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Sammanfattning: 
Examensarbetets mål är att rengöra en diamantkomposit med en ytrengöringsmetod. Metoden 

skulle vara mera effektiv än den manuella sandblästring som används idag för att ytrengöra detaljen. 

Detaljen är liten och har ett vitalt spår som ska rengöras. Detta ställer höga krav på effektiva 

metoder. De metoder som tas upp teoretiskt i examensarbetet är bland annat blästring, trumling och 

laserrengöring. Ett urval av metoderna testades. Den metod som utmärkte sig främst I testerna var 

automatisksandblästring. Det gav lika bra resultat som manuell sandblästring men på en bråkdel av 

tiden som det tog för manuellsandblästring. Det gjordes även en investeringsberäkning i 

examensarbetet och den gav att trumling var den billigaste metoden. 

 

Slutsatsen är att automatisk sandblästring bör användas som metod. Metoden gav ett bättre resultat 

än övriga metoder och var mindre arbetskrävande än manuell sandblästring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
This goal of the thesis´ is to surface finish a diamond with an appropriate method. The method 

should be more effective than manual sandblasting, the current method in use. The part is small and 

it has a vital track that must be surface cleaned. This puts great demands on effective methods. The 

methods that are mentioned theoretically in the thesis are automatic sandblasting, tumbling and 

laser cleaning. A couple of methods were tested and evaluated. Automatic sandblasting was found to 

be most effective. That method gave an equal result compared to the manual sandblasting but with a 

fraction of the time compared to manual sandblasting. Within the thesis a capital budgeting have 

been done. 

The conclusion of the thesis was that the automatic sandblasting machine should be used.  
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1. Förstudier 
Förstudien består av två delar. Första delen omfattar examensarbetets innehåll och andra delen hur 

examensarbetet har lösts. 

1.1.  Syfte 

Syftet med examensarbetet är att utvärdera olika metoder för att ytrengöra en diamantkomposit 

ifrån kisellegering. Metoden skall vara mindre arbetskrävande och mindre tidskrävande än manuell 

sandblästring.   

 

1.2. Metod 

Examensarbetet kommer att innefatta teoristudier, testning av metoder och kostnadsanalys.  

 

Teoristudierna ska ge kunskap om vilka metoder som kan testas och ge övergripande information om 

vilka metoder som passar bäst.  

 

Följande ordning kommer att följas under provningen: Detaljen ges ett nummer och överbliven 

kisellegering kommer att registreras. Därefter bearbetar den utsedda instruktören detaljen. Under 

själva bearbetningen tidsåtgång kommer att noteras. Efter varje test kommer frågor att ställas till 

instruktören angående kostnad för maskin, underhåll och förbrukningsmaterial. 

Kostnadsanalysen kommer att genomföras för att visa hur mycket Alfa Laval bör investera för att 

använda denna maskin. Metoden som är mest lämplig är annuitetsmetoden. Annuitetsmetoden 

fördelar ut alla inbetalningarna och utbetalningarna jämnt över livslängden på den investerade 

maskinen och gör det lättare att jämföra investeringsobjekt med olika livslängd.1Detta till skillnad 

från nuvärdesmetoden samlar upp alla in- och utbetalningarna för året då maskinen köptes vilket 

inte tar hänsyn till olika livslängder. 

 

1.3. Avgränsningar 

Examensarbetet kommer att avgränsas till ett område om fem rengöringstekniker.  Urvalet kommer 

att ske med hjälp av kostnadsanalys och tidsstudier. 

 

                                                           
1 Andersson. Göran (2008) Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, Sid 293-304 
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1.4. Inledning 

Alfa Laval är ett börsnoterat företag som tillverkar värmeväxlar, pumpar, ledningssystem och 

separatorer. Företaget grundades år 1883 av den världskände uppfinnaren Gustav de Laval. 

Centrifugalseparatorn och Lavalmunstycket är två av de mest internationellt kända produkterna.2 

Avdelningen MaCC (Materials and Chemistry Centre) arbetar med nya material och gör interna 

undersökningar på produkter som inte har önskade materialegenskaper.  

 

1.5. Bakgrund 

Manuell sandblästring är krävande och tidsödande arbete. Inledande tester visar att den detalj som 

är studieobjektet för examensarbetet tar ca 3 min och 30 sekunder att sandblästra. 

 

Detaljen är av cylindrisk form med ett hål rakt 

igenom. Den har en längd och diameter på 12x10 

mm. Det finns ett spår i detaljen med ett djup på ca 

2 mm och en bredd på ca 2,5 mm. Ingångshålet är 

större än utgångshålet. 

