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Sammanfattning
Tanken med en prototypverkstad inom Smart Housing Småland (SHS) är att man snabbt ska kunna
sätta ihop och/eller testa små och medelstora prototyper involverande glas, trä och biokompositer.
Prototypverkstaden i sig kan vara fysisk i den mening att en lokal avsätts och utrustas med nödvändig
utrustning, men det kan även röra sig om ett etablerat nätverk med engagerade parter som innehar
nödvändiga kompetenser och utrustning. Att etablera en fysisk prototypverkstad som kan tillgodose
alla behov för framtagning av transparent intelligens ses som orimligt. Troligen är det snarare en
kombination av en fysisk verkstad (främst med koncentration på testning/verifiering samt
visualisering) med ett nätverk av engagerade aktörer som bäst kan tillgodose behoven för
prototypframtagning inom SHS. Det har även visats intresse för att etablera ett showroom där man
kan samla och visa de inom SHS framtagna prototyperna.
Vid etablerandet av en prototypverkstad för hantering av transparent intelligens finns ett stort behov
av aktörer som kan hantera elektronik och mjukvara. Prototyper aktuella för framtagning inom SHS
innefattar inte enbart material som ska sammanfogas till en enhet, utan även elektronik för
integrerade funktioner och mjukvara som ska styra dessa. Det kan exempelvis röra sig om ett
elektrokromt fönster som ska kunna styras med en sensor eller via en app på en mobiltelefon.
Kompetenser inom dessa ämnesområden är begränsad inom SHS och det är därför viktigt att
etablera kontakter med aktörer som kan tillgodose dessa behov.
Ytterligare en aspekt som ska kunna tillgodoses av en prototypverkstad inom SHS är att kunna
etablera virtuella prototyper. Detta kan röra sig om exempelvis en datorgenererad 3D‐model av en
tänkt produkt. Att i en datormodell kunna verifiera en nytänkt produkts funktion är fundamentalt för
allt utveklingsarbete idag. Dessutom ger det möjligheten att visualisera innovativa idéer som inte kan
realiseras idag. Att koppla detta till en 3D‐printer ses som en mycket intressant möjlighet.
Inom denna förstudie har en inventering av nödvändiga resurser/kompetenser för framtagning av
prototyper med transparent intelligens gjorts. En initial lista med kompletterande utrustning för
framförallt verifiering av planglas har sammanställts. Man har även startat etableringen av ett
nätverk med aktörer inom följande områden:




Bearbetning av glas, trä och biokompositer
Elektronik och mjukvara
Visualisering/3D‐modellering
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Inledning
Denna förstudie inom Smart Housing Småland (SHS) syftar till att kartlägga förutsättningarna och
kompletterande behov vid en etablering av en prototypverkstad för framtagning av små och
medelstora prototyper. Fokus för prototyperna som ska tas fram ligger på att exemplifiera smart
boende främst involverande materialen glas, trä och biokompositer. Man ska kunna ta sig an olika
områden som materialbearbetning, elektronik/mjukvara och visualisering.
Benämningen prototypverkstad innefattar i denna förstudie både en fysisk verkstad men även ett
nätverk med aktörer med kompletterande kompetenser. Vid identifieringen av potentiella
samarbetspartners för etableringen av en prototypverkstad proriteras aktörer enligt följande:
1. Ingående inom SHS
2. Etablerade i regionen Småland
3. Etablerade i Sverige

Glas
Tillverkning
Hos Glafo finns möjlighet att tillverka glas från råvaror eller skärv, upp till cirka 1 kg glas i taget.
Glasrecept kan skräddarsys för en viss tillämpning och gjutas i önskad form. Möjlighet finns också att
värma in någonting i glasytan vid 600‐700°C. Det finns ingen möjlighet att tillverka planglas, men ett
gjutet prov kan slipas och poleras plant om det behövs. För detta finns utrustning på Glafo.

Vidareförädling
Glafos planglaslabb är utrustad med verktyg för manuell bearbetning av glaset, samt olika instrument
för detektering av ytor, se nedanstående utrustning.








Detektor tennsida
Kontroll av beläggning
Handskar
Glastång
Vinkellinjal
Lyftredskap (sugpropp)
Diamantskärare med och utan olja

Hos Glafo finns även möjlighet till att såga, borra, slipa och polera mindre glasprover.
I närområdet finns flera företag som utföra tillskärning och slipning av glas, nedan nämns några som
ingår i SHS samt närområdet.



