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Kako delujejo magneti –  
zelo poenostavljena razlaga

Vsega so krivi elektroni. Elektroni, ki se gibljejo 
okoli jedra atoma in vrtijo kot vrtavke, so glede na 
energijo razporejeni v različne prostorske oblike, ki jih 
imenujemo orbitale. V orbitalah so elektroni večino-
ma v parih, večji atomi, kot je na primer atom železa, 
pa imajo tudi orbitale, kjer elektroni niso v parih. Prav 
ti naj bi bili vzrok za magnetizem oziroma feromagne-
tizem. Predvsem ti gibajoči se elektroni omogočajo, 
da v določenem trenutku nastane v okolici magnetno 
polje (magnetni moment), podobno kot nastane ele-
ktrično polje okoli železnega žeblja, če skozenj steče 
električni tok. 

Magnetno polje okrog atomov pa povzroči, da se 
ti atomi med seboj povezujejo. Te skupine atomov z 
enako usmerjenim magnetnim poljem imenujemo 
domene. Vsaka domena ima svoje magnetno polje in 
svoj severni in južni pol. V nenamagnetenem kosu fe-
romagnetni snovi je na milijone takih domen, ki so 
orientirane slučajno in zato se njihovo magnetno polje 
nevtralizira in na take snovi magnet ne deluje. Del te 
snovi, ki jo sestavljajo domene, si lahko predstavljamo 
tako (Slika 1).

Domena je najmanjši znan permanentni ali stalni 
magnet, v domeni je približno 1015 atomov. 6000 
domen pa sestavlja konico bucike.

Če pa tej snovi približamo magnet, njegovo magne-
tno polje povzroči urejenost domen; te se v zunanjem 
magnetnem polju postavijo podobno kot magnetne 
igle v kompasu – vse v približno isti smeri. Njihova 
polja se seštevajo in oblikujejo enotno magnetno po-
lje z enim samim severnim in južnim polom (Slika 
2). Snov postane magnetna, zato kos te snovi postane 
magnet in drug magnet pritegne, če je proti magnetu 
obrnjena z nasprotnim polom ali pa ga zasuka in nato 
pritegne, če sta si najbližja pola enaka.

Slika 1: V nenamagneteni feromagnetni snovi so domene 
slučajnostno orientirane.

Slika 2: Domene so urejene, del snovi ima svoj južni in severni 
pol. 


