
Teori   

Man kan spørge sig selv, om ting kan være to steder på 

samme tid? Eller om de kan flyve igennem hinanden? 

I den klassiske mekanik, som man lærer op igennem 

folkeskolen og gymnasiet, er svaret nej. Det er også vores 

dagligdagsopfattelse. Men når vi ser på genstande på 

nanometerskalaen, ændrer tingene sig, og vi bliver nødt til at 

tage højde for kvantemekanikken, hvor det pludselig godt kan 

lade sig gøre. 

Man møder helt nye udfordringer end tidligere, når man skal 

undersøge partikler langt mindre end det synlige spektrum. 

Et af de store problemer er blandt andet temperaturen. En 

almindelig jernmagnet mister sin magnetisme omkring 800 °C, 

mens en nanomagnet allerede mister den omkring -260 °C, 

hvilket gør det svært at bruge nanomagneter i praksis. Dette 

skyldes kvantemekaniske effekter, som slet ikke ville optræde 

ved magneter i almindelig størrelse. I denne ”verden” har 

temperaturen en stor betydning, og ofte vil stuetemperatur påvirke de små partikler så meget, at de ikke 

kan bruges. Man bliver derfor nødt til at afkøle dem markant. 

For at få en bredere forståelse af dette, bliver man nødt til at forstå den klassiske mekanik samt 

kvantemekanikken. Men i dette forsøg, vil vi kun berøre teorien inden for den klassiske mekanik, dog med 

håb om, at det kan skabe interesse for kvantemekanikken.  

 

 

 

 

 

 

Sammenligning af størrelser, instrumenter, modeller 

og kræfter. Der er forskel på, hvordan tingene 

opfører sig, i forhold til hvilken størrelsesorden de 

hører til. Derved må vi også bruge andre metoder til 

at undersøge nanopartikler end større ting som 

blodceller, dyr eller mennesker. 



Et ferrofluid er det, vi på dansk kalder en magnetisk suspension.  En suspension er en blanding af fast stof 

og væske, hvor det faste stof ikke er opløseligt i væsken. Et eksempel er mælk. 

Da det kun er faste stoffer, som kan være magnetiske, er det 

smart at kunne lave en suspension. Derved kan vi udnytte 

partiklernes magnetiske evne til at give væsken en magnetisk 

evne. Dvs. det er de opløste nanopartikler af metal, der giver 

væsken dens magnetiske egenskaber.   

Ferrofluids blev opdaget af forskere fra NASA i 1960’erne, da de 

forsøgte at finde en metode til at kontrollere væsker i rummet. De 

opdagede, at nanopartikler af metal kunne opløses i olie eller 

vand (til metaloxider), og væsken kunne derefter styres med en 

magnet. De nye væsker kaldte de for ferrofluids. Nanopartikler i 

ferrofluids er typisk af størrelsen 10 nanometer, hvilket gør dem 

små nok til, at de forbliver suspenderet i opløsningen.   

 

 

Man ser tydeligt at væsken opfører sig som om, 
at den var magnetisk, hvis man påvirker den 
med en stærk magnet under bægerglasset. 