SHS‐företag: Forserum Safety Glass (FSG), GFAB och Saint‐Gobain Emmaboda
Närområdet: Ryds glas, Uniglas, Funktionsglas och Värnamo sliperi och glasmästeri,
Glasteknik i Emmaboda AB och Osbyglas

Studiebesök Ryds Glas
Inom förstudien gjordes ett studiebesök hos Ryds Glas i Växjö för att titta närmare på deras
avdelning för glasmästeri och den utrustning de har att tillgå.
4

Glasmässteriavdelning har 9 anstä
ällda som geer service till både Växjö och
o Alvesta kkommun. De
e får
leveransser 1 gång/veecka från Em
mmaboda gla s. De skär occh kantberarbetar glas m
med robot. Gllasets
kanter kan slipas och
h poleras upp
p till 45 i enn enkelslip uttrustad med diamantskivvor i olika gro
ovlekar.
För att u
undvika repor på glaset är arbetsborddet, för tillskärning, utrusstat med en duk av filt sa
amt
lufttillförrsel så att glaaset lyfts någgot från ytann vid förflyttn
ning. Bordskivan kan äveen ställas i lodrät läge
vilket un
nderlättar blaand annat re
engöring av bbordet.

Figur 1. Dee fyra viktigaste verktygen vid
d manuell tillskkärning, diamantskärare med olja, slipkloss m
med diamant, måttband
och en staabil vinkellinjal med utfasning
g så att linjalen ligger an mot glaskanten.
g

Figur 2. Fö
örflyttning av glas
g till arbetsbo
ord vars skiva kkan ändra läge och är utrustad med en roboot för skärning.

Figur 3. En
nkelslip som kaan gira glaset up
pp till 45  sam
mt borrmaskin med
m möjlighet att borra bådee upp‐ och nediffrån.

Lamin
nering
Laminerat glas tillverrkas genom att
a två eller fflera glasskivvor läggs sam
mman med eett tunt
minering
mellanligggande polymerskikt, exempelvis po lyvinylbutyraal (PVB), eller UV‐härdat lim. Vid lam
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krävs en mycket ren och dammfrri miljö. Det ttillskurna glaaset rengörs så att all sm
muts och parttiklar
avlägsnaas innan det placeras i ett ”renhetsruum” med reglerad temperatur och lufftfuktighet.
Glasskivo
orna läggs saamman med ett tunt me llanliggande skikt. Glasett värms däreefter i en
lamineringsugn där folien
f
mjuknar och klibbaar fast i glase
et. Därefter pressas
p
lufteen ut mellan rutorna
ummivalsar. Den slutliga lamineringen sker i en auutoklav, där man
genom aatt de manglaas mellan gu
höjer tem
mperatur och tryck. FSG laminerar PV
VB vid 13 baars tryck under ca 0,5 h. H
Hela tidsförlo
oppet i
autoklavven går på caa 5‐6 timmarr. Om glasen inte är härdade är det bättra att slippa efteråt efttersom
man då eerhåller bästt kvalitet på kanten.
Inom närområdet fin
nns flera före
etag som lam
minerar, exem
mpelvis FSG, GFAB och F unktionsglass.

Figur 4. Klimatkammare hos FSG.

i
i autok
klav hos FSG, saamt Roger Tilsttam framför de
eras autoklav.
Figur 5. Gllas lastade för införsel
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Figur 6. Till vänster visass glas som förbe
eretts för laminnering. I mitten
n och till höger ses glas som hhar laminerats. På bilden i
mitten kan
n man antyda att
a lamineringssfilmen inte är riktigt färdig då den kommer klarna vid självva lamineringe
en

Experimentering meed lamineringg görs hos Foorserum efte
er skiftet, dvss. under sen eftermiddagg och
n hjälpa till med
m att laminnera prototyper.
natt. De kan troligen

Figur 7. Exxempel på alla de färgade PVB
B laminat som FSG erbjuder och
o som kan ko
ombineras för aatt få önskad fä
ärg.

Härdn
ning
Härdningg innebär attt glaset värm
ms upp till ca 650oC och sedan kyls snabbt. Trycksspänningarna
a som
uppstår i ytan motveerkar sprickp
propagering ooch glasets hållfasthet
h
fö
örbättras kraaftigt. När gla
aset
minskas markant, men de
et innebär attt all bearbetning
brister ggranuleras deet och risken för skador m
ningen.
som tillskärning och hålltagning måste göras innan härdn
k
fok us på härdatt glas att öka kraftigt.
Enligt Glascentrums Jörgen Häll kommer
GFAB‐ko
oncernen harr fyra härduggnar och är bbland dem so
om härdar mest
m i landet. De kan även
n
tillverka böjt härdat glas. Man ko
ontrollerar h ärdningsgrad
den genom granuleringst
g
tester som stickprov.
s
alt härdar (upppgift från 2008)
2
är 200 x 300 mm m
med lite trixan
nde
De minstta produkterr man norma
möjligen
n ned till 100
0 x 300 mm. Avståndet
A
m
mellan rullarn
na begränsar. Teoretiskt ssett ska man
n kunna
härda up
pp till 15 mm
m tjockt glas men det tilläämpas inte på
p grund av lå
ång kyltid. M
Man använde
er Heat
Soak Tesst (HST) för att
a redan i fabriken kunnaa gallra bort kritiska glas med exemppelvis inneslu
utningar
av nickelsulfid.
Glastekn
nik i Emmabo
oda kan härd
da storlekar uupp till 600 x 200 mm. De är de endaa i Sverige (up
ppgift
från 20008) som kan härda
h
så tunt glas som 3 mm. Huvuddelen av alla
a produkter hhärdas.
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Hos Sain
nt‐Gobain Em
mmaboda Gla
as tillverkar m
man idag fräämst brandglas. Härdninggen testas va
arje
vecka för de tjocklekkar som ska köras
k
genom
m böjtester avv det härdad
de glaset. Maan har även ett
e
GASP‐insstrument som används vid
v enstaka tiillfällen. Man
n använder sig
s även av H
HST för att ga
allra bort
kritiska gglas.
Uniglas//Funktionsglaas härdar ockkså glas och har två ugnaar:
[mm]
Maxmåttt
Minmåttt
Maxtjoccklek
Mintjockklek

