyby średniowieczni artyści potrafili kontrolować wielkość i kształt nano-
cząstek, bylibi w stanie użyć dwóch metali do produkcji innych kolorów. 

Cząstki srebra w szkle        
 

 
 
 
 
 

   
 

  
  
    

  
  
   

 
  
  
   

 
  
  

  
 

  
  

 
  
 

   
 

   
 

  
   

  
 

Rozmiar: 25 nm 
Kształt: kula 
Odbicie koloru: 

Rozmiar: 100 nm 
Kształt: kula 
Odbicie koloru: 

Rozmiar: 40 nm 
Kształt: kula 
Odbicie koloru: 

Rozmiar: 50 nm 
Kształt: kula 
Odbicie koloru: 

Rozmiar: 100 nm 
Kształt: 4-ścian 
Odbicie koloru: 

Rozmiar: 100 nm 
Kształt: kula 
Odbicie koloru: 

Zastosowanie nanocząstek w różnych dziedzinach 
wymaga niedrogiego  i prostego procesu syntezy 
nanocząstek o wysokiej jakości. Specyficzne zjawiska 
(właściwości chemiczne i właściwości fizyczne), inne 
niż właściwości optyczne, nanocząsteczek  indukują 
nowe możliwości zastosowań w różnych dziedzinach 
praktycznych. 
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wyłącznie witraże sakralne. Pełniły one, prócz funkcji dekoracyjnej, rolę eduka-
cyjną dla ludności nie potrafiącej czytać. Ze scen, jakie przedstawiały witraże, 
poznawali oni historie Świętych (rysunek 5). Wiek XIX stał się czasem odro-
dzenia piękna witraży a najważniejszym jego wynalazkiem jest technika pole-
gająca na łączeniu kawałków szkła za pomocą taśmy miedzianej zamiast profili 
ołowianych, co dało możliwość tworzenia dzieł nieporównywalnie bardziej 
finezyjnych. 

Materiały żelowe pochodzące z nanocząstek związanych z DNA, z polime-
rami lub z molekułami są nową klasą materiałów, które pojawiły się w ciągu 
ostatnich 15 lat w wyniku postępów w metodach syntetycznych, a w tym zdol-
ności do rutynowej syntezy oligonukleotydów z określonymi sekwencjami par 
bazowych i zdolnościami  chemicznego wiązania oligonukleotydów do cząstek 
metali (zazwyczaj złota lub srebra) lub cząsteczek organicznych. Rozwój tych 
materiałów został również pobudzony przez teorię i obliczenia. Poniżej przed-
stawiono schemat takich materiałów, z pofragmentowaną nanocząstką z nanie-
sioną złotą nanocząstką DNA i odpowiednimi nanocząstkami związanymi 
z DNA po prawej stronie. 

Rysunek 6. Schemat nanomateriałów: a) teoretyczny model nanocząstek złota 
z funkcjonalizacją DNA, b) model krystalitu z nanocząstkami złota z funkcjona-
lizacją DNA. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

2.  Charakterystyka nanomateriałów 

Dziedzina poznawcza w obszarze nanonauki jest stosunkowo nowa. Zaczęła się 
intensywnie rozwijać w II połowie XX w. dzięki wdrożeniu do praktyki badaw-
czej nowoczesnych aparatów w postaci różnych mikroskopów elektronowych, 
technik laserowych i szeroko rozumianej informatyki [15]. Rozwój ten prze-
niósł się na XXI w. i obecnie do określenia właściwości nanomateriałów stosuje 
się kilka różnych metod i aparatury badawczo-pomiarowej. Nie ma jednej uni-
wersalnej metody ani jednego aparatu badawczego, które byłyby właściwym 
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narzędziem dla każdego testu. W rzeczywistości jest ponad 400 różnych tech-
nik identyfikacji i charakteryzowania cząstek w nanomateriałach [19, 23]. 
Przykładowe z nich są przedstawione na rysunku 7. Wśród nanomateriałów na 
uwagę zasługują nanorurki węglowe (CNT), nano-kwiaty, grafen, ZnO, SiC, TiO2 
i VO, kropki kwantowe, żele soli, koloidy i prekursory. Nanoelektromechanicz-
ne aparaty (NEMS) są urządzeniami, które mogą być używane jako mikrosko-
pijne roboty (nanoboty), aby wykonywać zadania zbyt małe do wykonania 
przez ludzi. 

