
Introduktion og perspektivering 

Grundlaget for Nanoscience blev skabt i 1980’erne ved 

opdagelsen af Scanning Probe Mikroskoperne. Det er en 

fælles betegnelse for Scanning Tunnel Mikroskoper (STM) og 

Atomar Kraft Mikroskoper (AFM). Mikroskoperne giver os 

mulighed for både at ”se” og flytte rundt på atomer på 

nanoskala (dvs. 10-9 m), idet de kan forstørre op til 1 milliard 

gange. Det ville svare til at skalere et brombær op til samme 

størrelse som hele jordkloden. 

Dette skabte en grobund for et helt nyt videnskabeligt felt, en 

helt ny videnskabelig verden, som tager udgangspunkt i 

biologiens, fysikkens og kemiens love, men også adskiller sig 

på væsentlige områder. Nanoscience er interessant på 

gymnasieniveau i form af de almindelige naturvidenskabelige love, men bliver endnu mere interessant i den 

videre fordybelse, hvor man opdager nye egenskaber af molekyler på nanostørrelse, eller når man bruger 

nanoteknologiske værktøjer til at se eller manipulere med partikler. 

Nanomagneter er et glimrende eksempel på anvendt 

nanoscience og bruges blandt andet til sensorer, 

datalagring, støddæmpere i alle afskygninger, eller 

medicinsk diagnosticering. Forskningen inden for 

magneter er enorm vigtig, da magnetisme er en 

central del af den moderne teknologi. Vi bruger 

magneter i alt fra mindre apparater som telefoner og 

computere til store anlæg som vindmøller og motorer. 

Hele den moderne teknologi er bygget op omkring 

magneter, da de er helt centrale i omdannelsen af 

mekanisk energi til strøm (elektrisk energi).  

 

 

 

Illustration af den magnetiske evne i forhold til 

diameteren på partiklen ved stuetemperatur. Magneter 

er lavet af små domæner, som kan vende op eller ned. 

Hvis de har modsat retning, vil de ophæve hinanden. 

Ved små partikler, indtil kurvens toppunkt, vil termiske 

fluktuationer fra temperaturen ”flippe” alle domænerne 

på samme tid, hvorimod det kun vil være nogle 

domæner, som flippes ad gangen ved større partikler. 

Derfor ophæves noget af magnetismen ved større 

partikler (efter kurvens toppunkt), da nogle af 

domænerne vil gå i modsat retning. 

Kilde: Hadjipanayis, G.C., Nanophase hard magnets. Journal of 
Magnetism and Magnetic Materials, 1999. 200(1–3): p. 373-391. 

Forsker i gang med at se på enkelt molekyler på Total 

internal reflection flourescence microscope (TIRF).  

TIRF er et moderne nano instrument, som kan give 

utrolig høj opløsning under 100 nm ved udnyttelse af 

fluorescens og bøjning af lys igennem forskellige 

media. 



Nanoscience skaber grobund for at udvikle langt kraftigere og fleksible magneter, som man bedre kan 

styre. Men man møder også helt nye udfordringer, når man undersøger magneter på nanoskala. Et helt 

alment problem er de termiske fluktuationer, som allerede ved 13 °K begynder at svække de kraftige 

nanomagneter. 

Både i sensorer og medicinsk diagnosticering udnytter man magnetfeltet til at følge og påvirke magneterne, 

så man kan bestemme hastigheder og bevægelser. I biologisk materiale kan man nemt transportere 

magneterne rundt, da de er små nok til at gå igennem levende væv. Ved at koble medicin til magneterne, 

kan man derved dirigere dem til kræftknuder og nøjes med at ramme det kræftramte område. 

Forskere har desuden bevist, at nanomagneter kan skifte 

magnetfeltets retning med en hastighed på 165 billiontedele af et 

sekund. Dette gør dem yderst velegnede som støddæmpere i 

mindre dagligdags ting som vaskemaskiner, biler eller seler, men 

også til større anlæg, der skal stå imod vibrationer fra jordskælv, 

som f.eks. broer eller atomkraftværker.   

Nutidens datalagring består af mikromagneter, som kan have 

magnetfeltet i to retninger, som vi kalder henholdsvis 0 og 1. Hvis 

man udskiftede mikromagneter med nanomagneter, ville man øge 

informationstætheden og arbejdshastigheden væsentligt i 

harddiskene. Men her spiller de termiske fluktuationer igen ind og gør det ikke muligt at styre 

nanomagneter på samme måde som nutidens mikromagneter. For at forstå dette til fulde, må man forstå 

kvantemekanikken, som ellers ikke har betydning for større objekter. Dette gør Nanoscience og 

nanomagneter til et svært, nymoderne, men yderst relevant emne at forske i. 

 

 

 

 

 

 

 

Effekten af moderne computerchips bliver 

fordoblet hver 18. måned efter Moores lov. 

Men for at lave mindre effektive chips i 

fremtiden, må man forske i Nanoscience. 



Fremstilling af nanomagneter  

En kemisk metode til fremstilling af nanomagneter er illustreret 

nedenfor. Man fremstiller miceller i nanometer størrelse, som man 

bruger som beholdere til sin fremstilling af magneter. Derved får man 

nanomagneter. 

En micelle er en struktur, som opstår i væsker med hydrofobe 

grupper (vandafvisende grupper) og hydrofile grupper 

(vandtiltrækkende grupper). Da disse to grupper helst vil være langt 

fra hinanden, vil de hydrofobe grupper samle sig i en kerne med de 

hydrofile grupper rundt om sig, dette kaldes også den hydrofobe 

effekt. 

 

Micellerne dannes ved blandingen 

af olie og et overfladeaktivt 

molekyle, hvilket vil resultere i, at 

olien frastøder vandet (den 

hydrofobe effekt) og danner hule 

kugler af olie. Derefter tilfører man 

salte og metaller, som selv trænger 

ind i micellerne og danner 

magneter. 

Da man kan kontrollere størrelsen af 

micellerne, kan man derved også 

kontrollere størrelsen af de 

magnetiske nanopartikler. 

 

 

Micelle: Det ses, at de hydrofobe grupper 

samler sig i centrum med de hydrofile 

grupper rundt om sig.  

Illustration af hvordan man kemisk fremstiller magnetiske nanopartikler. Miceller 

dannes efter ønsket størrelse, salt fjernes og metal udfældes, man vasker og tørrer 

for til sidst at få metalnanopartikler.  

Kilde: R. H. Nielsen, Nanomagneter skaber gennembrud, RISØNYT N°1, 2003: s. 33. 


