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Els ferrofluïds són una mescla entre par-
tícules ferromagnètiques contingudes en 
un solvent orgànic com àcids cítrics, oleics 
o fins i tot aigua. És a dir, són petitíssimes 
partícules de ferro cobertes per un líquid 
que evita l’aglomeració d’aquestes partícu-
les provocada per les forces de Van der 
Waals i que es comporta com un fluid.

FONAMENTS 4
Ferrofluïd

Quan hi acostem un imant, el ferrofluïd 
canvia la seva forma ajustant-se al camp 
aplicat i actua com si fos un sòlid, encara 
que no hi hagi un canvi d’estat. Per això es 
configura seguint les línies de camp for-
mant aquestes estructures punxegudes.

Estructura adoptada per un ferrofluid en presència d’un 
imant.
Es poden observar les línies del camp magnètic de 
l’imant en forma d’estructura punxeguda.
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Característiques generals dels imants

1. Un extrem d’un imant representa un pol 
sud (S) i l’altre és un pol nord (N). 
Igual que amb les càrregues elèctriques, 
els pols “oposats” s’atreuen i els mateixos 
pols es repel·leixen. Així, el pols S d’un 
imant es sentirà atret per un altre imant 
de pol N i 2 pols N o 2 pols S es re-
pel·leixen entre si.

2. Els imants tenen camps “forces” invisi-
bles que s’estenen al seu voltant igual que 
fan les càrregues elèctriques. Podem re-
presentar els camps al voltant d’un imant 
amb línies de camp magnètic. El camp 
magnètic té una direcció igual que el camp 
elèctric al voltant d’una càrrega.

3. Alguns imants estan permanentment 
magnètics i alguns imants són només tem-
poralment magnètics. Això és en funció de 
la disposició dels dominis.

4. Un domini és un grup petit d’àtoms dins 
de l’imant, regions microscòpiques on hi 
ha una forta interacció entre les partícules. 
Aquestes interaccions d’intercanvi generen 
una situació molt ordenada. Com més gran 
sigui el grau d’ordre del domini, més fort 
serà el camp magnètic que es generarà.

5. Els imants permanents són materials 
que tenen tots els seus dominis alineats 
de forma permanent. En canvi, els imants 
temporals poden alinear temporalment 
dominis, sempre que es trobin algun camp 
magnètic.
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Experiment:

1. Aconsegueix un recipient no massa gran 
i transparent amb tap.

2. Omple d’aigua 3/4 del recipient

3. Afegeix unes gotes de solució tensoacti-
va (o sabó) i agita.

4. Afegeix unes gotes de ferrofluid. Habi-
tualment amb uns pocs ml és suficient.

5. Acaba d’omplir el recipient d’aigua de 
manera que no hi quedi espuma ni aire.

6. Tanca el recipient i ja està! Ara pots 
veure el comportament del ferrofluïd en 
presència de l’imant.

Important!

El ferrofluïd taca molt i de manera perma-
nent. Vigila que no et caigui a la roba ni a 
les mans. Posa’t guants de laboratori per 
manipular-lo.
Procura que el ferrofluïd no toqui cap part 
del recipient que no contingui l’aigua amb 
el tensoactiu ja que podries tenyir-ne les 
parets.

Resultat:

En acabar el recipient amb el ferrofluïd 
hauria de tenir un aspecte similar al de la 
imatge.
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Materials:

Les nanopartícules d’un ferrofluïd habitualment són d’òxids de Ferro com FeO o bé Fe3O4. 

Les partícules també poden tenir una petita proporció d’altres elements per donar dife-
rents colors com daurat o metalitzat.

Aplicacions comercials:

Els ferrofluïds s’utilitzen en sistemes electrònics com discs durs magnètics, com a lubri-
cants de peces imantades, en equips de so com a refrigerants degut a les seves propietats 
magnètiques, de viscositat i de conducció de la calor.

Aplicacions en recerca: Medicina

Els ferrofluïds, i en particular les nanopartícules magnètiques, tenen unes propietats molt 
prometedores en el camp de la medicina. Aquestes partícules poden ser utilitzades tan 
per a diagnosi de malalties com per a tractament. L’alliberament de fàrmacs o la destruc-
ció de cèl·lules malignes poden ser algunes de les seves aplicacions futures.

El procés de ‘targeting’ és el d’enviar la nanopartícula a una regió concreta mitjançant 
alguna molècula o biomarcador que detectarà la molècula blanc desitjada. Un cop fixada 
la nanopartícula a la molècula blanc, aquesta pot alliberar un fàrmac de manera contro-
lada, pot ajudar a fer contrast en una ressonància magnètica contribuïnt a la diagnosi de 
la malaltia o fins i tot, mitjançant un procés de vibració magnètica pot augmentar la tem-
peratura de les cèl·lules fins a destruir-les, de manera que es pot presentar també com un 
nou tipus de tractament.


