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Nanokomik erronkako parte-hartzaileak

koLaBoratzaiLeak



Azken mendeko aurrerapen zientifikoek nanozientzia errealitate bilakatu dute. Mekanika 
kuantikoari esker, materian nanoeskalan agertzen diren propietate eta fenomenoak 
ulertzen ditugu eta mikroskopio handiei esker, atomoak banan-banan manipulatzeko 
gai gara. Zientzia alor honek eskaintzen dituen aukerak amaigabeak dira eta eragin 
nabarmena izango dute medizinatik hasi eta eraikuntzara doazen sektoreetan, gure 
bizimoduan aldaketa garrantzitsuak eraginez. 

Errealitate horren jakitun, CIC nanoGUNE eta Donostia International Physics Center 
(DIPC) ikerketa zentroek nanoKOMIK proiektua bultzatu dute 2016 urtean lehenengo 
nanofikziozko komiki parte hartzailea sortzeko asmoz. Dibulgaziozko proiektu 
hau kolektiboa eta multidisziplinarra da eta nazioarteko izaera du. Bere helburua, 
nanozientzia eta nanoteknologiaren alorrean ematen diren aurrerapausoen indar 
eraldatzailea gizarteratzea da. 
 
Komiki liburu hau nanoKOMIK proiektuaren emaitza da. Aurrera eramateko, 2016 hasieran 
nanoKOMIK erronka plazaratu zen, 12 eta 18 urte bitarteko 190 gaztetik gora sormen 
prozesu aske batean nahasiz. Gazteek, nanobotereez baliatzen den superheroia sortu 
dute, hau da, materiak nanozientzia eta nanoteknologiari esker bereganatzen dituen 
propietate harrigarriez baliatzen den pertsonaia. Denera, 100 lanetik gora aurkeztu dira 
euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez.    

Erronkara aurkeztutako ideiarik onenetan oinarrituz, “Dayanne eta Murillo. 
Nanozientziaren indarra” sortu da. Komikia eskuragarri dago euskaraz, erdaraz, 
frantsesez eta ingelesez www.nanokomik.com webgunean. 

nanoKOMIK proiektuak, Zientziaren eta Teknologiaren Espainiako Fundazioa (FECYT) – 
Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioaren diru laguntza jaso du. 



Bai

Badakit

Jenio bat naiz.

Murillo doktorea!
Ez zaitut kafetegian

ikusi.

KAIXO, DAYANNE!
Hementxe nabil,

zientziaren
misterioetan
murgilduta.

Gekko‐eskularruak.
Sekulako asmakizuna!

Begira,
begira!

- 4 -Autumn K. (2006) American Scientist 94 libk., 2. zk, 124. or. 

ITSATSITA



Nire laguntxoari begira
bururatu zitzaidan ideia. Lizard ezin hobeto

igotzen da paretetan gora. Edozein gainazaletan
atxikitzeko gai denez, ez da erortzen
grabitatearen eraginez. Bazenekien hanka

nanoteknologikoak dituela?

Ekarri eskularru hori!

Inbidia ez da batere ona.

Baina, zer egin
duzu? Nola
jaitsiko dut

hortik?

Zuk jakingo
duzu. Zu zara
jenioa ezta?

Ez dakizu ondo
non sartzen ari zaren,
Murillo. Zer prestatu
dudan ikusten duzunean,
hitzik gabe geratuko

zara.

Lizardek milioika ile fin‐fin dauzka hanketan. Ile bakoitzak
ehunka adar ditu, eta adar bakoitzak 100‐200 nanometroko
txanpiñoi txikiak dauzka puntan. Van der Waals‐en indarrari
esker, txanpiñoi bakoitzak inurri baten zama jasan dezake.
Gekkoak, hanketako milioika ileen indarraz baliatuz sabaian
zintzilik egoteko eta 130 kilogramo jasateko gai dira.

- 5 - www.nanokomik.com
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Zergatik esan ote dit
hona etortzeko?

Badaki igerilekuak ez
zaizkidala batere

gustatzen...

- 6 -Li Wen, L., et al. (2014) 
Journal of Experimental Biology 217: 1656-1666.

BLAI!
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Nire jantzi berriarekin
tximista bezain azkar

egiten dut igeri,
eta busti gabe!

Izugarria,
baietz?

Nanoegituratutako jantziak propietate superhidrofoboak ditu eta marrazoaren azala
imitatzen du; horrela, urarekin marruskadura txikitu egiten da igeriketa abiadura
azkartuz.

Ehun artifiziala Marrazoaren azala



Dayanne,
egingo al ditugu

bakeak?

Goazen,
har dezagun
freskagarri bat!

3!

Ah!

