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Sammanfattning 
 
Calesco Foil AB, som är uppdragsgivare för detta examensarbete, tillverkar tunna flexibla 
kretsar för motståndsvärmning eller elektrisk ledning.  
 
En av företagets produkter, den ledande polymerpastan är i dagsläget oberäknelig. 
Oberäknelig på så sätt att samma elementsorts resistans varierar, beroende på vid vilken 
tidpunkt de tillverkats. Den önskvärda repeterbarheten är nästintill obefintlig. 
 
Syftet med examensarbetet är att i första hand identifiera de parametrar som påverkar 
resistansen, iaktta dessa och i de fall det är möjligt utföra tester på dem. Målet är att ge 
lösningsförslag som syftar till att uppnå en repeterbar och standardiserad tryckprocess.  
 
Resultatet av testerna och iakttagelserna visar att en repeterbar process kan uppnås, men bara 
om kommunikationen mellan funktionsenheterna tryck och design fördjupas. Det är 
produktionsenheten där tryckning sker som ska tillhandahålla designenheten de 
parametervärden som är nödvändiga för att konstruktörerna ska kunna konstruera elementen 
enligt kundens kravspecifikation. 
 

Slutsatserna som kan dras av examensarbetet är att en standardiserad och repeterbar 
tryckprocess är möjligt att genomföra. En sådan kommer även att underlätta arbetet med att 
kontrollera de parametrar som påverkar resistansen. De vinster som finns att hämta både 
ekonomiskt och tidsmässigt är stora. Skrotkostnaderna minskar och tiden som går förlorad till 
att trycka om elementen elimineras. 
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Abstract 
 
Calesco Foil AB is a manufacturer of thin flexible circuits for heating or electric conduction. 
The plant is located in Kolbäck, Sweden. 
 
One of the company’s products, the conducting polymer pasta is in present situation 
unpredictable. Unpredictable in the way that the same type of heater shows different 
resistance, depending on which time they have been produced. The desired repetitively 
process is almost non-existing. 
 
The aim of this master thesis is to primary identify those parameters that effects the 
resistance, observe and if possible to perform tests on them. The results from this analysis 
stand as base for recommendations to achieve a repetitive and standardized printing process. 
 
The results and the observations from the tests indicate that a repetitive process is possible to 
achieve. But the communication between the units printing and design has to become more 
profound. It is the printing unit that will supply the design unit with the necessary parameters 
for the constructor to construct heaters according to the customer’s demands. 
 
The conclusions from the master thesis are that a standardized and repetitive printing process 
is possible. A standardized and repetitive process will also simplify the control of the 
parameters that affects the resistance. The gain of controlling the parameters is great. The 
costs of producing waste and the time used on reprinting heaters can be reduced. 
 



 



IX

  

Innehållsförteckning 
 

SAMMANFATTNING...........................................................................................................III 

ABSTRACT ............................................................................................................................ V 

1 INLEDNING......................................................................................................................... 1 

2 VERKSAMHETSBESKRIVNING .................................................................................... 3 

2.1 Calesco Foil AB...............................................................................................3 
2.2 Produktbeskrivning..........................................................................................3 

3 TILLVERKNINGSPROCESS............................................................................................ 5 

3.1 Kund med kravspecifikation ............................................................................5 
3.2 Design .............................................................................................................5 
3.3 Inlägg silver- och pastaram .............................................................................5 
3.4 Tryckprocess...................................................................................................7 
3.5 Bearbetning.....................................................................................................7 

4 PROBLEMBESKRIVNING AV TRYCKPROCESS....................................................... 9 

4.1 Silverfärgen .....................................................................................................9 
4.2 Polymerpastan ..............................................................................................10 
4.3 Tryckning.......................................................................................................13 
4.4 Värmebehandling ..........................................................................................18 
4.5 Bearbetning till färdiga element.....................................................................20 
4.6 Design ...........................................................................................................22 

5 FÖRSTUDIE AV ELEMENT........................................................................................... 25 

5.1 Resistansvariation efter torkningsprocess element 9644 ..............................25 
5.2 Skillnad mellan Bow och Arclad adhesive .....................................................28 
5.3 Element 9485 kompletterande prov ..............................................................29 
5.4 Procentuell avvikelse från ugn till sista mättillfälle .........................................30 

6 FÖRBÄTTRING AV ELEMENTENS PARAMETRAR............................................... 31 

6.1 Ökning av resistans efter första uppvärmningen ...........................................31 
6.2 Kontrollkretsens värden.................................................................................33 
6.3 Silvertest, silvrets motstånd vid olika IR-effekt ..............................................35 

7 LÖSNINGSFÖRSLAG...................................................................................................... 37 
7.1 Lösningsförslag verkstad ................................................................................................ 37 

7.1.1 Silverfärgen ................................................................................................37 
7.1.2 Polymerpastan ...........................................................................................37 
7.1.3 Slipning av rakel .........................................................................................38 
7.1.4 Positionering av rakel .................................................................................38 
7.1.5 Avstånd bord – ram....................................................................................39 
7.1.6 Rakeltryck ..................................................................................................39 
7.1.7 Värmebehandling .......................................................................................40 
7.1.8 Designparametrar.......................................................................................40 

8 SLUTSATS ......................................................................................................................... 43 

REFERENSER...................................................................................................................... 45 
 



X

  

BILAGOR.............................................................................................................................. 47 

Bilaga 1 – Dukdimension.....................................................................................47 
Bilaga 2 – Silverfärgens resistans .......................................................................49 
Bilaga 3 – Polymerpastans resistans ..................................................................51 
Bilaga 4 – Element 9644 .....................................................................................53 
Bilaga 5 – Element 8901 Bow .............................................................................55 
Bilaga 6 – Element 8901 Arclad ..........................................................................57 
Bilaga 7 – Element 9440 Bow .............................................................................59 
Bilaga 8 – Element 9440 Arclad ..........................................................................61 
Bilaga 9 – Element 9485 .....................................................................................63 
Bilaga 10 – Adhesivhets påverkan på resistansen..............................................65 
Bilaga 11 – Test 1, Element 9751/52 ..................................................................67 
Bilaga 12 – Test 2, Silverledarens resistans .......................................................69 
Bilaga 13 – Placering av pastaburkar..................................................................71 

 
 



1

  

1 Inledning 
 
Calesco Foil AB i Kolbäck tillverkar tunna flexibla kretsar för motståndsvärmning eller 
elektrisk ledning. Vid tillverkning av folieelement används i större utsträckning en så kallad 
ledande polymerpasta, PTC (Positive Temperature Coefficient) med silverfärg som ledare. 
För att erhålla ett acceptabelt värde på motståndet tas prover manuellt med varierande 
intervaller. 
 
Under hösten 2005 påbörjades ett examensarbete på Calesco Foil AB. Syftet med arbetet är 
att utreda, föreslå och konstruera utrustning för att automatiskt och kontinuerligt mäta 
motståndsvärdet för de tryckta PTC elementen. Förhoppningen är att bättre kunna styra 
tryckprocessen och därigenom förbättra kvalitet och minska skrotkostnader. För att förenkla 
arbetet med PTC identifierades fyra huvuduppgifter. Dessa är: 
 

• Problembeskrivning av tryckprocessen 
• Förstudie av tryckta PTC element 
• Utredning av processparametrar vid tillverkning 
• Förbättrad styrning av motståndsvärde 

 
Metoderna för PTC elementen blir att testa och iaktta och därefter utvärdera resultaten. 
Anledningen till detta är dess egenskap att motståndsvärdet varierar från tryckbild till 
tryckbild, samt att kunskapen om tillverkningsprocessen för PTC inte är så stor.  
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2 Verksamhetsbeskrivning  
 
Calesco Foil AB ingår i NIBE-gruppen. Nibe är ett företag som inriktar sig på att bli ett 
värmeföretag i världsklass. Nibes affärsidé är att erbjuda marknaden högkvalitativa och 
innovativa värmeprodukter inom affärsområdena Element, Villavärme och Brasvärme [1]. 
Calesco är verksam inom affärsområdet Nibe Element. 
 

 
Figur 1 – Nibe-gruppen 

 
 

2.1 Calesco Foil AB 
 
Calesco bildades 1992 efter att Kanthal (bildat 1967) splittrades [2]. Calesco har som 
specialitet att tillverka kretsar för motståndsvärmning eller elektrisk ledning. Huvudkontoret 
ligger i Kolbäck där en del av försäljning, utveckling, marknadsföring och 
produktionsavdelning ligger. Calesco har ett brett produktsortiment. De branscher som 
Calescos produkter används inom idag är till exempel transport, industri, sjukvård, 
elektronik, kommunikation mm. 
 
 

2.2 Produktbeskrivning  
 
 Med ca 30 års erfarenhet av värmefolieelement har Calesco ett unikt kunnande inom 
tillverkning av värmefolie. Värmefolieelement kan bestå av ett eller flera isolermaterial samt 
ett eller flera metalliska ledarmaterial. Som isolermaterial används till exempel polyester, 
polyamid, silikongummi eller mikanit. Ledarmaterialet består av koppar, mässing, aluminium 
eller silver och har en tjocklek av 10-100 µm [3]. På senare år har även polymerelement blivit 
en del av sortimentet. 
 
Beroende på vilka egenskaper som efterfrågas hos produkten finns det många alternativ för 
kunden att välja mellan, både metalliska och polymera. Ett antal av dessa kan betraktas i figur 
2. 
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Figur 2 – Produktsortiment [3] 
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3 Tillverkningsprocess 
 
Syftet med kapitlet är att förklara tillverkningsprocessen inom Calesco. Den process som 
beskrivs i detta kapitel är silver- och pastatryck. Tillverkningsprocessen kan förklaras med 
figur 3 och kommer att behandlas stegvis. Utifrån kundens kravspecifikation designas ett 
element. Med hjälp av designen förbereds en ram som används i tryckmaskinen. Därefter 
bearbetas elementen innan de godkänns och skickas till kund. 
 

 
 

Figur 3 – Tillverkningsprocess 
 
 
3.1 Kund med kravspecifikation 
 
Kundens kravspecifikation innehåller information om: 
 

• Elementens geometri 
• Batterispänning 
• Motstånd  
• Tilläggsinformation 

 
Accepteras kravspecifikationen skickas information vidare till designavdelningen. 
 
 
3.2 Design 
 
Utifrån kundens kravspecifikation om ytmått, utgångsmotstånd med mera beräknas längden 
och bredden på silvret och pastan. Beräkningarna är utformade för att ge ett teoretiskt avstånd 
mellan silverbanden och på så sätt erhålls önskvärt motstånd. Liknande beräkningar utförs på 
pastan. Efter beräkningarna och med de mått dessa har givit ritas elementstrukturerna på film.  
 
Designavdelningen skickar de ritade elementen vidare till inläggning. 
 
 
3.3 Inlägg silver- och pastaram  
 
I inläggningen framställs de ramar som senare ska användas vid tryckning. Initialt 
kontrolleras elementen som har erhållits från designavdelningen. Efter godkännande 
förbereds ramen. Beredningen av ramarna är uppdelade i fyra steg. Dessa är: 
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• Steg ett är att duken grundas med en speciell färg. Detta görs för att fylla igen dukens 

porer. Momentet sker maskinellt. 
• Steg två är att centrera elementfilmen, som designavdelningen skickat, på duken. 
• Steg tre är UV-behandling av ramarna, elementstrukturen inpräntas på duken. 
• Steg fyra är kontroll av ramen efter UV-behandling. Porer som inte blivit fyllda under 

beredningen täpps igen manuellt. 
 
Dessa åtgärder utförs både på silver- och pastaramar. Exempel på hur färdiga ramar kan se ut 
illustreras nedan. Figur 4 är silverram och figur 5 är pastaram. Observera att silverledaren 
inte är en sluten krets. Det är den heltäckande pastan som sluter kretsarna. På så sätt tvingar 
man strömmen att vandra från ledare till ledare genom pastan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Övre figur 4 silverram och nedre figur 5 pastaram [4] 

 
Efter godkännande skickas ramarna vidare till tryckning. 
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3.4 Tryckprocess 
 
Processen är utformad så att en plastfilm (polyesterplast) matas in i tryckmaskinen. 
Silverfärgen, som är ledaren appliceras på plasten genom duken med önskad kretsstruktur. 
Färgen pressas genom duken med en rakel, som är ett skrapverktyg med ett gummiblad med 
rak kant. Silverkretsen passerar IR-värme och ugn för att torka innan den rullas upp på en 
spole.  
 
