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Hvad er jesustallet?
Hvad er lotuseffekten?
Hvordan virker GORE–TEX?
Kan Spiderman blive virkelighed?
Hvad er en superhydrofob overflade?
Hvad var Niels Bohrs første forskningsområde?
Hvordan virker mikrofiberklude og nanosvampe?
Er vægtykkelsen på en sæbeboble i nanoområdet?
Hvorfor bliver en sæbeboble sort, lige inden den brister?
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1 Nanostørrelser

Nanoteknologi beskæftiger sig med meget små mæng-
der stof. Det er ofte velkendte stoffer, der nu kan frem-
stilles i meget lille størrelse, som kaldes nanopartikler. 
Ordet nano er græsk og betyder dværg.

Størrelsen af nanopartikler måles i længdeenheden 
nanometer, nm. En nanometer er 10–9 m, dvs. en milli-
ardtedel af en meter. Det er det samme som en million-
tedel af en millimeter. 

En nanometer forholder sig til en meter som en vin-
drue til Jordkloden. Hvis man lægger 80 000 nanopar-
tikler i en lang række, ville længden svare til diamete-
ren af et menneskehår. For hvert sekund du læser, vil 
dine fi ngernegle være groet med en nanometer.

I nanoteknologien arbejdes med partikler i området fra 
1 til 100 nm. Et atoms diameter er ca. 0,1 nm, så et en-
kelt atoms egenskaber omfattes ikke af nanoteknologi. 
Stofmængder, der i udstrækning er større end 100 nm, 
ligger i mikroskalaområdet. 

Studiet af nanoteknologi er ikke et lukket fagområde. 
Nanoteknologi kræver viden om fysik, kemi og biologi. 
Det har nemlig vist sig, at mange stoffer får helt andre 
fysiske, kemiske og biologiske egenskaber, når stoffet 
fi ndes i nanostørrelse. Biologer, læger, kemikere, fysi-
kere og ingeniører arbejder derfor ofte sammen for at 
udforske mulighederne inden for nanoteknologi. 

Et stof får helt nye egenskaber, når det fremstilles i 
nanostørrelse, fordi partiklernes overfl ade bliver stør-
re. Hvis man tager et saltkorn og maler det ned til na-
nopartikler, vil overfl aden forøges 100 000 gange. 

Jo mindre en partikel bliver, jo større bliver procentde-
len af atomer, der befi nder sig på overfl aden, og det er 
atomerne på overfl aden, der kan vekselvirke med omgi-
velserne. En kugle af guld med en diameter på 10 nm 
indeholder ca. 6000 atomer, hvoraf en fjerdedel fi ndes 
på overfl aden. En kugle på 20 nm har ti procent af alle 
atomer på overfl aden, mens en kugle på 1 nm har 99 
% af alle atomer på overfl aden. Denne store overfl ade 
ændrer fuldstændig stoffets elektriske ledningsevne, 
magnetisme, hårdhed, farve og kemiske egenskaber.

Mange nanopartiklers specielle egenskaber skyldes 
således partiklernes store overfl ade. Guld er kendt som 
et stof, der ikke reagerer med andre stoffer, og det var 
en stor overraskelse, da det viste sig, at nanopartikler 
af guld er meget reaktive. De bruges endda som kata-
lysatorer, og de slår bakterier ihjel. I Japan har man 
toiletter med sådan en nanoguldbelægning for at fjerne 
lugt fra bakteriers virke.
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Nanoteknologien begyndte først for ca. 20 år 
siden, men udviklingen har rigtig taget fart 
i løbet af de sidste år. I dag er der omkring 
15 000 registrerede patenter, der involverer 
ordet ”nano”, og i 2008 var der næsten 300 
nanobaserede produkter til salg i Danmark. Et 
produkt, der er baseret på nanopartikler, må 
bære logoet 10–9, der står for 10–9.

De fl este har i dag hørt om carbon–60–moleky-
let, der ligner en fodbold, og om nanorør, der 
også kun består af carbonatomer. Nanorørene 
er op til 100 gange stærkere end stål, men 
vejer kun en sjettedel, og de leder elektricitet 
bedre end metallerne. Den første tennisketsjer 
opbygget af nanorør kom på markedet i 2002. 
Fordi ketsjeren er så let, kan man fl ytte den 
hurtigere og slå hårdere til bolden. Tennisbolde 
og fodbolde fås med et lag af nanopartikler på 
indersiden. Partiklerne tætner alle revner, så 
trykket i bolden holdes længere. Nanorør bru-
ges også til racerbiler, racercykler, baseballkøl-
ler, golfkøller, snowboards og ski.

Mange solcremer indeholder zinkoxid, ZnO, el-
ler titandioxid, TiO2, som nanopartikler. Disse 
cremer var før i tiden hvide, fordi partiklerne 
var større. Partiklerne virker i solcreme, fordi 
de blokerer både det synlige lys og den farlige 
UV–stråling. Titandioxidpartikler større end 
50 nm er hvide, men når størrelsen kommer 
under 50 nm, bliver partiklerne gennemsig-
tige. Det synlige lys går lige igennem, men 
UV–strålingen stoppes stadig. Derfor giver 
moderne solcreme med nanopartikler af titan-
dioxid ikke en hvid farve på huden, men kun 
hudens egen farve. Titandioxid er i øvrigt et 
velkendt stof. Det er nemlig det stof, der giver 
farve til al hvid maling. 

Mange områder af nanoteknologi beskæftiger 
sig med vands egenskaber i forbindelse med 
nanopartikler. Fx kan man fremstille selvren-
sende glas ved at lægge et lag af nanopartikler 
på glassets overfl ade. Når nanopartiklerne 
rammes af sollys, vil de spalte og løsne de or-
ganiske stoffer fra glasoverfl aden. Med andre 
nanopartikler kan man få regndråber til at 
fl yde ud over overfl aden, så der ikke dannes 
dråber. 

Dette hæfte omhandler vand i forbindelse med 
nanoteknologi. I denne sammenhæng må man 
se på de af vands egenskaber, der er vigtige i 
forbindelse med nanoteknologi.

2 Nanoprodukter

Nanorør. Rørene er ca. 4 nm i indvendig 
diameter og har en længde på en hund-
rededel til en tusindedel af en millimeter.
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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. 
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Vandmolekylet har formlen H2O. De tre atomer i moleky-
let er bundet sammen af meget stærke kemiske bindin-
ger, der kaldes kovalente bindinger. For at bryde disse 
bindinger og derved splitte vandmolekylet i atomer skal 
temperaturen være meget høj. Det sker først, når et vand-
molekyle fx kommer ind i en svejsefl amme med en tempe-
ratur på næsten 3000°C.

I væsker holdes molekylerne sammen af kohæsionskræf-
ter (tiltrækningskræfter). De kan bestå af van der Waal-
ske kræfter, men i vand virker der langt stærkere kræfter 
end i andre væsker. Disse kræfter fungerer som kemiske 
bindinger, der holder molekylerne sammen. Disse bindin-
ger opstår på grund af vandmolekylets opbygning.

Vandmolekylet er en dipol
Oxygenatomet har en høj elektronegativitet, dvs. oxygen-
atomet trækker elektronerne i dets bindinger med andre 
atomer kraftigt til sig. Oxygenatomets elektronegativitet 
er større end hydrogenatomets, og derfor trækkes bin-
dingselektronerne mellem et hydrogenatom og et oxy-
genatom over mod oxygenatomet. Det får herved et lille 
overskud af negativ ladning, mens de to hydrogenatomer 
får et lille underskud af negativ ladning, dvs. et overskud 
af positiv ladning. 

Herved bliver vandmolekylet en dipol, dvs. et molekyle 
med en positiv ladning i den ene ende og en negativ lad-
ning i den anden. Som dipol har vandmolekylet en lille 
negativ ladning på oxygenatomet, og en positiv ladning 
liggende mellem hydrogenatomerne på den anden side af 
molekylet. 

Hydrogenbindinger
Da vandmolekylet er en dipol, opstår der særlig 
stærke kohæsionskræfter mellem de enkelte 
vandmolekyler. Det negativt ladede oxygen-
atom i ét molekyle vil trække hydrogenatomer 
i andre molekyler til sig, så der mellem vand-
molekylerne opstår nogle ekstra bindinger. De 
kaldes hydrogenbindinger. 

Hydrogenbindingerne holder vandmolekylerne 
sammen, nærmest i et gitter, og hydrogenbin-
dingen er årsag til, at vand ved stuetemperatur er en væ-
ske. Hvis ikke hydrogenbinding erne var der, ville vand 
ved stuetemperatur være en luftart. Alt vand i havene ville 
være fordampet og være blevet en del af atmosfæren. 

Hydrogenbindingerne er så kraftige, at først ved en tem-
peratur på 100°C har vandmolekylerne tilstrækkelig høj 
fart til, at molekylerne kan løsrives fra hinanden – vandet 
koger.

4 Vandmolekylet

Vandmolekyle. 
Til venstre i pindemodel, der viser 
vinklerne mellem atomerne. Til 
højre som en kuglekalotmodel, der 
viser molekylets overfl ade.
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Overfl ader
Faste stoffer har en overfl ade af en bestemt størrelse. Det har 
luftarter ikke. En luftarts rumfang og dermed dens overfl ade 
er bestemt af den beholder, som luftarten er i. 

En væske tager på grund af tyngdekraften form efter den be-
holder, den er i. En væske har derfor to slags overfl ader. En 
mellem væsken og det faste stof, som beholderen er lavet af, 
og en mellem væsken og luften ovenover.

