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Sammanfattning 

Målet med detta examensarbete var att i samarbete med Weda Pool Cleaner AB söka 
konstuktionslösningar på de korrosionproblem som uppträtt på en av deras undervattensrengörare. Den 
nya lösningen skulle fungera i ett avsaltningsverk och konstruktionen skulle därefter anpassas till miljön. 
Gruppen började med att identifiera risken för olika korrosionstyper och undersökte därefter nya 
materiallösningar. Materialgrupper som rostfritt stål, plaster och kompositer undersöktes närmre. Då 
projektet innefattade ett tidkrav tog gruppen beslutet att gå vidare med den lösning som på ett effektivt 
sätt löste problemet och samtidigt var rimligt att ta fram inom tidkravet. Dock undersöktes även andra 
alternativ närmre för att kunna rekommenderas till vidare undersökning. 
Resultat blev en konstruktion i ett rostfritt stål anpassat för använding i saltvattenmiljöer. De uppställda 
huvudmålet uppnåddes genom att föreslå material och tillverkningsmetoder till denna lösning, dock 
finns fortfarande mycket utrymme för vidare undersökning av andra föreslagna material samt 
omdimensionering av konstruktionen.	
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Abstract 
The aim of this thesis was to together with Weda Pool Cleaner AB search for new design solutions to 
prevent the corrosion problems occurring at one of their pool cleaners. The new construction would 
work in a desalination plant and had to be adapted to the environment. The group began by identifying 
the risk of various types of corrosion and thereafter examined new material solutions. Material groups 
such as stainless steel, plastics, and composites were examined more closely. The group took the 
decision to proceed with the solution that most effectively solved the problem within the time 
requirements. However, other options were also examined to recommend for further investigation. 
The result was a design in a stainless steel adapted for use in saltwater environments. The main goal 
was achieved by suggesting materials and manufacturing methods to this solution, however, is still 
much room for further investigation of the other proposed materials and redimensioning of the 
construction. 
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs det problem gruppen ska lösa samt bakgrunden till problemet. 

Målen för att uppnå de tänkta resultatet samt de lösningsmetoder som planerats att 

användas kommer presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 
Weda Poolcleaner har fått en order från Veolia, världens största företag i 

vattenbranschen, på maskinen YT-600 till ett nytt avsaltningsverk i Saudi-Arabien. Detta 

innebär att produkten kommer arbeta i saltvatten. Maskinen är i dagsläget baserad på 

komponenter från Wedas modellerB600 och VR600.Dessa komponenter är idag 

tillverkade i aluminium och rostfritt stål.  Denna materialkombination innebär risk för 

korrosion. För att kunna leverera rätt produkt till kunden behövs därför nya lösningar 

undersökas och specificeras. 

 

1.2 Mål 
Det övergripande målet med projektet var att tillsammans med Weda utveckla YT-600 

som skulle vara anpassad för att arbeta i salta miljöer. Produkten skulle vara klar för 

användning i avsaltningsanläggningen i Jubail juni 2014. 

I arbetet mot huvudmålet sattes följande delmål upp: 

 Konstatera vilka typer av korrosion som kan drabba YT600 

 Hitta och ge förslag på åtgärder i YT600 konstruktionslösning som ska 

förebygga korrosion i den tilltänkta miljön 

 Ge förslag på tillverkningsmetoder för de åtgärder som tagits fram 

 Ta fram en 3D-modellering av maskinen i visualiseringssyfte 

 

1.3 Kravspecifikation 
De krav som gruppen fick från Weda var följande: 

 Maskinen ska vara korrosionsbeständig i den tilltänkta användarmiljön 

 Lösningsförslaget ska vara klart för möjlig tillverkning i juni 2014 

 Tillverkningsmetoden ska vara fördelaktig för enstyckstillverkning eller små 

serier 

Specifika krav för användarmiljön och material har tagits fram under projektets gång. 

Dessa krav presenteras i analysen av användarmiljö samt materialanalys. 
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1.4 Lösningsmetoder 
Följande metoder planerades att användas i projektet: 

 Faktainsamling 

Fakta- och informationsinsamling på internet, i litteratur och i vetenskapliga 

artiklar planerades in  för att hitta information kring, olika korrosionstyper, 

material, tillverkningsmetoder, produkter som arbetar i liknande miljöer och 

CAD. 

 

 Studera befintliga komponenter och maskiner 

Undersökning av befintliga komponenter och andra maskiner på Weda skulle 

göras för att få en insikt i konstruktionen och för att kunna upptäcka möjliga 

brister samt riskområden för korrosion. Detta gjordes med hjälp av en FMEA. 

 

 Analyser 

För att hitta den bästa lösningen och åtgärden på problemet skulle den fakta och 

information som samlats in analyseras. Gruppen planerade in  en analys av olika 

korrosionstyper, material, tillverkning och den information som samlats in under 

undersökningen av befintliga komponenter. 

 

När gruppen kommit fram till ett resultat av dessa analyser skulle flera 

lösningsförslag tas fram. För att välja ett förslag att rekommendera till Weda 

valdes en PUGH-matris som metod. 

 

 3D-modellering 

För att ta fram en 3D-modell av maskinen skulle CAD-programmet PTC Creo 2.0 

användas. Modelleringen skulle göras utifrån de ritningar som tillhandahållits 

från Weda. 

 

 Studiebesök 

För att få en bättre inblick i materialval och möjliga tillverkningsmetoder valde 

gruppen att planera in ett studiebesök hos ett företag specialiserat på 

ersättningsmaterial för metall. 

 

 Företagskontakt  

Under projektets gång skulle gruppen ha kontinuerlig kontakt med Weda för att 

få uppdaterad information kring arbetsprocessen. Weda bidrog även med 

handledning och befintliga ritningar på komponenter av maskinen och 

anläggningen som den ska arbeta i. 

 

Andra företag planerades att kontaktas via telefon och mail för information kring 

material, tillverkningsmetoder och prisbilder som inte fanns tillgänglig i 
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litteratur eller på internet. 

 

1.5 Avgränsningar 
Följande komponenter står utanför projektet och kommer inte att analyseras eller 3D-

modelleras: 

 Elektronikkomponenter 

 Pump 
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2. Nulägesbeskrivning 
Nedan följer en beskrivning av det företag som arbetet gjorts i samarbete med, samt de 

förutsättningar som projektet utgått ifrån. 

 

2.1 Weda Poolcleaner AB 
Weda Poolcleaner AB är idag specialiserat på rengöring under vatten med hjälp av 

automatiska och halvautomatiska robotar. Företaget tillverkar maskinerna i samarbete 

med slutanvändare i poolbranschen, vatten- och avloppsindustrin och allmän industri. 

Företaget erbjuder även rengöring på plats samt besiktning av produkterna. Weda är 

privatägt med sin tillverkning i Sverige och har en världsomfattande försäljning via flera 

dotterbolag och distributörer.  

Internt är verksamheten indelad i tre sektorer:  

Kommersiell poolsektor – Bygger och säljer poolrengörare för simbassänger och 

kommersiella badplatser med höga krav på prestanda och tillförlitlighet.  

Industrisektor - Design och utveckling av utrustning för rengöring av tankar och 

reservoarer i branscher som kärnkraftverk, glasbruk, stålverk, massa- och 

pappersanläggningar. 

Vatten och servicesektor - Design och utveckling av utrustning för rengöring av 

vattenverk och avloppsreningsverk (Weda, 2014). 

2.2 Avsaltningsverk, Jubail 
Marafiq, Saudiarabiens ledande vatten- och eltjänstoperatör har skrivit kontrakt med 

Veolia Water för design, bygge och drift av den största avsaltningsanläggningen med 

ultrafiltrering och omvänd osmos i Saudiarabien. Anläggningen byggs i Jubail Industrial 

City.  

Veolia Water har genom sitt dotterbolag Sidem kombinerat två 

vattenbehandlingslösningar i anläggningen, ultrafiltrering och omvänd osmos. Detta för 

att möta de stränga kvalitetskraven på vattnet samt minimera anläggningens 

miljöpåverkan. 

Avsaltningsindustrin är en av världens snabbast växande industrier och skulle kunna 

innebära ytterligare ett arbetsområde för Weda. Avsaltning av havsvatten för offentlig 

dricksvattenförsörjning och industrin är en metod som används i allt större utsträckning 

runt om i världen. I områden där efterfrågan på hållbara lösningar ökar, vattenkällor 

torkar ut och klimatförändringar gör andra källor otillförlitliga är metoden extra 

intressant (Western Australia Water Corporation, 2006). 
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2.3 YT-600 
YT-600 är en undervattensrengörare som är tänkt att arbeta i vattenintaget på 

avsaltningsanläggningen. I vattenintaget kommer maskinen att genom sitt munstycke 

avlägsna sand och slam och pumpa det tillbaka ut i havet. Maskinen är idag byggd i 

epoxy-lackerad aluminium EN-AB43200 samt rostfritt stål av kvaliteten 316. 

 

 

 

Figur 1: Bild på den befintliga YT-600 

 

Nedan beskrivs kort materialet och tillverkningen för de komponenter som kommer att 

behandlas i detta projekt. Bild på den befintliga YT-600 visas i figur 1. 

Stål 

Komponenter: Ram, munstycke 

Det stål som finns i konstruktionen idag är ett austenitiskt rostfritt stål med den 

amerikanska beteckningen AISI 316. Detta stål används i utsatta miljöer så som längst 

kustområden med höga salthalter, i badrum och i utrymmen med hög värme samt hög 

luftfuktighet.  

Materialet som använts på ramen köps in i rörform och svetsas sedan ihop, medan 

materialet till munstycket köps in som plåt och sedan bockas och svetsas. 
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Aluminium  

Komponenter: Mantel-drivmotor, bakaxelhus, framaxel, växelhus 

EN-AB43200 är den europeiska beteckningen för kvaliteten på det aluminium som 

använts på övriga behandlade komponenter. Dessa komponenter har sandgjutits, 

anodiserats och målats med gulepoxifärg i tre lager. 

 

 2.4 Användarmiljö 

Maskinen ska som tidigare nämnt fungera i den första stationen av avsaltningsverket, 

det vill säga i vattenintaget. Arbetsmiljön kommer alltså att vara i havsvatten från 

persiska viken. 

Persiska viken är ett grunt bihav till Indiska Oceanen. Vattentemperatur och salthalt 

uppgår här till extrema värden (Nationalencyklopedin, Persiska viken, 2014). Under 

sommaren kan temperaturen stiga till 34°C, även 38°C har uppmätts, och salthalten 

uppgår till ca 3,8 %, vilket är högre än i världshavet (Nationalencyklopedin, Persiska 

viken, 2014). 

Havsvatten består utöver salt och vatten även av mikroorganismer som påverkar 

materialets korrosionsbeständighet (Outokumpu 2004, 1:43). 

Klimatet i mellanöstern ställer dessutom krav på materialets UV-beständighet. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs de teorier som använts för att kunna genomföra projektet och 

lösa problemet. Teori kring korrosion följs av teori bakom de metoder som använts för 

att göra analyser och ta beslut kring koncept. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

tidigare erfarenheter, såsom specifika kurser, som bidragit till projektets genomförande. 

 

3.1 Korrosion 
Korrosion definieras som en kemisk reaktion mellan material och omgivning där 

materialet och/eller omgivningen påverkas. Oftast handlar det om metaller som 

korroderar men det kan även ske i andra material så som plast, glas och betong.   

 

Korrosion kan i enstaka fall ha positiva effekter, till exempel vid nedbrytning av 

metallskrot i naturen. Oftast leder dock korrosion till skada och kan orsaka samhället 

stora problem i form av driftstörningar, materialförstöring, säkerhetsrisker och 

miljöpåverkan (National Encyklopedin, 2014). 

 

En metall som kommer i kontakt med luft bildar ett tunt oxidskikt när syret i luften 

förenar sig med metallen. Det kallas oxidering. Det tunna skiktet skyddar metallen mot 

vidare korrosion genom att hindra kontakten med syret. Detta skydd är dock olika bra 

för olika metaller och skyddar bara så länge det får stå orört. Om oxidskiktet avlägsnas 

(mekaniskt eller kemiskt) kan oxideringen fortsätta tills metallen tar slut (Plannja, 

2014). 

Aluminium är ett material som får ett relativt bra skydd medan stål endast bildar lösa 

järnoxider som lätt faller bort och därmed tillåter vidare reaktion mellan järnet och 

syret (Provexa, 2011). 

 

3.1.1 Korrosionstyper 

Beroende på korrosionsangreppets form samt förlopp skiljer man på olika typer av 

korrosion. 