Samma procedur upprepas vid tryck med polymerpasta. Den rulle som används är den med 
silverkretsen. Skillnaden i processen är att vid tryck med pasta mäts resistansen på elementen 
efter ugn. Detta för att se om elementen befinner sig inom de specificerade toleranserna. 
Avviker motståndet genomförs korrigeringar. Exempel på korrigeringar som brukas idag är: 
 

• Förändring av rakeltryck 
• Förändring av IR effekt 

 
Processen illustreras i figur 6, där upprullningen av plastfilm med silverpasta är den sista 
stationen. 
 

 
 

Figur 6 – Tryckprocess  
 

Tryckprocessen avslutas och rullen skickas vidare till bearbetning. 
 
 
3.5 Bearbetning 
 
Under bearbetningen tas stickprov på elementens motstånd. Detta för att se om de är inom 
specificerade toleranser. Vid godkännande appliceras ett adhesivt material och elementen 
stansas ut. Stift och kablar fästes.  
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Figur 7 Bearbetning av element 
 

De färdiga elementen paketeras och skickas till kund. 
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4 Problembeskrivning av tryckprocess 
 
Den ledande polymerpastan är i dagsläget oberäknelig. Efter att pastan applicerats på 
silverkretsarna fortsätter de vidare till ugnen. Efter ugnen tas ett stickprov på resistansen. 
Utifrån detta värde anpassar maskinoperatören tryckprocessen för att uppnå de angivna 
resistanstoleranserna. Resistansen varierar dock mellan elementen som ingår i en tryckbild 
och även mellan tryckbilderna. Tillräcklig repeternoggrannhet har inte uppnåtts. 
Korrigeringarna leder därför endast till att resistansvärdet sprids över ett större intervall. 
 
Det finns en hel del parametrar som påverkar resistansvariationen. De som bedöms ha primär 
inverkan och som beaktas i detta kapitel är: 
 

• Silverfärgen 
• Polymerpastan 
• Tryckning 
• Värmebehandling 
• Bearbetning till färdiga element 
• Design 

 
 
4.1 Silverfärgen 
 
Silver har den bästa elektriska och termiska ledningsförmågan av alla ämnen, samt den lägsta 
kontaktresistansen [5]. Innan silverfärgen används blandas den. Burken i vilket silverfärgen 
förvaras i skakas för hand. Silverfärgens innehåll kan enkelt beskrivas som lösningsmedel 
med silverpartiklar. Under användning är silveråtgången liten och på grund av detta blir 
påfyllningsintervallen långa. Mellan dessa intervaller används inte färgen. 
 
Det som sker under tiden mellan användning är att silvret sedimenteras. Partiklar som är 
tyngre än lösningsmedlet sjunker till botten. Sedimenteringstiden beror på partiklarnas storlek 
och vikt. Stora partiklar sjunker snabbt medan små partiklar sjunker långsammare. 
Partikelstorleken antas vara 5 – 40 µm.  

Enligt Stokes lag [6] blir hastigheten på en fallande partikel i en vätska ( )FS
gdv ρρ
η

−
⋅
⋅

=
18

2

, 

där  
v = partikelns hastighet (m/s) 
d = partikelns diameter (m) 
g = gravitationskonstant (m/s2) 
η = vätskans dynamiska viskositet (Pa·s) 
ρS = densiteten för partikeln (kg/m3) 

                ρF = vätskans densitet (kg/m3) 
 

Antas att silverpartikeln faller i vatten (lösningsmedel har densitet som ligger runt vattens 
densitet). Silver har en densitet på 10500 kg/m3 [5]. Vatten har en densitet på 1000 kg/m3 [7] 
och en dynamisk viskositet på 1,025·10-3 Pa·s [8]. Gravitationskonstanten är 9,81 m/s2.  
 
Partikelhastighet blir med aktuella data insatt i Stokes lag och med en partikelstorlek på 10 
µm, 0,0005 m/s. Stokes lag ger en antydan om sjunkhastigheten. Den är inte exakt då den 
förutsätter att endast en partikel sjunker utan att påverkas av andra partiklar och faktorer.  
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Behållaren som silverfärgen förvaras i är 100 mm hög. Tiden vilket det tar för en partikel att 
nå botten blir, 2005,0/100 = sekunder. 
 
På grund av den höga koncentrationen av silverpartiklar bildas större partiklar under 
sedimenteringsfasen. Detta leder till att sedimenteringshastigheten ökar. Den höga 
partikelkoncentrationen leder även till att partiklar hålls fast på botten av burken. Oavsett hur 
hårt burken än skakas blir det svårt att rubba de partiklar som har ”packats” på botten. 
Tillverkaren av silverfärgen rekommenderar ”thoroughly mix and reseal after each use”, 
vilket även står på burken. 
 
 
4.2 Polymerpastan 
 
Dagens recept på polymerpastan består av ett antal komponenter. De komponenter som 
används är lösningsmedel, retarder och två andra komponenter. Komponenterna är av 
kol/plast blandning. Alla komponenterna vägs och blandas. Det tar ca fem till sex timmar att 
tillverka en sats polymerpasta. Detta leder till att flera operatörer (en i varje skift) är 
inblandade i pastatillverkningen. Efter att pastan har tillverkats förvaras den i burkar. 
 
Burkarna förvaras i kylskåp tills det är dags att trycka. Kylförvaring krävs för hållbarheten 
samt för att fördröja avdunstningen av lösningsmedlet. Burkarna som används idag är gjorda 
av plast. Då plasten inte klarar av att hålla tätt avdunstar en del av lösningsmedlet under 
förvaringen i kylskåpet.  
 
På grund av att lösningsmedlet avdunstar ändras pastablandningens egenskaper. Burkarna 
förvaras i kylskåpet olika länge. Med en pasta som förvarats i kylskåpet en längre tid har en 
större mängd lösningsmedel avdunstat. Samtidigt har de ingående komponenterna fått mer tid 
på sig att reagera med varandra. Exempel på hur pastans ålder kan påverka resistansen kan 
ses i tabell 1. Tabellen visar värden på så kallade kontrollkretsar uppmätta direkt efter ugn. 
 
 

  Tryckdag 19/10/05  
     (Ohm) 
Burk daterad 16-okt 12-okt 09-okt  
  62,93 73,90 75,05  
  61,70 69,50 77,70  
  60,65 68,81 76,50  

 
Tabell 1 – Pastans ålder påverkar resistansen 

 
Kontrollkretsen är till för att avgöra om tjockleken över trycket är rätt. Dessa ska ha ett värde 
av 70 ohm efter ugn. Ligger värdet högre är trycket för tunt, ligger den under är trycket för 
tjockt. Vid denna körning var trycket över rakeln konstant. Rakeln är det verktyg som trycker 
färgen genom duken. En parameter som varierade var viskositeten på pastan. Pastan är ett 
tixotropt materiel, det vill säga att vid stillastående kan konsistensen vara näst intill fast, för 
att vid omrörning övergå till flytande. 
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Pastan som appliceras på duken har en mycket 
hög viskositet. Figur 8 visar pastans konsistens 
vid applicering på duken. Pastan har en mycket 
hög viskositet, närmast geléartad karaktär. 
Under tryckprocessen ändras viskositeten på 
pastan gradvis. Detta på grund av att det sker en 
”omrörning” av den tixotropa pastan mellan duk 
och rakel.  
 
 
 
 

                  Figur 8 – Bild på pasta med hög viskositet 
 

Förändringen av viskositeten och resistansvariationen kan till viss del kopplas samman. Graf 
1 visar resistansvärden för element FM 837899, backspegel höger sida.  
 

 
 

  Graf 1 – Resistansvärden för FM837899 [9] 
 
Vid tryck hade pastan en hög viskositet. Resistansen är, som grafen visar mycket 
oregelbunden. Det finns många parametrar som kan tänkas påverka variationen men 
sambandet mellan viskositet och resistansvärde blev mer uppenbart då element FM837999 
trycktes. Detta element är av samma sort som FM837899, men är till motsatt sida. Graf 2 
visar resistansvärden för element FM 837999. 
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Graf 2 – Resistansvärden för FM837999 [9] 
 
En del pastaburkar hade blivit över från det föregående trycket och dessa burkar fick stå i 
rumstemperatur i mer än tre timmar innan de användes. På så sätt ändrades viskositeten på 
pastan och en jämnare kurva erhålls. För att ytterligare åskådliggöra pastans 
viskositetsberoende utfördes omrörningar av pastan till nästa tryck. De element som trycktes 
var FM911099 och resistansvärdena visas i graf 3. 
 

 
 
Graf 3 – Resistansvärden för FM911099 [9] 
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Graferna 1 – 3 visar hur mycket viskositeten påverkar resistansen på elementen. En möjlig 
orsak till att resistansen varierar under tryckprocessen kan vara de komponenter som används 
till pasta framställning. Vid för hög viskositet bildas klumpar som inte tränger genom duken. 
Endast de minsta partiklarna passerar och detta leder till att ”rätt” blandning på pastan inte 
trycks.  
 
En annan orsak att trycket blir för tjockt. Vid tryck lämnar duken ”pastapelare” efter sig. 
Duken har hål som fylls med pasta. Efter att duken lämnat en avbild på plastfilmen flyter 
pastapelarna ut och kopplas ihop. Figur 9 visar exempel på hur pastapelarna skiftar i 
höjd/tjocklek mellan hög och låg viskositet. 
 

 
 

Figur 9 – Hög viskositet ger större tvärsnittsarea och därmed en lägre resistans 
 
Vid en för hög viskositet hinner inte pastan att flyta ut innan den härdas i ugn. 
 
 
4.3 Tryckning 
 
Resistansen visar sig vara mycket känslig för pastaskiktets variationer i tjocklek/höjd. En 
ändring av tjockleken på 1 µm ger en variation på ca 1 ohm. Pastans tjocklek är ca 7-10 µm 
[10]. De faktorer som påverkar tjockleken är slipning av rakeln, positioneringen av rakeln vid 
infästning, trycket på rakeln och duken.  
 
Slipning av rakeln sker med jämna mellanrum, detta utförs på grund av att rakeln nöts vid 
tryck. Slipningen är en enkel process där rakeln fästes vid en anordning, se figur 10 och där 
slipverktygets rörelse sker i en horisontell bana. Slipverktyget kan ses i figur 11. 
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               Figur 10 – Slipanordning                       Figur 11 – Slipverktyg 
 
Det viktiga med slipningen är att slipverktyget slipar rakeln rak. Uppnås inte detta kan 
resistansen variera på grund av att tjockleken på silvret och pastan varierar inom varje 
tryckbild. Figur 12 illustrerar slipprov med erhållna värden. Start var vid mätpunkt ett. 
Värdena anger rakelgummits höjd. 
 
 

Mätpunkter 1 2 3 4 5 (mm) 
Första slipning 40,1 40,3 40,4 40,3 40,0  
Andra slipning 39,9 40,0 40,1 40,0 39,8  

 
Figur 12 – Rakelslipning 

 
Avvikelserna efter slipning är små. Störst avvikelse mellan punkterna var vid mätpunkt ett 
och fem. Detta kan förklaras med att rakelgummit vek sig vid slipning. Vikningen skedde på 
grund av att gummit var längre än rakelhållaren. Stödet som rakelhållaren ger upphör, det vill 
säga att den del som är ligger utanför än rakeln är mer benägen att vika sig vid belastning. 
Det kan konstateras att avvikelserna efter en korrekt slipning är små, nästintill försumbara. 
Detta på grund av att gummit komprimeras vid användning. Hur stor denna komprimering 
blir beror till stor del på vilket rakeltryck som används. 
 
Efter att rakeln slipats positioneras den på tryckramen. Detta utförs utan mätinstrument. 
Rakelns positionering avgörs utifrån operatörens öga och nödvändiga korrigeringar 
genomförs på känsla. Då rakeln inte positioneras rätt bildas en vinkel som kan leda till att 
pastan inte trycks ut rakt, varvid tjockleken på pastan kommer att variera över tryckbilden. 
Detta leder i sin tur till att resistansen varierar. 
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Figur 13 – Positionering av rakel 

 
Genom att höja alternativt sänka rakeltrycket kan operatören påverka pastans tjocklek. Dock 
kan ett alltför högt rakeltryck orsaka att pastan blir tjockare. Vid för högt rakeltryck viker sig 
rakeln vilket i sin tur leder till att kontaktarean rakel mot duk blir större.  
 

