
Pokročilé materiály
Moderné materiály umožňujú niektoré z 

najmodernejších aspektov moderného života. 

Môžu transformovať alebo ukladať energiu, premieňať 

svetelné impulzy na informácie, poskytovať štrukturálnu 

podporu, ktorá chráni životy, a spoločne vykonávajú 

biologické funkcie v organizmoch vrátane ľudského tela. 

Počnúc ich včasnou konceptualizáciou môžu byť 

zariadenia, katalyzátory, bioimplantáty, biologicky 

odbúrateľné plasty a nanomateriály navrhnuté tak, aby 

využívali umelú inteligenciu a digitálne vyrábané. 

Geopolitické obmedzenia a iné výzvy však bránili 

prístupu k (a zavádzaniu) vyspelých materiálov a 

zároveň by sa mal urýchliť ich príspevok k inkluzívnemu 

hospodárskemu rastu v rozvojových krajinách.



Materiálne riziko a odmena 

Výhody a nevýhody moderných materiálov sa musia starostlivo riadiť

Každá predchádzajúca priemyselná revolúcia bola zmiernená skutočnosťou, že vystavila ľudí vážnym rizikám. 

Technologický pokrok, ktorý sa dosiahol počas každej iterácie, nám však pomohol lepšie sa vyrovnať s každým novým 

vývojom a zároveň nám pomáhať postupne zlepšovať naše postupy kolektívneho riadenia rizík. 

Vzájomná prepojenosť technológií, ktoré sú základom súčasnej štvrtej priemyselnej revolúcie, si vyžaduje nové prístupy s 

cieľom účinne riešiť potenciálne ďalekosiahle negatívne vplyvy. Aj keď existuje veľký záujem o riešenie etických úvah 

týkajúcich sa používania umelej inteligencie a robotiky, nemusí to tak byť v prípade etických úvah spojených s materiálmi 

používanými v našich špičkových smartfónoch. 

Je však potrebné dôsledne zvážiť bezpečnosť ľudí v každej etape životného cyklu vývoja materiálov či už súvisí s 

porušovaním ľudských práv detí vykorisťovaných v baniach v subsaharskej Afrike, aby sa vyrobil kobalt potrebný pre 

batérie smartphonov, alebo na ďalšie záležitosti, ako je napríklad základná chemická toxicita a úrovne vystavenia žiareniu.



Materiálne riziko a odmena 

Okrem toho by sa malo všeobecnejšie pochopiť, že akékoľvek poľnohospodárske plodiny pestované na výrobu materiálov 
môžu v konečnom dôsledku predstavovať nové riziká pre globálnu biodiverzitu, ktorá je už vážne ohrozená. 

A ďalší rozvoj zdrojov jadrovej energie by sa nemal sústrediť na potrebu posilnenia bezpečnostných systémov pre 
spoločenstvá nachádzajúce sa v blízkosti reaktorov (primerané riešenie súvisiacich rizík pre kvalitu ovzdušia a vody a pre 

integritu potravinových systémov si vyžaduje skutočne systematický pohľad). 

Nanomateriály, malé častice a vlákna používané vo všetkom, od farby až po izoláciu, sú fascinujúce z dôvodu bohatstva 
modifikovaných vlastností, ktoré môžu využívať mnohé priemyselné odvetvia. 

Z inžinierskych nanomateriálov sa vyrába čoraz viac spotrebných výrobkov vrátane odevov a výrobkov osobnej starostlivosti. 
Pre úspešnú integráciu nevyhnutných aspektov bezpečnosti do systémov riadenia rizík je však kľúčový holistický pohľad na 

riziká spojené s nanomateriálmi a súvisiace procesné riziká. 

Úspešné zmiernenie rizika bude brať do úvahy materiálne vlastnosti a súvisiace účinky na zdravie a potenciál uvoľnenia a 
vystavenia pri práci.