Allmän korrosion 

Kan uppstå på alla metaller. Oxidhinnan som bildats på metallen bryts då ned helt och 

jämn frätning sker på hela ytan. Processen kan påskyndas av till exempel höga 

temperaturer, låga pH-värden och närvaro av klorider. Kloridjoner har särskilt lätt att 

bryta ned hinnan (Ullman 2003, 365-366). 
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Gropfrätning 

Innebär att oxidhinnan bryts ned på vissa ytor, se figur 2. Ytorna där hinnan brutits ned 

blir anodytor och den ytan som har hinnan kvar blir katodyta. Frätningen sker nu inte 

jämt på hela ytan av materialet utan enbart på de ytor där oxidhinnan brutits ned. 

Resultatet blir frätgropar i materialet (Ullman 2003, 366). 

För att beräkna ett materials härdighet mot gropfrätning kan man använda sig av 

PREN (Pitting resistance equivalent number). Ju högre PREN-värde desto större 

härdighet mot gropfrätning. 

PREN = 1 x % Cr + 3.3 x % Mo + 16 x % N  [1:3] 

(Jessen 2011, 93) 

Formeln beskriver sambandet mellan olika legeringsämnens bidrag till bildandet och 

bibehållandet av stålets passiverande oxidskikt(Jessen2011,92). 

 

 

Figur 2: Illustration av gropfrätning 

 

Galvanisk korrosion (bimetallkorrosion) 

I denna typ av korrosion består elektroderna i korrosionscellerna av olika metaller.  

Den mindre ädla metallen angrips medan den ädlare är skyddad. Hastigheten för 

elektronvandringen beror på potentialskillnaden mellan metallerna. Detta kan hittas i 

en elektrokemisk spänningsserie anpassad för ett visst korrosionsmedium i en bestämd 

temperatur. 

En stor katodyta och en liten anodyta ger en stor anodströmtäthet. En stor 

anodströmtäthet resulterar i en hög korrosionshastighet. 

 

Spaltkorrosion 

Sker ofta i kloridlösningar i kontakt med relativt oädla metaller. Denna korrosionstyp 

kallas tillsammans med gropfrätning för lokalkorrosion, då den drabbar ett material 

lokalt. Principen för spaltkorrosion är den samma som för punktfrätning men ka llas 

spaltkorrosion då den sker i trånga utrymmen och spalter där kloridlösningen samlas 

upp och koncentreras på grund av att oxidmedlet, till exempel luft, inte kommer åt att 

neutralisera lösningen (Outokumpu 2004, 1:11). Spaltkorrosion sker inte enbart mellan 
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två metaller utan kan också ske mellan en metall- och till exempel en gummiyta om 

gummiytan får lösningen att ansamlas vid metallen. 

Korngränsfrätning 

Korrosionen sker i eller kring kristallkornens gränser (interkristallin korrosion) , se figur 

3. Detta för att korrosionshärdigheten ibland kan vara sämre där än inuti kornet. Att 

korrosionshärdigheten är sämre runt kanterna kan bero på att metallen är oädlare där 

eller att den passiverande hinnan bryts ned enklare och har svårare att byggas upp på 

nytt. I och med att kornet i sig inte korroderar behåller materialet sin form men 

hållfasthetsegenskaperna försämras betydligt. Det är inte så många material som är 

känsliga för denna typ av korrosion men det vanligaste är austenitiskt rostfritt stål, 

glödgat vid 500-900 °C (Ullman 2003, 368). 

 

Figur 3: Illustration av korngränsfrätning 
 

Spänningskorrosion 

Denna typ av korrosion uppstår när en metallegering utsätts för  dragspänning, 

tryckspänning, vibrationer eller vilande last samtidigt som den utsätts för ett korrosivt 

medium. Sprickorna som uppstår är vanligtvis transkristallina , se figur 4, och går genom 

kristallkornen, men kan i vissa fall även vara interkristallina. För att skilja sprickor från 

spänningskorrosion från sprickor från utmattning kan man titta på dess former. 

Korrosionssprickor utbreder sig i grenliknande former, medan utmattningssprickor är 

raka. Spänningskorrosion kan vara svår att upptäcka då materialet ofta behåller sin form 

medan hållfasthetsegenskaperna försämras, likt korngränsfrätning (Ullman 2003, 368). 

 

Figur 4: Illustration av spänningskorrosion 
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Kemisk nedbrytning av icke metalliska material 

Begreppet korrosion brukar kopplas ihop med metalliska material som kemiskt bryts 

ned. Kemisk nedbrytning kan även förekomma i andra material men benämns då ofta 

med andra begrepp.  

Plaster kan exempelvis brytas ned av syror, andra kemikalier eller UV-ljus. Plast har 

också en förmåga att absorbera fukt och vatten och kan då brytas ned kemiskt. De nna 

kemiska process kallas hydrolys (Klason 2001, 69). Hydrolys sker genom att en molekyl 

delas då en vattenmolekyl tillkommer (Nationalencyklopedin, 2014). Effekten av detta 

kan vara att plaster sväller och ändrar mekaniska egenskaper.  

 

3.1.2 Korrosionsskydd 
När man pratar om ett materials förmåga att motstå korrosion ska man skilja på två 

begrepp, korrosionshärdighet och korrosionsbeständighet. Korrosionshärdighet är ett 

materials motståndsförmåga mot korrosion. Korrosionsbeständig är när ett material ha r 

mycket stor korrosionshärdighet (Ullman 2003, 358). 

Katodiskt skydd 

Katodiskt skydd kallas det när man belägger en ädel metall (katod) med en oädel metall 

(anod). Om beläggningen skadas kommer det att där bildas en galvanisk cell, 

beläggningen kommer då att korrodera istället för den ädla metallen.  

De ädla metallerna har svårare att gå i reaktion med andra metaller medan det är lättare 

för dem oädla. Eftersom skillnaden mellan olika metaller i spänningsserien är det som 

avgör om de kommer att reagera med varandra bör man noga välja vilka metaller man 

arbetar med. Man bör alltså i detta fall se till att metallerna ligger långt ifrån varandra i 

den elektrokemiska spänningsserien då detta ger det bästa skyddet. 

Anodiskt skydd 

Anodiskt skydd kallas det när man belägger en oädel metall med en ädlare metall. Detta 

för att den ädlare metallen inte korroderar lika lätt, i praktiken är denna metod dock 

ovanlig (Ullman 2003, 371). Den är ovanlig då det får stora konsekvenser om 

beläggningen skadas. En skada skulle innebära att den oädla metallen under 

beläggningen skulle blottas och korrodera i form av gropfrätning vid skadan.  

Offeranod 

Som en lösning på galvanisk korrosion kan isolation av materialen i kombination med en 

offeranod användas enligt Andrew Gordon, forskare på SWEREA korrosionsinstitut.  

En offeranod används när man vill förebygga galvanisk korrosion. Detta skydd är vanligt 

att använda på exempelvis aluminiumbåtar. Man fäster en bit av en metall (ofta zink) på 

båten som är oädlare än metallen som båtskrovet är tillverkat i. Denna metallbit 

fungerar då som offeranod för den ädlare metallen på båtskrovet. När korrosion uppstår 

kommer zinken att korrodera istället för aluminiumet.  
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Denna metod fungerar bäst om konstruktionen, som ska skyddas av offeranoden, har en 

enkel form. Det är också viktigt att konstruktionen samt anoden befinner sig i ett 

medium som är ledande, som exempelvis saltvatten. Man bör med jämna mellanrum 

kontrollera offeranoden så att den inte korroderat bort (Vargel 2004, 163). 

Målning 

Man kan även använda färg som en typ av beläggning när man vill skydda en metall mot 

korrosion. Det finns olika metoder och olika färgtyper som är anpassade efter det 

användningsområde där den målade detaljen ska vistas. Eftersom det behövs ett flertal 

faktorer för att korrosion ska uppstå kan man med hjälp av målning förhindra att några 

av dessa uppkommer. Genom att måla detaljen skyddas den från kontakt med 

exempelvis luft och vatten. Detta skydd är ett kortvarigt skydd då risken för skada på 

skiktet av färg är stor (Ullman 2003, 373). För ett mer långvarigt skydd kan man måla 

detaljen i flera skikt och använda speciella pigment i grundfärgen.  

Anodisering 

Anodisering är en elektrolytisk oxidationsprocess. Vid anodisering kopplar man 

metalldetaljen som anod till syra, vanligen svavelsyra eller kromsyra. Processen gör så 

att den oxidhinna som metallen själv skapar, med hjälp av syret i luften, blir tjockare. 

När hinnan är tjockare får detaljen en hårdare yta och korrosionshärdigheten blir bättre. 

Anodisering används oftast på aluminium eller magnesium (Ullman 2003,282). 

 

3.1.3 Konstruktionsprinciper 
När man konstruerar för en korrosiv miljö finns det ett flertal saker som man bör tänka 

på för att minska risken för olika typer av korrosion.  

 Materialkombination. Man bör vara försiktig med vilka material man kopplar 
samman i en konstruktion. Konsekvensen av att blanda olika material kan i flera 
fall bli korrosion. 

 Materialval. Om man väljer att arbeta med ett korrosionsbeständigt material 
minskas risken för korrosion redan innan detaljen har utsatts för den korrosiva 
miljön. Om möjligheten inte finns att välja ett sådant material finns som tidigare 
nämnt andra korrosionsskydd att använda beroende på användningsmiljön.  

 Konstruktionens utformning. Undvik fickor och små utrymmen där lösningar kan 
samlas och starta en korrosionsprocess. Om detta inte går att undvika bör man 
göra de delar som förväntas att korrodera utbytbara eller lättåtkomliga (Ullman 
2003, 372). Man kan även titta på godstjockleken samt de formändringar som 
finns i konstruktionen. Vid hål och skåror där det förekommer 
spänningskoncentrationen är risken störst för sprickbildning. Genom att se över 
exempelvis dimensioner i konstruktionsprocessen kan dessa risker minskas 
(Mattsson 1987, 103). 

 Sammanfogning. Sammanfogningen av materialet eller materialen är en viktig 
aspekt att titta på vid konstruktion för korrosiva miljöer. Det finns många 
restriktioner när det gäller exempelvis svetsning och användning av olika 

förband (Mattsson 1987, 106).  
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Sammanfattningsvis bör generellt trånga utrymmen undvikas i en konstruktion för 
korrosiva miljöer. Materialet bör, om möjligt, vara enhetligt och sammanfogningen 
bör beaktas noga.  
 

3.2 Metoder 
Nedan redogörs några av de metoder gruppen använt sig av under projektets gång. 

3.2.1 FMEA 
En FMEA (Failure Mode and Affect Analysis) är en metod som används för att upptäcka 

möjliga fel och konsekvenser av dessa, i en produkt eller tjänst. Metoden innebär en 

systematisk genomgång av varje steg i en process eller av varje komponent i en produkt 

för att kartlägga fel, var de kan uppstå, konsekvenserna av dessa samt orsaken till dem 

(D5q, 1). 

 

Syftet med metoden är att upptäckta fel ska ge underlag för eventuella nödvändiga 

förbättringar av produkten eller processen.  Rätt kvalitet i alla led av processen eller i 

alla komponenter av produkten ska öka produktiviteten och därigenom lönsamheten 

(D5q, 2). 

 

En FMEA som görs på konstruktionen kan ske under olika skeden av utvecklingsarbetet. 

I denna form analyseras de ingående komponenterna i detalj utifrån möjliga fel, vilka 

effekter de kan ge och vad orsakerna till dessa fel kan vara. 

 

När analysen görs kan tidigare data som tagits fram användas. Det kan till exempel vara 

erfarenhet från tidigare problem, reklamationer, kravspecifikationer, ritningar, 

funktionsbeskrivningar eller information kring användar- och förvaringsmiljö(D5q, 2).  

Analysen kan göras på olika nivåer och med olika omfattning. Detta beror ofta på hur 

mycket information som finns tillgänglig sedan tidigare samt vilket resultat man vill 

erhålla och därmed vad målet är. Nivån bestäms alltså innan analysen påbörjas. 

I detta projekt har tre steg följts i första delen av analysen. 

1. Identifikation av feltyp 

Vilka problem och fel kan uppstå i den analyserade komponenten. 

2. Identifikation av konsekvenser 

Vad blir konsekvenserna av felet? Hur påverkas komponenten och maskinen i 

stort om felet skulle uppstå?  

3. Identifikation av möjliga orsaker 

Vilka möjliga orsaker kan felet ha? Varför kan det ske? 

När dessa punkter analyserats görs en värdering av risken för varje möjligt fel. 

Värderingen görs med hjälp av att poängsätta felet i tre steg, Occurancy (O), Severity (S) 

och Detection (D). Occurancy står för hur stor man bedömer att risken är att felet ska 
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uppstå.  Severity beskriver allvarlighetsgraden av felet om det skulle uppstå medan 

Detection är en värdering av hur lätt eller svårt det är att upptäcka felet (D5q, 5). 