Uniglass härrdugn
2400 x 42
200
100 x 30
00
19
4

Taamglass härd
dugn
1740 x 270
00
100 x 300
0
12
4

Maxstorrlek för varje tjocklek fås från separatta diagram.

Figur 8. Häärdugnen hos FSG.
F

FSG har en stor härd
dugn och tem
mperaturkonttroll görs inn
ne i ugnen med värmekam
meror. De ha
ar en
m de regelbu
undet använder för kont roll. De härd
dar ner till 4 mm.
m Tidigaree härdade de
e även 3
Gasp som
mm med
d då krävs såå höga luftflö
öden för att kkyla att de haar frångått detta. Ett reddan skadat glas
kommerr att gå sönder vid härdningen och däärför görs alltid någon form av kantb earbetning innan
härdningg.

Slipnin
ng och hå
åltagning
Den förssta kantslipningen utförs med ett slipphuvud för både grov och
h finare bearrbetning, se Figur 9.
Slutpoleringen görs sedan
s
med ett
e separat slliphuvud. Fle
era polersteg
g ger bäst kannt. För liggan
nde glas
f
kantsslipas, se Figuur 10.
kan mycket flexibla former
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Figur 9. Sliiphuvud och bo
orrar hos FSG.

Figur 10. FFlexibel kantslip
pmaskin hos FSSG.

I Figur 111 finns olika exempel på kantbearbettning. Dragen kant (även
n kallad fasadd kant) är gro
ovslipad,
vilket inn
nebär att de råa, vassa kanterna är a vslipade men har groparr. Den grovsl ipade kanten
n kan
fortfaran
nde ha vissa mindre fördjupningar occh den finslip
pade kanten är helt slät ooch matt. En polerad
kant är h
helt slät och blank. C‐, D‐‐ och snedslippad kant kan
n vara mattsllipade eller bblanka. Facetttslipad
kant harr polerad yta.
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Figur 11. O
Olika kantslipningar (Pilkingto
on Glasfakta 20012)

Håltagning i glas görs med diama
antborrar. Deet finns reko
ommendationer kring hålltagning och
ngående hurr nära kanterr och hörn håål bör göras. För att öka hållfastheten i ett
utskärningar i glas an
hål bör kkanterna poleras så att mikrosprickor
m
r från håltagningen försvvinner. Regleer för hål i termiskt
härdat gglas finns i SSS‐EN 12150‐1
1.

Belägg
gningar
Glas kan
n beläggas on
n‐line (hårdb
belagda glas),, dvs. direkt i floatlinjen eller
e off‐line (mjukbelagd
da glas)
utanför ffloatlinjen.
Hårda beeläggningar tillverkas
t
me
ed en pyrolyttisk process (CVD, Chemiical Vapour D
Deposition). Med
denna teeknik deponeeras beläggn
ningen från reeaktiva gase
er på ett varm
mt substrat. RResultatet blir en
hård, fin
nkornig och homogen
h
belläggning som
m håller för efterbearbet
e
ning såsom hhärdning, lam
minering
osv. Efteersom glaset beläggs reda
an i produkt ionslinjen be
ehövs inga exxtra hanterinngssteg av gllasen.

TTiO2
SiO2
G
Glas
Figur 12. EExempel på hårrdbelagda skiktt.

Mjukbeläggning av glas
g görs med
d sputtring (PPVD, Physicaal Vapour De
eposition). Deet är en metod som
på att materiial förgasas och
o sedan koondenserar på
p substratett. PVD i korthhet: glaset placeras i
bygger p
en belägggningskamm
mare mittemot en katod av det material man vill ha i beläggn ingen. Kamm
maren
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vakuump
pumpas och återfylls me
ed en inert gaas som tändss till ett plasm
ma. Jonerna i plasmat slå
år ut
material från katodeen som deponeras på gla sytan.
PVD är in
nte en kemissk process vilket innebär att i princip alla materia
al kan belägggas, men
beläggniingshastigheeten kan varie
era kraftigt.

Figur 13. P
Principskiss för sputtring.

