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1 Nanostørrelser

Nanoteknologi beskæftiger sig med meget små mæng-
der stof. Det er ofte velkendte stoffer, der nu kan frem-
stilles i meget lille størrelse, som kaldes nanopartikler. 
Ordet nano er græsk og betyder dværg.

Størrelsen af nanopartikler måles i længdeenheden 
nanometer, nm. En nanometer er 10–9 m, dvs. en milli-
ardtedel af en meter. Det er det samme som en million-
tedel af en millimeter. 

En nanometer forholder sig til en meter som en vin-
drue til Jordkloden. Hvis man lægger 80 000 nanopar-
tikler i en lang række, ville længden svare til diamete-
ren af et menneskehår. For hvert sekund du læser, vil 
dine fi ngernegle være groet med en nanometer.

I nanoteknologien arbejdes med partikler i området fra 
1 til 100 nm. Et atoms diameter er ca. 0,1 nm, så et en-
kelt atoms egenskaber omfattes ikke af nanoteknologi. 
Stofmængder, der i udstrækning er større end 100 nm, 
ligger i mikroskalaområdet. 

Studiet af nanoteknologi er ikke et lukket fagområde. 
Nanoteknologi kræver viden om fysik, kemi og biologi. 
Det har nemlig vist sig, at mange stoffer får helt andre 
fysiske, kemiske og biologiske egenskaber, når stoffet 
fi ndes i nanostørrelse. Biologer, læger, kemikere, fysi-
kere og ingeniører arbejder derfor ofte sammen for at 
udforske mulighederne inden for nanoteknologi. 

Et stof får helt nye egenskaber, når det fremstilles i 
nanostørrelse, fordi partiklernes overfl ade bliver stør-
re. Hvis man tager et saltkorn og maler det ned til na-
nopartikler, vil overfl aden forøges 100 000 gange. 

Jo mindre en partikel bliver, jo større bliver procentde-
len af atomer, der befi nder sig på overfl aden, og det er 
atomerne på overfl aden, der kan vekselvirke med omgi-
velserne. En kugle af guld med en diameter på 10 nm 
indeholder ca. 6000 atomer, hvoraf en fjerdedel fi ndes 
på overfl aden. En kugle på 20 nm har ti procent af alle 
atomer på overfl aden, mens en kugle på 1 nm har 99 
% af alle atomer på overfl aden. Denne store overfl ade 
ændrer fuldstændig stoffets elektriske ledningsevne, 
magnetisme, hårdhed, farve og kemiske egenskaber.

Mange nanopartiklers specielle egenskaber skyldes 
således partiklernes store overfl ade. Guld er kendt som 
et stof, der ikke reagerer med andre stoffer, og det var 
en stor overraskelse, da det viste sig, at nanopartikler 
af guld er meget reaktive. De bruges endda som kata-
lysatorer, og de slår bakterier ihjel. I Japan har man 
toiletter med sådan en nanoguldbelægning for at fjerne 
lugt fra bakteriers virke.


