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ABSTRAKT 

Nanotechnológia je inovatívna veda, ktorá sa zaoberá tvorbou, syntézou a aplikáciou nanomateriálov. 
Nanomateriály a nanočastice sa vyznačujú jedinečnými vlastnosťami, vďaka ktorým nachádzajú široké 
uplatnenie v praxi. V dôsledku toho začína narastať aj ich koncentrácia v životnom prostredí, čo môže 
mať negatívny dopad na ľudstvo, faunu aj flóru. Preto je dôležité venovať im zvýšenú pozornosť 
s ohľadom na bezpečnosť práce a dopad na životné prostredie. 
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ABSTRACT 

Nanotechnology is an innovative field of science that deals with the creation, synthesis and 
application of nanomaterials. Nanomaterials and nanoparticles possess unique properties, thanks to 
which they are widely used in practice. As a result, their concentration in the environment is 
increasing which can have a negative impact on people, fauna and flora. Therefore, it is important to 
pay increased attention to them regarding occupational safety and the impact on the environment. 
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ÚVOD  
 

21. storočie sa častokrát vedcami označuje ako storočie nanotechnológií a nanomateriálov 
zložených z nanočastíc. Pritom nanotechnógie nie sú až tak úplnou novinkou.  

Myšlienky, ktoré stoja za zrodom nanovedy a nanotechnológií, sa prvýkrát objavili v decembri 
1959 na každoročnom stretnutí Americkej fyzickej spoločnosti v Kalifornskom technologickom 
inštitúte (CalTech).  Vo svojej prednáške s názvom "Na dne je ešte veľa miesta" (v originále „Thereis 
Plenty of Room at theBottom“) opísal fyzik a nositeľ Nobelovej ceny za fyziku z r. 1965 Richard 
Feynman proces, v ktorom by boli vedci schopní manipulovať a ovládať jednotlivé atómy 
a molekuly.Bol si vedomý toho, že na rovnakej úrovni a podľa určitých algoritmov pracuje aj živá 
príroda [1].V roku 1974  profesor NorioTaniguchi vo svojich výskumoch ultraprecízneho obrábania 
razil termín nanotechnológia[2]. Až v roku 1981 s objavom skenovacieho tunelového mikroskopu, 
ktorý dokázal vidieť jednotlivé atómy, sa začala éra nanotechnológie[20]. 

V posledných desaťročiach sa oblasť nanomateriálov stala jednou z najaktívnejších a 
najinovatívnejších výskumných oblastí v chémii, fyzike, medicíne[3], priemysle, elektronike [4], 
poľnohospodárstve, materiálovej fyzike [2]. Na druhej strane ich využitie a rôzne spôsoby ich výroby 
vyvolávajú určité obavy z ich vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.   
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1. NANOMATERIÁLY, NANOČASTICE 

 
Podľa Európskej komisie, nanomateriál (NM) znamená prírodný, náhodný alebo vyrobený 

materiál obsahujúci častice, v neviazanom stave alebo ako agregát alebo ako aglomerát, v prípade 
ktorého je  50 % alebo viac častíc v číselnej veľkosti distribúcie, jeden alebo viac vonkajších rozmerov 
je v rozsahu veľkostí 1 - 100 nm[5]. NM môžu mať rôzny tvar, napr. nanorody, nanočastice, 
nanosheety, ktoré je možné charakterizovať na základe ich rozmerov. V súčasnosti sú známe rôzne 
typy nanomateriálov na základe ich morfológie, veľkosti, vlastnosti a zložky v nej. Sú to 
nanomateriály na báze uhlíka (obr. 1), kovov, polovodičové nanomateriály, polymérne nanomateriály 
a nanomateriály na báze lipidov [6]. 

Nanomateriály sú prítomné v prírode, môžu sa mimovoľne tvoriť vo výrobných procesoch alebo 
pri spaľovaní (napr. nanočastice generované procesmi) alebo sa zámerne vyrábajú s cieľom využiť ich 
vlastnosti, ktoré v nanoforme majú. Do takejto skupiny patria tzv. vyrobené nanomateriály, ktoré sa 
zas môžu použiť na produkciu „výrobkov na báze nanomateriálov“ s vyššími úžitkovými 
vlastnosťami[7]. 

