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Prêmios Nobel da Ciência
Theodor Svedberg
trabalho científico, sobre soluções coloidais metálicas.
Neste estudo, Svedberg relatava suas bem-sucedidas
experiências criando suspensões metálicas coloidais de
grande concentração por meio de descargas elétricas
oscilantes. Tal método, que despertou grande interesse
nos meios científicos, permitiu a Svedberg dispersar
coloidalmente a maioria dos metais. Os estudos dos
cientistas suecos evidenciaram importantes usos para as
soluções coloidais na físico-química. Pelos estudos dos
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movimentos próprios das partículas nas soluções
coloidais (o movimento browniano) e pela medição das
velocidades de difusão pôde Svedberg determinar o
tamanho das partículas e provar que as clássicas leis
físicas e químicas, enunciadas para soluções diluídas,
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transversal ao mesmo.
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Este fenômeno foi interpretado como uma
orientação das moléculas da solução pelo campo
magnético. Suas experiências provaram que as moléculas
têm dimensões geométricas diferentes em vários
sentidos e são anisótropas.
Dedicou-se também Svedberg ao estudo do
processo fotográfico, considerando especialmente o grão
da emulsão fotográfica, seu tamanho e sua sensibilidade
pela luz.
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