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TIKSLAS 

Išsiaiškinti kas yra nanotechnologijos ir jų panaudojimą 

gyvenime. 



KAS YRA NANOTECHNOLOGIJOS? 

 Nanotechnologijos reiškia „inţineriją labai smulkiame 
lygmenyje. Nanotechnologijų esmė yra maţų dalelių - atomų ir 
molekulių bei jų junginių - praktinis panaudojimas. Nanodalelės 
skersmuo yra net 80000 kartų maţesnis uţ ţmogaus plauko storį. 
Jei lygintume dydţių santykius, tai nano dalelė lyginama su futbolo 
kamuoliu taip, kaip futbolo kamuolys su Ţeme. 
 

 

 

 

  



NANOTECHNOLOGIJOS PANAUDOJIMAS 

 KOSMETIKA 

 Nanodalelės jau dabar naudojamos daugelyje kosmetikos 

priemonių. Pavyzdţiui, apsaugos nuo saulės kremuose yra daug 

titano dioksido nanodalelių. Titano dioksidas – baltos spalvos 

medţiaga, Įdomu tai, kad maţesnės nei 100 nm titano dioksido 

dalelės tampa bespalvės ir geba atspindėti šviesą į visas puses. Ši 

medţiaga sugeria ultravioletinę spinduliuotę .Kitos 

nanomedţiagos naudojamos norimam kosmetikos atspalviui 

išgauti, be to, maţos dalelės geriau įsigeria į odą, todėl pagerėja 

kremų efektyvumas. 



NANODANGA 

 Šiandien nanotechnologijos labiausiai 

padeda ţmonėms tokioje paprastoje ir 

buitiškoje srityje, kaip švaros palaikymas. 

Nanodalelėmis padengtas paviršius turi 

daugybę smulkių iškilumų, kurie yra daug 

maţesni uţ vandens molekulę, todėl vanduo 

ant tokio paviršiaus neuţsilaiko ir tiesiog 

nuteka juo, kartu nusinešdamas ir bet kokius 

nešvarumus. Šiuo principu „veikia“ ir lotoso 

lapai – vandens lašeliai jais teka lyg stiklo 

karoliukai. 



STATYBOS 

• Daţniausiai į daţus dedamos įvairių cheminių medţiagų 

nanodalelės leidţia išgauti tikslesnį norimą atspalvį.  

• Į cementą maišomos šios dalelės neleidţia sienoms patamsėti nuo 

oro uţterštumo. 

• Į vieną medţiagą įmaišytos ypač maţos kitų medţiagų nanodalelės 

suteikia papildomų savybių. 

• Gaminamas plastikas, kuris dėl nanostruktūrų yra tvirtesnis, 

lengvesnis ir maţiau degus. 



 Moderniausiuose įrenginiuose (LCD ekranuose, 

kompiuterių procesoriuose) naudojami nanoeilės dydţio 

elementai taip pat yra nanotechnologijų paţangos rezultatai. 

Jau pradėti gaminti oro ir vandens filtrai, kuriuose naudojamos 

kenksmingas medţiagas sugeriančios nanodalelės, taip pat iš 

anglies nanovamzdelių kuriamos itin lengvos, 100 kartų uţ 

plieną tvirtesnės konstrukcijos. 
 

Prietaisai 



DRABUŽIAI 

 Iš modifikuotų audinių pasiūti drabuţiai paviršiuje 

sulaiko skysčius – nesitepa, nesilamdo, savaime naikina 

blogą kvapą sukeliančias bakterijas. 



IŠVADA 

 Nanotechnologijos šiuolaikiniame pasaulyje vis dar nauja  šaka, 

tačiau jų svarba labai didelė. Be to ši technologija ateityje turi daug 

perspektyvų. 



PABAIGAI 

Paţiūrėkite kaip atrodytų gyvenimas be nanotechnologijų: 

 





ŠALTINIAI 

• http://nanoway.lt/kas-yra-nanotechnologija 

• http://ignas.private.lt/2008/02/03/kas-yra-nano-technologija/ 

• http://nanopinion.archiv.zsi.at/lt/about-nano/kas-tai.html 

• https://www.spec.lt/straipsniai/mokslas-technologijos-

ateities-perspektyvos-nanotechnologijoms 
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