En grænsefl ade er defi neret som berøringsfl aden mellem to 
stoffer, der er i kontakt med hinanden. Hvis man anser det 
ene stof som det vigtigste, kan man opfatte grænsefl aden mel-
lem de to stoffer som overfl aden for det vigtige stof. 

En overfl ade kan være mellem to faste stoffer. Den kan være 
mellem to ikke-blandbare væsker, som fx vand og olie, eller 
den kan være mellem en væske og luft.

Vandoverfl aden
Nede i vandet påvirkes et vandmolekyle af lige store kræfter 
fra alle sider, for molekylet er til alle sider omgivet af andre 
molekyler. Men på overfl aden af væsken er forholdene ander-
ledes. 

Et vandmolekyle på overfl aden har kun vandmolekyler under 
sig og til siderne, men der er ingen over. Alle molekyler på 
overfl aden bliver derfor trukket kraftigt ned i vandet af de un-
derliggende molekyler. 

De nedadrettede kræfter på molekylerne i 
overfl aden bevirker, at vand opfører sig, som 
om overfl aden består af en tynd, elastisk hin-
de. Denne egenskab skaber den såkaldte over-
fl adespænding. 

Alle andre væsker opfører sig også på denne 
måde, og de har derfor også en overfl adespæn-
ding, men på grund af vands hydrogenbindin-
ger har vand en meget stor overfl adespæn-
ding. Overfl adespænding er et fænomen, der 
foregår i nanostørrelse.
 
 

5 Overfladespænding er et
          nanofænomen

Niels Bohr og overfl adespænding

Niels Bohr begyndte at studere fysik ved Københavns Uni-
versitet som 18-årig. Her viste han sig som et videnskabe-
ligt geni, da han allerede fi re år efter studiets start vandt en 
guldmedalje fra Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 
for en prisopgave om overfl adespænding. 
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6 Definition af overflade–
         spænding
Man kan opfatte overfl adespænding på to måder, som et ar-
bejde eller som en kraft. I en given situation vælger man den 
model, der er mest formålstjenlig.

Overfl adespændingen kan således opfattes som 

•  et arbejde, der skal udføres for at øge arealet
 af en overfl ade

•  en kraft, der skal benyttes for at hindre en 
 overfl ade i at ændre sit areal 

Defi nition som arbejde
For at gøre en vandoverfl ade større er det nødvendigt, at mo-
lekyler trækkes fra det indre af væsken op i overfl aden, men 
det sker kun, hvis der ydes et arbejde. Derfor kan overfl ade-
spændingen defi neres som det arbejde, der skal tilføres en væ-
ske for at gøre dens overfl ade 1 m2 større. Da arbejde måles i 
enheden joule (J), bliver enheden for overfl adespænding J/m2. 

Overfl adespændingen har symbolet S. Der er ikke noget in-
ternationalt anerkendt symbol for overfl adespændingen. Den 
betegnes fx også med de græske bogstaver g (gamma) og s 
(sigma).

I en simpel model, der giver en god forståelse af defi nitionen 
på overfl adespænding, kan man forestille sig en lodret cylin-
der af vand. Cylinderen skal have et tværsnitsareal på 0,5 m2. 
Hvis man river de to ender af vandcylinderen fra hinanden, 
så der opstår et vandret brud midt på cylinderen, vil der her 
dannes to nye vandoverfl ader på hver 0,5 m2. Den samlede 
arealforøgelse bliver derfor 1 m2. Hvis arbejdet for at bryde 
vandcylinderen kaldes A, så bliver overfl adespændingen, S = 
A, dvs. arbejdet for at øge overfl adearealet netop 1 m2.

Defi nition som kraft
Da enheden for arbejde, joule, (J), er en forkortet skrivemåde 
for newton·meter, (N·m), kan enheden for overfl adespænding 
(J/m2) også skrives som N/m.

Ud fra enheden N/m kan overfl adespændin-
gen opfattes som en kraft, der trækker i en 
længde på 1 m i vandoverfl aden. Overfl ade-
spændingen er den kraft, hvormed to dele 
af overfl aden, der ligger på hver side af en 
skillelinje på 1 m, trækker i hinanden. Kraf-
ten trækker parallelt med væskeoverfl aden, 
og den trækker vinkelret på enhver tænkt 
linje i overfl aden. Kraften har en sådan ret-
ning, at den vil modvirke ethvert forsøg på 
at forøge overfl aden. For at en overfl ade kan 
være i ro, må alle punkter på væskeoverfl a-
den derfor have samme overfl adespænding.



9

Stof  Overfl adespænding ved 20°C
     (N/m)
Vand      73,5 · 10–3 
Glycerin (glycerol)    63,4 · 10–3

Sprit (ethanol)    23 · 10–3 
Olie og benzin    21 · 10–3

Kviksølv   435 · 10–3 

7 Måling af overflade–
         spænding
Der er fl ere forskellige måder, hvorpå man kan måle en væ-
skes overfl adespænding. Her vises den helt fundamentale.

Teorien bag måling af overfl adespænding
Man kan tænke sig at måle en væskes overfl adespænding 
ved følgende opstilling. En metaltråd ligger på en ramme. På 
venstre side er tråden i kontakt med en væskehinde. Metaltrå-
den har længden l, og den fastholdes af en kraft F rettet mod 
højre. Da der er en væskeoverfl ade over og under metaltråden, 
er den nødvendige kraft for at holde væskeoverfl aden på plads 
lig med 2 S · l, hvor overfl adespændingen, S, er kraften på en 
linje i overfl aden med længden 1 m. Dvs. F = 2· S · l. Herved er 
S = F/2 l.

Måling af overfl adespænding
For at kunne måle overfl adespændingen kan man trække en 
væskefl ade op af en væskeoverfl ade. Det kan fx gøres ved at 
bruge en trådbøjle af metal, der hænger under en kraftmåler. 
Bøjlen sænkes ned i væsken og trækkes langsomt op. Mel-
lem bøjlen og væskeoverfl aden dannes en overfl adehinde, der 
trækkes med op, hvor den brister ved en bestemt højde, hmax. 
På kraftmåleren afl æses kraften, Fmålt, og højden, hmax, lige 
før, vandhinden brister. 

Arbejdet for at trække væskeoverfl aden op er givet A = Fmålt · hmax.
Arealforøgelse af overfl aden er 2 · l · hmax.

Da overfl adespændingen er lig med arbejdet for at øge overfl a-
dearealet med netop 1 m2, fås:

 S
F h
l h

F
 =  = 

 · 
2 ·  · 

 = målt max

max

arbejdet
arealforøgelsen

m

målt2 · l

Af alle almindeligt brugte væsker har vand den største over-
fl adespænding. Det skyldes vands stærke hydrogenbindinger. 
Kviksølvs overfl adespænding er dog meget større end vands, 
men kviksølv er et fl ydende metal med helt andre egenskaber 
end de almindeligt kendte væsker. 

Når der tilsættes sæbe, sulfo eller andre stoffer til vand, fal-
der overfl adespændingen. Derfor skal vands overfl adespæn-
ding måles med destilleret vand og helt rent apparatur.

= 
2 · 

målt
F
l
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Overfl adeenergi
Trækker man tråden i opstillingen et lille stykke, h, mod høj-
re, er der ydet et arbejde på

 A = F · h = 2 S · l · h

Da arealforøgelsen er lig med l · h kan arbejdet udtrykkes som

 A = 2 S · arealforøgelsen

Det totale arbejde for at danne en væskeoverfl ade fra ingen-
ting til arealet a er givet ved 2 S · a. Denne størrelse kaldes væ-
skeoverfl adens overfl adeenergi.

Overfl adeenergien vokser med større overfl ade og falder med 
mindre. Alle væsker vil derfor fi nde den form, hvor overfl ade-
energien er mindst, og det er formen med det mindste overfl a-
deareal.

Overfl adeareal

8 Overflader og overflade–
             energi

Regulære polyedre
Navn     Antal sider Rumfang Overfl adeareal
tetraeder  4  1  7,21
terning  6  1  6,00
octaeder  8  1  5,72
dodekaeder  12  1  5,32
isokaeder  20  1  5,15
kugle   ∞  1  4,84

I skemaet ses en oversigt over de regulære 
polyedre samt kuglen. De regulære polyedre 
er genstande, hvor alle sider er ens, fx har 
en terning seks helt ens sider. Kuglen kan 
opfattes som et polyeder med uendelig man-
ge sider.

Det ses, at for alle ”polyedre” med samme 
rumfang har kuglen det mindste overfl ade-
areal.  
  
I en vanddråbe vil kræfterne på molekylerne 
i overfl aden trække mod centrum af dråben, 
så dråben vil blive mere kugleformet. Jo 
mindre dråben er, jo mere kugleformet vil 
den være. Dette kan også beskrives ud fra 
begrebet overfl adespænding. For en meget 
lille dråbe vand bevirker overfl adespændin-
gen, at dråben vil danne en kugle. Overfl ade-
spændingen vil give dråben det mindst muli-
ge overfl adeareal, og enhver anden form end 
en kugle vil have et større overfl adeareal. 

Man kan også forklare kugleformen ud fra 
en energibetragtning. Et hvilket som helst 
fysisk system vil forblive i sin tilstand, 
medmindre det let kan overgå til en tilstand 
med mindre energi. For en kugleformet 
vanddråbe gælder det, at enhver ændring 
af kugleformen, enhver bule ud eller ind på 
fl aden, vil øge dråbens overfl adeenergi, og 
dråben vil derfor søge at vende tilbage til mi-
nimumstilstanden, kugleformen.
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Når farven i en inkjetprinter skal overføres fra farvepatronen 
til papiret, sker det ved, at der gennem en lille dyse skydes 
mikroskopisk små, farvede væskedråber ind mod papiret. Da 
dråberne er meget små, er de næsten kugleformede. Det kan 
ses i en ultrahurtig fotooptagelse.

