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ar	nanotechnologijos	padės	išspręsti	XXi	
amŽiaus	aplinkosaugos	problemas?	
 

galimybių	ir	keliamos	rizikos	apŽvalga

Nanotechnologijos – tai mokslo ir pramonės sritis, kur 
medžiaga yra valdoma atomo lygmeniu. Gaminiai, 
pagaminti pasitelkus nanotechnologijas, šiuo metu 
jau plačiai naudojami kasdieniame gyvenime (pvz., 
kosmetika, audiniai, sporto prekės, dažai, pakuotės, 
maistas ir t.t.). Didėjant nanotechnologijų taikymo 
galimybėms, daugelis šios srities šalininkų teigia, 
kad nanotechnologijos yra neatskiriama „žalesnės“, 
darnesnės ateities dalis. Ar yra pagrindo taip teigti? 
Gal įdiegę nanotechnologijas tik sukursime dar 
toksiškesnes medžiagas, paskatinsime daugiau gamin-
ti ir vartoti bei sumažinsime galimybes pasirinkti, 
kaip kurti savo gyvenimą ir gyventi?

Labai svarbu, kad nevyriausybinės aplinkosau-
gos organizacijos (NVO) išsamiai susipažintų su 
įvairiais šių naujų technologijų vystymosi aspektais 
ir vykstančiomis diskusijomis dėl  jų  valdymo  bei  
reglamentavimo. Ypač reikšmingas kritiškas aplinko-
saugos NVO požiūris į nanotechnologijų svarbą 
galimo jų panaudojimo „žaliosioms technologi-
joms“ (pvz., atsinaujinančios energijos gamybai, 
vandens valymui) požiūriu. Taip pat svarbu, kad NVO 
suvoktų savo svarbą svarstant nanotechnologijų ir 
jas taikant sukurtų produktų reglamentavimą ir ak-
tyviai dalyvautų skatindamos visuomenės diskusijas 
dėl tolimesnio nanotechnologijų vystymo ir jų gali-
mo panaudojimo. Kadangi nanotechnologijos žengia 
į „žaliąjį sektorių“, svarbu, kad aplinkosaugos NVO 
išreikštų savo reikalavimus formuojant politiką ir ak-
tyviai dalyvautų diskusijose dėl atsakingos ir darnios 
nanotechnologijų plėtros 

apie	ką	kalbama	šiuose	leidiniuose?
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Šie leidiniai turėtų stiprinti NVO gebėjimus 
atstovauti ir skatinti atsakingą ir darnią 
nanotechnologijų ir nanomedžiagų plėtrą, jų 
valdymą ir panaudojimą. 2009 m. balandžio 
– liepos mėn. bus išleisti 4 leidiniai, kuriuose 
bus kalbama apie šiuos aspektus:

1. „Žaliosios“ nanotechnologijos. Iššūkiai 
ir galimybės

2. Aplinkos apsauga, sveikata ir 
sauga. Ar nanotechnologijos ir 
nanomedžiagos tikrai yra palankesnės 
aplinkai ir žmogui?

3. Nanomedžiagų teisinis reglamentavi-
mas ir iniciatyvos Europoje ir pasau-
lyje

4. Rekomendacijos NVO dėl 
nanotechnologijų ir nanomedžiagų 
palankumo aplinkai ir žmogui 
įvertinimo



Tikslai

Šie leidiniai turi keletą tikslų. Pirmiausia apžvelgsime 
nanotechnologijų potencialą sumažinti tokias 
neatidėliotinas aplinkos problemas kaip klimato 
kaitą ir natūralių išteklių per didelį naudojimą bei 
eikvojimą darnios gamybos bei vartojimo aspektu. 
Ypač daug dėmesio skirsime nanotechnologijų 
taikymui valant vandenį, atsinaujinančios energijos 
gamybai, atliekų tvarkymui, aplinkos atkūrimui bei 
naujoms medžiagoms.

Šiuose leidiniuose panagrinėsime ir keletą platesnių 
klausimų, susijusių su nanotechnologijų plėtra ir 
panaudojimu, t.y.:

 

Mes taip pat apžvelgsime reguliavimo ir kontrolės 
sąlygas, užtikrinančias saugią ir atsakingą 
nanotechnologijų ateitį, ypač kai kalbama apie 
„žaliąsias“ nanotechnologijas.

Antrajame šios serijos leidinyje kalbėsime 
apie abejones ir neaiškumus, kylančius dėl jau 
šiandien  naudojamų  nanomedžiagų  galimo   
poveikio aplinkai ir sveikatai, bei aptarsime sau-
gumo aspektus. Be to, apžvelgsime dabartinių 
tyrimų spragas, pagrindinius „žaidėjus“ ir pa-
bandysime įvertinti, kiek ir kam pinigų yra 
išleidžiama aplinkos ir sveikatos poveikio 
tyrimų srityje. Leidinyje bus kalbama ir apie 
nanotechnologijų srityje naudojamų tyrimo 
metodų ir matavimų standartizavimą.  Pasisteng-
sime sužinoti, ar tyrimų rezultatai yra prieinami 
valdžios institucijoms, NVO ir visuomenei, kaip 
visuomenė tai sužino, kas ir kaip tuo rūpinasi. 
Pagaliau pabandysime įvertinti visuomenės žinias 
ir supratimą apie galimus pavojus, susijusius su 
nanomedžiagų naudojimu vartotojams skirtuose 

• Kodėl ir kokį poveikį nanotechnologijų bei 
nanomedžiagų naudojimas turi bioįvairovei, 
išteklių išsaugojimui, ekosistemoms ir žmogaus 
sveikatai?

• Nežinomybė dėl jų poveikio aplinkai ir žmogaus 
sveikatai.

• Ar jų keliama rizika nusveria naudą, gal nauda 
nusveria riziką?

• Ar nanotechnologijų naudojimas gali turėti 
socialinės-politinės reikšmės ir kokie aspektai 
čia svarbūs?
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Be to, pateiksime rekomendacijas NVO, kaip 
įvertinti, ar nanotechnologijos ir nanomedžiagos 
yra palankios aplinkai ir žmogui, nes tai yra 
būtina bet kokios naujos technologijos atsakingo 
vystymo ir panaudojimo sąlyga.



„Žaliosios“	nanotechnologijos.	
iššūkiai	ir	galimybės

Ar nanotechnologijos siūlo globalių iššūkių sprendimus?
 