 
Figur 14 – Stor kontaktarea, rakel mot duk 

 

En hög kontaktarea leder till att trycket som pressar pastan genom duken blir lägre,
A
FP = . 

 
Genom att sänka rakeltrycket och på så sätt minska kontaktarean kan en tunnare pastafilm 
erhållas. Ideala kontaktarean vore kanten på rakeln, vilket illustreras i figur 15. Denna åtgärd 
är dock inte lätt att åstadkomma. Ett för lågt rakeltryck leder till att pastan inte tränger genom 
duken. Rakeln klarar inte av att pressa ner duken mot plasten. Ordentlig kontakt mellan duk 
och bord uppnås inte. 

 
Figur 15 – Ideal kontaktarea 

 
Duken som pastan tvingas genom är av polyester och har beteckningen PET 1500 36/92 – 
100Y, se bilaga 1 för dimensioner. Enligt Spacio, tillverkare av dukarna, ska tryckbilden vara 
centrerad på duken. Tryckbildens avstånd till ramen ska vara minst 150 mm. Rakeln ska vara 
ca 50 mm längre på vardera sidan om tryckbilden. Avståndet mellan bord och duk ska vara ca  
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3 – 6 mm. Dukarna är förspända till 16 N. Dessa parametervärden är till för att säkerställa en 
jämn tryckbild. 
 
Av de ovan nämnda parametrarna är det avståndet mellan bord och duk samt dukens 
förspänning i kombination med rakeltrycket som påverkar resistansvariationen. Dukens 
förspänning som är 16 N på Spacio sjunker till ca 13-14 N vid leverans till Calesco. 
Förlusterna är normala enligt Spacio. Vid tryck pressar rakeln duken ner mot bordet. Duken 
eftersträvar att återgå till sitt ursprungsläge. Det bildas en vinkel mellan ramen och duken. 
Storleken på vinkeln beror starkt på avståndet mellan bord och duk.  
 
I vissa fall är rakelgummit längre än rakelhållaren. Detta leder till att som vid slipning viker 
sig gummit där det saknar stöd, det vill säga vid kanterna. Figur 16 visaren överdriven 
förstoring av hur de ingående parametrarna kan påverka pastans tjocklek på sidorna vid för 
stort avstånd mellan bord och duk. Tjockleken på pastan ökar vid kanterna och resistansen 
sjunker. 
 

 
 

Figur 16 – Mer pasta på sidorna 
 
Operatören försöker motverka resistansminskningen genom att höja rakeltrycket för att 
minska på pastatjockleken. Den effekt detta kan leda till är att duken slits, plastiskt 
deformeras och i värsta fall spricker. Att duken deformeras märks genom att förspänningen 
minskar och att vid tryck förskjuts bilderna. Det blir en sämre passning. Figur 17 visar hur 
det kan se ut över en tryckbild med en duk som deformerats. 
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Figur 17 – Deformering leder till förskjutning av tryckbild 
 
För att ytterligare kunna stärka teorin bakom figur 16 nyttjas kontrollkretsarna. Dessa kan 
beroende på var de är placerade visa olika värden. De kontrollkretsar som är placerade 
centralt i tryckbilden har oftast ett värde av 55 – 65 ohm. De som är placerade vid kanterna 
av tryckbilden har oftast ett värde av 45 – 55 ohm. Dessa mätvärden tas direkt efter ugn. 
 
Dukens tjocklek har en stor påverkan på pastans tjocklek. Enligt bilaga 1 har duk PET 36/92 
– 100Y en teoretisk färgåtgång på 62,6 cm3/m2. Tjockleken på färgen blir då 62,6 µm. Har 
pastan en hög viskositet blir tjockleken större. Har den en låg viskositet blir tjockleken 
mindre, se kapitel 4.2 figur 9. Då ca 80 viktprocent av pastan består av lösningsmedel blir 
den teoretiska tjockleken m52,122,06,62 µ=⋅ , detta förutsatt att allt lösningsmedel 
avdunstar.  
 
Duken har en tjocklek på 160 µm. Enligt Spacio bör schablonens tjocklek tas med i 
beräkningarna. Denna schablon kan vara mellan 50 – 150 µm, enligt Spacio. Detta innebär att 
vid en mycket hög viskositet på pastan kan tjocklek uppgå till ( ) m622,0150160 µ=⋅+ . 
 

 
 

Figur 18 – Schablonen bidrar till höjdökning 
 
Efter tryck transporteras elementen vidare till värmebehandling där de skall torka. 
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4.4 Värmebehandling 
 
I värmebehandlingen torkas elementen, genom att lösningsmedlet avdunstar. Första steget i 
värmebehandlingsprocessen är IR lampor. De är 4 till antalet och har en max effekt på 3 kW. 
För närvarande utnyttjas 31 % av IR lampornas max effekt för torkning av silver och pasta. 
 
Den väsentliga skillnaden mellan silverledaren och polymerpastan är deras förmåga att 
absorbera IR strålningen. Polymerpastan som är svart absorberar strålningen bättre än 
silverledaren som är blank. Silverledaren reflekterar merparten av IR strålningen. Enligt 
silverfärgstilverkaren förseglar IR strålningen silverytan och på så sätt försvåras en vidare 
avdunstning av lösningsmedel. 
 
Avdunstningstakten för lösningsmedlet, både för silverfärg och pasta, är mycket beroende av 
IR lampornas placering och strålningens spridning. IR lampan är utformad så att strålningens 
spridning blir liten. Fram till första november 2005 var lampornas inbördes avstånd stort, se 
figur 19, höjd över elementen var ca 230 mm. Element 8901 används som illustrations 
exempel. En tryckbild består av 24 element. Då frammatningen inte är kontinuerlig blir en 
del element utsatta för en längre exponering. På grund av lampornas utformning och 
placering blir 10 av 24 element utan direkt strålning. 

 
Figur 19 – Orättvis IR exponering 
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Detta leder till att avdunstningen av lösningsmedlet blir ojämn över tryckbilden. På grund av 
att lösningsmedlet ökar motståndet i elementen blir även resistansen över tryckbilden 
varierande.  
 
Efter den första november 2005 ändrades avståndet mellan lamporna. Genom att minska 
avståndet och höjden till 150 mm, figur 20, blir 6 av 24 element utan direkt exponering, 
vilket är bättre än tidigare. 
 

 
 

Figur 20 – IR exponering idag 
 

Historiken över hur IR effekten fästställdes kan ingen på Calesco riktigt svara på, det var 
sannolikt i början av 90-talet. Antagligen justerades IR effekten in samtidigt som själva 
produktionen av polymerelement inleddes.  
 
IR effekten som nyttjas idag är 31 %, både på silver- och pastatryck. Genom att observera 
pastans torkningsprocess kan det noteras att IR effekten är för låg. Pastan blir knappt yttorr 
innan den fortsätter vidare till ugn. Detsamma gäller även silver som dessutom absorberar 
mindre strålning än pastan.  
 
Torkningsprocessen fortsätter sedan i ugnen. Ugnen är 6 m lång varav 4 m är varmluft, 
resterande är kalluft. Ugnen kan till skillnad från IR lamporna antas ge en bättre fördelning 
av värmen. Torkningen är viktig i det avseendet att efter ugn kommer resistansen att fortsätta  
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sjunka på grund av att resterande lösningsmedel avdunstar, långsamt. Detta innebär att 
resistansen efter ugn och färdigt element blir högre än slutligt värde. 
 
För att höja resistansen sänker operatörerna IR effekten. På så sätt ökar mängden 
lösningsmedel i elementen och resistansen ökar. Som en motsvarande åtgärd utförs för att 
sänka resistansen höjs istället IR effekten höjs istället så att mängden lösningsmedel i 
elementen minskar. Det som skiljer tillvägagångssätten är tiden det tar för elementen att nå 
slutresistansen. Graf 4 ger exempel på hur det kan te sig.  
 

 
 

Graf 4 – IR påverkar inte slutresistansen 
 
Detta påverkar inte slutresistansen utan orsakar endast förvirrning eftersom elementens 
resistans då kan godkännas efter mätning direkt efter tryck och torkning, men kan 
underkännas vid senare mätning före och efter leverans. 
 
 
4.5 Bearbetning till färdiga element 
 
Efter det att pastan torkats transporteras rullen vidare för att bearbetas till färdiga element. 
Figur 21 visar ett flödesschema över processen och arbetsmomenten beskrivs kortfattat i 
anslutning till numreringen. 
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Figur 21 – flödesschema vid färdigställande av element 
 
1. 
Vid ankomst sker initialt en märkning av elementens batch nummer. Under 
märkningsprocessen tas stickprover på elementens resistans. I de fall där elementen visar en 
högre resistans utanför toleransområdet skrotas dessa. Är majoritet av elementens resistans 
högre än tillåtet skrotas hela rullen och en ny design konstrueras. Ligger resistansen inom 
eller under toleransområdet appliceras ett adhesivt material på elementen. 
 
2. 
Det finns flera olika adhesiva material men vanligen används Arclad och Bow. Dessa 
påverkar elementens resistans på olika sätt. Beroende på vilken adhesive som används ökar 
resistansen olika mycket, mer om detta i kapitel 5 – Förstudie av element. Elementen stansas 
sedan ut och stift, kablar med mera fästes. Därefter är elementen klara och ett nytt 
resistansprov utförs. 
 
3. 
Ett motståndsvärde högre än toleransområdet leder till att elementen skrotas och ny design 
konstrueras, som vid punkt ett. Element som befinner sig inom toleranserna levereras till 
kund. Element med för låga värden värms upp för att på så sätt höja resistansen. 
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 4. 
Polymerpastan har den egenskapen att vid kraftig uppvärmning öka resistansen. Det vill säga, 
har elementet en resistans av 5 Ω vid 20°C och elementet sedan värms upp till 70°C ökar 
resistansen. Efter att elementet kylts ner till 20°C kan resistansen stabiliseras vid ca 7 Ω. 
Därefter kan elementen värmas upp utan att resistansen påverkas vid 20°C, den förblir ca 7 
Ω. Mer om denna egenskap diskuteras i kapitel 5 – Förstudie av element. Det är på grund av 
denna egenskap som element med för låga värden inte skrotas, vilket sker med elementen 
som har ett för högt resistansvärde. Lyckas inte uppvärmningen skrotas elementen och en ny 
design får tas fram. 
 
 
4.6 Design 
 
Elementens design tas fram utgående från kundens kravspecifikation. Kundens 
kravspecifikation består av information om matningsspänning samt maximal strömåtgång vid 
en bestämd temperatur. Utifrån dessa krav kan konstruktören med ett beräkningsprogram 
bestämma ett teoretiskt resistansvärde elementen ska ha för att klara av kundens krav. 
Konstruktören använder sedan den teoretiska resistansen som riktmärke vid ritningen av 
elementen. Dock blir det verkliga värdet oftast lägre än det teoretiska vilket längre fram i 
produktionen kan leda till skrotning av elementen. 
 
Varför skiljer sig då det teoretiska värdet från det verkliga? För att förstå detta undersöktes de 
ingående parametrarna som nyttjas. I beräkningsbladet ingår det nio parametrar, fem av dessa 
bestäms av kunden. Dessa varierar mellan de olika elementslagen. De parametrar som 
varierar är: 
 

• Elementens totala yta 
• Elementens effektiva yta 
• Elementens minsta bredd 
• Driftspänning 
• Resistans vid förbestämd temperatur 

 
De fyra återstående är Calesco Foils egna konstanter, de ändras inte utan används för alla 
elementvarianter. Dessa konstanter är: 
 

• Tilledarnas resistansvärde 
• Pastans motstånd/resistans 
• Procentuell motståndsökning 
• Faktor 

 
Tabell 2 visar de ingående parametervärdena för element 9331/32. 
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Tabell 2 – Parametrar till beräkningsbladet [4] 
 
Kundens parametrar kan inte vara fel då dessa bestäms av spegelns dimensioner och 
bilbatteriets spänning. Däremot kan Calesco parametervärden vara fel då dessa är empiriskt 
bestämda konstanter. Med detta menas att konstanterna inte har förändrats sedan 
beräkningsbladet togs fram i början av 90-talet. Däremot har silverfärgen, polymerpastans 
komponenter och adhesiven ändrats.  
 