Zručnosti v oblasti hybridných materiálov

Vedci, ktorí majú nové zručnosti, prepisujú DNA objavu materiálu

Je potrebné ďalej skúmať hranice vedomostí, ale malo by to začať poskytovaním spôsobov, ako môžu interdisciplinárne tímy 
spolupracovať na dosahovaní spoločných cieľov  a získať prístup k širšej základni skúseností, ako by bolo inak možné. 

Aby sa objavili nové dôležité materiály a javy, je potrebná väčšia spolupráca medzi vedcami a technikmi ako kedykoľvek 
predtým. 

To sa dá dosiahnuť pomocou nových simulačných nástrojov, použitím lepších metodológií výskumu a poskytovaním školení 
pre viac študentov v disciplínach STEM (vedecké, technologické, inžinierske a matematické). Vyžaduje sa nový typ odborníka, 

ktorý je schopný myslieť, vytvárať a prevádzkovať spoluprácu, výskumný pracovník v oblasti biologických materiálov, ktorý má 
in vivo znalosti o fyziologických systémoch, hierarchickom usporiadaní a odolnosti voči mechanizmom biologického 

znečistenia. 

Procesy rozšíreného schvaľovania však môžu mať škodlivý vplyv na čas potrebný na komercializáciu inovácií a môžu odradiť 
od skutočne riskantných inovácií tým, že odrádzajú od riskovania. 

Zapojením sa do spolupráce a interdisciplinárnych platforiem od začiatku sa takéto potenciálne prekážky dajú vyriešiť 
čoskoro a predstavujú menšie riziko oslabenia hľadania nových obchodných modelov.



Zručnosti v oblasti hybridných materiálov

Budúca generácia vývoja materiálov bude strategicky zahŕňať simuláciu a výpočet spolu s interdisciplinárnymi procesmi 

zisťovania, ktoré zahŕňajú experimentálny návrh, rýchle prototypovanie, automatické získavanie a analýzu údajov a 

samooptimalizačné dráhy. 

Tradičné hranice sa budú naďalej rozostrovať a materiály sa budú systematicky vyvíjať vďaka nemenej malému vývoju v 

oblasti výpočtov, ktoré vytvárajú silné nástroje na modelovanie a vizualizáciu, a za manipuláciu a analýzu údajov, ktoré 

umožňujú návrh materiálov zdola nahor a optimalizáciu prostredníctvom slučky spätnej väzby (kde výstup z jedného úsilia sa 

používa ako vstup pre iný). 

Vedci údajov, programátori a návrhári algoritmov budú stále viac pracovať ruka v ruke s vedcami o materiáloch s ľuďmi z 

tradičných disciplín spôsobom, ktorý rozptyľuje odborné znalosti a podporuje krížový vývoj. 

Pretože príliš prísne nariadenia, ktorými sa riadi používanie materiálov, by mohli brániť našej schopnosti čeliť a zdolať naše 

najnaliehavejšie výzvy, musíme toto riziko minimalizovať tým, že sa budeme usilovať o zvýšenie interdisciplinárnej spolupráce, 

rozšírením vzdelávania a záujmov vedcov a technikov a vytvorením zapojiť do rozhodovania všetky zainteresované strany 

(vrátane verejného a súkromného sektora).



Ekonomika obežných materiálov

Objavujú sa inteligentnejšie spôsoby použitia a opätovného použitia materiálo

Základné ľudské potreby, ako je jedlo, bývanie a mobilita, si vyžadujú využívanie prírodných zdrojov a boli tradične uspokojené iba 
získavaním, spracovaním a obchodovaním so zdrojmi potrebnými pre nekonečné výrobné cykly. 

