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Κατασκεσή μοντέλων Γραυενίοσ – Φοσλερενίων από ταρτοπολτό 
Μοσσικό Γσμνάσιο Ρεθύμνοσ 

Μαθητές: Γθηνπιή  Καιιίηζα, Γππαξάθεο Γηώξγνο, Κακπνύξε Βαζηιηθή, 
Καξαγθηανύξνβα Θενδώξα, , Κηαγηάο Σηαύξνο, Κηηζηάθεο Κσλ/λνο, Μαξθνγηαλλάθεο 

Νεθηάξηνο, Νεζθπγέ Βηθησξία, Σεηξαγάθεο Κώζηαο, Σηεθαλάθε Μαξία, Τδίλα 
Σηαπξνύια, Τδσξηδηλάθεο Μηράιεο, Τζακνπξηδή Θάιεηα, Φηιηππόπνπινο Θάλνο, 

Χαιθηαδάθε Μαξίλα, Χακνγησξγάθε Μαξηαλίθε 
Καθηγητές: Βνπξεμάθε Εξσθίιε, Μαληηάθε Θενδώξα, 

 Μάληδηνο Χξήζηνο 

 

περίληψη: 

 Η λαλνηερλνινγία έρεη εηζρσξήζεη, κε ηα επηηεύγκαηά ηεο, γηα ηα θαιά ζηελ 
θαζεκεξηλή καο δσή ρσξίο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο λα ην μέξνπκε. Από ηελ άιιε ε δνκή ηνπ 
κηθξόθνζκνπ είλαη γηα ηνπο όινπο καο κηα πεξηνρή πνπ ίζσο, κόλν κε ηελ θαληαζία καο 
κπνξνύκε λα ηελ πξνζεγγίζνπκε.  Πάληα  όκσο καο εληππσζηάδνπλ ζρεκαηηθέο 
αλαπαξαζηάζεηο  πνπ αθνξνύλ ζηε δνκή ηεο ύιεο θαη ηηο ζπλαληνύκε θπξίσο ζε επηζθέςεηο 
καο ζε κνπζεία επηζηεκώλ & ηερλνινγίαο ρσξίο λα ζηακαηνύκε ελδόκπρα λα 
αλαξσηηόκαζηε πώο θαηαθέξλνπλ νη επηζηήκνλεο θαη αληηιακβάλνληαη ηελ δνκή ηεο ύιεο. 
Πξνρσξώληαο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο αληηιακβαλόκαζηε όηη, γλώζεηο πνπ θαινύκαζηε 
λα ηηο απνκλεκνλεύζνπκε ζε δηάζηεκα κηθξόηεξν ηεο κηαο εβδνκάδαο, θαηαθηήζεθαλ ζε 
δηάζηεκα ρξόλσλ ή θαη αηώλσλ θαη όηη ε δεκηνπξγηθή θαληαζία θαη ε ειεύζεξε ζθέςε ηνπ 
αλζξώπνπ-επηζηήκνλα  ήηαλ παξάγνληαο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. 

Με αηηία ηε ρξήζε πξνζνκνησκάησλ αηόκσλ θαη κνξίσλ ζην κάζεκα ηεο Χεκείαο καο ήδε 
από ηε Β’ Γπκλαζίνπ  θαη αθνξκή ηελ παξνπζία καο ζην 4ν Παγθύπξην Σπλέδξην Μαζεηώλ 
– Καζεγεηώλ γηα ηηο Θεηηθέο Επηζηήκεο, θπξίσο γηα λα απνθνκίζνπκε γλώζεηο λα 
δηδαρηνύκε δεμηόηεηεο θαη λα αιιάμνπκε ζηάζεηο , πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε κηα κηθξή 
βηβιηνγξαθηθή έξεπλα γηα ηε δνκή θαη ηε ρξήζε αιινηξνπηθώλ κνξθώλ άλζξαθα θαη θπξίσο 
λα πξνζνκνηώζνπκε ηελ ηξηζδηάζηαηε δνκή ηνπο θαηαζθεπάδνληαο κνληέια ηνπο από 
ραξηνπνιηό. 