För belägggning av glaas används även
ä
så kalladd magnetron
nsputtring. Det
D är i princiip samma teknik som
sputtringg, men elektronerna i pla
asmat konceentreras till katodytan
k
me
ed hjälp av kkraftiga magn
neter.
För att fåå en stack, dvs. flera lage
er av olika beeläggningar, flyttas glaset mellan olikka
beläggniingskammare med olika katoder.
Meetalloxid
Meetalloxid

Ag

Glaas
Figur 14. EExempel på en typisk stack avv en LowE‐belägggning. Metallo
oxiden består typiskt
t
av flera skikt exempelvis SnO2
eller ZnO.

Det finnss ett stort ko
ommersiellt sortiment
s
avv glas med ollika mer ellerr mindre avaancerade
beläggniingar att köp
pa hos planglastillverkaree. Nedan följer några exe
empel på akt örer som arb
betar
med beläggningar påå olika vis.




SSHS
ång till glas m
med kommerrsiella belägg
gningar.
o Pilkington: Tillgå
mmaboda: Tilllgång till glas med komm
mersiella belääggningar.
o Saint‐Gobain Em
SSverige
o Ångsströmslabb: Forskning krring beläggniingar.
o Tunn
nfilmsgruppe
en vid Linköppings Universitet: Forskning kring belläggningar.
o Impaact Coatings: Säljer indusstriell belägggningsutrustn
ning och kann göra belägggningar
på små till mede
elstora proveer (storleksorrdning mobiltelefoner occh surfplattor).
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Investteringslistta utrustn
ning
Inom förrstudien har följande lista sammanst ällts innehållande komplletterande u trustning för
framföraallt verifiering av planglas. Det har ävven visats inttresse av att kunna ha tilllgång till en 3D‐
skrivare..

Instrrument

Beskrivning

Reptestu
utrustning
Sparklikee GasGlass
1002
Optisk distorsion

Kompletterande utrusttning för
ande
grundlägga
planglasha
antering
Mäta transsmission gennom
färdigbyggda prototypeer med
olika glas och
o beläggninngar
Taber, Sheen, eller dyliik
Finns även portabel, G asGlass
Handheld v2
v
Med Zebra
amönster

3D‐skrivare

Utskrift av fysiska moddeller

Planglashantering

Radiomeeter

Ungefärlig
U
kostnad

Kommentar

30 kkr

Dela isolerrrutepaket, belysning,
fragmenterringsram, skä
ärmaskin,
kantslipningg, glasögon, mäta pilhöjd
d.

30 kkr
100 kkr
–
10 kkr
100 kkr

Kolla gaskooncentration (Ar, Kr) i
spalten i isoolerrutepake
et
Lokal/belyssning
Inklusive nåågra materia
alrullar à ca
5000 kr/st

Bearb
betning av trä och
h biokom
mpositer
SP Trä
ä
Bearbettning trä occh biokomp
positer
Snickarh
hallen hos SP
P Trä i Stockh
holm rymmerr möjligheter till bearbettning av träbbaserade matterial och
tillverkning av både små
s
och storra prototypeer. Med en to
otal yta på ca
a 200 m2 rym
ms både
parken samt ytor
y för försö
öksuppställnningar och prrototyptillverkning. Maskkinparken be
estår av
maskinp
tradition
nella maskineer för bearbe
etning av stöörre stycken samt mindre
e maskiner föör precisionsssnickeri,
se kort b
beskrivning samt
s
bild på ett urval av m
maskinerna nedan. Föruttom de störrre fasta maskkinerna
så finns fflertalet han
ndmaskiner, verktyg,
v
tvinngar och arbe
etsbänkar.

Figur 15. SSnickarhall för bearbetning occh prototyptillvverkning av trä och biokompo
ositer.
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Figur 16. V
Vänster: Bandsåg (max såghöjjd 400 mm, maax sågdjup 800 mm), Höger Cirkelsåg (klingddiameter 300‐350 mm,
gering 0‐445°).

Figur 17. V
Vänster: Rikthyyvel (bredd 350
0 mm, vinkel 0‐‐45°), Höger: Planhyvel (bredd
d 600 mm, tjockklek 250 mm).

Figur 18. V
Vänster: Slipbo
ord (längd 2000
0 mm), Höger: B
Bandslip (bredd
d 800 mm, höjd
d 150 mm).
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Figur 19. V
Vänster: Cirkelssåg (klingdiame
eter 100 mm, kklingbredd 0.1‐1 mm, gering 0‐45°),
0
Mitten: Bandsåg (max såghöjd
130 mm, m
max sågdjup 35
50 mm), Höger: Planhyvel (maax bredd 80 mm
m, tjocklek 0‐40 mm).

Biokom
mposittillverkning
För biokomposittillveerkning finnss det utrustnning för sönd
derdelning occh fraktionerring av träma
aterial
ma, fiber och spån kan be
elimmas i
(Figur 200). Belimningg av större trrämaterial göörs i en roterrande trumm
en fiberb
belimningsuttrustning (Figgur 21). För ttillverkning av
a skivor finn
ns det en varrmpress som
m kan
2
tillverka skivor upp till 700 x 700 mm (Figur 21). I biokom
mpositlabbett finns även ttraditionell
u
föör kemisk mo
odifiering av trämaterial ((Figur 22).
impregneringscylinder samt en utrustning

Figur 20. U
Utrustning för sönderdelning/
s
/fraktionering aav trämaterial..

