ТЕПЛОВІ ЕТЮДИ

Людина-павук,

або Як створити супервзуття
для ходіння по стелі?
Ця малесенька ящірка з сімейства Гекони на-
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Є безліч неймовірних витворів Природи, які людина не
здатна повторити. Досконалість представників живого
світу, їхня доцільність, функціональність, водночас складність і простота недосяжні для відтворення у наукових лабораторіях. Щоразу, коли це усвідомлюєш, розумієш: людина
не здатна перевершити Творця…

Мал. 1. Стінні гекони. З книги
А. Е. Брема „Життя тварин”

селяє Землю понад 50 млн років. Вона швидко і
вправно долає вертикальні підйоми, наче фокусник, секрет якого ми не можемо збагнути, маневрує гладкою стелею, звисає з неї, утримуючи своє
доволі важкеньке тіло1 лише однією лапкою, загадку наноструктури якої наука досі не осягнула.
Архітектура лапки гекона віддавна надихає
учених на розробку надзвичайно ефективного
способу сухої адгезії2. Спроби винайти матеріали,
які б дозволили створити взуття для ходіння по стелі і повторити трюки фантастичної людина-павука,
були неодноразово. Так, доктор Андре Гейм з Манчестерського університету виготовив самоочищувальну стрічку розміром 0,5 см2, що витримувала
вантаж понад 100 г, підвішений на ній до скляної
стелі. На жаль, цю стрічку не можна багаторазово
приклеювати і відривати. Якби це вдалося зробити,
то рукавиці і черевики з такого матеріалу допомогли б людині-павуку підніматися по будь-якій поверхні.
Суперадгезія геконів проявляється лише на сухих поверхнях. Але шанувальникам хімії буде цікаво дізнатися, що сили зчеплення лапок гекона діють і на гідрофобних3, і на гідрофільних4 поверхнях.
Самоочищувальна
стрічка Андре Гейма

Маленький гекон масою 50 г здатен утримати масу у 40 разів більшу
за власну.
2
Адгезія (лат. „adhaesio” – прилипання, зчеплення) –чеплення (прилипання, злипання) приведених в контакт різнорідних твердих або
рідких тіл (фаз).
3
Гідрофобна (від дав.-гр. „ûδωρ” – вода і „φόβος” – страх) поверхня
„відштовхує” воду.
4
Гідрофільна (від дав.-гр. „ûδωρ” – вода і „Φιλία” – любов) поверхня
змочується водою.
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Розгадка
секрету
гекона

„Прилипал” у природі є багато: мідії міцно приклеюються до
поверхонь на суходолі і під водою; риби-прилипали присмоктуються до крупних риб,
китів, морських черепах, днищ кораблів; восьминіг за допомогою присосок утримується на камінні і
водночас міцно тримає свою жертву. Вивчати секрети
„липучості” тварин-прилипал можна безконечно. Так, у
дитинстві автору статті не давало спокою запитання: чому
мухи прилипають до павутини, а павуки – ні?5
Але серед тварин-прилипал нас зацікавив саме гекон
стінний, адже розгадка його секрету – це шанс рухатися
так само вправно, як фантастична людина-павук.
Придивися до цієї тварини уважніше. Ця маленька тропічна ящірка вразить тебе вмінням утримуватися
практично на будь-якій поверхні, а її рух – справді захоплююче видовище! Лапки гекона розчепирені, наче долоні, він прудко мандрує крутими схилами, піднімається
вздовж гладкої стіни зі швидкістю 1 м на секунду, бігає догори ногами по скляній стелі. І раптом зависає, утримуючись на стіні лише однією лапкою! Не дивно, що ще з часів
Аристотеля трюки гекона привертали увагу і заганяли у
глухий кут не одного природодослідника.
Пальці гекона прилипають практично до будь-якого
матеріалу (металу, деревини, скла, граніту) за виключенням супергідрофобної поверхні фторпласту – тефлону.
Вони ніколи не забруднюються, не зношуються і не приНа лапах павуків є волосинки, які зменшують площу дотику з клейкою павутиною;
рух лапок теж відіграє важливу роль; та найважливіше – павук виділяє рідину, яка
зменшує силу прилипання до павутини.