Rysunek 7. Przykładowe techniki badawcze nanomateriałów. 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Ilustracja zastosowania skaningowego elektronowego mikroskopu (SEM) do 
wyznaczania składu pierwiastkowego węgla czarnego N1 jest przedstawiona 
na rysunku 8. 
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Rysunek 8. Wyznaczanie zawartości pierwiastków w  węglu czarnym N1 za 
pomocą SEM z EDS. 

 
 
 

Nazwa materiału 
Stężenie pierwiastków (μg/g) 

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Cd 

Węgiel czarny N1 0.000 0.057 0.000 0.305 0.000 0.002 0.263 1.161 9.687 0.008 

Źródło: opracowanie własne. 

Obrazy nanocząstek wyznaczone za pomocą SEM i TEM dla 18 materiałów 
są przedstawione na rysunku 9. 

Rysunek 9. Obrazy SEM i TEM 18 nanocząstek. 

 
Żródło: opracowanie własne. 

Węgiel czarny N1 

Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) Informacje o wymiarach i kształcie  krystalitów 
mogą być uzyskane z analizy obrazów SEM 
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3. Nanotechnologie + Architektura = Nanoarchitektura 

Nanoarchitektura jawi się jako nowy, współczesny styl architektoniczny XXI 
wieku, który w istotny sposób zrewolucjonizuje świat architektury pod każdym 
względem. Odnosi się zarówno do koncepcji procesu myślenia architektów, 
używanych materiałów w budownictwie, materiałów wykończeniowych lub 
w zakresie środków z jakimi podchodzą oni do otaczającego świata i użytkow-
ników budowli [14, 20]. 

Niepewność we wczesnych stadiach wdrażania nowej technologii powodu-
je znaczne obawy. Głównym celem pedagogicznym nanoarchitektury powinno 
być przedstawienie studentom szerokiego wachlarza pojęć w dziedzinie nano-
nauki, koncentrując się na podstawach fizycznych nanomateriałów [29, 31]. 

Zastosowanie nanowarstw powierzchniowych i nanomateriałów w bu-
downictwie wymaga otwartości na innowacje i gotowości do korzystania z no-
wych i przyszłościowych technologii, nie tylko od architekta, ale także od inwe-
stora. Niezależnie od tego, poniższy wybór przypadków reprezentatywnych 
studiów uzupełnia opis różnych funkcji nano, dostarczając konkretnych przy-
kładów innowacyjnych zastosowań, tak aby wszyscy uczestnicy mieli lepszy 
pomysł, jak można je wykorzystać [26, 27, 28]. 

Nanoarchitektura będzie miała zdolność do wykazania się na bardziej op-
tymalnym poziomie – rewolucjonizując formy wykorzystywania przez miesz-
kańców swoich siedlisk. Okna o zmiennej przezroczystości, ściany o zmiennej 
transmisjii oraz odzież wrażliwa na nastrój i kontekst są do tego włączone. 
Ogólnie rzecz ujmując, nanotechnologia stwarza architektoniczne funkcje inte-
raktywne, gdyż użytkownicy wybierają i komunikują, jakich przejściowych 
stanów chcą doświadczać.  

Rysunek 10. Nowe technologie źródłem korzyści i problemów. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Z badań wpływu nanonauki na architekturę wynika, że nanotechnologia 
przybliża nas do materiałów niestandardowych o specyficznych właściwo-
ściach indywidualnych i stanowi o poszerzeniu katalogu materiałów standar-
dowych. Nie tylko nanowarstwy powierzchniowe spowodują pojawienie się 
ratunku w nowoczesnej  architekturze, ale najczęstszym surowcem nano staną  
się emulsje polimerowe, aerozole i zeolity, sadza, dendrymer, nanocząstki 
i nanocząstki metali, dwutlenek tytanu, tlenek cyrkonu i tlenek glinu. Należy 
uwzględniać nanotechnologię nie tylko do rezydencji, ale także do wielopię-
trowego budynku o bardziej wyrafinowanej strukturze, wznoszonego w eta-
pach zgodnie ze strategiami kodowania. Można zakładać realizację takiego sa-
mego procesu wzrostu wielopiętrowego budynku według inżynierii molekular-
nej dla rezydencji. Budowa rozpocznie się od zbiorników na placu budowy, 
korzeni, łodyg, gałęzi, platform, kraty, płyt i wybojów a rozwinie się w kontrolę 
światła, samooczyszczanie, remonty i rozbiórki. 