Nedostatok zdrojov a potreba väčšej zodpovednosti za životné prostredie však viedli k potrebe správnejšieho využívania materiálov. 
„Obehové hospodárstvo“ v materiáloch zahŕňa systém s uzavretou slučkou, v ktorom sa odpad, emisie a spotreba energie 

minimalizujú zúžením materiálových a energetických potrieb. Týmto spôsobom sa odpad premiestňuje ako doplnková surovina, ktorá 
premieňa svoju hodnotu a mení štruktúru štruktúr na účely „upcycling“ alebo prepracovania odpadu na kvalitnejšie výrobky. 

V súčasnosti je viac ako kedykoľvek predtým potrebné zahrnúť koncepty obehovej ekonomiky do všetkých fáz výroby a použitia 
materiálov. To platí najmä pre pokročilé materiály, ktoré majú relatívne vysoko výkonné atribúty, vďaka ktorým sú ideálne na 
obnovenie hodnoty po prvom zamýšľanom použití. 

Kruhové roztoky je možné aplikovať v rôznych fázach životného cyklu materiálov, polyhexahydrotriazíny sú relatívne trvanlivou a 
recyklovateľnou novou formou plastu. Materiál, ktorý bol predtým odsúdený na dlhý, ale jediný život, z ktorého sa väčšina môže 

vyskytnúť na skládke.



Ekonomika obežných materiálov

Zdroje kritických minerálnych komponentov pre high-tech zariadenia sa menia novými procesmi, ako je napríklad bio-ťažba 

alebo pomocou mikróbov na extrakciu kovov spôsobom, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu. 

Okrem toho bude výroba pravdepodobne aj naďalej optimalizovaná spôsobom, ktorý zníži odpad vďaka 3D tlači a biosyntéze. 

Aby však mohla prosperovať obehová ekonomika skutočných materiálov, je dôležité úplne odstrániť pojem „koniec 

životnosti“ najmä v prípade kovov. 

Iniciatívy mestskej ťažby v súčasnosti dopĺňajú úsilie o regeneráciu a nové použitie kovov, pretože toky odpadu sa stále viac

upchávajú vyradenou elektronikou. Medzitým môže biologická degradácia v prípade mäkkých látok dôjsť k renesancii v 

dôsledku zvyšujúcej sa schopnosti modifikovať organizmy prerušením chemických väzieb (v tejto oblasti je však potrebný ďalší 

výskum, najmä pokiaľ ide o vývoj nových enzymatických systémov). 

Okrem toho technológie ako blockchain môžu umožniť presnejšiu sledovateľnosť materiálov počas ich životného cyklu 

(napríklad podrobnejšie informácie o ich udržateľnosti). 

Schopnosť vyvinúť systémy s úplne uzavretými okruhmi, ktoré zahŕňajú opakované použitie vody a nižšie emisie uhlíka, 

zostane v dohľadnej budúcnosti naďalej dôležitým problémom pre ťažobný priemysel a ďalšie priemyselné odvetvia.



Umelá inteligencia a materiály

Zvýšený výpočtový výkon a strojové učenie urýchľujú navrhovanie a inovácie pokročilých materiálov

Obrovské množstvo údajov, ktoré sa doteraz zhromažďovali o existujúcich materiáloch, spolu s rastúcou schopnosťou nasadiť 
výpočtový výkon a algoritmy, znamená, že nové materiály sa objavujú stále rýchlejšie. 

Strojové učenie alebo automatizované výpočty založené na údajoch bez priameho ľudského vstupu umožňujú rýchlejšie 
metódy substitúcie a transformácie, zatiaľ čo prístup k rýchlejším počítačovým zoskupeniam a rozšírenej realite má 

dramatický vplyv na riešenie problémov, sekvenovaním génov došlo k predchádzajúcemu pokroku pri zvyšovaní výpočtového 
výkonu a analýze údajov. 

Budúca generácia materiálov bude pravdepodobne zahŕňať nové technológie prostredníctvom integrovaných procesov 
zisťovania, ako je experimentálny dizajn, rýchle prototypovanie, automatizované získavanie a analýza údajov a 
samooptimalizačné cesty pre výrobné cykly. Digitálni návrhári budú stále viac spolupracovať s vedcami v oblasti materiálov s 
cieľom optimalizovať vlastnosti pre zamýšľanú aplikáciu na obmedzenej výrobnej báze. 

