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TEMA

Energi- och 
miljöteknik

Ett av vår samtids globala problem är 
bristen på vatten. Ett par miljarder av 
jordens befolkning lider av akut vatten-
brist. Det går visserligen att framställa 
vatten ur luft genom kylning, men det 
kräver stora mängder elenergi, vilket 
gör att alternativa sätt att tillgodose 
vattenförsörjning är ett prioriterat tek-
nikområde. 

-

-
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BIOMIMETIK – GUDS DESIGN SOM INSPIRATION

-

jörers blickar riktas mot hur naturen utvinner och hushåller 

jordens ekosystem. I naturen utvinns energi hundraprocentigt 

miljövänligt och levande varelsers materialtillverkning och an-

nya saker på senare tid, och som kanske rentav kan bidra till att 

lösa våra stora globala utmaningar.

BÅLGETINGARNAS ELPRODUKTION1

Många insekter gillar att sitta och sola sig, i synnerhet när det är 

-

Ves-

pa orientalis -

täckt: getingen producerar nämligen elektricitet med hjälp av 

den bakre gul. När man studerade insektens hud (kutikula) med 

-

gula pigmentet xanthopterin. Forskarnas slutsatser blev att det 

vidare till pigmentet som sedan omvandlar den till elektricitet.

 Forskarna tror att upptäckten kan leda till nya slag av 

-

ler vi har idag består av halvledarmaterial som galliumarsenid, 

men gallium är en sällsynt metall och därmed dyr, och arsenik 

-

pen bära på en lösning på världens energiproblem?

ÖKENSKALBAGGARS VATTENFRAMSTÄLLNING

Namibias ökentrakter är bland världens torraste platser, och det 

-

sanddynerna i detta ogästvänliga hörn av världen kan man ock-

enbart

prioriterar nöjen). Forskare ha nämligen konstaterat att det här 

-

ten. När man studerat skalbaggens täckvingar (det som bildar 

-

höjningar som är beklädda med ett ämne som attraherar vatten 

(på kemispråk kallas sådana ämnen ). Mellan upphöj-

hydrofoba

upphöjningarna bildas till en början extremt små (storleksord-

ningen hundradels millimetrar) vattendroppar som plattas ut 

vatten att kondensera på. Till slut när droppen är några millime-

ter i diameter kommer den att tappa kontakten med underlaget 

-

-

meter av det här materialet kan samla upp till 3 liter vatten vid 

REFLEKTIONER

av planlös trial-and-error eller ett resultat av Guds övernatur-

liga skaparmakt2

-

NOTER
1. https://www.renewableenergyworld.com/baseload/is-the-hornet-our- 
 key-to-renewable-energy/ (kortare: krymp.nu/2Nz)
2. Genesisredaktionen anser förstås att Guds skaparmakt är någonting  
 helt naturligt!

WIKIPEDIA HANS HILLEWAERT

Stenocara gracilipes