Klimato kaita, per didelė priklausomybė nuo senkančių iškastinio kuro išteklių 
gaminant energiją, intensyvus gamtos išteklių eksploatavimas bei eikvojimas, 
besaikės Vakarų šalių ekonomikų gamybos ir vartojimo pasekmės yra vieni 
iš didžiausių XXI amžiaus iššūkių aplinkai. Nedaug tetrūksta ir mes patys su-
kelsime krizę, dėl kurios gali plačiai paplisti badas ir karai bei didelio masto 
ekologinės katastrofos. Jau dabar matome šio poveikio pradžią: skurstantieji 
moka vis didesnę savo pajamų dalį už energiją ir šilumą bei pagrindinį savo 
maistą (ryžius ir grūdus), dažnėja ir stiprėja ekstremalūs gamtos reiškiniai 
(sausros ar potvyniai), vis greičiau tirpsta poliarinio ledo masyvai bei dideliais 
mastais nyksta bioįvairovė.

Tikimasi, kad nanotechnologijos ne tik sukels gamybos revoliuciją, bet ir 
pasiūlys daugelio šių problemų technologinių sprendimų. Pastaraisiais metais 
pramonė ir vyriausybės dažnai tvirtina: 

• Nanotechnologijos užtikrins švarų vandenį milijardams žmonių, 
pasiūlydamos naujas filtravimo technologijas bei užteršto vandens valymo 
galimybes.

• Nanotechnologijos išspręs daugybę didesnio efektyvumo klausimų, 
trukdančių plisti atsinaujinančios energijos gamybai (ypač fotoelektrinių 
modulių)

• Nanotechnologijos – tai naujas, ekonomiškai efektyvus ir pažangus metodų 
rinkinys valyti užterštas teritorijas ir tvarkyti atliekas.

• Medžiagoms, sukurtoms naudojant nanotechnologijas, reikia mažiau 
išteklių (jos lengvesnės ir stipresnės, o joms pagaminti  reikia  mažiau  
energijos bei žaliavų), todėl tokia gamyba ir vartojimas  būtų  kur  kas  
palankesni aplinkai ir žmogui.

Šio leidinio tikslas – apžvelgti nanotechnologijų siūlomų sprendimų perspektyvas ir 
galimybes ir įvertinti, ar jie yra realūs.

Technologinė pažanga praeityje neretai kainuodavo labai daug. Stebuklingos 
medžiagos (asbestas) ir stebuklingi chemikalai (DDT) pasirodė beesą labai toksiški ir 
tūkstančiams žmonių atėmė sveikatą ar net gyvybę. Aplinka tebekenčia nuo toksiškų 
chemikalų ir kitų technologijų padarinių.

Nanotechnologijos traktuojamos kaip naujos technologinės revoliucijos šaltinis, 
tačiau jos neatsiranda izoliuotai. Bet kokia technologija nėra tik inžinerinis žygdarbis, 
ji užima svarbią vietą kultūrinėje plotmėje (1). Būtent dėl to aplinkosauginės NVO ir 
pradėjo reikalauti, kad prieš pradedant vystyti bet kokias naujas technologijas būtų 
įvertintos jų darnios plėtros perspektyvos. Toks įvertinimas turėtų apimti etinius, 
socialinius bei aplinkosauginius aspektus. Turėtų būti vertinama, ar medžiaga arba 
technologija yra priimtina visuomenei, nustatomi potencialūs jos keliami pavojai, 
įvertinami viso būvio ciklo pavojai ir palyginama, ar jie nėra didesni negu esamų 
procesų ir produktų. 

„Žalioji“ chemija ir „žaliosios“ technologijos, kaip projektavimo ir gamybos principų 
rinkinys, stengiasi atitikti šiuos reikalavimus, ieškodamos būdų kur tik įmanoma at-
sisakyti toksiškų sudedamųjų dalių, naudoti žemesnės temperatūros gamybos būdus, 
naudoti mažiau energijos bei atsinaujinančias žaliavas ir projektuojant produktus 
ir medžiagas bei inžinerijoje taikyti būvio ciklo principus. „Žaliosios“ nanotech-
nologijos stengiasi įtraukti šias idėjas ir tikslus, ne tik pateikdamos nanoproduktus, 
išsprendžiančius įvairias aplinkosaugos problemas, bet ir gaminti nanomedžiagas ir 
produktus pernelyg nekenkiant aplinkai ar žmonių sveikatai. Jei šie principai būtų 
taikomi atsakingai, „žaliosios“ nanotechnologijos galėtų išvystyti tokius gamybos 
procesus, kurie būtų palankesni aplinkai bei našesni energijos požiūriu (2).   
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Pasaulis išgyvena vandens krizę
Klausimas, ar pasaulis išgyvena vandens krizę, net nedisku-
tuotinas: beveik du milijardai žmonių gyvena Žemės rutulio 
vietose, kuriose stinga vandens. Tarša, klimato kaita ir vis 
didėjanti žmonių populiacija nulėmė, kad švarus vanduo ir 
tinkama sanitarija tapo vis sunkiau prieinama. Pasekmės 
dažnai yra mirtinos: 
 

Gėlo vandens prieinamumas yra problema ir Europoje. 

Belgijoje sunkiosios pramonės vykdoma vandens tarša yra 

ypač didelė. Pastarosios sausros daugelyje pietų Europos 

dalių ir net kai kuriose Anglijos dalyse privertė Europos 

lyderius susirūpinti dėl nuolatinio vandens stygiaus. Dauge-

lyje Europos vietų gruntinis vanduo (teikiantis 65% geriamo 

vandens) yra stipriai užterštas, o iki 60% Europos miestų, 

naudodami gruntinį vandenį, kelia grėsmę šalia esančioms 

pelkėms. Be to, tirpsta Europos ledynai, o 90% to vandens 

turi būti pakartotinai valoma. Pagrindinis Reino, Ronės bei 

Po upių šaltinis – Šveicarijos Alpių ledynai – tirpsta dvigubai 

greičiau negu kiti ledynai Žemėje. Ledynai sudaro apie pusę 

žmonijos geriamo vandens, todėl jų mažėjimas kelia didelę 

grėsmę geriamo vandens tiekimui visame pasaulyje (3).
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Švarus vanduo visiems?
Nanotechnologijos yra vienas iš pagrindinių 
technologinių sprendimų, leisiančių 
sumažinti kai kurias iš šių problemų  (4).  
Viliamasi, kad nanotechnologijos gali padėti 
pasiekti JT Tūkstantmečio vystymosi tikslą 
iki 2015 metų perpus sumažinti žmonių, 
gyvenančių be švaraus vandens, skaičių (5).