Occurancy värderas från 1 – 10 där 10 står för att sannolikheten att felet uppstår är 

mycket stor. 

Severity värderas från 1 – 10 där allvarlighetsgraden för felet ökar med stigande siffra. 

Detection värderas även det från 1-10 där 1 beskriver ett fel som är lätt att upptäcka, 

eller upptäcks i ett tidigt stadium av processen eller tillverkningen. 

Analysen resulterar i ett RPN (Risk PriorityNumber) som beskriver hur allvarligt felet 

är. RPN fås genom att multiplicera de värden som satts till O, S och D (D5q, 4). 

 

O * S * D = RPN  [2:3] 

Felen prioriteras utifrån de RPN-värden de fått.  

I den andra delen av analysen föreslås sedan åtgärder på de fel som behöver åtgärdas 

eller som det finns budget för att åtgärda. Sedan görs en ny riskbedömning där man 

utgår från att felen har åtgärdats. 

 

En FMEA kan som tidigare nämnt se olika ut i olika former av projekt och beroende av 

vad det är man analyserar. I en del analyser görs till exempel endast första delen för att 

snabbt upptäcka felen. 

3.2.2 PUGH 
Pugh-matrisen är en metod som används för att värdera alternativ i förhållande till 

varandra. Metoden ger möjlighet att poängsätta varje alternativ efter sin förmåga att 

uppfylla de kriterier som sätts på lösningen (Ullman 2010, 222). En jämförelse av 

poängen ger sedan underlag för att kunna välja ut de bästa alternativen samt värdefulla 

insikter och information kring vilka alternativ som uppfyller ett visst krav bäst. På detta 

sätt ger metoden underlag för att kunna fatta beslut om vilket eller vilka koncept man 

vill gå vidare med. 

Metoden innefattar sex steg som leder fram till ett resultat.  

 

1.  Bestäm fråga 

Här bestäms vad matrisen ska komma fram till. Det vill säga vad man vill ta reda på. 

Det kan till exempel vara ”Välja ett koncept att arbeta vidare på” 

2. Välj alternativ att jämföra 

I detta steg bestäms vilka lösningar, koncept eller alternativ som ska jämföras.  

3. Välj kriterier 

Här sätter man upp de kriterier man valt att jämföra för varje alternativ. Det kan till 

exempel vara kundönskemål eller krav hämtat ur en kravspecifikation. 
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4. Bestäm viktning 

Viktningen är ett sätt att skilja på kriterier som anses vara viktigare än andra och dä rför 

får väga tyngre i utvärderingen. 

5. Utvärdera alternativ 

Detta steg är själva utförandet av metoden. I jämförelsen väljs ett alternativ som sätt till 

referens. Referensen blir sedan de alternativ som man jämför de andra med. I de fall där 

projektet utgår från en redan existerande produkt som ska omformas eller 

omkonstrueras kan denna sättas som referens(Ullman 2010, 223). 

För varje kriterium som jämförs sätts alternativ till bättre, sämre eller likvärdig till 

referensen. Är alternativen bättre i ett visst kriterium sätts det till (+), är det sämre får 

alternativet ett (-). Bedöms det vara likvärdigt till referensen får alternativet antingen 

ett S, för engelskans ”same” eller svenskans ”samma”, eller så sätts det till 0 (Ullman 

2010, 223). 

6. Beräkna resultat 

När alla kriterier har jämförts med referensen summeras fyra poängsummor ; antal plus, 

antal minus, totalsumman och den viktade totalsumman. Totalsumman är skillnaden 

mellan antal plus och minus och den viktade totalsumman är med hänsyn tagen till 

viktningen i kalkylen. 

Både det viktade och oviktade resultatet får inte ses som en absolut värdering av 

konceptet (Ullman 2010,224). Resultaten kan tolkas på flera olika sätt. 

Om ett eller flera alternativ generellt har ett bra resultat med höga totalpoäng är det 

viktigt att se över vilka kriterier som valts och i vilka kriterier de visar sig vara bättre. På 

detta sätt är det lätt att upptäcka vilka kriterier som är svårare att uppnå(Ullman 

2010,224). Om flera alternativ får samma eller liknande poäng för ett visst kriterium är 

det viktigt att se över kriteriets utformning. Det kan till exempel vara så att det kriteriet 

kan tolkas på olika sätt beroende på vilket alternativ eller koncept som analyseras.  

Detta är extra viktigt om kriteriet viktats högt (Ullman 2010, 224). 

 

För att få ut ett tydligt resultat av en PUGH-matris rekommenderas att göra den flera 

gånger med olika alternativ som referens för att få en förståelse över vilka kriterier och 

aspekter som avgör resultatet (Ullman 2010, 224). 
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3.3 Tidigare erfarenheter 
Under detta examensarbete har gruppen haft stor hjälp av ett flertal kurser som lästs 

under maskiningenjörsutbildningens gång på KTH Campus Telge. Förutom de enskilda 

kurserna nedan har utbildningen utvecklat ett ingenjörsmässigt tankesätt ho s gruppen 

som varit till stor nytta i detta examensarbete. 

Material och produktion - En kurs som gett gruppen grundläggande kunskaper i 

materiallära samt tillverkning och bearbetning av ett flertal material.  

Produktframtagning I & II- Från dessa kurser har gruppen fått med sig sina kunskaper i 

CAD.  

Projektarbeten i större och mindre grupper  - Projektarbetena på KTH har gett gruppen 

erfarenheter av problemlösning i grupp samt användning av en strukturerad 

arbetsprocess.   

Innovations- och designmetodik - Från denna kurs har gruppen lärt sig att arbeta med 

beprövade metoder som driver processen i ett arbete framåt. 
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4. Faktainsamling 
I detta kapitel presenteras den fakta som samlats in för att kunna ta fram lösningsförslag 

på problemet. Kapitlet innefattar en beskrivning av de material och 

tillverkningsmetoder som undersökts och analyserats. 

4.1 Material 
Material som används vid tillverkning av färdiga produkter kan delas in i icke-metalliska 

och metalliska material. Ickemetallerna kan vara keramer eller polymerer. Kompositer 

är specialfall eftersom de kan vara både metalliska och icke-metalliska, eller en 

blandning av dessa. Ett flertal av dessa material kommer i denna rapport behandlas. 

Materialen som presenteras nedan är dem som för gruppen varit i fokus under 

projektets gång. 

4.1.1 Metaller 

 

Rostfritt stål 

Skillnaden mellan rostfritt stål och kolstål har att göra med ombildningen av det 

oxidskikt som bildas när stålen kommer i kontakt med luft. När kolstål bildat detta skikt 

blir stålet passivt och kan motstå vidare korrosion. Sänks stålet ner i rent vatten 

fortsätter hinnan att skydda materialet så länge det inte repas eller skadas mekaniskt, då 

oxidskiktet inte kan ombildas under vatten. 

 

Rostfritt stål kallas de stål som är legerat med större mängd krom (Cr), oftast mer än 

12%.Denna typ av stål kan repassiveras och ombilda ett skikt även i rent vatten, svagt 

sura lösningar och i utspädda koksaltlösningar. Dessa stål korroderar alltså inte i rent 

vatten eller utspädda kloridlösningar och kallas därför rostfria (Ullman 2003, 230). 

Inom gruppen rostfria stål finns även syrafasta, syrahärdiga, eldhärdiga och 

varmhållfasta stål. Gränserna mellan dessa stål är oskarpa och samtliga kallas vanligen 

endast rostfria stål. Utöver att de alla innehåller en högre kromhalt ingår även ofta andra 

legeringsämnen som nickel (Ni) och molybden (Mo). Beroende på hur 

sammansättningen av legeringsämnen ser ut påverkas stålets egenskaper på olika sätt. 

Till exempel påverkar nickel stålets mekaniska egenskaper och ökar exempelvis svets- 

och formbarheten. Molybden är den tillsats som bidrar mest till materialets härdighet 

mot punktfrätning och spaltkorrosion, men även krom bidrar positivt speciellt i starkt 

oxiderande miljöer. Ytterligare ett ämne som bidrar i skydd mot dessa korrosionstyper 

är kväve(N). För alla tre gäller, desto högre andel av tillsats desto bättre (Jessen 2011, 

91). Härdigheten kan beräknas med formeln för Pitting Resistance Equivalent Number 

(PREN). 

 

De rostfria stålen delas även in efter deras kristallstruktur i ferritiska, martensitiska och 

austenitiska stål samt deras mellangrupper. Det är stålens sammansättning av olika 

ämnen som gör att olika legeringar har olika strukturer. Det är också dessa strukturer 
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som i sin tur påverkar egenskaper som korrosionsbeständigheten, hållfastheten och 

svetsbarheten. (Outokumpu 2004, 1:43) 

 

Martensitiskt rostfritt stål innehåller ca 13 %  krom och mer än 0,15 % kol. Dessa stål 

är ofta hårda och har dålig svetsbarhet.  Stålen används vanligen inte som 

konstruktionsstål, men är lämpliga som verktygsstål (Jessen 2011, 15). 

Martensitiska stål har endast måttlig korrosionshärdighet i neutrala och svagt sura 

lösningar. Då risk för gropfrätning förekommer. Härdigheten ökar med ökade halter 

molybden och krom. Svavel är skadligt ur denna synpunkt (Ullman 2003,235). 

 

Ferritiskt rostfritt stål innehåller minst 13 %  krom och har låg kolhalt..  Svetsbarheten 

är dålig i denna typ av stål, men nyare ferritiska stål med lägre kolhalt och som är 

legerade med titan eller niob är dock svetsbara. Dessa stål är magnetiska men går inte 

att härda. Ferritiska stål med låg kromhalt har liknande korrosionsegenskaper som de 

martensitiska (Jessen2011,17). 

 

Austenitiskt rostfritt stål innehåller 17-19 % krom och har en kolhalt under 0,12 %. 

Förutom dessa ämnen innehåller stålen minst 7% nickel, 2-3 %  molybden samt andra 

metaller. Dessa stål är omagnetiska. Det vanligaste austenitiska rostfria stålet kallas 

18/8 och innehåller 18 % krom och 8 % nickel (Ullman 2003, 232). 

Austenitiska stål är mycket vanliga som konstruktionsstål då kolhalten är mycket låg. 

Den låga kolhalten gör det enklare att svetsa austenitiskt rostfritt stål gentemot innan 

nämnda ståltyper. Denna stålsort är även lättare att forma och bearbeta då den 

innehåller nicke l(Jessen2011,13). 

 

De austenitiska stålen har generellt sett bättre korrosionshärdighet än de martensitiska 

och ferritiska i neutrala kloridlösningar. Det gäller även om kromhalten är densamma. 

Härdigheten ökar med högre halter krom, kväve och molybden (Ullman 2003, 235-236). 

Austenitiska stål med minst 2-3 % molybden kallas populärt för syrafasta stål. Det stål 

som används i YT-600 idag, EN-1.4401 är av denna typ.  

 

Då dessa stål innehåller mer än ca 0,03 % C kan de, även i måttligt sura lösningar vara 

känsliga för korngränsfrätning(interkristallin korrosion). Denna risk är störst om man 

värmebehandlar släckglödgat stål till temperaturer mellan 550-950 °C (Ullman 2003, 

236-237). 

 

Detta måste beaktas vid svetsning av denna typ av stål, särskilt de med högre kolhalter, 

då alltid något parti av svetsen brukar nå de kritiska temperaturen mellan 550-950. I 

praktiken är det oftast lämpligare att välja ett stål som inte är känsligt för denna typ av 

korrosion, till exempel genom att välja ett med låg kolhalt (Ullman 2003, 237-238). 
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Alla de austenitiska stålen är känsliga för spänningskorrosion, särskilt vid 

koncentrerade kloridlösningar i höga temperaturer. Med ökad nickelhalt ökar 

härdigheten mot spänningskorrosion, men ökad nickelhalt leder ofta också till ökat pris 

vilket gör att ferrit-austentitiska stål kan vara alternativ. (Ullman 2003,238) 

Austenit-ferritiska stål är en blandning av krom och nickel som ger en struktur som 

består av både ferrit och austenit. Kromhalten ligger då mellan 19 och 25 %, 

nickelhalten på ca 5 % och kolhalten under 0,05 procent. Stålen kallas även duplexa stål 

och har under senare år ökat i användning inom processindustrin. Fördelarna med 

dessa ståltyper gentemot de austenitiska stålen är främst en lägre legeringskostnad 

samt en betydligt bättre hållfasthetsegenskaper(Ullman 2003, 233). Dessutom finns 

fördelar vad gäller spänningskorrosion. 

