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Nanotechnologia 
w praktyce 

Streszczenie
Nanoproszki, czyli ciała stałe o średnicy cząstek w skali nano-
metrycznej, są już produkowane w Polsce. Syntezowana jest 
krzemionka amorficzna z nanocząsteczkami srebra. Produkt 
ten nadaje właściwości bakteriostatyczne, czyli hamuje wzrost 
bakterii i eliminuje przykre zapachy. Jest wykorzystywany w prze-
myśle włókienniczym, tworzyw sztucznych, farb itp. Skuteczność 
działania potwierdzana jest za pomocą międzynarodowych norm 
mikrobiologicznych. 

Summary
Nanopowders otherwise solid materials of nanoscale diameters 
already are produced in Poland. Synthesized is amorphous silica 
dotted with nanosilver particles. Product exhibit bacteriostatic 
properties which means ability to inhibit bacteria growth as 
well as elimination of nasty odors. It can be used and applied 
in textiles, plastics, paints etc. Effectiveness of bacteriostatic 
properties are confirmed by microbiological international 
standards. 
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Termin „nanotechnologia” dotyczy wielu działań, takich jak: pro-
jektowanie, wytwarzanie, charakterystyka, aplikacja materiałów 
i urządzeń w skali nano. To pojęcie interdyscyplinarne, łączące 
takie dziedziny nauki, jak: chemia, fizyka, biologia, inżynieria 
molekularna, inżynieria materiałowa, a także futurologia i inne. 
We wszystkich tych dziedzinach wyłoniły się dwa podejścia do 
technologii w skali nano: pierwsze z nich to tzw. bottom-up, czy-
li wytwarzanie materiałów i urządzeń atom po atomie, drugie 
to top-down, czyli miniaturyzacja już istniejących materiałów do 
skali nano (1). 

Na szeroko rozumiane pojęcie nanotechnologii składają się 
m.in. nanomateriały, często zwane nanoproszkami, czyli ciała stałe 
o średnicy cząstek od 1 nm do 100 nm. Obecnie nanoproszki pro-
dukowane są na skalę przemysłową przez ponad 140 firm z całego 
świata (2). Głównie produkuje się pigmenty czy sadzę wykorzysty-
waną np. w przemyśle gumowym (3). 

W Polsce firma POCH SA z Gliwic uruchomiła w 2007 roku 
największą w kraju linię produkcyjną nanoproszków. Obecnie pro-
dukowana jest krzemionka z nanocząsteczkami srebra (SiO2-Ag). 
Firma w swej strategii zakłada rozszerzenie produkcji o inne na-
noproszki. 

Krzemionka (SiO2) otrzymywana jest w formie amorficznej. 
Metoda wytwarzania nanoproszku pozwala na trwałe umieszczenie 
cząstek srebra w formie metalicznej (Ag0) na powierzchni SiO2. 

Zastosowana technika analizy jakościowej nanoproszku pozwoliła 
zweryfikować rozrzut średnic SiO2 oraz Ag. Średnica ponad 95% 
krzemionki mieści się w przedziale 450-650 nm, z kolei w ponad 
95% średnica srebra mieści się w przedziale 1-20 nm. 

Krzemionka z nanocząsteczkami srebra – aktywny czynnik 
bakteriostatyczny, hamuje wzrost bakterii i eliminuje nieprzy-
jemne zapachy – jest fundamentem technologii NAVIA™. Tech-
nologię cechują łatwość aplikacyjna dostosowana do każdego 

Dzięki właściwościom bakteriostatycznym nowa technologia znajduje 
zastosowanie w produkcji ubiorów dla personelu medycznego
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parku technologicznego, skuteczność oraz trwałość działania 
– w przeciwieństwie do obecnych rozwiązań opartych na związ-
kach organicznych. Ważny jest również fakt, że efekt bakterio-
statyczny zostaje uzyskany bez zmiany pozostałych właściwości 
produktów końcowych. Znajduje zastosowanie w przemyśle: włó-
kienniczym, tworzyw sztucznych, farb i lakierów, papierniczym 
czy kosmetycznym. 

Technologia ta jest bezpiecznym i skutecznym rozwiązaniem. 
Bezpieczeństwo zostało potwierdzone w testach toksykologicz-
nych czynnika bakteriostatycznego (SiO2-Ag), przeprowadzonych 
in vivo zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną. Według wytycz-
nych OECD zostały przeprowadzone testy pod kątem toksyczno-
ści ostrej doustnej, toksyczności ostrej skórnej, ostrego drażnienia 
skóry i oka. Potwierdziły one, że krzemionka z nanocząsteczkami 
srebra nie wykazuje działania toksycznego ani drażniącego. Ponad-
to w specjalistycznym laboratorium badawczym przeprowadzono 
testy dermatologiczne SiO2-Ag na 60 probantach z dodatnim wy-
wiadem alergologicznym. Przeprowadzone badania dowiodły, że 
SiO2-Ag spełnia wymagania odnośnie bezpieczeństwa dla zdrowia 
ludzi (zgodnie z Ustawą z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach 
w zakresie art. 11 ust. 1 pkt 4).