Figur 21. TTill vänster en belimningsloop
b
p för effektiv beelimning av fibrer. Till höger en
e varmpress fför tillverkning av skivor.

14

Figur 22. U
Utrustning för kemisk
k
modifie
ering av trä.

Linnéu
universite
etet
Linneuniiversitetets snickarverkst
s
tad är utrusttad med en maskinpark
m
från
f
60‐ och 70‐talet för
bearbetn
ning av träm
material, se urrvalet av ma skiner nedan
n. Personalen som ansvaarar för
maskinp
parken medverkar även i undervisningg och de beh
höver därför ha mycket ggod framförh
hållning
vid anlitn
ning av deras tjänster. Ko
ontaktpersonn är Kalle Nu
uszkowiski occh Stefan Hruuza, som båd
da
jobbar p
på institutionen för design. Kalle Nuszzkowiski har även ett bre
ett kontaktveerk inom
träberarrbetning i närområdet.

Bandsåg

Pelarrborr

Rikthyvel

Planhhyvel
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Justersåg

Bords
dsfräs

borr (manuell)
Långhalsb

Långghalsborr (autom
matisk)

Bordsfräs

Klyvssåg

Bredb
dbandsputs
Kantputs
Maskinparks ho
os Linnéuniverssitetets snickerriverkstad.
Figur 23. M

Limniing
Limning av glas kan utföras
u
i en normal
n
labbm
miljö med tillgång till dra
agskåp, tryckkluft, bra bän
nkar och
o
tänka på att det evventuellt kräver personlig
g skyddsutruustning. Ifall man ska
belysning. Man bör också
jobba med härdplastter finns info
ormation att hämta i Härdplastförord
dningen AFS 2005:18.
Utförlig information limer och lim
mning hittas under följan
nde länkar:




h
http://www.lim
mprojekt.se/,
h
http://www.spe
ecialchem4ad
dhesives.com//
h
http://lotsen.ivvf.se/
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Förbehandling av ytor
Ytor som ska limmas bör rengöras enligt anvisning på limmet, vanligtvis med isopropanol (IPA). För
ökad vidhäftningsförmåga kan man även utföra plasmabehandlingar av ytan. Förutom ytans renhet
beror vidhäftningsförmågan på hur limmet väter ytan, detta kan mätas med en så kallad
kontaktvinkelmätare. Mer information om kontaktvinkelmätare finns i avsnittet med samma namn
på sida 20.

Elektronik/IKT
På elektroniksidan är SP elektronik den främsta resursen. De har goda kunskaper i antennteori,
simulering av radiovågsspridning och hårdvara till elektroniklösningar.
SICS inom RISE‐sfären kan vara en resurs och då speciellt Acreo samt Interactive Institute i
Norrköping. Den förstnämnda är duktig på tryckt elektronik och den sistnämnda är specialiserad på
interaktiva system och lösningar.
Evothings i Stockholm, tillsammans med Ocean Observations, är företag som inriktar sig på
prototypbyggande företagsevent, operaframställningar och andra demonstrationer baserade på
innovativa idéer.
Sigma Connectivitys kontor i Växjö och Lund är resurser som kan användas inom IKT‐relaterade
utvecklingsprojekt inom Smart Homes respektive bredbandsbaserade lösningar såsom
mobiltäckningsfrågor och liknande. Kontoret i Lund består till mycket stor del av före detta anställda
hos Ericsson.
Screen Interaction är ett företag i Stockholm som specialiserat sig på interaktiva lösningar och har
kompetens både inom elektronikhårdvara och mjukvarulösningar såsom appar och hemsidor. Deras
kundgrupp och projektpartners består till exempel av Assa Abloy och IKEA. De arbetade även med
och fotbolls‐VM 2010.
Linnéuniversitetet koordinerar ett nätverk som kallas IEC (Information Engineering Center). Inom
detta finns det ett flertal IKT‐företag som kan användas inom mjukvarulösningar. På LnU och JTH
finns det även akademiska resurser som kan göra mjukvarubaserade lösningar. Vissa av företagen
nämnda i elektronikdelen ovan kan också vara behjälpliga med mjukvarulösningar.

3D‐visualisering
Vid vissa tillfällen kan det vara intressant att visualisera prototyperna virtuellt, eller till och med
enbart göra virtuella prototyper. Inom SHS‐nätverket finns JTH med en nod i Eksjö som gör virtuella
prototyper. I Stockholm finns företaget Atvis som specialiserat sig på visualisering av 3D‐miljöer med
inhämtning av rådata från tekniska ritningar och databaser. De ansvarar bland annat för
Kistaområdets interaktivt åskådliggörande display i Kista Science Tower. Ett annat typiskt Atvisprojekt
är realtidsvisualisering av flygtrafiken runt en flygplats.
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Testning/verifiering
SP Bygg och Mekanik
SP Bygg och Mekanik har resurser för test och verifiering av strukturer, produkter och komponenter.
Det kan röra sig om väggelement, fönster, glasfasader, räcken och barriärer, men även nya typer av
material eller infästningar. Bärförmåga, stabilitet, hållfasthet, kollision, stötar och slag, cykliska laster
och livslängd, samt inbrottskydd är några av de egenskaper som kan testas/verifieras.
Inom SP Bygg och Mekanik finns avancerad experimentell mekanik med möjlighet att mäta och få
mycket information om vad som händer i en struktur under belastning. I kombination med simulering
och beräkning, främst FEM, ger det stora möjligheter att förstå mekanismer och därigenom kunna
vidareutveckla och optimera konstruktioner och lösningar.