Medzitým sa hodnota obrovských databáz štruktúr a vlastností bude ďalej využívať iba čoraz dômyselnejšími algoritmami, 
ktoré dokážu presnejšie a rýchlejšie predpovedať, ktoré kombinovať, aby sa maximalizoval výkon.



Umelá inteligencia a materiály

Vedci z MIT vyvinuli systém strojového učenia, ktorý skenuje akademické práce, aby zistil, ktoré obsahujú pokyny na výrobu 
určitých materiálov, zatiaľ čo vedci švajčiarskej École Polytechnique Fédérale de Lausanne použili databázy na nájdenie 3D 
materiálov, ktoré je možné od seba oddeliť, aby vytvorili 2D materiály, ktoré majú iba jednu vrstvu, môžu mať v 3D podobe 
nedostupné mimoriadne vlastnosti (napríklad grafén, ktorý sa používa vo všetkom, od dotykových obrazoviek až po tenisové 
rakety). 

Aj keď budúcnosť AI a materiálovej vedy je sľubná a hoci existuje veľké množstvo dostupných údajov, nie všetky sú 
použiteľné. 

Pole materiálov môže byť v konečnom dôsledku viazané obmedzeniami vedy o údajoch a keďže sa rozlišovacie schopnosti 
dostanú z oblasti molekúl k informáciám, prenikajú komplexnejšie prístupy k etickému použitiu údajov. 

Stále viac budú potrebné iniciatívy, ako je Multiinštitucionálna iniciatíva materiálového genómu, ktorá spája politiku, 
zdroje a infraštruktúru s cieľom rýchlejšie a nákladovo efektívnejšie objavovať, vyrábať a zavádzať systémy.



Hraničné materiály

Nové nástroje a metódy zvyšujú tempo vývoja špičkových materiálov

Efektívnosť a tempo vývoja nových materiálov boli tradične brzdené metodikami zakorenenými v pokusoch a omyloch a 
niekedy aj nedostatkom šťastia a nešťastia. 

Teraz však pokrok v charakterizácii nových materiálov a súvisiace analytické techniky dramaticky urýchľujú proces a zároveň 
zvyšujú jeho presnosť. 

Neúprosná optimalizácia charakterizačných techník nám dáva nielen väčšie porozumenie materiálovým problémom, ale tiež 
skracuje spätnoväzbové slučky, ktoré privádzajú konštruktívne údaje do postupných fáz vývoja. 

Paralelne s tým sú limity stanovené kombináciou materiálov prekonávané racionálnymi procesmi navrhovania zdola nahor 
pre hybridné materiály a manipuláciou s hierarchickými kompozitmi (ktoré spájajú materiály s cieľom posilniť výkon). 

Lepšie charakterizačné techniky môžu pomôcť identifikovať a zmerať miniaturizované elektronické zariadenia, napríklad nám 
môžu pomôcť vidieť ich v praxi (elektrokatalýza umožňuje pozorovanie jednotlivých nanočastíc vykonávajúcich komplexné 
procesy podrobne), pomáha nám vidieť ich integráciu a zvyšuje sledovateľnosť (pokiaľ ide o hodnotenie toxicity nanočastíc

viazaných na živé organizmy).



Hraničné materiály

Naša schopnosť vizualizovať hmotu veľmi podrobne, až po atómovú úroveň a v jej prirodzenom prostredí, sa v posledných 
rokoch dramaticky zlepšila. 

Len v poslednom desaťročí pokrok v zobrazovacích technikách umožnil vedcom pozornejšie sledovať správanie materiálov a 
priniesol významné zisky v porozumení a zlepšovaní funkčných parametrov. 