    

    

Bild 1  Bild 2 

1. Detaljer i kluster med kisellegering  

2. Detalj efter manuellblästring med borttagen kisellegering 

Detaljen är en komposit som består till stor del av diamant. Proportionerna är hemligstämplade.  

Efter sintring (en värmebearbetande metod som får pulvermaterial att klumpa ihop sig) finns det en 

överbliven kisellegering med olika tjocklek över detaljen.  

Det finns två egenskaper hos detaljen som kan vara problematiska i testerna. Den första är att 

detaljen är liten och detta kan ställa specifika krav vid hanteringen. Den andra är att kisellegeringen 

ligger hårt på diamanten och detta ställer krav på effektiva metoder. 

   

 

 

 

 

 

                                                           
2
 http://www.alfalaval.com/about-us/our-company/history/pages/history.aspx, Alfa-laval AB, 30 Juli 2009 

http://www.alfalaval.com/about-us/our-company/history/pages/history.aspx
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2. Teoriöversikt 
Lämpliga tekniker som är genomförbara och möter syftet är: blästring, laserbehandling, trumling och 

ultraljudsbehandling, automatblästring, vattenblästring och blästring med fixtur kommer att tas upp 

teoretiskt. 

 2.1. Blästring  

Blästring är en metod där det finns en tank med tryckluft och en annan med ett slipmedel. Det finns 

slipmedel för ett flertal tillämpningar. Valet beror på vad som skall bearbetas, varför det skall 

bearbetas och hur fint eller hur grovt det skall bearbetas. Vanligast är sand, metallkulor, 

organisktmaterial och glaskulor. Dessa slipmedel finns i olika storlekar. Slipmedel och tryckluft förs 

samman genom ett munstycke som sedan riktar strålen emot det som skall rengöras.3  

 

Det finns risker med att bearbeta kisel. Den största hälsorisken är sjukdomen silikos.4 Denna sjukdom 

är obotlig och orsakas av att kvartsdamm kommer ner i lungorna. Störst risk för silikos föreligger vid 

sandblästring men kvartsand är förbjuden för fristråleblästring(där operatören befinner sig i samma 

utrymme som munstycket) sedan mitten av 1970-talet.5  

Risken kan undvikas genom att inte sandblästra detaljen. Om sandblästring sker på detaljen måste 

ett skydd finnas för dem som arbetar med detaljen. Ett bra skydd är luftventilation efter 

bearbetningen. Filtrering av kontaminerad luft är också en viktig komponent. Eftersom 

kvartsdammet sprids lätt kan även personer som vistas omkring industriområdet efter en längre tid 

drabbas av silikos.6  

 

 

2.1.1. Fixtur 

Vid de inledande testerna upptäcktes att det tog för lång tid att hantera detaljen för en manuell 

sandbläster. Ett av företagen som besöktes hade en lösning som bestod av ett liknande system med 

blästring med fixtur men för stora plåtdetaljer. Den liknande fixturen hade större toppdel som 

underlättade fixturering av detaljer. 

Denna fixtur liknar det som används på AN Industriservice AB men skillnaden är att toppdelen har 

minskats. Den ska bestå av 10 fixturer för detaljerna så att det går behandla tio detaljer under en 

bearbetningscykel. Dessa 10 fixturer ställs upp i en roterande bottenplatta.  

 

 

 

                                                           
3  Burchard, L (1988) Praktisk bläster-teknik för 90-talet, BURCO, Kap 1-2 
4 www.who.int/mediacentre/factsheets/fs238/en/, Maj 2000, 30 juli 2009, WHO Media centre 
5 http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_244.pdf, 30 juli 2009, Arbetsmiljöverkets 

publikationsservice 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs238/en/
http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_244.pdf
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En fixtur kommer att se ut som bild 3: 

 Toppdel: plaströr skall sitta på pinnarna i fixturen. Dels 

för att detaljen skall sitta stabilt på fixturen och dels för att skydda 

pinnarna mot sanden. 

 Ett avsmalnat mittenparti underlättar uppställning av 

fixturen på en roterande bottenplatta. 

 Bottendelens form underlättar att rotera fixturen i 

blästern. I blästerskåpet finns det en pinne som griper tag i  

   bottendelen så att fixturen roterar 90 grader. 