Beräkningsbladet anger idag att tilledarnas (silverledaren) resistansvärde är 38 mΩ/Square. 
Det betyder att en kvadrat, oberoende av sidolängd har en resistans på 38 mΩ. Dock är en 
förutsättning att resistiviteten på silvret och höjden på kvadraten är detsamma för att uppfylla 
sambandet  
 

A
LρR =  [11]  

 
• R = resistans [Ω] 

• ρ  = resistivitet ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ⋅
m
mmΩ 2

 

• L = längd [m] 
• A = tvärsnittsarea [mm2] 
 

 
h
ρR

Lh
Lρ

A
LρR =⇒

⋅
==  

 
Exempel 1: En kvadrat på 1x1 mm och med resistiviteten 0,0163 m/mmΩ 2⋅ (resistivitet för 

rent silver) och tjockleken 10 µm har en resistans på Ω=
⋅

⋅ 00163,0
10,01

0,0010163,0  

Exempel 2: En kvadrat på 1x1 m och med resistiviteten 0,0163 m/mmΩ 2⋅ (resistivitet för 

rent silver) och tjockleken 10 µm har en resistans på Ω=
⋅

⋅ 00163,0
10000,01

10163,0  

Den silverfärg som tidigare användes var Acheson. Vid bytet till dagens silverfärg, 
”Silverfärg 2” genomfördes en serie tester av silverfärgens ledningsförmåga. Testobjektet var 
en 2500 mm lång och 1 mm bred silverkrets. Efter att silverkretsen torkat i 24 timmar var  

Artikelnummer PR 9331/32 
Projektnummer P05047 Variant 

Total yta 13442 mm² 
Spänning 12 V 

Utgångstemperatur 22 °C 
Tilledarnas r-värde 0,038 Ohm/Square 

Effektiv yta 12339 mm² 
Pastans motstånd 70 Ohm 

Minsta bredd 86,8 mm 
Faktor 1,32  

Procentuell motståndsökning 1,25 
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medelresistansen för Acheson 108 Ω. Detta ger 107,5/2500 = 0,043 = 43 mΩ/square. 
Mederesistansen för ”Silverfärg 2” var 143 Ω. Detta ger 143,3/2500 = 0,05732 = 57,3 
mΩ/square, för hela testserien se bilaga 2 [12]. 
 
Samtidigt som tester utfördes på silverkretsen utfördes även tester på kontrollkretsen. 
Kontrollkretsen ska enligt beräkningsbladet ha ett värde av 70 Ω. Om detta är efter ugn eller 
vid färdigt element har ingen på Calesco kunnat svara på. I testfallen var medelresistansen för 
kontrollkretsen 67 Ω efter ugn. 24 timmar senare var dock medelresistansen 57 Ω. Se bilaga 3 
[12] Det råder tveksamhet om vad kontrollkretsen är till för och framförallt vilket värde den 
ska ha.  
 
Vid designtidpunkten användes pastamotstånd 70 Ω tidigare, numera används pastamotstånd 
60 Ω. Genom att använda ett motståndsvärde som är högre än det verkliga erhålls en resistans 
på beräkningsbladet som är högre än det som produceras. Kontrollkretsen kan ha ca 70 Ω 
direkt efter ugn men det värde som kontrollkretsen har efter 24 timmar är det som levereras 
till kund. Då värdet på kontrollkretsen efter produktion ligger i intervallet 45 – 60 Ω leder 
detta till att elementen har en lägre resistans än vad som beräknats. 
 
Den parameter som har benämningen ”procentuell motståndsökning” är ett elements 
förväntade resistansökning vid en första körning. Det betyder att då ett färdigt element utsätts 
för spänning och elementet uppnår arbetstemperatur, ca 50 – 60ºC höjs resistansen med 25 % 
efter nedkylning. Antag exempelvis att ett färdigt element vid 20ºC har en resistans på 10 Ω. 
Elementet värms upp och kyls sedan ned till 20ºC. Den nya resistansen blir då 12,5 Ω. 
Därefter kan elementet värmas upp flera gånger om utan att utgångsresistansen vid 20ºC 
ändras, den förblir 12,5 Ω. 
 
Problemet är att då värdet 25 % fastställdes användes endast en typ av adhesivet material. 
Idag används flera och dessa påverkar inte resistansen på samma sätt som det tidigare 
adhesivet. Av de adhesiva material som används idag påverkar Arclad resistansen mycket 
mer än 25 % medan Bow påverkar resistansen mindre än 25 %.  
 
Av de fyra konstanter som nyttjas kan tre konstateras vara ”out of date”. För den fjärde som 
endast betecknas som ”faktor” har inte någon påverkan kunnat visas. Försök har gjorts 
genom att ändra på faktorvärdet men skillnaderna har varit obetydliga. En ändring av värdet 
från 1,32 till 0,132 ledde till en avvikelse, som störst på ca 4 %. Konstanten faktor kan ha en 
annan viktig funktion men vad det kan vara har inte vidare undersökts i denna rapport. 
 
Förutom att tre konstanter behöver uppdateras och en fjärde utredas finns det en parameter 
som inte beaktas alls. Den ”glömda” parametern är avdunstningen av lösningsmedel. Som det 
tidigare nämnts innehåller pastablandningen ca 80 viktsprocent lösningsmedel. Att allt 
lösningsmedel inte avdunstar kan konstateras snabbt då resistansen fortsätter att sjunka ett 
antal timmar efter ugn. På grund av detta ökar skillnaden mellan den teoretiska resistansen 
och den producerade elementets resistans. 
 
Trots problemet med att hålla elementens resistans inom toleranserna vid tryck lyckas 
Calesco Foil AB leverera godkända element (i de flesta fall) till kund. Detta beror sannolikt 
på vilken adhesive som används. En närmare undersökning av adhesivets påverkan på 
elementens resistans redovisas i kapitel 5 – Förstudie av element. 
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5 Förstudie av element 
 
I detta kapitel kommer fokus att ligga på elementens egenskaper. Med detta syftas på vad 
som händer med elementens resistans efter ugn, vidhäftning av adhesive, uppvärmning till 
arbetstemperatur och vad som händer vid upprepad uppvärmning. Till förstudien valdes fyra 
element med olika ytmått och utgångsresistans. De valda elementen med artikelnummer, 
ytmått och resistans visas i figur 22. 
 

 
 

Figur 22 – Valda element [4] 
 
 
5.1 Resistansvariation efter torkningsprocess element 9644 
 
Efter elementens passage genom ugn sjunker resistansen. Detta på grund av att elementen är 
varma efter ugn och sedan kyls ned av omgivningstemperaturen. Resistansen fortsätter 
emellertid att sjunka fastän elementen har kylts ned. Anledningen till att resistansen fortsätter 
att sjunka är att återstoder av lösningsmedlet som inte avdunstat under värmebehandlingen 
fortsätter att avdunsta och påverkar resistansvärdet. Hur mycket resistansen sjunker beror på 
mängden lösningsmedel som återstår i polymerpastan.  
 
En större mängd lösningsmedel ger en högre resistans, medan en mindre mängd ger en lägre 
resistans. Att pastan innehåller en större mängd lösningsmedel kan även tolkas som att 
elementen inte har torkats helt. I vissa fall leder detta till att operatören luras då elementen 
vid mätögonblicket kan visa ett resistansvärde som ligger inom toleranserna. Vid mätning av 
samma element efter en tid kan det visa sig att elementen inte alls var inom toleranserna och 
istället borde skrotas.  
 
För att ge exempel på avdunstningen av lösningsmedel uppmättes resistansen för element 
9644 under 72 h. Graf 5 visar resistansen för en tryckbild med sex element. Toleransområdet 
är 6,03 – 7,34 Ω.   
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Graf 5 – avdunstning av lösningsmedel 
 

Resistansen har fram till 72 h minskat från ca 5,4 Ω till ca 4,6 Ω, en minskning med 14,8 %. 
Att resistansen sannolikt skulle fortsätta minska kan ses på kurvans lutning. Noterbart är att 
elementen inte nåde upp till lägsta acceptabla värdet på 6,03 Ω och på grund av 
avdunstningen blir gapet till att nå godkända element svårare.  
 
Efter 72 h applicerades ett adhesivt material på elementen. Adhesivet som användes var Bow. 
På element 9644 applicerades endast Bow adhesivet. Det skedde en kraftig resistansökning 
en kort stund efter att häftämnet applicerats. En möjlig orsak till detta kan vara att adhesivets 
lösningsmedel reagerar med polymerpastan och på så sätt ökar resistansen. Ökningen varade 
inte en längre tid. Fem timmar efter att adhesivet applicerats var resistansen nere på samma 
nivå som innan appliceringen.  
 
Resistansen fortsätter att sjunka och planar ut först efter en vecka, 168 h. Resistansen vid 
denna tidpunkt var ca 4,20 Ω. Efter 168 h placerades elementen i verkstaden. På grund av 
torkugnarna var omgivningstemperatur högre än i övriga byggnader. Det var antagligen 
denna temperaturökning som ledde till att resistansen sjönk ytterliggare. Graf 6 visar 
utvecklingen för resistansen med adhesivets inverkan. 
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Graf 6 – Adhesivets påverkan på resistansen 
 
Orsakerna till att resistansen blir lägre beror på temperaturen. Mängden avdunstat 
lösningsmedel är en funktion av temperaturen. Det vill säga en högre temperatur leder till att 
en större mängd lösningsmedel avdunstar. Resistansen efter tre veckor, 500 h är ca 3,9 Ω och 
fortsätter att avta. 
 
För att få kännedom om vad som händer med elementen vid uppvärmning placerades de i ett 
värmeskåp i 4 h. Värmeskåpet var inställt på 60ºC. Resistansen ökade från 3,9 Ω till ca 5,5 Ω, 
se graf 7. 
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Graf 7 – Uppvärmningens påverkan på resistansen 
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Ökningen från adhesivet, t=500 blir ca 40 % medan ökningen från ugn, t=0 blir ca 2 %. 
Ytterligare uppvärmning ägde rum vid temperatur 50, 60 och 70ºC, 24 h vid varje tillfälle. 
Resistansökningen var försumbar. För hela serien se bilaga 4. 
 
5.2 Skillnad mellan Bow och Arclad adhesive 
 
För att göra en mer rättvis bedömning av hur adhesiven påverkar elementens resistans 
utfördes en studie på ytterligare tre elementtyper. De som behandlas nedan är element 8901, 
9440 och 9485. Element 9485 kommer att behandlas separat i kapitel 5.3. Det som kommer 
att beskrivas är tillvägagångssättet och vad som inträffade med elementen. För grafer och 
siffror se bilaga 5-8.  
 

1. Vid tiden t=0 uppmättes resistansen för elementen. Dessa var för element 8901 ca 
6,20 Ω och för element 9440 ca 5,80 Ω.  

 
2. Innan adhesivet applicerades vid t=64 var medelresistansen för element 8901 ca 5,39 

Ω och för element 9440 ca 4,61 Ω. 
 

3. Efter applicering iakttogs en skillnad i resistansbeteende mellan adhesiven. Bows 
resistans ökade snabbt och sjönk snabbt medan Arclad ökade och sjönk långsammare. 
Det kan antas att Bows lösningsmedel reagerade fortare med pastan än vad Arclad 
gör. Enligt tillverkarna av Arclad adhesivet ska inte någon resistansökning ske vid 
applicering. då polymerpastan torkat ordentligt. Ökningen kan då tolkas som att 
pastan inte torkat ordentligt, trots att det var ca tre dygn sedan de tryckts. 

 
4. Innan uppvärmningen vid t=304 i 50ºC var resistansen för elementen i genomsnitt:  

 
4,91 Ω för 8901 Bow 
5,97 Ω för 8901 Arclad 
4,30 Ω för 9440 Bow 
4,93 Ω för 9440 Arclad 

 
 Uppvärmningen varade i 6 h och den genomsnittliga resistansökningen från ugn, t=0 

blev för element: 
 

8901 Bow ca ( ) %3,15153,020,6/20,615,7 →=−  
8901 Arclad ca ( ) %6,65656,020,6/20,627,10 →=−  
9440 Bow ca ( ) %1,2021,080,5/80,568,5 −→−=−  

   9440 Arclad ca ( ) %404,080,5/80,512,8 →=−  
 
Arclad påverkar elementens resistans mycket mer än vad Bow gör. 
 