Šių  technologijų   šalininkai   tvirtina,   
kad nanotechnologijos  gali  įveikti vis 
dar neišspręstas vandens taršos mažinimo 
problemas, tuo pačiu būti veiksmingesnės, 
efektyvesnės, ilgaamžiškesnės ir 
prieinamesnės (4). Galimi nanotechnologijų 
produktai:

 

• Du penktadaliai pasaulio gyventojų gyvena be tinkamų 
sanitarinių sąlygų.

• 80% visų pasaulio ligų yra vienaip ar kitaip susijusios su 
užterštu vandeniu. 

• 50% ligoninių lovų pasaulyje užima žmonės, kenčiantys 
nuo lengvai gydomų su vandeniu susijusių ligų (3).

• Vandens filtravimo įrenginiai, pvz.,  po-
ringos  filtro  ir membranos nanomedžiagos 
teršalams šalinti, naudojamos gėlinimo 
įrenginiuose. 

• Stebėsenos prietaisai, pvz., vandens 
šaltinių kokybės ir kiekybės bei teršalų 
aptikimo jutikliai

Dabartinių vandens filtravimo ir valymo technologijų trūkumai?
Įprastinės vandens valymo technologijos namų ūkyje, kur gali būti pasiektas didžiausias sąnaudų efektyvu-

mas tiekiant švarų vandenį, ypač vargingesnėse bendruomenėse, žinomos ir naudojamos jau tūkstančius 

metų. Tokios įprastinės technologijos gali būti įvairios: filtrai (keraminiai, aktyvuotos anglies, granuliuo-

ta terpė, pluoštas bei medžiaginiai), cheminis ir radiacinis valymas, gėlinimas (atvirkštinis osmosas, 

distiliacija, absorbuojanti filtro terpė) bei arseno šalinimo įrenginiai (6). Nors bendruomenės ir (arba) 

individualūs šių valymo būdų savininkai pripažįsta akivaizdžius jų privalumus, kai kurie ekspertai kri-

tikuoja sąnaudas, pvz., detales reikia atsisiųsti iš užsienio, jos dažnai keičiamos, reikalinga NVO ir kitų 

vystymo organizacijų parama šiems sprendimams subsidijuoti bei platinti (6).

Ar nanotechnologijomis pagrįstas vandens valy-
mas gali išspręsti šias problemas?

Nanotechnologijomis pagrįsto vandens valymo 
šalininkai tvirtina, kad tai bus pigiau, ilgaamžiškiau 
ir veiksmingiau, lyginant su dabartiniais sprendi-
mais (4). Jau tiekiamose ar dar vystomose tech-
nologijose   nanomedžiagos  naudojamos  membra-
nose, tinkleliuose, filtruose, taip pat keramikos 
įkrovoje, molyje ir absorbentuose kaip ceolitas bei 
katalizatorius.
 
Anglies nanovamzdelių (ANV) membranos gali būti 
teršalų filtravimo pavyzdys. Jų paviršiaus plotas ir 
laidumas yra didelis, jos yra mechaniškai ir termiškai 
labai patvarios. Panaudojant ANV membranas gali-
ma pašalinti daugybę vandens teršalų, pvz., paki-
busias daleles (drumstumą), bakterijas, virusus, or-
ganinius teršalus. Jos gali būti naudojamos gėlinimo 
įrenginiuose 5–10 metų. Svarbu, kad jų darbas gali 

būti palyginamas su osmoso membranomis, bet 
nereikalauja tokios dažnos priežiūros, bei yra 75% 
pigesnės (6). Vis dėlto, pastaruoju metu daug ka-
lbama apie anglies nanovamzdelių, naudojamų 
tokių filtrų gamyboje, panašumą į asbesto pluoštą 
ir riziką, kad jie gali sukelti panašų poveikį kokį 
asbestas sukelia bandomiesiems gyvūnams (7). 
Jų gamyba reikalauja modernių technologinių 
galimybių, šiuo metu prieinamų tik specializuotu-
ose įrenginiuose daugiausia išsivysčiusiose šalyse. 
Kol kas nebuvo atlikti jokie tyrimai siekiant su-
prasti, kaip ANV per vandens filtrus gali paplisti 
aplinkoje ir asimiliuotis organizmuose. Taigi, kad 
toks nanotechnologijų pritaikymas galėtų būti 
laikomas darniu ir saugiu, turėtų būti rūpestingai 
įvertintos jo techninės galimybės, tikrasis poveikis 
ekonomikai, aplinkai bei žmogaus sveikatai.
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Jeigu į geriamojo vandens krizę žiūrėtume  tik iš  technologijų  pusės,  
ideali technologija yra ta, kuri yra patikima, reikalauja tik vietinių išteklių 
(žaliavų ir žinių) ir yra kontroliuojama vietos gyventojų. Pavyzdys galėtų 
būti pilotinis projektas Bangladeše, kurio metu buvo atrastas veiksmingas ir 
prieinamas būdas vietos vandenyje sumažinti choleros bakterijas. Projekto 
metu buvo bandyta panaudoti senus sarius ir šis metodas visiškai patvirtino 
lūkesčius kaip paprastas, vietos ištekliais pagrįstas, pigus ir veiksmingas me-
todas, kuriuo iš vandens pašalinama 99% choleros bakterijų. Be to, 90% (45 
000) žmonių, naudojančių šį metodą, pripažino jį kaip tinkamą vietinį būdą, 
neiškreipiantį kultūros savitumų. Projekto organizatoriai savo ataskaitoje 
pasiūlė šį metodą dar patobulinti panaudojant nanodalelėmis apdorotus, 
impregnuotus sarius. Nors galima tikėtis, kad tai leistų išfiltruoti druskas ir 
kai kurias kitas tirpias organines ir neorganines medžiagas, tačiau iš tikrųjų 
tai atimtų iš vietos gyventojų galimybę kontroliuoti šią technologiją. Sariai 
paprastai yra gaminami vietoje – moterys surenka laukinių šilkverpių ler-
vas, suverpia pluoštą ir išaudžia sarį. Be to, yra įsitikinta, kad senas sario 
audinys yra kur kas veiksmingesnis šalinant choleros bakterijas negu nau-
jai nuaustas audinys. Taigi tai idealus seno audinio antrinio panaudojimo 
pavyzdys. Tuo tarpu nanotechnologijų pritaikymas papildomai kainuotų, 
būtų naudojamos nevietinės kilmės medžiagos ir, vargu, ar jas galėtų nau-
doti vietos gyventojai. 