 

εισήγηση: 

Η λαλνηερλνινγία έρεη εηζρσξήζεη, κε ηα επηηεύγκαηά ηεο, γηα ηα θαιά ζηελ θαζεκεξηλή καο 
δσή ρσξίο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο λα ην μέξνπκε. Από ηελ άιιε ε δνκή ηνπ κηθξόθνζκνπ 
είλαη γηα ηνπο όινπο καο κηα πεξηνρή πνπ ίζσο, κόλν κε ηελ θαληαζία καο κπνξνύκε λα ηελ 
πξνζεγγίζνπκε.  Πάληα  όκσο καο εληππσζηάδνπλ ζρεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο  πνπ 
αθνξνύλ ζηε δνκή ηεο ύιεο θαη ηηο ζπλαληνύκε θπξίσο ζε επηζθέςεηο καο ζε κνπζεία 
επηζηεκώλ & ηερλνινγίαο ρσξίο λα ζηακαηνύκε ελδόκπρα λα αλαξσηηόκαζηε πώο 
θαηαθέξλνπλ νη επηζηήκνλεο θαη αληηιακβάλνληαη ηελ δνκή ηεο ύιεο. Πξνρσξώληαο ζηε 
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο αληηιακβαλόκαζηε όηη, γλώζεηο πνπ θαινύκαζηε λα ηηο 
απνκλεκνλεύζνπκε ζε δηάζηεκα κηθξόηεξν ηεο κηαο εβδνκάδαο, θαηαθηήζεθαλ ζε 
δηάζηεκα ρξόλσλ ή θαη αηώλσλ θαη όηη ε δεκηνπξγηθή θαληαζία θαη ε ειεύζεξε ζθέςε ηνπ 
αλζξώπνπ-επηζηήκνλα  ήηαλ παξάγνληαο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. 

Με αηηία ηε ρξήζε πξνζνκνησκάησλ αηόκσλ θαη κνξίσλ ζην κάζεκα ηεο Χεκείαο καο ήδε 
από ηε Β’ Γπκλαζίνπ  θαη αθνξκή ηελ παξνπζία καο ζην 4ν Παγθύπξην Σπλέδξην Μαζεηώλ 
– Καζεγεηώλ γηα ηηο Θεηηθέο Επηζηήκεο, θπξίσο γηα λα απνθνκίζνπκε γλώζεηο λα 
δηδαρηνύκε δεμηόηεηεο θαη λα αιιάμνπκε ζηάζεηο , πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε κηα κηθξή 
βηβιηνγξαθηθή έξεπλα γηα ηε δνκή θαη ηε ρξήζε αιινηξνπηθώλ κνξθώλ άλζξαθα θαη θπξίσο 
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λα πξνζνκνηώζνπκε ηελ ηξηζδηάζηαηε δνκή ηνπο θαηαζθεπάδνληαο κνληέια ηνπο από 
ραξηνπνιηό. 

 

Οξηζκνί: 

Ναλνηερλνινγία είλαη έλαο όξνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε 

δεκηνπξγία θαη ρξήζε ιεηηνπξγηθώλ δνκώλ κεγέζνπο κεηαμύ 1 θαη 100 λαλνκέηξσλ, ηεο 

ηάμεσο δειαδή ηνπ 10-9κέηξσλ. Οη δηαζηάζεηο γίλνληαη επθνιόηεξα αληηιεπηέο αλαθέξνληαο 

πσο έλα λαλόκεηξν ηζνύηαη πεξίπνπ κε ην 1/80000 κηαο αλζξώπηλεο ηξίραο ή κε ην κήθνο 

10 αηόκσλ πδξνγόλνπ ζε ζεηξά. Καηά παξόκνην ηξόπν νξίδεηαη θαη ν όξνο λαλνεπηζηήκε 

αλαθεξόκελνο ζε επηζηήκεο νη νπνίεο κειεηνύλ θαηλόκελα ζηελ θιίκαθα απηή. 

Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη αλαθέξεηαη ή πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

 Αλάπηπμε Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο ζην αηνκηθό, κνξηαθό θαη καθξνκνξηαθό επίπεδν 

ζε θιίκαθα κεγέζνπο από 1 έσο 100 nm. 

