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Nanoteknologien begyndte først for ca. 20 år 
siden, men udviklingen har rigtig taget fart 
i løbet af de sidste år. I dag er der omkring 
15 000 registrerede patenter, der involverer 
ordet ”nano”, og i 2008 var der næsten 300 
nanobaserede produkter til salg i Danmark. Et 
produkt, der er baseret på nanopartikler, må 
bære logoet 10–9, der står for 10–9.

De fl este har i dag hørt om carbon–60–moleky-
let, der ligner en fodbold, og om nanorør, der 
også kun består af carbonatomer. Nanorørene 
er op til 100 gange stærkere end stål, men 
vejer kun en sjettedel, og de leder elektricitet 
bedre end metallerne. Den første tennisketsjer 
opbygget af nanorør kom på markedet i 2002. 
Fordi ketsjeren er så let, kan man fl ytte den 
hurtigere og slå hårdere til bolden. Tennisbolde 
og fodbolde fås med et lag af nanopartikler på 
indersiden. Partiklerne tætner alle revner, så 
trykket i bolden holdes længere. Nanorør bru-
ges også til racerbiler, racercykler, baseballkøl-
ler, golfkøller, snowboards og ski.

Mange solcremer indeholder zinkoxid, ZnO, el-
ler titandioxid, TiO2, som nanopartikler. Disse 
cremer var før i tiden hvide, fordi partiklerne 
var større. Partiklerne virker i solcreme, fordi 
de blokerer både det synlige lys og den farlige 
UV–stråling. Titandioxidpartikler større end 
50 nm er hvide, men når størrelsen kommer 
under 50 nm, bliver partiklerne gennemsig-
tige. Det synlige lys går lige igennem, men 
UV–strålingen stoppes stadig. Derfor giver 
moderne solcreme med nanopartikler af titan-
dioxid ikke en hvid farve på huden, men kun 
hudens egen farve. Titandioxid er i øvrigt et 
velkendt stof. Det er nemlig det stof, der giver 
farve til al hvid maling. 

Mange områder af nanoteknologi beskæftiger 
sig med vands egenskaber i forbindelse med 
nanopartikler. Fx kan man fremstille selvren-
sende glas ved at lægge et lag af nanopartikler 
på glassets overfl ade. Når nanopartiklerne 
rammes af sollys, vil de spalte og løsne de or-
ganiske stoffer fra glasoverfl aden. Med andre 
nanopartikler kan man få regndråber til at 
fl yde ud over overfl aden, så der ikke dannes 
dråber. 

Dette hæfte omhandler vand i forbindelse med 
nanoteknologi. I denne sammenhæng må man 
se på de af vands egenskaber, der er vigtige i 
forbindelse med nanoteknologi.

2 Nanoprodukter

Nanorør. Rørene er ca. 4 nm i indvendig 
diameter og har en længde på en hund-
rededel til en tusindedel af en millimeter.