Ur ett korrosionsperspektiv kan havsvatten ses som en neutral kloridlösning, det vill 

säga en miljö som främjar lokal korrosion i rostfria stål. Vid måttliga temperaturer i d e 

flesta havsvatten är spaltkorrosion och gropfrätning de huvudsakliga riskerna. Två olika 

vattentyper kan verka ha lika sammansättning men deras korrosivitet kan vara väldigt 

olika på grund av de effekter som mikroorganismer i vattnet kan ha på stålets 

elektrokemiska egenskaper. De har visats att stål som 1.4401 (316) påverkas vid 

temperaturer på både 25 °C och 70 °C (Outokumpu 2004, 1:42). 

Det konventionella sättet att förebygga de problem som orsakas av vattnets 

mikroorganismer är att klorera vattnet. Det har dock visats att vattnets korrosivitet kan 

öka med klortillsatsen, samtidigt som det är en dyr process vilket innebär att man bör 

vara försiktig med de mängder man tillsätter vattnet (Outokumpu 2004, 1:45). 

Svetsning och värmebehandling 

Den vanligaste fogningsmetoden för rostfritt stål är svetsning. 

Svetsning kan ha en stor påverkan på materialets korrosionsbeständighet. Detta gäller 

speciellt höglegerade stål som utsätts för spaltkorrosion och gropfrätning. Det är därför 

av stor vikt att vara uppmärksam på svetsmetod och vilken sammansättning man väljer 

att använda på svetstråden (Outokumpu 2004, 1:43). 

Både austenitiska och duplex stål har generellt sett bra svetsbarhet, och kräver oftast 

ingen värmebehandling varken före eller efter svetsningen (Pettersson och Fager 1995, 

7). Dock finns risk för varmsprickor i svetsen i höglegerade austenitiska stål vilket gör 

att de bör svetsas i lägre värme. 

Duplexa stål bör inte svetsas i extrema temperaturer åt något håll då båda delar kan 

minska korrosionshärdigheten i svetsen (Pettersson och Fager 1995, 13). Dock är denna 

risk mindre än för austenitiska stål.  

En metod som ofta används vid svetsning av duplexa stål är TIG (Tungsten Inert Gas). 

TIG-svetsning ger en ren svets av hög kvalitet (Pettersson och Fager1995,4). Svetsning 

med denna metod kan göras både med och utan fyllnadsmaterial, dock är det inte 
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rekommenderat att svetsa utan fyllnadsmaterial för duplexa stål då 

korrosionshärdigheten kan bli mycket försämrad (TWI, 2014). 

När materialet i fogen värms upp snabbt förlorar godset sin jämvikt ur termodynamisk 

synvinkel. En svetstråd med samma kemikaliska uppsättning som huvudmaterialet ger 

därför ett överskott av ferrit-struktur och försämrade mekaniska- och 

korrosionsegenskaper. Svetstråden måste därför innehålla ca 2-4 % mer nickel (Ni) för 

att behålla en högre andel austenitstruktur.  

Vid svetsning av moderna duplexa stål innehållandes austenitbildaren kväve (N) är 

oftast en förlust av ämnet oundviklig på ytan av materialet. Därför bör denna tillsättas 

till skyddsgasen, som annars oftast är ren argon (Ar). Detta för att precis som med 

nickeltillskottet behålla en högre andel austenitstruktur och på så sätt behålla 

materialets mekaniska- och korrosionsegenskaper (Pettersson och Fager1995,6). 

Aluminium 

Aluminium är efter järn den mest använda metallen tack vare dess många goda 

egenskaper. Aluminium har låg vikt, hög hållfasthet, god korrosionshärdighet, hög 

ledningsförmåga samt är lätt att bearbeta och återvinna. Tack vare dessa egenskaper har 

aluminium många användningsområden (Ullman 2003, 265). 

 

Obehandlat aluminium har mycket god korrosionshärdighet i de flesta miljöer. Detta 

beror på att den oxidhinna som bildas spontant på materialet är väldigt effektivt i 

jämförelse med det skikt som bildas på andra metaller. Skiktet är dessutom starkt 

vidhäftande på materialet. Vid mekanisk skada på hinnan återbildas den omedelbart. 

Detta gäller dock i pH-intervallet 4-9. Vid alkaliska eller starkt sura miljöer kan 

materialet korrodera snabb t(Ullman 2003, 280). 

 

Generellt brukar gälla att materialets oxidskikt skyddar bättre ju renare 

aluminiummaterialet är. Materialet är dock inte lika hållfast i ren form vilket gör att det 

sällan används. Den högre korrosionshärdigheten används endast i specialfall. För 

olegerat aluminium av handelskvalitet och många aluminiumlegeringar är 

korrosionshärdigheten likvärdig. Oftast är det därför andra egenskaper som avgör hur 

materialet ska legeras. Mn-haltigt material har dock visat en något bättre härdighet i sur 

miljö, och lätt alkalisk marinmiljö samtidigt som legeringar med minst 0,5 % Cu visat sig 

ha sämre korrosionshärdighet än övriga legeringar (Ullman 2003, 280). 

 

De vanligaste korrosionstyperna som drabbar aluminium är galvanisk korrosion, 

gropfrätning och spaltkorrosion. Även sprickbildning på grund av spänningskorrosion 

förekommer och då oftast i legeringar som Al-Zn-Mn, vid spänningsbelastning under 

lång tid. I de flesta kombinationer med andra metaller är aluminium den oädlare och blir 

därför den metall som drabbas när galvanisk korrosion sker. Detta sker enbart vid 

närvaro av en elektrolyt som vatten med god ledningsförmåga (Ullman 2003, 281). 
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De flesta korrosionstyper kan drabba aluminium i havsvatten på grund av miljöns 

aggressivitet.  Havsvatten är rikt på klorider och har god ledningsförmåga vilket gynnar 

de elektrokemiska reaktionerna med andra metaller. De vanligaste korrosionstyperna 

på aluminium i saltvatten är därför gropfrätning och galvanisk korrosion (Vargel 2004, 

342). 

Dock finns flera aluminiumlegeringar i 50000-, 60000 och 40000 serien som klarar av 

miljön i havsvatten bra. Dessa legeringar kan placeras i havsvatten utan 

korrosionsskydd, så länge det inte är i kontakt med än ädlare metall (Vargel 2004,346). 

 

Det aluminium som finns på maskinen idag EN-AB43200, är en gjutlegering i 4000-

serien, och innehåller en mindre mängd koppar. Aluminiumlegeringar innehållandes 

koppar är extra känsliga för korrosion i havsvatten. Dessa kan inte användas utan skydd 

som målning och anodisering. Dessa legeringstyper är även extra känsliga mot andra 

korrosionstyper som spänningskorrosion (Vargel 2004,346). 

 

4.1.2 Plast 
Plast består delvis av polymerer, som i sin tur består av sammankopplade molekylkedjor 
(Klason 2000, 11).  Den består även av en mängd olika tillsatsämnen. Det är först när 
polymeren blandas med ett eller flera tillsatsämnen som den kan kallas plast. Nedan 
nämns vanliga tillsatsämnen för polymerer. 

 Smörjmedel 

 Jäsmedel 
 Härdare 

 Stabilisatorer (Värmer, UV, antioxidant) 
 Brandskyddsmedel 
 Mjukningsmedel 
 Fyllmedel 

 Armering 
 Färgämnen 

(Ullman 2003, 424)  

Alla dessa påverkar plastens egenskaper på olika sätt. Det finns en oändlig kombination 

och därför kan det ofta vara svårt att välja bland plaster.  

Plast brukar delas in i två huvudgrupper, termoplast och härdplast. 

 

Termoplast 

Polymererna i termoplast är uppbyggda av linjära eller grenade molekylkedjor. Denna 

plast kan därför smältas och formas om flera gånger, till skillnad från härdplast (Ullman 

2003, 388). 
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Strukturen på polymerer i en termoplast kan variera. Antingen kan dessa vara amorfa, 

kristallina eller delkristallina, se figur 5. Med strukturen skiljer sig ofta även 

egenskaperna hos materialet. 

 

 

 

 

 

 

 

För- och nackdelar med olika strukturer 

Fördelar med kristallina polymerer är dess goda utmattningshållfasthet, goda 

flytegenskaper hos smältan samt god kemikalieresistens. De nackdelar som finns är att 

styvheten ibland är beroende av temperaturen samt att materialet är opakt.  

De fördelar som finns med amorfa polymerer är bra formstabilitet samt att styvheten 

inte påverkas av temperaturen i någon hög grad. Nackdelarna är begränsad 

kemikaliebeständighet och risk för spänningssprickbildning vid hög och långvar ig 

belastning (Klason 2000, 19). 

Egenskaperna kan variera hos delkristallina polymerer beroende på hur stor del av 

materialet som är kristallint respektive amorft. Man kan tydligt se att egenskaperna för 

de olika strukturerna påverkar användningsområdena. De polymerer med kristallin 

struktur brukar ofta användas där det finns belastningar på detaljen, så som lager och 

kugghjul. Vid användning av de amorfa polymererna tar man vara på dess goda 

formstabilitet och tillverkar exempelvis kåpor, höljen och maskinhus (Klason 2000, 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Amorf        b) Kristallin         c) Delkristallin 

Figur 5 : Polymerers olika struktur 



25 

Prisindex 
Nedan visas ett prisindex av vanliga plaster. I figur 6 delas ett urval av plaster in i amorf 
eller delkristallin struktur, samt i deras olika användningstemperaturer. Figuren 
tillsammans med prisindex visar ungefärligt pris i förhållande till användningsområde. 

 
Figur 6: Triangeln visar ett urval av plaster inom de nämnda kategorierna 

 
Prisindex nedan gäller när den vanligaste plasten PE-LD har prisindex 1.  
 
Standardplaster: Prisindex 1-3 
Konstruktionsplaster: Prisindex 3-10 
Högtemperaturplaster: <10 

 
Plast som konstruktionsmaterial 
När man konstruerar i plast finns det ett flertal aspekter att ta hänsyn till, särskilt om 
man ska ersätta exempelvis metall med plast. Vid denna typ av ersättning måste man i 
första hand tänka på dimensionerna. Eftersom materialen har så pass olika egenskaper 
kan man i väldigt få fall rent av byta material utan att titta på hur konstruktionen 
påverkas.  

Temperatur och tid är två viktiga aspekter som måste tas hänsyn till vid arbete med 
polymerer. Eftersom polymerer ändrar egenskaper vid olika temperaturer är detta 
viktigt att veta innan man väljer sort. Hur länge en polymer ska användas påverkar valet 
av sort eftersom många får försämrade egenskaper med tiden(Klason 2000, 36). 
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Fördelar och nackdelar med plast som material beror på vilken typ av plast man arbetar 
med. För att sammanfatta materialet i korthet nämns några egenskaperna för materialet 
nedan. 

Fördelar 
Enkelt att forma komplicerade detaljer  
Låg densitet 
God korrosionsbeständighet 
Goda elektriska isolationsegenskaper 
Goda ljud- och svängningsdämpande egenskaper 
Möjligheter till egenskapskombinationer i konstruktioner  

Nackdelar 
Viskoelastisk deformation 
Hög värmeutvidgning  
Låg värmebeständighet 
Starkt varierande kemikalieresistens  
Temperaturberoende egenskaper 
Åldringsbenägenhet 
Hänsyn måste tas till krav på återvinning 

(Klason 2000, 28) 

Absorption av vätskor 

Plast har en förmåga att absorbera vätska. Konsekvenser av det kan vara att de sväller, 

spricker eller att den enkelt reagerar med skadliga ämnen. Om en plast sväller kan detta 

resultera i att materialet mjuknar eller att de inre spänningarna ökar (Schweitzer 2007, 

12). I flera fall ställs det höga krav på att materialet inte får absorbera vätska då 

dimensionerna kan ändras och egenskaperna förändras och då göra detaljen obrukbar.  
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PTFE (Polytetrafluoreten) 
PTFE är är kristallint till 90 procent. Det är en av de bästa plasterna när det handlar om 
kemikaliebeständighet och temperaturegenskaper. Vattenabsorptionen för materialet är 
mycket låg (Klason 2000, 138). UV-beständigheten är mycket bra då PTFE inte påverkas.  

Nackdelar med denna plast är att den har dåliga mekaniska egenskaper i jämförelse med 
andra flourplaster. Bearbetningen av PTFE är svår då den ändrar sin volym med 30 
procent efter att den nått sin smältpunkt och övergått till amorf struktur (Klason 2000, 
139).  
 
Ett av de största användningsområdena för PTFE är korrosionsskydd exempelvis genom 
beklädnad av detaljer (Schweitzer 2007, 82) Exempel på andra användningsområden är 
självsmörjande lager, packningar, rör samt behållare för aggressiva kemikalier.  
 