I forhold til tyngdekraften er overfl adespændingen 
meget lille. Det ses på en vanddråbe, der ligger på et 
vandskyende underlag. Vanddråben vil have forskellig 
form afhængig af dråbens størrelse. Større vandråber 
vil blive fl ade på grund af tyngdekraftens virkning, 
for overfl adespændingen kan ikke fastholde kuglefor-
men. Overfl adespændingen har således kun afgørende 
betydning for dråbeformen ved meget små dråber.

Disse former for dråber kan ses ved eksperiment 
med Leidenfrost effekten.

I 1922 fi k Niels Bohr nobelprisen i fysik. Senere, i 1936, ud-
nyttede han sin viden om væskers egenskaber i sin berømte 
”dråbemodel” fra 1936. Her sammenlignes en atomkerne med 
en vanddråbe. Ligesom molekylerne i en dråbe vand holdes 
sammen af de kemiske bindinger mellem molekylerne, så 
holdes nukleonerne, dvs. protoner og neutroner, sammen i en 
atomkerne. Ligesom en faldende dråbe kan vibrere, så den 
skiftevis bliver længere og kortere, smallere og bredere, såle-
des kan en atomkerne også vibrere. Hvis vibrationerne bliver 
for kraftige, kan atomkernen spaltes. Disse svingninger har 
Niels Bohr formentlig set i vanddråber, der er udsat for Lei-
denfrost effekten.

9 Kugleformede dråber

Leidenfrost effekten
Taber man en vanddråbe ned på en varm 
kogeplade på et komfur, vil dråben syde 
og hurtigt fordampe. Når pladen bliver 
varmere, vil dråben fordampe endnu hur-
tigere, men når pladen er blevet endnu 
varmere, sker der noget besynderligt. Nu 
kan en vanddråbe bevæge sig rundt på 
den varme plade i længere tid. Det sker, 
når pladens temperatur er over Leiden-
frost–punktet, der ligger på omkring 
200°C.

Når dråben holder længere på en varmere 
plade, skyldes det, at der under dråben 
dannes et damplag, som kan bære dråben. 
Damplaget varmeisolerer vanddråben fra 
den varme plade, og derfor er dråben læn-
gere tid om at fordampe end ved en lavere 
temperatur. Under heldige omstændighe-
der kan dråberne få en diameter på 2 cm. 
I denne størrelse er de fl adtrykte.

Leidenfrost effekten gør også, at guld- og 
sølvsmede med hånden hurtigt kan fl ytte 
glødende materialer. Leidenfrost effekten 
er også årsagen til, at man i kort tid kan 
dyppe fi ngeren i smeltet bly eller gå på 
glødende kul. Sveden på huden fordam-
per og danner et varmeisolerende lag, der 
hindrer, at man bliver forbrændt. Det må 
endelig ikke gøres med tørre fi ngre eller 
tørre fødder. Det er bedst, hvis man er 
nervøs og sveder lidt “angstens sved”.
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Almindelig sæbe er et natriumsalt med fx formlen 
C17H35COONa. Når sæben opløses i vand, deles den op i en ne-
gativ sæbeion, C17H35COO– og en positiv natriumion, Na+. 

Den vaskeaktive del af sæbe er sæbeionen. Den består af en 
lang carbonkæde, fx med 17 carbonatomer (C17H35–), der for 
enden har en gruppe atomer med negativ elektrisk ladning. I 
almindelig sæbe er det gruppen (–COO–), mens det i en sulfo-
sæbe er (–SO3

–). Der er fl ere former for sulfosæbe, men fælles 
for dem alle er, at de har en lang carbonkæde med  –SO3Na i 
enden.

For begge typer sæbe er den lange carbonkæde hydrofob 
(vandskyende), mens atomgruppen med negativ ladning opfø-
rer sig som en ion. Den negative ende af sæbeionen kan derfor 
godt opløses i vand. Denne negative ende af sæbeionen kaldes 
hydrofi l (vandelskende). Sæbeionen er derfor hydrofob i den 
ene ende og hydrofi l i den anden. 

Sæbeionen opfattes ofte som en ion med et ”hoved” og en ”ha-
le”. Hovedet er den hydrofi le iondel, mens halen er den hydro-
fobe carbonkæde.

Når der hældes sæbe i vand, vil sæbeionerne ved 
vandoverfl aden lægge sig således, at den hydro-
fi le del af sæbeionen er nede i vandet, mens den 
hydrofobe del ligger oven over vandoverfl aden. 
Hvis overfl aden er helt fyldt med sæbe, kan man 
forestille sig, at carbonkæderne på sæbeionerne 
står vinkelret på vandoverfl aden.

Sæbeionerne skubber vandmolekylerne i over-
fl aden væk fra hinanden. Herved bliver hy-
drogenbindingerne mellem vandmolekylerne i 
vandoverfl aden brudt, og derved falder overfl a-
despændingen af sæbevand til næsten en tredje-
del af rent vands overfl adespænding. 

Overfl adespændingen afhænger 
af temperaturen. Med stigende 
temperatur falder overfl adespæn-
dingen, fordi hydrogenbindinger-
ne svækkes. Det er årsagen til, at 
man vasker i varmt vand. Tilsæt-
ning af sæbe og opvarmning ned-
sætter altså vands overfl adespæn-
ding. Herved kan vandet lettere 
trænge ind mellem fi brene i tøjet, 
og fedt og snavs opløses lettere.

10 Sæbe og overfladen af
            sæbevand

Ordet hydrofi l er sam-
mensat af hydro, der er 
det græske ord for vand, 
og fi l, der er græsk for at 
kunne lide. Ordet hydro-
fob indeholder stavelsen 
fob, der også kommer fra 
græsk, og kan oversættes 
til afsky for.

Stof Overfl adespænding ved 20°C
        (N/m)

Vand           73,5 · 10–3 
Sæbevand   ca. 30 · 10–3 

12
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Forskellige smådyr kan bevæge sig rundt på en 
vandoverfl ade uden at synke ned. Det er fx vand-
edderkopper og skøjteløbere. Det nederste af deres 
fødder er dækket med små hår, der har et fedtstof 
på overfl aden, så hårene skyr vandet. Herved und-
gås, at fødderne trækkes ned i vandet. Man kan se, 
at vandoverfl aden bøjer sig en lille smule ned un-
der deres fødder. 

Det nødvendige overfl adeareal
Man kan ved en simpel model udregne, ca. hvor 
stort et overfl adeareal, fødderne på et insekt skal 
dække, for at overfl adespændingen holder insektet 
oppe. Når overfl aden på grund af insektets vægt 
bukkes ned, skal den opad rettede kraft fra over-
fl adespændingen være større end tyngdekraften på 
insektet. 

Hvis længden af omkredsen af den nedbukkede 
vandoverfl ade kaldes L, så kan den opad rettede 
kraft tilnærmes til S · L, hvor S er overfl adespæn-
dingen. Når massen af insektet kaldes m, så er 
tyngdekraften på insektet givet ved m · g, hvor g er 
tyngdeaccelerationen. Betingelsen for, at insektet 
kan gå på vandet, er så

 S · L > m · g

For et insekt på 10 mg udregnes L til at være stør-
re end 1,3 mm. Det svarer til, at fødderne tilsam-
men skal dække et areal på mindst 0,134 mm2, for 
at insektet kan gå på vandet.

Jesustallet

Udtrykket  S · L > m · g  kan omskrives til 

 
S L
m g

  
  

 > 1·
·

Forholdet (S · L ) / (m · g) kaldes for jesustallet. Det 
har symbolet Je, og det er således givet ved

 
Je S L

m g
=   

  
·
·

For at man kan gå på vandet, skal jesustallet 
være større end 1. For et menneske på 70 kg vil 
det kræve et kontaktareal med vandoverfl aden på 
mere end 800 m2. Det svarer til, at hver fodsål skal 
være 20 x 20 m og belagt med hydrofob skocreme.

Hvis der hældes en dråbe sulfo ned på vandoverfl a-
den, vil overfl adespændingen falde, og man går til 
bunds.

11  At kunne gå på vandet
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Det er den mindre overfl adespænding i sæbevand, der gør 
det muligt at lave sæbebobler. I almindeligt vand er overfl a-
despændingen så stor, at hvis man kunne blæse luft ind i en 
”vandboble”, så ville den alligevel øjeblikkelig briste. Sæben 
nedsætter overfl adespændingen så meget, at sæbebobler kan 
holde sig et stykke tid.

Når man dypper en ring af en metaltråd ned i en sæbeop-
løsning, og derefter trækker ringen op, vil sæbeionerne på 
overfl aden følge med op. På begge sider af metaltråden vil der 
komme en sæbehinde, mens vandet under tråden på grund af 
tyngdekraften trækkes ned. På et tidspunkt bliver vandlaget 
mellem sæbehinderne så tyndt, at det holdes sammen af de 
kemiske bindinger mellem vandmolekylerne og sæbeionerne. 
Når ringen slipper overfl aden, lukker de to sæbehinder sig. 
Sæbeboblevæggen er etableret.

En sæbeboblevæg består af to sæbehinder med et vandlag 
imellem. I sæbehinderne er iondelen af sæbeionerne rettet ind 
mod vandet i mellemrummet, mens de upolære carbonkæder 
vender ud mod luften. 

