
   

Pavadinimas: NANOTECHNOLOGIJOS: GAMINAME FULERENO MODELĮ 

Sąvokos: nanotechnologijos, fulerenai, 

daugiakampiai 

Trukmė: 90 min. 

(2 pamokos) 

Amžius: 10 

klasė, 

15 – 16 m. 

 

Diferencijavimas: 

 Gabesnių mokinių 

prašoma paskaičiuoti 

reikiamus parametrus. 

 Su gabesniais mokiniais 

aptariama fulereno 

molekulės geometrinė 

struktūra, jos parametrai. 

 Mokinių greičiau 

atlikusių užduotis 

prašoma atlikti pateiktas 

papildomas užduotis. 

 

 
 

Nuorodos, IKT pagalba ir t.t.: 

 Mokiniai yra supažindinami su šio darbo darbalapiais. 

Paaiškinama, kaip pagaminti fulereno molekulės modelį. 

 Mokiniai suskirstomi į grupes po 2-3.  

 Kiekvienos grupės yra prašoma surasti ir susisteminti 

informaciją apie fulerenus pasirinkta tema ir pristatyti surinktą 
informaciją. 
 

 

Šiai veiklai reikalingos 

priemonės: 

 Dvi ant popieriaus lapo 
atspausdintos 1 priedo  kopijos  

 Viena ant popieriaus lapo 

atspausdinta  2 priedo kopija  

 Žirklės popieriui kirpti 

 Lipni juosta (geriau permatoma) 

Reikalingos žinios: 

 Sąvokos: atomas, anglies atomas  

 Daugiakampiai, daugiakampių 

kampų suma.  

 

Sveikata ir saugumas: 

Saugiai naudotis žirklėmis. 

 Šios veiklos mokymosi rezultatai: 

Visi 

 Žinos naujųjų technologijų aplink mus pavyzdžių. 

 Bus susipažinę su nanotechnologijų pradžia – 

fulerenais.  

 Gebės pagaminti fulereno molekulės modelį. 

 Gebės atpažinti fulereno geometrinę struktūrą. 

Dauguma  

 Gebės rasti, susiteminti ir pristatyti informaciją apie 

fulerenus. 

 Gebės apibūdinti fulereno geometrinę struktūrą  

Kai kurie 

 Gebės apskaičiuoti fulereno molekulės geometrinius 

parametrus.  

 Žinos ir gebės apibūdinti fulerenų taikymus dabar ir 

ateityje.  
 



   

Pamokos aprašymas 

Pradinė veikla 
Mokiniai prašomi prisiminti iš matematikos: trikampį, daugiakampius (penkiakampį, šešiakampį), 

daugiakampio kampų sumą.  

Mokytojas trumpai papasakoja apie nonotechnologijas ir jų pradžią – fulerenus. 
Mokiniai yra suskirstomi į grupes po 2-3. Kiekvienai grupelei paskiriama iš interneto surasti ir 

susisteminti informaciją apie fulerenus tam tikru aspektu (iš teorinio įvado).  Paprašoma kitai pamokai 

pristatyti surinktą informaciją. 

 

Pagrindinė veikla 

 

Fulerenas  (angl. fullerene) - vien iš anglies atomų susidedanti molekulė, galinti būti 

tuščiavidurio kamuolio, elipsoido arba vamzdelio (nanovamzdelis) pavidalo. Savo struktūra 

jis panašus į grafitą bet gali turėti ir penkiakampes ar aštuonkampes akutes. Pavadinimas kilo 

iš inžinieriaus Buckminster Fuller, kuris projektavo panašiai atrodančias geodezines 

konstrukcijas, pavardės. 

