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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete är utfört vid Korroterm AB som är beläget i Linghem utanför Linköping. 
Företaget är en mindre underleverantör med cirka 25 anställda som specialiserat sig på 
ytbehandling av metalldetaljer med termoplast.  
 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka möjligheterna med induktionsuppvärmning för 
deras produktion och utveckla en effektiv utrustning som tillämpar denna teknik. Ett mål är att 
utrustningen skall klara att automatiskt hantera och belägga detaljer av en mindre skokartongs 
(med mått kring 30*30*30cm) storlek.  
 
Genom litteratur, muntlig kommunikation och praktiskt arbete har studier inom 
induktionsteknik och termoplastbeläggning utförts. Inriktningen på dessa studier har varit att 
få förståelse för grunderna, hur de fungerar och vilka begränsningar som finns med 
teknikerna.  
 
För framtagning av konceptlösningar till utrustningen har ”Systematisk Konceptutveckling” 
av Ulf Liedholm används med en viss modifikation. Då problemet lätt blivit väldigt stort och 
komplicerat föll det sig naturligt att en uppdelning till delsystem gjordes, vilket gav en bättre 
överblick av hela systemet. Ett antal koncept togs fram för varje delsystem för att sedan 
sammanställas till en konceptlösning för hela utrustningen.  
 
Som resultat av examensarbetet ges en rekommendation till företaget Korroterm AB att 
fortsätta utveckla befintlig utrustning som tillämpar induktionsuppvärmning istället för att 
investera i en ny. Efter en undersökning av de detaljer som idag finns i produktionen framkom 
det gällande geometri, antal och frekvens att inga lämpliga detaljer fanns för denna utrustning. 
Det visade sig dock att det fanns en potential för tillämpning av induktionsuppvärmning för 
mindre detaljstorlekar. En studie för att undersöka möjligheterna att belägga dessa i 
nuvarande utrustning bör utföras. 
 



Abstract  
 
 
This thesis work has been written on assignment of Korroterm AB. The company is situated 
in Linghem which is located just east of Linköping. Korroterm AB is a small subcontractor 
with around 25 employees who is specialised in surface treatment with thermoplastic coatings 
on metal objects.  
 
The purpose with this thesis work has been to study induction heating to learn what 
possibilities it offers for the production on Korroterm AB and to implement the technique in 
an automated production line. The goal for this equipment is that it should be able to handle 
parts with an estimated size of a small shoebox (30*30*30cm).  
 
Thru a study of literature, verbal sources and practical work an understanding of 
thermoplastics and induction heating has been made. The focus point of the study has been on 
the basics, how they work and what limits the techniques have.   
 
A method in ”Systematisk Konceptutveckling” by Ulf Liedholm has been used with a small 
modification. The solution for the whole problem would easily become very large and 
complicated therefore it was divided in to smaller parts which gave a better view of the 
system. Several concepts where then developed for each part of the system and then 
assembled into a concept for the whole equipment.  
 
As a result of this thesis a recommendation was given that the company Korroterm AB should 
keep developing the existing equipment that implements induction heating instead of 
investing in a new.  After an investigation for suitable parts in the production today with 
regards to size, number and frequency it became clear that no suitable parts for the equipment 
were to be found. However a potential for implementing induction heating were discovered 
for the smaller detail sizes. A study of these should be made to see the possibilities of 
treatment in existing induction heating equipment.  



Förord 
Denna rapport har framkommit genom ett samarbete mellan institutionen för ekonomisk och 
industriell utveckling på Linköpings Tekniska Högskola och Korroterm AB. Arbetet på 30 
högskolepoäng har utförts under vinter 2007 och våren 2008.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare Michael Larsson, Korroterm AB, Bernt 
Karlsson, Korroterm AB och Lars Wennström, Linköpings tekniska högskola som med deras 
kunnande givit mig goda råd och stöd under arbetets gång. Jag vill även rikta ett tack till Ola 
Linde på Hjortconveyor och Lars Ullmark på Teknoheat för deras hjälp med tekniska frågor 
angående transportutrustning respektive induktionsuppvärmning.  
 
Sist men inte minst vill jag även rikta ett stort tack till personalen på Korroterm AB som givit 
mig en härlig tid under mitt examensarbete och för deras bemötande när jag ställt mina många 
frågor.  
 
Linköping, 2008 
 
Mikael Calmsund 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Korroterm AB är ett ytbehandlingsföretag beläget i Linghem utanför Linköping. Företaget har 
under ett halvt sekel ytbehandlat olika metaller med termoplast för användning inom många 
olika områden.  
 
Ytbehandlingen sker med en process där termoplastpulver smälts ut på det gods som skall 
behandlas. Det traditionella sättet genom uppvärmning av godset i konvektionsugnar innebär 
att ”mycket luft värms upp i onödan” vilket gör produktionen mindre effektiv. Som en del i 
Korroterm AB:s förbättringsarbete vill man därför undersöka möjligheterna med alternativa 
värmekällor som induktion och strålningsvärmning. En förhoppning är att minska 
bearbetningstid och elförbrukning per detalj och därmed kunna minimera kostnaden per detalj 
och på så sätt bli ett mer konkurrenskraftigt alternativ för ytbehandling.  
 
Uppdraget i examensarbetet har varit att studera induktionsuppvärmning då det är en snabb 
uppvärmningsmetod där stora möjligheter finns att styra värmningen på ett effektivt sätt. En 
stor del av produktionen sker idag genom manuellt arbete på grund av att detaljvariationen är 
stor. Företaget vill också undersöka möjligheterna att kunna utnyttja en mer automatiserad 
utrustning som klarar flera olika typer av detaljer för att kunna ge personalen tid för andra 
uppgifter.  
 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ge och utvärdera konceptförslag på en automatisk 
ytbeläggningsutrustning som tillämpar induktionsuppvärmning till företaget Korroterm AB.  
 

1.3 Direktiv och avgränsningar 

Som värmekälla för uppvärmning av detaljer har användning av induktionsuppvärmning varit 
ett direktiv och därför har inga studier i alternativa värmekällor utförts. En viss avgränsning 
har skett för val av koncept på övriga moment i utrustningen då lösningsförslagen för 
transportutrustning, beläggning, eftervärmning och kylning anpassats efter 
induktionstekniken.  
 
Även om inga ekonomiska krav ställts har en avgränsning i att föreslaget koncept skall vara 
ekonomiskt rimligt för företaget.  
 

1.4 Metod 

Då kunskaper inom termoplast och induktionsuppvärmning varit begränsade innan arbetets 
början utfördes en förstudie av företaget genom praktiskt arbete, muntlig kommunikation och 
artiklar från företaget för att få en förståelse för användningsområden och beläggningsteknik 
för termoplast. För induktionsuppvärmning togs kontakt med en kunnig person på företaget 
Teknoheat och en litteraturstudie utfördes med en inriktning på att få förståelse för hur 
tekniken fungerar för denna tillämpning.  
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I utvecklingsarbetet med utrustningen har teori och metodik som finns beskrivet i Ulf 
Liedholm kompendium för ”Systematisk konceptutveckling” använts. Intervjuer med 
produktionstekniker och VD för uppdragsgivaren Korroterm AB har genomförts, där underlag 
för framtagningen av kundspecifikationslistan togs.  
 
En batteriplåt har valts som detalj att utgå ifrån för konstruktionen av utrustningen. Detaljen 
passar storleksmässigt och har relativt stor satsstorlek per gång. Undersökning av fler detaljer 
bör dock utföras för att maximera beläggningsgraden hos utrustningen.  
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2 Förstudie av företaget och ytbehandlingsmetoden 
 

2.1 Företagspresentation 
Korroterm AB grundades 1957 under namnet Formplast och var då belägget i Stockholm. År 
1968 flyttades verksamheten fortfarande under namnet Formplast till orten Linghem, utanför 
Linköping, där de än idag är verksamma. År 1978 bytte företaget namn till Korroterm AB och 
2004 genomfördes ett ägarbyte och de nuvarande ägarna är Bernt Karlsson och Michael 
Lovén. Vid övertagandet ändrade företaget inriktning på produktionen då 
krympslagstillverkningen såldes och en satsning på termoplast gjordes.   
 
Företaget fungerar som en underleverantör för ytbehandling av metalldetaljer med termoplast. 
Affärsidén är ”att genom unik kompetens erbjuda helhetslösningar inom funktionell 
ytbehandling med termoplast för produkter i krävande tillämpningar till lägsta möjliga 
totalkostnad”. Exempel på kunder är RFS, ABB kabeldon, Coiltech och kommuner i flera 
olika delar av landet.  
 
Företagets låga personalomsättning har givit de ca 25 anställda över 228 års samlad erfarenhet 
av termoplast, vilket har lett till den höga kvalitetsnivån företaget idag har. Korroterm AB är 
sedan 2003 ISO 9001: 2000 certifierat. Ledningen för Korroterm AB har en uttalad 
tillväxtambition på långsikt där man genom god kontakt med kunden kan utveckla ett långt 
och gott samarbete för båda parter. 
 

2.2 Nulägesbeskrivning, verksamhetsgenomgång 

2.2.1 Produktion 

Som underleverantör inom ytbehandling finns stora krav på flexibiliteten hos produktionen då 
detaljvariationen är stor. Variation finns för satsstorlek, frekvens, beläggningsmaterial och 
detaljmaterial, detaljgeometri, hållare och värmekälla. Företaget har därför lagt stor vikt på att 
man skall vara anpassningsbar för att kunna uppfylla kundens önskemål och ge bästa möjliga 
service.  
 
Då många detaljer är geometriskt komplicerade alternativt endast kommer i små serier sker 
den största delen av produktionen idag manuellt. Metoden har även stora fördelar då 
beläggningsprocessen i många fall är komplicerad vilket gör att en viss fingertoppskänsla hos 
operatören behövs.  
 
Vid detaljens ankomst sker en utvärdering av vilken förbehandlingsmetod som krävs för att 
öka vidhäftningsförmågan på detaljen. Utrustning för avfettning med trikloretylen, blästring 
och primning finns. Vilken form av rengöring som är aktuell beror på detaljmaterial, vilket 
beläggningsmaterial som skall användas och vilken typ av behandling som detaljen gått 
igenom i tidigare steg.  
 
För att klara detaljvariationen och säkerhetsställa att kunden önskemål och krav uppnås, finns 
på Korroterm AB flera olika tekniker för uppvärmning av gods. Förutom användningen av ett 
flertal konvektionsugnar i varierande storlekar finns strålningsugn i form av IR, 
motståndsuppvärmning och induktionsuppvärmning. Valet av värmningsmetod styrs av 
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detaljens antal, material och geometri. Undersökningar med förbättringar i maskinparken görs 
kontinuerligt för att en så hög effektivitet som möjligt skall fås. Beroende på vilken 
beläggningsmetod som används kommer produktionsflödet att få ett annorlunda utseende. Vid 
elektrostatsprutning byter värmning och beläggning oftast plats.  

 
Figur 1. Enkel skiss av produktionsflödet för Korroterm AB 
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3 Teori 
Innan framtagning av konceptförslag för utrustningen är det viktigt att få förståelse för hur 
induktionsuppvärmning fungerar och dess möjligheter och begränsningar. Det kan även vara 
på sin plats att få en inblick i termoplaster som ytbehandlingsmaterial och deras 
beläggningstekniker.   
 
Avsnittet om termoplast innehåller viss information on nuläget och bygger på främst samtal 
med kunnig personal på Korroterm AB men även genom praktisktarbete på företaget och 
studier av nuvarande produktion.  
 

3.1 Termoplast 
 
Termoplastbeläggning är en ytbeläggningsmetod där man genom en termisk process smälter 
ut ett plastpulver på främst metalldetaljer vilket ger flera gynnsamma egenskaper. Beroende 
på vilket beläggningsmaterial som används kommer detaljen att få olika egenskaper. Främst 
används termoplast i aggressiva miljöer där de ger ett slitstarkt, långtidsverkande och 
miljövänligt skydd mot bland annat korrosion. Möjligheter att också få fler egenskaper som 
ljudisolering, elektriskt isolering och ett kemiskt beständigt skydd finns1.   
 
Vilken typ av termoplastbeläggning som är aktuell för 
respektive detalj styrs av kundens önskemål och inom vilken 
miljö detaljen kommer att användas. Stor vikt läggs i 
samarbetet mellan företaget och kunden för att ett lämpigt 
pulver skall väljas. I bilaga C visas de vanligaste 
beläggningsmaterialen som Korroterm AB använder.  

 
Figur 2 Olika kulörer på termoplastpulver2 

3.1.1 Termoplast kontra andra ytbehandlingsmetoder 

I jämförelse med andra ytbehandlingsmetoder kan termoplast ses som en dyr metod men 
hänsyn bör tas till den långa livslängden som metoden ger. Oftast förväxlas termoplast med 
pulverlack då produktionen sker på liknande sätt, dock så är skillnaden i egenskaper stora. 
Vid de tillämpningar där man vill ha en ytbehandlingsmetod som skyddar mot mer aggressiva 
miljöer är termoplast det bättre alternativet och då processen sker termiskt, alltså utan några 
lösningsmedel, påverkar den ej miljön på ett negativt sätt. De extra kostnader som 
produktionen har kan på långsikt sparas in på beläggningens hållbarhet3.  
 

3.1.2 Beläggning 

Beläggningsmetoden för termoplast kan liknas med limning. Stor vikt läggs vid 
förbehandlingen av detaljerna då beläggningskvalitet till stor del beror på 
vidhäftningsförmågan hos detaljens yta. De andra stegen som ingår i ytbehandlingen med 
termoplast, som kan ses i produktionsflödet(se figur1), är värmning, beläggning, kylning och 
paketering.  