Rysunek 11. Rezydencje inspirowane strukturami molekularnymi. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Nanoarchitektura będzie wykorzystana do tworzenia budynków przyszło-
ści – struktury będą działać w sposób symbiotyczny ze środowiskiem, dosto-
sowując się do zmieniających się potrzeb ich mieszkańców (rysunek 11). Biorąc 
pod uwagę kombinacje właściwości organicznych z nieorganicznymi właściwo-
ściami w technologii tworzenia nanoarchitektury należy  przyjąć jako postęp 
technologiczny zbliżenie architektury do natury. 

4.  Nanoceluloza krystaliczna 

Celuloza nanokrystaliczna jest odnawialnym nanomateriałem, łatwo podatnym 
na recykling i obficie występującym we włóknach drzewnych pochodzących 
z procesu produkcji pulpy drzewnej. Potencjalne zastosowania obejmują taśmy 
optycznie odblaskowe, wyjątkowo odporne lakiery i innowacyjne biotworzywa. 
Właściwości tego nowego materiału zapewniają wszystkim użytkownikom 
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nowe możliwości w wielu aplikacjach i w różnych sektorach oraz rynkach, ta-
kich jak lotniczy, motoryzacyjny, chemiczny, włókienniczy i budowlany [19]. 

Takie materiały funkcyjne o dużej porowatości (≥99%) są łatwo wytwa-
rzane przez uwolnienie zamrożonej wody z wodnych zawiesin poprzez liofili-
zację nanowłóknistej celulozy (NFC), zatem naturalny nanomateriał zostaje 
wyizolowany ze źródeł odnawialnych, w obecności zoli metylotrimetoksysilanu 
o różnych stężeniach (rysunek 12). 

Rysunek 12. Schemat syntezy nanowłóknistej gąbki celulozowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Cząstki celulozy o nanometrycznych rozmiarach mogą konkurować z na-
norurkami węglowymi, które dotąd były postrzegane jako bardzo wytrzymałe, 
świetnie przewodzące prąd itp. Jednakże przy tym nanokrystaliczna celuloza 
jest znacznie tańsza. To wszystko zapewniają nanowłókna celulozowe, które są 
produkowane z nanokrystalicznej celulozy. Pod względem parametrów mecha-
nicznych są one porównywalne z kevlarem. Stosunek wytrzymałości do masy 
nanocelulozy jest 8-krotnie lepszy niż dla stali. Stąd też nanokrystaliczną celu-
lozą zainteresowane jest wojsko w kontekście produkcji m.in. lekkich kamize-
lek kuloodpornych oraz szkła. Nanokrystaliczna celuloza wykazuje bardzo do-
bre własności przewodzenia prądu elektrycznego. Dodana do papieru powodu-
je znaczną poprawę jego wytrzymałości dzięki wzmocnieniu wiązań pomiędzy 
włóknami. W tym zastosowaniu jest również barierą dla gazów i tłuszczów, co 
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może mieć istotne znaczenie przy produkcji opakowań dla przemysłu spożyw-
czego. 

5. Zastosowanie nanokompozytów w budownictwie 

Ten rozdział poświęcony jest potencjalnym obszarom, w których nanotechno-
logia może zrewolucjonizować budownictwo [8]. Istnieje duża liczba aplikacji 
nanotechnologii w inżynierii/branży budowlanej (rysunek 13). Niektóre z tych 
aplikacji są badane szczegółowo poniżej. 

FHWA wraz z amerykańskim Instytutem Żelaza i Stali oraz US Navy zaczę-
ła rozwijać nowe, niskoemisyjne, wysokowydajne stale (HPS) dla mostów. Ta 
nowo opracowana stal wykazuje znacznie wyższą odporność na korozję i dużo 
lepiej poddaje się spawaniu. Uzyskano to przez wprowadzenie nanocząstek 
miedzi w granice ziarn struktury stalowej. Jest to nowy materiał ze stali nie-
rdzewnej o bardzo wysokiej wytrzymałości, dobrej plastyczności i dobrej po-
datności na  wykończenie powierzchni.  

