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TEMA

Under hela vår mångtusenåriga historia 

har vi använt oss av naturens egna mate-

rial som i många avseenden ännu idag är 

oöverträffade både kvalitets- och kostnads-

mässigt, som till exempel ull till våra kläder 

och trä till våra hus. Men det moderna sam-

hället ställer allt högre krav på konstruk-

tionsmaterialen och forskare har i jakt på 

nya material börjat snegla alltmer på vad 

andra levande organismer åstadkommer. 

Här följer några exempel på biologiska ma-

terial och strukturer som de senaste åren 

inspirerat forskare: 

A. FIBRER

 Spindeltråd

 Byssustrådar hos blåmusslor (Mytilus edulis). Blåmusslan 

-

-

nat som undervattenslim (se nedan). Materialet i trådarna har 
4

B. HÖLJEN

 Skorpionhud.

(Androctonus australis) klarar att blästras av sandstormar som 

snabbt skalar bort ytbehandlingen på metallkonstruktioner. 

Hemligheten har visat sig sitta i ytstrukturen som har mikro-

skopiska små upphöjningar (av storleksordningen hundradels 

potential till att öka livslängden på rotorblad och turbiner.5

Material-
teknik

 Hackspettars stötdämpning.

upp till 22 gånger i sekunden och 12 000 gånger om dagen. 

Dag ut och dag in. Hur är det möjligt? Forskare har konstaterat 

exempel skydda känslig elektronik.6

 Bäverpäls. Vem vill gå klädd i sådan? Troligen ingen. Men 

pälsen hos både bävrar och uttrar har en speciell struktur som 

och under vattnet av ett syntetiskt material som imiterar bä-

verpäls.7

 Lotusblommans blad -

stället att bladytan har en mikrostruktur med mängder av små 

-

-

spartiklar som kan ha landat på ytan. Helt självrenande ytor 

8

C. LIM

 Geckoödlans fot 

-

rostruktur. Forskare ser många möjliga tillämpningsområden.  

 Grodfötter

Fötterna på trädlevande grodor avsöndrar ett slem (en gel) som 

9

 Spindelnät

10

D. BYGGNADSMATERIAL

 Hummerskal är bara någon millimeter tjockt, men består 

av hundratals tunna lager där vart och ett har en struktur 

där materialet har avsatts i mönster vars riktning skiljer sig 

åt mellan de olika lagren. Genom att gjuta betong med hjälp 

starkare material som klarar högre belastningar.11
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SPINDELSILKE 
Spindlarna tillverkar sina trådar med hjälp av de så kallade spinnvårtorna baktill 

omedelbart i kontakt med luften. Jämfört med stål har spindelsilke fem gånger 
högre draghållfasthet och tråden är dessutom nästan lika elastisk som ett gum-
miband. Den kombinationen ger ett material som inte bara är extremt lätt utan 
också kan absorbera tre gånger mer energi än Kevlar® innan det går sönder.1 Då 
ska man komma ihåg att Kevlar® används i skottsäkra västar! Många spindelarter 
har upp till sju olika slags trådproducerande körtlar som producerar trådar med 
olika egenskaper för olika delar av nätet.2 Allra starkast är den tråd som spindeln 
spinner medan den låter sig falla kontrollerat till marken vid ett eventuellt hot. 
Biotekniker har hittat och klippt ut genreceptet för denna ”nödtråd” och klistrat in 
den i en ofarlig variant av tarmbakterier. Man odlar de specialdesignade bakte-
rierna i stora tankar och kan sedan utvinna spindelsilkeproteinet ur de ”ompro-
grammerade” bakterierna.3 Till skillnad från Kevlar®-tillverkning som både kräver 
och frigör en mängd hälsofarliga kemikalier handlar det här om ett helt naturligt 
material som inte bara är miljövänligt att framställa utan dessutom är biologiskt 

Man kan förstås fundera över hur spindlarna fångade sin mat innan alla inblanda-
de kemikalier, silkeskörtlar, spinnvårtor och komplexa beteendemönster fanns på 
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GECKOÖDLANS FOTGREPP
-

liska principen bakom fästförmågan (adhesionen) är inte som man först trodde 
någon sorts sugkoppseffekt, utan någonting helt annat. Den beror på en attrak-

tionskraft på atomnivå (så kallade van der Waalsbindningar). Sådant kräver en 
-

lan. Fotsulorna på ödlan är nämligen hårbeklädda. Varje hår är ungefär en tion-
2 av ödlans fötter. Men inte nog 

med det - varje enskilt hår slutar i ett förgrenat träd med upp till 1000 grenar som 
tillsammans bildar en någon tusendels millimeter stor spadliknande struktur. Det 

forskning har visat att när ödlan vill släppa taget så kan den vinkla hårstråna och 

-
lan, men man har kommit en bit på väg att skapa lim-effekt utan att använda 

klibbiga ämnen som lämnar rester efter sig och samlar smuts. Geckoödlans unika 
mönster både på huden och under fötterna verkar också kraftigt vattenavstötan-

-
santa framtida forskningsområden.

Bild: Geckoödlans fot

PIXABAY

PXFUEL


