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BIOMIMIK

Dolprop kan monteras på en eldriven utombordare. Koldioxidavtrycket
reduceras markant jämfört med en vanlig propellermotor.

Energismart propeller härmar
delfinen

Catrin Offerman, 11 augusti, 2016

Att härma djur och natur för att skapa
hållbara lösningar ligger i tiden. En
delfininspirerad propeller som kan monteras på
utombordare är en av nyheterna på området.

Att blicka djupt ned i världens hav för att studera
länders flora och fauna och på så sätt skapa smartare
produkter blir allt hetare. Grundidén inom
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forskningsområdet biomimetik, är att naturen redan
löst många av de problem vi som människor står
inför, vare sig det gäller energi, matproduktion eller
transporter.

En delfin kan exempelvis komma upp i hastigheter
om 40 kilometer per timme med en kraft som endast
motsvarar en enda hästkraft. Det har forskaren
Thomas Jemt tagit fasta på och utvecklat en
propeller, Dolprop, som kan monteras på en eldriven
utombordare. Koldioxidavtrycket reduceras markant
jämfört med en vanlig propellermotor.

Bra för badare

Delfinerna på Kålmården har varit en
inspirationskälla.

-Delfinfenans kraftöverföring är mycket effektivare än
en propeller och dessutom elimineras allt buller som
stör djurlivet i havet. En annan stor fördel är att
delfinfenan i princip blir helt ofarlig för badande
vilket är enormt värdefullt för sjöräddningen och alla
som bedriver verksamhet med barn och båtar,
berättar Mats Amundin som är forskare och Senior
Advisor på Kolmården.

Taggar:Biomimik, Energieffektivisering, Innovation
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KOMMENTARER

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina
egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för
kommentarer.

FLER NYHETER

FOTO: NMC

Här är NMC:s nya
generalsekreterare

LIKNANDE ARTIKLAR

Hållbar konsumtion enligt framtidens köpare

SCA prisas för effektivare transporter

Ny forskning om energieffektivare
pappersindustri

Utmaningar för smarta elnät
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BRANSCH Hon är systemekolog och har arbetat med
både forskning, utbildning, policy och näringsliv. Nu
tar hon över som generalsekreterare för NMC,
Nätverket för Hållbart Näringsliv.

KLIMAT

Mellan den 16-23 september kommer endast taxi, buss och varutransporter
att synas på Bangatan, Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan i Lund.
Personbilar är bannlysta.

Hallå där…
Karolina Wallberg på Lunds kommun. Idag

stänger ni av innercentrum från biltrafik under en
vecka. Vad skulle hända om bilen försvann ur staden
tror du?
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JURIDIK & POLITIK

FOTO: Kasper Holgers/Havs- och vattenmyndigheten

Regler för spårbarhet av fisk
försenas

Den 1 januari 2017 skulle nya
regler om spårbarhet av fisk och andra livsmedel
som fångas i havet ha trätt i kraft. Nu försenas detta i
minst tre månader.

KRÖNIKA

TIllit är en viktig pusselbit i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Det
menar Elisabeth Lindh, senior hållbarhetskonsult på WSP och tidigare
hållbarhetschef på IL Recycling.

Tillit och mod bygger en cirkulär
ekonomi

För att de cirkulära affärsmodellerna ska
slå igenom behövs både tillit och mod, i en tid som
kännetecknas av turbulens och snabba förändringar.
Det skriver Elisabeth Lindh, senior
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hållbarhetskonsult på WSP och tidigare
hållbarhetschef på IL Recycling.

Vad behöver
hållbarhetsproffs kunna om
fem år? Var med och delta i
vår undersökning.

MILJÖARBETE

Delta i
undersökning och
tävla om
biobiljetter

Får du den
utbildning du behöver och vad
behöver miljö- och
hållbarhetsproffs kunna om

fem år? Var med och delta i vår undersökning –
resultatet publiceras i nästa nummer av tidningen.

Forskare har hittat föroreningar i människohjärnor från Mexico City, en av
världens mest förorenade städer. FOTO: Wikimedia
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FORSKNING

Luftföroreningar kan orsaka
Alzheimer

Partiklar från avgaser, kraftverk och
jordbruk kan ligga bakom demenssjukdomen
Alzheimer, enligt en ny internationell studie.

BRÄNSLEN

Tvåtaktsmotorer i till exempel gräsklippare ska snart kunna köras på
sockerbetor. FOTO: Flickr/Jessica

Gräsklippare kan köras på
sockerbetor

Sockerbetor, spannmål och skogsavfall
kan användas vid framställning av alkylatbensin för
bland annat gräsklippare och mindre trädgårds- och
skogsmaskiner.
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AVLOPPSRENING

Små avlopp runt Björnöfjärden i Värmdö kommun bidrar till hälften av
näringstillförseln från land. FOTO: Baltic Sea 2020

Hårdare krav på små avlopp i
hela landet

Havs- och vattenmyndigheten, Hav,
vill ha tydligare och mer enhetliga regler för små
avlopp. Hav vill också ställa högre krav på rening i
särskilt känsliga områden.

Sök på sidan...
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