Nanočastice (NČ) sú častice s najmenej jedným rozmerom v rozmedzí 1 - 100 nm (10-9)[8], 
ktoré demonštrujú výhody materiálov aj atómov (obr. 2). Pokiaľ ide o atómy, NČ sú také veľké, že 
vykazujú prístupné kvantové správanie. Z materiálového hľadiska sú NČ také malé, že vykazujú 
pozoruhodne odlišné fyzikálne a chemické vlastnosti v porovnaní s ne-nanomateriálmi, ako sú 
jedinečné optické, elektrické, katalytické a tepelné vlastnosti [4], vďaka čomu nachádzajú veľmi 
široké využitie. Jednou z najdôležitejších skupín predstavujú tzv. magnetické NČ vyznačujúce sa 
superparamagnetickými vlastnosťami, veľkým funkčným povrchom, biokompatibilitou a nízkymi 
výrobnými nákladmi [4].  

 

 
Obr. 1: Uhlíkové materiály a ich modely [9]           Obr. 2: SEM obrázok nanočastíc kremíka [21] 

 
2. SYNTÉZA NANOČASTÍC  

 
Syntéza nanočastíc sa môže uskutočniť 3 rôznymi spôsobmi: 

1. biologické metódy – sú v porovnaní s ostatnými metódami oveľa jednoduchšie, ľahšie, spravidla s 
jedným krokom, a ekologické. Na prípravu nanomateriálov môžeme použiť mikroorganizmy (baktérie, 
huby, riasy, kvasinky) a rastliny[10],  
2. chemické metódy – nanočastice sa syntetizujú v kvapalnom médiu obsahujúcom redukčné činidlá a 
stabilizátory, využívajú rôzne spôsoby syntézy zdola nahor (bottom-up), ktoré zahŕňajú  niekoľko 
metód na prípravu nanočastíc v závislosti od ich veľkosti, typu a vlastnosti. Patrí sem napr. sol-gélová 
metóda, ko-precipitácia, hydrotermálna technika, solvotermálna, sonochemická, pyrolýza, depozícia 
pár, mikroemulzia, mikrovlnná asistencia, interkalácia, iónová výmena a reflux metóda, 
3. fyzikálne metódy – využívajú 2 prístupy syntézy nanočastíc - prístup zhora nadol  (top-down) a 
zdola nahor (bottom-up) (obr. 3). Pri prístupe „zhora nadol“ sa väčšie materiály rozomieľajú na 
menšie častice technikou mechanického mletia. Hlavnou nevýhodou tohto spôsobu je tuhosť získania 
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požadovanej veľkosti a tvaru častíc. Pri prístupe „zdola nahor“ sa v kvapalnej alebo plynnej fáze 
kondenzujú nanočastice, pri ktorých sa chemickou kombináciou menších iónov tvoria väčšie 
materiály. 
 

 
Obr. 3: Metódy syntézy nanočastíc [11] 

 
Fyzikálne a chemické metódy syntézy NČ majú negatívny dopad na životné prostredie, 

vyžadujú zložitú výrobnú techniku a sú aj finančne nákladné. Preto sa pozornosť zameriava skôr na 
biosyntetické procesy syntézy NČ, ktoré sú jednoduchšie, lacnejšie a netoxické pre životné 
prostredie[12].  

Na identifikáciu podstatných znakov a vlastností nanočastíc sa používajú rôzne metódy 
a techniky, ako napr. röntgenová difrakcia (XRD), elektrónový mikroskop s emisnými poliami 
(FESEM),transmisná elektrónová mikroskopia (TEM), transmisný elektrónový mikroskop s vysokým 
rozlíšením (HRTEM), skenovacia elektrónová mikroskopia (SEM),infračervená spektroskopia s 
Fourierovou transformáciou (FTIR), röntgenová spektroskopia s disperznou energiou röntgenového 
žiarenia. 
 
3. VPLYV NANOČASTÍC NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 
Nanočastice sa do prostredia môžu uvoľňovať z rôznych prírodných a antropogénnych aktivít. 

Erózia pôdy, prachové búrky, lesné požiare, sopečná činnosť sú prírodnými zdrojmi nanočastíc, ktoré 
uvoľňujú nanočastice do prostredia[13].  