 

Bild 3     

 Prototyp av en fixtur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2. Automatisk bläster  

 

Automatisk bläster är en metod som kombinerar trumling med blästring. Det är en effektiv metod för 

att rengöra små detaljer. Det finns två typer av automatiska blästrar: slungbläster och 
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injektorbläster.6 Den första metoden består av fyra eller flera slunghjul som slungar ut slipmedel med 

hjälp av centrifugalkraft. Rotationsriktningen som väljs spelar roll för slipmedlets träffyta. Den andra 

metoden fungerar så att detaljen läggs i en roterande trumma där blästermedel sprutar en riktad 

skur av slipmedel. Det slipmedel som används för slungblästern är små metallkulor. Det används 

likadant slipmedel i injektorblästermaskinen som i den manuella blästermaskinen .7 

 

 

2.3. Trumling  

Trumling används idag i industrin för att ta bort beläggningar, avgradningar och oxider. Det finns två 

olika trumlingsmetoder. Likheten mellan dessa är att metoderna använder sig av slipstenar som 

kallas för chips och ett flytande medel kallat compound.8 Skillnaden mellan metoderna är hur 

behållaren sätts i rörelse. Den ena metoden använder sig av vibration och kallas för 

vibrationstrumling. Denna metod lämpar sig bäst för mindre beläggningar och större föremål som 

skall ytbearbetas. Den andra metoden använder sig av rotation av behållaren och kallas för 

centrifugaltrumling.9 Denna metod är tio gånger så kraftfull som vibrationstrumlingen. Denna metod 

är också mest lämplig för vår detalj.  

 

Miljöpåverkan vid bearbetning av detaljen uppstår främst vid trumling och vid andra metoder där 

vatten kan bli kontaminerat. Rengöringen av vattnet vid trumling kräver oftast maskiner och tankar 

som är större än tumlingsmaskinen. Vattnet som skall rengöras innehåller oftast compoundmedel 

och partiklar i olika storlek. Rengöringen av vattnet sker vanligen i två steg. Det finns en 

centrifugering som gör att man kan återanvända vattnet i flera månader innan flockning. Kemiska 

ämnen tillsätts vilket neutraliserar compoundmedlet och klumpar ihop de minsta partiklarna så att 

vattnet kan släppas ut i naturen igen.10 

 

 

2.3.1. Chips och compound 

Val av chips och compound i trumlingsammanhang har stor betydelse för produktens resultat.  

Compound består av vatten och compoundmedel som finns i flytande och i pulverform. Innehållet i 

compoundmedlet varierar stort beroende på vad man vill åstadkomma med trumlingen. Viktiga 

                                                           
6 Rätt utrustning för ditt behov, KMC Ytrengöring AB 
7 Burchard, L (1988) Praktisk bläster-teknik för 90-talet, BURCO, Kap 3 Sid 12-14 

 

8 DeGarmo Paul, E (1997) Materials and processes in manufacturing, Prentice-Hall International, sid 

1084-1086 
9 Tumble Blast Machine, Wheelabrator Group GmbH  
10 (Häfte om trumling) Triklin AB 
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faktorer är ökad slipförmåga, avfettning, skyddande egenskaper och uppsamling av partiklar. En 

viktig komponent här är att vattnet måste rengöras innan det släpps ut i avloppsnätet. 11 

Chipsen måste väljas på sådant sätt att de inte fastnar i detaljen och har en tillräcklig grovhet för 

processen. Man måste även tänka på vilken formklass och vilken storlek chipsen skall ha. Chips finns i 

en mängd olika utförande med olika slipmedel. Chipsen delas in i två olika formklasser.11 Den första 

klassen är de med regelbunden form. Fördelen är att de kan komma åt komplicerade områden. 

Största nackdelen är triangulära chips som kan fastna i hål och få en så kallad byrålådseffekt.  Den 

andra klassen är de oregelbundna chipsen.12  

     

2.4. Våtblästring    

Våtblästring skiljer sig inte mycket ifrån vanlig blästring. Den enda skillnaden är att vatten och sand 

används som slipmedel.  Fördelen med vattenblästringen är att det stora vattentrycket skär igenom 

nästan allt tänkbart material.13 En annan fördel är att vatten har ca 800 gånger högre densitet än luft. 

Den stora nackdelen är att metoden kan skada detaljen.  

 

2.5. Diodlaser 

Lasermärkning är en kraftfull metod trots att den inte är lika stark som laserskärning. Lasermärkning 

används i industrin för att märka detaljer. Ett exempel på detta är Kaviartuber som märks med 

utgångsdatum. Styrningen av laserstrålen sker med hjälp av mjukvara PC och ifrån PLC14. 

