
5

3 Van der Waalske kræfter
       og Spiderman
En gekko er et lille fi rben, der kan veje op til 70 g. 
Gekkoer lever i varme lande, og de er ikke uvelkom-
ne i husene, for de lever af insekter.
 
En gekko kan løbe i rasende fart op ad vægge og hen 
under loftet. Og den suger sig ikke fast. Den holdes 
fast til loftet af van der Waalske kræfter. 

Disse kræfter virker kun, når to genstande er i me-
get tæt kontakt med hinanden, dvs. fra 0,4 nm og 
længere ned. Et stykke tape og lim virker netop ved, 
at afstanden mellem limen og underlaget bliver en 
brøkdel af en nanometer. 

Normalt vil to genstande, der er i kontakt med hin-
anden, være ujævn. Derfor bliver kontaktfl aden lille. 
For store partikler helt ned til mikroområdet spiller de 
van der Waalske kræfter derfor ingen rolle. Mellem små 
nanopartikler er kræfterne derimod store, og van der 
Waalske kræfter har stor betydning i molekyle- og atom-
området. Van der Waalskraften er opkaldt efter den hol-
landske fysiker Johannes Diderik van der Waals.

På hver fod har gekkoen en halv million hår, der er ned 
til 1/36 af tykkelsen af et menneskehår. For enden af 
hvert af disse hår er der en forgrening med op til 1000 
fl ade plader. Ialt har gekkoen således omkring en mil-
liard af disse små plader, der er ned til 200 nm brede. 
Disse små plader kommer i så tæt kontakt med underla-
get, at der opstår store van der Waalske kræfter mellem 
plader og underlag. Hvis alle pladerne på en gekko var 
i kontakt med loftet, kunne man hænge 133 kg på gek-
koen, uden at den faldt ned. Selv når en gekko er død, 
falder den ikke ned.

Gekkoen fl ytter fødderne ved at dreje tæerne, og så rul-
les tæerne. Det virker, som når man trækker et stykke 
tape af noget plastic.

Forskere i bl.a. USA forsøger at fremstille fi bermateriale 
med så tynde fi bre, at de ligesom gekkoens plader kan 
komme i så tæt kontakt med andre stoffer, at der opstår 
store van der Waalske kræfter mellem fi brene og et an-
det stof. Man har lavet en fi bermåtte med fi bre, der er 
hundrede gange tyndere end et menneskehår. Sådan en 
syntetisk “gekko-tape” har en van der Waalskraft, der er 
fi re gange større end gekkoens. 

Forskerne arbejder i øjeblikket på at fremstille en syn-
tetisk “gekko–tape”, hvor de van der Waalske kræfter 
er 200 gange større end hos gekkoen. Målet er bl.a. at 
kunne fremstille støvler med supersåler til bl.a. USAs 
militær. Det vil give en soldat med superstøvler og super-
vanter mulighed for at gå lodret op af en mur med en fart 
på 5 m/s. Projektet kaldes “Z–man”. Hermed åbnes der 
mulighed for drømmen om at kunne blive Spiderman. 