Na druhej strane ich koncentrácia v životnom prostredí začala prudko stúpať s nástupom 
priemyselnej revolúcie a po objavení spaľovacích motorov, výstavbe elektrární, z ťažby nerastných 
surovín a spaľovania fosílnych palív [14]. Úmyselné uvoľňovanie nanočastíc súvisí aj s výrobou 
liekov, sanáciou vôd a pôd. Do vodného prostredia sa dostávajú z odpadových vôd alebo 
atmosférickými zrážkami. Úmyselný vstup nanočastíc do vodného prostredia spôsobujú napríklad 
prípravky na osobnú starostlivosť, opaľovacie krémy a kozmetika, ktoré obsahujú nanočastice ZnO a 
TiO2, ktoré sú neskôr  konzumované faunou. Odpadová voda z práčok obsahuje Ag a AgCl 
nanočastice, ktoré  sa dostávajú do morského ekosystému. Malé koncentrácie nanočastíc okolo 5–
50µg/l môžu spôsobiť fyziologické zmeny, chromozomálne zmeny a oxidačný stres. Vysoká 
koncentrácia približne 1mg/l sa uvádza ako priamy dôvod úmrtnosti vodných organizmov[13].  

V životnom prostredí sa emitované nanočastice zhlukujú do väčších agregátov, ktoré sa 
dostávajú až do spodných vôd, pôdy a sedimentov. Ľudia, rastliny a živočíchy môžu byť exponovaní 
buď priamo vzduchom, či vodou alebo nepriamo cez potravový a potravinový reťazec, v ktorom môžu 
byť nanočastice naakumulované. V životnom prostredí teda môže dochádzať k bioakumulácii 
nanočastíc a k vzniku ďalších environmentálnych problémov[15]. 
 
4. VYUŽITIE NANOČASTÍC 

 
Nanomateriály vďaka svojim fyzikálnym a chemickým vlastnostiam sú vhodné pre vznik 

nových  výrobkov šetrných k životnému prostrediu. Pomáhajú zvyšovať životnosť výrobku, vďaka 
nanotechnologickým povlakom sú odolné voči špine, vode, pridaním nanočastíc k materiálu sa 
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zlepšuje energetická účinnosť budov, znižuje sa hmotnosť materiálu, úspora energie. V chemickom 
priemysle môžu nanomateriály nahradiť niektoré chemikálie [12]. Na druhej strane predstavujú nové 
riziko pre faunu, flóru aj ľudstvo, ktoré však úzko súvisí s ich aplikáciou v rôznych oblastiach nášho 
života.  

 
Pri čistení odpadovej vody sa používajú nanomateriály na báze uhlíka (uhlíkové nanorúrky, 

fulerény, grafén) a nano-oxidy kovov (Fe, Mn, Al, Ti, Mg, Ce). Nanomateriály na báze uhlíka sa 
ukazujú ako vynikajúce adsorbenty na odstránenie anorganických a organických znečisťujúcich látok 
z odpadovej vody.  Ich použitie je však vo veľkom meradle obmedzené z ekonomických ako aj 
z environmentálnych dôvodov. Nano-oxidy kovov vykazujú vysokú sorpciu k ťažkým kovom, čo 
umožňuje ich odstránenie vo vysokých koncentráciách tak, aby sa spĺňali tie najprísnejšie normy 
kvality vody [16]. 

 
Jedným z hlavných environmentálnych problémov ľudstva je aj znečistené ovzdušie. Problémy 