                                                
1 H, Barnö, muntlig kommunikation(2008) 
2 Källa: Korroterm AB 
3 H, Barnö, muntlig kommunikation(2008) 
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3.1.3 Förbehandling(rengöring) 

Vid limning, och även vid termoplastbeläggning, är en detaljs vidhäftningsförmåga av största 
vikt för att en så bra fästning mellan materialen som möjligt skall uppnås. För att ytorna skall 
ha möjligheten att fästa till varandra måste limmet ”väta” den yta som skall limmas. Detta 
innebär att det ena materialet, i detta fall limmet, måste forma sig efter det andra och därmed 
ha en lägre ytspänning än detaljen. Om limmet har en högre ytspänning kommer luftfickor att 
bildas mellan detalj och lim vilket ger dålig vidhäftning(se figur 3)4. 
 

 
Figur 3 Figuren till vänster visar när limmet har en högre ytspänning än detaljen vilket leder till dålig 
anpassning mellan materialen med dålig vidhäftning som följd. För figuren till höger har limmet har lägre 
ytspänning än detaljen och därmed fås god vidhäftning. 
 
Dessa egenskaper uppnås genom att detaljens yta rengörs från orenheter och i vissa fall 
tillämpas även extra bearbetning för att få en högre ytspänning. För rengöring finns 
möjligheter att antingen rengöra detaljens yta eller att använda någon form av 
avverkningsmetod. Vanliga metoder för avverkning är blästring, slipning och borstning där 
översta skiktet på detaljens yta avlägsnas tillsammans med eventuella föroreningar5.  
 
Rengöring idag sker främst genom avfettning med trikloretylen och genom blästring. 
Trikloretylen är främst lämpad för borttagning av olja och fett. I de fall där detaljerna även 
efter rengöring inte ger den vidhäftning som behövs för beläggning används en primer för att 
öka ytspänningen på detaljen.   
 
 

Avfettning i trikloretylen 
En effektiv kemiskavfettningsmetod där detaljerna hängs ovanför en tri-kokare. 
Trikloretylenet värms upp till en temperatur av 87-91 grader varvid vätskan 
ångas och kondenseras på detaljerna. När sedan vätskan droppar tillbaka tar den 
med sig föroreningarna ner i karet. Då metoden kan vara hälsoskadlig är det av 
stor vikt att de regler och säkerhetsrekommendationer som finns efterföljs. 
Detaljerna måste befinna sig i utsugningszonen under rekommenderad tid och 
kontroller för överflödig tri-vätska på/mellan detaljerna måste göras. Då 
föroreningarna följer med tri-vätskan ner i karet måste rengöring med 
regelbundna mellanrum ske för att säkerhetsställa en jämn behandling6.  

                                                
4 Dolk Å 
5 Dolk Å 
6 Larsson, M., muntlig kommunikation(2007) 
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Primer 
Primer sprutas på detaljen för att öka vidhäftningen. Valet av mängden och typ 
som används är av stor vikt då för lite ger sämre vidhäftning och för mycket ger 
dåliga beläggningsegenskaper. Typen av primer bestäms av typen av beläggning 
som skall användas, fel val här ger dålig kvalitet på beläggningen7. Primer 
används idag på företag vid beläggning med Rilsan, när inte blästring av detaljer 
är möjligt och/eller när detaljen skall användas i en speciellt krävande miljö.  
 

3.1.4 Värmning 

Många olika faktorer påverkar vilka egenskaper uppvärmningen skall ha. Beroende på 
detaljmaterial, beläggningsmaterial och beläggningsmetod kommer olika värmningsmetoder 
och temperaturer att vara mer lämpliga än andra. Vid val av temperatur kommer även 
detaljens geometri, och då främst dess tjocklek, att påverka resultatet. För tjocka detaljer kan 
en lägre temperatur användas på grund av att de behåller värmen under en längre tid. Vid 
värmning av tunna detaljer kan en ökning i temperatur vara nödvändig för att kompensera för 
de värmeförluster som sker. Ett alternativ kan vara att tillämpa eftervärmning för tunna 
detaljer för att en önskad beläggningskvalitet skall uppnås. Temperaturintervallet för 
produktionen på Korroterm AB ligger mellan 220 till 420 grader Celsius.  
 
Oberoende vilken värmningsmetod som används är det viktigt att den värmebild som skapas 
på detaljen är jämn då detta påverkar beläggningen. En temperaturtolerans på ca ±10 grader 
tillhör standard8.  
 

3.1.5 Applicering av pulver 

Applicering av beläggningsmaterialet sker idag på företaget främst genom två olika metoder. 
Antingen genom elektrostatsprutning eller genom virvelsintring där den sist nämnda är den 
vanligaste metoden. Värmning av detaljerna kan ske både före och efter beläggningen dock är 
före att föredra. Vid värmning efter applicering av pulvret finns risk att beläggningen endast 
smälter på utsidan och det innersta skiktet mellan detaljen och beläggningsskiktet förblir i 
pulverform. Detta kan leda till stora problem då beläggningen inte klarar de krav detaljen har 
vid dess tillämpning9.  
 

Virvelsintring: Detaljen värms upp till lämplig arbetstemperatur för att sedan 
doppas i ett kar med termoplastpulver. Värmning sker innan virvelsintringen 
vilket gör att pulvret smälter ut direkt på detaljen. Tiden i pulverkaret och vilken 
temperatur detaljen har bestämmer hur tjock beläggning som kan skapas.  
I botten på karet sprutas tryckluft in som sedan rör sig uppåt och på det sättet 
luckrar upp pulvret så att det ser ut och känns som en vätska(se figur 410 och 
figur 511). Ytan på pulvret ser ut som den kokar då luften strömmar uppåt. Om 

                                                
7 Dolk, Å. 
8 Larsson, M., muntlig kommunikation(2007) 
9 Barnö, H., muntlig kommunikation(2008) 
10 Källa: Korroterm AB 
11 Källa: Herberts (2003)B 
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inte uppluckringen av pulvret gjordes skulle inte doppning av detaljen vara 
möjlig då pulvret skulle vara för kompakt12.  

 

 
Figur 4 I bakgrunden visas ytan på ett virvelsintringskar 

 

 
Figur 5 Genomskärningsbild av ett virvelsintringskar 

                                                
12 Larsson, M., muntlig kommunikation(2007) 
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Elektrostatsprutning: Metoden bygger på man ger pulvrets partiklar en negativ 
laddning. När partiklarna rör sig ut ur sprutmunstycket kommer partiklarna att 
stöta ifrån sig varandra då de är lika laddade vilket gör att pulvret fördelas 
fint(se figur 6)13. En jordning av detaljen sker vilket gör att de laddade 
partiklarna attraheras till detaljen. Pulverbeläggningen på detaljen kommer allt 
eftersom den beläggs att fungera som en isolator för resterande partiklar och 
därmed kommer ytskiktet på beläggningen inte bli för tjock. Även en viss 
beläggning på baksidan av detaljen kommer att ske då partiklarna som sprutas 
bredvid kommer att attraheras tillbaka14.  

 
Figur 6 Teori för elektrostatbeläggning 

 
Figur 7 Tillämpning av elektrostatsprutning15 

 
Rotationssintring: Metoden används främst för beläggning av rör och stora 
tankar. Detaljen värms till lämplig temperatur för att sedan roteras i 
termoplastpulver(se figur 8)16. Fördelen är att man får en utsmältning av 
materialet direkt på det varma godset. Med denna metod kan man bygga tjocka 
skikt18. 

                                                
13 Källa: Herberts, (2003)B 
14 Barnö, H., muntlig kommunikation(2008) 
15 Källa: Korroterm AB 
16 Källa: Herberts, (2003)B 
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Figur 8 Tillämpning av rotationssintring 

 
Hotflockning: Metoden innebär att man sprutar termoplastpulver på redan 
uppvärmt gods(se figur 9)17. Fördelen är att man får en utsmältning av materialet 
direkt på det varma godset och med denna metod kan man bygga tjocka skikt18. 

 
Figur 9 Hotflocking på en lyktstolpe 

 

3.1.6 Eftervärmning 

På grund av vissa detaljers geometri och material kommer de att förlora värme för snabbt för 
att termoplasten skall kunna beläggas korrekt. Genom att tillämpa eftervärmning med en 
temperatur under arbetstemperaturen för beläggningen kan detta problem lösas relativt enkelt. 
Den tid som behövs för eftervärmningen är olika för varje detalj och beroende av bland annat 
geometri och beläggning. Eftervärmning kan även användas som metod för att få en bättre 
beläggning med t ex tjockare ytskikt eller ge mer tid för avblåsning19. 
 

3.1.7 Kylning 

Efter att detaljen belagts med termoplast får den inte vidröras innan beläggningen har svalnat 
till en viss temperatur. Om inte tillräcklig kylning tillämpas finns det stor risk att 
beläggningen kan skadas och därmed förlora sina egenskaper. För detaljer belagda med Rilsan 
är en lämplig temperatur under 50 grader medan för Abcite krävs en temperatur under 30 
grader. Genom att låta detaljen kylas till en lägre temperatur än de ovan nämnda så minskar 
risken för att skador på beläggningen skall uppstå, ju lägre temperatur på detaljen desto bättre. 
 

                                                
17 Källa: Herberts, (2003)B 
18 Herberts, (2003)B 
19 Larsson, M., muntlig kommunikation(2008) 
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Tiden som krävs om man inte har någon kylningsanordning är förutom pulversort beroende 
på detaljens geometri och material. Uppskattningsvis så kyls de flesta detaljer på ca 15 
minuter vid rumstemperatur till en nivå där de kan vidröras utan att beläggningen skadas. 
Större detaljer kräver dock längre tid för kylning alternativt att en kylningsutrustning används.  
 
Någon speciell kylningsutrustning används inte i den normala produktionen idag på grund av 
att det oftast medför mer besvär i produktionen i förhållande till fördelar som kan erhållas. 
Tid krävs för att pulvret skall hinna smälta ut till en lämplig tjocklek på detaljen innan 
kylningsutrustningen kan användas. Detta på grund av att det annars finns stor risk att 
sprickbildning i beläggningen uppstår vilket gör den obrukbar. En långsam kylning i 
rumstemperatur är att föredra för att säkerhetsställa en bra beläggning.  
 

3.1.8 Kontroll av beläggning och bränning av kasserade detaljer 

Alla detaljer som produceras på Korroterm AB kontrolleras för att kundens toleranskrav på 
beläggning ska uppnås. Den vanligaste metoden är en visuell kontroll utförd av operatören 
men även mätningar av beläggningens ytskiktstjocklek och i vissa fall kontroll av 
isoleringsförmåga sker.  
 
För detaljer då resultatet inte faller inom de toleranser som kunden har så bränns 
beläggningen av i en pyrolysugn. Alla material, till exempel aluminium, som beläggs klarar 
inte den värme som materialet utsätts för under förbränningen av beläggningen och kommer 
därmed att missformas under behandlingen. Dessa detaljer kasseras.  
 
Efter bränningen kommer detaljerna att få en annan yta än den som fanns före 
ytbeläggningen. Om samma inställningar på uppvärmningsanläggningen används inför 
förnyad ytbeläggning så kommer en högre temperatur hos detaljen att uppnås vilket ger en 
sämre beläggning. Effekten på uppvärmningsugnen bör därmed sänkas20.  
 

3.2 Induktionsuppvärmning/elektromagnetisk induktion 

 
Induktionsuppvärmning har utnyttjats sedan länge men området kan ändå anses vara relativt 
outforskat. När man tillämpat tekniken har utvecklingen av nya metoder och anläggningar 
skett genom utprovning som baserats på konstruktörens personliga erfarenhet från tidigare 
tillämpningar. Även om förståelsen för grundteorierna har utvecklats mycket så finns det mer 
områden som kan utforskas. Induktionsuppvärmning är mest tillämpat inom 
härdningsområdet inom industrin och mest litteratur finns också inom detta 
tillämpningsområde. Induktionshärdning innebär ett snabbt repeterbart förlopp där detaljer får 
en hård yta och segt material i de inre delarna21.  
 
En grundutrustning består av en generator, induktor, kylsystem och en överföringsenhet(se 
figur 10)22. Utrustningens delar måste anpassas efter varandra och till detaljen som behandlas 
för att systemet skall kunna fungera på ett effektivt sätt. Enkelt beskrivet fungerar tekniken 
genom att en elektriskt ström förs genom induktorn/spolen vilket ger upphov till att ett 
magnetiskt fält bildas. Om ett elektriskt ledande arbetsstycke placeras i närheten av induktorn 

                                                
20 Larsson, M., muntlig kommunikation(2008) 
21 Haimbaugh, R., E. (2001) 
22 Kristoffersen, H., Segerberg, S., Bodin, J. (1996) 
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kommer det magnetiska fältet att skapa elektriska strömmar i arbetsstycket. Alla material som 
är elektriskt ledande har alltid en viss elektrisk resistans. Denna resistans i arbetsstycket ger 
energiförluster som omvandlas till värme enligt lagen om energiomvandling23(se figur 11). 
Förlusternas storlek bygger på en enkel elektricitetsformel: P=i²R, för detta fall står P för 
effekt i arbetstycket, i för strömstyrka och R för resistansen. Även om detta är en förenklad 
version så kan det ses att vid ökad strömstyrka kommer energiförlusterna att öka vilket ger att 
uppvärmning av arbetsstycket sker snabbare. Det kan även ses att materialets resistivitet 
spelar en stor roll, där en högre resistans ger mer förluster och därmed mer värme24.  
 

 
Figur 10 Principiell uppbyggnad av en induktionsutrustning för härdning 
 
  

 
Figur 11 Flöde för hur en induktor värmer en detalj.  
 