Jeigu pažvelgtume plačiau, švaraus vandens trūkumo priežastys nusidriektų 
iki gilių ekonominių ir politinių dalykų. 2-ojoje Jungtinių Tautų ataskaitoje 
dėl  pasaulinių  vandens  išteklių  teigiama,  kad  prasta  valdymas,  korup-
cija, tinkamų institucijų trūkumas, biurokratinis nepaslankumas ir naujų 
investicijų į žmonių gebėjimų ir fizinių infrastruktūrų kūrimą trūkumas yra 
esminės priežastys, kodėl šiandien pasaulyje daug žmonių neturi švaraus 
vandens (8). Vis didesnis vaidmuo tenka nuosavybės teisei į vandenį, taip 
pat ir tiems, kuriems priklauso vandens „gamybos“ technologijos.

Be jokios abejonės, nanotechnologijų vaidmuo 
vandens „gamyboje“ vis didės, nes vandens 
nuosavybė, vandens gėlinimas ir valymas tapo 
pasauline pramone. Nors daugelis su vandens va-
lymu susijusių    nanotechnologijų     projektų              
prasideda valstybės  finansuojamuose  universite-
tuose, deklaruojant, kad jie skirti padėti vargšams, 
dažniausiai jie virsta privataus pelno šaltiniu.

Vandens valymo įmonės gali būti smulkios 
visuomeninės arba pelno siekiančios instituci-
jos, tačiau kai kurios komercinės vandens va-
lymo įmonės gali priklausyti ir stambioms korpo-
racijoms. Pavyzdžiui, „General Electric“ verslo 
vandens technologijų dalies vertė 2007 m. buvo 
1,5 mlrd. JAV dolerių. Bendrovei „Dow Chemi-
cals“ priklausantis vandens valymo ir gėlinimo 
verslas buvo viena labiausiai augančių įmonės 
verslo sričių, kurios pelnas 2006 m. siekė 500 mln. 
JAV dolerių. „Siemens“, gerai žinoma Vokietijos 
įmonė, taip pat tapo vienu iš stambiausių šios sri-
ties žaidėjų, kai nusipirko vieną JAV vandens fil-
travimo įmonę už  1 mlrd. JAV dolerių. Daugelis 
šių įmonių investavo didelius pinigus į nanotech-
nologijomis pagrįsto vandens valymo tyrimus (3). 

Nors nanotechnologijos ir gali pagelbėti 
sprendžiant vandens valymo problemas ateityje, 
šiandien iškilę vandens valdymo iššūkiai siekia 
kur kas daugiau negu gali pasiūlyti technologiniai 
sprendimai. Svarbiausia pasiekti esminių pokyčių, 
susijusių su vandens išteklių vertinimu, naudojimu 
ir tvarkymu per integruotą upių baseinų valdymą. 
Tai ir reiškia saugaus ir sveiko vandens užtikrinimą, 
kad būtų patenkinti esminiai žmogaus poreikiai 
prieinama kaina. 
 

VANDENS VALYMAS TAIKANT 

NANOTECHNOLOGIJAS

TeikianTis vilčių:  LABAI DAUG

Technologinės galimybės: GALIMA, BET KOL KAS 
TAIKOMA TIK EKSPERIMENTŲ LYGMENIU

Technologijų sudėTingumas: LABAI SUDĖTINGOS

Reali nauda: TAIP, PRILYGSTA DABARTINĖMS TECH-
NOLOGIJOMS ARBA JAS PRANOKSTA

aplinkosauga,   žmogaus     sveikaTa     iR     sauga:    PO-
VEIKIS APLINKAI IR ŽMOGUI NAUDOJIMO METU 
PRAKTIŠKAI NEŽINOMAS, ANV ATASKAITOJE PATEI-
KIAMA, KAD POVEIKIS BANDOMIESIEMS GYVŪNAMS 
PANAŠUS KAIP ASBESTO

aR yRa Rinkoje?: DAUGUMA PRODUKTŲ YRA BAN-
DOMI; PASIRODYMAS RINKOJE PRIKLAUSYS NUO 
GALIMYBĖS PADIDINTI JŲ GAMYBĄ ATEINANČIŲ 
1–5 METŲ LAIKOTARPIU

pigiau negu esami meTodai? KAI KURIE (PVZ., ANGLIES 
NANOVAMZDELIAI) GALI BŪTI PIGESNI, KITŲ KAINA 
BUS PANAŠI (6)

aR naudinga visuomenei? GALI BŪTI LABAI NAUDIN-
GA, NORS ŠVARAUS VANDENS KIEKIS TIK DALINAI 
PRIKLAUSO NUO TECHNOLOGIJŲ, KUR KAS SVAR-
BESNI KITI SOCIALINIAI IR POLITINIAI ASPEKTAI, 
PVZ., KAIP TINKAMAI VALDYTI VIETOS GAMYBĄ IR 
UŽTIKRINTI TINKAMĄ KONTROLĘ.
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geresnės	 ir	 veiksmingesnės	 atsinaujinančios	 energijos	 panaudojimo	
technologijos?

Vienas iš didžiausių XXI amžiaus iššūkių – iškastinio kuro, kaip energijos šaltinio, pakeitimas atsinaujinančiais 
šaltiniais. Klimato kaita ir senkantys naftos ištekliai primygtinai mus verčia ieškoti sprendimų, ypač jeigu 
mes norime naudotis bent dalimi dabartinių galimybių ir gyventi šiuolaikiškai. Daugelis mano, kad nano-
technologijos gali suteikti galimybių efektyviau generuoti, saugoti ir paskirstyti energiją.   