s nadmernou emisiou CO2 sa dnes zvyčajne riešia separáciou a zachytávaním tohto plynu do kvapalín 
či tuhých látok. Nanomateriály sú známe ako účinné a rentabilné adsorbenty vďaka svojej ľahkej 
dostupnosti, veľkému povrchu, ktorý zlepšuje adsorpčnú kapacitu a regeneračné schopnosti. 
Nevýhodou konvenčných adsorbentov pri vysokej teplote je ich rýchla agregácia, čo vedie počas 
karbonácie k sintrovaniu (spekaniu). Práve povrchová úprava nanoadsorbentu na báze vápnika sa 
používa na predchádzanie agregácii a na zabránenie procesu sintrovania. Podobne sa používa aj 
povrchová úprava pomocou TiO2. Navyše, NČ ošetrené alkalickými kovmi (Li, Na, K, Cs, Fr) 
vykazujú schopnosť zachytiť CO2 pri vyšších teplotách. Alkalické nanotrubicetitanátu draslíka a 
sodíka boli použité na zachytávanie CO2 pri nízkej teplote, napr. pod 200 °C. Znečistené ovzdušie sa 
nachádza aj vo vnútornom prostredí, v budovách, domácnostiach a výrobných prevádzkach. Za 
najrizikovejšie sa považujú prchavé organické látky, ktoré sú príčinou astmy, atopickej 
hypersenzitivity, bolesti hlavy, nevoľnosti, ako aj iných vážnych symptómov. Efektívnymi NM na 
odstránenie formaldehydu sa ukázali membrány na báze polyakrylonitrilových uhlíkových 
nanovlákien s mikroporéznou štruktúrou a funkčnými skupinami prevažne s obsahom dusíka, ktoré 
boli kombinované s katalyzátorom nanočastíc oxidov mangánu (MnOx). Takáto kombinácia dvoch 
nanomateriálov umožňuje výborné odstraňovanie formaldehydu pri nízkej i vysokej vlhkosti vzduchu 
[17]. 

 
Spomedzi všetkých dostupných nanočastíc majú nanočastice striebra a uhlíkové nanorúrky 

najširšiu škálu aplikácií. O niektorých z nich je známe, že majú antibakteriálne vlastnosti (narušujú 
rozmnožovanie baktérií). Priemyselne vyrábané NČ nachádzajú široké uplatnenie v šperkárstve, 
fotografii a rôznych priemyselných aplikáciách. Veľké percento (90%) vyrobených NČ sa pridáva k 
niektorým výrobkom, ako sú výrobky z gumy a betónu, aby sa zlepšila pevnosť [13]. 

 
Magnetické NČ sú vysoko účinnépri odstraňovaní vysokých koncentrácií organických a 

anorganických zlúčenín v matriciach životného prostredia, ako sú napr. ťažké kovy, oleje, farbivá, 
liečivá, pesticídy a nutrienty. K odstraňovaniu týchto kontaminantov zo životného prostredia dochádza 
prostredníctvom elektrostatickej príťažlivosti, zrážania a vysokej redukčnej reaktivite medzi 
magnetickými NČ a kontaminujúcou látkou. Magnetické NČ sa využívajú aj pri čistení vody ako 
neabsorbenty alebo imobilizačné nosiče na zvýšenie účinnosti odstraňovania kontaminantov (viac ako 
85 % účinnosť). Ďalej môžu slúžiť ako katalyzátory na rozklad alebo premenu kontaminujúcich látok 
(napr. rodamín B, pantoprazol) na menej toxické metabolity [4].  

 
Veľké uplatnenie majú magnetické NČ pri zbere mikrorias, ktoré sa využívajú pre produkciu 

biopalív, v potravinárstve, v medicíne, pri výrobe rôznych druhov antibiotík a potravinových doplnkov 
[18][19].  
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V medicíne nachádzajú vyrábané NČ uplatnenie v diagnostike rôznych typov ochorení 
(rakovina), tkanivovom inžinierstve, v cielenej terapii k tvorbe nových druhov liečiv, ktoré pôsobia v 
presne určenom mieste/bunke/tkanive, v biosenzorike [2][3].  

 
ZÁVER 

   
 V posledných desaťročiach zaznamenala oblasť nanotechnológií veľký boom. Nanomateriály 

a nanočastice sa stali súčasťou nášho každodenného života, hoci sú súčasťou prírody už niekoľko 
miliónov rokov. Hlavnými zdrojmi NČ je buď príroda sama (požiare, sopečná činnosť, prachové 
búrky) alebo sa do prírody dostávajú činnosťou človeka (priemysel, energetika, spaľovanie fosílnych 
palív). Umelé NČ nachádzajúce sa v životnom prostredí vo vysokých koncentráciách predstavujú 
nový environmentálny problém, keďže existuje ešte málo odborných štúdií zaoberajúcich sa ich 
toxicitou. No treba vyzdvihnúť aj ich obrovský prínos pre ľudstvo a ich rozsiahle komerčné využitie.  
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