Rysunek 13. Obszary w budownictwie rewolucjonizowane nanotechnologią. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Powłoki zawierające pewne nanocząstki lub nanowarstwy zostały opra-
cowane dla wybranych celów. Na przykład, nanocząstki TiO2 są stosowane do 
powlekania oszklenia z powodu jego właściwości sterylizacyjnych i antyzanie-
czyszczeniowych. TiO2 niszczy i rozkłada zanieczyszczenia organiczne dzięki 
silnej reakcji katalitycznej. Ponadto jest hydrofilowy, co powoduje równomier-
nie rozkład wody po powierzchni, a wcześniej usuwa brud. Opracowano rów-
nież inne specjalne powłoki, na przykład, powłokę przeciwodblaskową czy 
anty-graffiti, materiały do kontroli cieplnej oraz ograniczające zużycie energii. 

Została też opracowana nowa metoda na wzmocnienie cementowych ma-
teriałów budowlanych. Uzyskano cementową matrycę o podwyższonej wy-
trzymałości i trwałości przez wprowadzenie tlenku grafenu (GO). Zwyczajny 
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cement portlandzki (OPC) jest powszechnie stosowany w przemyśle budowla-
nym. Jednak, aby przezwyciężyć jego słabą wytrzymałość na rozciąganie 
i opóźnić rozwój mikropęknięć, należy go wzmocnić przez dodanie płatków GO. 

Wprowadzenie 0,03% wag. płatków GO w pastę cementową może zwięk-
szyć wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na rozciąganie kompozytu ce-
mentowego o więcej niż 40%, co spowodowane jest zmniejszeniem struktury 
porów w paście cementowej. Ponadto, dodanie płatków GO zwiększa stopień 
uwodnienia cementowego. Ogólne wyniki wskazują, że GO może być obiecują-
cym nanowypełniaczem dla wzmocnienia właściwości technicznych pasty 
z cementu Portland. 

Zestawienie wybranych zagadnień w odniesieniu do problematyki ujętej 
w opracowaniu ma postać następującą: 

− wytwarzanie: precyzyjna technika oparta na nowych generacjach mikro-
skopów i technik pomiarowych, nowe procesy i narzędzia do manipulacji 
materią na poziomie atomowym, nanoproszki spiekane w materiałach ma-
sowych o specjalnych właściwościach, które mogą zawierać czujniki do 
wykrywania początkowych awarii i siłowników w celu naprawienia pro-
blemów, polerowanie chemiczno-mechaniczne nanocząstkami, samoorga-
nizacja konstrukcji z molekuł, bio-inspirowanych materiałów i biostruktur. 

− nanowłókna węglowe i nanocząstki węgla: nanowłókna węglowe i na-
nocząstki sadzy są wśród najczęściej stosowanych wypełnień nanostruk-
turalnych materiałów. Nanowłókna węglowe mogą skutecznie zwiększać 
wytrzymałość na rozciąganie włókien kompozytowych ze względu na ich 
wytrzymałość i wysoki współczynnik kształtu, podczas gdy nanocząstki 
węglowe mogą poprawić odporność na ścierani. Obie mają wysoką odpor-
ność chemiczną i dobre przewodnictwo elektryczne. 

− nanocząstki gliny: nanocząstki gliny lub nanoelektryny posiadają ko-
rzystne właściwości elektryczne, odporność na ciepło i chemikalia oraz 
zdolność do blokowania światła ultrafioletowego. Włókna kompozytowe 
wzmocnione nanocząstkami gliny wykazują działanie zmniejszające pal-
ność, są anty-UV i wykazują właściwości antykorozyjne. 

− nanocząstki tlenku metalu: niektóre nanocząstki tlenku metalu są foto-
katalityczne, wykazują zdolność do przewodnictwa elektrycznego, absorp-
cji UV i foto-utleniania oraz korzystne właściwości chemiczne i biologicz-
nei. Badania skupiające się na takich nanorurkach pod względem antybak-
teryjnym, samo-odkażania i blokowania promieniowania UV potwierdzają 
ich korzystne funkcjonowanie zarówno dla wojskowych narzędzi ochron-
nych, jak i cywilnych produktów zdrowotnych. 