Lasermärkning är lämpligare än laserskärning eftersom legeringen som skall bort inte sitter djupt i 

detaljen. Fördelen med lasermärkningen är att programvaran kan styra styrkan och skärdjupet. En 

nackdel är att metoden kan ge slagg och sot som måste avlägsnas med en annan metod. Den största 

nackdelen är att laserstrålen kan bränna för djupt ner i detaljen.15  Lasermärkaren som används i 

försöket är en klass 4 laser. Risken med denna laser är att den kan bränna hud och ge ögonskador. 16  

 

 

2.6. Ultraljudstvätt 

Ultraljudstvätt går ut på att man har en tank med vatten där detaljen som skall rengöras läggs ned. 

Sedan genereras ultraljudsvågor i vattnet som i sin tur skapar kavitationsbubblor. Det stora 

                                                           
11 Kenneth Hyllensved, Triklin AB,  (mailbox@triklin.se), Muntlig kontakt  
12

 DeGarmo Paul, E (1997) Materials and processes in manufacturing, Prentice-Hall International, sid 

1087-1088 

13
 DeGarmo Paul, E (1997) Materials and processes in manufacturing, Prentice-Hall International, sid 

954-954 
14

 Programmable Logic Controller 

15 Lasonall XS20 Laser Marking System, Östling Märksystem AB 
16 Hällström Jonas, Projekt Engineer, ÖSTLING Märksystem AB, (jonas@östling.com) 

mailto:mailbox@triklin.se
mailto:jonas@östling.com
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problemet med denna metod är att den inte är effektiv nog för ytbeläggningarna på detaljen. Den är 

mer effektiv när det gäller att avlägsna smuts och oxider. Kavitation är ett välkänt problem inom 

Pump- och turbinindustrin. Där orsakar långvarig kavitation stora skador på pumphjul och turbiner 

även om de är gjorda av hårda material.17 

  Kavitation 

En bubbla som påverkas av ultraljud kan växa till mellan 0,025 eller 0,25 mm. Efter det kollapsar 

bubblan och blir en tusendel så stor. Denna hastiga process ger kraftiga tryckvågor och höga 

temperaturer. Om detta sker i en behållare med vatten och med riktade ultraljudssvängare på en 

detalj kommer detaljen att få dessa bubblor på ytan och i hål. När bubblorna kollapsar utsätts 

detaljen för tryckvågorna på ytan. Tryckvågorna är i teorin på 520 MPa och temperaturen ligger i 

teorin på 7200°C. Tryckvågen och temperaturen som bildas, existerar under en extremt kort tid och 

exponeras på en väldigt liten yta.18 Dessa fenomen påverkar slutresultatet av ultraljudtvätten på 

följande sätt enligt”Julian R. Frederic (1965) Ultrasonic Engineering”.  

1. Temperaturen: Kavitationsfenomenet är temperaturberoende eftersom det påverkar     

   fyra olika parametrar : ångtrycket, ytskiktstrycket,     

diffusionstakten för gaser i vätskan och blandningen av luft och 

andra gaser i vätskan.  

De första tre ökar med temperaturen men den fjärde minskar med 

temperaturen. 

 

2. Statiska trycket: Kavitationsfenomenet kan försvinna helt om det finns en trycksatt 

  behållare. Men om trycket sänks i behållaren kan tryckvågen i 

  bubblan försvinna.  

 

3. Storlek på bubblan: Endast bubblor som uppfyller storlekskraven kan bli bra kavitations- 

bubblor. Om bubblan är för stor växer den för långsamt för att nå den 

instabila storleken.               

 

4. Antal kärnor: Kärnor är bubblor som har fastnat i mikroskopiska sprickor. Det leder     

till en minskad kavitationseffekt.  

 

 

 

5. Frekvens av Ultraljudet:  Viktigaste effekten av ultraljudsfrekvensen är att frekvensen påverkar  

största storleken på bubblan. Om frekvensen ökas bör även    

 intensiteten ökas för bättre resultat. 

 

 

                                                           
17 Rätt utrustning för ditt behov, KMC Ytrengöring AB 
18 Julian R. Frederic (1965) Ultrasonic Enginnering, John Wiley and sons 
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6. Intensiteten av  Påverkar kavitationen med frekvensen. 

Ultraljudet:   

 

7. Utspädningen av  Oscillationer av en icke kaviterande bubbla som skapas av ultraljudet  

bubblor:     kan skapa en förlust av energi.  