Sæbeboblevæggen er så tynd, at et pust vil få væggen til at 
bule ud. Ved et tilstrækkeligt kraftigt pust vil der dannes en 
boble. Sæbeboblen har en indre og en ydre overfl ade.

Overfl adespændingen fra disse to kugleformede overfl ader vil 
forsøge at gøre boblen mindre, og den kan derfor kun eksiste-
re, hvis der er inde i boblen er et overtryk, p. Det kan udreg-
nes ved hjælp af Laplaces ligning, der bruges til at udregne 
trykket i en boble. 

For en luftboble i vand er overtrykket,  2p S
r= . Radius i bob-

len kaldes r. 

En luftboble i vand har kun en overfl ade, mens en sæbeboble 
har to overfl ader. Derfor bliver overtrykket i en sæbeboble det 
dobbelte af overtrykket i en luftboble i vand. 

Overtrykket i sæbeboblen er 4p S
r= .

  
Selv om formlen for overtrykket i en sæbeboble er 4p S

r= ,
hvor det for luftbobler kun 

er  2p S
r= , så er trykket

i en sæbeboble meget min-
dre end trykket i luftbobler. 
Det skyldes, at sæbebobler 
er meget store i forhold til 
luftbobler. Overtrykket i en 
sæbeboble er mindre end to 
procent af atmosfæretryk-
ket.

12  Sæbebobler og majonæse

Majonæse er opbygget lige som sæbebobler
Man laver majonæse ved lidt efter lidt at tilsætte fx 3 dL 
solsikkeolie til 2 æggeblommer, mens man rører rundt med 
en håndmikser. I et mikroskop kan man se, at majonæsen 
består af små oliedråber opløst i vand. Oliedråberne er om-
kring 2000 til 5000 nm. Overfl aden på hver oliedråbe består 
af fl ere lag af fl ydende krystaller af molekylet lecitin, der 
kommer fra æggene. Hvert lag af lecitinkrystaller er på om-
kring 4 nm.
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Lys består af forskellige bølgelængder. 
Menneskets øje kan se lys med bølgelæng-
der mellem 400 og 780 nm. Lys med en 
bølgelængde på 400 nm opfatter øjet som 
violet lys, mens lys med en bølgelængde 
på 780 nm opfattes som rødt. Sammen-
hængen mellem bølgelængde af lys og den 
farve, som øjet opfatter, ses på tegningen.

Hjernens opfattelse af lys
Det synlige sollys består af mange forskellige bølgelængder, 
som øjet hver for sig opfatter som en farve.  Farverne i en 
regnbue er netop Solens lys, der er splittet op i sine farver. 
Hvis disse bølgelængder rammer øjet samtidigt, opfatter hjer-
nen ikke de enkelte farver, men opfatter det som hvidt lys. 
Hvis derimod en af farverne i det hvide lys mangler, vil hjer-
nen opfatte summen af de resterende farver som den mang-
lende farves komplementærfarve. Hvis fx det violette lys fjer-
nes fra hvidt lys, vil man se en gul farve. 

En bestemt farves komplementærfarve fi ndes i farvecirklen 
lige over for farven, der mangler i lyset.

Interferens – destruktiv eller konstruktiv
Interferens er et fænomen, der kendes fra bølger. De kan væ-
re vandbølger, lydbølger eller elektromagnetisk stråling, som 
lys er en del af. 

Når to bølger passerer samme sted, vil der på 
stedet opstå et udsving, der er summen af de 
to bølgers udsving. Hvis det er to bølgetoppe, 
der mødes, dannes en større bølgetop. Det kal-
des konstruktiv interferens. Hvis det derimod 
er en bølgetop, der møder en bølgedal, dannes 
en mindre top eller en mindre dal, evt. slet in-
gen. Det kaldes destruktiv interferens. Ordet 
interferens kendes fra det engelske ord inter-
fere, der betyder ”at blande sig”.

Hvis der er tale om to lysbølger, der har sam-
me bølgelængde og amplitude, vil lyset ved de-
struktiv interferens blive helt udslukket. Der 
bliver mørkt.

Når to lysbølger, der bevæger sig i samme 
retning, følges ad top ved top, siges de to bøl-
ger at have faseforskellen nul. De to bølger 
vil derfor give konstruktiv interferens. Hvis 
de følges ad med en top over for en dal, siges 
bølgerne at have en faseforskel på 180 grader. 
Denne faseforskel svarer til en halv bølge-
længde, og det medfører destruktiv interfe-
rens.

13 Lys og interferens
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De smukke farver på en sæbeboble kommer ikke 
fra de stoffer, som sæbeboblen består af, for vand 
og sæbe har ingen farve. Sæbeboblens farver kom-
mer fra det lys, som rammer boblen. De fl otte far-
ver i sæbeboblen opstår ved interferens af dette lys 
i den tynde sæbeboblevæg.

Brydning og refl eksion i en sæbehinde
Når en lysstråle rammer en 
sæbehinde, så refl ekteres en 
del af lysstrålen. Resten af 
lystrålen brydes og fortsætter 
ned i vandet mellem de to sæ-
behinder. Når denne lysstråle 
rammer den nederste sæbe-
hinde, vil noget af lysstrålen 
refl ekteres op mod den øverste 
sæbehinde. Her vil noget af 
denne lysstråle brydes og fort-
sætte ud i luften. 

Konstruktiv interferens

14  Hvordan opstår farverne 
        i en sæbeboble?

Når de to lysstråler forlader sæbeboblen, 
har den ene lysstråle bevæget sig stykket 
A-B-C længere end den anden. Hvis denne 
ekstra vejlængde svarer til et helt antal bøl-
gelængder af en bestemt farve, er der en fa-
seforskel på nul, og de to bølgers bølgetoppe 
falder oven i hinanden. Der er konstruktiv 
interferens, og lys med denne bølgelængde 
kommer ud af sæbehinden, og farven opfat-
tes af øjet.

Destruktiv interferens
Hvis vejlængdeforskellen derimod er lig 
med et antal og præcis en halv bølgelængde, 
er faseforskellen 180°. Dermed falder bøl-
gedalene af den ene stråle sammen med bøl-
getoppene af den anden, og summen af de to 
bølgers udsving giver nul. Der er destruktiv 
interferens, dvs. en udslukning af den farve, 
som bølgelængden svarer til. 

Om en bølgelængde vil give destruktiv inter-
ferens, afhænger af sæbeboblens vægtykkel-
se og belysningsvinklen ind på overfl aden. 
Disse to størrelser afgør, hvor meget læn-
gere den ene bølge skal bevæge sig, for at de 
to bølger vil interferere destruktivt.

Om de to bølger, der er på vej væk fra sæbe-
boblens yderside, vil interferere destruktivt, 
bestemmes derfor af bølgelængden og af vej-
længdeforskellen, der afhænger af indfalds-
vinklen. 

Farverne opstår ved, at en bestemt bølge-
længde (altså en bestemt farve) af det hvide 
lys’ spektrum fjernes ved destruktiv in-
terferens. Øjet opfatter resten af farverne 
som komplementærfarven til farven af den 
bølgelængde, der mangler. Hvis den ekstra 
længde giver destruktiv interferens af rødt 
lys, vil det refl ekterede lys fra sæbeboblen 
opfattes som blågrønt.
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Farverne ændres, når sæbeboblens 
vægtykkelse ændres
Forudsætningen for interferens er sæbeboblens lille vægtyk-
kelse, og de skiftende farver på sæbeboblen skyldes, at sæbe-
boblevæggens tykkelse hele tiden ændres. For én vægtykkelse 
kan en stor bølgelængde, som rødt lys, blive udslukket. Med 
en anden vægtykkelse kan det violette lys, der har en lille bøl-
gelængde, blive udslukket. Hvis det røde lys mangler, opfatter 
vi resten af det hvide lys som blågrønt. Hvis det violette lys 
mangler, ser vi gult lys.

Da sæbeboblevæggen er så tynd, kan væggen let deformeres 
af luftstrømme. Denne deformation forårsager, at vandet mel-
lem den indvendige og udvendige sæbehinde forskydes, og 
herved ændres sæbeboblevæggens tykkelse. Derfor ses far-
verne på en sæbeboble som hvirvler. Når sæbeboblen svæver 
i stillestående luft, ses kun få farvehvirvler. De farvede områ-
der er mere stabile. 

Som tiden går, ændres tykkelsen af sæbeboblevæggen. Det 
sker på grund af fordampning af vand gennem sæbehinden, 
men også på grund af tyngdekraftens træk i vandet mellem 
sæbehinderne. Vandet vil langsomt fl yde mellem hinderne fra 
toppen af boblen til bunden af boblen. Sæbeboblens væg vil 
derfor blive tyndest på toppen af boblen. 

Når en ring trækkes op af en sæbeopløsning, og sæbefi lmen 
holdes lodret, vil sæbeboblevæggen på grund af tyngdekraf-
tens træk i vandet langsomt blive kileformet; tyndest foroven 
og tykkest forneden. Efterhånden som tykkelsen ændres, vil 
interferensfarverne fl ytte sig. 

De sidste farver på sæbeboblen 
Når sæbeboblens vægtykkelse kommer ned under 200 nm, 
ses de sidste farver på sæbeboblen. Sæbehinden har nu den 
mindste tykkelse, der kan give destruktiv interferens af kun 
en enkelt farve.

Af det synlige lys har violet den mindste bølgelængde. Dennne 
bølgelængde er derfor den sidste, der kan forsvinde ved de-
struktiv interferens, og det sker ved en vægtykkelse på ca 
150 nm. Derfor er den sidste farve, man ser på sæbeboblen, 
komplementærfarven til violet, og det er gul. 

