
Succéutställningen Materials Revolution 
med innovationer från hela världen är 
tillbaka! I år visas nära 100 helt nya material och produkter. 

Hög tålighet, kemisk tröghet 
och slitstyrka. Det är några 
av de viktigaste egenskap erna 
hos komponenter som ska 

fungera i extrema miljöer inom auto-
motive, flyg- och rymdindustrin och 
medicin. Krav som hittills varit mycket 
svårt att uppnå med något anna t än  
metall. Men den högpresterande 
polymeren peek visar att framtiden 
kommer att se annorlunda ut.  

– Det här materialet kan komma att 
revolutionera sättet man tillverkar t.ex. 
bilar på, särskilt deras drivlinor, säger 
Philipp Renner, Marketing & Sales  
Indmatec GmbH, vars komponenter 
ingår i innovationsutställning på  
Subcontractor InnoDex. 

RENNER BERÄTTAR ATT 3D-printad peek 
i ett första steg kan ta prototyptillverk-
ningen till en ny nivå.

– Det vanliga är att tillverka en 
prototyp för att testa konstruktionen 
och få en komponent att titta på. Men 
eftersom peek:s prestanda når kraven 

som ställs på en slutprodukt kan man 
också använda den som en verksam del 
i slutprodukten. 

MATERIALET HAR HÖG smältpunkt (343°C), 
är lättare än aluminium och är biokom-
patibelt vilket gör att det kan användas 
för att ersätta ben och tänder i människo-
kroppen. En variation av kvaliteter som 
ger många potentiella användnings    -
om råden, menar Philipp Renner.

– Alla dessa egenskaper gör material-
et lämpligt i många branscher, i många 
olika sorters applikationer. Det – till-
sammans med de möjligheter som 
3D-printing ger för komplexa geo-
metriska former – tror jag kommer 
att öppna många dörrar till utveckling 
inom tillverkningsindustrin.    

Hittills har metall varit det självklara materialvalet  
i komponenter för till exempel bilmotorer. Nu kommer 
plaster med samma starka egenskaper, till en tredje-
del av vikten. peek är en polymer, som med 3D-printing 
kan ge stora fördelar i hela industrin. 

Världsunika produkter, nya 
material och konstruktioner. 
De senaste tillverknings
metoderna. Föreläsningar 
med toppnamn inom 
design och utveckling. 
Subcontractor InnoDex 
är kunskaps och inspira
tionsarenan för industrins 
alla produktutvecklare, 
konstruktörer och designer. 
Ett unikt tillfälle att samla 
nya idéer till morgondagens 
produktutveckling.

Se hela programmet på 
www.elmia.se/subcontractor

Arrangeras i samarbete med 
Swerea, Almi Företagspartner 

Jönköping och Jönköping 
University. 
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FRI ENTRÉ TILL MÄSSAN

Skriv ut din kostnadsfria entrébiljett via 
hemsidan: www.elmia.se/subcontractor
Använd kod: A101075

SENASTE NYTT PÅ NÄTET

Håll koll på aktuellt program för mässan,  
nyheter och mycket annat matnyttigt på 
www.elmia.se/subcontractor

SILIKON FÖR 3D-PRINTING
Wacker Chemie

En ny, unik process som liknar 
traditionell 3D-printing, men som 
använder ett underlag av glas, ett 
specialutvecklat silikon material 
med fastare konsistens samt 
UV-ljus. Materialet gör det möjligt 
att mycket snabbt och flexibelt 
ta fram prototyper och modifiera 
mindre serier.

TRANSFORMERANDE TEXTIL
Lilian Dedio, HfG Offenbach

Traditionell textil med aktiva och passiva 
magnetiska komponenter, systematiskt 
integrerade. Detta ger en mekanisk 
ackumulering av elementen som ger en 
dynamisk rörelse till hela skapelsen.

PIÑATEX 
Ananas Anam Ltd.

Ett innovativt material tillverkat av 
fibrerna från ananasplantans blad. En 
stark, lätt och flexibel icke-vävd textil 
med bred användbarhet. Piñatex har 
utvecklats med avancerad teknik vid 
Royal College of Art, London, med mål-
et att skapa en hållbar, högpresterande, 
naturlig textil.

SOLSKYDD MED MINNE
Design: Bára Finnsdottir KHB, Fraunhofer IWU

Pop Up 1 är ett flexibelt solskydd som reagerar 
på värmestrålning. Ett nät av metalltrådar med 
smart minneslegering täcks av små textila 
paraplyer. Trådarna gör att textilerna öppnas 
och stängs efter mängden solenergi de utsätts 
för, för att reglera ljus och skugga. 

Text: Karin Marks | Foto: Indmatec GmbH

3D-printad plast utmanar  
metall i extrema miljöer

KOMPONENTER I 3D-PRINTAD PEEK  VISAS PÅ SUBCONTRACTOR INNODEX. 

Se framtidens innovationer
på Subcontractor InnoDex

De starka egenskaperna hos 3D-printade 
tätningsringar av peek-polymeren gör att de kan 

installeras som verksamma komponenter i ett 
fordons drivlina.   

GJORDA AV  
ANANAS!

Läs mer om Subcontractor Innodex 
och Materials Revolution 2016 på 
www.elmia.se/subcontractor
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Design och tillverkning: Rombaut

 FOTO: HFG OFFENBAC
H

TI-JOIN
Design: Peter Donders

Ti-Join är konstruerad av 22 stycken 3D-print ad e 
fogar och 9 meter kolfiberrör. Den superlätta 
konstruktionen väger endast 2 kg. Den är  
70 procent lättare och består av 95 procent  
mindre printmaterial än dess ursprungliga  
design där ramen göts i en 3D-printad  
sandform. 