5. Upprepade värmebehandlingar ledde endast till marginell resistansökning. Arclad 
ökade resistansen mycket mer än vad Bow gjorde. Anmärkningsvärt är att elementens 
resistans före och efter uppvärmningen inte ligger inom de angivna toleranserna. En 
successiv temperaturökning kan leda till att elementen hamnar inom toleranserna. 
Men i detta fall endast för de element där Arclad använts som adhesive. Vad som sker 
vid temperaturer avsevärt över elementens arbetstemperatur undersöktes inte. 
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5.3 Element 9485 kompletterande prov 
 
Element 9485 testades på grund av en avvikelse för ett element av typ 8901. Element 8901 
har toleransområdet 7,59 – 9,24 Ω. Avvikelsen kan ses i graf 8. 
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Graf 8 – Ett element avviker kraftigt från de andra 
 

Orsaken till denna avvikelse var att då värmeskåpets dörr stängdes vek sig ett element. Från 
att ha legat horisontellt i värmeskåpet vek den sig och blev vertikal.  
 

 
 

Figur 23 – Orsaken till avvikelsen 
 

Sex element av typ 9485, med begynnelseresistansen 6,51 Ω valdes. På två av dessa 
applicerades Bow adhesive, två med Arclad och två helt utan adhesive. Elementen placerades 
sedan i värmeskåpet. En horisontellt orienterad och en vertikalt orienterad av varje 
elementtyp, se figur 24.  
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Figur 24 – Placering i värmeskåpet 
 
Uppvärmningen startade vid t=6 och varade i 18 h, 50ºC. Resistansen efter uppvärmningen 
kan ses i tabellen nedan. 
 

9485 ARCLAD   BOW   UTAN   MIN MAX 
RIKTNING H V H V H V   
Efter 24 h 8,64 9,20 6,10 6,22 6,63 6,81 6,86 8,35 

 
Noterbart är att de element som var vertikala uppvisade en högre resistans än de horisontella. 
Elementen värmdes upp ytterligare två gånger vid t=30 och t=50. Temperaturen i skåpen var 
då 60ºC. Första uppvärmningen varade i ca 13 h och andra i ca sju h. Därefter utfördes 
kontinuerliga stickprov på elementen. Sista mätningen vid t=100 gav resistansvärden enligt 
tabellen nedan. För hela serien med graf se bilaga 9. 
 

9485 ARCLAD   BOW   UTAN   MIN MAX 
RIKTNING H V H V H V 6,86 8,35 
Efter 100 h 9,05 9,98 5,73 6,12 6,60 6,79 6,86 8,35 
 
De vertikalt orienterade elementen visar en högre resistans än vad de horisontellt orienterade 
gör. Vad som orsakar detta har inte fastställts. En möjlig orsak kan vara att i de vertikala 
fallen blir en större yta exponerad för värme. De horisontella elementen blir ”nedkylda” av 
det material de placerats på medan de vertikala, som var upphängda inte kyls ned på samma 
sätt.  
 
Skillnaderna i resistans för de element som försetts med adhesive är stora. Detta borde kunna 
utnyttjas vid bearbetning till färdiga element, kap 4.5. Uppnås inte specificerad resistans vid 
uppvärmning med elementen horisontellt placerade kan ett försök göras med elementen 
vertikalt uppställda. Sker en ökning av resistansen kan det resultera i att fler element som 
befinner sig i gränsområdet av toleranserna blir godkända. 
 
 
5.4 Procentuell avvikelse från ugn till sista mättillfälle 
 
Från ugn till sista mättillfället ändrades medelresistansen med, 9,11 % för element 8901 Bow, 
72,17 % för element 8901 Arclad. 5,78 % för element 9440 Bow, 56,84 % för element 9440 
Arclad. 5,07 % för element 9644 Bow och för element 9485 se bilaga 10. Det som kan 
konstateras är att det specificerade konstanta procentuella motståndsökningen på 25 % inte 
inföll. 
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6 Förbättring av elementens parametrar 
 
Syftet med kapitel 6 är att testa och på så sätt förstå polymerelementens egenskaper. Det som 
testades var: 
 

• Ökning av resistans efter första uppvärmningen 
• Kontrollkretsens värden 
• Silvertest, silvrets motstånd vid olika IR-effekt. 

 
Avsikten med dessa tester är att operatören och designern ska kunna arbeta med relevanta 
parametrar och på så vis underlätta för dem under deras arbete. 
 
 
6.1 Ökning av resistans efter första uppvärmningen 
 
I kapitel 5 beskrevs hur resistansen ökade vid en första uppvärmning. Upprepade 
uppvärmningar ledde inte till en fortsatt ökning av resistansen. Frågan som ska besvaras är, 
varför ökar resistansen?  
 
Efter att elementen tryckts och passerat ugn sjunker resistansen. Detta på grund av att 
elementen kyls ned och att lösningsmedlet avdunstar. Lösningsmedlet ökar motståndet i 
elementen och då det avdunstar sjunker resistansen. Allt lösningsmedel avdunstar inte. Det 
kommer att finnas lösningsmedel i pastan även efter det att pastan torkat, dock i mycket 
mindre mängder. 
 
Pastan består av två komponenter. ”Komponent 1” med en smältpunkt på ca 55ºC och 
”komponennt 2” med en smältpunkt på ca 80ºC. Elementens arbetstemperatur ligger mellan + 
50 och 60ºC, det vill säga ”komponent 1” har sin smältpunkt inom elementens 
arbetstemperaturområde. 
 
Utifrån det faktum att en av komponenterna smälter vid elementens arbetstemperatur har två 
hypoteser formaterats om varför resistansen ökar. 
 
Hypotes 1: Komponenten smälter/Pastan smälter 
 
Resistansen ökar på grund av att lösningsmedlet avdunstar och att pastans ”komponent 1” 
smälter vid användning. På så sätt minskar pastans tjocklek och resistansen ökar. En ask med 
”komponent 1” och ”komponent 2” placerades i ett värmeskåp. 24 h senare i 60 – 65ºC var 
”komponent 2” oförändrat medan ”komponent 1” smält samman, se figur 25. 

 
Figur 25 – T.V. ”komponent 1” och T.H. ” komponent 2” 
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Efter tryckning har polymerelementen en antagen medeltjocklek, h0. Vid uppvärmning till 
arbetstemperatur avdunstar lösningsmedlet och lämnar tomrum efter sig. Dessa fylls sedan av 
”komponent 2” och på sätt minskar tjockleken h0 och resistansen ökar på grund av minskad 
tvärsnittsarea, se figur 26. 
 

 
 

Figur 26 – Minskning av pastaskiktets tjocklek 
 

En anledning till att resistansen inte fortsätter att öka vid upprepad uppvärmning tros vara på 
grund av stabilisering av kolmatriserna. ”Komponent 1” hindrar mekaniskt vidare rörelser av 
” komponent 2”. För att ytterligare stärka teorin om att komponenterna smälter värmdes två 
9644 element. Uppvärmningen startade vid t=1915 och varade i fyra timmar vid en 
temperatur av 85 – 90ºC. Båda elementen ökade i resistans med ca 0,5 Ω eller ca 10 %, se 
graf 9. Dessa element var de som använts tidigare under kap 5. 
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Graf 9 – Ökning av resistans 

 
Detta är en möjlig anledning att resistansen ökar. Det finns dock en annan hypotes. Denna 
bygger på det faktum att beroende på vilket adhesive som appliceras ökar resistansen olika 
mycket.  
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Hypotes 2: Polymerpastan reagerar med adhesivet 
 
Resistansen ökar på grund av att ämnen i adhesivet reagerar med pastan. Då flera olika 
adhesivmaterial används, kommer resistansen att variera, vilket även visades i kapitel 5. Det 
bör även påpekas att resistansen ökade efter uppvärmning trots att något adhesiv inte 
applicerades. Resistansökningen var högre än för Bow men lägre än för Arclad adhesivet. 
Varför ökningen sker utan att adhesiv applicerats har inte närmare undersökts, utan här 
hänvisas till hypotes 1, att komponenterna och pastan smälter. 
 
 
6.2 Kontrollkretsens värden 
 
För att klargöra hur kontrollkretsen är kopplad till elementens resistans utfördes en testserie 
på elementprover 9751/52. Dessa prover hade fem kontrollkretsar. Kontrollkretsarna var 
placerade enligt figur 27. 
 

 
 

Figur 27 – Tryckbild med kontrollkrets 
 

Tre ark utav 200 valdes. Varje ark var arkad enligt figur 27. Det första arket var mellan 
rakelslag ett – tio, det andra var mellan rakelslag 90 – 100 och det tredje mellan 190 – 200. 
Resultatet av försöket presenteras i Bilaga 11. 
 
Medelresistansen för arken blev enligt följande: 
 

• Ark 1, element 10,26 Ω och kontrollkrets 54,28 Ω 
• Ark 2, element 9,77 Ω och kontrollkrets 51,78 Ω 
• Ark 3, element 9,20 Ω och kontrollkrets 51,48 Ω 

 
Noterbart är att medelresistansen på elementen minskar med ca 0,5 Ω/100 rakelslag. 
Kontrollkretsen däremot har störst minskning mellan ark ett och två. Mellan ark två och tre är 
minskningen marginell. Den parameter som ändrades var rakelns kantgeometri. Rakeltrycket 
var konstant, 7,5 bar under hela tryckprocessen.  
 
Vid start var rakeln nyslipad och vass men vid avslut var kanten nött. En möjlig orsak till att 
resistansen ökar/sjunker kan vara det faktum att rakeln nöts och att dess kontaktyta mot 
duken ökar, se figur 28. Detta leder i sin tur till att den effektiva rakeltrycket minskar.  
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Figur 28 – Rakelns nötning 
 

Kontrollkretsen ska användas som ett riktmärke för operatören. Enligt den informationen som 
operatörerna tagit emot ska kontrollkretsen visa ett värde av 70 Ω direkt efter ugn. Då 
kontrollkretsen är 70 Ω ska elementen ha det resistansvärde de är designade för. Element 
9751/52 är designade för 10,72 Ω.  
 
Det kan genast konstateras att element 9751/52 ark ett som har högst medelresistans på 10,26 
Ω inte har rätt värde på kontrollkretsen. Ark ett har ett medelvärde på 54,28 Ω på 
kontrollkretsen. Sedan är det tolkningen av kontrollkretsen som är ett problem, speciellt för 
de som designar elementen.  
 
Som nämnts tidigare i avsnitt 4.6 tabell 2 var pastans motstånd 70 Ω. De konstruktörer som 
ritar backspegelselement idag (år 05/06) använder ett pastamotstånd på 60 Ω, inklusive 
element 9751/52. En förändring av pastans motstånd vid designstadiet leder till att den 
teoretiska resistansen ändras enligt följande exempel: 
 
Element 9751/52 
 

• Pastans motstånd 70 Ω ger teoretisk elementresistans 12,10 Ω 
• Pastans motstånd 60 Ω ger teoretisk elementresistans 10,72 Ω 
• Pastans motstånd 50 Ω ger teoretisk elementresistans 9,35 Ω 
• Pastans motstånd 40 Ω ger teoretisk elementresistans 7,97 Ω 

 
Beroende på vilka värde som används vid designtillfället kan elementens resistans påverkas.  
 
Den viktigaste frågan som ska ställas angående kontrollkretsen är, hur ska kontrollkretsen 
tolkas? Kontrollkretsen ska enligt konstruktören Göran Forsström ange det värde som 
elementen designats för. Det vill säga används pastamotstånd 70 Ω vid designberäkningarna 
ska även kontrollkretsen visa 70 Ω. Då dessa parametrar överensstämmer skall elementen ha 
rätt motstånd. Problemet som uppstår är att designberäkningarna endast har pastans resistans 
som motståndsvärde medan kontrollkretsens motstånd beror av både pastans resistans samt 
silverledarens resistans.  
 
Figur 29 visar en förenklad bild av hur kontrollkretsen bör tolkas. 
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Figur 29 – Förenklad tolkning kontrollkrets 
 
Mäts kontrollkretsens motstånd till 70 Ω är detta den totala resistansen, Rtot. 

pastasilvertot RRR +=  där Rsilver är silverledarens resistans och Rpasta är pastamotståndet. Rpasta 
är pastamotståndet som används vid beräkningar i designbladet. 
 
Enligt bilaga 2 har silverledaren ett inre motstånd på ca 57mΩ/square. En kontrollkrets med 
längden 140 mm och bredden 1 mm ger 140 kvadrater. Pastans motstånd blir då 

( ) Ω=⋅−⇒−= 0262057014070 ,,RRR silvertotpasta , det vill säga 8 Ω lägre. Detta värde är det 
som ska jämföras med designbladets pastamotstånd. Överensstämmer de och de andra 
parametervärdena bör den teoretiska resistansen stämma väl överens med den verkliga. 
Skillnaden mellan teoretiska och verkliga resistansen bör då endast bli avdunstningseffekten. 
 