 

 

 

8. Ytspänningen på Höga ytspänningstal påverkar bubbelstorleken, ökar trycket i  

vätskan och minskar storleken på de stabila bubblorna. Om 

ytspänningen ökar för mycket kan effekten vara den motsatta.    

     

9. Ångtrycket: Påverkar kavitationens initieringsfas och intensiteten. Undvik vätskor 

  med högt ångtryck. 

 

10. Koncentration och Detta har en stor påverkan på kavitationsprocessen. För mycket upplöst 

diffusionsgrad av  gas kan helt stoppa processen. 

upplösta gaser: 

 

11. Sammanhängande  Är relaterad till mikroskopiska bubblor, smuts och damm. Detta har en  

styrka av vätskan:  negativ effekt i kavitationssammanhang. 

 

12. Vätskans viskositet:   Påverkar kavitationen i två steg. Högre viskositet saktar upp 

  växttakten för bubblorna och bubblorna minskar i storlek.  

 

13. Vätskans densitet: Påverkar intensiteten då en vätska med låg densitet 

ger en lägre tröghet. 

 

14. Värmeöverförings- 

koefficienten  

mellan  

vätskan och detaljen:  Påverkar hur mycket värme som överförs ifrån vätskan 

15. Lokala distributioner av Detta gör att kavitationen inte ger ett jämnt resultat på grund 

ultraljuds intensitet: att det finns för mycket små partiklar i vätskan.  
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3. Utförda test 
I utförda test redovisas alla metoder som undersökts. 

3.1. Blästringstest 

Blästringstestet genomfördes på AN Industriservice AB. Testerna gick främst ut på att hitta det 

blästermedel som fungerade bäst för detaljen. Dessa blästermedel provades på rostfritt stål, 

plastmedel och aluminiumoxid. På plasten och det rostfria stålet studsade blästermedlet och gav inte 

någon påverkan på detaljen. Instruktören19 provade även att blästra med aluminiumoxid. Detta 

blästermedel gav ett bra resultat på detaljen. Test av automatbläster med injektorteknik utfördes 

aldrig på AN Industriservice AB.  

 

Det gjordes test på KMC Ytbehandling AB. Där testades en automatbläster med injektorsprut och en 

roterande korg. Detaljerna skickades till KMC Ytbehandling AB där de testades och skickades tillbaka 

med en kort testbeskrivning20.  

   

  Testbeskrivning 

Tryck i injektormunstycket: 6 Bar. Blästermedia: vit aluminiumoxid.  

Tiden för blästring : 15 min.  

 

Detta försök gav samma resultat som testet på AN Industriservice AB.   

3.2. Lasertest 

Lasertestet gjordes på Östling Märksystem AB. Testerna gjordes i en diodlaser och på två testdetaljer. 

Den ena detaljen hade mycket överbliven kisellegering och den andra detaljen hade inte det. 

Objektivet för laserstrålen var monterad ovanför detaljen. Detaljen positionerades i två olika 

positioner.  

 

I den första positionen lades detaljen ner på sidan så att spåret kunde bearbetas. Bild nr 4 ger en 

aning om hur detaljen låg positionerad i sidopositionen. Laserstrålen rörde sig i vertikal-led för att 

ytbearbeta detaljen.   

Fördelarna var att ytrengöring på spåret i detaljen kunde ske och att inställning av skärpan inte 

behövde göras. Nackdelen var att en fixtur som roterar detaljen krävdes. 

 

I den andra positionen placerades detaljen i stående position(se bild 1 och 2). Laserstrålen rörde sig i 

cirklar runt detaljen. Varje gång en cirkel fullbordats ett varv ställdes skärpan längre in i detaljen 

räknat från ytan. Fördelarna var att det ej behövdes en roterande fixtur. Nackdelarna var att 

personen som arbetade var tvungen att ställa om skärpan eftersom behandling av detaljen skedde på 

1,2 cm djup, och att ytrengöring av spåret inte kunde ske utan att detaljen positioneras noggrannare 

än första position. 

                                                           
19 Noren Lennart, AN Industriservice AB 

20 Erik Kauppi, Epost till Jie Zheng(Handledare), KMC Ytrengöring AB, 
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Testerna visade att den första positionen var bättre. Det tog för lång tid att positionera detaljen i den 

andra positionen och för lång tid att ställa om skärpan på laserstrålen.   

 5 st. olika tester utfördes på den första positionen. 