Når sæbeboblevæggen bliver tyndere og tyndere, kommer de 
sidste farver på sæbeboblen. De  kommer i samme rækkefølge 
som regnbuens farver, svarende til at bølgelængden bliver 
mindre og mindre. Af det hvide indfaldende lys fjernes først 
de røde farver, og derefter når hinden bliver tyndere, fjernes 
de gule, grønne, blå og til sidst den violette del, således at gul 
er den sidste farve, man ser.
 

15  Farverne i en sæbeboble
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Hvorfor bliver sæbeboblen sort?

Når sæbeboblens vægtykkelse bliver meget 
tynd, vil der på den øverste del af sæbebob-
len ses et mørkt område, der bliver større og 
større. 

Når vægtykkelsen bliver mindre end 150 
nm, vil bølgen, der refl ekteres fra den yder-
ste sæbehinde, og bølgen, der kommer fra 
den inderste sæbehinde, altid følges ad væk 
fra sæbeboblen med en top over for en bund. 
Og det gælder for alle bølgelængder. Der er 
derfor destruktiv interferens for alle bølge-
længderne i det hvide lys. Intet lys refl ekte-
res fra dette område af sæbeboblen, og dette 
område af sæbeboblen ser mørkt ud på en 
mørk baggrund. 

Hvornår springer sæbeboblen?

Sæbeboblen springer, når væggen bliver 
for tynd. Det sker, fordi der hele tiden for-
damper vand gennem sæbehinden, men den 
vigtigste årsag er, at vandet mellem sæbe-
hinderne på grund af tyngdekraften siver 
ned mod bunden af boblen. Sæbeboblevæg-
gen bliver derfor først tyndest på toppen, og 
det er oftest her, at boblen brister. Når man 
derfor ser et mørkt område på en sæbeboble, 
er det tegn på, at den vil briste kort tid efter. 

For almindeligt sæbevand brister boblen 
normalt, når sæbevæggen er tyndere end 
100 nm. Det kan dog ske, at væggen bliver 
tyndere end 10 nm. Nu er vandlaget mellem 
den udvendige og den indvendige sæbehinde 
væk. Uden vandmolekyler mellem sæbehin-
derne vil de to hinder frastøde hinanden, og 
boblen brister.

16 Sæbebobler i nano–
             området

Hvis man derfor vil fremstille sæbebobler, 
der holder længe, skal man hindre, at sæ-
beboblevæggen bliver for tynd. Da det sker 
først i toppen på grund af det nedsivende 
vand mellem sæbehinderne, skal man forsin-
ke denne nedsivning. Det gøres ved at gøre 
vandet mere tyktfl ydende, fx ved tilsætning 
af glycerol, men også sukker og tapetklister 
kan bruges. Disse stoffer indeholder mange 
hydrofi le grupper, der kan holde fast i vand-
molekylerne.
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I naturen fi ndes der dyr og planter med far-
ver, hvor en farve glider over i en anden. 
En sådan sammensætning af farver kaldes 
changerende. Disse farveforløb ses for ek-
sempel på indersiden af muslingeskaller. De 
ses også på sommerfuglevinger og på fugle-
fjer, fx fra en påfugl, og på insekter, som fx 
en skarnbasse. 

De changerende farver opstår på samme 
måde som farverne i en sæbeboble. Far-
verne opstår ved interferens i tynde lag. På 
insekterne sker interferensen i tætliggende 
kitinlag. På fuglenes fjer i tætliggende lag 
af keratin. Fjer fra kolibrier har den største 
farvepragt blandt fuglene. Ændres betragt-
ningsvinklen, skifter farverne fra blå over 
grøn til rød. 

Når der er spildt lidt benzin eller olie på en 
vandpyt, ses fl otte farver i alle regnbuens 
farver. Benzin og olie er ikke blandbare med 
vand, men fl yder ovenpå. De vil på en vand-
overfl ade brede sig ud til meget tynde, gen-
nemsigtige lag. 

Når sollyset ram-
mer et sådant tyndt 
lag af fx olie på en 
vandpyt, refl ekteres 
noget af lyset fra 
oversiden af laget. 
Noget lys brydes ved 
overgangen fra luft 
til olie. Når dette lys 
rammer vandoverfl a-
den under olien, re-
fl ekteres lyset op til 
overfl aden af olien. 
Her går noget ud i 
luften. Resultatet 
bliver interferens 
af lyset, der kom-
mer ud fra olielaget. 
Farverne changerer, 
fordi vandoverfl a-
den ved den mindste 
smule blæst bevæger 
sig, så olielagets 
tykkelse ændres. 
Flytter man hovedet 
lidt, skifter farverne 
også, fordi øjet nu 
modtager lys, der 
kommer fra lag med 
en anden tykkelse. 

17  Interferens tæt på 
        nanoområdet

Svalehale

Kobberguldbasse
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I en stor beholder med vand er overfl aden på 
vandet altid vandret, svarende til at vand-
overfl aden overalt i beholderen er i samme 
højde. Det skyldes tyngdekraften. Og hvis 
to beholdere med vand er forbundet til hin-
anden, vil vandoverfl aden i de to beholdere 
også være i samme højde. Det ses fx i et 
U–rør.

Men det gælder ikke, hvis det ene rør i U–
røret er meget smalt, dvs. med en åbning på 
mindre end tre mm. Så vil vandet stå højere 
i det smalle rør end i det brede. Denne effekt 
kalder man hårrørsvirkning, for den optræ-
der kun, når røret er meget tyndt – næsten 
som et hår. Internationalt bruges betegnel-
sen kapillarrørsvirkning, for det latinske 
ord capillus betyder hår. 

Man kan købe meget tynde, lige glasrør un-
der navnet hårrør, og hårrørsvirkningen ses 
med det samme, når man sætter enden af et 
sådant rør ned i vand. Straks stiger vandet 
et stykke op i røret, og jo tyndere hårrøret 
er, jo højere stiger vandet i det.

Vandet stiger i røret, fordi der mellem van-
det og glasset virker bindingskræfter, adhæ-
sionskræfter. Da glas hovedsageligt er op-
bygget af kæder af siliciumoxid, SiO2, opstår 
der hydrogenbindinger mellem vandmoleky-
lernes hydrogenatomer og oxygenatomerne 
i glassets overfl ade. De stærke hydrogenbin-
dinger trækker vandmolekylerne op ad glas-
sets sider. Herefter er vandoverfl aden inde 
i røret ikke længere vandret, men konkav 
(buler ind).

Når vandmolekylerne på grund af adhæsio-
nen trækkes op ad glasset, vil vandoverfl a-
den blive konkav. Herved bliver vandover-
fl aden større. Da vandets overfl adespænding 
hele tiden forsøger at gøre overfl aden min-
dre, dvs. genskabe en vandret overfl ade, vil 
kraften fra overfl adespændingen være rettet 
opad. Under vandoverfl aden vil trykket der-
for falde, og det vil trække mere vand op i 
hårrøret. Herefter vil vandet i kontakt med 
glasset trækkes yderligere op af adhæsio-
nen, og igen vil overfl adespændingen trække 
mere vand op. Vandet vil således stige i rø-
ret, indtil tyngdekraften på det vand, der er 
løftet op over vandoverfl aden, er lig med den 
kraft, som overfl adespændingen yder.

 

18 Hårrør
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Man kan udlede en formel, der viser, hvor 
højt en væske vil stige i et hårrør. Hertil 
bruges Laplaces ligning, der giver en formel 
for overtrykket i en boble:

  2p S
r=

hvor S er overfl adespændingen og r radius af 
boblen.

Hvis hårrøret er tilstrækkelig tyndt, vil væ-
skeoverfl aden være en del af en kuglefl ade 
med radius r. Væsken i røret trækkes op i 
røret, fordi der på undersiden af den kur-
vede overfl ade er mindre tryk end over over-
fl aden. Denne trykforskel er netop givet ved 
Laplaces ligning.

Hvis væsken stiger højden, h, op i røret, er 
rumfanget,V, af væsken i røret givet ved: 

 V = a · h 

hvor a er tværsnitsarealet af åbningen i rø-
ret.

Massen af denne væskesøjle er givet ved: 

 m = V · r = a · h · r

hvor r er væskens densitet (r er det græske 
bogstav rho). 

Tyngdekraften på væskesøjlen er givet ved: 

 F = m · g = a · h · r · g 

Trykket under denne væskesøjle er givet 
ved: 

 
p F

a h g        = = · ·ρ

Dette tryk kan blive netop lige så stort, som 
det tryk overfl adespændingen er årsag til. Vi 
får derfor:

 h g S
r      2 · ·ρ =

For et meget smalt hårrør bliver stighøjden 
af væsken derfor:

 h S
r g  2     = ⋅ ⋅ρ

Af formlen ses, at stighøjden er proportio-
nal med stoffets overfl adespænding. Hvis 
man sætter et hårrør ned i sprit i stedet for 
i vand, stiger spritten kun til en tredjedel af 

19 Hårrørsvirkningens
            størrelse

vandets højde, for sprits overfl adespænding 
er ca. tre gange mindre end vands.

Man kan se, at stighøjden og rørets radius 
er omvendt proportionale. Vandet vil derfor 
kun stige op til den halve højde, hvis man 
bruger et rør med den dobbelte radius. Hvis 
man bruger et andet rør med den halve ra-
dius, vil vandet stige til den dobbelte højde.