Fulerenai yra trečia atrasta anglies modifikacija (atmaina) po grafito ir deimanto. Tai 

molekulės sudarytos vien tik iš anglies (atomų skaičius turi būti ne mažesnis nei dvidešimt ir 

būtinai lyginis), turinčios tuščios sferos, elipsoido, vamzdžio formą arba plokščios. Sferinius 

fulerenus taip pat vadina „buckyballs“, o cilindro formos vadinami anglies nanovamzdeliais 

arba „buckytubes“. - Žiūrėti:  

http://fulerenai.tikra.info/teorija/kas-yra-fulerenai/#sthash.d0gd7pp4.dpuf 
 

Paaiškinama, kaip pasigaminti fulereno modelį         

 Fulereno C60 molekulė yra išdėstyta tokia pat forma, kokios yra futbolo kamuolys.  

 

 Ji turi 32 paviršius, iš kurių 20 yra paprasti šešiakampiai ir 12 penkiakampiai. Šie paviršiai susijungia 

tarpusavyje 60 taškų (viršūnių). Fulerenuose kiekvienoje iš šių viršūnių yra po anglies atomą.  

C60 fulereno popierinį modelį galite nesunkiai pasidaryti klasėje arba namuose. Jis susidės iš 20 
šešiakampių sujungtų taip, kad paliktų 12 penkiakampių formos tarpų. 

 

 

 

 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Angl%C5%B3_kalba
http://lt.wikipedia.org/wiki/Anglis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Molekul%C4%97
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Nanovamzdelis&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/Grafitas
http://fulerenai.tikra.info/teorija/kas-yra-fulerenai/#sthash.d0gd7pp4.dpuf


   

Darbo eiga 

 

1. Atsispausdinkite lapus (dvi kopijas 1 priedo, vieną - 2 priedo) 
2. Iškirpkite vieną formą iš pirmo lapo. 

3. Naudodami lipnią juostą sujunkite kartu kraštus pažymėtus raide “C”.  
4. Atkreipkite dėmesį, kad gaunate penkis šešiakampius supančius penkiakampio formos erdvę.                                       

5. Pakartokite tuos pačius veiksmus su antra atspausdinta pirmo lapo kopija. 

6. Iškirpkite formas iš antro lapo. Turėtumėte gauti dvi vienodas juostas (kiekviena sudaryta iš 5 
šešiakampių). 

7. Naudodami lipnią juostą sujunkite vienos juostos kraštą pažymėtą “A” raide su kitos juostos 

tokiu pat kraštu. 

8. Suklijuokite kraštą pažymėtą “B” raide su kitu tokia pat raide pažymėtu kraštu. 
9. Sujunkite dalis iš pirmo lapo prie ką tik pagamintos dalies. Lipnia juosta suklijuokite laisvus 

šešiakampių kraštus kaip parodyta. 

10. Apverskite sukonstruotą figūrą ir priklijuokite kitą dalį iš pirmo lapo tuo pačiu būdu. 
11. Viskas. Jūsų rankose C60 modelis.  

 

Užduočių atlikimas 

Mokiniai pildo užduočių lapą: atsako klausimus, apskaičiuoja reikiamus parametrus. 

 

Papildoma veikla 

Mokiniams, kurie greičiau atliko pagrindines užduotis, siūloma atlikti papildomas užduotis 

(papildomų užduočių lapas Penkiakampiai ir šešiakampiai gamtoje ir matematikoje). 

 

 Aptarimas 

Mokiniai aptaria fulereno gamybos ypatumus,  atsakymus į pateiktus klausimus, fulerenų molekulės 

geometrinės struktūros parametrai. 

 

 

 

 



   

NANOTECHNOLOGIJOS: GAMINAME FULERENO MODELĮ 

 

Darbo tikslas:  susipažinti su nanotechnologijų pradžia – fulerenais. Susipažinti su fulereno C60 

struktūra, pasigaminant fulereno molekulės modelį. 

Teorinis įvadas 

Nanotechnologijos yra tarpdisciplininė ir viena  sparčiausiai besiplečianti mokslo šaka. Šis 

mokslas ir vis tobulėjanti technologija atveria naujas galimybes kurti naujas medžiagas, prietaisus, kurių 

anksčiau niekas net negalėjo įsivaizduoti. 