Nr Pulsfrevens Scanhastighet Linjeavstånd Tid Resultat 

1 30 kHz 20 mm/s 1 mm 30 sek 

 

2 30 kHz 5 mm/s 0,1 mm 3 min 

 

3 30 kHz 5 mm/s 0,1 mm 3 min 

 

4 15 kHz 5 mm/s 0,1 mm 3 min 

 

5 15 kHz 10 mm/s 0,1 mm 1 min & 30 

sek 

 

Tabell 1 
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3.3. Trumlingstest 

Testet utfördes på Lesjöfors Stockholmsfjäder. Där användes en centrifugaltrumlingsmaskin. I denna 

maskin användes små chips formade som tetraedrar och konor. Dessa chips var gjorda av 

aluminiumoxid. Tre detaljer testades. Tyvärr gav inte testet något tillfredställande resultat. Yttersta 

skiktet av den överblivna kisellegeringen försvann men den täckte samma yta som tidigare. 

Aluminiumoxiden var inte tillräckligt hård och hade inte tillräckligt hög densitet.  

 

Efter testet beställdes hårdare chips bestående av volframkarbid. Leveransen hann inte fram i tid för 

ett ytterligare test. 

 

 

3.4. Ultraljud 

Ultraljudstestet gjordes på KMC Ytbehandling AB. 

Detaljerna skickades till KMC Ytbehandling AB där de 

testades och skickades tillbaka med testdata. Maskinen 

som användes var en Finnsonic M03. Media: 5 % KMC31. 

Temperatur: 50 grader, Tidsåtgång: 2 repetitioner på 10 

minuter.  Testerna var främst inriktade på att få reda på 

om ultraljud kan rengöra lasermärkta märken i detaljen 

eftersom dessa märken har beläggningar som ej är 

godtagbara.           

     Bild 4           

      Efter bearbetning        Före bearbetning 
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4. Resultat på test och investeringsberäkningar 
 

  4.1. Resultat 

Resultatet ifrån testerna jämförs med en manuellt sandblästrad detalj. Om resultatet ifrån metoden 

ger lika bra eller bättre(se bild 2) resultat än den manuella blästringen kommer metoden att få 

godkänt. Om detta inte är fallet eller om det finns kiselrester kvar på detaljen kommer metoden inte 

att få godkänt. Om hålet är fritt ifrån kisellegering är det inte lika viktigt att få rent det som ytan och 

spåret. 

 

Metod Faktorer Resultat Information 

Sandblästring Aluminiumoxid med manuell 

bläster. 

Godkänt Test på automatbläster och 

manuell bläster utfördes. 

Centrifugaltrumling Keram(aluminiumoxid) Ej Godkänt Utförligare testning behövs 

med volframkarbid. 

Laser Diodlaser Ej Godkänt Gav missfärgningar och brände 

för långt in i diamanten.   

Trumlingsblästring Slungbläster med stålkulor Ej Godkänt Stålkulorna studsade på 

detaljen.  Ingen påverkan. 

Ultraljud 1) Utan laser 

2) Med laser 

Ej Godkänt. 

Godkänt 

Ingen påverkan av ultraljudet.  

Men en viss påverkan av 

laserbehandling. 

Tabell 6 
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4.2. Ej genomförda tester 

Metod Faktorer Förklaring 

Våtblästring Vatten + abrasivt media Detaljen är för liten och 

metoden kan ge skador på 

detaljen. 

Blästring med fixtur Blästerskåp med en roterande 

pallet 

Detaljen är för liten vilket ger 

stora hanteringsförluster. 

Tabell 2 

Förklaring: 

Vattenblästringen och blästring med fixtur togs bort från testning av metoder därför att 

representanter från företag21 ansåg att detta inte skulle ge ett godkänt resultat. Detaljen var för liten 

för maskinerna som användes. I vattenblästringens fall fanns det ingen passande fixtur som kunde 

fixturera detaljen. Detaljen var för liten för manuell hantering i fixturen.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 (Kimtech Kimblad Technology AB(2009), AN Industriservice AB(2009)) 
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4.3. Investeringsberäkningar 

 

Tre metoder ska beräknas och jämföras. 

 Automatblästring: Metoden ger godkänt testresultat 

 Centrifugaltrumling: Leverans av chips väntas ge ett godkänt resultat. 

 DiodLaser: Tillsammans med ultraljud är det en användbar metod framöver. 