SP Energiteknik
Vid avdelningen för byggnadsfysik hos SP Energiteknik utvärderas byggnadsmaterial, byggnadsdelar
eller hela byggnader. Utvärderingarna utförs med avseende på värmeisoleringsförmåga,
fuktsäkerhet, lufttäthet, termisk komfort, och andra aspekter som påverkar innemiljön,
energianvändningen och beständigheten.

SP Akustik/SP Trä
Inom akustikområdet kan man inom SP‐koncernen erbjuda följande tjänster:








Mätningar enligt standard för ljudisolering både i fält och i laboratorium:
o luftljudsisolering SS‐EN ISO 140‐4, med utvärdering enligt SS‐EN ISO 717‐1
o stegljudsnivå SS‐EN ISO 140‐7, med utvärdering enligt SS‐EN ISO 717‐2
Mätningar med hammarapparat i ett utökat frekvensområde, ned till 20 Hz
Mätningar ända ned till 8 Hz med impulsboll (ISO 10140)
Vibrationsnivåer i bjälklag och väggar, som stöd för produktutveckling m m
Experimentell modalanalys för att bestämma egenfrekvensers läge och utseende
Mätningar av 30 kanaler synkroniserat med max 5∙10‐8 sekunders differens, och 204 000
samplingar per sekund och kanal.

Man erbjuder även industrin hjälp med att lösa olika ljudproblem eller att räkna på olika åtgärder,
exempelvis för att förbättra ljudprestanda eller produktionsmetoder.

Glafo – glasforskningsinstitutet
Svepelektronmikroskop
Svepelektronmikroskop (SEM) kan användas för att ta bilder i hög förstoring av en yta. Man kan
också ta reda på vilka grundämnen olika delar av provet består av genom att använda kan
energidispersiv röntgenspektroskopi (EDS) i kombination med SEM.
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Figur 24. SSEM‐bild av glaasdefekt (vänster) och EDS‐speektrum (höger).

Optisk p
profilometer
För oförsstörande karrakteriseringg av ytor finnns en optisk profilometer
p
med nanom
meterupplösn
ning i
höjdled. Med dennaa kan till exem
mpel partiklaar i ytor, repor och beläg
ggningars strruktur analysseras.

Figur 25. O
Optisk profilom
meter, 3D‐bild av
a partikel i glaasyta.

På Glafo
o finns också enklare utru
ustning för attt utföra kon
ntrollerad rep
pning av glass med stålspets.
Analyserr kan sedan utföras
u
av re
eporna med hhjälp av den optiska proffilometern.
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Figur 26. O
Optisk profilom
meter, 3D‐bild av
a repa i glas.

Spännin
ngsmätare
Med späänningsmätaren SCALP‐0
04 kan spänn ingar i glas undersökas.
u
Man kan exeempelvis verrifiera
ytspänniingsnivån och spänningsffördelningenn genom glassets tjocklek hos värmeföörstärkt och termiskt
härdat gglas, samt undersöka hur stora restsppänningar maan får vid frå
ån tillverknin g. Man kan även
ä
följa späänningar som
m uppstår och
h förändras vvid belastnin
ng av glaset, vilket kan föörvarna om
k
n.
snedbelaastning i en konstruktion

Figur 27. TTypisk spänninggskurva för ett termiskt härdaat glas.

Kontak
ktvinkelmättare
För att m
mäta vidhäftn
ningsförmåggan av olika yytor finns utrrustningen PGX+ på Glafoo. Den kan användas
för att m
mäta statisk och
o dynamisk kontaktvin kel, dvs. vinkkeln mellan en
e droppe i vvila mot ett
underlagg, respektivee en droppe som
s
förändraas med tiden
n (till exempel en droppee som sugs in
n i ett
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poröst m
material). Maan kan också mäta hur koontaktvinkeln
n ändras närr en droppe llämnar ytan genom
att den ssugs tillbaka..

Figur 28. M
Medföljande mjukvara
m
till kon
ntaktvinkelmättaren PGX+.

Figur 29. K
Kontaktvinkelm
mätare PGX+.