 
6.3 Silvertest, silvrets motstånd vid olika IR-effekt 
 
Silverfärgen består av lösningsmedel, plast och silver. Det har diskuterats att silverfärgen inte 
hinner torka under värmebehandlingen. Leverantören av silverfärgen rekommenderar att IR 
placeras sist i värmebehandlingen. Detta på grund av att IR skapar en hinna på silverfärgen 
och försvårar torkningsprocessen. 
 
Testet utfördes för att se hur IR påverkar silverledarens resistans. Testserien utfördes med 
elementprover 9753/54. Figur 30 visar hur silverledaren var placerad. 
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Figur30 – silverledarens placering 
 

Provet utfördes med IR inställt på 31 % och 60 % av max effekten, 3 kW. Silverledaren var 
100 mm lång och 1 mm bred vilket ger 100 squares. IR 31 % gav ett medelvärde av 7.24 Ω 
eller 0,072 Ω/Squares. IR 60 % gav ett medelvärde av 6,72 Ω eller 0,067 Ω/Squares. För hela 
testserien se bilaga 12. 
 
Det anmärkningsvärda var att silverledarens resistans var högre än väntat. Det förväntade 
resistansvärdet var ca 0,057 Ω/Squares, se bilaga 2. Under december månad 2005, en månad 
före silverförsöket, genomgick tryckmaskinen en reparation. De pneumatiska cylindrarna var 
utslitna och var tvungna att ersättas. Rakeltrycket som styrs av dessa cylindrar påverkades. 
 
Rakeltrycket var satt till 6 bar under silvertestet och resistansvärdet blev högre än innan 
reparationen. Innan reparationen var rakeltrycket vid silvertryck satt till 6 – 8 bar. Då erhölls 
ett resistansvärde på silverledaren på ca 0,055 Ω/Square. 
 
Orsaken till att resistansen ökar är att silverledarens tvärsnittsarea minskar. Innan 
reparationerna var rakeltryckvariationen stor på grund av cylindrarnas tillstånd. Efter 
reparationen av cylindrarna upprätthölls korrekt rakeltryck, vilket det höga resistansvärdet 
verifierar. 
 
Konsekvenserna av att silverledarens tvärsnittsarea minskar visar sig i att elementens 
resistans blir högre än det specificerade intervallen. Observera att elementens silverledare är 
designade för 0,038 Ω/Square, ca 50 % lägre än vad som trycks. Problemet med för högt 
rakeltryck kommer även att påverka pastans resistans. Ett högre tryck på rakeln kommer att 
leda till en mindre tvärsnittsarea och då en högre resistans. 
 
Ett exempel ges med element 9751/52. De designparametervärden som användes var 0,038 
Ω/Square och pastamotstånd 60 Ω. Detta gav 10,72 Ω som ett teoretiskt värde. Med de nya 
parametrarna 0,072 Ω/Square och pastamotstånd 70 Ω erhålls 14,30 Ω en ökning med 33 %. 
Detta kan med andra ord leda till att elementen kommer att skrotas på grund av hög resistans. 
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7 lösningsförslag 
 
För att underlätta arbetet med att ge lösningsförslag och definiera standarder för 
processparametervärden bör två huvudalternativ utarbetas. Dessa är: 
 

1. Verkstad 
2. Design 

 
 
7.1 Lösningsförslag verkstad 
 
I verkstaden måste alla arbetsmoment utföras på samma sätt. Detta förutsätter att operatörna 
har tillgång till standardiserade mätvärden att följa. 
 
7.1.1 Silverfärgen 
 
På grund av den höga sedimenteringshastigheten måste silverfärgen blandas. Silverfärgen 
kräver ingen högre grad av bearbetning. Omrörningen kan göras manuellt med en 
plastskrapa. Operatören bör vara noga med att blanda från behållarens botten, se figur 31.  
 

 
 

Figur 31 – Blandning av silverfärg 
 

Detta är inget nytt då tillverkaren av silverfärgen, rekommenderar att silverfärgen blandas 
ordentligt och att behållaren försluts väl efter varje användning.  
 
 
7.1.2 Polymerpastan 
 
Vid beredningen av pastan bör operatören vara noga med att följa receptet. Slarv vid 
blandningen kan leda till fel resistans vid tryck. En slutsats som kan dras är att det är för 
många operatörer inblandade i pastaberedningen. För att minimera avvikelser hos pastan bör 
endast två operatörer sköta blandningen. Vid behov kan de återstående operatörerna fungera 
som stöd. 
 
Att ha många operatörer inblandade i pastatillverkningen är en nackdel. Detta på grund av att 
pastaburkarna placeras slumpartad i kylskåpet, en faktor som kan påverka pastans resistans. 
Det är ännu inte fastställt om pastans ålder påverkar resistansen, men det är enkelt att 
eliminera den faktorn. Bilaga 13 visar ett förslag på hur burkarna kan placeras i kylskåpet. 
Fördelen med att införa rutiner är att pasta med samma datum ska användas vid tryck. Detta  
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är även anledningen till att minska antalet operatörer som utför pastaberedning, ”många 
kockar…”. 
 
Den parameter som har störst inverkan på resistansens repeterbarhet är pastans viskositet. Till 
skillnad från silverfärgen behöver pastan blandas en längre tid för att uppnå ”god viskositet”. 
Till pastan behövs en apparat för blandning. Figur 32 visar förslag på en blandare.  
 

 
 

Figur 32 – Förslag på blandare 
 
En annan viktig faktor är att definiera vad som menas med ”god viskositet”. Hur ska pastan 
blandas för att uppnå en viskositet som kan ge en acceptabel resistans? Enklast är att 
bestämma den omrörningstid som krävs tills pastan uppnår specificerad viskositet. 
 
 
7.1.3 Slipning av rakel 
 
Vid den manuella slipningen av rakeln är avvikelserna små. De avvikelser som förekommer 
kan förklaras med att operatörerna använder för stor kraft. Slipverktyget som används är 
tungt och kraften som erfordras för att övervinna friktionen stor. Friktionen ökar även på 
grund av att rälsen slipverktyget förflyttar sig på är rostig. På grund av den höga kraften blir 
avverkningen som störst vid kanterna. För att motverka detta bör operatören försöka 
upprätthålla en jämn hastighet över hela slipsträckan. 
 
 
7.1.4 Positionering av rakel 
 
Vikten av att positionera rakeln parallellt med tryckytan för att erhålla en jämn tryckbild och 
resistans är av ytterst vikt. Att sedan låta operatören finjustera rakeln med ögon och känsla är 
inte att rekommendera. Speciellt inte då 1 µm påverkar resistansen med 1 Ω. För att 
säkerställa att rakeln verkligen positioneras rakt behövs mätverktyg. Exempel på mätverktyg 
kan vara passbitar, mätklockor eller dylikt. 
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7.1.5 Avstånd bord – ram 
 
Spacio som tillverkar ramarna rekommenderar ett avstånd mot tryckytan på 3 – 6 mm. För att 
kontrollera att ramen verkligen har ett acceptabelt avstånd kan exempelvis en passbit 
användas. 
 
7.1.6 Rakeltryck 
 
En av de viktigaste parametrarna är rakeltrycket. Med rakeltrycket kan elementens resistans 
ändras. För att uppnå en repeternoggrannhet måste tryckprocessen standardiseras. Både silver 
och pastans resistans kan styras med hjälp av rakeltrycket. Genom att hålla ett specifierat 
tryck kan silverledarens och pastans resistansvärde beräknas och användas som framtida 
designparametervärde.  
 
För att uppnå detta måste ett startvärde på rakeltrycket definieras. Därefter bör tryckområdet 
begränsas. Önskad resistans på silver och pasta ska då inträffa inom de satta intervallen. 
Kontrollkretsarna kan mätas för att bedöma om elementen befinner sig inom önskad tolerans.  
 
Exempel 1 silvertryck: För silvertryck har starttrycket satts till 5 bar och silvret har då en 
resistans på 0,05 Ω/Square. Kontrollkretsen som är 140 mm lång och 1 mm bred ska då ha 
resistansen Ω=⋅  705,0140 . Figur 33 visar hur kontrollkretsen ska mätas. 
 

 
 

Figur 33 – Mätning av kontrollkrets 
 

Skulle värdet avvika kan operatören höja eller sänka rakeltrycket för att erhålla 7 Ω på 
kontrollkretsen.  
 
Exempel 2 pastatryck: För pastatryck har startrycket satts till 5 bar och pastan har då ett 
motstånd på 55 Ω. Kontrollkretsen ska då ha ett värde på Rtot = Rsliver + Rpasta  7+55=62 Ω. 
Då detta värde mäts efter ugn är resistansen ca 10 % högre, på grund av lösningsmedlet. 
Kontrollkretsen ska då hålla ca 68 Ω. Genom att variera rakeltrycket ska operatören kunna 
uppnå rätt resistans. 
 
De värden som antas i exempel 1 och 2 är fiktiva. Dock är tillvägagångssättet i exemplen att 
rekommendera.  
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7.1.7 Värmebehandling 
 
En högre IR effekt leder till att mer lösningsmedel avdunstar och då silverfärgen reflekterar 
strålningen kan effekten höjas vid silvertryck. Rekommenderad effekt vid silvertryck är 40 – 
60 % av maxeffekten mot dagens 31 %. Skulle effekten vara för hög och plasten/bäraren 
deformeras ska operatören genast minska på effekten. Vid IR 60 % var temperaturen på 
silverledaren 90 – 100ºC. 
 
Pastan klarar av en effekt på 31 % utan att plasten/bäraren deformeras. Vid IR 31 % var 
temperaturen på pastan 90 – 100ºC. Ytterligare höjningar av IR effekten kan experimenteras.  
Under själva IR-processen ska IR-effekten inte varieras för att reglera resistansvärdet. Detta 
påverkar inte slutresistansen. Enda skälet för att sänka IR effekten är då plasten deformeras. 
IR lamporna bör även vridas för att en jämnare fördelning av IR strålningen. Ett förslag på 
lampornas placering kan ses i figur 34. 
 

 
 

Figur 34 – T.V. dagens konfigurering T.H. förslagen konfigurering 
 
 
7.1.8 Designparametrar 
 
En förutsättning att få godkända element är att de parametervärden som används är korrekta. 
För att få rätta parametervärden måste tre enheter inom företagets organisation vara 
samspelta. Dessa enheter är tryckning, design och lab. 
 
Det viktiga med tryck är att uppnå en repeternoggrannhet. Det som sker vid dagens tryck kan 
beskrivas som absolutnoggrannhet. Skillnad mellan absolutnoggrannhet och 
repeternoggrannhet kan ses i figur 35. 
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Figur 35 – A absolutnoggrannhet, B repeternoggrannhet [13] 
 
En repeterbar process har förutsättningar att fungera bättre då det går att kompensera för den 
systematiska avvikelsen. 
 
Efter det att en repeterbartryckprocess har uppnåtts kan designenheten rita elementen med 
parametervärden som erhållits från tryckenheten. Vid behov kan nödvändiga kompenseringar 
göras för att elementen ska bli godkända. De tillverkade elementen skickas sedan till labbet 
för att testas. Labbet är den enhet som sätter riktlinjer för tryckprocessen och design. Det vill 
säga, att om ett element blir underkänt ska information om orsaken och möjliga lösningar om 
hur man kan gå tillväga för att designa och trycka nya element. 
 
Detta kräver ett nära samarbete mellan de tre enheterna, vilket inte sker idag. Figur 36. visar 
hur ett samarbete kan te sig.  

 
 

Figur 36 – Nära samarbete mellan enheterna Tryck, Design och Lab 
 

Utbytet mellan design och tryck bör vara stort då det är tryck som förser design med 
parametervärden. Efter att elementen designats och tryckts ska labbet testa och meddela 
designenheten om resultatet. Design ska då jämföra resultatet mot det förväntade. Uppstår 
avvikelser skall dessa analyseras och om möjligt åtgärdas. Utbytet mellan tryck och lab 
enheten är nödvändigt endast i de fall som resultatet avviker. Det gäller att eliminera de 
faktorer som kan tänkas okontrollerat påverka resistansresultatet negativt. 
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Ett samarbete som beskrivs i figur 36 kräver inte att alla personer inom varje enhet är 
delaktiga. Det är dock bra om varje enhet har en representant som är insatt i vad som utförs 
och beslutas i de andra enheterna. Det bör även finnas minst en person som är helt insatt i vad 
de andra enheterna gör och utför. På så sätt kan produktion, process och utvecklig 
accelereras, styras och kontrolleras på ett fördelaktigt sätt. 
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8 Slutsats 
 
För att erhålla en repeterbar process bör den mänskliga faktorn elimineras. Elimineras i den 
mening att omrörningen av silverfärgen och polymerpastan sker maskinellt. På så sätt kan en 
god repeterbarhet uppnås.  
 