Försök pågår nu för att minska kisellegeringarna på ytan av detaljen.22  

  

Investeringsberäkningarna görs med annuitetsmetoden och i syfte att ge bearbetningskostnaden per 

detalj. ”Pay-back” och Internräntemetoden fungerar inte när den enda informationen är 

grundinvestering och utbetalningar. Annuitetsmetoden är mer lämplig än nuvärdesmetoden då man 

med metoden inte behöver ta hänsyn till investeringens ekonomiska livslängd. Annuitetsmetoden 

valdes då bearbetningskostnaden per detalj kan räknas ut oberoende av hur lång livslängd maskinen 

har. Resultatet kommer att bli negativt eftersom inbetalningarna saknas.  

Detaljens volym är ungefär 1200 mm3.  Priset för 1 MWh ligger i dagsläget på 316 kr. Kalkylräntan 

antas till 10 %. En arbetare kostar 45000 kr/månad.23 

 

1.  

2.    

3. 24 

 

 

Nomenklatur 

k = Annuitetskvoten       p = Kalkylräntan(procent)  n = Ekonomisk livslängd(år) 

NPV = Nuvärdet G = Grundinvestering(kr)  I = Utbetalningarna 

A = Annuitet 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Jie Zheng, MACC Alfa-Laval, jie.zheng@alfalaval.com 

23 IF Metall, Helena Benaouda, helena.benaouda@ifmetall.se, Epost, 24 maj 2007 
24 Andersson. Göran (2008) Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur 293-304 

 

mailto:helena.benaouda@ifmetall.se
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4.3.1 Trumling   

 

 Resultat Förklaring 

Timkostnad 27,50 kr/h Bilaga 1 

Årskostnad 44 000 kr/år Bilaga 1 

Manuell arbetskostnad 11 000 kr/år Kapitel 6.3 

Annuitet 156 000 kr/år Enligt Kapitel 4 

Antal bearbetade detaljer 18,5 miljoner detaljer/år Kapitel 6.3 

Bearbetningskostnad 0,8 öre/detalj Division med Annuitet och 

Antal Bearbetade detaljer 

 

  

4.3.2. Blästring 

 

 Resultat Förklaring 

Timkostnad 30 kr/h Bilaga 1 

Årskostnad 48 000 kr/år Bilaga 1 

Manuell arbetskostnad 11 000 kr/år Kapitel 6.2 

Annuitet 181 000 kr/år Enligt Kapitel 4 

Antal bearbetade detaljer 3,5 miljoner detaljer/år Kapitel 6.1 

Bearbetningskostnad 5 öre/detalj Division med Annuitet och 

Antal bearbetade detaljer 

 

 

 

4.3.3. Laser 

 

 Resultat Förklaring 

Timkostnad 4 kr/h Bilaga 1 

Årskostnad 7000 kr/h Bilaga 1 

Manuell arbetskostnad 27 000 kr/år Kapitel 6.2 

Annuitet 132 000 kr/ år Enligt Kapitel 4 

Antal bearbetade detaljer  32 000 detaljer/år Kapitel 6.2 

Bearbetningskostnad 4,15 kr/detalj Division med Annuitet och antal 

bearbetade detaljer 

Tabell 3, 4 och 5 
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5. Diskussion 
I diskussionen förklaras uppskattningar och förkastade analyser och metoder.  

5.1.  Genomförda försök 

Instruktören25 uppgav att om aluminiumoxid används kan en automatbläster blästra ca 3000 st. 

detaljer på 30-40 minuter. Det betyder att metoden per blästrad detalj med 0,6 sekunder att 

färdigställa. Men instruktören uppgav att en sådan maskin kostar en halv miljon kronor och ett byte 

av alla munstycken bör ske när de korroderat av aluminiumoxid. 

 

5.2. Investeringsanalys  

Prisuppgifterna och förbrukningsuppgifterna ges från företag som kan vara partiska. Det föreligger en 

viss risk att företagen förskönaruppgifterna bara för att deras produkt skall komma upp på 

alternativlistan.   

I de fall uppgifter ej lämnas har istället uppskattningar gjorts. Dessa uppgifter  inbegrips i analysen: 

Maskinerna ska fungera 40 timmar under 40 veckor per år. I trumlingen antags att en 14-

litersbehållare är mest passande. Det gör att behållaren kan ta ca 6000 detaljer eftersom hälften av 

behållaren måste fyllas upp med media. Effekten fastställs enligt katalog26 så att en 14-litersbehållare 

har 1,1 kW i effekt. För blästringen antas att förbrukningen av blästermedlet som kasserades är 0,75 

kg/h. Det antas även att reservdelarna kostar 1000 kr att byta ut. För diodlasern antas förbättring 

med tio gånger för bearbetningstiden. Tidigare bearbetade den 10 procent av detaljen på tre 

minuter. Efter antagandet tar paletten tio detaljer på 30 min. 