Nanotechnologijų suteiktos galimybės sukurti medžiagas (pvz., anglies nanovamzdelius), kurios yra 
lengvesnės ir tvirtesnės negu įprastos medžiagos, leidžia sutaupyti stulbinamus kiekius kuro, sunaudojamo 
mašinoms ir lėktuvams. Pritaikius nanokatalizatorius mašinų varikliuose (pvz., medžiagas, kurios pagrei-
tina cheminę reakciją), šių katalizatorių reikėtų 70–90% mažiau negu tokių pačių įprastinių katalizatorių. 
Įdiegus nanotechnologijas turėtų gerokai patobulėti baterijų kaupimo geba, naudojimo laikas ir saugumas. 
Pavyzdžiui, anglies nanopluoštas pradedamas naudoti ličio baterijose siekiant pailginti jų naudojimo laiką 
(9). 

Nors medžiagų efektyvumo didinimas ir jų sunaudojimo mažinimas yra be jokios abejonės svarbūs dalykai, 
egzistuojantis reglamentavimas ir testavimo metodai nėra pajėgūs užtikrinti nė vieno iš šių gaminių sau-
gaus funkcionavimo  

Saulės energija
Fotoelektrinių modulių veikla pagrįsta Saulės energijos gene-
ravimu, kuris dažniausiai laikomas esminiu būdu spręsti energi-
jos problemas. Be viso kito, Saulės šviesa yra nemokama ir tai 
praktiškai vienintelis 100% atsinaujinantis energijos šaltinis. 
Tačiau nepakankamos vyriausybių investicijos, nedidelis efektyvu-
mas ir aukštos kainos (aukštos medžiagų kainos, prastas atsiperka-
mumas) sustabdė fotoelektrinių modulių gamybos vystymąsi ir 
jų panaudojimą. Manoma, kad nanotechnologijos galėtų padėti 
išspręsti daugelį techninių ir gamybos sunkumų, su kuriais susi-
durta gaminant saulės baterijas.

Šiandienėse saulės technologijose naudojami silicio puslaidinin-
kiai, kurių gamyba yra panaši į naudojamų mikroelektronikos 
pramonėje. Šiuolaikinės technologijos yra brangios (nors po 
truputį pinga) ir nėra labai efektyvios. 
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Mažai tikėtina, kad šiuolaikinės siliciu pagrįstos tech-
nologijos labai atpigtų, nes žaliavos kaina yra labai 
didelė. Prognozuojama, kad saulės baterijų efekty-
vumas vieną dieną pasieks 60% (taikant nanotech-
nologijas), tuo tarpu dabartiniai rodikliai yra gerokai 
prastesni. Šiandien kristalinio silicio baterijos gali 
pasiekti 25% efektyvumą, plona amorfinio silicio ir 
kadmio telurido plėvele padengtų baterijų efekty-
vumas – apie 19%, tuo tarpu naujų elektrocheminiais 
dažais padengtų saulės baterijų ar beporio titano 
oksido baterijų efektyvumas siekia tik 10%, o fule-
reno polimero baterijos – tik 5% (10). 

Deja, šiuolaikinė saulės baterijų gamyba yra labai 
nuodinga, tai gali turėti neigiamą poveikį ir aplinkai. 
Įvairių saulės baterijų gamyboje naudojama begalė 
chemikalų. Pavyzdžiui, norint pašalinti nešvarumus 
nuo puslaidininkių ir juos tinkamai nuvalyti, nau-
dojamos ardančios medžiagos – chloro  rūgštis,  
sieros rūgštis, azoto rūgštis ir fluoro vandenilis. 
Švinas dažnai naudojamas fotoelektrinių modulių 
elektroninėse schemose ar lydmetaliu padengtose 
vario plokštelėse (11)

Saulės baterijų toksiškas poveikis nesibaigia ir joms 
virtus atliekomis. Toksiškos medžiagos gali sunktis 
iš sąvartynų ar būti išmetamos iš atliekų deginimo 
įrenginių į orą. Be to, išteklių nykimas irgi yra svar-
bus, nes kai kurios saulės baterijose naudojamos 
medžiagos negali būti perdirbtos arba jų gamtoje 
yra mažai. Silicio detales galima perdirbti naudojant 
tradicinius stiklo perdirbimo procesus, bet kitas 
saulės baterijų sudedamąsias dalis dar tik bandoma 
perdirbti (pvz., kadmį, kurio pasauliniai resursai 

yra maži) arba jų perdirbimo būdas dar nežinomas 
(pvz., seleno).  Apie saulės baterijoms naudojamų 
nanodalelių ir nanoplėvelių perdirbimą net ne-
kalbama.

Tikimasi, kad nanotechnologijų pasirodymas 
išspręs  daugelį   technologinių  saulės  ener-
gijos gamybos problemų. Esminis technologinis 
iššūkis – padidinti saulės energijos efektyvumą 
panaudojant nanodaleles, pvz., titano oksidą, 
sidabrą, kvantinius taškus ar kadmio teluridą, ku-
rie naudojami padengiant saulės bateriją plona 
plėvele. Deja, nė vienas šiuo metu rinkoje esan-
tis nanoproduktas nepasiekė svaraus efektyvumo 
padidėjimo ar nepajėgė perpus sumažinti en-
ergijos sąnaudų, kaip buvo žadėta. Pavyzdžiui, 
JAV įmonė „Nanosolar“ gamina plonas baterijas, 
kurių efektyvumas siekia 14% (tuo tarpu įprastinių 



baterijų efektyvumas apie 25%), ir tvirtina, kad gamybos sąnaudos artėja link 1 JAV dolerio 1 vatui ener-
gijos pagaminti (12). Nors labai sunku palyginti 1 W gamybos sąnaudas, Europos duomenys „tradicinėms“ 
saulės energiją naudojančioms sistemoms yra geresni – siekia apie 0,5 JAV dolerio vatui (13). Akivaizdu, 
kad plonasluoksnes nanosistemas dar reikia gerokai tobulinti sąnaudų ir efektyvumo prasme.

Nanomedžiagos vis dažniau yra naudojamos pirmaujančiose plonasluoksnėse saulės baterijose, sie-
kiant sumažinti jų sąnaudas ir padidinti jų energijos gamybos efektyvumą. Kitos naudojamos tech-
nologijos – nanokristalų nusodinimas, suspenduotos nanodalelės rašale, kvantiniai taškai, nanolaidai, 
sidabro elementai ir labai stabilių dangų saulės baterijų elementų apsaugai gamyba. Daug kitų žadėtų 
nanotechnologijų taikymo saulės energijos gamyboje galimybių, pvz., plastiko pagrindu pagamintų 
dažų, kurie surinktų infraraudonuosius (nematomus) spindulius, dar reikės laukti daugelį metų.