PPS (Polyfenylensulfid) 
Denna plast är den hårdaste av alla plaster och även denna är kristallin i sin struktur. 
PPS har bra utmattningshållfasthet och bra krypresistens. Den är styv och 
dimensionsstabiliteten är mycket god. Temperatur- och kemikaliegenskaperna är även 
dessa mycket bra (Klason 2000, 135). PPS har bra resistens mot UV-ljus. 

Till dess negativa egenskaper hör bland annat dålig slagseghet. Vid bearbetning och 
formning krävs höga temperaturer, detta gör exempelvis att alla tillverkningsmetoder 
inte kan tillämpas.  

Exempel på användningsområden är kranar, rör, packningar, korrosionsresistenta 
pumpdetaljer samt lager (Klason 2000, 136). PPS är även en plast som är vanlig att man 
armerar med exempelvis glasfiber för att förbättra dess egenskaper av olika karaktär. 

PEEK (Polyetereterketon) 
PEEK har mycket bra kemikalieresistens mot bland annat syror och alkalier. Materialet 
har goda utmattnings- och krypegenskaper. PEEK är en halvkristallin plast. De 
mekaniska och de isolerande egenskaperna är mycket goda. Plasten har även god 
hydrolysbeständighet som gör att den kan användas i speciella miljöer (Klason 2000, 
140). 

Exempel på användningsområden för PEEK är rör för varma oljor, O-ringar, glidlager 
samt pumpdelar. Man kan också använda PEEK för att ersätta rostfritt stål i vissa 
tillämpningar.  
 

PVDF (Polyvinyldifluorid) 

Även denna plast har mycket god resistens mot kemikalier. Materialet är delkristallint, 
Temperaturegenskaperna är goda, likaså dess mekaniska egenskaper. Materialet är UV -
beständigt 

PA 12 (Polyamid) 
PA12 är en sort polyamid som är framtagen bland annat för att den absorberar mindre 
fukt än de mer använda sorterna PA6 och PA66. PA 6 har en fuktupptagning på ca 4 -9 % 
medan PA12 har runt 1 %. Den är delkristallin i sin struktur och har god 
nötningsresistens (Klason 2000, 120). Dess goda kombination av mekaniska och 
kemiska egenskaper gör PA12 till en plast som har många användningsområden. 
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Till de negativa egenskaperna hör att PA12 inte bör komma i kontakt med UV-strålar, då 
den riskerar att bli spröd. Materialet angrips även av starka syror så som ättiksyra och 
myrsyra.  

Exempel på användningsområden för PA12 är pumphjul, kugghjul, lager, maskinhus. 
Man lägga till en mängd olika tillsats- och fyllmedel för att förbättra och ändra vissa 
egenskaper så dem passar till det tänkta användningsområdet (Klason 2000, 120). 

 

POM (Polyoximetylen) 
POM är en konstruktionsplast som är kristallin i sin struktur. Den har god fukt- och 
kemikalieresistens. I konstruktionssyfte är de mekaniska egenskaperna som segh et, 
styvhet och krypresistens är väl kombinerade i POM. Även denna polymer kan anpassas 
med tillsats- och fyllmedel.  

POM är känslig för UV-strålning. Om man färgar polymeren kan UV-resistensen 
förbättras (Klason 2000, 117). Fuktabsorptionen är låg men användning i varmvatten 
bör undvikas då hydrolys kan uppstå.  

Exempel på användningsområden är pumphjul, pumphus, kugghjul, bensinpumpar, 
kopplingar och snäppen. 
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4.1.3 Fiberkompositer 
En fiberkomposit består vanligen av en polymer som är armerad med någon form av 

fiber. Det finns ett flertal olika fibrer som har olika egenskaper och används vid olika 

tillfällen. Det är på senare år som detta material blivit populärt.  

 

En egenskap som är unik för fiberkomposit är att materialet tillverkas samtidigt som 

den produkt som ska tillverkas. Riktningarna på fibrerna kan alltså väljas och formas 

specifikt i varje produkt. Detta gör att en mängd olika produkter med olika krav an 

tillverkas av fiberkomposit (Damberg 2001, 12). 

 

Tidigare har många konstruktörer tyckt att materialet varit svårt att göra beräkningar 
på då de är riktningsberoende. Egenskaperna i x-, y- och z-riktningarna är skilda från 
varandra medan exempelvis stål har liknande egenskaper i samtliga riktningar 
(Damberg 2001, 11). 

Fibrer 
Fiberkomposit är ett relativt nytt material som idag konkurrerar med bland annat metall 
i många sammanhang (Damberg 2001, 17).Det finns ett flertal fibersorter som används 
vid fiberkomposittillverkning och armering av plast. De fibersorter som behandlas i 
denna rapport är de två vanligaste sorterna, glasfiber och kolfiber. 

Det finns fler kvaliteter av glasfibrer. Man får ut dessa olika kvaliteter genom att variera 
dess sammansättning. Den vanligaste kvaliteten benämns E-glas och efter det är S-glas 
den vanligaste. Det som skiljer dessa två är att S-glas har 30 procent högre 
draghållfasthet och 20 procent högre E-modul än E-glas. C-glas tillhör också några av de 
vanligare kvaliteterna. C-glas har som speciell egenskap att den har bättre 
kemikaliebeständighet mot syror än E-glas (Damberg 2001, 21). Densiteten mellan de 
olika kvaliteterna skiljer sig inte märkbart. 

Nedan beskrivs de övergripande egenskaperna hos glasfibrer.  

 Goda termiska egenskaper 
 God korrosionsbeständighet 

 God elektrisk isolator 
 Hög specifik draghållfasthet 

Man kan framställa kolfiberfrån kol, petroleum, polyakrylnitril (PAN) eller syntetisk 
tjära (pitch). De vanligaste är att kolfiber är framställt från PAN-fibrer. 
 

Gemensamma egenskaper som kännetecknar kolfiber nämns nedan 

 Mycket hög specifik elasticitetsmodul 
 Mycket hög specifik hållfasthet 
 Hög termisk och elektrisk ledningsförmåga  
 Goda utmattningsegenskaper  

 Högt pris  

(Damberg 2001, 27) 
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Matrismaterial 
Det matrismaterial som används för kompositer är härd- eller termoplast. 
Tillverkningen av kompositen blir olika beroende på vilken av dessa sorter man väljer 

att arbeta med.  

Eftersom termoplast blir flytande vid upphettning och stelnar igen vid kylning blir det 
korta härdningstider och stora serier är lättare att tillverka. Härdplast levereras som 
harts i form av en vätska som även den härdar i värme.  Härdningsprocessen för en 
komposit med en matris av härdplast går långsamt och gör det svårt att producera stora 
serier. Härdplaster har många fördelar men en stor nackdel, förutom de långa 
härdningstiderna, är återvinningen av materialet. Eftersom härdplasten inte kan smältas 
igen efter härdning blir återvinningen svårare.  På grund av dessa nackdelar utvecklades 
under 90-talet användningen av termoplaster som matrismaterial (Damberg 2001, 41). 
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4.2 Tillverkning 
Ett flertal faktorer är med och styr val av tillverkningsmetod.  

Bland andra följande: 

 Materialval 

 Funktionskrav 

 Noggrannhetskrav och ytjämnhet(ytfinhet) 

 Geometri 

 Tillverkningsvolym(seriestorlek) 

 Kostnad 

(Jarfors et al. 2010, 8) 

Vid framtagning av produkt ska, utifrån funktionskraven, tas hänsyn till 

tillverkningsprocess, miljökrav, materialhushållning, kostnad samt materialegenskaper. 

Samspelet mellan material och metod är komplicerat (Jarfors et al. 2010, 9). Till exempel 

kan en del metaller inte gjutas med alla gjutmetoder. Materialen har också olika 

egenskaper. Till exempel är en del mer lämpade för svetsning. 

Ordet bearbetbarhet beskriver ett materials tillverkningstekniska egenskaper. De 

beskriver svårighetsgraden i att till låg kostnad eller på kort tid skära eller forma ett 

material till önskvärda mått och ytfinhet (Jarfors et al. 2010, 9). 

Bearbetbarheten innefattar även fler begrepp så som gjutbarhet och svetsbarhet. 

Gjutbarhet innebär ett materials förmåga att i smält tillstånd kunna gjutas till 

halvfabrikat eller färdiga detaljer (Jarfors et al. 2010, 9). 

 

Svetsbarheten beskriver materialets förmåga att sammanfogas genom svetsning. Detta 

innebär att materialet måste kunna smältas och sammanfogas svetsytan. Detta måste 

kunna ske utan för stor krympning och utan skadliga strukturomvandlingar. Förbandet 

bör få samma mekaniska egenskaper som grundmaterialet (Jarfors et al. 2010, 9). 
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4.2.1 Metaller 

Nedan beskrivs utvalda tillverkningsmetoder för metall. 

 

Gjutning 

Sandgjutning är en gjutmetod som använts i tusentals år.  Vid tillverkning används en 

modell av den detalj som ska gjutas (Jarfors et al. 2010, 150). Modellen för detaljen samt 

modell för gjutkanal och inlopp packas in i sand. Modellen består vanligen av två halvor 

för att de senare ska kunna avlägsnas, tillsammans bildar de formhåligheten (Jarfors et 

al. 2010, 150).  Håligheten fylls sedan med smält metall och formen slås sönder efter det 

att metallen stelnat. Hålrum i gjutstycket motsvaras av kärnor med samma form som 

hålrummet. 

 

Framställningen kan ske både för hand, s.k. handformning, och maskinellt då formarna 

skakas och pressas mekaniskt.  De som formas maskinellt får en jämnare hårdhet och 

därmed större måttnoggrannhet än handformade. För att öka måttnoggrannheten 

ytterligare kan man använda sig av högt tryckt vid formningen. 

Fördelar med metoden 

 De flesta metaller kan gjutas 

 Komplicerade former kan gjutas 

 Ingen begränsning i storlek uppåt 

 Små serier kan gjutas (låg initialkostnad) 

Nackdelar med metoden 

 Dålig ytjämnhet 

 Låg måttnoggrannhet 

 Storleksbegränsning nedåt 

 

Precisionsgjutning är en metod som innefattar ett flertal olika gjutprocesser som är 

uppbyggda på i princip samma sätt. Runt en modell av gjutstycket byggs en engångsform 

upp, modellen tas bort och smält metall hälls i formhåligheten. Formmaterialet är oftast 

av något keramisk material (Jarfors et al. 2010, 154). Shawprocessen är en 

precisionsgjutningsmetod som innebär att man framställer en delad form i eldfast 

material med kiselsyra som bindemedel. Formen torkas och hettas upp till ca 1000°C. Då 

modellen kan göras i trä eller gips är metoden lämpad för små serier och enstaka 

gjutstycken (Jarfors et al. 2010, 155). Metoden är väl lämpad för stålgjutning. I 

Shawprocessen är godsvikten begränsad upptill ca 600 kg. 
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Ytterligare en vanlig precisionsgjutningsmetod är vaxursmältningsmetoden. Metoden 

innebär att man först framställer en vaxmodell av gjutdetaljen (numera görs modeller 

även i andra polymera material). Sedan doppas modellen i en slurry innehållande ett 

keramiskt material och bindemedel. Den flytande komponenten kan vara vatten eller 

alkohol. Vattenbaserad slurry är att föredra ur miljösynpunkt (Jarfors et al. 2010, 156). 

Modellen droppas till dess att formskiktet är tillräckligt tjockt. Efter det torkas formen 

och vaxet smälts ur. Formen bränns sedan för att det ska bli tillräckligt hållfast, sedan 

kan gjutningen genomföras. 

 

Gjutstyckets storlek kan variera mellan 0.001 – 50 kg.  Metoden ger mycket hög 

måttnoggrannhet och med korrekt efterföljande värmebehandling får detaljen samma 

hållfasthetsvärden som en smidd eller valsad detalj (Jarfors et al. 2010, 156). 

För små serier med större detaljer är Shawprocessen än mer lämpad metod medan små 

detaljer i större serier framställs med fördel genom vaxursmältningsmetoden. På detta  

sätt kompletterar metoderna varandra (Jarfors et al. 2010, 156). 

Bockning 

Bockning är en vanlig metod när man vill forma plåt. Metoden går ut på att ytterytan 

förlängs medan innerytan komprimeras. För att brott på ytterytan inte ska ske bör man 

vara noga med vilken bockningsradie materialet klarar av. Bockningsradien beror på 

materialets typ och dess godstjocklek. Det finns flera olika bockningsmetoder så som 

fribockning, valsbockning och rullformning (Jarfors et al. 2010,  230). 