Det skapade magnetfältet som ger upphov till de elektriska strömmarna i arbetsstycket är 
starkast på arbetsstyckets yttre yta vilket kommer att ge starkare elektriska strömmar och 
större energiförluster där. Magnetfältets styrka i arbetsstycket avtar med avståndet från ytan 
vilket gör att det är främst ytan som värms vid induktionsuppvärmning. Detta har lett till att 
man definierat ett inträngningsdjup för att få en uppskattning av hur djupt materialet värms 
sett från arbetsstyckets yta. Definitionen för inträngningsdjupet är det avstånd från ytan där 
strömtätheten sjunkit till 37 %. Inträngningsdjupet beror på arbetsstyckets resistivitet, 
permeabilitet och vilken frekvens som valts och kan beräknas genom: 
 

  
fµ

ρ
δ 503= ,  där δ  = inträningsdjupet 

 ρ  = materialets resistivitet, Ωm 
 µ = materialets permeabilitet, Vs/Am 
 f = frekvens, Hz 
 

                                                
23 Kristoffersen, H., Segerberg, S., Bodin, J. (1996) 
24 Haimbaugh, R., E. (2001) 
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Det skall dock sägas att inträngningsdjupet och värmedjupet inte är samma sak men det är vid 
detta djup som den största delen av värmningen sker. I figur 12 visas tre diagram för hur 
inträngningsdjupet påverkas av resistivitet, permeabilitet och frekvens25.  
 
 

 
Figur 12 Förhållandet mellan inträngningsdjupet och resistivitet, permeabilitet och frekvens 
 
Förutom att värmning sker genom den elektriska resistansen så kan även värmning ske genom 
hysteres. När ett magnetiskt ämne placeras i ett magnetisktfält ändras ämnets magnetiska 
riktning för att överens stämma med fältet. Om en växelströmskälla används så kommer 
denna riktning att ändras många gånger per sekund. Varje riktändring ger upphov till något 
som kan jämföras med friktionsförluster i materialet. Dessa förluster omvandlas till värme26. 
Storleken av värme tillförseln genom hysteresförluster är beroende på magnetfältets styrka 
och frekvens. Vanligtvis står den för under 10 % av det totala värmningsbidraget för 
härdning27.  
 
Vid en korrekt inställd utrustning får man en snabb och effektiv värmeöverföring utan att 
detaljen behöver vidröras. Möjlighet att ställa in utrustningen för enbart en deluppvärmning 
av detaljen gör att man förebygger onödig energiförbrukning och ger en effektiv 
uppvärmning. Det krävs inga väntetider för att få utrustningen i arbetstemperatur. 
Investeringskostnaderna för induktionsutrustning är relativt höga men med en högre 
produktionstakt och en högre effektivitet kan dessa kostnader vara acceptabla28.  
 

3.2.1 Induktorn/spolen 

En av de viktigaste delarna i induktionsutrustningen men samtidigt den svåraste delen är att 
konstruera är induktorn. Det är till stor del dess material, kylning och utformning som 
bestämmer vilken värmebild som skapas och hur effektiv utrustningen kommer att bli.  
 
Material och kylning 
Genom induktorn leds den elektriska ström som skall ge upphov till det magnetiska fältet runt 
arbetsstycket. På samma sätt som när man värmer arbetsstycket kommer den elektriska 
resistansen i induktormaterialet att ge upphov till effektförluster i form av värme. Allt 
eftersom temperaturen i induktorn stiger kommer dessa förluster att öka varvid värmningen av 
arbetsstycket kommer att bli sämre. Ett material med låg elektrisk resistans är alltså att 

                                                
25 Kristoffersen, H., Segerberg, S., Bodin, J. (1996) 
26 Haimbaugh, R., E. (2001) 
27 Kristoffersen, H., Segerberg, S., Bodin, J. (1996) 
28 Kristoffersen, H., Segerberg, S., Bodin, J. (1996) 
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föredra. Även om försök med silver har gjorts så har man på grund av kostnaderna valt koppar 
som standard.  
 
Trots att koppar har goda materialegenskaper för att användas till induktor så kommer den att 
värmas upp under behandlingen. För att minska förlusterna(värme) så tillämpas inre 
vattenkylning i induktor och en rektangulär profil är att föredra. Då de största 
effektförlusterna sker på induktorns yta som är riktad mot arbetsstycket ger den rektangulära 
utformningen att man ökar den area som effektförlusterna sker på och därmed kan man få en 
bättre kylning29.  
 

 
Figur 13 Jämförelse av spridningen för effektförlusterna mellan en cirkulär area kontra en 
kvadratiskutformning. Förlusterna representeras av det mörka området. 
 

3.2.2 Singleshot kontra progressiv värmning 

Induktionsuppvärmning kan tillämpas genom två olika metoder. Antingen används en 
progressiv värmning där induktorn endast värmer en del i taget av den totala ytan som skall 
behandlas. Då man endast värmer en liten del kan en mindre generatorstorlek väljas men det 
ställer höga krav på rörelsen mellan detalj och induktor. Avståndet skall vara densamma för 
hela rörelsen då en förändring kan ge fel värmebild. En vanlig metod är att använda en 
roterande rörelse vid värmningen för att minimera effekten av ojämnt magnetfält.  
 
Singleshot metoden bygger på att man genom att konstruera induktorn efter hela den yta som 
skall värmas kan få kortare uppvärmningstid. Metoden ställer högre krav på konstruktören av 
induktorn och kräver en högre generatoreffekt. Med ökad effekt ökar även kostnaden för 
utrustningen30.  
 

3.2.3 Induktor utformning 

Tidigare har utformningen av induktorn testats fram och baserats mer på en konstruktörs 
uppfinningsrikedom än någon teori. Allt eftersom mer forskning gjorts på tekniken har man 
fått mer förståelse för hur konstruktion skall göras för att ett bra resultat skall uppnås31. 
 
Vid utformningen är det viktigt att tänka på att det inte är induktorns geometri som ger 
värmebilden utan det magnetfält som arbetsstycket och induktorn gemensamt skapar. Då 
konstruktionen av induktorn lätt kan bli komplicerad är det vanligt att man utgår från en enkel 
spole och för att sedan gör ändringar av denna till den önskade värmebilden skapats32.  
 

                                                
29 Kristoffersen, H., Segerberg, S., Bodin, J. (1996) 
30 Haimbaugh, R., E. (2001) 
31 Haimbaugh, R., E. (2001)  
32 Kristoffersen, H., Segerberg, S., Bodin, J. (1996) 
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Figur 14 Vanliga konstruktioner på induktorer 
 
För de flesta tillämpningar är flervarviga spolar att föredra då man enklare kan minska 
effekten av magnetisk svaga punkter. Dessa punkter finns vid den geometriska mitten av 
induktorn, då magnetfältet är som starkast närmast slingan, och vid kontaktpunkten mellan 
induktorn och resterande utrustning. I figur 1433 visas några vanliga konstruktioner på 
induktorer. 
 
I en flervarvig induktor samarbetar de olika varven med varandra och bildar gemensamt ett 
starkt magnetfält. Detta fenomen måste även tas till hänsyn när man konstruerar induktorn då 
det starkare magnetfältet kommer att värma detaljen snabbare. Flera olika metoder finns att 
använda för att få en jämn värmebild vilka visas i figur 1534. Möjligheter att öka avståndet 
mellan induktorn och arbetsstycket eller att öka avståndet mellan induktor varven finns35.   
 

 
Figur 15 Olika sätt att forma induktorn för att en jämn värmebild skall skapas 
 
Även vid yttre kanter kommer detaljen att utsättas för ett starkare magnetfält. Det finns 
därmed en risk att dessa delar kommer att värmas till en för hög temperatur för ytbehandling. 
Vid detaljer med hål kan det bli aktuellt med att placera en metallplugg för att magnetfältet 
skall bli jämnt(se figur 17)36. Vilken typ av metall som skall användas får anpassas efter dess 
elektriska ledningsförmåga. För jämnast värmebild skall en metall med samma 
ledningsförmåga väljas då det annars finns risk för antingen under eller övervärmning37.  
För detaljer med en inre kant kan fältförstärkare behövas. Förstärkarens uppgift är att rikta 
magnetfältet så detaljens hörn också värms upp(se figur 1638).  

                                                
33 Källa: Kristoffersen, H., Segerberg, S., Bodin, J. (1996) 
34 Källa: Kristoffersen, H., Segerberg, S., Bodin, J. (1996) 
35 Kristoffersen, H., Segerberg, S., Bodin, J. (1996) 
36 Källa: Haimbaugh, R., E. (2001) 
37 Haimbaugh, R., E. (2001) 
38 Källa: Kristoffersen, H., Segerberg, S., Bodin, J. (1996) 
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Figur 16 Införandet av fältförstärkare för jämn värmning av ett hörn 

 
Figur 17 Påverkan på magnetfältet för en detalj med hål i 
 

3.2.4 Verkningsgrad 

Utrustningens verkningsgrad kommer till stor del att bestämmas av verkningsgraden mellan 
induktorn och arbetsstycket. Beroende på hur komplext arbetstycket är och induktorns 
utformning brukar denna verkningsgrad ligga mellan 25-75%. Vissa typer av induktorer har 
högre verkningsgrad än andra. Flervarviga induktorerna som värmer utsidan av detaljen har 
högst medan induktorer av invändig värmning har lägst verkningsgrad(se tabell 1)39. Vid 
induktorer som innesluter detaljen kommer flödeslinjerna att samarbeta på ett sådant sätt att 
magnetfältet förstärks och en högre verkningsgrad uppnås. 
   
Något som påverkar verkningsgraden mycket är kopplingsavståndet. Beroende på vilken 
frekvens och vilken tillämpning utrustningen används för måste avståndet anpassas på ett 

                                                
39 Källa: Kristoffersen, H., Segerberg, S., Bodin, J. (1996) 
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korrekt sätt. Vid induktionshärdning, som är den vanligare tillämpningen, används ett 
kopplingsavstånd på en till två millimeter medan vid värmning till ett lägre temperaturområde 
hålls ett avstånd på fem-sex millimeter40. 
  
Även de delar som inte är direkt kopplade till värmningsoperationen har en inverkan på 
verkningsgraden. Induktorn skall konstrueras på ett sådant sätt att induktansen mellan 
koppartrådarna där ingen uppvärmning skall ske hålls till ett minimum då hög induktans leder 
till högre energiförluster för systemet. Se bild 1841 för bra respektive dålig utformning på 
induktorn med hänseende till induktansen42.  

 
Tabell 1 Riktlinje för olika typer av induktorers verkningsgrad 

 
Figur 18 Exempel för bra respektive dålig utformning av induktorn med avseende på induktans. En ökad 
induktans leder till sämre verkningsgrad 
 
 

3.2.5 Underhåll 

Precis som all annan utrustning måste induktionsmaskinen underhållas för att fungera på ett 
bra sätt. Syftet med underhållet är att säkerhetsställa och kontrollerna att utrustningen även 
efter lång tid i produktionen ger den värmebild som eftersöks. Med tiden kommer vissa delar 
                                                
40 Ullmark, L., muntlig kommunikation (2008) 
41 Källa: Kristoffersen, H., Segerberg, S., Bodin, J. (1996) 
42 Kristoffersen, H., Segerberg, S., Bodin, J. (1996) 
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av utrustningen att påverkas på ett sådant sätt att verkningsgraden för utrustningen kommer att 
minska och en högre effekt på generatorn kommer att krävas. Risk finns även att värmebilden 
kan komma att ändras.  
 
Största underhåll behövs på och omkring induktorn då den utsätts för störst krafter under 
användningen och är mest känslig för påverkan. Nedan visas de mest aktuella kontrollerna 
som bör utföras inom detta tillämpningsområde43. 

 
• När utrustning används utsätts induktorn för cykliska belastningar vilket kan leda till 

utmattningsproblem som med tiden kan leda till sprickor i induktorn. Kontroll av 
läckage av kylningsvattnet bör därför utföras.  

• Induktorn kan ändra form på grund av de elektromagnetiska krafter den utsätts för 
vilket kan leda till att arbetsstycket inte längre är centrerat i induktorn. Kontroller av 
värmebilden bör utföras med regelbundna mellanrum.   

• Induktorns infästning bör kontrolleras för att få en bra överföring mellan generatorn 
och induktorn då det annars kan leda till en lägre verkningsgrad.  

• Fältförstärkare åldras vilket kan leda till att den inte ger den effekt på värmebilden 
som önskas. Kontroll av värmebilden rekommenderas därför mellan varje detaljsats.  

• Hållare kan med tiden ändra riktning vilket gör att arbetsstycket inte längre är 
centrerat i induktorn. Dessa måste ses över regelbundet då en liten förändring kan 
ändra värmebilden markant vilket kommer leda till en icke godkänd beläggning.  

• Kylsystemet bör kontrolleras regelbundet då läckage kan ge dålig kylning och därmed 
fås sämre verkningsgrad.  

 

                                                
43 Kristoffersen, H., Segerberg, S., Bodin, J. (1996) 
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3.3 IR-värmning 

 

 
Figur 19 IR modul 
 
IR-värmning bygger på ett ämnes förmåga att absorbera och utstråla värme där färg och 
ytskikt på föremålet spelar stor roll. Då tekniken kan jämföras med solens påverkan på 
jorden(se figur 20)44 kan en enkel beskrivning av IR-värmning vara att under en solig 
sommardag känna och jämföra värmen mellan en vit målad platta mot en svart. Den svarta 
platta kommer att kännas varmare än den vita då svartfärg har en högre utstrålning än vit45.  

 
Figur 20 Illustration av likheterna mellan solen värmning av jorden och hur IR tekniken fungerar 
 
Lysrören, som är konstruerade med guldreflektorer, strålar ut vågor i det infraröda spektrumet 
som detaljen absorberar och värms därmed upp. För att erhålla en så effektiv utrustning som 
möjligt skall konstruktionen av en IR utrustning även ta hänsyn till vilken våglängd man 
använder då ytor absorberar olika bra för olika våglängder. I ytbehandlingssammanhang på 
metalldetaljer används mellanvåglängder för optimal värmning46.  
 
