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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Małe jest ciekawe 

Brzmi jak bajka, lecz bajką nie jest. Niewidzialne nanoroboty będą nas 
operowały, powstaną bioniczne protezy, woda i powietrze same będą się 
oczyszczały, a komputery osiągną niebywałą moc. O zastosowaniach 
wojskowych lepiej nie myśleć. 

Tak będzie w przyszłości. A teraz? Teraz smaruję twarz kremem z filtrem przeciwsłonecznym i 
zastanawiam się jak to działa. Znajomy chemik mówi, że w kremach - zwłaszcza tych droższych - 
enzymy wiązane są za pomocą kompletnie nowych patentów. Chodzi oczywiście o nanotechnologie. 
Słowo łatwo wpada w ucho i trzeba je zapamiętać, gdyż oznacza kolejną naukowo-techniczną 
rewolucję. 

Nazwa pochodzi z greki; "nanos" to "karzeł" - bo mamy do czynienia z działaniami w świecie znacznie 
bardziej mikro niż mikrony. Mikronem bowiem nazywaliśmy jedną milionową metra, a nanometr jest 
jedną miliardową metra, czyli jest milion razy mniejszy od milimetra. Od takiej skali można dostać 
zawrotu głowy. Dość powiedzieć, że trzeba byłoby ustawić obok siebie 10 tysięcy nanometrów aby 
uzyskać grubość włosa. 

Nanotechnolodzy operują więc na poziomie atomów i nanocząsteczek. Rządy i firmy prywatne 
inwestują w nanotechnologie miliardy dolarów. Perspektywy są oszałamiające, za kilka lat rynek 
nanotechnologii osiągnie wartość bilionów euro. Trwa wyścig na patenty. Dominują Japończycy, 
którzy opatentowali 50 procent światowych rozwiązań, Amerykanie mają 24 proc., Europa tylko 8 proc. 
patentów. 

Europejczycy inwestują znacznie mniej, bo bardziej się obawiają nanotechnologii. Powstały liczne 
stowarzyszenia konsumenckie zwracające uwagę na potencjalne zagrożenia. Mówią, że 
nanocząsteczki są tak mikroskopijne (a raczej nanoskopijne) że mogą w sposób niekontrolowany 
przenikać przez skórę i odkładać się w ciele ludzkim. Nie znamy też wpływu nanocząstek na 
środowisko naturalne. Mniejsze od ziarnka maku chipy mogą "śledzić" nieświadomego użytkownika i 
notować każdy jego ruch i gest. 

Czym są nanotechnologie? Obietnicą lepszego świata czy puszką Pandory? Podobno Parlament 
Europejski ma wkrótce pochylić się nad tym pytaniem. 

Na razie nanotechnologii używa się w ponad tysiącu ogólnie dostępnych produktów. Np. w niektórych 
testach ciążowych. Również w budownictwie - szyby, które same się myją pod wpływem promieni 
słonecznych lub beton i farby, które są odporne na uszkodzenia, zarysowania czy korozję. W 
przemyśle tekstylnym: skarpetki z dodatkiem nanocząstek srebra działają lepiej niż dezodorant. W 
przemyśle kosmetycznym, a zwłaszcza w przemyśle spożywczym. Ponoć trzysta produktów 
spożywczych dostępnych w europejskich sklepach powstaje przy użyciu nanopatentów. Dlatego 
niektóre batony czekoladowe świetnie bronią się przed starzeniem i wysokimi temperaturami, 
ponieważ pokryte są nanośrodkiem konserwującym. 

To wszystko już jest, a przecież nanotechnologie dopiero raczkują. Naukowcy zapowiadają napoje 
zmieniające kolor gdy się je wstrząśnie i potrawy o zmiennym smaku. Będziemy kupowali zupę w 
puszce, zaś w domu, w zależności od temperatury na jaką nastawimy kuchenkę mikrofalową, Jasio 



dostanie smak ogórkowej, Marysia pomidorową, Krysia koperkową, Kuba kminkową. Niemożliwe? 
Oczywiście, że możliwe. I bardzo praktyczne. Ponoć producent już to testuje. Choć trochę 
nazmyślałam. Testują nie zupę lecz pizzę. 

 