− nanorurki węglowe: potencjalne zastosowania CNT obejmują przewo-
dzące nanokompozyty i włókna kompozytowe o dużej wytrzymałości, 
zdolne do magazynowania energii i możliwe zastosowania do urządzeń 
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konwersji energii, jako czujniki i wyświetlacze emisji polowej. Jedno włók-
no CNT ma już dwa razy większą sztywność i wytrzymałość oraz 20-
krotność wytrzymałości niż stalowy drut o tym samym ciężarze i długości. 
Co więcej, wytrzymałość może być czterokrotnie wyższa niż nici pajęczej 
i 17 razy większa niż włókna kevlarowego stosowanego na kamizelki  ku-
loodporne, sugerujące zastosowanie w bezpieczeństwie uprzęży oraz jako 
koce przeciwwybuchowe  i ekranowanie elektromagnetyczne. 

− uzdatnianie wody: nano-membrany i nano-gliny to niedrogie, przenośne 
i łatwe do czyszczenia systemy oczyszczania, detoksykacji i odsalania wo-
dy, które są  bardziej skutecznie niż konwencjonalne filtry bakteryjne i wi-
rusowe. Naukowcy opracowali również metodę wielkoskalową produkcji 
nano-rurowych filtrów węglowych do poprawy jakości wody. Inne aplika-
cje wodne obejmują systemy (na bazie dwutlenku tytanu i magnetycznych 
nanocząstek), które rozkładają zanieczyszczenia organiczne i usuwają sole 
metali ciężkich z cieczy, co pozwala na użycie silnie zanieczyszczonej i sło-
nej wody do nawadniania i picia. Kilka z zanieczyszczających substancji 
można też łatwo poddać recyklingowi. 

− usuwanie zanieczyszczeń powietrza: są innowacje nanotechnologiczne, 
które niszczą zanieczyszczenia powietrza światłem; mogą czynić kataliza-
tory bardziej wydajnymi, tańszymi i lepiej kontrolowanymi; udaje się wy-
krywać toksyczne materiały i wycieki; można zmniejszać emisję paliw ko-
palnych; i separować gazy. 

− konstrukcje: za pomocą nano-molekularnych struktur można działać tak, 
aby asfalt i beton były bardziej odporne na wodę; można uzyskać materia-
ły do blokowania promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego; na-
nomateriały pozwalają na tańszą i trwałą obudowę, powierzchnie, powło-
ki, kleje, beton i przegrody cieplne oraz filtry dla światła; umożliwiają  my-
cie samooczyszczające dla okien, lusterek i toalet. 

Wnioski 

Obecne wysiłki w dziedzinie nanotechnologii koncentrują się na wytwarzaniu, 
charakteryzowaniu i zastosowaniu nanomateriałów w wielu dziedzinach spo-
łecznej aktywności. Prowadzi to w większości do prac rozwojowych, które sku-
piają się na bardzo małych ilościach materiału, odbiegających zwykle od rodza-
ju oraz ilości wymaganych do typowej infrastruktury budowlanej. Jednym 
z potencjalnych rozwiązań jest to, aby skupić się na nananomateriałach działa-
jących jako katalizatory, a tym samym zmniejszających ilość materiału nano, co 
wymaga znacznie odmiennego punktu widzenia niż to było, w wielu dotychcza-
sowych zastosowaniach różnych klasycznych materiałów. 

Wraz z pojawieniem się nowych materiałów i metod konstruowania, na-
dejście codziennego wykorzystania nanotechnologii z pewnością wyzwoli nową 
wyobraźnię projektanta. 
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Nanotechnologia ma potencjał, aby radykalnie zmienić nasze budowlane 
środowisko i sposób życia. Jest to prawdopodobnie najbardziej transformacyj-
na technologia, jaką kiedykolwiek doświadczyliśmy, generując więcej badań 
i debat niż w odniesieniu do broni nuklearnej, podróży kosmicznych, kompute-
rów lub jakiejkolwiek innej technologii, która ukształtowała nasze życie. Pro-
wadzi to do poważnych pytań, obaw i konsekwencji. Powstają nadzieje i obawy 
w każdym aspekcie naszego życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, 
politycznego i duchowego. 

Biorąc powyższe pod uwagę nasuwa się bezsprzecznie, że w większości 
programów na studiach inżynieryjnych i architektonicznych niezbędne i pilne 
jest nauczanie przedmiotu nanotechnologia. Jest to powszechnie uznawane za 
granicą jako jeden z kluczowych przedmiotów-wyzwań dla architektury. Nie 
można kwestionować konieczności zrozumienia tego ogólnego zagadnienia dla 
architektury przyszłości. 