Tomografia v reálnom čase s vysokým rozlíšením (zobrazenie prierezu objektu) môže poskytnúť 3D pohľad na architektúru 
zariadenia a ukázať, ako sa toto zariadenie zmení v porovnaní s prostredím. 

Okrem toho sa dosahuje pokrok aj v rámci tradične prísnejších techník, ako je elektrónová mikroskopia s vysokým rozlíšením 
(ktorá môže umožniť zobrazenie atómovej štruktúry materiálu) alebo röntgenová fotoelektronová spektroskopia (použitá na 

analýzu povrchovej chémie), ktoré sa stali pracovnými charaktermi materiálov. 

Medzitým röntgenové lúče s vysokou energiou a synchrotrónmi používané spolu s rozptylom neutrónov umožňujú 
priestorovo-časovú charakterizáciu materiálov na atómovej úrovni a mikroskopia atómovej sily vo všeobecnosti ďalej zvýšila 

maximálne možné rozlíšenia, čo umožňuje presnú charakterizáciu viacrozmernej povrchovej sondy.



Viacnásobná a nepriama funkčnosť 

Vysoko výkonné a hybridné materiály sa môžu použiť na vytvorenie hygienických priestorov a na pomoc pri degradácii odpadu

Rozširujúce sa požiadavky vedeckého a obchodného prieskumu si vyžadujú nový, vyšší výkon z materiálov. 

Sektor materiálov vo veľkej miere reagoval na túto potrebu zrýchlením prechodu do sféry multifunkčnosti materiály boli čoraz viac 
navrhnuté tak, aby kombinovali štrukturálne aj funkčné vlastnosti. 

Hlbšie porozumenie týmto základným vlastnostiam zase umožňuje viac zdola nahor prispôsobený dizajn materiálov, ktoré sú schopné 
súčasne poskytovať vysoký výkon v mnohých rôznych oblastiach, pričom sa minimalizujú kompromisy. 

Potreby, ktoré vznikajú pri priesečníku biológie, medicíny a materiálov, si budú vyžadovať integrovaný návrh fyzických priestorov 
používaných na poskytovanie zdravotnej starostlivosti takže ich možno použiť na poskytovanie rôznych riešení a zároveň chrániť pred 
šírením infekcie. 

Jedným príkladom zbližovania štruktúrnych a funkčných vlastností sú povrchy, ktoré budú čoraz viac kombinovať takúto biocídnu 
aktivitu (ničenie škodlivých organizmov) s inými funkciami, ako je snímanie alebo indikácia. 

Spravidla sa progresívne materiály s viacerými súbežnými alebo latentnými funkciami spoliehajú na spustenie funkcie prepínania vo 
fyzickom svete.



Viacnásobná a nepriama funkčnosť 

Niektoré príklady toho zahŕňajú rôzne kombinácie biologickej kompatibility (aplikácia neživého materiálu na živý 
organizmus), tepelná citlivosť (zmena v reakcii na stúpajúce teploty) a vlastná signalizácia, ktoré pravdepodobne otvoria 
nové cesty v regeneratívnej medicíne povolením určitého stupňa autonómie, ktorý bol predtým k dispozícii iba v úplných 
zariadeniach. 

Biológia naďalej predstavuje náročnú, ale obohacujúcu šablónu pre pokročilé materiály. 

Rovnako ako biologické systémy, ktoré dodávajú aktivitu a selektivitu koordinovaným pôsobením viacerých činiteľov, čoskoro 
budeme schopní navrhnúť systémy spolupráce, v ktorých kombinácia viacerých materiálov poskytne jedinečné funkcie. 

Rýchlejšie a sofistikovanejšie experimenty by mali tiež poháňať aplikácie nepriamej funkčnosti, kde sa napríklad aktivita 
podobná liečivu prejavuje pôsobením „iónových druhov“ (atómov alebo molekúl podrobených chemickému procesu) pri 
aplikácii na bunkovú stimuláciu alebo „indukovanú“ obrat “(metóda regenerácie tkanív). 