 

4.2.2 Plast 
Nedan beskrivs utvalda tillverkningsmetoder för plastmaterial. 

Formsprutning 

Denna tillverkningsmetod är den vanligaste bland plaster. Den går ut på att smält plast 

sprutas in i en kall form med hjälp av en skruv. Den smälta plasten stelnar  när den 

kommer i kontakt med den kalla formen och stöts sedan ut (Ullman 2003, 410). Man 

använder oftast denna metod vid stora serier då verktygskostnaderna är höga.  

Friformning 

Friformning är en tillverkningsmetod som fördelaktigt kan producera detaljer i små 

serier. Detta för att det inte behövs några förbearbetade formar eller specialanpassade 

verktyg. Metoden är förhållandevis snabb och används därför ofta av 

prototyptillverkare. Många material kan användas men polymert material är de som 

används mest på grund av den låga materialkostnaden (Zhou, 2009). Det finns olika 

metoder inom friformningen och gemensamt för dessa är att de har en CAD -fil som 

indata. Indata tolkas av maskinen på olika sätt beroende på metod och därför kan 

komplicerade former tas fram genom friformning.  
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SLS (selektiv laser sintring)   

Materialformen för denna metod är plast- eller metallpulver. Pulvret hälls i en 

byggkammare och bildar en pulverbädd. Pulverbädden kan variera i tjocklek men ligger 

vanligen mellan 0,1 och 0,15 mm. När pulverbädden bildats smälts pulvret ner av en 

kolsyrelaser och läggs på föregående lager. När ett lager är klart sänks detaljen ned ett 

steg för att nästa lager ska kunna läggas på. Indata styr hur lasern ska fördela materialet 

för att få fram den önskade detaljen. När processen fortskridit ska den färdiga detaljen 

kylas för att sedan rensas. En del efterbearbetning så som blästring och 

kontrollmätningar kan behöva göras (Prototal, 2014). Denna metod är fördelaktig när 

man kräver god hållfasthet och flexibilitet på den färdiga detaljen. Ofta används den för 

prototyptillverkning då det är en snabb metod.  

SLA (Stereolitografi)  

Till skillnad från SLS använder sig SLA av en vätskebaserad materialform. Ett tunt lager 

av vätska läggs ut i en behållare. Lagret är vanligen mellan 0,05 och 0,15 mm tjockt. En 

UV-stråle härdar sedan vätskan utifrån indata som även för denna metod är en CAD -fil. 

När strålen härdat det område som filen angett sänker man ner behållare ett steg och 

lägger på nästa lager av vätska och härdar sedan nästa område. Detta fortgår fram tills 

att den önskade formen tagits fram. När detaljen är klar tvättas den rent från ohärdad 

vätska och efterbehandlas i UV-ugn för att säkerställa att detaljen blivit härdad på alla 

ställen (Kristiansson, 2013). Denna metod används ofta när syftet med detaljen främst 

är visualisering.  

Byggning 

Produkten byggs upp för hand. Materialet som används är ofta gummi eller armerad 

plast. Detta är en metod anpassad för enstyckestillverkning eller små serier då  

den inte kräver några dyra verktyg . Metoden går långsamt då den inte är automatiserad. 

 

4.2.3 Fiberkompositer 
Nedan beskrivs utvalda tillverkningsmetoder för fiberkomposit. 

Handpåläggning 

Metoden använder sig av en form som vanligtvis tillverkas av trä, metall eller en annan 

polymer. Formen täcks av ett lager med gelcoat, en typ av vax med 

infärgningsmöjligheter.  Detta lager härdas och används som en grund till detaljen. På 

detta läggs en fibermatta som rollas med matrismaterialet. Denna process upprepas tills 

det att lagret med material blivit i rätt tjocklek.  

 

Metodens verktygs- och utrustningskostnader är förhållandevis låga i jämförelse med 

andra metoder för tillverkning av armerade material. Handuppläggning används därför 

ofta när enstaka eller få detaljer ska tillverkas. Den är främst lämplig för tillverkning av 

stora detaljer som båtskrov, mindre pooler och bilkarosser (Ullman 2003, 414). 
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Vakuuminjicering 

Vakuuminjicering kräver två formar. En hon- och en hanform. I honformen placeras 

fibermattan, hanformen placeras sedan ovanpå. Från hanformen går kanaler som först 

sprutar in matrismaterialet i flytande form. När hela formen är täckt med materialet 

sugs luft ut och det bli vakuum. Detaljen härdas för att sedan tas ut ur formen och rensas 

från överblivet material.  

Denna metod är utvecklad för att underlätta och förbättra arbetsmiljön då inga 

lösningsmedel eller andra ämnen frigörs vid processen (Ullman 2003, 414). 
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5. Genomförande 
Nedan följer en beskrivning av hur arbetet genomförts i olika steg. Kapitlet innefattar en 

beskrivning av CAD-arbetet följt av en analys av komponenterna utifrån ett 

korrosionsperspektiv och en kort analys av användarmiljön. Kapitlet innehåller även en 

beskrivning kring hur gruppen analyserat kring material och tillverkning och hur 

gruppen sorterat bland dessa. Detta följs sedan av en beskrivning av de lösningsförslag 

som tagits fram och avslutas med val av lösning. 

5.1 Modellering av komponenter 
Löpande under projektets gång har gruppen arbetat med att visualisera maskinens 

befintliga detaljer i CAD. Programmet som användes för detta var Creo Parametrics 2.0.  

Gruppen fick ritningar från WEDA som var utgångspunkten för arbetet, se bilaga 3.  När 

det dök upp frågor kring måttsättning hade gruppen kontakt med Klas Lange, 

handledare på WEDA, för att kunna arbeta vidare.  

Modellerna användes av gruppen som underlag vid förfrågningar av prisbilder samt 

tillverkningsmöjligheter.  

5.2 Analys av komponenter 
För att kunna finna lösningar på maskinens korrosionsproblem analyserades varje 

komponent var för sig utifrån ett korrosionsperspektiv. För detta använde gruppen sig 

av underlag som ritningar på komponenterna. Gruppen besökte även Weda för att titta, 

känna på och fotografera de komponenter som fanns tillgängliga på företaget.  

Arbetet började med att se över hur konstruktionen var uppbyggd, se figur 7 och 8. 

 

 

Figur 7: Figuren visar vart utvalda komponenter är placerade 

Munstycke 

Ram 

Framaxel 
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Figur 8: Figuren visar vart utvalda komponenter är placerade 

 

Ram 
Konstruktionen består av kvadratiska stålrör med tjockleken 2 mm som är hopsvetsade. 

Ramen har kontakt med bakaxlar, framaxeln, samt pump. 

 

Om ytan på det rostfria stålet skadas finns risk för punkt- och spaltkorrosion. 

Spaltkorrosion kan förekomma i skarvarna (skarpa hörn) eller om svetsen medfört 

ojämna ytor där vattnet kan ansamlas. Det finns även risk för spänningskorrosion då 

komponenten är svetsad. 

Mantel-drivmotor 

Denna del är fäst med skruvar i växelhuset. En del av pumpen är även fäst med 

spännband runt manteln (spår för bandet finns ingjutet). 

Om den målade ytan skulle komma att skadas finns risk för galvanisk korrosion i 

kontaktytan mot både skruvar och spännband. 

Bakaxelhus 

Två bakaxelhus är fästa på vardera sidan av växelhuset. Även ramen är fäst i de båda 

bakaxelhusen. Bakaxeln sitter på en axel som går in i de två bakre kugghjulen på vardera 

sidan och driver larvbanden. 

Bakaxelhus 

Mantel-drivmotor 

Växelhus 
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Skadas den målade ytan finns här risk för galvanisk korrosion i kontakten mot axeln och 

spänningskorrosion på grund av belastningar och vibrationer. 

Framaxel 

Framaxeln sitter fastskruvad i ramen och på en axel som går in i de två främre 

kugghjulen som driver larvbanden.  

Här finns precis som i bakaxelhusen risk för bland annat galvanisk korrosion och 

spänningskorrosion. 

Växelhus 

De båda bakaxelhusen är fästa i växelhuset. Mantel-drivmotor sitter även den fäst i 

växelhuset.  

Munstycke 
Munstycket belastas av pump och vilar på fram och bakaxlar. Då munstycket är svetsat 

föreligger risk för spänningskorrosion och korngränsfrätning. 

 

5.2.1 FMEA 
Efter att fakta samlats in kring olika typer av korrosion och de olika legeringarna som 

komponenterna bestod av kunde en analys påbörjas. 

Denna gjordes med hjälp av en FMEA (Failure Mode and EffectAnalysis), se bilaga 1. 

I den bifogade analysen syns resultatet av den. Där ser man till exempel att munstycket 

och ramen har lägst RPN, det vill säga risknummer, för galvanisk korrosion. Detta beror 

på att galvanisk korrosion sker på den oädlare av två metaller som i detta fall är 

aluminiumet. Både munstycket och ramen är gjorda i stål.  

 

Munstycket och ramen har båda fått högst RPN förspänningskorrosion. Ser man till de 

olika siffervärdena är risken för att det ska inträffa, det vill säga O(Occurancy), i 

munstycke och ram bedömt att vara lika stor som risken för gropfrätning i dessa 

komponenter. Dock är värdet D (Detection) störst för spänningskorrosion vilket gör att 

dess totala RPN blir störst. Detta beror på att spänningskorrosion är den korrosionstyp 

som är svårast att upptäcka. Även i övriga komponenter är risken för 

spänningskorrosion stor av samma anledning. 

RPN-värdet för spänningskorrosion är dock störst i munstycke, ram, framaxel och 

bakaxelhus på grund av att dessa komponenter tar störst belastning. 

 

Munstycke och ram har båda även fått höga värden för korngränsfrätning beroende på 

att dessa komponenter är svetsade. 

Risken för galvanisk korrosion är störst i bak- och framaxel då dessa komponenter har 

störst kontaktyta mot stålet. 



40 

I FMEA har en del åtgärder tagits fram för de olika korrosionstyperna. 

Den åtgärd som föreslogs som lösning på flest korrosionstyper var byte av material. Den 

enda korrosionstyp som enligt FMEA inte kunde lösas på detta sätt var 

spänningskorrosion. Dock kom gruppen senare fram till att även denna korrosionstyp 

skulle kunna motverkas genom att till exempel byta till ett duplexstål som motstår 

denna korrosionstyp bättre än det nuvarande austenitiska stålet.  

 

Övriga förslag på åtgärder var att se över svetsmetoden för att motverka 

korngränsfrätning, skapa en kåpa för skydd mot gropfrätning och reaktion med vatten, 

minska belastningar för att motverka spänningskorrosion och se över konstruktionen 

och eventuella trånga utrymmen för att motverka spaltkorrosion. 

 

5.3 Analys av användarmiljö 
Användarmiljön för produkten kommer som tidigare nämnt vara i avsaltningsverket 

vattenintag. De krav som gruppen fick från Weda var främst en fungerande produkt som 

inte korroderar i saltvattenmiljö. 

Utifrån en analys av användarmiljön tog gruppen fram följande krav på konstruktionen  

utöver kravet på korrosionsbeständighet, 

 

 Vattentät konstruktion 

 Tåla saltvatten med en salthalt på 5% 

 Tåla en vattentemperatur upp till 50° C 

 UV-beständig 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%B0
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5.4 Materialanalys 
Enligt den FMEA som gruppen tidigare gjort var lösningen på flera korrosionstyper att 

byta material. Man valde därför att undersöka material som har bättre beständighet mot 

korrosion än det befintliga. Samtidigt skulle materialen kunna svara mot de 

förutsättningar och krav som problemet gett gruppen, innefattande bland annat 

tidkravet. Materialen blev rostfritt stål, plast och fiberkompositer. 

5.4.1 Rostfritt stål 
Rostfria stål är i princip ett idealiskt material när det kommer till användning i 

avsaltningsverk enligt Saline Water Conversion Corporation, SWCC i Saudi Arabien, 

världens största producent av avsaltat vatten (Outokumpu 2004, 1:51). 

Gruppen valde att titta närmare på rostfritt stål av ett flertal anledningar. De stål som 

finns på maskinen idag hade klarat sig relativt bra, samtidigt som det var ett material 

Weda arbetat med tidigare. När korrosionsanalysen gjordes för att kartlägga problemen 

läste gruppen på om både rostfritt stål och aluminium för att förstå hur materialen 

reagerat. I det skedet gjordes en faktainsamling kring materialen som visade att andra 

legeringar av rostfritt stål uppfyllde de krav som satts upp för användarmiljön på ett 

mycket bra sätt.  