Tekniken i sig kan till en viss del vara något detaljspecifik då enbart strålarna värmer den yta 
de strålar på. Dock sker viss värmeöverföring genom konduktion när detaljen vill jämna ut 
dess värmebild. För att öka effektiviteten hos utrustningen används fläktar för att cirkulera 
den varma luften i ugnen och därmed ge värme på svåråtkomliga ställen.  
 
Fläktarnas uppgift är att få rörelse på den varma luften inne i ugnen så att det inte blir någon 
temperaturvariation med kalla eller varma punkter i ugnen(se figur 21)47. Utan fläktarna 
skulle ugnen behöva specialkonstrueras för varje detalj med lysrör på alla sidor som skall 

                                                
44 Källa: Woodgate, R., W. (1996) 
45 Woodgate, R., W. (1996) 
46 Heraeus  
47 Källa: Heraeus 
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värmas för att kunna ge en bra värmebild. Införandet av fläktar leder till att utrustningen blir 
mindre detaljspecifik och en lägre investeringskostnad kan vara möjlig.  
   

 
Figur 21 Teori för tillämpning av fläktar för IR teknik 
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4 Uppgiftsbeskrivning 
 

4.1 Konstruktionskriterielista 
För att få en övergripande bild och mer förståelse för uppgiften togs genom intervju med 
Bernt Karlsson, VD Korroterm AB, och Michael Larsson, produktion Korroterm AB, en 
konstruktionskriterielista fram. För att uppgiften inte skulle bli för stor delades kraven upp i 
olika delar.  
 
För konstruktionsanalysen och konceptframtagningen har ”Systematisk Konceptutveckling” 
av Liedholm U. används.  
 
Helhetskrav för utrustningen 
Funktion 
Automatiserad beläggning Önskemål 
Möjlighet att anpassa utrustningen så mer eller annan utrustning får plats Önskemål 
Möjlighet för operatör att kunna gå ifrån maskin kortare perioder utan 
produktionsstopp 

Önskemål 

 
Funktionsbestämmande egenskaper 
Kunna behandla större detaljer än nuvarande utrustning Krav 
Klara av flera olika storlekar och geometrier på detaljer Krav 
Skall klara detaljer med en vikt av 1kg Krav 
Skall klara de toleranser som kund och företag ställer Krav 
Uppta så liten golvyta som möjligt Önskemål 
Repeterbart förlopp  Krav 
 
Tillverkningsegenskaper 
Skall kunna tillverkas i nuvarande maskinpark Önskemål 
 
Säkerhet/Ergonomiska egenskaper 
Ej personskaderisk Krav 
Rimlig ljudnivå Krav 
Skall ge operatören ett ergonomiskt arbetssätt Krav 
 
Transport 
Funktionsegenskaper 
Transport av detaljer mellan stationer Krav 
Möjlighet att styra transport utrustning i båda riktningarna Önskemål 
 
Funktionsbestämmande egenskaper 
Skall klara vikt och geometri på detaljerna Krav 
Jämn, repeterbar och snabb hastighet Krav 
 
 
Laddning av detaljer 
Funktionsegenskaper 
Klara flera olika typer av detaljer Önskemål 
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Avplockningsutrustning  Önskemål 
 
Funktionsbestämmande egenskaper  
Återanvändning av hållare Önskemål 
Klara uppvärmning, beläggning och vikt av detalj Krav 
 
Värmning 
Funktionsegenskaper 
Ge detaljen en godkänd värmebild Krav 
Snabb och repeterbar Krav 
Instruktionsguide för induktorframtagning Önskemål 
Induktionsvärmning Krav 
 
Funktionsbestämmande egenskaper 
Klara olika material Önskemål 
Ställbar för olika detaljer och olika mycket beläggning Krav 
 
Applicering av pulver 
Funktionsegenskaper 
Funktion för beläggning av ”svåra” ytor Krav 
Funktion för jämn och bra beläggning  Krav 
 
Funktionsbestämmande egenskaper 
Återvinning av pulver Krav 
Ställbar för olika detaljer och olika mycket beläggning Krav 
Ingen/liten beröring av detalj innan beläggning smält ut Krav 
 
Kylning 
Funktionsegenskaper 
Ge tillräcklig kylning för beläggningen Krav 
Tabell 2 Konstruktionskriterielista 
 
 

4.2 Konstruktionsanalys 

Utifrån de krav och önskemål som framkom genom konstruktionskriterielistan gjordes en 
konstruktionsanalys genom användning av ”Black-box” och sedan funktions/medel- träd 
metoderna. Genom dessa kunde tekniska funktioner och medel tas fram. Analysen gav en 
grund inför konceptframtagningen.  

4.2.1 Delsystem 

För att förenkla konstruktionsanalysen har en uppdelning i delsystem gjorts. Utan uppdelning 
hade systemet blivit stort och komplicerat. Delsystemen är: transport, beläggning, värmning 
och kylning.  

4.2.2 ”Black-box” 

”Black-box” metodens uppgift är att ge en övergripande bild över hur en operand ändras från 
in- till ut-tillstånd i ”Black-boxen” som huvudfunktionen finns i.  
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Detaljen har valts till operand i alla delsystemen. Nedan i bild visas en övergripande bild över 
”black-box” för utrustningen. Denna utvecklades vidare, speciellt transportdelen, för att ge 
ytterligare en bättre bild över de funktioner som behövs.  

 
Figur 22 ”Black-box” för konstruktionen av utrustningen 
 

4.2.3 Konstruktionsmedelträd 

Med framtagen ”black-box” som grund användes funktionsmedelträdmetoden för att etablera 
de medel och funktioner som systemet skall utföra. De olika funktionsmedelträden kan ses i 
bilaga 7.  
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5 Konceptlösningar och utvärdering 
Nedan presenteras de olika konceptlösningarna med en efterföljande utvärdering. 
Kommentarer om viktiga egenskaper för respektive lösning finns med efter koncepten och 
utvärderingarna presenterats.  
 

5.1 Transport 

Transportsystemets uppgift är att föra detaljen mellan de olika stationerna i utrustningen och 
den skall klara av de olika operationerna som utrustningen utför. Först har ett koncept för 
själva transportbanan tagits fram och sedan har koncept för resterande delar i 
transportfunktionen tagits fram.  
 

5.1.1 Transport 

 
En conveyorbana där detaljerna är monterade över eller under banan är standardutrustning för 
ytbehandlingsföretag. Anledningen är dess egenskaper med minimal kontakt mellan detalj och 
utrustning. Alternativa konceptlösningar till transportutrustning har uteslutits på grund av de 
krav som beläggning och värmning ställer. Nedan presenteras två koncept där detaljen 
antingen hänger under conveyorn eller är monterad över.  
 
Conveyor med hängandes detaljer 

 
Figur 23 Detaljer hängandes under ett conveyorsystem48 

 
Fördelar 

• Ger möjlighet för minimal beröring av detaljer efter beläggning 
• Kan utformas med flera höjdnivåer 
• Möjlighet att montera transportutrustningen i taket finns vilket kan leda till att mindre 

golvyta krävs 
 
Nackdelar 

• Hela detaljens vikt tas upp av hållaren 
 
 
 
 
Conveyor med detaljer över banan 

                                                
48 Källa: Hjortconveyor 



 

 26 

 
Figur 24 Detaljer monterade över conveyorn49 
  
Fördelar 

• Ger möjlighet för minimal beröring av detaljen 
 
Nackdelar 

• Kräver mycket golvyta 
• Vissa beläggningsmetoder är svåra att tillämpa 

 

5.1.2 Avplockning/lager/paketering 

 
Avplockningsutrustning 
När detaljen kylts till en godkänd temperatur flyttas den från transportbanan till någon form 
av buffert.  
 
Fördelar 

• Operatören får mer tid till att plocka på detaljer i hållaren 
 
Nackdelar 

• Buffert krävs för kontinuerlig körning 
• Plockning av detaljer till banan behövs 
• Utrustningen kan bli något detaljspecifik 
• Paketering behövs  

 
 
Robot av typen pick-and-place 
En robot sköter all på- och avplockning av detaljer från utrustningen.  

                                                
49 Källa: Hjortconveyor 
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Figur 25 Koncept med robotavplockning. De mindre kvadraterna representerar detaljer och de större på- 
och avplockningsbord. I mitten av figuren kan en robot ses.  
 
Fördelar 

• Hanterar detaljerna med ett effektivt rörelsemönster vilket ger låga tidsförluster 
• Gör att operatören får mindre monotont och slitsamt arbete 
• Imponeringsfaktor 

 
Nackdelar 

• Sorteringsutrustning och annan utrustning i anslutning till roboten kräver plats och 
konstruktion för att klara flera typer av detaljer 

• Klarar inte att paketera alla typer av detaljer 
• Gripdonet blir lätt detaljspecifikt 
• Långa omställningstider 
• Utbildning av operatören krävs 

 
Konceptet behöver någon form av sortering av detaljer så att detaljen greppas och hängs på ett 
korrekt sätt. Om robotlösning även skall paketera detaljerna behövs en automatisk kontroll av 
beläggningen. 
 
Buffert 
Med en överkapacitet av detaljer i form av en buffert kan utrustningen fylla på med icke 
belagda detaljer under den tid operatören är på annat håll. Bilden nedan visar en enkel skiss 
över hur en utrustning kan se ut. Fyrkanterna representerar de olika operationerna som 
utrustningen skall utföra. Det vill säga värmning, beläggning och eventuellt eftervärmning 
och kylning.  

 
Figur 26 Koncept med buffert. De större fyrkanterna som visas i nedre kant av figuren representerar de 
olika delarna i utrustningen. Det vill säga värmning, beläggning, eftervärmning och kylning. 
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Fördelar 

• Klarar att hantera alla detaljer som resterande utrustning klarar 
• Paketering och avplockning kan ske samtidigt då det är en operatör som sköter 

hanteringen 
• alla typer av hållare går att använda då operatören sköter allt, inga faller bort p.g.a. 

några mekaniska begränsningar 
 
Nackdelar 

• Kräver en operatör 
• Storlek på utrustning ökar med ökad buffert 

 
För att man skall kunna få en ergonomisk avplockning av detaljerna bör en avplockningszon 
göras. En operatör kan få problem om han/hon skall hantera detaljer som är på de innersta 
spåren av en buffert.  
 
Vid alternativet som figur 26 visar måste fler vagnar användas för att kontinuerlig körning 
skall vara möjlig. Med det antal vagnar som figuren visar och med den hastighet som krävs 
för tillräcklig kylning av detaljerna skall vara möjlig kommer det att bli tomt på vagnar i 
bufferten under vissa perioden. Därför måste conveyorbanan fyllas med lämpligt antal vagnar 
så utrustningen inte får några tomrum på transportutrustningen. Efter stopp av utrustningen 
kommer dessa vagnar att fortfarande befinna sig på conveyorbanan.  
 
Ett annat alternativ är att införa ytterligare en buffert som endast håller de vagnar som behövs 
för att fylla utrustningen. Möjlighet finns då att anpassa hastigheten efter vilken kylning 
detaljen kräver då det går att bestämma hur många vagnar som skall finnas på conveyorbanan 
samtidigt. Vid slut på produktionen placeras vagnarna i de olika buffertarna och 
transportbanan kommer att vara tom. Denna lösning gör utrustningen mer flexibel men 
kommer att kräva en större golvyta. 
 
Operatör 
En operatör sköter all hantering av detaljerna till och från transportutrustningen.  
 
Fördelar 

• Klarar att hantera alla detaljer 
• Kan sköta kontroll av beläggning samtidigt som hanteringen 
• Billigt, då en operatör kommer att behövas för kontroll av körning av utrustningen 
• Ställer inga större krav på resterande utrustning 
• Då en enklare form av conveyor kan användas kommer en lägre investeringskostnad 

att fås 
 
Nackdelar 

• Låser upp en operatör för hanteringen av detaljer 
• Kräver skiftarbete för produktion under raster 
• Monotont arbete för operatören 
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5.1.3 Hållare 

Hållarens uppgift är att på ett repeterbart sätt hålla detaljen så att en god värmebild erhålls och 
att beläggning garanteras på varje detalj. Den skall vara anpassad för att klara de krav som 
resterande utrustning ställer.  
 
Krok 
Detaljen hängs upp genom en metalltråd som har krokar i vardera änden.  

 
Figur 27 Detaljer hängandes för kylning på krok50 

 
Fördelar 

• Lämnar enbart små märken på detaljer som skall beläggas helt 
• Billigt då de redan finns i produktionen 
• Kan återanvändas i viss mån 

 
Nackdelar 

• Ger ingen eller dålig styrning/stabilisering av detaljerna 
• Kräver viss geometri på detaljen 

 
 
På grund av den lilla kontaktytan mellan detalj och hållare används på Korroterm AB krok 
främst i produktionen idag. Stor fördel finns även i att kostnaden är väldigt låg och möjlighet 
till återanvändning av krokarna finns.  
 
Svetstråd 
Svetsning är en möjlig fästningsmetod för bitar som skall beläggas helt. En svetstråd svetsas 
fast på detaljen. Tråden dras sedan ut till lämplig längd där den klipps och bokas. Efter att 
detaljen kylts klipps tråden av och fästpunkten bearbetas så att kunden krav uppnås.  
 
Fördelar 

• Lämnar enbart små märken på detaljer som skall beläggas helt 
• Klarar att hålla de flesta detaljer 
• Kräver ingen geometri som stör konstruktionen av induktorn 

 
Nackdelar 

• Ingen eller dålig styrning/stabilisering av detaljen 
• Kräver extra utrustning så som svetsutrustning 
• Engångsartikel 
• Frågetecken angående hur mycket vikt fästpunkten och svetstråden klarar 

                                                
50 Källa: Korroterm AB 
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• Märke vid fästyta måste behandlas efter att detaljen belagts 
• Kräver viss storlek på fästyta på detaljen 

 
Metoden har stora fördelar då inga större krav ställs på detaljens geometri. Fästpunkten kan 
sättas på en lämplig plan yta för att en lämplig upphängning skall fås. För att en tillräckligt 
stark fästpunkt skall fås bör ytan som tråden skall fästas på vara minst 6mm, vid icke plan yta 
är denna siffra större51.  
 