Šios naujos panaudojimo galimybės gali atskleisti akivaizdžius postūmius didesnio efektyvumo ir 
sumažėjusių sąnaudų link, tačiau ši pažanga turi žengti drauge su darbuotojų saugos užtikrinimu nuo 
žinomų chemikalų ir nežinomų pavojų. Kalbant apie fotoelektrinių modulių vystymą ir naudojimą turi būti 
taikomas bendras atsargumo principas aplinkos ir žmogaus sveikatos atžvilgiu (11). 
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NANOTECHNOLOGIJOMIS PAGRĮSTŲ ATSINAUJINANČIŲ 
ENERGIJOS ŠALTINIŲ PANAUDOJIMAS

TeikianTis vilčių:  DAUG

Technologijų galimybės: TAMPA ĮMANOMOS

Technologijų sudėTingumas: LABAI SUDĖTINGOS

Reali nauda: TAIP, BET NE TIEK, KIEK ŽADĖTA

aplinkosauga, žmogaus sveikaTa iR sauga: TOKSIŠKUMAS IR 
EKOTOKSIŠKUMAS NENUSTATYTAS

aR yRa Rinkoje? KELETAS YRA, DAUGELIU ATVEJŲ ATLIEKAMI 
BANDYMAI LABORATORIJOSE AR TIK PRADEDAMI TYRIMAI

pigiau negu esami meTodai? GALBŪT, BET KAINA TURI ATSPINDĖTI IR 
ATLIEKŲ UTILIZAVIMO SĄNAUDAS
 
aR naudinga visuomenei? NAUDOS GALI BŪTI PASIEKTA TIK 
UŽTIKRINUS ATSAKINGĄ GAMYBĄ, NAUDOJIMĄ IR UTILIZAVIMĄ.

Kol kas nėra įvertintas visas nano saulės baterijų produktų būvio ciklas, todėl nėra aišku, ar 
saulės energijos gamybai reikia didelio energijos kiekio. Šiuo metu žinoma, kad daugelyje 
plonasluoksnių technologijų naudojamos nanodalelės gali sukelti rimtų toksiškumo problemų 
(pvz., kadmis, kvantiniai taškai, sidabras ir titano dioksidas). 
Siekiant, kad saulės energijos panaudojimas taptų globaliu visuotiniu sprendimu, kad būtų juda-
ma švarios ir atsinaujinančios energijos link, yra nepaprastai svarbu, kad ji iš tikrųjų būtų saugi 
ir save išlaikanti. Šiuo metu per mažai dėmesio skiriama saulės energijos generavimo produktų 
būvio ciklo įvertinimui ir naujų neištirtų nanotechnologijų ir medžiagų panaudojimui.  
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Aplinkos tarša ir atliekos – 
nesibaigiančios problemos

Aplinkos valymo ir naujoviškų atliekų 
tvarkymo būdų poreikis nuolatos auga 
ir „žaliosios“ nanotechnologijos šioje 
srityje žada daug. Manoma, kad 2010 
m. nanotechnologijų panaudojimas 
aplinkosaugos tikslams gali išaugti iki 
6,1 mlrd. JAV dolerių (14). 

Visos valymo ir atliekų tvarkymo 
technologijos yra pagrįstos atliekų 
mažinimo, atliekų valymo (mechani-
nio, biologinio, augalų pagalba) ar 
atliekų pavertimo žaliava principais. 
Šiuolaikinės aplinkosauginės valymo 
technologijos iki šiol nėra pajėgios 
tinkamai išspręsti kai kurių problemų, 
pvz., švaraus geriamojo vandens, oro 
taršos ar dirvos pramoninės taršos. 
Pavyzdžiui, užterštos dirvos atveju 
dažniausiai yra nukasamas paviršinis 
sluoksnis ir išvežamas į sąvartynus. 
Taikant tokį metodą paprasčiausiai 
problema perkeliama iš vienos vietos 
į kitą.

Ar nanotechnologijos išgelbės?

Šiuo metu siūloma nemažai valymo technologijų, kur pasitel-
kiamos nanotechnologijos. Pvz., saulės fotokatalizės metu 
naudojant titano dioksido nanodaleles  galima  suskaldyti 
tokius teršalus kaip azoto oksidą ir lakius organinius jungi-
nius.  Todėl   jos   jau  dabar yra  naudojamos  parduoda-
muose dažuose ir cemente. 

Nano titano dioksidu praturtinti dažai ėmė keisti organi-
nius biocidus, užtikrinančius, kad statybiniai paviršiai būtų 
švarūs. Manoma, kad ateityje fotokatalitinėmis savybėmis 
pasižymintis nano titano dioksidas galės suskaldyti toksiškas 
ore esančias daleles. Organiniai biocidai yra labai toksiški, 
o įprastos formos titano dioksidas yra laikomas saugiu. 
Tačiau titano dioksidas gali būti nuplautas nuo pastatų 
paviršių, patekti į lietaus nuotekas, upelius ir vandens tel-
kinius ir būti toksiškas žuvims ir kitiems vandens organiz-
mams (15,16). Visai neseniai atlikti tyrimai parodė, kad jis 
gali daryti poveikį ir ateinančioms kartoms, t.y. tyrimo metu 
titano dioksido nano dalelės buvo perduotos besilaukiančios 
pelės palikuonims, sukėlė smegenų veiklos ir nervų sistemos 
veiklos sutrikimus, sumažėjo vyriškos lyties palikuonių sper-
mos gamyba (17). Nano titano dioksido panaudojimas sukėlė 
ir visai nenumatytų pasekmių – Australijoje naujai uždengti 
plieniniai stogai dėvisi 100 kartų greičiau.  Pagrindinė 
priežastis – stogų dengėjų naudotas kremas nuo saulės su 
titano dioksidu, kuris pasklido po stogą jį liečiant rankomis 
(18).

aplinkos	valymas	ir	atliekų	tvarkymas?
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NANOTECHNOLOGIJOMIS PAGRĮSTAS APLINKOS 
VALYMAS