Inom klassen rostfritt stål finns flera mindre klasser som delats in efter materialets 

strukturform. De som valdes att undersökas närmre var klassen austenitiskt stål och 

austenit-ferritiskt stål (så kallade duplex stål). Dessa är de grupper som har bäst 

korrosionshärdighet. Även de material som idag finns i konstruktionen (316) är ett 

austenitiskt stål. De faktorer som avgör stålens korrosionshärdighet är 

sammansättningen av olika legeringsämnen. Stålet 316 är som tidigare nämnt en 

amerikansk standard och dess legeringssammansättning ligger i intervall som 

motsvaras av två olika legeringar i den europeiska standarden (EN), 1.4401 och 1.4436. 

 

Standard Struktur Typisk sammansättning( %) 

EN 

 

 C N Cr Ni Mo 

       1.4401 Austenit 0.04 
 

17.2 10.2 2.1 

1.4436 Austenit 0.04 
 

16.9 10.7 2.6 
 

En jämförelse av ståltypers sammansättning (Ur bilaga 2). 
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I FMEA framkom att den korrosionstyp som hade störst RPN värde för ramen och 

munstycket var korngränsfrätning. Detta beror på att dessa komponenter är 

sammanfogade genom svetsning. För att undkomma denna korrosionstyp ska stål med 

kolhalt under 0,03 % väljas. Dessa ståltyper är de austenitiska och duplexa stålen. 

Resultatet i FMEA visade även att spaltkorrosion och gropfrätning hade högst RPN 

värden för ramen efter spänningskorrosion och korngränsfrätning. Även detta beror 

delvis på att komponenten är svetsad men också på materialets sammansättning.  

Då de legeringstillsatser som bäst motverkar gropfrätning och spaltkorrosion är  

molybden och krom undersöktes ståltyper med högre andel av dessa legeringsämnen. 

De ståltyper med både låg kolhalt och höga legeringstillsatser är främst höglegerade 

austenitiska stål. För att behålla den austenitiska strukturen i dessa stål tillsätts ofta 

nickel. Nickel är ett väldigt kostsamt legeringsämne och som tidigare nämnt i 

faktainsamlingen finns då ofta fördelar att istället titta närmre på duplexa stål som inte 

har samma nickelmängd. Detta då dessa har en austenit-ferritisk struktur. Fördelarna 

med duplex-stål är deras hållfasthetsegenskaper, medan austenitstålen har fördelen att 

de är lättbearbetade, vilket bland annat gör de lättare att svetsa i. 

De duplexa stålen har generellt sett även de god svetsbarhet även om de inte är lika 

lättbearbetade som de austenitiska. Dock bidrar även kväve (N) i duplexa stål till 

materialets svetsegenskaper så en fördel kan vara att titta på duplexa stål med högre 

kvävehalt. 

I bilaga 2 syns de ståltyper som valdes att undersökas närmre. 316L är en lågkolvariant 

av det stål som idag finns i konstruktionen. Då det stålet innehåller mindre än 0.03 kol 

(C) har det god härdighet mot korngränsfrätning som kan uppstå i svetsen. Dock är 

molybden och kromhalten lika stor som för 316 vilket innebär att det inte har bättre 

härdighet än 316 mot andra korrosionstyper. 

Gruppen tittade närmre på ett antal ståltyper som tidigare använts i avsaltningsverk i 

liknande miljö. I anläggningar av samma typ som den som byggs idag används bland 

annat ståltyperna,645 SMO, 254 SMO, 2205, och SAF 250(Outokumpu 2004, 1:52).De två 

första är austenitiska och det senare duplexa stål. 

Jämför man dessa ståls PREN-värden ur bilaga 2 ser man att de höglegerade austenitiska 

254 SMO och 654 SMO är de material som har bäst korrosionshärdighet mot 

punktfrätning och spaltkorrosion, tätt följt av det duplexa stålet SAF 2507. Dock är 

varken 654 SMO eller 254 SMO att föredra ur prissynpunkt då de är stål rika på nickel. 

Sämst PREN- värde bland dessa stål i bilagan har det nuvarande316. 

Det duplexa stålet SAF 2507 har ett PREN-värde strax under 254 SMO’s. Detta stål skiljer 

sig alltså inte betydligt i sin härdighet från 254SMO, trots att det inte är lika höglegerat. 

Stål 2205 har ett PREN-värde på 34,95 och ligger mellan de övriga typerna i prestanda. 
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Samtliga stål har som tidigare nämnts använts i avsaltningsanläggningar i Saudi-

Arabien. Dock har man haft stora problem med stål 316L (Outokumpu 2004, 1:52). 

5.4.2 Plaster 
Fakta samlades även kring ett flertal polymermaterial då dessa är beständiga mot 

korrosion av den typ som sker i metall. Dock kan polymerer i olika grad vara känsliga 

mot kemisk nedbrytning på andra sätt.  

 

Gruppen valde att i första hand undersöka termoplaster som material. Detta ur ett 

miljöperspektiv då härdplast inte går att smälta om och återanvända på samma sätt som 

termoplast. Om det under processens gång skulle visa sig att termoplasters egenskaper 

inte skulle räcka till kan härdplaster vara ett senare alternativ för gruppen att titta på.  

Den information som samlades in kring ett flertal plaster stämde i olika grad in på de n 

första kravprofilen, se tabell1, gruppen tog fram för det tänkta materialet. De kraven 

som gruppen tolkade som relevanta i det första skedet av informationssökningen var låg 

vattenabsorption, god kemikaliebeständighet samt UV-beständighet. Dessa krav utgår 

ifrån den användningsmiljö maskinen ska arbeta i.  
 

KRAVPROFIL I 

Låg fuktabsorption 

God kemikaliebeständighet 

UV-beständig 
Tabell 1: Gruppens första kravprofil 

 

De material som valdes för vidare granskning var PTFE, PEEK, PPS och PDFV. Dessa 

material har alla mycket god kemikaliebeständighet och låg fuktabsorption. Den enda av 

dessa plaster som inte är UV-beständig är PEEK. Gruppen valde ändå att ta med denna 

plast för vidare undersökning då det finns möjlighet att göra den UV-beständig genom 

tillsatser.  

 

Vid vidare undersökning av materialen och dess tillverkningsmetoder kom mer 

information fram som fick gruppen att tänka ett steg längre. Kemikaliebeständigheten 

hos materialet, som gruppen ansåg vara ett viktigt krav på grund av den höga salthalten 

i vattnet, visade sig senare inte vara så viktig som tidigare antagits. Saltet i vattnet 

räknas visserligen som en kemikalie men i detta fall som en mild sådan. Att då välja en 

plast som är helt beständig mot alla kemikalier, även de starkaste, ansågs då inte vara 

nödvändigt. PTFE och PVDF som tidigt i processen var starka kandidater för sin 

utomordentliga kemikaliebeständighet sjönk därför i rank. Gruppens antagande stärktes 

av Bo Andersson, försäljningschef på plastföretaget Mouldex. Han svarade på frågan om 

någon av innan nämnda plaster skulle kunna användas för vårt ändamål.  
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”Det känns som ni kanske överspecificerat materialen en del, det borde kunna 

finnas annan plast som är rimligare i pris än de ni nämnde, vissa detaljer kanske 

behöver ha högspecificerade plaster men kåpor och liknande klarar sig nog med 

andra mer basplaster som man tillsätter lämpliga additiver till”  

 

PEEK och PPS går båda under namnet HI-TECH-material och används ofta när krav på 

goda mekaniska egenskaper och kemikaliebeständighet ställs. Enligt den första 

kravprofilen fanns dock inga krav på de mekaniska egenskaperna. Alexander Engström, 

universitetsadjunkt på Kungliga Tekniska Högskolan svarade på samma fråga som Bo 

Andersson. Alexanders spontana reaktion var att PTFE är för dyr för denna tillämpning 

och att man istället skulle titta på en billigare konstruktionsplast. Om de mekaniska 

egenskaperna inte skulle räcka till med en sådan plast finns armeringsalternativ så att 

hållfastheten stärks. 

 

Informationen kring dessa plaster gjorde att gruppen bestämde sig för att göra en 

ytterligare kravprofil, se tabell 2. I denna kravprofil tillsattes specifikare krav för att 

kunna få fram fler lämpliga material till maskinen.  De krav som beskrivs nedan togs 

fram ur ett egenskaps- och användningsområdesperspektiv. Kraven från den första 

kravprofilen finns även med i denna då dem fortfarande är relevanta. Kravet på 

kemikaliebeständigheten sänktes dock. 

 

KRAVPROFIL II 

Låg fuktabsorption 

Viss kemikalieresistens 

UV-beständig 

God slagseghet 

Kunna friformas 

Pris 

Tabell 2: Gruppen andra kravprofil 

 

 

 Den låga vattenabsorptionen krävs då materialet ska skydda de elektriska 

komponenter som driver maskinen.  En polymer som absorberar mycket fukt kan 

även svälla och därmed ändra dimensioner.  

 Kemikalieresistensen bör vara bra då det förekommer en mängd salter och 

mikroorganismer i användningsmiljön. Kravet är dock inte lika högt rankat som i 

kravprofil I på grund av tidigare nämnda anledningar.  

 Då maskinen konstrueras för att arbeta i Saudiarabien ställs högra krav på 

materialets UV-beständighet 

 Med risk för stötar, krockar, att maskinen tappas eller välter när den tas upp ur 

bassängen är slagsegheten för materialet ett viktigt krav.  
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 Tillverkningsmetoden måste väljas så att den blir fördelaktig vid små serier 

eftersom detta är vad WEDA i dagsläget utgår ifrån. Gruppen tittade på vilka 

tillverkningsmetoder som med fördel kan tillverka låga serier. Den metod som 

valdes som lämplig för tillverkning var friformningsframställning då andra 

tillverkningsmetoder kräver höga verktygskostnader. 

 Det finns flera faktorer som spelar in i priset av materialvalet. Det kan delas upp i 

materialkostnader, tillverkningskostnader samt efterbearbetningskostnader. 

Eftersom gruppen tog hänsyn till att låga serier skulle tillverkas var 

tillverkningskostnaderna en viktig aspekt.  

 

Efter att gruppen tagit fram kravprofil II för materialet tillkom två intressanta plaster, 

PA12 och POM. Dessa plaster stämde in på flera av kraven som gruppen ställt upp.  

 

POM blev ett intressant material då de tidigare använts som material till pumphus, 

pumphjul och vattenbehållare. Materialet har dålig UV-beständighet men även för detta 

material kan möjligheter för förbättringar undersökas. 

 

Under den första undersökningen av material valdes bland annat plasten PA bort på 

grund av dess höga vattenabsorption. Under en intervju med Alexander Engström fick 

gruppen information om att det finns fler sorter av PA som har lägre vattenabsorption 

än den mest använda sorten, PA66. Detta undersöktes då denna plast i övrigt var ett bra 

alternativ som även kan armeras med glasfiber för bättre hållfasthet. 

Tillverkningsmetoderna för PA varierar men en av de möjliga är friformning, vilket är en 

stor fördel.    

 

För mer information kring möjligheterna med PA12 kontaktades företaget Prototal AB. 

De tillverkar bland annat prototyper av PA12, antingen med eller utan glasfiber. 

Gruppen bifogade de detaljer, som under projektets gång modellerats i CAD, för en 

förfrågan om dessa kunde göras av PA12 eller PA12+GF genom friformning. Eftersom 

man kan använda sig av flera olika metoder inom friformningsframställning var gruppen 

intresserade av vilken metod Prototal kunde rekommendera. Jonas Sandwall, 

försäljningschef på Prototal AB som gruppen hade kontakt med svarade att dessa 

detaljer kunde göras både i PA12 och PA12+GF. 

 

Gruppen tog sedan fram en tabell för att jämföra de olika plasterna, se tabell 3. Som 

tabellen visar uppfyller inte alla material alla krav. Som tidigare nämnt kan plasters 

egenskaper modifieras på många olika sätt med hjälp av tillsatser, därför ville gruppen 

undersöka denna möjlighet innan man helt valde bort någon. 
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Vatten 

absorption 

(%) 

Kemikalie 

beständighet 

UV-

beständighet 
Slagseghet Friformning Prisindex* 

Armerings 

möjligheter 

PTFE <0.01 Utmärkt Bra Medel Nej Över 10 Ja 

PPS 0.01 Utmärkt Bra Låg Nej Över 10 Ja 

PEEK 0.5 Utmärkt Dålig Medel Nej Över 10 Ja 

PVDF <0.04 Utmärkt Bra Medel Nej Över 10 Ja 

PA12 1 God Dålig Medel Ja 3 till 10 Ja 

POM 0.2 God Dålig Hög Nej 3 till 10 Ja 

Tabell 3: Jämförelse av undersökta plaster * Prisindex gäller när den vanligaste plasten PE-LD har 
prisindex  

 

Som tabell 3 visar har de fyra första plasterna ett högt prisindex. Men samtliga har 

samtidigt bäst kemikaliebeständighet och låg vattenabsorption. Gruppen valde dock 

efter diskussion kring detta att sortera bort PTFE, PEEK och PVDF då dessa plaste r var 

överkvalificerade för ändamålet. Priset var heller inte rimligt eftersom det är baserat på 

dessa plasters extrema egenskaper som i detta fall inte var nödvändiga.  