Efter att tråden klippts av kommer fästytan att få en dålig beläggning. Ytan måste därför 
behandlas för att ett bra skydd av detaljen skall uppnås. Ett alternativ är att använda rostfri 
svetstråd då denna kan, beroende på tillämpning, ge ett tillräckligt bra skydd av detaljen.  
 
Utrustning för svetstråd som fästningsmetod finns på företaget och denna bör kunna gå att 
modifiera till de detaljer som är aktuella för denna utrustning. En alternativ svetsmetod med 
mindre fästmärke bör utforskas vid val av svetstråd.  
 
Magnet 
Detaljen monteras på en magnet som håller den på plats.  
 
Fördelar 

• Viss stabilisering kan fås genom att en tillräckligt stark magnet används 
 
Nackdelar 

• Magnetfältet vid induktionen kan störa magnethållaren 
• Hel beläggning kommer inte att vara aktuell då magneten inte får beläggas 
• Kräver viss geometri på detaljen för att en tillräcklig stark fästpunkt skall fås 

 
Att använda en magnet i närheten av induktorn är olämpligt. Magnetiska material värms 
snabbare än icke magnetiska vilket kommer att göra hållaren icke lämplig.  
 
Gripdon 
Ett gripdon som klämmer fast detaljen på plats.  
 
Fördelar 

• Går att anpassa så gripdonet klarar att hålla flertalet detaljer 
• Stabilisering av detaljerna är möjlig 
• Går att återanvända 
• Både invändig och utvändig greppning av detaljerna är möjliga 
• Om gripdonet konstrueras så det är ställbart kan den greppa olika tjocklekar på detalj 

 
Nackdelar  

• Problem kan uppstå med rengöring av gripdonet vid hel beläggning 
• Konstruktion av detaljspecifika gripdon kan leda till höga kostnader för hållaren 

 
Ett klämmande gripdon kan anpassas efter flera olika detaljer med olika tjocklekar. I 
produktionen idag används ett flertal olika gripdon, där många gripdon är anpassade just för 
en detalj där man har kombinerat maskering och hållare i ett. På gripdonets fästyta har man 
utvecklat en platta som är anpassad efter den geometri man vill maskera. Plattan ger även 
                                                
51 Larsson, M., muntlig kommunikation (2007) 
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gripdonet extra stabilisering av detaljen. Materialet i plattan varierar från plast till metall 
beroende på vilken tillämpning hållaren skall användas i. Ofta används gripdonet enbart vid 
beläggning för att sedan bytas mot en krok. Anledning är att man vill undvika att det extra 
pulver som fastnar på gripdonet ska hinna stelna. Om man inte gör något åt detta kan 
gripdonet fastna och vid borttagning finns stor risk att beläggning skadas alternativt att en 
tidskrävande rengöringsoperation måste tillämpas.  
 
 

5.2 Värmning 

Även om induktionsuppvärmning är ett krav enligt kundspecifikationen har en utvärdering av 
tekniken gjorts. Det är viktigt att visa fördelarna jämfört med nackdelarna för metoden.  
 
Det ställs stora krav på värmningen av detaljen vid denna typ av tillämpning. Värmningen gör 
det möjligt för termoplastpulvret att smälta ut på detaljen och ge det skydd som eftersöks. 
Vald metod för värmning skall ge ett repeterbart förlopp med en bra värmebild över hela den 
yta som skall behandlas. För denna typ av utrustning är det även viktigt att metoden är 
flexibel då geometrierna för detaljerna kommer att variera.  
 
Induktionsuppvärmning 
 
Fördelar 

• Tekniken ger snabb uppvärmning av ytan som skall värmas 
• Möjlighet att få lokal värmning för endast den yta som skall beläggas 
• Vid en rätt inställd utrustning fås ett väldigt effektivt uppvärmningsförlopp 
• Ingen tidsåtgång vid start för att uppnå arbetstemperatur på utrustningen 

 
Nackdelar 

• Detaljspecifik gällande kylning, frekvens, effekt, induktor 
• Klarar endast att värma enkla geometrier 
• Utbildning av operatören krävs 
• Höga kostnader finns för investering och omställning för ny detalj 
• Alla material på detaljer går inte att värma med tekniken 
• Ställer höga krav på hållaren 

 
 
Metoden har flera egenskaper som gör att det är en högintressant metod att utnyttja inom 
denna typ av industri. Möjligheten att få en utrustning som har kort tid för att nå 
arbetstemperatur och med rätt inställningar endast ge lokalvärmning av aktuell geometri finns 
vilket gör metoden väldigt effektiv.  
 
Metoden kan dock vara något detaljspecifik och problem kan uppstå när detaljer med 
komplicerade geometrier skall behandlas, vilket kan leda till att brukningsgraden för 
induktionsuppvärmning kanske inte blir maximal för en underleverantör.  
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5.3 Beläggning 

Oberoende av vilken beläggningsmetod som väljs så är kvaliteten på beläggning det viktigaste 
kravet för utrustningen. Den valda metoden skall kunna ge en jämn beläggning med en, enligt 
kunden, godkänd skikttjocklek.  
Då geometrivariationen på detaljer för Korroterm AB är stor bör metoden för beläggning vara 
flexibel och hänsyn till svåra ytor ur beläggningssynpunkt måste tas, t ex ytor där extra pulver 
kan fastna.  
 
Sprutbox 
En låda där ett antal sprutmunstycken är placerade. När detaljen kommit i läge besprutas den 
med pulver från flera riktningar.  

 
Figur 28 Illustration av koncept med sprutbox 
 
Fördelar 

• Med rätt inställningar kan en jämn och effektiv beläggning fås 
 
Nackdelar 

• Omställningstider kan bli höga 
• Kräver mycket av operatören vid inställning av utrustningen 
• Delbeläggning kräver mycket av maskeringen  

 
 
Elektrostatsprutning 
En rörlig elektrostatspruta används vid en sprutbox där detaljen roterar för beläggning av hela 
detaljen.  
 
Fördelar 

• Ger ett jämnt beläggningsskikt 
 
Nackdelar 

• Jordning av detaljen måste ske på ett bra sätt för att metoden skall vara möjlig 
• Kan bli svårt att automatisera utan robot 
• Vissa gömda ytor kan vara svåra att belägga med tillräcklig skikttjocklek 

 
Robot sprutning 
På en robot kopplas elektrostatspruta som sprutar pulver på detaljen. Detaljen bör rotera för 
att beläggning skall kunna ske på alla sidor.  
 
Fördelar 

• Ger jämnt beläggningsskikt 
• Inget extra pulver används då roboten styrs av ett program 
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Nackdelar 

• Delbeläggning kräver mycket av maskeringen 
• Kräver utbildning av operatören 
• Omställningstider kan bli långa 
• Hög kostnad för investering 

 
Virvelsintra 
 
Fördelar 

• Klarar många om inte alla typer av detaljer 
• Ställbar för hel- eller delbeläggning 
• Ingen extra utrustning krävs då tekniken finns redan på företaget 

 
Nackdelar 

• Problem kan uppstå med tjockleken på beläggningsskikt för horisontella ytor 
 
 

För alla koncepten måste någon form av metod tillämpas för att ta bort extra pulver på 
horisontella ytor.  
 

5.4 Eftervärmning 

Denna del av utrustningen kommer inte att behöva användas till alla detaljer. Dock kan 
metoden ge mer flexibilitet för beläggningen. Då eftervärmningen kommer att tillämpas under 
40-60sekunder bör vald metod anpassas storlek mässigt så transportutrustningen har den 
hastighet som krävs för att rätt tid mellan uppvärmning och beläggning uppfylls. 
Eftervärmningen bör därför klara att eftervärma flera detaljer per gång.  
 
För att kunna utnyttja en av de stora potentialerna med induktionsuppvärmning, den korta 
tiden till arbetstemperatur, bör eftervärmningsutrustningen ha en liknande egenskap. 
  
IR 

 
Figur 29 IR modul52 
 
Fördelar 

• Tekniken har hög verkningsgrad 
• Når arbetstemperatur snabbt 
• Möjlighet att använda IR moduler finns och på så sätt kan man få en liten utrustning 

som är enkel att koppla bort  

                                                
52 Källa: Heraeus 
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• Låga temperaturfluktuationer i ugnen 
 
Nackdelar 

• Kostnaden för konstruktionen av IR-ugnar är hög 
• Kan till viss del vara detaljspecifik 
• Inställning av temperatur kan vara komplicerad då generatorns effekt bestämmer 

temperaturen  
 

 
Konvektionsugn 
En ugn med skydd för att ingen värme skall släppas ut. 
 
Fördelar 

• Klarar alla detaljer som är aktuella för utrustningen 
• Ingen extra utbildning krävs då tekniken finns på företaget 
• Enkelt att styra arbetstemperaturen 

 
Nackdelar 

• Tar lång tid att nå arbetstemperatur 
• Låg verkningsgrad då mycket extra luft värms 
• Vid öppning av skydd för att släppa in/ut detaljer ur ugnen sjunker temperaturen i 

ugnen.  
 
En avvägning mellan hur detaljspecifik IR är jämfört med de fördelar för metod bör göras. 
Eftervärmning bör klara alla detaljer som kan induktionsuppvärmas och beläggas. Efter 
studier som genomförts av företaget har det framkommit att konvektionsugn fungerar bra som 
eftervärmning för alla typer av detaljer, dock är tidsåtgången för att nå arbetstemperatur 
mycket större.  
 
 

5.5 Kylning 

Efter att detaljen belagts med termoplast så skall den kylas på ett bra sätt så att beläggningen 
får de egenskaper man önskar.  
 
Kylningstunnel med aggregat 
En kylningstunnel utrustad med antingen vattenkylt eller vätskekylt aggregat där detaljerna 
kyls snabbt i den kalla luften.  
 
Fördelar 

• Kan ge korta kylningstider då detaljen kyls i en lägre temperatur än rumstemperatur 
• Kan storleksmässigt ge en mindre transportutrustning  

 
Nackdelar 

• Risk för sprickbildning finns om kylningen sker för snabbt inpå beläggning 
• Elförbrukning för utrustningen ger en extra kostnad för varje detalj 
• Kräver golvyta 
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Vätskekylningsaggregat 
I aggregatet används en vätska som kan kylas ner till minusgrader för att ge en bättre 
kylning av detaljerna. 
 
Fördelar 

• Kan tillämpa låga temperaturer vilket kan ge kortare kylningstider 
 
 Nackdelar 

• Montering på företaget kräver mycket plats 
 

 
Vattenkylt aggregat 
 

Fördelar 
• Enklare montering jämfört med vätskekylningsaggregat  

 
Nackdelar 
• Kommunaltvatten kan ge temperaturskillnader och därmed sämre kylning 
• Tunneln kan inte nå en lägre temperatur än >0grader 

 
 
Vattenbad 
Detaljerna doppas i vatten och kyls.  
 
Fördelar 

• Kräver ingen större investering då konstruktion kan göras på företaget 
• Kan storleksmässigt ge en mindre transportutrustning  
• Kan byggas i befintlig maskinpark 

 
Nackdelar 

• Vattendropp från detaljer som doppats måste tas hand om för att inte arbetsplatsens 
golv skall blötas ner 

• Risk för sprickbildning finns om kylning sker för snabbt inpå beläggningen 
• Extra pulver i vattnet måste tas om hand  

 
Ingen/lång transportbana 
 
Fördelar 

• Ingen extra kostnad förutom investeringskostnaden av en längre transportbana 
• Kräver ingen starttid innan den kan tas i bruk 

 
Nackdelar 

• Tar mer utrymme i form av transportbana 
• Kräver en långbana och/eller långsam conveyerhastighet för att klara alla typer av 

detaljer 
 
Med maskinell kylning i form av kylningstunnel eller vattenbad kan beläggningsutrustningens 
storlek att minska kraftigt. En undersökning i kylningstider och effekter av den snabba 
kylning som metoderna ger bör utföras för att få en bättre bild av för- och nackdelar med 
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metoderna. Under långsam kylning i rumstemperatur får man en garanterad bra beläggning då 
man ger termoplasten tid att smälta ut korrekt. Även här bör tidsstudier utföras för att få en 
uppfattning av vilken längd som behövs på transportutrustningen för att säkerhetsställa att 
kylningen blir tillräcklig.  
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6 Resultat 
 
Då induktionsuppvärmning har varit ett krav för utrustningen har en anpassning av de andra 
processtegen gjorts för att metoden för värmning skall kunna utnyttjas maximalt. Till stor del 
har de metoder som är mest flexibla, gällande detaljgeometrier i de andra beläggningsstegen, 
valts.  
 

 
Figur 30 Skiss av utrustningens utformning 
 
Eftersom en uppdelning i delsystem redan vid konceptgenereringen gjordes har detta lett till 
att endast ett lösningsförslag, som presenteras nedan, tagits fram. Vid den mer preciserade 
presentationen kommer vissa andra lösningar även att presenteras.  
 