1

2

eta...

Deposizio laborategian.

- 8 -Kauffman, G., and Mayo, I. (1993), Chem Matters, Oct 4-7.

Jatorrira BUeLtaN
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Dayanne,
egingo al ditugu

bakeak?

Goazen,
har dezagun
freskagarri bat!

3!

Ah!

1

2

eta...

Deposizio laborategian.
Zer iruditzen zaizu nire

tramankulu berria?

Hemen sakatzean,
korronte elektrikoarekin
berotu egiten da, eta...

...hasierako forma
berreskuratzen du.

Zergatik daude hainbeste
poltsa eta lata lurrean?

Uste dut prototipoa ez
dagoela oraindik

aurkezteko moduan...

Tori!

Aleazio malgu batzuek
forma‐memoria daukate;
adibidez, nitinolak.
Nitinola, nikelaren eta
titanioaren arteko
nahasketa bat da.
Horrelako aleazioak erraz
deformatzen dira, baina,
berotzean,
hasierako forma
berreskuratzen dute,
nanoegitura aldarazten
duten desplazamendu
atomikoei esker.

Jatorrizko forma

Deformazioa

Jatorrira itzulera



Bizkarrean
itsatsita zeneukan.

Kalkulu‐zentroan,
superkonputagailuak
datu mordoa
prozesatzen ari diren
bitartean...

Areto Garbian, zorrozki kontrolatzen dituzte ingurumen‐parametroak
(airean dauden partikulak, hezetasuna, argitasuna...), laginak ez kutsatzeko.

Barkatu.

- 10 -Teyssier, J., et al. (2015) Nature Communications 6:6368.

GINKANA
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Barkatu.

MehatxupeanLasai

Non arraio zaude,
Dayanne?

Kar‐kar‐kar!

Gustatu al zaizu
kameleoiaren trikimailua?

Animo, mutil!
Ez da hainbesterako

izan eta!

Laserrari buruz
ariko zen...

Jantzia nanokristalezko sare batez egina dago. Kameleoiaren azaleko zelulen
funtzionamenduan oinarrituz, aldatu egiten du bere dentsitatea. Horrela,
kontrolatu egiten du islatzen duen argia, eta, kolorez aldatzea lortzen du,
inguruarekin mimetizatuz.

Nanooptikako laborategian, potentzia super handiko laser
argiarekin egiten dute lan, gailu optoelektronikoak garatzeko.



Nanopartikulek degradatu egiten dute birusaren egitura,
gainazalean duten osagai bitxi bati esker. Osagai hori melitina da,
erlearen pozoiaren printzipio aktiboa. Melitinak beste zelulei kalterik
eragin gabe erasotzen du birusa.

Murillo, Zer
gertatzen da?
Telefonoz hitz

egitean kezkatuta
sumatu zaitut.

Lizard da. Birus hilgarri bat
dauka. Orduak

daramatza mugitu
ere egin gabe...

Agian, Ramírez‐ek
garatu dituen

nanopartikulek
salbatuko lukete, baina
badakizu nolakoa den...

Zure laguntza
behar dut!

Kaixo...
Ramírez.

Egon lasai!
Antidoto pixka bat hartuko
diogu. Ez da konturatu ere

egingo.

Berriz ere hemen?
Esan dizut nire asmakizuna

nirea bakarrik dela.
Zertan eta zomorro zikin
horretan gastatzea nahi

duzu. Bai zera!

- 12 -Hood JL, et al. (2003) Antiviral Therapy. Vol. 19: 95 – 103.

HILTZAILE TXIKIA



- 13 - www.nanokomik.com

DAYANNE eta MURILLO
Nanozientziaren indarra 

Nik sortua da;
nik asmatua.

Sugandila hori
hainbeste maite

baduzu, erosi beste
bat eta jarri izen

berdina.

Ez duzu aldea
sumatuko...

Nola zuen
izena? Lisa?
KAR‐KAR‐KAR

Ongi da, ongi da...
Bakean utziko zaitut.

Goazen
lehenbailehen! Sendatuko

ote da...

Nork maite zaitu
gehien? Polit hori.

Nork maite zaitu nik baino gehiago?

Inork ez!



Denok eduki
beharko genuke
horrelako kapa

bat.

Zuek guztiokin...

suuuupermurillo!!!! Eta bere
kapa berezia,

kalitate oneneko
grafenoarekin

egina!

Ba ikusiko duzu
hobetzen dudanean...

Grafenoa karbono purua da, diamantea bezala, baina atomoak hexagono‐
forman kokatuta daude, atomo bakarreko lodiera duen geruza batean.
Existitzen den geruzarik finena da, eta altzairurik onena baino 100 bat aldiz
gogorragoa. Malgua da, super‐arina, gardena eta eroale bikaina. Gainera,
babestu egiten du erradiazio ionizatzailearen aurrean.

ejem...