Tester av arbetstiden27 för både diodlaser, blästring och trumlingsmaskinerna genomförts. Diodlasern 

har 1.30 minuts arbetstid per laddning. Blästring respektive trumling har 40 sekunders arbetstid per 

laddning.    

Diodlasermaskinen har längre arbetstid. Montören är tvungen att sätta dit 10 st. detaljer i paletten.  

Trumling och blästring tar ungefär lika lång tid eftersom det innebär liknande arbetsgång. 

Uträkningar ger att 2 % av bearbetningstiden sker manuellt på trumlings respektive 

blästringsmaskinen. När det gäller diodlasermaskinen ger uträkningar att 5 % av bearbetningstiden 

sker manuellt.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Noren Lennart, AN Industriservice juli 2009 

26 Tumble Blast Machine, Wheelabrator Group GmbH  
27 Efterliknade tester gjordes av Jonas Morling och Rebecca Wimnell tio gånger på de tre 

rengöringsmetoderna, 8 Oktober 2009 
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6. Slutsats  

 Resultatet indikerar att automatblästringsmaskinen med injektionsmunstycke bör 

införskaffas. Ingen annan maskin ger lika bra resultat och lika bra bearbetningstid. Den är 

mera effektiv i jämförelse med trumlingen och laserrengöringen.  I investeringskalkylen visas 

att automatblästringen är billig i jämförelse med diodlasermaskinen. Automatisk 

sandblästring är betydligt mindre arbetskrävande och tidskrävande än manuell sandblästring. 

 

 Trumlingsmaskinen bör inte införskaffas eftersom resultatet vid testet inte ger någon effekt.  

 

 Diodlasermaskinen bör inte införskaffas eftersom metoden är mest kostsam och ger ett 

negativt resultat i testet. 
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Bilaga 
 

  Beräkningar Förbrukning & service    

          Trumling       

Grundinvestering 85000 – 19500025      

         

Förbrukningsvara   Förbrukning    

kiselkarbid 50 kr/kg28  0.5 kg/h25     

compound 40 kr/kg  0.1 l/h (3% compound resten 
vatten.)25 

 

         

El och service   Förbrukning    

Effekt  1.1 kW29  316 
kr/MWh30 

   

Service  8 000 kr25  4000 h25     

         

Kostnad per timma för förbrukningsvarorna och el&service    

         

Kiselkarbid 25 kr/h       

Compound 0.12 kr/h       

El-kostnad 0,3476 kr/h      

Service  2 kr/h       

∑  27.5 kr/h       

1600 timmars användning       

∑  43952kr/år      

         

 
            Bläster 

 
 

       

Grundinvestering 95000 - 280000 kr25      

         

Förbrukningsvara   Förbrukning    

Aluminiumoxid 23 kr/kg25  75% återvinnes och  0,75 kg/h måste kasseras25 

         

El&Service   Förbrukning    

Effekt  8,5 kWh25  316 kr/MWh27    

Service  1 000 kr25  100 h25     

                                                           
28 Kenneth Hyllensved, VD, (mailbox@triklin.se)  
29 Vibratory and Centrifugal Surface Finishing Machinery and Systems, Kromas 
30 http://www.nordpool.com/asa/, nordpool 

 

mailto:mailbox@triklin.se
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Kostnad per timma för förbrukningsvarorna och el&service    

         

Aluminiumoxid 17,25 kr/h      

El-kostnad 2.686 kr/h      

Service  10 kr/h       

∑  29.936 kr/h      

1600 timmars användning       

∑  47904 kr/år      

         

 Laser        

Grundinvestering 400000 – 45000028      

         

El&service   Förbrukning    

Effekt  2660 W31  316 kr/MWh26    

Service  10 000 kr28  18 mån28     

         

Kostnad per timma för el&service      

         

Elkostnad 0,84 kr/h       

Service  3,33 kr/h       

∑  4,17 kr/h       

1600 timmars användning       

∑  6672 kr/år      
 

Tabell 7 

 

 

 

                                                           
31 Hällström Jonas, Projekt Engineer, ÖSTLING Märksystem AB, (jonas@östling.com) 
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