Det föreslagna lösningskonceptet innehåller följande:   

• Transportutrustning: En conveyor av typen kretstransportör(nr1200 från 
Hjortconveyor) med detaljer hängandes under transportutrustningen har valts  

• Induktionsuppvärmning: En utrustning anpassad efter en detalj med en generator på 
40kW 

• Beläggningsmetod: Virvelsintring 
• Eftervärmningsutrustning: Strålningsugn i form av IR 
• Kylning: Ett conveyorsystem med två nivåer och plats för ett vattenbad 
• På och avplockning: En operatör med skiftbyte under raster 

 
 
 

6.1 Transportutrustning 

 
Efter samtal med en kunnig person på Hjortcoveyor har kretstransportör nr1200 valts53. Det är 
en conveyortyp anpassad för mindre laster som ofta används inom ytbehandlingsindustrin. 
Detaljerna kommer att hänga under transportutrustningen i lastbärare/hållare som tillverkas på 

                                                
53 Linde, O., muntlig kommunikation 2008 
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Korroterm AB. Med detaljer hängandes under utrustningen kan minimala kontaktytor mellan 
detalj och utrustning fås och en enklare beläggningsmetod och kylning kan tillämpas. 

 
Figur 31 Bild av kretstransportör nr1200 vid hantering av cykelramar54 

 
Utformningen på conveyorn är enbart ett förslag och vid eventuell investering bör en 
undersökning av möjlig placering på företaget göras så ingen negativ inverkan sker mellan 
befintlig utrustning och denna.  
 
Med en utformning i två nivåer finns stora möjligheter att öka längden på 
transportutrustningen så att en längre kylningstid kan erhållas. De delar av utrustningen där 
någon form av behandling sker bör vara lokaliserat på en nivå som operatören lätt kan arbeta 
på vid eventuellt fel. Vid de sektioner av conveyorn där höjning och sänkning sker kommer 
en lutning av 45 grader att tillämpas. För att inte riskera att någon kontakt sker mellan detalj 
och utrustning kommer detaljen att hållas fast så den fortfarande är parallell med conveyorns 
undersida.  
 
Conveyorn kommer att göra stopp var 45cm för att passa med de säkerhetsavstånd som 
behövs mellan detaljer(se bilaga B). Detta avstånd kommer även att bestämma storleken på 
övriga vald utrustningar. Systemet är ställbart i hastighet vilket kan, för detaljer som kan 
värmas och kylas snabbare, ge kortare takttid. För vald conveyortyp finns även möjlighet med 
kontinuerlig körning.  
 
 

6.2 På/avplockning/lager/paketering 

 
Efter utvärdering av de olika konceptlösningarna har ett enkelt conveyorsystem där en 
operatör sköter hantering av detaljerna valts. De fördelar som de andra alternativen har ger 
inte tillräckligt vinst för att kompensera för nackdelarna.  
 
Med de takttider som bestämts på grund av induktionsuppvärmning hinner en operatör 
hantera och kontrollera detaljerna. Operatören är flexibel när det gäller detaljbyte i 
utrustningen vilket ger lägre omställningstider jämfört med andra koncept. För att en 

                                                
54 Källa: Hjortconveyor 
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investering av denna typ av utrustning skall vara rimlig bör tidsskillnaderna mellan att en 
operatör hanterar detaljerna och de andra koncepten vara större. 
 
Automatisk kontroll av beläggningen är svår att utföra för en allmän utrustning. Kontrollen 
blir lätt komplicerad då den skall klara flera olika typer av detaljer med olika 
problemområden med beläggningen. En operatör kan samtidigt som byte av detalj göra denna 
kontroll och ta bort eventuell maskering innan paketering sker.  
 
För att inga produktionsstopp skall ske under raster kan skiftarbete användas.  
 
Nedan presenteras två alternativa koncept.  

6.2.1 Robot 

En robotarm som hanterar på- och avplockning av detaljer på conveyorn har varit ett 
alternativ. Men vissa problem uppstår vid dess användning. För att roboten skall kunna plocka 
av och paketera detaljer måste automatisk kontroll av beläggningen göras. Att automatisera 
detta steg är svårt att utföra för en allmän lösning utan kommer att vara mer detaljspecifikt. 
För optimal kontroll av beläggning bör den ske efter att eventuell maskering tagits bort.  
 
Andra metoder för paketering av detaljer bör tas fram då paketering idag sker på många olika 
sätt som ofta inte är lämpliga att utföra automatiskt. Specialkonstruktion av fraktlådor som 
klarar automatisk paketering kommer att leda till högre kostnader som bör jämföras med de 
finansiella vinster som görs vid eventuell automatisering.   
 
För automatisk paketering bör även hänsyn till maskering tas då många detaljer i den aktuella 
detaljstorleken inte beläggs helt. Att automatisera avlägsningen av maskering kan bli svårt. 
Olika detaljer kräver olika maskering.  
 
För de tider som satts av induktionsuppvärmning(se kapitel värmning) så är skillnaden i 
effektivitet mellan en operatör och robot minimal. Om däremot kortare tider valts och en 
detalj med lämpliga egenskaper för maskering och paketering funnits hade robot troligen varit 
ett bättre alternativ då operatören får svårt att klara takttiden.  
 
Även om det finns stor potential i ett koncept med hantering av detaljer med robot så är 
nackdelarna större än fördelarna för denna typ av tillämpning.  

6.2.2 Buffert 

Då de flesta detaljer som beläggs är för komplicerade för en automatisk plockningsutrustning 
kan det vara bättre att ha en lösning där operatören sköter all hantering av detaljer. En möjlig 
lösning för kontinuerlig körning under raster har då varit ett buffertsystem.  
 
Tanken är att system skall använda sig av en överkapacitet på detaljer. Under rasten kommer 
utrustningen att skicka iväg icke belagda detaljer från bufferten samtidigt som belagda fylls på 
bakifrån. När operatören kommer tillbaka kopplas bufferten bort och operatören tömmer och 
fyller den med nya detaljer samtidigt som utrustningen är i bruk. Under en rast kommer cirka 
90 detaljer att beläggas(se bilaga F). För att metoden skall fungera bör en större buffert 
utformas för att klara den produktion som sker medan operatören tömmer bufferten efter 
rasten.   
 



 

 40 

Under normal körning av utrustningen klarar operatören att hantera detaljerna med den takttid 
som satts men efter rasten uppstår problem. Operatören skall förutom den vanliga hantering ta 
hand om de detaljer som finns i bufferten. För detta är en takttid på 15-20 sekunder för kort 
och en extra operatör kommer att behövas. Troligen är ett bättre alternativ att arbete i skift 
över raster då en lägre investeringskostnad ger samma effektivitet för utrustningen. Vid ökad 
takttid kan buffert vara en lösning då mer tid ges till operatören att sköta avplockningen.   
 

6.3 Hållare 

För varje detalj som skall beläggas med termoplast utförs en undersökning av vilken typ av 
hållare som kan användas. Oftast har kunden krav på att vissa specifika ytor får användas för 
hållare då det annars finns risk att detaljen inte får de egenskaper som dess tillämpning kräver. 
Dessa krav ökar när induktionsuppvärmning skall tillämpas då hållaren skall klara både 
beläggning och induktion. Standard vid framtagning av hållare till induktionsuppvärmning är, 
på grund av komplexiteten i tekniken, att konstruktionen av induktorn sker först. Stora 
problem kan uppstå med värmebilden vid motsatt tillvägagångssätt. Ingen specifik hållare har 
därför tagits fram för utrustningen.  

 
För den hållare som kommer att användas i denna utrustning ställs höga krav på placering och 
stabilisering av detaljerna vid induktionsuppvärmningen. Det är av stor vikt att 
kopplingsavståndet mellan detalj och induktor är korrekt för hela detaljen. Vid annat 
kopplingsavstånd än det som rekommenderats mellan detaljen och induktorn kommer 
värmebilden och även temperaturen på detaljen att ändras vilket ger en sämre beläggning. 
Varken krok eller svetstråd kommer att klara att stabilisera detaljen tillräckligt vilket ger att 
de inte kommer att vara aktuella för denna utrustning. Hänsyn måste även tas till de krafter 
som uppstår i induktorn och detaljen vid induktionsuppvärmning. Dessa krafter kan påverka 
detaljens position och därmed ändra kopplingsavståndet. 
 
Utrustningen kommer att få problem med att kunna hantera detaljer som skall beläggas helt, 
då även hållaren kommer att värmas och därmed beläggas. Problem vid avlägsningen av 
hållaren uppstår då termoplasten smälter fast och bildar ett hårt skikt vilket kan leda till att en 
tidskrävande bearbetning av kontaktytan sedan är nödvändig. Ett alternativ är att en form av 
engångshållare i form av en anpassad fixtur konstrueras som avlägsnas tillsammans med 
detaljen efter att ytbehandlingen skett. Sedan tillämpas lämplig bearbetningsmetod för att 
skilja mellan detalj och fixtur. Detta kommer dock att leda till en högre kostnad per detalj då 
en hållare per detalj skall konstrueras.  
   
För att visa variationen på hållare för denna utrusning och för Korroterm AB har tre koncept 
på hållare tagits fram för detaljer som kan vara lämpliga för induktionsuppvärmning. Dock 
kommer dessa detaljer inte vara aktuella för utrustningen då de antingen inte produceras i 
tillräckligt stora volymer eller har hög frekvens på företaget. Problem kan även uppstå med 
detaljernas material då det inte är säkert att de är lämpliga för induktionsuppvärmning.  
 
Kabelhållare  
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Figur 32 Belagd kabelhållare55 
  

 
Figur 33 Förslag på hållare för kabelhållare 
 
Förslag på hållare: Detaljen monteras på en gängad rundstav i det övre hålet av de tre på 
detaljen. Detaljen skruvas fast vid monteringen med hjälp av en mutter för att stabilisera den. 
För ytterligare stabilisering av detaljen konstrueras en yta som kommer att ligga an mot 
detaljen.  
 
Handtagsaxel  

  
Figur 34 Handtagsaxel56 

                                                
55 Källa: Korroterm AB 
56 Källa: Korroterm AB 
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Figur 35 Förslag på hållare till handtagsaxel 
 
           
Förslag på hållare: Detaljen skruvas fast i hållaren och på det sättet säkras dess position.  
 
Tryckkammare 

 
Figur 36 Tryckkammare57 
 

 
Figur 37 Förslag på hållare till tryckkammare 
 
   
Förslag på hållare: En fixtur med inbyggd maskering konstrueras där detaljen fäst med två 
skruvar. Den nedre utstickande delen på hållaren fungerar som maskering för detaljen. 
Maskeringen kan ses i figur 37 på vänstersida på hållaren.  
                                                
57 Källa: Korroterm AB 
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6.4 Värmning 

Induktion 
Beroende på vilken tid och vilken metod som används vid uppvärmningen kommer kravet på 
induktionsutrustningens generatoreffekt att ändras. Vid denna typ av tillämpning är single-
shot metoden den mest lämpliga då detaljerna skall ha en jämn värmebild över hela detaljen 
då de beläggs. Då större area på detaljen värms upp vid single-shot jämfört med kontinuerlig 
värmning kommer en större generator att behövas.  
 
Tiden för uppvärmning har satts till 10 sekunder. Denna har valts så att tillräcklig tid finns för 
beläggning och för att inte en allt för stor generatorstorlek skall behövas. Troligen kommer en 
kortare tid att vara möjlig men detta kräver en större generator vilket kommer att ge en högre 
investeringskostnad.  
 
För den batteriplåt, som varit referensdetalj för konstruktionen av utrustningen, har det genom 
samtal med en kunnig person58 inom induktionsteknik framkommit att med en tid på tio 
sekunder kommer en generator storlek på 20kW att vara lämplig. För denna storlek på 
generator kommer utrustningen att ha en kapacitet att värma detaljer på ca 3,5-4,5 kg/min.  
 
Då det framkom i kundspecifikationen att en önskan att detaljer något större än batteriplåten 
skall kunna beläggas i utrustningen så är en dubbelt så stor generator mer lämpad. Med den 
ökade generator storleken på 40kW bör en kapacitet på 7-9 kg/min vara möjlig vilket gör att 
utrustningen blir mer flexibel gällande detaljer. Dock kan generatorns svängkrets vara 
tvungen att modifieras om allt för stor skillnad i storlek på detaljer används.  
 
För varje detalj kommer en induktor vara tvungen att konstrueras. Leverantören behöver 
mellan 4-8 veckor på sig för att ta fram en lämplig konstruktion. Även om viljan och till viss 
del en kunskap finns på företaget för framtagning av induktorer kan detta inte rekommenderas 
för de mer komplicerade och större detaljerna. Det krävs många års erfarenhet att ta fram 
effektiva induktorer som ger en bra värmebild. 
 

6.5 Beläggning 

Metoden som valts för beläggning är virvelsintring. Metoden ställer inga större krav på 
detaljens geometri utan de detaljer som kan värmas med induktion kan även beläggas genom 
virvelsintring.  
 
Ett vivelsintringskar med termoplast pulver placeras under conveyorn. För beläggning 
kommer karet att styras med hjälp av skenor upp till detaljen genom tryckluftcylindrar. Flera 
dopp av detaljen kommer att utföras för att säkerhetsställa en så bra beläggning som möjligt. 

                                                
58 Ullmark, L., muntlig kommunikation (2008) 
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Figur 38 Illustration av virvelssintringskar 
 
Vissa tester har utförts på företaget för att undersöka problemområden för automatiskt 
doppning. Problem uppstod vid horisontella ytor där extra pulver samlades på ovansidan och 
på undersidan bildades blåsor på grund av för tunn beläggning.  
 
För den överflödiga mängd pulver som stannade kvar på de horisontala ytorna kommer 
avblåsning med tryckluft att ske. Vid avblåsning i någon annan riktning än neråt bör en 
skyddsskärm konstrueras för att inte pulver skall hamna på olämplig plats. Tekniken finns 
idag på företaget där fullt kompressortryck blåses över de aktuella ytorna. Detaljen har en så 
hög temperatur att pulvret hinner smälta ut innan avblåsningen sker.  
 
Karet kommer att förses med en cylinder som skjuter karet horisontellt vid beläggningen. 
Denna extra rörelse bör göra att svåra ytor på undersidan av detaljen beläggs korrekt. Ett 
alternativ som kan vara intressant att undersöka är att placera en vibrationsutrustning under 
karet då samma egenskaper kan fås som vid den extra horisontella rörelsen.  
 