Deja, nedaugelis žino, kad būtent fulerenų atradimas 1985 m. Davė pradžią nanotechnologijoms, 

atvėrė ne tik šią naują mokslo šaką, bet ir stipriai paveikė fizikos, chemijos, daugelį kitų mokslo sričių.  

http://www.azonano.com/news.asp?newsID=19,861).  

Fulerenų atradimas buvo toks svarbus, kad buvo 
net įvertintas Nobelio premija 1996 m. 

Atradimas turėjo ypatingai didelę svarbą fizikos, 

chemijos, informatikos ir kitoms mokslo 
šakoms. 

 

Fulerenai yra trečia atrasta anglies alotropinė 

modifikacija (atmaina) po grafito ir deimanto. 
Tai molekulės sudarytos vien tik iš anglies 

(atomų skaičius turi būti ne mažesnis nei 

dvidešimt ir būtinai lyginis), turinčios tuščios 
sferos, elipsoido, vamzdžio formą arba 

plokščios. Sferinius fulerenus taip pat vadina 

„buckyballs“, o cilindro formos vadinami 
anglies nanovamzdeliais arba „buckytubes“. 

Fulerenai savo struktūra panašūs į grafitą, kitą alotropinę anglies modifikaciją, kuris sudarytas iš krūvos 
lapų, kuriuose sujungti šešiakampiai žiedai, bet taip pat turėti viduje penkiakampius (kartais 

septyniakampius) žiedus, kurie neleidžia lapui būti plokščiam. Prie fulerenų gali jungtis vandenilio ir 

metalų atomai, sudarydami dideles sudėtingas molekules. 

Fulerenai yra viena iš pagrindinių nanomedžiagų sričių kartu su nanokompozitais, nanodalelėmis, 

keramika, anglies nanovamzdeliais ir plonaisiais sluoksniais. 

Fulereno molekulės struktūra įdomi tuo, kad kiekvieno anglinio „kamuoliuko“ viduje susidaro ertmė, į 

kurią dėka kapiliarinių savybių galima įvesti atomus ir molekules kitų medžiagų. Yra sintezuotos ir 

ištirtos fulereno molekulės, susidedančios iš įvairaus kiekio anglies atomų – nuo 36 iki 540. 

Žiūrėti: http://fulerenai.tikra.info/teorija/kas-yra-fulerenai/#sthash.d0gd7pp4.dpuf 
 
 

 

 
 

 

http://www.azonano.com/news.asp?newsID=19,861
http://fulerenai.tikra.info/teorija/kas-yra-fulerenai/#sthash.d0gd7pp4.dpuf


   

 

 

C60. Pirmasis atrastas, žinomiausias ir labiausiai tyrinėjamas fulerenas. Tai apvaliausia ir 
simetriškiausia iki šiol atrasta molekulė. Ji susideda iš 60 anglies atomų, kiekvienas jų molekulėje yra 

išdėstytas dviejų šešiakampių ir vieno penkiakampio susidūrimo viršūnėse. 

C60 molekulėje šešiakampių skaičius yra 20, o penkiakampių – 12. Kiekvienas penkiakampis ribojasi 

tik su šešiakampiais, o kiekvienas šešiakampis turi tris bendras sienas su šešiakampiais ir tris su 

penkiakampiais. Tokią pačią struktūrą turi europietiškas futbolo kamuolys. 

•   Ši molekulė yra maždaug 7-15 Å skersmens ir vieno anglies atomo storio. 
•   Ji labai stabili cheminiu ir fizikiniu požiūriu (nepradeda irti iki 1000 °C). 

•   Turi didesnę tempimo stiprumo ribą, nei bet kokia žinoma dvimatė struktūra ar elementas. 

•   Didžiausias pakavimo tankis iš visų žinomų struktūrų 
•    Normaliomis sąlygomis nepereinama visiems elementams. Net helio atomui su 5 eV energija. 

•   Prie jos gali jungtis vandenilio ir metalų atomai, sudarydami dideles sudėtingas molekules. 

•   Palyginti žema kritinė temperatūra (33 K), todėl turi superlaidininko savybių. 