De processrelaterade parametrarna rakeltryck, IR med mera ska bestämmas och låsas. Dessa 
ska vara konstanter och utföras likadant av alla. Detta för att uppnå en standardisering av 
tryckprocessen och en repeternoggrannhet.  
 
Vid en standardiserad och repeterbar tryckprocess kan korrekta designparametervärden 
erhållas. Korrekta i den mening att de är repeterbara. De parametrar som söks är 
silverledarens ledningsförmåga, polymerpastans motstånd och den procentuella 
motståndsökningen. Genom att designa med rätt parametervärden och ha en repeterbar 
process ska elementens resistans falla inom satta toleranser.  
 
Uppnås en standardiserad och repeterbar tryckprocess samt korrekt dimensionerad 
elementdesign finns det stora vinster att hämta både ekonomiskt och tidsmässigt. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Dukdimension 
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Bilaga 2 – Silverfärgens resistans 
 

Silverkrets Acheson Tilledarens resistansvärde
Test Efter ugn Efter 24 h Efter 24 h mOhm

1 110,50 110,10 0,0440 44,04
2 96,40 95,80 0,0383 38,32
3 103,60 103,30 0,0413 41,32
4 108,20 107,30 0,0429 42,92
5 108,90 108,00 0,0432 43,20
6 109,40 108,50 0,0434 43,40
7 111,00 109,90 0,0440 43,96
8 112,00 111,00 0,0444 44,40
9 109,90 109,20 0,0437 43,68

10 106,90 106,80 0,0427 42,72
11 111,00 109,80 0,0439 43,92
12 109,50 108,60 0,0434 43,44
13 108,80 107,90 0,0432 43,16
14 110,60 109,60 0,0438 43,84
15 108,70 107,20 0,0429 42,88

medel 108,36 107,53 0,0430 43,01

Silverkrets "Silverfärg 2" Tilledarens resistansvärde
Test Efter ugn Efter 24 h Efter 24 h mOhm

1 142,20 139,50 0,0558 55,80
2 137,60 134,80 0,0539 53,92
3 141,90 137,60 0,0550 55,04
4 144,30 141,20 0,0565 56,48
5 143,90 140,50 0,0562 56,20
6 154,70 150,90 0,0604 60,36
7 142,00 139,20 0,0557 55,68
8 147,50 144,70 0,0579 57,88
9 146,00 142,90 0,0572 57,16

10 145,40 142,80 0,0571 57,12
11 164,80 161,40 0,0646 64,56
12 161,60 158,40 0,0634 63,36
13 132,90 130,60 0,0522 52,24
14 146,60 144,00 0,0576 57,60
15 141,30 141,00 0,0564 56,40

medel 146,18 143,30 0,0573 57,32
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Bilaga 3 – Polymerpastans resistans 
 

 

Silverkrets Acheson
Efter ugn Efter 24 h Skillnad (Ohm) %

1 66,50 58,60 -7,90 -11,88
2 62,66 55,30 -7,36 -11,75
3 62,79 55,60 -7,19 -11,45
4 59,20 52,10 -7,10 -11,99
5 62,40 55,20 -7,20 -11,54
6 70,20 61,30 -8,90 -12,68
7 57,37 50,00 -7,37 -12,85
8 58,10 50,80 -7,30 -12,56
9 60,80 52,80 -8,00 -13,16

10 59,50 52,30 -7,20 -12,10
11 66,33 58,10 -8,23 -12,41
12 57,11 50,00 -7,11 -12,45
13 62,60 55,00 -7,60 -12,14
14 55,03 47,80 -7,23 -13,14
15 54,50 48,10 -6,40 -11,74

medel 61,01 53,53 -7,47 -12,26

Silverkrets "Silverfärg 2"
Efter ugn Efter 24 h Skillnad (Ohm) %

1 68,90 56,90 -12,00 -17,42
2 68,10 57,10 -11,00 -16,15
3 67,30 56,40 -10,90 -16,20
4 69,40 59,10 -10,30 -14,84
5 64,15 54,20 -9,95 -15,51
6 69,09 58,60 -10,49 -15,18
7 67,30 57,40 -9,90 -14,71
8 69,10 58,70 -10,40 -15,05
9 63,60 54,50 -9,10 -14,31

10 65,77 56,50 -9,27 -14,09
11 66,60 57,00 -9,60 -14,41
12 75,70 64,70 -11,00 -14,53
13 67,50 58,20 -9,30 -13,78
14 64,04 55,40 -8,64 -13,49
15 65,60 53,80 -11,80 -17,99

medel 67,48 57,23 -10,24 -15,18
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Bilaga 4 – Element 9644 
 

Ohm intervall 6,03-7,34 element 9644

h elem 1 elem 2 elem 3 elem 4 elem 5 elem 6 min 6,03 max 7,34 Ingrepp
0 5,33 5,33 5,44 5,34 5,37 5,30 6,03 7,34

0,02 5,21 5,18 5,33 5,23 5,24 5,23 6,03 7,34
0,05 5,20 5,17 5,32 5,22 5,22 5,21 6,03 7,34
0,1 5,16 5,14 5,28 5,20 5,24 5,20 6,03 7,34
0,13 5,15 5,12 5,30 5,21 5,20 5,20 6,03 7,34
0,2 5,10 5,07 5,27 5,14 5,16 5,18 6,03 7,34
0,3 5,10 5,07 5,24 5,17 5,18 5,13 6,03 7,34
0,5 5,05 5,01 5,19 5,10 5,13 5,08 6,03 7,34
1 5,03 5,00 5,16 5,09 5,10 5,08 6,03 7,34
3 4,73 4,71 4,85 4,73 4,82 4,76 6,03 7,34
72 4,52 4,52 4,65 4,58 4,62 4,62 6,03 7,34 Adhesive

72,1 5,42 5,43 5,52 5,47 5,49 5,49 6,03 7,34
72,5 5,15 5,13 5,26 5,18 5,29 5,24 6,03 7,34
74 4,94 4,94 5,05 4,96 4,95 4,95 6,03 7,34
77 4,80 4,70 4,80 4,66 4,68 4,64 6,03 7,34
100 4,33 4,31 4,45 4,34 4,37 4,33 6,03 7,34
144 4,23 4,20 4,32 4,20 4,23 4,17 6,03 7,34
168 4,22 4,20 4,30 4,18 4,21 4,16 6,03 7,34
500 3,93 3,83 3,96 3,88 3,86 3,85 6,03 7,34 60 ºC
504 5,49 5,45 5,60 5,52 5,49 5,45 6,03 7,34
576 5,41 5,36 5,52 5,44 5,41 5,39 6,03 7,34
624 5,33 5,12 5,42 5,22 5,25 5,37 6,03 7,34 50 ºC
648 5,43 5,03 5,48 5,19 5,24 5,26 6,03 7,34
670 5,50 5,10 5,59 5,25 5,37 5,34 6,03 7,34
690 5,53 5,15 5,64 5,29 5,41 5,38 6,03 7,34 60 ºC
766 5,67 5,34 5,77 5,50 5,59 5,54 6,03 7,34
790 5,74 5,35 5,81 5,52 5,59 5,57 6,03 7,34
814 5,80 5,44 5,90 5,63 5,70 5,66 6,03 7,34 70 ºC
840 5,75 5,40 5,79 5,55 5,64 5,61 6,03 7,34

Resistansensvariation 

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

0

0,
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0,
05 0,
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13 0,
2

0,
3

0,
5 1 3 72
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,5 74 77 10
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14
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8
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57
6

62
4

64
8

67
0

69
0

76
6

79
0
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0
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Bilaga 5 – Element 8901 Bow 
 

Ohm intervall 7,59 -9,24 element 8901 Bow

h elem 1 elem 2 elem 3 elem 4 elem 5 elem 6 elem 7 elem 8 elem 9 elem 10 elem 11 elem 12
0 6,26 6,37 6,27 6,34 6,31 6,34 6,26 6,28 6,19 6,24 6,21 6,23

40 5,44 5,54 5,45 5,51 5,49 5,51 5,44 5,44 5,38 5,43 5,38 5,40
64 5,36 5,45 5,39 5,43 5,41 5,48 5,39 5,37 5,32 5,37 5,34 5,38
66 6,55 6,51 6,38 6,54 6,53 6,63 6,52 6,44 6,42 6,53 6,43 6,46
71 6,02 6,00 5,89 6,00 5,95 6,02 6,02 5,88 5,86 5,92 5,86 5,90
90 5,56 5,58 5,48 5,59 5,57 5,64 5,51 5,52 5,47 5,50 5,54 5,55
138 5,31 5,34 5,31 5,33 5,39 5,39 5,35 5,30 5,28 5,32 5,29 5,33
210 5,23 5,33 5,27 5,36 5,36 5,37 5,26 5,25 5,23 5,31 5,26 5,34
304 4,78 4,85 4,80 4,87 4,80 4,82 4,99 5,01 5,04 5,03 4,96 4,95
310 6,64 6,97 7,01 7,08 7,12 7,39 6,92 7,11 7,14 7,37 7,45 7,64
375 6,74 7,03 7,05 7,12 7,10 7,40 6,68 6,79 6,74 6,95 6,95 7,17
445 7,34 7,13 6,77 6,62 6,39 6,07 6,90 6,90 6,70 6,63 6,37 6,18
470 7,61 7,39 7,23 7,15 6,98 6,86 7,05 7,16 7,07 6,98 6,73 6,86
545 7,64 7,25 7,05 6,95 6,79 6,71 6,96 7,11 6,95 6,91 6,60 6,70
560 7,76 7,32 7,07 6,96 6,82 6,75 6,97 7,09 6,94 6,89 6,60 6,68
608 7,87 7,27 7,15 6,97 6,84 6,74 7,00 7,16 7,02 6,98 6,60 6,79
640 8,03 7,10 6,85 6,85 6,59 6,45 6,88 6,95 6,81 6,73 6,45 6,47

Resistansvariation 8901 Bow

4,50

5,50

6,50

7,50

8,50

9,50

0 40 64 66 71 90 138 210 304 310 375 445 470 545 560 608 640 h

Ohm
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Bilaga 6 – Element 8901 Arclad 
 

 

Ohm intervall 7,59 -9,24 element 8901 Arclad

h elem 1 elem 2 elem 3 elem 4 elem 5 elem 6 elem 7 elem 8 elem 9 elem 10 elem 11 elem 12
0 6,24 6,33 6,18 6,36 6,29 6,34 6,19 6,22 6,16 6,26 6,07 6,10

40 5,43 5,50 5,37 5,53 5,47 5,51 5,38 5,41 5,36 5,44 5,28 5,29
64 5,32 5,39 5,27 5,42 5,36 5,42 5,30 5,30 5,28 5,35 5,26 5,23
66 5,73 5,89 5,65 5,86 5,79 5,89 5,72 5,72 5,63 5,75 5,62 5,61
71 6,36 6,55 6,28 6,51 6,42 6,59 6,31 6,34 6,18 6,31 6,18 6,18
90 6,14 6,29 6,05 6,26 6,19 6,33 6,08 6,11 5,97 6,10 5,94 5,95
138 6,03 6,21 5,99 6,20 6,11 6,27 6,02 6,04 5,90 6,01 5,87 5,88
210 6,07 6,25 6,03 6,25 6,17 6,30 6,06 6,07 5,91 6,00 5,91 5,94
304 6,02 6,14 6,03 6,03 5,99 6,11 6,03 5,97 5,84 5,89 5,80 5,84
310 10,27 10,85 10,45 10,77 10,34 10,16 10,15 10,41 10,08 10,21 9,89 9,69
375 10,57 11,12 10,72 11,03 10,55 10,40 10,40 10,67 10,26 10,32 9,94 9,82
445 10,24 10,88 10,65 11,10 11,01 11,34 10,07 10,50 10,45 10,54 10,45 10,85
470 11,19 11,51 11,27 11,58 11,29 11,42 10,91 11,26 11,19 10,86 11,01 11,07
545 11,06 11,35 11,08 11,53 11,60 11,60 10,89 11,16 11,08 11,11 11,20 11,19
560 11,03 11,30 11,04 11,56 11,36 11,45 10,84 11,27 11,09 11,10 10,89 11,15
608 10,90 11,24 11,03 11,37 11,39 11,60 10,93 11,05 10,91 10,86 10,84 11,27
640 10,56 10,87 10,80 11,06 10,88 10,89 10,41 10,70 10,54 10,75 10,49 10,73