Formlen for stighøjden kan omskrives, så 
man kan bestemme en væskes overfl ade-
spænding ud fra stighøjden:

 S =  ½ r · h · r · g
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I et hårrør med en meget lille radius kan man få en meget 
lang væskesøjle, længere end 10 m, og det virker i modstrid 
med almindelig erfaring. Ved at skabe et undertryk kan man 
suge vand op i et almindeligt vandrør, men på denne måde 
kan man maksimalt hæve vandet ca. 10 m, for tyngdekraften 
på en sådan vandsøjle vil svare til barometertrykket (1 atm). 
Hvis man derfor suger i enden af et rør, der er længere end 10 
m, så vil vandet maksimalt stige 10 m, og oven over vandet vil 
der blive et lufttomt rum. 

I et hårrør kan vandsøjlen blive over 10 m. Vandsøjlen brydes 
ikke, når vandet er kommet højere op end 10 m, for vandet 
holdes med adhæsionskræfter fast til væggen i røret. I et al-
mindeligt vandrør er der også adhæsion, men der er ingen 
hårrørsvirkning; diameteren er alt for stor.

De højeste træer er de californiske fyrretræer, redwood. De 
kan blive over hundrede meter høje. De kan kun eksistere, 
ved at der kommer vand fra jorden op til de øverste blade på 
træet. I træerne stiger vandet op gennem tynde rør i rødderne, 
stammen og grenene. Vandet stiger ved hårrørsvirkning, og 
specielt på grund af overfl adespændingen af vandoverfl aderne 
i spalteåbningerne på blade og nåle. 

Spalteåbningerne kan være helt ned til 10 nm. I spalteåbnin-
gerne fordamper vandet, således at der dannes en fordybning 
i vandet i spalteåbningen. Hvis man forestiller sig, at vand-
overfl aden her er kugleformet, får man ifølge Laplaces ligning 
en trykforskel på 300 atm. Da trykket 1 atmosfære kan løfte 
en vandsøjle på 10 m, så er 300 atm mere end rigeligt til at 
løfte vandet op i toppen af træerne.

Når der er fugt i et hus, er årsagen ofte, at vandet fra jorden 
omkring fundamentet stiger op i husets vægge. Vandet træk-
kes ved hårrørsvirkning op gennem fi ne porer i fundamentet 
og videre op gennem murstenene. For at forhindre det, lægger 
man ofte en vandtæt membran af noget asfaltpap mellem fun-
damentet og murstenene.

Teknisk udnyttelse af hårrørsvirkningen
I et stearinlys trækkes det smeltede stearin op gennem vægen 
til fl ammen. Vægen er af vævet stof med mange smalle mel-
lemrum, der fungerer som hårrør.
 
Skrivepapir og papir til at male på får en overfl adebehandling, 
der lukker alle porer på papiret. Det er for at undgå hårrørs-
virkning mellem fi brene i papiret. Ellers ville blækket fra en 
pen eller farven fra en tus hurtigt trække så langt ud i papi-
ret, at det ville være umuligt at læse det skrevne.

For andre typer papir er man kun glad for papirets hårrørs-
virkning. Filtrerpapir og kromatografi papir suger vandet op 
mellem fi brene. Køkkenruller er specielt fremstillet til at suge 
vand. Håndklæder, viskestykker og vaskesvampe fungerer på 
samme måde.

20 Hårrør i naturen
      og i teknikken
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I reklamer kan man læse: ”Mikrofi berklude 
gør rent uden brug af kemikalier. Væk med 
sæbe og rengøringsmidler og ingen vandfor-
urening fra disse.” 

Rengøringsklude af mikrofi ber indeholder 
fi bre (tynde tråde), der er tyndere end de 
tyndeste tråde af bomuld, uld eller silke. En 
mikrofi ber har samme tykkelse som et men-
neskehår, der er splittet op i 200 stykker 
– på langs. Tykkelsen er omkring 0,5 mikro-
meter. Det er 500 nm.

For at kaldes ”mikrofi ber” skal en fi ber 
være på mindre end én denier. Det vil sige, 
at man af netop ét gram stof kan trække en 
tråd på 9 km. En tråd på 0,2 denier svarer 
derfor til, at man af netop et gram stof kan 
trække en tråd på 45 km. En almindelig ren-
gøringsklud af mikrofi ber kan derfor have 
fi bre med en samlet længde på 4 000 km. 

Fibrene består af polyester og polyamid (ny-
lon). Polyester er hydrofob, så den tiltræk-
ker olie og fedt, der vil klæbe til overfl aden. 
Polyamid er hydrofi lt, så vandmolekylerne 
vil klæbe til denne overfl ade. Trådene er 
spaltet, så en rund fi ber bliver til fx otte tre-
kantede fi bre. 

En almindelig rund fi ber skubber snavset, 
men mikrofi brene trænger ned i de mind-
ste fordybninger og fanger snavset ind i de 
mange små mellemrum mellem fi brene. Når 
kluden ikke kan binde mere snavs, vendes 
en ren side af kluden frem. Når hele kluden 
er snavset, renses den i varmt vand i nogle 
minutter.

21 Mikrofiberklude 
          og nanosvampe

Mikrofi berklude kan bruges på de fl este la-
kerede og malede overfl ader, på metal, glas, 
porcelæn og plastmaterialer. Fx er de gode 
til at gøre spejle og vinduer rene.

På mange skoler og fritidshjem går man 
over til at bruge mikrofi berklude i stedet 
for rengøringsmidler. Man sparer penge på 
brug af vand og på indkøb af rengøringsmid-
ler, og man belaster ikke miljøet med rengø-
ringsmidler, der skylles ud i kloakken. Der 
kommer ikke så mange allergitilfælde og så 
megen overfølsomhed hos rengøringsper-
sonalet. Og mikrofi berklude fjerner næsten 
alle bakterier på overfl aden. 

Det danske arbejdstilsyn har givet påbud 
om, at rengøringspersonale skal bruge 
handsker, når de arbejder med mikrofi ber-
klude. Da fi brene ligger så tæt, er der en 
kraftig hårrørsvirkning. Fibrene suger så 
kraftigt, at de fjerner hudfedt og vand fra 
huden, så den udtørrer. Det kan give eksem 
og allergi. En mikrofi berklud kan opsuge op 
til syv gange sin egen vægt i vand.

I de sidste par år har man kunnet producere 
nanosvampe. De er lavet af melamin, der er 
et almindeligt kunststof. Svampene har hul-
rum, hvor de mindste er i nanostørrelse. Der 
er ingen rengøringsmidler i svampen. Na-
nosvampen fugtes blot med vand, hvorefter 
man gnider på snavset. De mindste hulrum 
i svampens overfl ade ”griber fat i” og ”skil-
ler” snavset, der herefter optages i de større 
hulrum. Alle glatte overfl ader bliver skin-
nende rene.

Svampen fjerner fx kalkpletter, te– og kaffe-
pletter, pletter af spiritus og kuglepen. Sorte 
mærker fra skosåler på gulvet fjernes også 
hurtigt. Svampen renses ved at skylle den 
med vand, hvorefter vand og snavs klemmes 
ud af svampen.



24

Når vand er i kontakt med et fast stof, afgør størrelsen af 
kohæsionen og adhæsionen, hvilken vinkel vandoverfl aden 
danner med det faste stof. 

Når adhæsionen er større end kohæsionen, krummer vand-
overfl aden nedad. Det sker ved vand i kontakt med glas, da 
vandet ude ved glasset trækkes op ad væggen. Man siger, 
at vandet ”væder” væggen. Fx kan man i et måleglas lavet 
af glas se, at vandoverfl aden ikke er vandret ude ved glas-
sets inderside. Den buede vandoverfl ade kaldes for menis-
kus, der er græsk og betyder ”lille Måne”. 

Hvis kohæsionen er større end adhæsionen, krummer vand-
overfl aden opad. Vandoverfl aden ude ved glasset er lavere 
end overfl aden midt i glasset. I dette tilfælde siger man, at 
vandet ”skyr” væggen. Det ses i fx måleglas af klart plast.

Når en vanddråbe ligger på en vandret overfl ade, er den i 
kontakt med underlaget og luften. Her kan man måle kon-
taktvinklen q (q er det græske bogstav theta). Kontaktvink-
len er defi neret som vinklen mellem underlaget og tangen-
ten til vandoverfl aden på det sted, hvor de tre faser (luft, 
vand, underlag) mødes.

Når en vanddråbe ligger på en glasplade, er adhæsionen 
mellem vand og glas stor, for glaspladen er hydrofi l. Vandet 
fl yder ud på glasfl aden, og kontaktvinklen bliver mindre 
end 90°.

Hvis glaspladen er fedtet, er overfl aden hydrofob. Der-
ved bliver adhæsionen lille. Nu er kohæsionen den største 
kraft. Vanddråben vil trække sig sammen, så kontaktfl a-
den bliver så lille som mulig. Vanddråben vil krumme sig 
sammen, og kontaktvinklen bliver større end 90°. 

Hvis en vanddråbe ligger på et stykke plastic af polyethy-
len (polyethen), er adhæsionen lille, og kontaktvinklen er 
på 94°. Hvis dråben ligger på en overfl ade af stearin, er 
kontaktvinklen omkring 105°. En vanddråbe på tefl on gi-
ver en kontaktvinkel på 110°.

Hvis kontaktvinklen kunne blive 180°, ville vandet ligge 
som en kugleformet dråbe, der kun berører overfl aden i ét 
enkelt punkt.

