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Prowadzone w Bell Labs badania nad gąbkami morskimi okazały się źródłem ważnych informacji dla inżynierii i materiałoznawstwa – naukowcy odkryli, że dzięki wyjątkowym szczegółom konstrukcyjnym delikatne gąbki morskie zyskują
sztywność i stabilność.
TEKST
ŁATWY ! ! !

W

pracy opublikowanej w magazynie „Science”, Joanna Aizenberg, naukowiec z Lucent
Technologies Bell Labs (Laboratoriów Bella), zasugerowa³a, ¿e tropikalne g¹bki morskie mog¹ dostarczyæ in¿ynierom i architektom wiedzy na temat, jak budowaæ niezwykle mocne konstrukcje z bardzo delikatnych materia³ów.
„Przyroda znalaz³a sposób,
jak udoskonaliæ delikatne z natury
materia³y, przenosz¹c standardowe
zasady in¿ynieryjne ze skali nano
do skali makro – powiedzia³a Joanna Aizenberg z Bell Labs. – Szkielet
tego stworzenia to wrêcz podrêcznik in¿ynierii mechanicznej, oferuj¹cy cenne informacje, które mog¹
doprowadziæ do powstania nowych
koncepcji w materia³oznawstwie
i in¿ynierii projektowej”.

Od gąbek
do wieżowców!
Monika Witan
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i jej zespó³ z Bell Labs – we wspó³pracy z Institute for Collaborative
Biotechnologies and Materials Research Laboratory na University of
California w Santa Barbara i Max
Planck Institute of Colloids and Interfaces w Poczdamie – zidentyfikowali w g¹bce siedem ró¿nych po-

Zespó³ kierowany przez Aizenberg bada³ Euplectella, ¿yj¹tka
zwane koszyczkami Wenery, cylindryczne g¹bki zbudowane z naturalnego szk³a, biokrzemu, osi¹gaj¹ce d³ugoœæ oko³o 15 cm. ¯yj¹ one
w Oceanie Spokojnym i czêsto s³u¿¹ jako schronienie ³¹cz¹cym siê
w pary krewetkom, które mocny
szkielet g¹bki chroni przed atakiem
drapie¿ników.
Z cia³a g¹bki wyrastaj¹ wi¹zki szklanych w³ókien gruboœci ludzkiego w³osa. W sierpniu 2003 r. Aizenberg kierowa³a zespo³em naukowców badaj¹cych optyczne
w³aœciwoœci tych w³ókien. Naukow-

Naukowcy z Bell Labs odkryli, że elementy konstrukcyjne gąbek Euplectella odpowiadają podstawowym zasadom inżynierii mechanicznej stosowanym przy konstrukcji budynków, takich jak
(od góry) Swiss Re Tower w Londynie, hotel De
Las Artes w Barcelonie czy wieża Eiffla w Paryżu.
fot. Lucent Technologies/Bell Labs

cy odkryli wtedy, ¿e do ochrony
swoich naturalnych „w³ókien optycznych” g¹bki wykorzystuj¹ wiele warstw szk³a po³¹czonych organicznym klejem, dziêki czemu w³ókna te s¹ niezwykle odporne na pêkniêcia i uszkodzenia. To odkrycie
mia³o znacz¹cy wp³yw na proces
produkcji komercyjnych w³ókien
œwiat³owodowych.
W czasie ostatnich badañ
nad g¹bkami Euplectella Aizenberg

ziomów konstrukcyjnych. Ka¿dy
z poziomów jest zgodny z jak¹œ
podstawow¹ zasad¹ konstrukcyjn¹
stosowan¹ w in¿ynierii l¹dowej,
a czasem przypomina konkretne
konstrukcje tworzone przez ludzi.
Dla przyk³adu, w³ókna sk³adaj¹ce siê na szkielet g¹bki krzy¿uj¹ siê, tworz¹c sieæ przestrzenn¹,
wzmocnion¹ przez w³ókna biegn¹ce po przek¹tnej w obu kierunkach
wewn¹trz naprzemiennych kwadratów sieci.
Zespó³ odkry³ tak¿e, ¿e, jeœli
œrednica szkieletu g¹bki wzrasta
poza pewn¹ wartoœæ, zewnêtrzna
konstrukcja zostaje wzmocniona
przez u³o¿one spiralnie wystêpy. Te
wystêpy zapobiegaj¹ zjawisku
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Zbliżenie struktury gąbki Euplectella. fot. Joanna Aizenberg

zwanemu utrat¹ statecznoœci pow³oki, które mo¿na zaobserwowaæ na przyk³adzie
pustej puszki aluminiowej. Jest j¹ stosunkowo ³atwo zgnieœæ lub skrêciæ. Stabilizuj¹c swój szkielet zewnêtrznymi wystêpami,
g¹bka sprawia, ¿e trudno jest j¹ zgnieœæ.
Inne elementy konstrukcyjne to np. stabilne laminowane belki szklane, spoiwa
wzmocnione w³óknami czy elementy konstrukcyjne zebrane w wi¹zki.
„Te odkrycia pokazuj¹, ¿e natura
czêsto oferuje proste rozwi¹zania skomplikowanych problemów naukowych – powiedzia³a Elsa Reichmanis, dyrektor Materials
Research w Bell Labs. – Badane przez nas
g¹bki s¹ idealnie ukszta³towane, zawieraj¹
dok³adnie obliczon¹ iloœæ materia³u niezbêdn¹ do optymalizacji konstrukcji. Zrozumienie procesu powstawania tych struktur
mo¿e pomóc w udoskonaleniu obecnych
tworzyw syntetycznych i procesów konstrukcyjnych”.
Opisane tu odkrycie to kolejne osi¹gniêcie Bell Labs w dziedzinie biomimetyki,
nauki badaj¹cej zasady technologiczne i in¿ynieryjne obecne w naturze i mo¿liwoœci
ich zastosowania w tworzywach sztucznych i przemyœle. Aizenberg wczeœniej kierowa³a zespo³ami naukowców, którzy, wykorzystuj¹c wiedzê z dziedziny bioin¿ynierii, stworzyli pierwsze mikrokryszta³y wapienne, a tak¿e odkryli w³ókna optyczne
u g¹bek Euplectella i unikalne biologiczne
receptory optyczne u wê¿owide³. !
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