Skuteczność technologii została potwierdzona w licznych 
testach mikrobiologicznych, przeprowadzonych zgodnie z mię-
dzynarodowymi standardami. Stosowane metody badawcze jako 
pierwsze w Polsce zostały zaakceptowane przez Urząd Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych. Potwierdzono m.in. bakteriostatyczną skuteczność 
tkanin bawełnianych zgodnie z normą AATCC 100-2004 (ory-
ginalny tytuł: Antibacterial Finishes on Textile Materials: Assessment 
of). Powyższa metoda badawcza wykazała, że tkaniny z naniesioną 
odpowiednią ilością krzemionki z nanocząsteczkami srebra mają 
właściwości bakteriostatyczne oraz że tkaniny tradycyjne takich 
właściwości nie mają. Analizy polegały na zakażeniu tkanin szcze-
pami bakterii chorobotwórczych, takimi jak: gronkowiec złocisty 
(Staphylococcus aureus) ATCC 6538 – przedstawiciel bakterii Gram-
-dodatnich oraz pałeczka zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae) 
ATTC 4352 – przedstawiciel bakterii Gram-ujemnych. Odczyty 
ilości drobnoustrojów dokonywano zaraz po zaszczepieniu i po 
24 godz. inkubacji próbek. Otrzymane wyniki przedstawiają ta-
bele 1 i 2. 

Tabele zawierają następujące informacje:
– cfu – colony forming unit (jednostki tworzące kolonie bakterii)
– A [cfu] – liczba kolonii bakterii po 24 godz. w próbce z na-

nosrebrem, 
– B [cfu] – liczba kolonii bakterii w czasie 0 godz. w próbce 

z nanosrebrem,
– C [cfu] – liczba kolonii bakterii w czasie 0 godz. w próbce 

tradycyjnej, 
– D [cfu] – liczba kolonii bakterii w czasie 24 godz. w próbce 

tradycyjnej, 
– R [%] – stopień redukcji obliczano ze wzoru:
 R = (B-A/B) · 100% lub R = (C-A/C) · 100%

(jeżeli B i C są zbliżone, wyciągana jest średnia, jeżeli znacznie 
się różnią – uwzględniana jest większa wartość), 

– NP – niepoliczalna liczba bakterii. 
Aby jednoznacznie można było stwierdzić, czy badana próbka 

miała właściwości bakteriostatyczne, musiały być spełnione nastę-
pujące warunki (4):
– liczba kolonii bakterii po 24 godz. inkubacji w próbkach z na-

nosrebrem powinna być mniejsza bądź równa (w danym rzędzie) 
liczbie kolonii bakterii w czasie 0,  

– liczba kolonii bakterii w próbce tradycyjnej po 24 godz. inku-
bacji powinna być większa od ilości bakterii w czasie 0, stąd 
stosunek D/C powinien być większy od 1.
Otrzymane wyniki wykazały, że tkaniny z nową technologią 

mają właściwości bakteriostatyczne. Oba warunki zostały spełnione, 
mianowicie: liczba kolonii bakterii po 24 godz. inkubacji w prób-
kach z nanosrebrem była mniejsza bądź równa (w danym rzędzie) 
ilości kolonii bakterii w czasie 0, jak również liczba kolonii bakterii 
w próbkach tradycyjnych po 24 godz. inkubacji była większa od ilo-
ści bakterii w czasie 0, stąd stosunek D/C był większy od 1. Tkaniny 
z nową technologią mogą być wykorzystane w produkcji:
– bakteriostatycznej pościeli, ze szczególnym zaleceniem dla 

alergików, która zmniejsza nasilające się objawy np. atopowego 
zapalenia skóry,

– bakteriostatycznych ubiorów dla personelu medycznego, ga-
stronomii, weterynarii,

– bakteriostatycznych legowisk dla zwierząt. 
Testy potwierdzające skuteczność omawianej technologii wy-

konano również dla tworzyw sztucznych, farb czy produktów 
kosmetycznych.

Jest to jedyne rozwiązanie na rynku polskim tak dokładnie 
zbadane pod względem bezpieczeństwa, skuteczności oraz trwa-
łości, wykorzystujące technologię w skali nano. 

Podsumowując, technologia NAVIA™ jest innowacyjną technologią 
dostarczającą efekt bakteriostatyczny, zmniejszającą ryzyko infekcji 
i zakażeń, poprawiającą komfort poprzez eliminację nieprzyjemnych 
zapachów, która w konsekwencji gwarantuje ochronę zdrowia.  

Piśmiennictwo
 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Nanotechnology.
 2. Pritchard D.K.: MRSC Literature review – explosion hazards associated with 

nanopowders. „Health and Safety Laboratory”, HSL/2004/12, March 
2004. 

 3. Meyer M.: What do we know about innovation in nanotechnology? Some 
propositions about an emerging field between hype and path-dependency. Hel-
sinki University of Technology, Working Paper No 2006/1, Espoo, 
Finland 2006.

 4. AATCC 100:2004: Antibacterial Finishes on Textile Materials: Assessment 
of. Standard.

Opis 
próbki

Staphylococcus aureus
[cfu] R

[%]
D/C

A B C D

Tkanina 
z nanosrebrem

14 · 102 28 · 104 – – 99,60 –

Tkanina 
tradycyjna

– – 50,5 · 104 NP – > 1

Tabela 1. Wyniki analiz mikrobiologicznych tkanin dla Staphylococcus 
aureus, przedstawiciela bakterii Gram-dodatnich

Opis
próbki

Klebsiella pneumoniae
[cfu] R

[%]
D/C

A B C D

Tkanina 
z nanosrebrem

< 100 21 · 104 – – 99,99 –

Tkanina 
tradycyjna

– – 43 · 104 NP – > 1

Tabela 2. Wyniki analiz mikrobiologicznych tkanin dla Klebsiella pneumo-
niae, przedstawiciela bakterii Gram-ujemnych
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