
   
 

 

 

 

Smart High Tech: Smart High Techs produkt är tillförlitlighetsverifierad 

Smart High Techs kärnprodukt SHT GT har tillförlighetsverifierats genom en vetenskaplig studie. 

Resultatet visar att det grafenförstärkta thermal interface material, den så kallade TIM klarar 

långtidstillförlitlighetstester i form av åldring vid 120 grader Celsius, accelererad 

fukt/temperaturprovning vid 85 grader Celsius och 85% relativ fukthalt samt vid temperaturväxling 

mellan minus 40 och plus 125 grader Celsius. Samtliga tester genomfördes enligt branschstandard för 

industriell elektronikapplikation. Det är särskilt viktigt eftersom elektronikindustrin kräver avancerad 

och omfattande tillförlighetsprovning innan det används.  

Arbetet har genomförts i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och publicerats i International 

Microelectronics Packaging Conference (Nordpac) i Göteborg mellan den 12 och 14 juni 2022. 

Konferensen är samarrangerad med IEEE Electronics Packaging Society (IEEE-EPS) nordisk chapter. 

”Det är glädjande att bolaget har uppnått en milstolpe i produktutveckling,” säger Lars Almhem, 

operativ chef på Smart High Tech. 
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SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt 

gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som 

leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att 

fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på 

ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.  

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och 

lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske 

genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART 

HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom 

elektronikbranschen.  
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