TeikianTis vilčių:  DAUG

Technologijų galimybės: TAIP

Technologijų sudėTingumas: LABAI SUDĖTINGOS

Reali nauda: TAIP, KAI KURIOS YRA GERESNĖS NEGU ESA-
MOS TECHNOLOGIJOS, JEI BŪTŲ UŽTIKRINTAS SAUGU-
MAS
aplinkosauga, žmogaus sveikaTa iR sauga: POVEIKIS APLINKAI 
IR ŽMOGAUS NAUDOJIMO FAZĖJE NĖRA ŽINOMAS

aR yRa Rinkoje? KELETAS YRA, DAUGUMOJE ATVEJŲ AT-
LIEKAMI BANDYMAI LABORATORIJOSE AR TIK PRADE-
DAME TYRIMAI

pigiau negu esami meTodai? GALBŪT

aR naudinga visuomenei? GALI BŪTI LABAI NAUDINGAS, KAI 
REIKALINGAS VALYMAS, TAČIAU TIK TUO ATVEJU, KAI 
UŽTIKRINTAS SAUGUMAS  
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Daugelis pramoninių šalių susiduria su opia prob-
lema – dirvožemio apleistose pramoninėse ir 
karinėse teritorijose valymas. Manoma, kad 0 
valentingumo geležies ir geležies oksido dalelės 
yra tinkama priemonė, nes jų sąnaudos gali būti 
gerokai mažesnės negu dabartinių sprendimų (19). 
Nors išbandžius įvairiose JAV ir Europos vietovėse 
galima tikėtis daug žadančių rezultatų, tačiau 
yra dar daug neišspręstų klausimų, pvz., dirvoje 
likusių dalelių poveikis ekosistemai, dirvožemio 
organizmams, gruntinio vandens kokybei ir pan. 

Sprendimai dar nėra tinkamai parengti 
Dauguma nanosprendimų aplinkos valymui kol kas 
buvo pademonstruoti tik laboratorijose, kai kurie 
jau    taikomi    ir    rinkoje     esančiuose     gami-
niuose, tačiau praktiškai nė vienas nėra išbandytas 
realybėje, todėl jų saugumas ir efektyvumas nėra 
aiškus.  Dauguma iš žadamų sprendimų kol kas tėra 
tik „teorijos patvirtinimo“ arba pirminių bandymų 
stadijoje.  

Vertinant kiekvieną siūlomą sprendimą reikėtų 
atsižvelgti į šiuos esminius dalykus: kaip galime 
užtikrinti, kad naujosios technologijos yra ne tik efek-
tyvios, bet ir ne toksiškesnės negu pradiniai teršalai? 
Ar teršalų filtracijai naudojamos nanodalelės pačios 
neatsiduria maisto grandinėje, nesukelia augalų 
patologijų ir (arba) nemenkina dirvožemio kokybės, 
o gal naikina dirvožemio ekosistemą? Kokia bus 
tikroji nanodalelių „našta aplinkai“?

Pagaliau bet koks naujas pasiūlymas privalo būti 
palygintas su jau naudojamais būdais ir sprendi-
mais, išsamiai palyginant ekonominius (efektyvumą 
ir sąnaudas), socialinius ir aplinkosauginius aspektus 
(21). 

Įsidėmėtina, kad taršos ir atliekų mažinimas 
gamybos proceso metu yra saugiausias ir pats 
aplinkosaugiškiausias kelias.



Vienas iš labiausiai reklamuojamų „žaliųjų“ nanotechnologijų pusių – aplinkai palankesnė gamyba dėl 
mažesnio energijos, išteklių (pvz., žaliavų, vandens) ir toksinių  medžiagų naudojimo. 
Tačiau iš tikrųjų toks palyginimas praktiškai neįmanomas. Kol kas atlikta tik keletas viso būvio ciklo 
įvertinimų, kurių metu buvo lyginamas pasitelkus įprastines technologijas ir nanotechnologijas pagamintų 
medžiagų „palankumas aplinkai“. Visi aplinkosauginiai nanotechnologijų laimėjimai gerokai nublanksta 
prieš medžiagų gamybos metu daromą neigiamą poveikį aplinkai.

Nanotechnologijų naudojimas pakeisti pavo-
jingas chemines medžiagas 
Pasitelkus nanotechnologijas gautos medžiagos 
dažnai yra siūlomos kaip pavojingų cheminių 
medžiagų, tokių kaip sunkieji metalai, ir la-
bai toksiškų medžiagų pakaitalas. Be jokios 
abejonės tai yra viena iš galimybių, ypač įvairių 
dangų ir rišamųjų medžiagų atveju. Pavyzdžiui, 
įprastinių dažų, skirtų jūros laivų povandeninės 
dalies paviršiams dengti, kad šie „neapaugtų“, 
veiksmingumas labai priklauso nuo naudojamų 
toksiškų cheminių medžiagų. Naudojant 
nanomedžiagas cheminis poveikis pakeičiamas 
specifine struktūra, t.y. sumažinama galimybė 
organizmams prikibti prie dažų. Titano diok-
sido, silicio dioksido, magnio oksido ar cinko 
oksido nanodalelės gali pakeisti užsiliepsnojimą 
ir degumą mažinančias chemines medžiagas, 
tokias kaip bromintus junginius, kurie yra ypač 
toksiški. Deja, daugeliu atvejų nėra aišku, ar 
iš tikrųjų pakaitalas yra visiškai saugus, nes 
dažniausiai nebūna jokių tyrimų duomenų apie 
jo poveikį. Nanotechnologijų panaudojimas 
suteikia daug galimybių sumažinti pavojingas 
medžiagas, bet galų gale daugelis laimėjimų 
pasirodo esą išpūsti (22). 

NANOTECHNOLOGIJOS IR DARNI GAMYBA

TeikianTis vilčių:  LABAI DAUG

Technologijų galimybės: JAU TAIKOMA

Technologijų sudėTingumas: LABAI SUDĖTINGOS

Reali nauda: TAIP, TAČIAU TURĖTŲ BŪTI ĮVERTINTAS 
VISAS BŪVIO CIKLAS

aplinkosauga, žmogaus sveikaTa iR sauga: POVEIKIS 
APLINKAI GAMYBOS METU IR ŽMOGAUS BEI EKOSIS-
TEMOS SAUGUMAS PAKEIČIANT PAVOJINGAS CHE-
MINES MEDŽIAGAS NĖRA AIŠKUS

aR yRa Rinkoje? KELETAS YRA

pigiau negu esami meTodai? GALBŪT

aR naudinga visuomenei? ABEJOTINA

nanotechnologijos	ir		aplinkai	palankesnė	gamyba	bei	vartojimas?
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Ar nanomedžiagų gamyba tokia jau nekalta?