Linnéu
universite
etet
Linnéuniiversitetet haar expertis och
o ingenjörsskunnande som kan komma väl till haand vid desiggnstudier
av olika prototyper. Man har gottt kunnande om strukturellt beteende samt säkerrhet och
dsfysik, och kan
k deltaga i såväl förstuddier som vid den slutliga utformningeen av enstakka
byggnad
elementt och/eller heela strukture
er. Man har vvana att arbe
eta med sven
nska och
europeisska/internatiionella stand
darder och ri ktlinjer för utformning,
u
samt
s
arbetarr med flera olika
o
analytiskka och numeeriska metoder.
Experimentell testning är möjlig av små till m
medelstora element (upp till 1,2 x 2,44 m). Små pro
over kan
testas m
med enaxliga och bi‐axiala
a testmaskin er. För lite sttörre objekt (främst balkkar och skjuvvväggar)
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finns mö
öjligheter till enaxliga tesster och skjuvvbelastningaar. Automatissk datainsam
mlingen utförrs med
avseende på last, deformation och/eller spännningar i diskkreta punkte
er. Linnéunivversitetet harr även
ett mätssystem som kan
k spåra de
eformationerr, och därme
ed spänningsfält, över stoora områden
n som
kan kopp
plas samman
n med andra mätningar.

Teknisska Högsk
kola i Jönk
köping
Vid Tekn
niska Högsko
olan i Jönköping (JTH) beddriver man fo
orskning inom belysningssvetenskap med
m
inriktning mot att kaartlägga interraktionen määnniska, ljus,, färg och rum. Man har laboratorier för att
testa och
h sätta upp belysta
b
miljöer. Hur ljusinnsläpp påverrkar välbefinnandet är enn mycket viktig
aspekt att ta hänsyn till vid utforrmandet av ddet nya smarrta boendet där
d integreraade transparrenta
funktion
ner på glasyto
or ofta påverrkar transmi ssion i det syynliga våglän
ngdsområdett till viss del.

Nätverk
Förutom
m nätverket in
nom SHS sam
mt de intresssanta samarb
betspartnerss som har ideentifierats i denna
d
förstudiee finns det andra etablerrade nätverkk som kan vara av stort in
ntresse för enn prototypve
erkstad
inom SHS.

RISE
RISE Ressearch Institu
utes of Sweden är ett staatligt bolag som
s
samlar de
d flesta svennska
forskninggsinstitut som i samverkan med akaddemi, näringgsliv och samhälle skaparr nytta, tillväxxt och
konkurreenskraft genom forskningsexcellens ooch innovation. Inom RIS
SE ingår 16 innstitut (se Figur 30)
inkluderande bland andra
a
SP Sve
eriges Teknisska Forskninggsinstitut, Accreo, Interacttive Institute
e och
Swerea vvilka alla harr olika kompe
etenser som är av intressse vid framta
agning av proototyper för ett
smart bo
oende.

Figur 30. R
RISE‐gruppens struktur.

Linnae
eus Techn
nical Centter
Linnaeuss Technical Center
C
(LTC) verkar för attt stärka konkurrenskraftten för teknikkföretag i
Linnéreggionen. I nätvverket finns en mängd teeknikbaserad
de företag so
om kan anvä ndas inom olika
o
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prototypprojekt. Prototyptillverkning med inriktning på maskinell trä‐och plåtbearbetning är något
som kan utföras inom LTC.

Information Engineering Center
Information Engineering Center (IEC) skall vara bryggan mellan IKT‐forskare och företagen inom
många olika branscher. Fokus ligger på ”information engineering” varför företagen och respektive
den akademiska kompetensen kan vara till stor hjälp inom IKT‐relaterade utvecklingsprojekt. Ett
exempel på ett dylikt projektområde kan vara Smart homes.

Mobile Heights
Mobile Heights är ett nätverk baserat i Lund som arbetar för att stärka närregionen som en hotspot
för mobil innovation. Nätverket består av aktörer från industri, akademi, institut samt offentliga
sektorn. Bland övriga är exempelvis SP medlem i organisationen.

Telia M2M
Telia M2M är ett nätverk med aktörer, främst baserade i Norden, som arbetar med lösningar och
tjänster inom teknikområdet machine‐to‐machine (M2M). Nätverket innehåller expertis inom olika
områden som exempelvis mjukvara, hårdvara och datasäkerhet, och erbjuder kunden möjlighet att
samla nödvändiga kompetenser för att kunna erbjuda en komplett helhetslösning.

Workshop Prototypverkstad
Genomförande
Under förstudien organiserades en workshop där man bjöd in aktörer från både industri och
akademi/institut för att diskutera etableringen av en prototypverkstad inom SHS. Målet var att med
hjälp av aktörer från olika ämnesområden kunna täcka upp och identifiera de behov som en
prototypverkstad för konstruktion av små och medelstora modeller i materialen glas, trä och
biokompositer måste kunna tillgodose. Man hade även som fokus att kartlägga de resurser för
prototyptillverkning som redan existerar hos de aktörer som ingår i SHS.
Representanter från följande aktörer deltog:











Glafo – glasforskningsinstitutet
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Linnéuniversitetet
Högskolan i Jönköping
Forserum Safety Glass
Glasbranschföreningen
Roland&Roland
Screen Interaction
SIKA
Södra Innovation

Deltagarna delades upp i två grupper och presenterades ett scenario där man fått i uppdrag att ta
fram en prototyp av ett interaktivt lastbärande fönster. Deltagarna gavs också en lista med exempel
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på ingående funktioner och komponenter som kan integreras i fönstret. Till detta scenario fick man
fyra frågeställningar som skulle diskuteras och besvaras inom båda grupperna:
1.
2.
3.
4.

