
Laminering innebär att två eller flera planglas (eller andra material)

sammanfogas med en eller flera lamineringsfolier mellan.

Adderade funktioner på glas och andra
material med hjälp av laminering

Förutom att laminera ihop olika glaskombinationer kan man laminera ihop mer ovanliga
kombinationer som glas och trä, glas och solceller eller glas och elektronik.

Kortfakta lamineringsugnen
Lamineringsugnen arbetar med vacuum och är skräddarsydd
för experiment.
• Arbetstemperatur: 40-150 oC
• Arbetsområde: 1 x 1 meter
• Möjlighet att använda alla typer av lamineringsmaterial.

Här finns möjlighet att prova nya
laminat och materialkombinationer
utan att behöva stoppa produktionen.
 
Det finns ett stort antal sätt att laminera och olika anledningar
till varför man laminerar. Laminering används ofta för att göra
glas tåligare mot stötar och slag som i olika slags skyddsglas
som används i allt från framrutor i bilar till glas som ska tåla
en bombexplosion.

Ett område på stark frammarsch är glas med adderade
funktioner. Exempel på detta kan vara inlaminerad elektronik,
sensorer, belysning eller solceller.
 
Utforska och utveckla
Här kan du kontrollera kvalitet och prestanda på ingående
delar och det färdiga laminatet. Man kan ta fram prover i liten
skala och prova tekniker för att uppnå rätt resultat som sedan
kan skalas upp till en industriell process.



Ett medvetet spräckt glas ihoplaminerat med hela glas går inte sönder ytterligare utan
kan användas dekorativt, som visst insynsskydd och samtidigt släppa in ljus.

Ofta strävar man efter att skapa tunna, starka glas. Det kan vara för att spara vikt eller att
man har en användning som kräver ett tunt glas.

Organisk solcell som laminerats in mellan glas. Gav förbättrad prestanda vid en första
mätning.

Kombinationer kan skapas, provas och visas
Här kan man prova en mängd olika kombinationer i enstaka
exemplar eller korta serier för att uppnå sina mål.

Exempel på kombinationer:
• olika laminat
• olika glastjocklek
• olika glastyper
• inkapsling av andra material/produkter
• hopfogning av glas med andra material
 
Utvärdering
När man väl provat något nytt eller köpt in något man vill
använda i produktionen kan det vara bra att utvärdera. Här är
exempel på utvärderingar som utförs.

Mekanisk:
• jämförande provning
• klimattest, exempel: fukt, temperatur (-100 till 600 grader),

sol
• test mot standard
 
Akustisk:
• ljudegenskaper hos komponenter och system
• test mot standard
• ljuddesign
• upplevelseutvärdering
 
Utvärdering av fuktioner
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