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återstår, enligt företagen,
innan processen är kommersiell, men man hoppas
nå nästa nivå i uppskalning
2014. Idag framställs akrylsyra genom oxidation av propylen från råoljerafﬁnering.
ANSLAG. Sveriges största
drivmedelsbolag Preem satsar 17,5 miljoner kronor i ett
utökat samarbete med Chalmers inom forskning, kompetensutveckling och nätverkssamverkan under fem
år. Det är en konkurrensutsatt energimarknad som
kräver allt bättre processer
och drivmedel och bränslen
ur nya råvaror, ej fossilbaserade, som ligger bakom
satsningen.
ANALYS. En handhållen enhet som genast identiﬁerar
okända vätskor baserat på
deras ytspänning får 2013
års FoU-pris (det 51a) från
amerikanska R&D Magazine.
Watermark Ink kräver ingen
kraftkälla och utnyttjar kemiska och optiska egenskaper hos nanostrukturerade
material för att skilja ut olika
vätskor med lätt igenkännliga, makroskopiskt distinkta färgmönster. Chefsuppﬁnnaren Joanna Aizenberg,
professor i materialvetenskap förväntar sig en lång
rad applikationer av tekniken. R&D 100 Awards delas
ut i november. Läs mer på
www.seas.harvard.edu, sök
på Watermark Ink.
ELGAS. För att jämna ut elproduktionen från framtidens väderberoende sol- och
vindkraft behöver elen lagras när elproduktionen är
hög. Detta kan göras genom
att omvandla vatten och koldioxid till biogas. Biogasen
kan sedan användas för att
producera el, när behovet
åter ﬁnns, eller alternativt
som fordonsbränsle. Status
för denna teknik – power to
gas - beskrivs i en ny studie från Svenskt Gastekniskt
Center. El till Gas – System,
ekonomi och teknik,
se www.sgc.se.
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Plast och lim på samma gång
En torr plast som går att forma hur som helst, men som samtidigt har
ett epoxilim inbyggt är uppstarts-företaget Mercene Labs teknologi.
Mercene Labs är en avknoppning från forskning inom
mikro- och nanosystem samt polymerteknologi på KTH.
– Vår produkt är en tiolenepoxi, och har därmed två härdningsprocesser, säger Fredrik
Carlborg. Först
kan vi forma tiolen-delen till
vilken form
som helst, precis som med
de flesta härdFredrik
plaster. I ett
Carlborg
senare steg kan
man aktivera den latenta epoxin,
som gör materialet styvare men
också binder till de flesta andra
substrat.
– Lite förenklat kan man säga
att våra produkter har inbyggt
expoxilim, som kan aktiveras i
ett senare steg – med UV-ljus
eller värme.
Tiolen-reaktioner innebär att tioler reagerar med ämnen som
innehåller någon form av omättad funktionell grupp, varvid det
kan bildas polymerer. Tioler eller
merkaptaner är organiska föreningar som innehåller -SH, typ
R-SH, och är i princip alkolholens svavelanaloger (svavel i stället för syre).
– Vi tog ursprungligen fram
polymerplattformen för kunna

paketera ytor med proteiner och
celler på ett biokompatibelt sätt –
exempelvis genom att sätta mikrofluidik eller göra brunnar på
en proteinarray, säger Fredrik
Carlborg.
Avsikten var att plattformen
skulle fungera med lab-on-chip,
vilket ställer stora krav på bulkegenskaper och ytor. Materialet
måste gå att ytbehandla och fästa mot andra typer av material.
– Vi kan enkelt styra de mekaniska egenskaperna, och förse
ytan med inbyggda ankare som
exempelvis proteiner lätt kan
fästas i, säger Fredrik Carlborg.
– Men i dag tittar vi mest på
mikroelektronik. En tillämpning kan vara en plastlins som
fästs ovanpå en LED-diod utan
att flytande lim behöver användas. Med vår teknik behöver man
bara belysa eller värma linsen, så
sitter den fast.
Därmed försvinner ett helt
processteg — att dispensera
lim. Dessutom slipper man
torkningssteget, som ofta tar
tid och blir en flaskhals i produktionen.
För att se exakt vilka tillämpningar som kan komma ifråga testas
nu en mängd parametrar, bland
annat vatten- och syrepermeabilitet, optiska egenskaper och ma-

terialets stabilitet i tuffa miljöer,
säger Tommy Haraldsson, teknikchef i Mercene Labs.
– Vår polymerplattform tar
epoxi till tillämpningar som tidigare inte varit möjliga. Epoxins
kraftfulla bindningsförmåga gör
att den används i många industriella processer. Men ett antal
processer tål inte den höga härdningstemperaturen. Där kan vi
komma in.
Ett möjligt användningsområde är som underlag för färgoch lacksystem som inte fäster
på vissa ytor.
– Epoxin fäster till underlaget,
och tiolen fäster till lacksystemet
ovanpå, säger Fredrik Carlborg.
Företaget har redan utvecklingsprojekt med två större kunder.
Företaget var först av alla att
vinna det nyinstiftade Ingemar
Croon Award, två miljoner kronor, som ska delas ut årligen.
Under hösten ska 1-2 personer
anställas för att jobba med teknik och marknad.
Mercene Labs har sedan första april flyttat in i nya lokaler
på KTHs inkubatorenhet Greenhouse Labs.
– Vi siktar på att kunna leverera färdiga produkter om två
år, säger Fredrik Carlborg. KL

Först formas plasten, och tiolen-komponenten i plasten härdas. Kvar i produkten ﬁnns oaktiverad epoxi,
men ytan är torr. I ett senare skede härdas epoxin med UV-ljus eller värme. Därmed styvnar produkten,
och limmar fast vid underlaget.
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