Aby sa pomohlo riešiť vážne environmentálne problémy, musí sa presná syntéza malých katalytických nanočastíc, ktoré 
tvoria pokročilé materiály, v konečnom dôsledku doplniť biologickými funkciami s cieľom prekonať relatívne pomalú 

degradáciu odpadu vrátane plastov.



Zlepšenie životov s materiálmi

Od lekárskych implantátov po dotykové obrazovky, pokročilé materiály sú čoraz užitočnejšie a pohotovejšie.

S predlžujúcou sa dĺžkou života sa kladie väčší dôraz na zlepšenie kvality života nielen na predĺženie života. 

Niektoré z najväčších súvisiacich udalostí našej doby boli možné vďaka použitiu pokrokových materiálov. 

Toto úrodné pole umožňuje niektoré z najzaujímavejších prvkov moderného života a zároveň zvyšuje bezpečnosť. 

Oscilátory v anténach zabezpečujú spoľahlivosť bezdrôtovej komunikácie a náš život zverujeme senzorovým poliam, ktoré 

tvoria lekárske vybavenie, zatiaľ čo naša digitálna fotografia už nie je rozmazaná vďaka našej schopnosti navrhnúť presné 

piezoelektrické senzory pohybu. 

Elektronické zariadenia sú rýchlejšie, vďaka pohotovejším obrazovkám a rýchlejším obvodom. Medzitým sa vozidlá stávajú 

bezpečnejšie a efektívnejšie vďaka novým, ľahším a silnejším zliatinám, kompozitom a sklám.



Zlepšenie životov s materiálmi

Osobitnú zmienku si zaslúžia príspevky materiálov k stále účinnejšej a udržateľnej globálnej zmesi energií porézne oxidy 
uhlíka alebo kovy pomáhajú superkondenzátorom využívať a dodávať energiu v brzdových systémoch hybridných vozidiel, 
zatiaľ čo fotovoltaika kremíka alebo perovskitu robí slnečnú energiu skutočnosťou, a vodíkové hospodárstvo má skutočnú 
šancu prosperovať vďaka platinovým elektródam umiestneným v palivových článkoch. 

Kompozity nám medzitým pomáhajú lepšie využívať veternú energiu, zatiaľ čo pokrok vo vývoji lítiových batérií znamená 
lepšiu mobilnú energiu, ľahší, dlhší život, rýchlejšie nabíjanie a bezpečnejší. Výsledné sociálne a hospodárske výhody sa 

neobmedzujú iba na rozvíjajúce sa odvetvia špičkových technológií.

Na zavedené odvetvia majú veľký vplyv aj vyspelé materiály, pokiaľ ide o vŕtacie korunky, rezacie zariadenia, funkčné 
povlaky a množstvo štrukturálnych materiálov, ktoré vytvárajú hodnotu pre priemyselnú výrobu, letectvo a ropný a 
plynárenský priemysel. 

Pokiaľ ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, keramika a sklenené zariadenia sa používajú na uľahčenie menej 
invazívnych stratégií, ktoré umožňujú hojenie kostí a chronických rán, a materiály na výrobu implantátov sa vyrábajú s 
antibakteriálnymi vlastnosťami, ktoré znižujú našu závislosť od antibiotík. 

Okrem toho nanočastice vykazujú sľubné cielené liečenie rakoviny, zatiaľ čo zliatiny a polyméry s tvarovou pamäťou 
umožňujú použitie inteligentných stentov na lepšie liečenie kardiovaskulárnych chorôb.



Zdroje

• Táto inštruktáž vychádza z názorov škály odborníkov zo siete expertov Svetového ekonomického 
fóra a je kurátorom v spolupráci s profesorom Rigoberto Advincula, Katedrou makromolekulárnej 
vedy a techniky na Case Western Reserve University