Resistansvariation 8901 Arclad

4,50

5,50

6,50

7,50

8,50

9,50

10,50

11,50

0 40 64 66 71 90 138 210 304 310 375 445 470 545 560 608 640 h

Ohm
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Bilaga 7 – Element 9440 Bow 
 
 

 

Ohm intervall 6,39 -7,87 element 9440 Bow

h elem 1 elem 2 elem 3 elem 4 elem 5 elem 6 elem 7 elem 8 elem 9 elem 10 elem 11 elem 12
0 5,35 5,43 5,39 5,35 5,34 5,45 5,37 5,35 5,31 5,37 5,34 5,34
40 4,65 4,72 4,69 4,65 4,64 4,74 4,67 4,65 4,62 4,67 4,64 4,64
64 4,61 4,67 4,66 4,63 4,59 4,70 4,64 4,63 4,56 4,65 4,63 4,64
66 5,41 5,54 5,51 5,49 5,50 5,58 5,54 5,53 5,54 5,56 5,58 5,58
71 5,07 5,11 5,11 5,10 5,05 5,17 5,07 5,09 4,99 5,06 5,07 5,08
90 4,79 4,84 4,84 4,80 4,75 4,84 4,79 4,77 4,79 4,82 4,80 4,78
138 4,56 4,64 4,61 4,57 4,52 4,60 4,58 4,53 4,52 4,52 4,54 4,62
210 4,56 4,63 4,57 4,57 4,52 4,62 4,55 4,53 4,45 4,54 4,53 4,54
304 4,32 4,35 4,32 4,32 4,28 4,35 4,29 4,28 4,24 4,30 4,27 4,28
310 5,36 5,37 5,33 5,46 5,56 5,82 5,83 5,80 5,84 5,92 5,90 5,96
375 5,09 5,18 5,10 5,16 5,56 5,74 5,62 5,50 5,82 5,89 5,88 5,88
445 5,58 5,66 5,71 5,68 5,48 5,70 5,70 5,61 5,48 5,43 5,35 5,30
470 5,56 5,77 5,82 5,78 5,57 5,86 5,90 5,86 5,57 5,65 5,61 5,64
545 5,66 5,88 5,90 5,92 5,67 5,95 5,98 5,97 5,64 5,75 5,70 5,77
560 5,67 5,78 5,77 5,77 5,76 5,89 5,89 5,90 5,67 5,71 5,61 5,67
608 5,78 5,84 5,82 5,86 5,79 6,01 5,90 5,88 5,81 5,78 5,65 5,72
640 5,63 5,70 5,64 5,70 5,69 5,85 5,75 5,73 5,70 5,64 5,52 5,56

Resistansvariation 9440 Bow

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

0 40 64 66 71 90 138 210 304 310 375 445 470 545 560 608 640 h

Ohm
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Bilaga 8 – Element 9440 Arclad 
 

 

Ohm intervall 6,39 -7,87 element 9440 Arclad

h elem 1 elem 2 elem 3 elem 4 elem 5 elem 6 elem 7 elem 8 elem 9 elem 10 elem 11 elem 12
0 5,35 5,39 5,36 5,34 5,32 5,66 5,41 5,37 5,35 5,38 5,41 5,45
40 4,65 4,69 4,66 4,64 4,63 4,92 4,70 4,67 4,65 4,68 4,70 4,74
64 4,62 4,66 4,61 4,60 4,60 4,68 4,61 4,59 4,55 4,59 4,60 4,64
66 4,83 4,87 4,83 4,82 4,80 4,92 4,88 4,89 4,81 4,88 4,92 4,92
71 5,39 5,37 5,35 5,37 5,36 5,44 5,39 5,39 5,35 5,35 5,37 5,45
90 5,22 5,26 5,16 5,27 5,19 5,34 5,28 5,30 5,17 5,26 5,29 5,34

138 5,07 5,15 5,11 5,12 5,08 5,17 5,13 5,11 5,05 5,11 5,12 5,17
210 5,11 5,18 5,16 5,26 5,12 5,22 5,21 5,19 5,11 5,18 5,19 5,23
304 4,91 5,02 4,92 4,96 4,85 4,97 4,94 4,92 4,81 4,91 4,90 5,02
310 7,68 7,96 7,73 7,79 7,98 8,24 8,25 8,15 8,21 8,45 8,53 8,42
375 7,96 8,09 7,99 8,04 8,24 8,52 8,49 8,50 8,50 8,72 8,76 8,71
445 8,61 8,70 8,70 8,76 8,57 8,88 8,80 8,65 8,49 8,50 8,51 8,42
470 9,06 9,24 9,14 9,13 9,14 9,39 9,30 9,25 9,14 9,19 9,32 9,22
545 9,06 9,20 9,29 9,27 9,02 9,36 9,36 9,32 9,04 9,16 9,35 9,23
560 8,65 8,90 8,96 8,92 8,82 9,10 8,98 9,00 8,78 8,92 9,02 8,88
608 8,72 8,96 8,98 9,00 8,78 9,21 9,12 8,95 8,81 8,91 9,02 8,81
640 8,38 8,46 8,45 8,50 8,41 8,65 8,57 8,51 8,35 8,45 8,53 8,34

Resistansvariation 9440 Arclad

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

0 40 64 66 71 90 138 210 304 310 375 445 470 545 560 608 640 h

Ohm
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Bilaga 9 – Element 9485 

 

Ohm intervall 6,86 -8,35 element 9485 

ARCLARD BOW UTAN MIN MAX
RIKTNING H V H V H V
ELEMENT 1 2 3 4 5 6

h
0 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,86 8,35
6 6,94 6,94 7,31 7,31 6,24 6,29 6,86 8,35
24 8,64 9,20 6,10 6,22 6,63 6,81 6,86 8,35
30 8,65 9,24 6,06 6,16 6,48 6,63 6,86 8,35
43 8,87 9,80 5,90 6,19 6,96 7,28 6,86 8,35
50 9,17 10,10 5,95 6,27 6,92 7,19 6,86 8,35
68 9,13 10,05 5,91 6,19 6,71 6,98 6,86 8,35
75 9,28 10,13 5,94 6,24 6,76 7,04 6,86 8,35
92 9,20 10,10 5,91 6,20 6,66 6,95 6,86 8,35

100 9,05 9,98 5,73 6,12 6,60 6,79 6,86 8,35

Element 9485

5

6

7

8

9

10

11

0 6 24 30 43 50 68 75 92 100 h

Ohm
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Bilaga 10 – Adhesivhets påverkan på resistansen 

 
 
 
 
 

Element 9644 Bow
krets startvärde slutvärde procentuell avvikelse

1 5,33 5,75 7,88 %
2 5,33 5,40 1,31 %
3 5,44 5,79 6,43 %
4 5,34 5,55 3,93 %
5 5,37 5,64 5,03 %
6 5,30 5,61 5,85 %

Element 8901 Bow
krets startvärde slutvärde procentuell avvikelse

1 6,26 8,03 28,27 %
2 6,37 7,10 11,46 %
3 6,27 6,85 9,25 %
4 6,34 6,85 8,04 %
5 6,31 6,59 4,44 %
6 6,34 6,45 1,74 %
7 6,26 6,88 9,90 %
8 6,28 6,95 10,67 %
9 6,19 6,81 10,02 %
10 6,24 6,73 7,85 %
11 6,21 6,45 3,86 %
12 6,23 6,47 3,85 %

Element 8901 Arclard
krets startvärde slutvärde procentuell avvikelse

1 6,24 10,56 69,23 %
2 6,33 10,87 71,72 %
3 6,18 10,80 74,76 %
4 6,36 11,06 73,90 %
5 6,29 10,88 72,97 %
6 6,34 10,89 71,77 %
7 6,19 10,41 68,17 %
8 6,22 10,70 72,03 %
9 6,16 10,54 71,10 %
10 6,26 10,75 71,73 %
11 6,07 10,49 72,82 %
12 6,10 10,73 75,90 %
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Element 9440 Bow
krets startvärde slutvärde procentuell avvikelse

1 5,35 5,63 5,23 %
2 5,43 5,70 4,97 %
3 5,39 5,64 4,64 %
4 5,35 5,70 6,54 %
5 5,34 5,69 6,55 %
6 5,45 5,85 7,34 %
7 5,37 5,75 7,08 %
8 5,35 5,73 7,10 %
9 5,31 5,70 7,34 %
10 5,37 5,64 5,03 %
11 5,34 5,52 3,37 %
12 5,34 5,56 4,12 %

Element 9440 Arclard
krets startvärde slutvärde procentuell avvikelse

1 5,35 8,38 56,64 %
2 5,39 8,46 56,96 %
3 5,36 8,45 57,65 %
4 5,34 8,50 59,18 %
5 5,32 8,41 58,08 %
6 5,66 8,65 52,83 %
7 5,41 8,57 58,41 %
8 5,37 8,51 58,47 %
9 5,35 8,35 56,07 %
10 5,38 8,45 57,06 %
11 5,41 8,53 57,67 %
12 5,45 8,34 53,03 %

Element 9485
krets startvärde slutvärde procentuell avvikelse

1 6,51 9,05 39,02 % Arclard Horisontell
2 6,51 9,98 53,30 % Arclard Vertikal
3 6,51 5,73 -11,98 % Bow Horisontell
4 6,51 6,12 -5,99 % Bow Vertikal
5 6,51 6,60 1,38 % Utan Adhesive H
6 6,51 6,79 4,30 % Utan Adhesive V
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Bilaga 11 – Test 1, Element 9751/52 
 

 

Ohm intervall 9,04 - 11 element 9751/52

K1 E1 E2 K2 E3 E4 K3 E5 E6 K4 E7 E8 K5

Ark 1 49,67 9,65 10,15 53,23 10,13 10,88 56,65 10,39 10,67 55,92 10,02 10,18 55,95

Ark 2 45,74 9,38 9,74 58,48 9,42 10,06 48,48 9,34 10,44 49,43 9,78 10,01 56,78

Ark 3 46,72 8,82 9,54 49,95 8,78 9,16 48,32 9,47 9,13 52,74 9,35 9,38 59,65

Ark 1 Ark 2 Ark 3

Medel K 54,28 51,78 51,48 K = Kontrollkrets

Medel E 10,26 9,77 9,20 E = Element
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Bilaga 12 – Test 2, Silverledarens resistans 
 

 

Silverledare

IR 31% IR 60%

Ledare Resistans Ohm/kvadrat Ledare Resistans Ohm/kvadrat
1 7,21 0,072 1 6,64 0,066
2 7,28 0,073 2 6,87 0,069
3 6,83 0,068 3 6,73 0,067
4 7,01 0,070 4 7,09 0,071
5 7,25 0,073 5 6,78 0,068
6 7,03 0,070 6 6,36 0,064
7 6,68 0,067 7 6,78 0,068
8 6,83 0,068 8 6,60 0,066
9 6,47 0,065 9 6,02 0,060
10 6,93 0,069 10 6,55 0,066
11 7,14 0,071 11 6,63 0,066
12 7,17 0,072 12 6,43 0,064
13 7,03 0,070 13 7,03 0,070
14 7,30 0,073 14 7,01 0,070
15 7,39 0,074 15 7,17 0,072
16 7,29 0,073 16 6,65 0,067
17 7,74 0,077 17 6,71 0,067
18 7,71 0,077 18 7,05 0,071
19 7,75 0,078 19 6,82 0,068
20 7,32 0,073 20 6,43 0,064
21 7,74 0,077 21 6,44 0,064
22 7,72 0,077 22 6,83 0,068
23 7,65 0,077 23 7,02 0,070
24 7,33 0,073 24 6,75 0,068

Medel 7,24 0,072 Medel 6,72 0,067

(mm)
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Bilaga 13 – Placering av pastaburkar 

 
Placering av pastaburkar i kylskåp 

 
 

Rutiner som gäller är: 
 

• 1 hylla ska vara tom konstant 
• Ta pastaburk från den övre hyllan 
• När 2 hyllor är tomma fyll den nedre  
• Max 2 hyllor får vara tomma inte fler innan ny pasta 

tillverkas 
• 8 burkar pasta per hylla 

 
 

 
 
 

Detta för att pasta med samma datum ska användas vid tryck 
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