липають там, де геконові не потрібно. Як це можливо? Відповідь на це запитання вчені шукали понад 100 років.
Перше, на що звернули увагу дослідники, – у гекона немає
залоз, які б виділяли секрецію. Заради справедливості треба
сказати, що про це знав ще великий німецький природодослідник Брем, який помістив зображення гекона у свою знамениту книгу „Життя тварин”. Він не знайшов на лапках геконів
слідів клейкої речовини.
Отже, це не клей. Що ж тоді? Механічний захват?
Прояв капілярних сил? Можливо, на лапках гекона є
присоски, як у восьминога? Притиснув присоску до
поверхні, „вигнав” повітря назовні, і зовнішній тиск
притисне лапку до поверхні. Надто просто для гекона, механізм прилипання якого працює навіть у
вакуумі!
Можливо, і на лапках, і на поверхні індукуються заряди протилежних знаків, а тварину утримують електростатичні сили? Ця гіпотеза теж зазнала поразки, бо за умов, коли будь-який заряд з
лапок знімали, гекон тримався на вертикальній поверхні, дивуючись недолугості всіх, хто
його вивчав.
Версію зчеплення між шорсткими поверхнями навіть не розглядаємо – наш піддослідний завиграшки
утримується на скляній стелі…
Які ж тоді сили утримують
тварину? З кінця минулого століття вчені вивчали феномен гекона, і лише на початку XXI століття вдалося з’ясувати, що це
сили ближньої взаємодії між
молекулами, які на честь голландського фізика назвали силами
Ван-дер-Ваальса. Ці сили діють між молекулами на дуже маленьких відстанях, а
зі збільшенням відстані різко зменшуються.
Вони дуже слабкі, і щоб втримати гекона на
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Мал. 2. Будова лапки гекона.
а – лапка, б – щетинки, в – одна щетинка, г – гілочки на щетинці,
д – синтетичний матеріал, створений у лабораторії університету Берклі
а

вертикальній поверхні, необхідна величезна площа контакту між лапкою і поверхнею. І саме це забезпечує рельєф поверхні чудо-лапки.

Нанощетиниста чудо-лапка

Мал. 2

Зрозуміти, що лапка не проста, а чарівна, мож-

на лише скориставшись електронним мікроскопом – де там здогадатися Аристотелю! На пальцях
тварини є малесенькі гребінці, вкриті тоненькими
волосинками (щетинками) завбільшки 100 мікронів (0,1 мм). На одному квадратному сантиметрі –
півтора мільйони таких щетинок (мал. 2 б)! Кожна щетинка розгалужується на 400–1000 гілочок
(мал. 2 в), а кожна гілочка закінчується трикутною
лопаткою (мал. 2 г).
Таким чином, на кожному квадратному сантиметрі лапки ти нарахуєш понад два мільярди закінчень! Щоб розмістити таку кількість людських
волосин з густиною середньої шевелюри, знадобилося б ціле футбольне поле! Така неймовірна кількість закінчень збільшує площу дотику з поверхнею, а отже, навіть слабкі сили можуть утримувати
гекона. Подарувавши гекону таке щастя, Природа
створила для нього неймовірний механізм пристосування, який базується не на хімічній будові речовини лапок, а на їхній наногеометрії і прояві вандер-ваальсівських сил міжмолекулярної взаємодії,
які базуються на квантово-механічних ефектах. Мимоволі перепитуєш себе: це еволюційний сценарій
чи Розумний Задум?
На мал. 3 показана спрощена мікроскопічна
картина механізму зчеплення лапки гекона з поверхнею. Еластичні волосинки повторюють топографію поверхні і прикріплюються до неї.
Так, лапка справді чудесна! До того ж, усі її
пальці з численними щетинками, волосинкамиприсосками мають здатність до самоочищення.
Залишається з’ясувати: а як гекон відриває
лапку? Бо який сенс мати лапку, яка намертво
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прилипає до поверхні? І тварина знову нас вражає: гекон прилипає і відриває лапку 15 разів на
секунду! І робить це легко, бо сила зчеплення залежить від кута між волосинками і поверхнею. Вона
збільшується, якщо волосинки ледь притиснути до
поверхні, а потім протягнути, зменшивши кут (саме
так гекон ставить лапку), і зменшується, якщо цей
кут зростає. Зі зміною кута дотику волосинок з поверхнею зменшується сила зчеплення, і за великих
кутів та невеликих зусиль це забезпечує відривання, а отже, і швидке переміщення тварини.
Сили, які працюють на лапку гекона, не залежать від вологості, тиску, освітлення, забруднень.
Залишається придумати, як змусити їх працювати
і на нас. Знадобилося б особливе взуття для альпіністів, космонавтів, робітників-висотників; не
відмовилися б від нанорукавиць воротар і робот у
відкритому космосі, розробники космічного ліфту.