22 Kontaktvinklen

Parallaksefejl
Når man skal afl æse rumfanget af en vandig opløsning 
i et måleglas af glas, skal man afl æse ud for undersi-
den af meniskus. I et måleglas af plast skal man afl æse 
rumfanget ved oversiden af meniskus. I begge tilfælde 
skal man afl æse med øjet i samme højde som væske-
overfl aden, for at der ikke kommer parallaksefejl ind i 
målingen.
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Størrelsen af kontaktvinklen for en vanddråbe er resultatet af 
kampen mellem to kræfter. Kohæsionskræfterne i vanddrå-
ben, der vil forsøge at trække vanddråben sammen til kugle-
form, og adhæsionskræfterne mellem underlaget og vandover-
fl aden. Adhæsionskræfterne vil forsøge at trække vandet ud 
over underlagets overfl ade.

Hvis kontaktvinklen er lille, vil en vanddråbe let fl yde ud over 
underlagets overfl ade. Man siger, at underlaget vædes (befug-
tes) let. Hydrofi le overfl ader vædes let af vand.

Man kan bestemme et fast stofs ”vådhed” ved at undersøge, 
hvor let vand fl yder ud på overfl aden af stoffet. Vådheden af-
hænger af, om det faste stofs overfl ade er hydrofob eller hy-
drofi l, og mere præcist af kontaktvinklens størrelse. Viden om 
et stofs vådhed har vist sig nyttig inden for nanoteknologi. 
Det gælder ved produktion af bl.a. vandbaseret maling, kon-
taktlinser, tøj og selvrensende vinduer.

Glas har en hydrofi l overfl ade. Når vand ligger på en glas-
plade, er der hydrogenbindinger mellem vandet og glasover-
fl aden. Derfor bliver adhæsionen mellem vand og glas stor. 
Vand på helt rent glas har en kontaktvinkel på 0°. En sådan 
overfl ade kaldes superhydrofi l. På en sådan vandret fl ade vil 
vandet fl yde ud over hele det faste stof, hvor vandet til sidst 
vil ligge i et monomolekylært lag.

Hvis man gerne vil væde et bestemt underlag, kan man ændre 
på vandets egenskab. Hvis man tilsætter sæbe til vand, mind-
skes overfl adespændingen. Nu kan sæbevandet brede sig ud 
over overfl aden. Fx tilsætter man sæbe til sprøjtemidler, der 
skal opløses i vand, således at de dråber, der rammer en plan-
te, kan brede sig ud over plantens overfl ade.

Kontaktlinser fl yder på vand
I stedet for briller kan mange bruge kontaktlinser. De sættes 
direkte ind på øjets hornhinde. Hornhinden mangler blodårer,
så derfor får den sin forsyning af oxygen direkte 
fra luften. Når man derfor har kontaktlinser på i 
længere tid, er det absolut nødvendigt, at der kan 
trænge oxygen gennem linsen. Oxygen trænger let 
gennem vand, så jo mere vand linsen kan optage, 
jo lettere kan oxygen trænge gennem linsen.

Bløde linser er lavet af porøs plast, således at lin-
sen kan opsuge store mængder vand.

Formfaste linser, hårde linser, har bedre optiske 
egenskaber, men har hidtil ikke kunnet opsuge 
vand. I stedet kan man gøre linsens overfl ade 
hydrofi l, således at overfl aden kan binde vandmo-
lekyler til sig. Herved får linsen en ekstra ”over-
fl ade” af vand, så der kan komme frisk tårevæske 
ind bag linsen. Foran og bag linsen er der således 
altid et vandlag på mindst et molekyles tykkelse.

23 Vådhed, kontaktlinser
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Når man arbejder udendørs eller i fritiden 
sejler, fi sker eller vandrer i naturen, skal 
man have regntøj med. Gammeldags regntøj 
af plast kan holde regnen ude, men kroppen 
skal kunne komme af med vanddampen fra 
kroppens sved. I gammeldags regntøj kan 
vanddampen ikke slippe ud. Derfor bliver 
det inderste tøj vådt. Det er ubehageligt om 
sommeren, og om vinteren kommer man til 
at fryse.

Moderne regntøj kan holde kroppen tør. 
Vanddampen kan trænge ud gennem regn-
tøjet, uden at vanddråberne ude fra trænger 
ind gennem tøjet. For at fremstille moderne 
regntøj skal man ned i nanoområdet. 

Det første regntøj, der både kunne slippe 
vanddampen ud gen nem tøjet og samtidig 
holde regn og vind ude, var GORE–TEX. 

GORE–TEX blev opfundet i 1969 af ameri-
kaneren Bob Gore, der fi k patent på sin op-
dagelse i 1976. Gore arbejdede med en plast, 
der kaldes PTFE, poly–tetra–fl uor–ethylen. 
Plasten kendes under navnet tefl on, og bru-
ges som belægning på pander, hvor maden 
ikke brænder på under stegning. Gore op-
dagede, at når et tyndt lag af PTFE bliver 
trukket ud til et større stykke, opstår der i 
plasten omkring en milliard små huller pr. 
kvadratcentimeter.

Hullerne i membranen er meget små, om-
kring 20 000 gange mindre end en regndrå-
be. PTFE er hydrofob, og derfor vil overfl a-
despændingen af en vanddråbe hindre, at en 
mindre del af dråben kan trænge gennem et 
hul. Derfor er en sådan membran vandtæt.

Størrelsen af hullerne er under 100 nm, men 
det er over 700 gange større end et vandmo-
lekyle, så vanddampen kan let trænge ud 
gennem hullerne. Når vanddampen kun går 
ud gennem hullerne, væk fra kroppen, og ik-
ke ind mod kroppen, skyldes det, at tempe-
raturen – på grund af kropsvarmen – under 
regntøjet er højere end udenfor. Herved er 
damptrykket af vanddampen indenfor større 
end udenfor. Hvis man gik i regnvejr, hvor 
regnens temperatur var højere end kroppens 
temperatur, ville vanddampen bevæge sig 
gennem hullerne ind til kroppen.

24 Regntøj med        
         milliarder af huller

En sådan membran kaldes ”åndingsaktiv”, 
og i mange år var GORE–TEX det eneste 
fi rma, der kunne fremstille åndingsaktive 
membraner. Nu fi ndes der fl ere, fx Wind-
stopper.

Stof, der indeholder en GORE–TEX mem-
bran, sammenlimes af tre lag med den 
åndingsaktive membran i midten. De to 
yderste lag skal beskytte GORE–TEX mem-
branen mod kontakt med stoffer, der kan 
ødelægge den hydrofobe overfl ade. Det er 
stoffer som sæbe, hudcreme, kosmetik og 
myggeafskrækkende stoffer. Når de tre lag 
er syet sammen til tøj, som fx jakker, buk-
ser, vanter og sko, så lukkes alle sysømme 
med specielle bånd, der limes på, så vandet 
ikke kan trænge ind gennem syhullerne.
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I fl ere religioner i Asien opfattes lotusblomsten som et sym-
bol på renhed. Selv om planten vokser op gennem snavset 
vand, er bladene og den hvide blomst helt rene, uden snavs.

Først i 1975 fi k man forklaringen på den altid rene plante. 
Før troede man, at jo mere glat en overfl ade er, jo mindre 
snavs og vand vil der kunne hænge på den. Ved at bruge et 
scanning–elektronmikroskop fandt man, at overfl aden slet 
ikke er glat. Den er fyldt med små udvækster i mikrostør-
relse. På disse udvækster ligger der vokskrystaller med en 
diameter på ca. 1 nm. Denne kombination af nanostruktur 
og hydrofob overfl ade gør overfl aden superhydrofob, dvs. 
ekstrem vandafvisende. En vanddråbe, der ligger på en su-
perhydrofob overfl ade hviler på toppen af nanokrystaller, 
som en fakir på en sømseng. 

En plante, der har voks på en glat overfl ade, skyr vandet. 
En vanddråbe på en sådan hydrofob overfl ade har en kon-
taktvinkel, der er over 90°. Når kontaktvinklen kommer 
over 160°, kaldes overfl aden superhydrofob, og her har 
kun 2–3% af vanddråbens overfl ade kontakt med plante-
overfl aden. Hos lotusplanten kan kontaktvinklen nå helt op 
til 170°, og det betyder, at kun 0,6 procent af en vanddrå-
bes overfl ade rører planten. En vanddråbe triller derfor af 
planten, lige så snart overfl aden ikke er vandret.

Snavspartikler får heller ikke god kontakt med plantens 
overfl ade, så de skylles let væk af regnvand. En trillende 
vanddråbe vil opsamle snavspartikler fra bladets overfl ade, 
fordi snavset bindes bedre til vandoverfl aden end til plan-
ten. Vanddråben vil herved rense planten for snavs, hvor 
vanddråben triller. Denne egenskab kaldes lotuseffekten. 
Den tyske botaniker, Wilhelm Barthott, der først kunne 
forklare lotuseffekten, ejer nu et patent og varemærket Lo-
tus Effect.

Det er nemt at forstå, at hydrofi lt snavs kan fjernes på den-
ne måde, men faktisk fjernes hydrofobt snavs samtidigt. 
Årsagen er, at kontakten fra en snavspartikel til plantens 
hydrofobe overfl ade er ganske lille, fordi partiklen ligger på 
spidserne af vokskrystallerne. Adhæsionkraften til voksla-
get bliver derfor meget lille, og herved bliver adhæsions-
kræfterne til vandoverfl aden størst.

Lotuseffekten kendes ikke kun hos lotusblomsten, men 
fra mange andre planter. Denne selvrensende effekt hos 
planter er meget vigtig. Herved undgår planten angreb af 
bakterier, svampe og alger. Nogle dyr har også en sådan 
overfl ade. Det hjælper sommerfugle, guldsmede og andre 
insekter til at holde sig rene på steder af kroppen, som de 
ikke er i stand til at nå med mund eller ben.