•   C60 suformuoja geltonus kristalus, bet ištirpdyta pakeičia spalvą į violetinę. 

Žiūrėti: http://fulerenai.tikra.info/teorija/fulerenu-rusys/c60/#sthash.dPRalqVm.dpuf 
 

Užduotys kitai pamokai 

Pasirinkite vieną iš žemiau pateiktų temų ir iš interneto suraskite, susisteminti informaciją apie 

fulerenus: 

 Kaip  buvo atrasti fulerenai – fulerenų atradimo istorija. 

 Apie atradėjus – mokslininkai kurie atrado fulerenus (Harold W. Kroto, Robert F. Curl, 

Richard E. Smalley);  

 Nobelio premija – kada, kas ir už ką gavo apdovanojimą. 

 „Antra“  Nobelio premija – dar  vienas, susijęs su  fulerenais, svarbus apdovanojimas –  

grafenas, jo atradimas ir panaudojimo galimybės. 

 Atradimo reikšmė –kuo naudingas fulerenų atradimas mokslui, žmonijai, kokias naujas 

galimybes tai atvėrė. 

 Kas yra fulerenai – teorija, apibrėžimas, pavyzdžiai, iliustracijos. 

 Pavadinimo kilmė – iš kur ir kodėl kilo toks naujai atrastos medžiagos pavadinimas. 

 Panaudojimas –kokios yra panaudojimo galimybės dabar, kokios galimos ateityje. 

 Fulerenų rūšys – egzistuojantys fulerenų tipai. 

 

http://fulerenai.tikra.info/teorija/fulerenu-rusys/c60/#sthash.dPRalqVm.dpuf


   

GAMINAME FULERENO MODELĮ 

Užduočių atlikimo lapas 

 

 Iš kokių atomų sudarytas Fulerenas?  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 Kiek atomų sudaro Fulereno C60 molekulę?  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Kokias dar žinote medžiagas sudarytas iš anglies atomų?  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 Kiek ir kokios geometrinės figūros sudaro Fulereną C60?  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Daugiakampio kampų suma 

s = (n - 2) · 180, n – kraštinių arba kampų skaičius. 

 

 Pasinaudodami daugiakampio kampų sumos formule 

apskaičiuokite penkiakampio vidaus kampų sumą. 

 

………………………………………………………………………… 

 Kam lygus vienas penkiakampio vidaus kampas?  

 

……………………………………………………………………………… 



   

 

 Pasinaudodam idaugiakampio kampų sumos formule apskaičiuokite šešiakampio vidaus 

kampų sumą. 

 

………………………………………………………………………… 

 

 Kam lygus vienas šešiakiakampio vidaus kampas?  

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



  Papildomos užduotys 

Penkiakampiai ir šešiakampiai gamtoje ir matematikoje 

 

 Paveiksluose pateikti gamtoje aptinkamų taisyklingų penkiakampių pavyzdžiai. 

Pateikite daugiau gamtoje aptinkamų taisyklingų penkiakampių. 

 

 

 

 

 

 

 

Gėlė Rytinė žvaigždė    Suraikyta okra  

                             

Jūros žvaigždė    Pentagonas – JAV gynybos departamentas 

 

 

 

 Žinodami penkiakampio vieno vidaus kampo vertę, apskaičiuokite 

trikampio ABC kampų vertes.  

 

 



  Papildomos užduotys 

 Paveiksluose pateikti gamtoje aptinkamų taisyklingų šešiakampių pavyzdžiai. Pateikite 

daugiau gamtoje aptinkamų taisyklingų šešiakampių. 

 

                    

Korys  

            

Ideali kristalinė grafeno  struktūra                         Kiniškas paviljonas 

 

 

 

 Žinodami šešiakiakampio vieno vidaus kampo vertę, apskaičiuokite 

trikampio ABC kampų vertes.  



  1 priedas 

 

 

Atsispausdinkite dvi šio lapo kopijas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  2 priedas 
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Atsispausdinkite vieną šio lapo kopiją 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