На шляху до досконалості

Учені намагаються скопіювати природні нанотех-
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Мал. 4
Прямі
нанотрубки,
закручені на
кінцях
Мал. 3. Схематичне зображення
волосинок, які пристосувалися до
нерівностей поверхні.

Скло

нології гекона, які базуються на наногеометрії його
лапок і прояві сил Ван-дер-Ваальса. Однак жоден зі
створених матеріалів поки що не здатен до самоочид
щення. Які ж успіхи науки на сьогоднішній день?
Поліамідна стрічка („каптон”), 100 мільйонів
волосків на 1 см2, одно-двохразова адгезія.
Липкий адгезивний матеріал (мал. 4), 42
мільйони волокон на 1 см2 завдовжки 15–20 мкм і
діаметром 0,6 мкм. Прилипає не під тиском, а внаСухий
слідок ковзання вздовж поверхні, міцність контакадгезив,
зроблений з ту збільшується за рахунок згину волокон.
карбонових
Матеріал Гекель (geckel = gecko + mussel,
нанотрубок
від англ. „gecko” – гекон, „mussel” – мідія) створений
за принципом лапок гекона і здатності мідій виділяти білковий клей-адгезив, який працює навіть
під водою. Можна застосовувати лише на гладких
і чистих поверхнях.
Адгезив найлегше від’єднати, тягнучи
перпендикулярно поверхні, до якої він причеплений

Якщо адгезив зсувати під кутом, закручені нанотрубки
створюють кращий контакт зі склом, і міцно тримаються
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Мал. 5

Матеріал у вигляді шкурки, на
поверхні якої розташовані нановолосинки. Адгезія вища, ніж на пальцях
гекона! Практичного значення не має
через дуже високу вартість технології.
Але Пентагон зацікавився.
Матеріал у вигляді щітки: над
поверхнею стирчить ліс вуглецевих
нанотрубочок, геометрія яких схожа
на волосинки на лапках гекона. Сила
зчеплення залежить від хімічної природи і гнучкості матриці, довжини, діаметру волосинок і їхньої концентрації
на поверхні адгезиву. З використанням
такого матеріалу виготовили іграшкового ведмедика масою 2 кг, який зробив 5 кроків по вертикалі. Це ще не гекон, а тільки шлях до нього…
Історія вивчення секретів лапки
гекона – це ще один приклад розвитку
нанотехнологій шляхом імітації принципів біонанотехнологій, які дуже поширені у природі. Якщо критично подивитись на історію розвитку людської
цивілізації, ми тільки те й робимо, що
„підглядаємо”, а потім наслідуємо, імітуємо природу. З перемінним успіхом.
Але, схоже, вибору в нас немає. Створити досконаліший витвір або скопіювати те, що створила Природа, людині
поки що не вдається. Тому за впровадженням наноміметики6 у різних галузях науки і техніки, створенням нановолокон7, нанотекстилю, наноодягу,
нановзуття з новими і покращеними
властивостями – наше майбутнє.
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Відчеплення
Гребінці

Поверхня
гребінців

Волосинки

Лопатоподібні
закінчення
волосинок

Наноміметика (біоміметика) – наукова галузь застосування найкращих характеристик живих організмів для
розробки найновіших матеріалів.
7
Читай незабаром у журналі „КОЛОСОК” статтю Світлани Вольської „Космічний ліфт: реальність чи фантазія?”.
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