För automatisk påfyllnad av pulver kommer en större tank att tillverkas som placeras över 
beläggningskaret. Ett tillförselrör leder pulvret från tanken till karet nedanför. Pulverytan 
kommer att jämnas ut genom den lufttillförsel som sker från karets undersida.  
 

6.5.1 Maskering 

Maskeringen av ytor som inte skall beläggas kommer att anpassas efter varje enskild detalj. 
En möjlighet är att vid skruvhål och utstickande geometrier använda sig av icke magnetiska 
material så som koppar och aluminium. Tack vare dessa materials elektriska ledningsförmåga 
kommer inte de inte värmas upp lika snabbt och därmed inte till samma temperatur som 
resterande detalj. Detta gör att beläggningen inte kommer att fästa på maskeringen på samma 
sätt som detaljen och därmed kommer den vara enklare att avlägsna. Ett annat alternativ är att 
använda ett material som är mer magnetiskt än detaljens material och på detta sätt ge för hög 
värme för beläggningen.  Dock bör en studie över värmebilden av detaljen ske då risk för 
påverkan av maskering kan ge ett icke godkänd resultat av ytbeläggningen.   
 

6.5.2 Kontroll av beläggningskvalitet 

Att för en allmän utrustning ha optisk eller automatisk kontroll av beläggningskvaliteten är 
komplicerat. Olika detaljer har problem på olika delar av detaljen vilket gör att utrustningen 
måste anpassas efter varje typ av detalj. Kontroll av både ytskiktstjocklek och jämnhet av 
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beläggningen måste göras. Dessa krav gör att en automatisk utrustning är svår om inte 
omöjlig att konstruera. Rekommenderas att operatören sköter lämplig kontroll för varje typ av 
detalj.  
 

6.6 Eftervärmning 

Som eftervärmningsutrustning har en infraröd strålningsugn valts. En av de stora fördelarna 
med induktionsuppvärmning är att ingen större tid krävs innan utrustningen är möjlig att 
använda. Denna fördel har varit avgörande för val av eftervärmningsutrustning då denna del 
av utrustningen skall anpassas så att potentialen för induktionsuppvärmningen skall kunna 
utnyttjas maximalt. Vid jämförelse mellan konvektionugn och IR så är tidsskillnad för start 
stor.  

 
Figur 39 Illustration av IR-ugn 
 
Konstruktionen av en IR utrustning kan till viss del vara något detaljspecifik. Vid 
uppvärmning med strålningsteknik värms den yta som belyses med IR-rören och resterande 
delar värms till stor del genom värmeöverföring inom detaljen. Risk finns att denna 
värmeöverföring inte är lika effektiv när detaljen är belagd med termoplast och gömda ytor 
inte får den värme de behöver. Vid användandet av fläktar i ugnen kan problemen förebyggas. 
Att konstruera ugnen med IR-rör på flera sidor kan vara en lösning om inte fläktarna ger 
tillräcklig effekt men kostnaden kommer i så fall att öka. Vid eventuell investering bör tester 
utföras för att undersöka att tekniken klarar de krav som eventuell detalj kräver.  
 
Några enklare former av test på IR som eftervärmningsmetod har tidigare utförts på 
Korroterm AB. Flera olika typer av detaljer i varierande storlekar testades och resultaten var 
klart godkänt.   
 
IR utrustningen kommer att vara placerad på utrustningen under all drift. Dock kommer den 
endast att användas vid behov. För att tillräcklig eftervärmning skall fås kommer storleken på 
utrustningen att vara anpassad för tre stopp/stationer så en behandlingstid på ca en minut 
skapas. Om en lägre tid önskas kan utrustningen längd utökas så fler stopp inkluderas i ugnen.  
 
Om man enbart sett till flexibiliteten på eftervärmningsutrustningen hade en konvektionsugn 
valts. Tekniken är inte lika effektiv som strålningsugnar men den klarar alla typer av detaljer. 
Men då tiden för att nå arbetstemperatur är lång för denna typ av ugn har den inte varit ett 
alternativ för denna utrustning.  
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Sett till storleken på detaljerna som är aktuella för denna utrustning kommer en temperatur 
mellan 200 till 240 grader i minst 40 sekunder att vara lämplig. Med de avstånd som beräknas 
i bilaga B kommer eftervärmningsutrustningen med tre stopp behöva att vara ca 130cm lång. 
De tre stoppen kommer att ge en eftervärmning på cirka en minut. Resterande mått bör 
anpassas efter eventuell detalj som är aktuell för utrustningen, men en bredd på ca 50cm och 
en höjd på minst 70cm bör vara lämpligt. Då ugnen ej skall förlora allt för mycket värme bör 
skydd vid in och utgång konstrueras.  
 

6.7 Kylning  

Som kylning rekommenderas att extra lång conveyorutrustning används. Genom detta får man 
en långsam kylning som säkerhetsställer att en godkänd beläggning skapas.  
 
Med en lång conveyor i två nivåer finns stora möjligheter att öka kylningstiden, då endast 
längden på transportutrustningen behöver öka, vilket gör metoden väldigt flexibel. 
Anpassning för ett vattenbad till de detaljer som kräver mer kylning kommer att göras. 
Vattenbadet kommer att ha plats för sex stopp vilket ger en kylningstid på ca två minuter 
förutom den kylning som sker på transportutrustningen.  

 
Figur 40 Illustration av ett vattenkar 
 
Tester har utförts för att undersöka möjligheten med kylning för temperaturer lägre än 
rumstemperatur. En förhoppning om att kunna minska utrustningens storlek fanns då golvytan 
på företaget är begränsad. Beroende på vilken temperatur som används i kylningstunnel 
kommer olika antal detaljer att behöva kylas samtidigt.  
 
Testerna gav ett resultat med minskning i kylningstider(se bilaga D). Med det avstånd mellan 
detaljerna som är satt kommer en kylningstunnel att bli rätt stor, då många detaljer kommer 
att kylas samtidigt, vilket kommer att göra att konceptet förlorar mycket av dess fördelar. 
Tanken med en kylningstunnel är att utrustningen skall bli mindre men skillnaden till lång 
conveyor i två nivåer är för liten. Det finns även risker med sprickbildning med för snabb 
kylning. 
 

6.8 Lämplig detalj/geometri 
Användningsområdet för induktionsuppvärmning har visat sig begränsat för denna typ av 
tillämpning. Även om alla elektriskt ledande material kan värmas med metoden så 
rekommenderas det att de som har magnetiska egenskaper är mer lämpliga. Icke magnetiska 
material har längre bearbetningstid och kräver större effekt på generatorn.  
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Ett stort problem är tillämpningen för komplicerade geometrier där det mer är 
fantasirikedomen och erfarenheten hos konstruktören som sätter gränserna för möjliga objekt. 
Som beskrivits tidigare värms olika geometrier upp olika snabbt. Yttre hörn värms snabbare 
medan inre värms väldigt långsamt och då kanske genom värmeöverföring från andra delar på 
detaljen. Exakt vilka geometrier som är möjliga för tillämpning av metoden är svårt att säga 
eftersom tekniken och kunskapen utvecklas hela tiden. Geometriskt enkla detaljer är att 
föredra, där en jämntjock cirkulär stav är enklast för tillämpningen av tekniken. 
 
För att en detalj skall vara lämplig för denna utrustning skall den kunna hållas med samma 
metod för både uppvärmning och beläggning.  
 

6.8.1 Aktuella detaljer i dagens produktion 

Efter utvärdering av batteriplåten av induktionsteknikkunnig har det framkommit att stora 
svårigheter att värma detaljen inom de toleranser som krävs finns. Det finns dock en möjlighet 
att genom eftervärmning få ett godkänt resultat på beläggning. Men problem uppstår vid den 
hållare som skall användas, då induktionsuppvärmningen och beläggningen kommer att kräva 
att detaljen hålls på olika sätt. Alltså kommer inte batteriplåten att vara aktuell att behandla i 
denna utrustning.  
 
En undersökning av alternativa detaljer på företaget har utförts. Förutom de krav som ställs 
ovan skall en aktuell detalj vara av ett relativt stort antal per gång och den skall vara 
återkommande så kostnaden för investering av induktor och hållare är rimlig. Ingen detalj 
som klarade detta har hittats bland detaljtyper som finns i befintlig produktion.  
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7 Diskussion och rekommendation 
Induktionsuppvärmning är en högintressant teknik för denna typ av företag där stora 
tidsförluster sker i form av väntetider. Stora vinster skulle kunna göras med tekniken då tider 
för produktionsstart och takt minskar. Dock har det visat sig att kombinationen mellan 
värmning och beläggning är komplicerad vilket gett att metoden är svår att tillämpa för en 
allmän utrustning för Korroterm AB.  
 
För en allmän utrustning med induktionsuppvärmning till Korroterm AB kommer problem att 
uppstå. Kunden ställer ofta höga krav på vilka ytor som får användas till hållare vilket gör att 
denna måste utvecklas först. Därmed har induktorn varit tvungen att anpassas efter både 
detaljens och den valda hållarens krav. Detta tillvägagångssätt kan inte rekommenderas då 
kraven på konstruktionen av induktorn redan nu är höga och dess resultat är väsentlig för 
utrustningens funktion.  
 
Vid konstruktionen av en allmän utrustning för Korroterm AB bör kanske en alternativ 
värmekälla väljas som klarar den detaljvariation och de hållare som skall användas. Vissa 
studier har utförts för strålningsugnar, då IR varit ett alternativ för eftervärmning. Tekniken 
ger värme på ett effektivt sätt och behöver ingen längre tid för start. Ytterligare studier bör 
utföras då tekniken visat sig något detaljspecifik vilket kan ge samma problem som för 
induktion.  
 

7.1 Rekommendation till Korroterm AB 

Som rekommendation till Korroterm AB ges att induktionsuppvärmning inte är ett bra 
alternativ för en allmän utrustning. Metoden är inte flexibel nog att klara den 
kravkombination som beläggning och värmning ställer. I dagens produktion finns heller inga 
detaljer i den aktuella storleken som är lämpliga för tekniken vilket gör att en investering i 
utrustningen inte är rekommenderad.  
 
Efter en undersökning av alternativa detaljer framkom det att flest lämpliga detaljer gällande 
antal, geometri och frekvens fanns för de mindre storlekarna. En rekommendation blir därför 
att företaget undersöker möjligheterna med induktionsuppvärmning för mindre detaljer och 
fortsätter att utveckla den induktionsutrustning man har tillgång till istället för att investera i 
en ny.  
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9 Bilagor 
 



 

 
 



 

 
 

Bilaga A.  Arbetsdag på Korroterm AB 
 
För att få en inblick i verksamheten på Korroterm AB fick jag möjlighet att arbeta en dag i 
produktionen. Syftet med arbetsdagen var att öka förståelsen för beläggningsprocessen och 
dess problemområden.  
 
Under dagen bearbetades tre olika detaljer av lite större storlek. Som värmemetod användes 
två olika konvektionsugnar och en strålningsugn i form av IR. Virvelsintring användes i alla 
tre fallen och all hantering av detaljerna skedde manuellt av operatören. För varje detalj 
användes en anpassad hållare för att beläggningen skulle klara de krav som ställdes av 
kunden. Som kylningsmetod hängdes alla detaljerna upp i krokar för att sedan få en långsam 
kylning i rumstemperatur.  
 
Beskrivningen nedan visar enbart de steg i produktionen som utfördes under denna dag. Fler 
steg i form av bland annat rengöring och paketering tillkommer för varje detalj.  
 
Filter 
 

 
Figur bilaga 1 Filter59  
 
För värmning av detaljen användes en konvektionsugn där flera detaljer värmdes samtidigt. 
Uppvärmning till arbetstemperatur för ugnen tog cirka en timme. Detaljerna placerades två 
och två på ett rullband som gick igenom ugnen. Efter värmningen användes olika 
maskeringsmetoder för att skydda de nio ytor som inte skulle beläggas. För de tre kontakterna 
överst på bilden användes gummikåpor, de sammanlagt fyra fästpunkterna på sidorna 
maskerades med gummiproppar och i de två hålen på den främre ytan placerades två 
plaststavar.  
 
Detaljen doppades sedan i ett kar och på skruvar och hörn trycktes det med fingret för att 
beläggningen skulle bli heltäckande. Ett återkommande problem för en oerfaren operatör var 
att detaljen fick för lång tid i karet och därmed blev beläggningsskiktet för tjockt. Sist 
avlägsnades maskeringen och detaljen hängdes på en krok för att kylas.   
 
 
Kammare 
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Figur bilaga 2 Kammare60 
 
Innan kammaren lades i en konvektionsugn primades den för att öka vidhäftningen då Rilsan 
användes. På grund av detaljens storlek och vikt behövdes två operatörer till ytbehandlingen. 
Som hållare användes en del av detaljen som skulle maskeras. På varje kortsida finns två 
gängade hål, i dessa skruvades hållaren fast. För några detaljer skedde även ytterligare en 
maskering av ett gängat hål. Detaljen doppades och snurrades i pulvret till lagom beläggning 
erhållits för att sedan hängas på en krok för kylning.  
 
Batteriplåt 
 

 
Figur bilaga 3 Batteriplåt 
 
Den batteriplåt som har varit referensdetalj skulle även beläggas. Detaljerna lades med 
mellanrum på ett rullband för att sedan åka genom en IR-ugn. Detaljen värmdes i cirka 7 
minuter för att sedan doppas manuellt i ett kar med Abcite. Detaljen rördes i sidled under 
virvelsintringen för att gömda ytor, bland annat i form av undersidan på de korta horisontala 
ytorna, skulle kunna beläggas korrekt.  
 