 Αλάπηπμε θαη ρξήζε θαηαζθεπώλ, ζπζθεπώλ θαη ζπζηεκάησλπνπ έρνπλ κνλαδηθέο 

ηδόηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο εμ' αηηίαο ηνπ πνιύ κηθξνύ ηνπο κεγέζνπο. 

 Ιθαλόηεηα ξύζκηζεο θαη ρεηξηζκνύ ηεο ύιεο ζηελ αηνκηθή θιίκαθα. 

 Ο ζπλδπαζκόο όισλ ησλ παξαπάλσ κε βάζεη ηηο αξρέο ηεο Φπζηθήο, ηνπο λόκνπο 

ηεο Χεκείαο θαη Βηνινγίαο γηα ηελ παξαγσγή δηαηάμεσλ θαη ζπζηεκάησλ ζηε 

λαλνθιίκαθα.1 
 

 

Γξαθέλην: είλαη ην όλνκα πνπ δόζεθε ζηε κνξθή άλζξαθα πνπ απνηειείηαη από έλα 
κνλαδηθό επίπεδν ζηξώκα αηόκσλ άλζξαθα, πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο ζε εθαπηόκελα 
εμάγσλα. 
 
Τα θνπιεξέληα είλαη αλζξαθηθέο δνκέο (όπσο είλαη θαη ν γξαθίηεο ή νη λαλνζσιήλεο 
άλζξαθα), νη νπνίεο έρνπλ ζθαηξηθό ζρήκα θαη αλαθαιύθζεθαλ ην 1985 από ηνλ Χάξνιλη 
Κξόην θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Τν πην γλσζηό θνπιεξέλην είλαη απηό ην νπνίν απνηειείηαη 
από 60 άηνκα άλζξαθα (C) θαη είλαη γλσζηό σο «κπαθκηλζηεξθνπιεξέλην», αιιά επίζεο 
θνηλά είλαη απηά κε 70, 76 θαη 84 άηνκα άλζξαθα.2 
 
Οη λαλνζσιήλεο άλζξαθα είλαη νκόθεληξνη θύιηλδξνη γξαθίηε, θιεηζηνί ζε θάζε άθξν κε 
πεληακειείο δαθηπιίνπο θαη αλαθαιπθζήθαλ ην 1991 από ηνλ Sumio Iijima. Οη λαλνζσιήλεο 
κπνξεί λα είλαη πνιπθινητθνί κε έλα θεληξηθό ζσιήλα λα πεξηβάιιεηαη από έλα ή 
πεξηζζόηεξα ζηξώκαηα γξαθίηε ή κνλνθινητθνί όπνπ ππάξρεη κόλν έλαο ζσιήλαο θαη 
θαζόινπ επηπιένλ ζηξώκαηα γξαθίηε. Όηαλ λαλνζσιήλεο νκαδνπνηνύληαη έρνπκε ηηο 
ιεγόκελεο ζπζηνηρίεο λαλνζσιήλσλ. 3 

Εικόνα 1 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%89%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%89%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1985
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9A%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9A%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%81%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
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η ππώηη επαθή με 

ηα σειποποίηηα 

πποζομοιώμαηα 

Εικόνα 2 
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Η ππόηαζη να πάμε Κύππο 

έβαλε «θωηιά» ζηα σέπια μαρ!!! 
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Έηοιμα πλέον ηα άηομα ηος άνθπακα 

για ηο μεγάλο ηοςρ ηαξίδι!!! ζρ! Μην 

ηοςρ ηο πείηε είναι έκπληξη, θα πάνε 

Κύππο!!! 
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Βιβλιογρυία: 

1 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF

%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1 
2 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%81%CE%AD

%CE%BD%CE%B9%CE%BF 
3 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%89%CE

%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE
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Εηθόλα 1: http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/chimeia/did_yliko_c_gym.html  

Εικόνα 2: http://www.tovima.gr/oldPhotos/franklin/14546815.jpg 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%89%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%89%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%89%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/chimeia/did_yliko_c_gym.html
http://www.tovima.gr/oldPhotos/franklin/14546815.jpg

