
"Un passeig pel 
nanomon: la 
revolució de les 
nanotecnologies"

. 

“Nanotechnology is an 
enabling technology that 

allows us to develop
materials with improved or 

totally new properties”

JORDI DIAZ

https://www.youtube.com/watch?v=fG-qea73qPg

https://www.youtube.com/watch?v=fG-qea73qPg


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

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

QUANT SÓN MIL MILIONS

DISTÀNCIA: 
1 peu -> Distància mitjana Terra-Lluna

TEMPS: 
1 segon -> 30 anys!

DINERS:
1 cèntim -> sou anual d’un futbolista de primer nivell.

https://www.youtube.com/watch?v=d6E-7Zr7lt4

https://www.youtube.com/watch?v=d6E-7Zr7lt4






HISTORIA
La nanotecnologia ha existit des de sempre a la natura: 
Partícules volcàniques, cristalls de sal a les brises marines, terpens (resina arbre), llangardaix…

 



Nanotubo (4,4): metálico

Nanotubo (7,0): aislante

Fulleré  C60 

(Smalley, Curl y Kroto) 
( 1989)

Nanotubs 

(Ijima @NEC)

( 1991)

Pàgina WEB del Prof. 
Smalley
 http://cnst.rice.edu/

 “NANO” ÉS DIFERENT: FULLERÉ, GRAFÉ, 
NANOTUBS DE CARBONI, 

"intrinsic rippling of monolayer 
graphene"

Mr. Torge Mashoff. RWTH 
Aachen University (Germany)

.  

Grafé 

(Geim, Novoselov)

( 2004)



El GRAFÉ

MÁS 
FUERTE QUE 

EL 
DIAMANTE, 
FLEXIBLE Y 
RESISTENTE

IMPERMEABLE 
E INERTE

TRANSPAREN
TE, 

CONDUCTOR 
Y 

ULTRAPRIMO

CONDUCTOR 
EXCEPCIONAL



Alguna de les implicacions de ser “tan petit”…

https://www.youtube.com/watch?v=2NySRur
62gg

https://www.youtube.com/watch?v=2NySRur62gg
https://www.youtube.com/watch?v=2NySRur62gg






Alguna de les implicacions de ser “tan petit”…



Whirlwind II 

Iphone 6

13.000 transistors 
106 W consum energètic

2000.106 transistors 
2W consum energètic

https://www.youtube.com/watch?v=oSCX78-8-q0

https://www.youtube.com/watch?v=oSCX78-8-q0




Eines a la nanoescala

Per a poder manipular materials a la nanoescala, primer 
hem de desenvolupar les eines adequades.



Observant la nanoescala

https://www.youtube.com/watch?v=tcelarWxT7A



0,1 nm 1 nm 10 nm 100 nm 1 mm 10 mm 100 mm 1 mm

“BOTTOM-UP”
• Síntesis química 
• Autoensamblado
• Autoorganización
• Deposición

“TOP-DOWN”
• Litografía óptica
• Nanolitografía        
                     
electrónica
• Molienda
• Desgaste (FIB)

NANOTECNOLOGIA

DE LA NANOTECNOLOGÍA EXTREMA A LA 
REALISTA: DOS CAMINS CAP A  LA “NANO”…



Aplicacions de la 
nanotecnologia



NANOTECNOLOGIA

FISICA

QUÍMICA

INGENIERIA

MODELIZACION

BIOLOGIA

LA CONSEQÜÈNCIA DEL CARÀCTER 
MULTIDISCIPLINAR…

SECTORS MÚLTIPLES D’APLICACIÓ.

ELECTRÓNICA

SALUD

TRANSPORTE

ALIMENTACIÓN

ENERGÍA

MEDIOAMBIENTE

CONSTRUCCIÓN





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.
Dinar " interactiu " i begudes que 
canvien de color, sabor i nutrients 
segons el gust o la salut d'un restaurant .

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





EXEMPLE 
NANOMATERI
AL I 
APLICACIÓ: 
LA 
NANOPLATA



PRODUCTES 
NANOTECNOLÒGICSActualment, hi ha uns 3.000 (20000) 

nanoproductes o línies de productes 
que al mercat es tradueixen ja en 
més d'un milió tres-cents mil 
(1.300.000) productes finals, 

Els productes d'higiene i cura personal (cremes, cosmètics, roba) són els productes finals que 
més s’utilitzen actualment en el camp de la nanotecnologia i en els seus processos de fabricació.



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



Nanoproductes comercials

Processadors i memòries flash 
de 14nm

Crema solar amb NP 
de ZnO

Aposits bactericides amb NP de 
Plata



NANOTECNOLOGÍA I SALUT



NANOTECNOLOGÍA I ELECTRÒNICA



NANOTECNOLOGÍA I ELECTRÒNICA



http://www.nanotechnology.de/ntforum/download/03_Bullinger_Fraunhofer.pdf

http://www.aiha.org/localsections/html/W.Mich/PDFs/Nanotechnology-WMIHS-PDC-DArcy.pdf

http://delphi.com/pdf/techpapers/2010-01-1149.pdf

NANOTECNOLOGIA I AUTOMOCIÓ



Nanoparticulas en cementos
SiO2 nanoparticulas en:
ChronoliaTM, AgiliaTM y DuctalTM de 
Lafarge
EMACO®Nanocrete by BASF.

Cementos fotocatalíticos:
TioCem TX Active (Heidelberg Cement), 
NanoGuardStone Protect de Nanogate  AG‐
TX Arca and TX Aria (ItalCementi)

Iglesia del Jubileo (Roma)

NANOTECNOLOGIA I CONSTRUCCIÓ



NANOTECNOLOGIA I ALIMENTACIÓ



2009. El Numancia, primer club de España en portar camisetas ERREA 
elaboradas con nanotecnología (nanopartículas de titanio y plata) . El tejido de 
las  camisetas, llamado 'Ti-energy', es oleófugo e hidrófugo, antimanchas, 
antiestático, antimicrobiano. Se usa en camisetas del Atalanta B.C, Parma F.C., 
Middlesbrough, Numancia C.D. y Rugby Viadana 

NANOTECNOLOGIA I ESPORTS



IMPACTE EN EL CINEMA – TELEVISIÓ – JOCS - LITERATURA

Películas:
 “The Hulk”, “Spiderman”, “Parque Jurásico”, “Inteligencia artificial”, “Yo robot”, 
“Minority report”, “Spy kids”, “Prey”, “Super agente Cody Banks”, “Terminator 3” , “The 
tuxedo”, “Batman”, “Transformers”, “G.I. JOE”, “Trascendence”
Series de televisión:
“Jake 2.0”, “Ben 10”
Juegos on-line:
“OGAME”
Libros:
“PREY” (M. Crichton, 2002)
“Nano” (J.R. Marlow, 2004) “
The Diamond Age” 
(N. Stephenson, 1995)



 

..però a la seva vegada, 

mai abans els riscos 

potencials havien estat tan grans.

Camí del cel…o de l’infern

Mai abans el món havia encarat una 
oportunitat tan magnifica…



Sobre els riscos encara hi ha molt desconeixement



COM SEGUIM?

EDUCACIÓ I DIVULGACIÓ



Preguntes, questions…..



NANOTECNOLOGIA