25 Lotuseffekten

Planten har lotuseffekt. 
Effekten fi ndes også på tallerken-
smækker, bananblade, kål, siv, rodo-
dendron, åkander og tulipaner.
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Der forhandles fl ere typer af nanoprodukter, 
der kan få vinduesglas til at afvise regn og 
snavs. En væske med nanopartikler skal gni-
des ud i et meget tyndt lag på en helt tør rude, 
hvorefter forseglingen kan holde i op til to år. 
Behandlingen skulle kunne holde forruden på 
en bil ren og klar. 

Nanoforsegling af forruden på en bil gør, at 
vinduesviskerne ikke skal bruges så meget. 
Når farten kommer op på ca. 80 km/h, vil 
fartvinden feje vanddråber og snefnug af forru-
den. Oliefi lm og smadrede insekter fjernes let 
af vinduesviskeren, for nanoforseglingen be-
virker, at smudspartiklerne får dårlig kontakt 
med ruden. 

Der er forskellige former for nanoforsegling. 
De kan dog deles op i to grupper. Man kan gøre 
glasoverfl aden hydrofi l eller hydrofob. 

Nanopartiklerne kan fx bestå af små hydrofi le glaspartikler, 
der er omkring 7 nm store. De holdes fast på glasoverfl a-
den  af polymerfi bre. Hulrummet mellem fi bre og partikler 
kan holde fast i vandmolekylerne, så der i regnvejr dannes 
en tynd vandfi lm over hele ruden. En sådan overfl ade er su-
perhydrofi l. Her vil vanddråber fl yde ud over ruden og ikke 
danne enkelte vanddråber. Man kan nemt se ud gennem for-
ruden, for lyset spredes ikke i en så tynd hinde af vand. 

Denne overfl adebelægning bruges også på spejle. Det giver 
en antidugeffekt. Når vanddamp fortættes på spejlets over-
fl ade, dannes der ikke de små vanddråber, som duggen på 
et almindeligt spejl består af. I stedet dannes en vandfi lm, 
hvor alle dråberne fl yder sammen. Spejlet dugger ikke, selv 
om man lige har taget et brusebad. 

I stedet for et hydrofi lt lag kan man lægge et hydrofobt lag 
på ruden. Når regnvand rammer en sådan rude, vil dråberne 
ikke hæfte til glasset, men prelle af på overfl adebelægnin-
gen. 

Til sådan en behandling af en bilrude bruges 
hydrofobe stoffer, som fx silikoner, der er po-
lymere stoffer opbygget af skiftevis siliciuma-
tomer og oxygenatomer. For enden af kæden 
kan der sidde en hydroxygruppe, –OH, der kan 
binde til glasset. Det giver følgende opbygning 
af stoffet: HO[–Si(CH3)2O–]nH. Stoffet er sta-
bilt ved både lave og høje temperaturer. Det er 
kemisk inaktivt, og det er uopløseligt i vand. 

Glasset i brusekabiner kan have en belægning af nanopar-
tikler, så sæberester, snavs og kalk ikke sætter sig på glas-
set.

26 Nanobelægning på glas

På YouTube kan man se videoer af 
biler, der kører i regnvejr uden at 
bruge vinduesviskerne.
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Mange typer af glas fremstilles med 
en fotokatalytisk overfl ade. Det er en 
selvrensende belægning af nanopar-
tikler af titandioxid, TiO2. Laget er fx 
kun 15 nm tykt. Og i et så tyndt lag er 
titandioxid helt gennemsigtigt. Når so-
len skinner på en fugtig glasoverfl ade, 
spalter nanopartiklerne vandmolekyler-
ne, så der dannes OH–grupper. Nogle 
af OH–grupperne vil ved reaktion med 
luftens oxygen danne hydrogenperoxid, 
H2O2. Det er et meget reaktivt stof, der  
slår bakterier ihjel og spalter organi-
ske stoffer, som fx olie og fedt. 

Mange overvågningskameraer og sol-
celler er dækket af sådant selvrensende 
glas, og i højhuse eller skyskrabere er 
det en fordel med selvrensende vindu-
er. Når der sætter sig snavs på glasset, 
bliver det brudt ned, når solen skinner, 
og næste gang det regner, skylles skid-
tet væk.

På samme måde forsøger man med 
nanopartikler af titandioxid at udvikle 
overfl ader til køkkenborde, madbehol-
dere, skærebrætter, håndvaske, toilet-
kummer og kirurgisk udstyr. Nanobe-
lægning af en overfl ade gør rengøring 
lettere, og overfl aden vil altid være re-
nere. Der vil ikke samle sig så mange 
bakterier på overfl aderne, og de bakte-
rier, der kommer, slås ihjel af den foto-
katalytiske virkning.

Nanobehandlede overfl ader holder 
længere, så man over tid sparer mate-
rialer, og der bliver mindre affald. Der 
skal heller ikke bruges så meget ren-
gøringsmiddel. Herved spares penge, 
og forureningen af naturen med brugte 
rengøringsmidler begrænses. Kontak-
ten fra nanobehandlede fl ader til men-
neskets hud er lille, så der vil måske 
blive færre eksem– og allergitilfælde.

Man kan få tøj, hvor hver fi ber er be-
lagt med et nanolag. Det gør tøjet let-
tere at rense. Det får bomuld til at føles 
som silke, og det kan fjerne lugten fra 
brugte sokker.

27   Selvrensende nanofl ader

Nanopartikler af titandioxid, TiO2. 
Partiklerne er fra 25 op til 85 nm. 
1 gram af stoffet kan have et over-
fl adeareal på op til 150 m2.

Den første tagsten med selvrensende overfl ade. 
Vandet triller af, så stenene altid er tørre, derfor gror 
der ikke mos på stenene. Selv på et nordvendt tag 
er stenene også selvrensende, for den selvrensende 
virkning fungerer, bare sollyset er på 30 % af det 
gennemsnitlige dagslys. Ved denne lysmængde kan 
overfl aden nedbryde sod, fedt og olie i en tykkelse 
på 100 nm om dagen.
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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.
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N anovand – nanoteknologi omkring vand er et ud af en 
række hæfter med undervisningsmateriale udarbejdet 

til Naturvidenskabeligt grundforløb. Hæftet er udformet, så 
det også kan anvendes i Almen studieforberedelse og i indi-
viduelle fag. Hæftets afsnit lægger i høj grad op til et samar-
bejde med andre fag.

Nanoteknologi er blevet en betydelig industri, og hver uge 
indsendes ca. fire patentansøgninger om produkter, der in-
volverer ordet nano. Der skrives også meget om forskellige 
nanoprodukter og deres mulige anvendelser.

I undervisningssammenhæng er det dog svært at arbejde 
med nanoteknologi, specielt er det svært at gennemføre 
praktisk arbejde. Eksperimenter med nanoprodukter er 
ressourcekrævende i apparatur og tidsforbrug. Samtidig er 
det vanskeligt at overbevise sig om, at man arbejder med el-
ler har fremstillet et produkt i nanoområdet. Det kræver så 
avanceret udstyr, at skolerne ikke har råd til det.

Desuden er der usikkerhed vedrørende eventuelle sundheds-
skadelige virkninger af de mange forskellige nanopartikler. 
Ingen ved sikkert, om de er uskadelige for helbredet eller 
miljøet. Mange mener, at de egenskaber, der giver nanopar-
tiklerne deres anvendelser, også gør dem farlige. Specielt 
skal der advares mod nanoprodukter på spraydåse. Flere 
forhandlere har måttet trække sådanne produkter tilbage.

Nanorør regnes for lige så farlige som asbest, og ved ar-
bejde med dem skal man bære handsker, briller og særlig 
støvmaske, mens der samtidig skal være udsugning. For-
søg med nanopartikler af titandioxid, der bruges i solcreme, 
tandpasta, deodoranter og anden kosmetik, viser, at partik-
lerne er så små, at de kan passere gennem membranerne i 
kroppens celler.

Dette hæfte viser, hvordan man ved brug af vand kan ar-
bejde med problemstillinger, der kommer tæt på og ned i 
nanoområdet. Hæftet fortæller om vands fysiske og kemiske 
egenskaber. Først behandles vandoverfladen i rent vand, 
derefter overflader i sæbevand, og til sidst vand i kontakt 
med faste stoffer. Her fortælles om lotuseffekten, og hvor-
dan vand vekselvirker med nye materialer som mikrofiber-
klude, GORE–TEX og vandafvisende bilruder.

Der er mange eksperimenter, som læreren og eleverne kan 
vælge mellem. Eksperimenterne belyser forskellige effek-
ter ned til nanoområdet. Selvom eksperimenterne har deres 
forklaringsbaggrund i mikroområdet, gennem nanoområdet 
og ned til det molekylære niveau, kan effekterne ses med 
det blotte øje. Derfor er det ved mange af eksperimenterne 
anbefalet, at eleverne tager fotos med deres kameramobilte-
lefon.

Eksperimenterne kræver kun simpelt udstyr, og eksperi-
menterne er generelt meget lette at sætte op og gennemføre. 
Ingen af de brugte stoffer og materialer er farlige. 

I oversigten over eksperimenterne på side 31 er der også 
givet et bud på det kapitel, som beskriver noget af baggrun-
den for eksperimentet. Disse anbefalinger kan selvfølgelig 
fraviges. 

    Til hæftet er knyttet en hjemmeside, www.nfa.fys.dk, hvor-
fra vejledningerne til eksperimenterne kan downloades.


