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28 Store nanooverflader

Den første nanobelægning produceret i stor 
målestok var en facademaling, Lotusan, der 
kom på markedet i 1999. Malingen fi ndes 
nu på over en halv million bygninger. Belæg-
ningen males eller sprayes på. Når væsken 
tørrer, dannes der nanostrukturer på over-
fl aden af stoffet. 

Når en regndråbe triller ned af facaden, 
samler den snavs fra facaden op på sin over-
fl ade. Facaden er således selvrensende. Med 
en nanooverfl ade vil husfacaden være tør, 
så indeklimaet i huset bliver bedre. På den 
tørre overfl ade får alger og svampe ikke så 
let fat. Der vil blive færre tilfælde af skim-
melsvamp.

Efter vask af en bil lægges der ofte et tyndt 
vokslag oven på lakoverfl aden. Det får regn-
vandet til at perle på den hydrofobe voks-
overfl ade. Vanddråberne løber herved lettere 
af bilen. En nanobehandling vil være endnu 
mere vandafvisende. Det har nogle meget 
dyre biler, som fx Mercedes Benz. Oven 
på den sædvanlige lak ligger et tyndt, gen-
nemsigtigt lag af nanopartikler. Det giver 
en fl ottere glans, og lakken får ikke så let 
ridser. Samtidig er overfl aden selvrensende. 
I en billigere version kan man købe spraydå-
ser med nanomaterialer til overfl adebehand-
ling af biler og andre produkter.

Olie, gas, vand og mange andre væsker 
transporteres gennem rør. Indtil nu har man 
forsøgt at gøre indersiden af rørene så glat 
som mulig for at spare på energien, der bru-
ges for at sende væsken gennem rørene. Nu 
kan man lægge en lotusoverfl ade på indersi-
den af rørene. Herved mindskes friktionen, 
og der sætter sig ikke skidt fast i røret, så 
strømningen hindres. Sådanne rør bruges fx 
i norske olieraffi naderier.

En haj kan svømme hurtigere, end den fak-
tisk har kræfter til. Det skyldes, at hajen 
har skæl i mikroområdet, der mindsker frik-
tionen. På de store Airbus–fl y har man på 
ydersiden lagt en overfl ade, der minder om 
huden på en haj. Herved sparer man 1,5% 
på forbruget af benzin. Hvis man kan lægge 
en nanostruktur på overfl aden, vil besparel-
sen blive endnu større. Hvis man på bunden 
af skibe også kan lægge en sådan nanoover-
fl ade, vil der kunne spares milliarder af kro-
ner.