Som hållare användes ett klämmande gripdon som greppade insidan av det avlånga hålet på 
detaljens sida(se det övre högra hörnet på figur 44). Gripdonet rengjordes mellan varje detalj 
för att rensa den från överflödigt beläggningsmaterial. Ingen maskering var nödvändig.  
 
Genomgående för de tre detaljerna var problem med beläggningstjockleken, eller 
doppningstiden, och rengöring av hållaren. Men det fanns även problem med maskering och 
åtkomst av svåra ytor.  
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Bilaga B.  Avståndsberäkning 
 
Avståndet mellan detaljer på conveyorn är baserat på kundspecifikationen med detaljer som är 
30*30cm. ett avstånd har därför satts till 45cm mellan två olika detaljers centrumlinje. Detta 
borde ge tillräckliga avstånd för att uppvärmnings- och beläggningsutrustning skall få plats 
och säkerhetsställa att ingen kontakt sker mellan detaljerna under körning.  
 
Beräkning av avstånd har skett genom följande. Från centrumlinjen på detaljen kommer den 
att sticka ut 15cm. Induktorn som placeras runt detaljen kommer att vara ytterligare max 2cm. 
Som säkerhetsavstånd till nästa detalj har ett avstånd på 13cm valts. Med detta avstånd sker 
en kompensering för att pulverkar inte skall påverkas av induktionen.  
Detta leder till ett avstånd på 15+2+10+3+15 = 45cm från centrumlinjerna på detaljerna. 

 
Figur bilaga 4 Illustration av avståndsberäkning 



 

 
 

Bilaga C.  Egenskaper för några av de vanligaste 
termoplasterna 

Nedan presenteras några av de vanligaste termoplastmaterialen som Korroterm AB använder. 
Fler varianter av pulver finns för varje material som har andra egenskaper än de som 
presenteras här. Dock kan en överblick av termoplasterna fås genom denna presentation61.  
 
Flamulit 
 
• HTC 200 serien. Modifierad Polyeten 
• Allmänt: Hårdare och mindre yt friktion än 100 serien. Används där de mekaniska 

egenskaperna är krävande. Lämpar sig utmärkt för beläggning av batteri lådor.  
• Bra vidhäftning. Lämplig för korrosionsskydd. 
• Bra elektriska isoleringsegenskaper. 
• Smältpunkt/Arbetstemp: 105 /-60 +70 
• Kemikalieresistens: Mycket bra mot syror och alkali, ej mot lösningsmedel.  
• Mekaniska egenskaper: Töjningsgräns 100 % , Draghållfasthet 16,0 Mpa, Hårdhet ca 

48 Shore D 
• Utomhusegenskaper: Mycket goda 

 
Abcite 
 
• X0545, X45.Etylen-metakrylsyra copolymer 
• Allmänt: Flexibel och slitstark. Används där de mekaniska egenskaperna är krävande. 

Lämpar sig utmärkt för utomhusapplikationer. Lämplig som korrosionsskydd. Bra 
vidhäftning. Mycket bra elektriskt isolerande egenskaper. Kan infärgas i kulörer enligt 
RAL skalan 

• Smältpunkt/Arbetstemp: 92/-60 +60 
• Kemikalieresistens: Mycket bra mot syror och alkali, ej mot lösningsmedel.  
• Mekaniska egenskaper: Töjningsgräns 430 %, Mpa, Draghållfasthet 21,0, Hårdhet ca 

46 Shore D 
• Utomhusegenskaper: Mycket goda, mycket bra Uv skydd 

 
Abcite 
 
• X1060, X60 Etylen-metakrylsyra copolymer, Surlyn 
• Allmänt: Flexibel och slitstark. Används där de mekaniska egenskaperna är mycket 

krävande. Lämpar sig utmärkt för utomhusapplikationer. Lämplig som 
korrosionsskydd. Bra vidhäftning. Utmärkt som ytbehandling av vattentankar mm 
Mycket bra elektriskt isolerande egenskaper. Kan infärgas i kulörer enligt RAL skalan 

• Smältpunkt/Arbetstemp: 93/-100 +65 
• Kemikalieresistens: Mycket bra mot syror och alkali, mindre bra mot lösningsmedel. 
• Mekaniska egenskaper: Töjningsgräns 460 %,  Draghållfasthet 23,0 Mpa, Hårdhet ca 

58 Shore D 
• Utomhusegenskaper: Mycket goda, mycket bra Uv skydd 
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Abcite 
 
• X2070, X70 Etylen-metakrylsyra copolymer, Surlyn 
• Allmänt: Flexibel och slitstark. Används där de mekaniska egenskaperna är mycket 

krävande. Lämpar sig utmärkt för utomhusapplikationer. Lämplig som 
korrosionsskydd. Bra vidhäftning. Lämplig där mycket slitage förekommer mm 
Mycket bra elektriskt isolerande egenskaper. Kan infärgas i kulörer enligt RAL skalan 

• Smältpunkt/Arbetstemp: 83/-100 +52 
• Kemikalieresistens: Mycket bra mot syror och alkali, mindre bra mot lösningsmedel.  
• Mekaniska egenskaper: Töjningsgräns 290 %, Draghållfasthet 27,0 Mpa, Hårdhet ca 

65 Shore D 
• Utomhusegenskaper: Mycket goda, mycket bra Uv skydd 

 
PPA Modifierad Polyeten 
 
• Allmänt: Mjukare och än både HTC 100 & 200 serien. Används där de mekaniska 

egenskaperna inte är så krävande pga. materialets mjukhet. Lämpar sig utmärkt för 
beläggning av rör mm. Bra vidhäftning. Lämplig för korrosionsskydd. Bra elektriska 
isoleringsegenskaper 

• Smältpunkt/Arbetstemp: 105/-78 +70 
• Kemikalieresistens: Mycket bra mot syror och alkali, ej mot lösningsmedel.  
• Mekaniska egenskaper: Töjningsgräns 800 %, Draghållfasthet 12,0 Mpa, Hårdhet ca 

44 Shore D 
• Utomhusegenskaper: Goda 

 
Rilsan Polyamid 11 
 
• Allmänt: Hård yta och låg friktion. Används där de mekaniska egenskaperna är 

viktiga. Lämpar sig utmärkt för beläggning av artiklar där hög slitagetålighet önskas 
och där högre temperaturer förekommer. Vidhäftning ganska dålig utan primer. 
Många användningsområden. Livsmedels & dricksvattengodkänt. Bra elektriska 
isoleringsegenskaper.  

• Smältpunkt/Arbetstemp: 186C/-78 +100 
• Kemikalieresistens: Mycket bra mot syror och alkali, ej mot lösningsmedel.  
• Mekaniska egenskaper: Töjningsgräns 24 %, Draghållfasthet Mpa, Hårdhet ca 75 

Shore D 
• Utomhusegenskaper: Goda 

 
Halar (E-CTFE) 
 EthylenChloroTriFlourEthylene 
 
• Allmänt: Kemikaliebeständig fluorplast, klarar höga temperaturer. Mycket lämplig för 

krävande kemisk miljö pga av hög kemikalie resistens. Mycket bra elektriska 
isoleringsegenskaper.  

• Smältpunkt/Arbetstemp: 242C/-75 +150 
• Kemikalieresistens: Mycket bra mot syror och alkali, samt vissa lösningsmedel.  
• Mekaniska egenskaper: Töjningsgräns 250 %. Draghållfasthet 46-55 Mpa. Hårdhet ca 

75 Shore D 
• Utomhusegenskaper: Ej lämpligt pga UV strålning 



 

 
 

Bilaga D.  Testning av kylningstider 
 
Tester av kylning 
Förutom studier utförde under arbetets gång i kylningstider har tidigare studier från företaget 
granskats. Syftet med dessa undersökningar har varit att se hur kylningstider påverkas av 
temperatur för olika detaljer.  
 
Företagets studie gällde en undersökning för snabbare hantering av ett filter belagt med 
Abcite(se figur 46)62. Kylningstiderna visas nedan i tabell 263 

 

 
Figur bilaga 5 Filter belagt med Abcite 
 
Test utfört av Korroterm AB: 
Kylningstemperatur 6 C˚ -10 C˚ 24 C˚ (rumstemperatur) 

Starttid  16.26 17.58 18.17 
Sluttid 16.52 18.14 19.30 
Starttemperatur 118,3 110,8 105,9 
Sluttemperatur 25,8 25 27,4 
Tid 26 min 16 min 45 min 

Tabell 3 Kylning av Filter. 
 
Test av kylning för batteriplåten belagd med abcite gjordes med resultatet nedan.   
 

 
Figur bilaga 6 Batteriplåt66 
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Test nummer ett: 
Tid i minuter Temperatur för detalj Kommentar 

0 300 C˚ Temperaturen från ugnen 
4 36 C˚* Märke efter termometer finns 
5 32 C˚* Märke efter termometer finns 
6 23 C˚* Inga märken 
7 20 C˚* Här kan detaljen vidröras 

Tabell 4 Test av kylning för batteriplåt för 5,5 C˚ 
* Dessa siffror är något missvisande då ej optimal miljö för mätning av temperatur användes. 
Temperaturen bör vara något högre. Då tiden varit det relevanta så kommer något nytt test 
inte att utföras.  
 
 
Test nummer två: 
Tid i minuter Temperatur i grader Celsius Kommentar 

0 300 C˚ Temperaturen från ugnen 
8 51 C˚ Märke efter termometer finns 

10 46 C˚ Märke efter termometer finns 
12 41 C˚ Inga märken 
15 35 C˚ Inga märken 
18 30 C˚ Här kan detaljen vidröras 

Tabell 5 Test av kylning av batteriplåt för 23 C˚ 
 
Inga tester för lägre temperaturer utfördes för batteriplåten då ingen utrustning för detta fanns. 
Uppskattningsvis kommer kylningstiden för denna vid -10 C˚ vara mellan 3 till 4 minuter för 
att detaljen skall vara tillräckligt kyld för att greppa. 
 
Även om tiderna minskat markant så kommer en relativt stor utrustning för kylning att 
behövas. Aktuell storlek för detaljerna som är tänkta att kylas i denna utrustning är 
storleksmässigt mellan batteriplåt och filter. Därmed kommer tiderna att vara längre för vissa 
detaljer än vid jämförelse med tiden att kyla batteriplåten och en större utrustning kommer att 
vara nödvändig. 



 

 
 

Bilaga E.  Test av automatisk virvelsintring 
 
Tester  
För att studera problemområden med automatdopp av batteriplåten utfördes ett par tester. 
Detaljerna värmdes i en karusellugn(konvektion) till en lämplig temperatur och som hållare 
användes en krok som fästes i det mindre hålet till vänster i bild. 

 
Figur bilaga 7 Test av beläggning för batteriplåt 
 
 
Vid första testet doppades detaljen vertikalt 3-4 gånger i pulvret med en efterföljande enkel 
avblåsning av alla horisontella ytor. Då detaljen har flera horisontella ytor utfördes inte 
avblåsningen tillräckligt snabbt varvid ett för tjockt ytbeläggningsskikt bildades för de sist 
avblåsta(se bild på knottrig yta). Även på angränsande vertikala ytor kunde för tjockt ytskikt 
observeras(se bild). På den undre sidan av de horisontella ytorna har ”luftbubblor” bildats. 
Beläggningsmaterialet har inte kommit åt här varvid beläggningen blivit för tunn(se bild på 
bubblor).  
 

 
Figur bilaga 8 Blåsor har bildats på detaljens underkant 
 



 

 
 

 
Figur bilaga 9 Ytan har belagts med för mycket pulver som inte kunnat smälta ut tillräckligt 
 

 
Figur bilaga 10 För tjockt ytskikt 
 
Vid det andra testet utfördes värmning och beläggning på samma sätt med skillnaden att en 
rörelse i sidled och snabbare avblåsning gjordes. Resultatet gav en näst intill toleransgodkänd 
detalj. Avblåsningen utfördes fortfarande för långsamt då ytskiktet på en fläns blev för tjockt. 
Vid ett automatisktdopp bör all avblåsning ske samtidigt alternativt att en lägre temperatur 
används. Den mindre temperaturen ger längre tid innan smältning, och därmed längre tid 
innan avblåsning måste utföras, dock gör detta att eftervärmning blir ett krav. Den enkla 
sidorörelse som tillämpades var tillräcklig för att även detaljens svåra ytor skulle få en 
godkänd beläggning



 

 
 

Bilaga F.  Beräkning av buffertstorlek 
 
Vid framtagningen av kundspecifikation framkom det att önskemål om att operatören skall 
kunna gå ifrån utrustningen utan att produktionsstopp sker.  
 
För dessa uträkningar har en tid på 15 minuter används då det är standard längden för en fika 
rast. Som grund till beräkningen har en takttid på 20 sekunder används, där värmning av 
detaljen är 10 sekunder värmning och 10 sekunder är transport. Efter studier av nuvarande 
utrustning bör dessa siffror vara rimliga. Vid eventuell investering av utrustningen kan dessa 
siffror att behöva justeras för att en mer korrekt tid, för den detalj som skall behandlas, skall 
fås.  
 
Antalet detaljer som behandlas på femton minuter har beräknats genom: 
 
15 minuter = 15*60 = 900 sekunder 
900/20(takttiden) = 45 detaljer 
 
Alltså kommer utrustning att behöva hantera 45 detaljer under rasten.



 

 
 

Bilaga G.  Funktionsmedelträd 
Nedan visas framtagna funktionsmedelträd för utrustningen. Först visas en övergripande bild 
över hela utrustningen. Sedan beskrivs varje del var för sig.  

 
Figur bilaga 11 Övergripande funktionsmedelträd  
 
 

 
Figur bilaga 12 Funktionsmedelträd för transport  
 

 
Figur bilaga 13 Funktionsmedelträd för värmeöverföring 



 

 
 

 
Figur bilaga 14 Funktionsmedelträd för beläggning 

 
Figur bilaga 15 Funktionsmedelträd för kylning 
 
 
 