Tunel‐Efektuko Mikroskopia Laborategian.

Jaitsi hortik,
mutil!

Mina hartuko
duzu!

- 14 -Yanwu Zhu et al. (2010) Adv. Mater. 22, 3906–3924

HARRI BITXIA
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Tunel‐Efektuko Mikroskopia Laborategian.

Jaitsi hortik,
mutil!

Mina hartuko
duzu!

ai ama...

Eta
horretarako,
gauza hauek

guztiak
ekarri ditut.

Prest?

Kaparen
eraginkortasuna

frogatzeko
ordua da

orain.

taTXaaaaaaaAN!!!!

Hor
doaz!!!

Uau!!!
Ez dut

ezertxo ere
sentitu!

SUPERDAYANNE
NAIZ!!!

Puuuf!
Eskerrak...

Kongresurako
justu justu

helduko gara.
Oraingoan bai
izango dugula

arrakasta!



Ah!
New York!

¿Dafne?

Orain ulertzen
dut aurpegiko

mozorroarena.
Baina zergatik

jantzi behar ditut
gure asmakizunak?
Mozorro honek

kilimak egiten dizkit
sudurrean.

Festa bukatzean
Central Park‐era

joango gara
asmakizunak
frogatzera.

Pentsatze hutsarekin,
burura igotzen ari

zait pontxea.

Horregatik nabari
dut halako kiratsa...

Ondo pasatzeko ordua da!
Izugarri gustatzen zaizkit

mozorro‐festak!

Dayanne?
Bueltatu zaitez

lurrera!

Nanoteknologiako biltzar batean...

Dayannek sudurrean daraman nanosentsoreak edozein substantzia detektatzen du.
Milioika sentsore ultrasentikor ditu, airean dauden molekulak banan‐banan bereizteko
gai direnak.

- 16 -M. Zougagh et al. (2009), Analyst, 134, 1274–1290. 

PONTXE GEHIEGI
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Catering‐eko kamioi
horretatik dator.

Baina,
NORA ZOAZ?

Bai.
Lehendabizi, pontxea

artsenikoarekin
pozoitu. Eginda!

sandy...?

Bigarren,
txotxolo

horien
ordenagailuak

lapurtu.
Ondo, ezta?

Sandy?

Ongi, Richy,
gogora dezagun

nagusiaren
plana.

Oh, Oh...



Brindisean denok
pozoitzeko asmoa dute.

Poliziari deitu
behar zaio.

Bakar bakarrik agertuko da gure
gaizkilea. Azkenean aurpegia ikusiko

diot nire anaia maitea balaz josi zuen
alproja madarikatu horri.

Ongi etorri
nanoteknologiako

zuen azken biltzarrera.
Begiratu denok

pantailara.

Jaun‐andreok.

Eta azpijoko honen
atzean nor dagoen jakin

gabe geratu? EzTA
pentsatu ere! Ideia

hobe bat daukat.
Pasmari?

Bakero bakarti batentzako
egitekoa da hau.

Zer diozu?
Ez nazazu beldurtu...

Planck‐en izenean!
Zentratu zaitez! Zuk

ez duzu anaiarik!

Jules Von Lavern
doktorea nauzue.

Disoluzioan
gehitutako burdin

oxidozko nanopartikula
magnetikoak artsenikoari

atxikitzen zaizkio, eta iman
baten bidez kanporatzen

dira. Indian eta
Bangladeshen pozoitutako
putzuak deskontaminatzeko

erabiltzen ari dira.
Pontxearekin erabiliko

ditugu.

- 18 -Cafer T. Yavuz, et al. (2006) Science 314 (5801).
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Komunitate
zientifikoak

nire ikerketa guztiak
asmakeriak baino ez zirela

leporatu zidanetik,
helburu bakarra izan dut...

vendetta!

Hil ala bizi
borrokatuko nintzateke
zuekin guztiekin, baina ez

dut astirik. Beraz... pozoitu
egin dut pontxea. Eta, bide
batez, asmakizun guztiak

lapurtu dizkizuet,
argitaratu baino

lehen.

Tamalez...

Otoiz egiteko ordua
iritsi zaizue! Baldin eta
sinestunak bazarete!

KAR‐KAR‐KAR!

Itxoin, honezkero
hilda beharko zenukete...

Zergatik ez
zaudete hilda?

Oraingoan libratu
zarete, baina jolasteko gogoa
baduzue, horretarako tortura
instrumentu bikaina daukat...
zuen asmakizunak!
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