Nanomedžiagos dažniausiai propaguojamos dėl jų 
„neregėto veiksmingumo“, nes jos yra dažniausiai 
lengvesnės ir tvirtesnės negu jomis pakeičiamos 
medžiagos. Pavyzdžiui, manoma, kad anglies nano-
vamzdeliai padės sukurti kur kas lengvesnes pra-
monines detales, kurių naudojimas pareikalaus kur 
kas mažiau energijos. Anglies nanovamzdeliai – iš 
anglies atomų suformuoti cilindrai, yra kiečiausias 
ir tvirčiausias iš sukurtų pluoštų, turintis  unika-
lias elektrines savybes. Jie jau yra plačiai paplitę 
specialių orlaivių ir mašinų detalių, labai tvirto 
plastiko, kuro filtrų, elektronikos prekių ir anglies-
ličio baterijų gamyboje. Juos naudojant žadama 
sukurti ypač lengvus lėktuvus ir mašinas, kurios 
sunaudos mažiau kuro ir todėl ženkliai sumažės 
kelionės aplinkosauginės sąnaudos. 
Tačiau pati nanodalelių gamyba gali turėti netikėtai 
didelį neigiamą poveikį aplinkai. Tai apima labai spe-
cializuotos gamybos aplinkos reikalavimus, dideles 
energijos ir vandens sąnaudas, didelį susidarančių 
atliekų kiekį, šiltnamio dujų susidarymą ir toksiškų 
cheminių medžiagų ir tirpiklių, tokių kaip benze-

nas, naudojimą (23, 24).

Vienas pirmųjų viso būvio ciklo įvertinimų buvo 
atliktas tiriant anglies nanopluošto gamybos 
procesą. Tyrimai parodė, kad gamybos procesas 
gali paspartinti visuotinį atšilimą ir ozono sluoksnio 

nykimą, o toksiškumas aplinkai ir žmogui gali būti 
net 100 kartų didesnis svorio vienetui negu įprastų 
medžiagų (aliuminio, plieno ir polipropileno) 
(25). Akivaizdu, jog šios aplinkosauginės gamybos 
sąnaudos gali nusverti bet kokius aplinkosauginius 
galutinio produkto privalumus.    
Svarbiausias pabrėžiamas „žaliųjų“ 
nanotechnologijų privalumas – padidėjęs veiksmin-
gumas leis įsitvirtinti mažesniam ir aplinkai pa-
lankesniam vartojimui. Deja, praeities realybė 
visiškai kita – padidėjęs efektyvumas neišvengiamai 
baigiasi padidėjusia gamyba ir vartojimu (vadina-
masis „rikošeto poveikis“), o ne aplinkosauginiu 
tausojimu. Padidėjusio efektyvumo padarinys – 
pigesnės medžiagos ir pigesni produktai. O pigesni 
produktai paprastai skatina vis didesnį vartojimą. 
Deja, vien tik technologinės pažangos neužtenka 
siekiant aplinkai palankių ir visuomenės atžvilgiu 
teisingų rezultatų. 
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Išvados

Ką nanotechnologijos užtikrins?

Nors nanotechnologijų šalininkai žada, kad nanotechnologijos pajėgs 

išspręsti daugelį neatidėliotinų aplinkosaugos problemų ir užtikrins 

aplinkai kur kas palankesnę produktų gamybą, šiandien tik keletas 

pažadų yra įgyvendinta. Daugelis palankiausių sprendimų vandens va-

lymo ir aplinkos bei atliekų valymo srityje kol kas tėra eksperimentų 

stadijoje arba tik pradedama juos bandyti realiai. Visuotinio šių 

sprendimų pritaikymo būtų galima tikėtis tik po 5–10 metų. Svar-

biausia, kad kuriant daugelį šiandien esančių produktų ir techninių 

sprendimų nebuvo tinkamai įvertinti aplinkosaugos, žmogaus sveika-

tos ir saugos aspektai. Po truputį plėtojantis nanotoksikologijos sričiai 

pasirodo vis daugiau nerimą keliančių ženklų dėl šių technologijų nei-

giamo poveikio žmogui ir aplinkai. Tai turėtų paskatinti aplinkosaugos 

nevyriausybines organizacijas reikalauti taikyti atsargumo principą 

prieš pradedant intensyvią šių produktų invaziją į rinką.
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nanocap – Tai euRopos pRojekTas, kuRiame dalyvauja 
5 aplinkosaugos oRganizacijos, 5 pRofsąjungos iR 5 
univeRsiTeTai. pagRindinis pRojekTo Tikslas – sTipRinTi 
pRojekTo paRTneRių gebėjimus, padėsiančius siekianT 
saugaus iR aTsakingo nanoTechnologijų vysTymo iR 
panaudojimo. gilinamasi į šių Technologijų poveikį 
aplinkai iR daRbuoTojams, Riziką saugai iR eTinius bei 
Teisinius Reguliavimo aspekTus. 

pRojekTą finansuoja euRopos komisijos pRogRama 
fp6 mokslas iR visuomenė. pRojekTas vykdomas nuo 
2006 m. Rugsėjo mėn. iki 2009 m. Rugsėjo mėn.

balTijos aplinkos foRumas (bef) yRa nevyRiausybinė oRga-

nizacija, diRbanTi aplinkos apsaugos iR daRnaus vysTymosi sRi-

Tyse. bef akTyviai dalyvauja foRmuojanT aplinkos poliTiką, ne 

Tik kelia aplinkos apsaugos pRoblemas, beT iR siūlo įvaiRius jų 

spRendimo kelius, pvz., įgyvendina pRojekTus, lobizmą, Teikia 

konsulTacijas, užsiima visuomenės švieTimu iR infoRmavimu. 

bef diRba saugaus iR aTsakingo cheminių medžiagų valdymo, kli-

maTo kaiTos, biologinės įvaiRovės apsaugos iR būklės geRinimo, 

vandens išTeklių valdymo, aplinkos valdymo iR kvalifikacijos To-

bulinimo, vaRToTojų švieTimo iR visuomenės infoRmavimo sRiTyse. 

nuo 2003 m. bef pRiklauso TaRpTauTiniam Tinklui – bef gRu-

pei, jungiančiai laTvijos, esTijos, vokieTijos iR Rusijos biuRus. 
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