Hur ska en eventuell prototypverkstad inom Smart Housing Småland organiseras?
Vem kan tillhandahålla/bearbeta materialen?
Vem kan lösa elektronik‐ och mjukvarufrågor?
Vilka tjänster kan en prototypverkstad erbjuda som företagen inom SHS kan ha nytta av?

Avslutningsvis redovisade båda grupperna vad man kommit fram till och gemensamt sammanställdes
de principiella egenskaperna som man bedömt att en prototypverkstad inom SHS behöver.

Slutsatser
Under workshopen kom deltagarna fram till följande slutsatser gällande det scenario och de
frågeställningar som presenterats:
1. Hur ska en eventuell prototypverkstad inom Smart Housing Småland organiseras?
‐ Det är bättre att skapa ett nätverk där man knyter samman olika kompetenser/resurser
än att etablera en fysisk verkstad som ska kunna lösa allt.
‐ Genom att samla rätt kompetens och rätt kontakter kan man lösa många problem innan
man börjar tillverka.
‐ Den fysiska plats där ett visst moment utförs beror på vad som ska göras, vissa lösningar
kräver sannolikt specialinriktade verkstäder.
‐ Ska en fysisk plats etableras relaterat till prototyper vore det intressantare med ett
showroom, om möjligt publikt och lättillgängligt för allmänheten. I detta showroom kan
framtagna prototyper samlas och ska även kunna skickas runt bland intresserade
samarbetspartners inom SHS vid speciella tillfällen. Man skulle även kunna ta med
utställningen till mässor och liknande som är intressanta för SHS. Logotyper av
deltagande samarbetspartners samt förklarande information presenteras med varje
prototyp.
‐ Man kan även tänka sig ett virtuellt showroom för att prototyperna ska vara tillgängliga
för alla. Man kan här även presentera datormodeller av konceptidéer.
‐ Varje framtagen prototyp bör tillverkas i flera exemplar.
‐ Inom en prototypverkstad bör även CAD‐kompetenser och 3D‐modellering inkluderas.
‐ Sekretessfrågor måste kunna hanteras vid tillverkning av prototyper. Vem äger en idé?
‐ Viktigt med noggrann dokumentation för att man ska kunna följa tillverkningen och
undvika att upprepa misstag. Man ska lätt kunna hitta vilka prototyper som har
tillverkats och vilka samarbetspartners som har varit involverade.
2. Vem kan tillhandahålla/bearbeta materialen?
Vad gällde intressenter som kan hjälpa till med material samt bearbetning av dessa var
många av de identifierade redan samarbetspartners inom SHS och/eller närvarande vid
workshopen. Följande företag nämndes, utan någon inbördes ordning:
‐ SIKA, Forserum Safety Glass, GFAB, Chromogenics, Elitfönster, Fasadglas, Roslagsglas,
Planglasteknik, Södra, Vida, Myresjöhus, A‐hus, Derome samt Wingårdhs
3. Vem kan lösa elektronik‐ och mjukvarufrågor?
På elektronik och mjukvarusidan identifierades följande lista:
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‐

Screen Interaction, Ericsson, Telia, SP Elektronik, Sector Alarm, Information Engineering
Center (IEC), Celect (LnU)

IEC är ett mjukvarukluster vid Linnéuniversitetet med medlemmar från näringslivet,
akademin och offentlig sektor (bl.a. Sigma).
Det noterades också att Screen Interaction är med i ett IT‐nätverk som inkluderar exempelvis
Telia och Ericsson och har därmed kontaktvägar till intressanta samarbetspartners.
4. Vilka tjänster kan en prototypverkstad erbjuda som företagen inom SHS kan ha nytta av?
Vad gäller tjänster som en prototypverkstad skulle kunna tillhandahålla samarbetspartners
inom SHS diskuterades följande områden:
‐ Frågeställningar vid utveklingsarbete
o Teknisk konsultation
o Testning/verifiering
‐ Att snabbt kunna gå från idé/diskussion till verkstad
o Nya kontaktvägar/breddat nätverk
o Tillgång till material och rätt kompetenser för områden som ligger utanför den
egna verksamheten
‐ En kombination av kontinuerlig teknikdriven verksamhet med snabb respons
‐ Inspiration till utveckling/nytänkande
o Här är exempelvis det showroom som diskuterats ovan ett bra exempel på hur
en prototypverkstad kan bidraga till inspiration och utveckling för regionen
Småland
‐ 3D‐printing: Snabbt kunna testa ritningar/modeller/design med små prototyper.
‐ Andra specialkompetenser som exempelvis laserbeskärning.
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