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nanoGradnja - motivi

Gradbena industrija 

 5% CO2 samo cement

 10% materiala v izgubo

 20-30% dela v izgubo

1.6 milijarde prebivalcev 
Zemlje nima ustreznega 
bivališča

Potenciali NT in BT



nanoGradnja - cilji

Upoštevaje potenciale

 ogljičnih nanomaterialov

 nanorobotike in nanofabrikacije

 biotehnologije

zasnovati „top-down“ koncept gradnje 
iz nano v metersko raven

 formulirati pogoje, zahteve in smernice 
za nadaljnje raziskave



nanoGradnja - koncept 

 Nanoroboti

 z ogljikom iz CO2 iz zraka

 gradijo kompaktno strukturo karbonskih 
nanocevk (KNC) z zahtevanimi lastnostmi

 z uporabo svetlobe

 kot zunanjim virom energije, in

 za posredovanje instrukcij, kodiranih z 
uporabo različnih valovnih dolžin



 digitalni 3D model

Posamezne valovne 
dolžine določajo, 
kakšne KNC naj 
nanoroboti sestavljajo

Projektor svetlobe

tloris 0



tloris 0

Plast nanorobotov



Ukaz:
- sestavljaj KNC strukturo
z visoko nosilnostjo



Ukaz:
- sestavljaj KNC strukturo
z visoko nosilnostjo

Ukaz:
- Sestavljaj plast
prevodnih KNC

Vse napeljave
so vključene 
(vodovod, 
električno
omrežje,...)



Začasen, podporni
KNC materijal, 
ki se po zaključku
razgradi

Zgradba postopoma
raste...



nanoGradnja - zahteve

1. Poseben Informacijski Model Zgradbe 
(BIM) in orodja za modeliranje 

2. Svetlobni projektor

3. Nanomaterial - 3D KNC struktura

4. Nanoroboti





nanoGradnja - zahteve

Svetlobni projektor

Ukazi = valovne dolžine
vsak tip KNC predstavlja druga „barva“

Poseben spekter za preprečitev 
interference z naravno svetlobo

Ustrezna resolucija

Ustrezen energijski fluks

Stabilna lega



Karbonske nanocevke (KNC) 
lahko imajo izjemne lastnosti
 Natezna trdnost do 63 Gpa (izmerjeno)

 Električna prevodnost

 Prozornost ali obarvanost

ki se načrtujejo z geometrijo KNC

3D KNC struktura: poln, kompakten 
materijal, gostote 182 Kg/m3

nanoGradnja - zahteve

3D KNC



nanoGradnja - zahteve

Nanoroboti

Zahteve:

Energija iz svetlobe

C iz CO2 iz zraka

Instrukcije preko svetlobe (z ustrezno 
interpretacijo valovnih dolžin)

sestavljanje 3D KNC strukture z 
zahtevanimi lastnostmi

http://www.zekesmithillustration.com/port/nature.html







nanoGradnja - zahteve

Vprašanje zame ni ali lahko bio & 
nanotehnologija postavljene zahteve 
izpolnita, temveč kdaj jih bosta.

Obstaja namreč potrditev koncepta.

www.n2mbuilding.org