Wyniki niniejszego opracowania wskazują na korzystne znaczenie nano-
technologii w architekturze i dla materiałów budowlanych, które bezpośrednio 
lub pośrednio przyczynią się do ich przydatności i wykorzystania nowocze-
snych materiałów w budownictwie i sztuce. 
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Streszczenie 

Nanonauka jest zorientowana na badania naukowe obiektów o rozmiarach 
w zakresie 1‒100 nm, w co najmniej jednym wymiarze. Nanotechnologia opiera 
się na manipulacji, kontroli i integracji atomów oraz cząsteczek w nanoskali 
w celu wytworzenia materiałów, struktur, elementów urządzeń i systemów 
o nowych i lepszych niż dotąd właściwościach. Oferuje ona możliwość poprawy 
wielu właściwości materiałów i tworzenia nowych; w przyszłości pojawi się na 
rynku coraz więcej produktów, które będą zawierać pewną formę "nano". Licz-
ne dziedziny nanonauki i nanotechnologii (NNT) zyskują  globalnie widoczne 
i wykładniczo progresywne.  
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Podstawowym założeniem w tych działaniach jest, aby jak najszersza rze-
sza specjalistów odpowiedzialnych za postęp naukowo-technologiczny opano-
wała dogłębnie "nano-umiejętności", a następnie efektywnie je wdrażała 
w codziennej aktywności zawodowej. To wymaga nowego podejścia do badań, 
rozwoju i produkcji, których celem jest zrozumienie zjawisk i manipulowania 
materią na poziomie atomów, cząsteczek i klasterów cząsteczek. Stąd też wyła-
nia sie potrzeba stworzenia odpowiedniej platformy edukacyjnej w zakresie 
NNT z uwypukleniem znaczenia tej dziedziny dla  rozwoju społecznego. W bli-
skiej  perspektywie niezbędna jest zakrojona na szeroką skalę praca w celu 
zaspokojenia potrzeb edukacyjnych wynikających z szybko rozwijających się 
dziedzin NNT i położenia podstaw do kształcenia ich  rozwoju. 

Problem ten ujawnia się szczególnie dobitnie w kształceniu architektów, 
którzy efektami swej wizji i pracy w znaczącej mierze oddziałują na środowisko 
aktywności człowieka. W procesie kształcenia należy uwzględnić to, że nano-
technologia prowadzi o krok bliżej do niestandardowych materiałów o specy-
ficznych właściwościach indywidualnych i stanowi odejście od katalogu stan-
dardowych materiałów. W bliskiej perspektywie należy się liczyć z utworze-
niem odrębnej specjalności kształcenia o nazwie Nanoarchitektura. 

Summary 

Nanoscience is oriented towards scientific research of objects with sizes in the 
range of 1‒100 nm, in at least one dimension. Nanotechnology is based on the 
manipulation, control and integration of atoms and molecules at the nanoscale 
to produce materials, structures, elements of devices and systems with new and 
better-than-before properties. It offers the opportunity to improve many mate-
rial properties and create new ones; In the future, more and more products will 
appear on the market that will contain some form of "nano". Numerous fields of 
nanoscience and nanotechnology (NNT) gain globally visible and exponentially 
progressive. 

The basic assumption in these activities is that the widest possible number 
of specialists responsible for scientific and technological progress should mas-
ter in-depth "nano-skills" and then implement them effectively in everyday 
professional activity. This requires a new approach to research, development 
and production, the purpose of which is to understand phenomena and manip-
ulate matter at the level of atoms, molecules and molecular clusters. Hence the 
need to create an appropriate educational platform in the area of NNT with 
emphasis on the importance of this field for social development. In the near 
future, it is necessary to work on a large scale in order to meet the educational 
needs resulting from rapidly developing areas of NNT and to lay the founda-
tions for learning their development. 

This problem is particularly evident in the education of architects who, 
through the effects of their vision and work, have a significant impact on the 
environment of human activity. The education process should take into account 
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the fact that nanotechnology leads one step closer to non-standard materials 
with specific individual properties and is a departure from the catalog of stand-
ard materials. In the near future, one should consider creating a separate edu-
cational specialty called Nanoarchitecture. 
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