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Sammanfattning 

En representant från Glafo för Smart Housing Smålands räkning  skickades till   “The 11th 
International Conference on Coatings on Glass and Plastics” (ICCG11)  för omvärldsbevakning, det 
är viktigt för SHS att veta inom forskningen av belagda glas. Konferensen anordas av Fraunhofer-
Institute for Surface Engineering and Thin Films IST and also the International Council for Coatings 
on Glass e.V. och detta är ett sätt att visa upp sin forskning och att dessutom bjuda in talare och 
företag. Det är en relativt liten konferens och det gör att det är lätt att skaffa kontakter, speciellt nu när 
Horizon2020 finns, så finns det gemensamt intresse att samarbeta över nationsgränserna. Ett väldigt 
hett forskningsområde just nu är beläggning av ultratunna glas, speciellt visades en OLED-
beläggning upp mellan 2 st tunna glas (50-100µm) som var gjord med roll-to-roll-process. Övrig 
intressant forskning var beläggning som var reptålig och antireflektiv som eventuellt kan användas till 
mobiltelefonglas. 
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Bakgrund 
Det är viktigt för SHS att veta vad som händer i området smarta glas. För att veta vad som är på 
gång inom beläggningar på glasytor och träffa nya eventuella samarbetspartners skickade SHS en 
representant till ICCG11 i Braunschweig, 12-16/6. Konferensen var på Braunscweig Stadthalle, och 
anordas av Fraunhofer-Institute for Surface Engineering and Thin Films IST and also the International 
Council for Coatings on Glass e.V. och detta är ett sätt att visa upp sin forskning och att dessutom 
bjuda in talare och företag. Konferens hålls vartannat år. 
 
 

 

 
Braunschweig Stadthalle 

Konferensupplägg 
Förutom olika föredrag hade företag och institut chans att visa upp sig de två första dagarna och den 
populäraste montern var Fraunhofers som har tillverkat OLED på flexibelt ultratunt glas (G-leaf, 
Nippon Electric Glass) med roll-2-roll process: 
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Konferensen var uppdelad i 8 sessioner som behandlade olika områden, det var också en 
introduktionssession med inviterade föredragshållare. De åtta områdena var: Advanced Vacuum 
Processes;  Wet-chemical and Hybrid Processes; ALD, CVD and Atomspheric Plasma Processes; 
Processes for Flexible Substrates, Film Growth, Process Control and Model Based Concepts; Energy 
Conversion, Saving and Storage; Optics, Consumer electronics and Communication; Medical Food 
and Environmetal Applications.  Alla sessioner var efter varandra, vilket betydde att det var möjligt att 
vara med på alla föredrag.   Det var också en postersession med över 40 olika posters. 
 
 

Viktiga, intressanta forskningsområden inom beläggning 
av glas 
 

Mest intressanta posters 
 
Ultratunna glas är stort just nu, bla så har Nippon Electronic Glass (NEG) utvecklat ett ultra-tunt glas, 
G-leaf som är under 200µm. Som nämndes ovan så har NEG har ett samarbete med Fraunhofer och 
de har tillsammans tryckt OLED (Organic Light-Emitting Diode) med roll-to-roll process på NEG´s G-
leaf (se Bilaga 1). För att klara denna roll-to-roll process var utsidan av glaset täckt med en polymer, 
PET (polyeten-tereftalat). 
 
Fraunhofer-institutet har också undersökt hur tunnfilms-egenskaper påverkas när substratet är 
ultratunna glas. 
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Schott har tagit fram en reptålig beläggning som också är anti-reflektiv, tänkt marknad är givetvis glas 
till tex mobiltelefoner.  
 
Ytterligare intressant poster hade det brittiska företaget Gencoa som säljer komponenter till 
sputtering- och plasmabehandlingsutrustningar. Tillsammas med Arino Duglass och Zaragoza 
University har de visat att en viss tunnfilm (SiAlNx) fäster bättre när glaset behandlats med plasma 
innan magnetron sputtering. 
 
Ett företag i Jena, INNOVENT, hade tagit fram en ny, billigare metod för att tillverka elektrokroma 
glas. 
 
 

Mest intressanta föredrag 
 
Future of sputtering, Hana Barankova från Uppsala Universitet, Ångströmlaboratoriet 
 
Hon gick igenom sputtring och olika sputtringstekniker. 
 

o Plasma ( en gas med joniserade atomer och elektroner) En infallande accelererad jon som 
träffar materialet kan överföra rörelseenergi och då stöta ut en atom eller molekyl från det. 
Detta används bland annat vid beläggning av tunnfilm. 
Välj en kemiskt inert gas som har liknande massa som målatomerna för mest effektivt 
överförande av rörelseenergi. Ofta är argon bra, men neon används för lätta 
målgrundämnen och krypton eller  xenon för tunga. 
DC (diode) – sputtering –positiv laddning byggs upp på katoden (målet) behöver 1012 volt 
för att sputtra isolatorer! (alltså bäst för ledande material) 
RF (radio frequency) – sputtering -  bra för isolerande material  
Magnetron sputtring – används med DC eller RF – målet är att öka joniseringen av argon 

 
 
 
The road from S2S to R2R – status, risks and visions for processing ultra-thin glass; Manuela 
Junghähnel Fraunhofer Institute for Organic Electronics 
 
Manuela går igenom fördelar med “sheet-to-sheet” och “roll-to-roll”  processerna, eller rättare sagt 
materialegenskaperna på tunna respektive tjockare glas. De flesta av glasets positiva egenskaper 
finns kvar hos suppertunna glas och dessutom så ökar flexibiliteten och böjradien minskar drastiskt. 
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Det mest utmanande med att använda beläggning av tunna glas (under 200 µm) är böjradien. När 
man belägger med ITO (Indium Tin Oxide) så ökar indenteringshårdheten med ökat syrehalt i 
sputtringsgasen, men då minskar böjbarheten och således ökar böjradien av glaset. 
 
Detoriation of wingshields by stone impacts and wiperscratches-comparison of glass with 
coated plastics; Annegret Matthai Audi AG and T.W. Boentoro Fraunhofer Inst. 
 
Man jämförde olika typer av plastfilmer på glas efter att man har testat hur repigt det blev efter 
vindrutetorkare och hur penetratiosndjupet var efter stenskott. Alla testresultat jämfördes med glas. 
Resultaten visade att glaset utan beläggning var det mest lämpade materialet för vindrutor. 
 
 
 

Kontakter 
Eftersom det var en relativt liten konferens så var det lätt att skaffa nya kontakter. Det var väldigt 
tydligt att denna konferensen mycket var till för att institut och universitet skulle visa upp sin forskning 
och hitta något lämpligt företag att samrbeta med.  I och med Horizon 2020 så är det ännu lättare att 
få kontakter utomlands eftersom det krävs att företag/institut/akademi är med från åtminstone två 
olika länder.   
Speciellt upprättades en kontakt med det holländska företaget ”MAAN Research and Development”. 
En avdelning håller på med plasmabehandling, av tex glasytor, så att ytan modifieras och förbättra 
vidhäftningsförmågan så att det är lättare att belägga tryckt elektronik på glas. 
 
 
 
 

Vill du vet mer om konferensen? 
Hör av dig till Lina Grund Bäck, Glafo 
010-516 63 61 
Lina.Grund.Back@glafo.se 
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Innovationsmiljön drivs och finansieras av 
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