 

Med dessa plaster strukna hade gruppen kvar tre kandidater. Dessa presenterades i ett  

lösningsförslag med för och nackdelar för WEDA och handledare Ola Narbrink i en 

delpresentation 6 veckor in i projektet.  

 

5.4.3 Fiberkomposit 
I början av projektet undersöktes materialgruppen fiberkompositer. Detta för att de är 

ett material som på senare tid blivit ett populärt material att ersätta metall med.  

Då gruppens erfarenheter av materialet var begränsade blev ett studiebesök en relevant 

start. Gruppen besökte företaget Faiber AB. En närmare beskrivning av företaget finns i 

bilaga 4. Målet med besöket var att få kunskap kring materialets egenskaper och dess 

tillverkningsmetoder.  

Under besöket träffade gruppen Susanne Svedberg, VD på Faiber, samt Lars Perbo som 

äger företaget. Gruppen presenterade problemet och den information som hittills 

samlats in kring problemet. Även bilder och ritningar visades på konstruktionen som 

den ser ut idag. 

Faiber arbetar med glasfiber eller kolfiber som fibermaterial samt polyester, vinylester 

och epoxi som matrismaterial. Dessa används i olika kombinationer beroende på 

användningsområdet för den tänkta detaljen. Under besöket diskuterades möjligheten 

att göra YT-600 av fiberkomposit. Susanne och Lars var då båda överens om att detta 

inte skulle bli lönsamt då maskinens detaljer inte var lämpade för de 

tillverkningsmetoder de använder. Den bästa lösningen ur ett fiberkompositperspektiv 

var enligt Lars att integrera fler delar i en och samma detalj. Formerna på detaljerna var 
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ett problem då dessa kunde vara för komplicerade och små. Ett alternativ som efter 

denna information diskuterades var att göra ett chassi av komposit till maskinen. 

Chassit skulle då skydda de inre komponenterna samtidigt som formen på chassit skulle 

vara lättare att tillverka ur ett fiberkompositperspektiv.  

Under besöket diskuterades även materialets egenskaper och att det för vissa detaljer 

eventuellt skulle vara överkvalificerat. Lars gav tipset att undersöka plast närmare då 

han trodde att det skulle vara en billigare och bättre lösning. 

Seriestorleken blev det avgörande för att gruppen skulle kunna ta beslutet att inte gå 

vidare med detta material som en lösning på problemet. För att detta material med 

tillhörande tillverkningsmetoder skulle vara lönsamt behövde seriestorleken vara hög.  
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5.5 Tillverkningsanalys 
Nedan följer en analys av möjliga tillverkningsmetoder i detta projekt. 

5.5.1 Rostfritt stål 
Val av tillverkningsmetod styr till stora delar komponenternas och maskinens slutgiltiga 

pris och egenskaper. Samtidigt som komponentens egenskaps- och priskrav styr valet av 

tillverkningsmetod (Jarfors et al. 2010, 140).   

 

Vid jämförelser mellan olika metoder är det viktigt att titta på den totala 

tillverkningskostnaden. En metod kan till exempel vara väldigt kostsam i ett tidigt skede 

men ändå vara mer lönsam i ett senare skede av processen (Jarfors et al. 2010, 140).   

Gruppen valde att framförallt undersöka gjutning som tillverkningsmetod för  

komponenterna i aluminium. Dessa komponenter har komplicerade konstruktioner so m 

med fördel kan göras i gjutformar. Dessutom finns ett antal gjutmetoder som är 

fördelaktiga för tillverkning i låga serier. 

Vid valet av gjutmetod finns framförallt tre avgörande parametrar: 

1. Typ av legering 

2. Seriestorlek 

3. Storlek på detalj 

(Jarfors et al 2010, 140) 

De metoder som är fördelaktiga vid små serier är framförallt sandgjutning och 

precisionsgjutning. Inom precisionsgjutning skulle framförallt Shawprocessen vara 

passande för tillverkning av våra gjutna komponenter, då Shawprocessen är lämpad för 

tillverkning av större komponenter och lägre serier medan vaxursmältningsmetoden 

passar bättre för flera små detaljer. 

Jämför man sandgjutning med Shawprocessen är fördelarna framförallt den lägre 

kostnaden. Fördelarna med Shawprocessen är dock att man får en finare ytfinhet och att 

det därför innebär mindre efterbearbetning. 

På komponenterna i YT-600 finns dock inga höga krav på ytfinhet dock bör ytan inte 

vara så ojämn och skrovlig att de gynnar korrosionsangrepp. 

Gruppen kontaktade Norrhults stålgjuteri AB som gjuter i sand och Kihlbergs stål AB 

som arbetar med precisionsgjutning för synpunkter kring möjlighet att gjuta 

komponenterna i de materialalternativ som tagits fram. Gruppen fick svar från båda 

tillverkare att stålen går att gjuta i båda tillverkningsmetoder. 

Johan Rask, Q & P koordinator på Norrhults stålgjuteri bekräftade även de tänkta 

materialvalen för miljön. 
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5.5.2 Plast 

Som tidigare nämnt behövde tillverkningsmetoden gruppen valde vara anpassad för 

små serier. Den tänkta tillverkningsmetoden, som sedan blev ett krav, under projektets 

gång var friformning. Denna metod valdes då gruppen kommit fram till att de är den 

metod bäst lämpar sig för enstyckstillverkning och mycket små serier. I jämförelse med 

andra tillverkningsmetoder så som formsprutning kräver friformning inga 

verktygskostnader.  

 

Som man kan se i tabell 4 är även byggning lämpat för enstyckstillverkning och låga 

serier. Varför grupper inte valt att ta med denna metod är för att detaljerna till YT-600 

är för små och har för mycket detaljer. Detta skulle ta mycket tid då byggningen sker 

manuellt. 

 

 

Friformning är en bra metod för prototyptillverkning. Detta kan vara en stor fördel då 

man utan större kostnader kan tillverka testdetaljer av plast för att se om resultatet blir 

det man önskat.  

Friformning har fler metoder som det tidigare skrivs om i denna rapport. Beroe nde på 

vad man har för krav på detaljerna som ska produceras väljer man metod. I samråd med 

Jonas Sandwall på Prototal valdes metoden SLS då kravet på YT-600:s detaljer stämmer 

överens med vad SLS kan erbjuda för kvalitet.  

 

  

   

Seriestorlek (styck) 

   
1 10 100 1000 10000 10000 1000000 

Formsprutning   

Varmformning   
Form- och sprutpressning   

Byggning   
Formblåsning   

FFF   

Tabell 4:Samband mellan tillverkningsmetod och seriestorlek  
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6. Lösningsförslag 
Under den delpresentation som hölls sex veckor in i projektet presenterade gruppen tre 

olika lösningsförslag till Weda. Dessa innefattade tre allmänna lösningar, ett förslag i 

rostfritt stål, ett i plast och ett förslag att lösa problemen med hjälp av en offeranod och 

isolering. Förslagen var i detta skede inga färdiga lösningar men en bra bit på vägen. 

Presentationen hölls för att tillsammans med uppdragsgivaren besluta om en riktning 

att gå vidare med. 

 

6.1 Lösningsförslag 1 
Gruppens första lösningsförslag innefattar en konstruktion tillverkad i ett och samma 

rostfria stål. På detta sätt undviks den galvaniska korrosionen helt. För att minimera 

risken för övriga korrosionstyper väljs ett duplex eller höglegerat austenitiskt rostfritt 

stål.  De ståltyper som presenterades var 654 SMO, 254 SMO, 2205, och SAF 2507. De två 

första är austenitiska och det senare duplexa stål. 

Detta lösningsförslag innefattar tillverkning av gjutning för de komponenter som idag är 

tillverkade i aluminium. Gruppen har främst tittat på sand- och precisionsgjutning. 

Ramen och munstycket tillverkas på samma sätt som idag men med det nya materialet. 

 

6.2 Lösningsförslag 2 
Det andra lösningsförslaget gruppen tog fram innefattade även det ett materialbyte. Det 

nya materialet skulle bli plast, alternativt armerad plast. Med plast skulle korrosion inte 

uppstå i samma omfattning som den gör idag. 

De tre plaster som fanns med i förslaget var PPS, POM och PA12. Dessa stämmer in olika 

mycket på de krav som ställs på maskinens delar. 

Den tänkta tillverkningsmetoden för detaljerna är friformning med SLS metoden. De 

större detaljerna så som ramen och munstycket skrivs ut i mindre delar för att sedan 

sammanfogas med lim. 

 

6.3 Lösningsförslag 3 
Det tredje lösningsförslaget togs fram för att hitta en lösning som skulle vara enklare att 

utföra.  Detta även för att undersöka vad som kunde göras i konstruktionens 

uppbyggnad för att motverka korrosion, då utan att behöva ändra tillverkningsmetod 

eller material. Fördelen blir framförallt priset. Denna lösning förebygger endast 

galvanisk korrosion, men hindrar inte materialen för att själva korrodera i reaktion med 

vattnet, den är därför inte lika hållbar som övriga lösningar. Tillsammans med isolation 

av materialen kan även en offeranod undersökas att använda. 

Genom att isolera de två metalliska materialen ifrån varandra förhindrar man den 

galvaniska reaktionen. Vid varje kontaktyta placeras en polymer med hög elektrisk 
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resistans. Detta kan vara till exempel PVC eller silikon. 

 

6.4 Utvärdering av lösningsförslag 
För att jämföra de tre presenterade lösningsförslagen använd gruppen sig av en pugh -

matris, se tabell 5. I matrisen viktades egenskaper som gruppen ansåg relevanta vid en 

jämförelse. Som referens i matrisen valdes den befintliga konstruktionen som idag som 

är tillverkad i aluminium och rostfritt stål. Kraven viktades från 1 till 5, där 5 var det 

viktigaste. 

Pugh matrisens krav 

- Korrosionsbeständighet. Detta krav ställdes upp då gruppen ville jämföra hur bra 

korrosionsbeständigheten var på de nya lösningarna mot den befintliga. Då gruppen 

ansåg att detta krav var det viktigaste fick kravet viktningen 5. 

- Hållfasthet. Med detta krav ville gruppen jämföra de olika lösningsförslagens 

hållfasthet över lag. Kravet viktades till 2. 

- Kräver omkonstruktion. Detta krav var viktigt för gruppen då en eventuell 

omkonstruktion skulle kräva mer tid än vad gruppen hade under detta projekt. Detta 

krav viktades till 4. 

- Process. Detta krav innefattar tillverkningsprocessen. Det jämför parametrar som tid 

och lättillgänglighet. Kravet viktades till 3. 

PUGH-Matris Examensarbete VT 2014     12-05-2014                                             
ElifÖzpekmezci                            

Angelica Eriksson 

Egenskaper 
Viktning Förslag Referens 

  1 2 3 REF 

Material   

Korrosionsbeständighet 5 ++ ++ + 0 

Hållfasthet 2 + - 0 0 
Tillverkning   

Kräver omkonstruktion 4 - -- 0 0 

Process 3 0 ++ - 0 
Resultat   

Summa(+)   12 16 5 0 

Summa(-) 
  

4 
-

10 
3 0 

Summa   8 6 2 0 

Vidareutveckling 
  

JA JA NEJ - 

Tabell 5: Pugh-matris 
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Som matrisen visar fick lösningsförlag 1 flest poäng om man utgår från summan. Om 

man istället tittar på den lösning som fick flest plus, var det lösningsförslag 2. Denna 

lösning fick samtidigt flest minus. Eftersom att kraven var få och matrisen inte var något 

grundande beslutsunderlag valde gruppen att gå vidare med både lösningsförslag 1 och 

lösningsförslag 2. Detta i samråd med WEDA. 

Lösningsförslag 3 valdes bort då detta ansågs vara en kortvarig lösning som också 

visade sig vara den som fått minst poäng i gruppens pugh-matris. 
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6.5 Slutlig materialanalys 
Vid presentationen bestämdes, tillsammans med WEDA och handledare Ola Narbrink, 
att gruppen skulle gå vidare med att titta på två lösningsförslag. Detta på grund av att 
man i detta läge inte hade tillräcklig information för att kunna välja ett av förslagen. 
Gruppen analyserade då vidare kring förslag 1 och 2. 
 
Rostfritt stål 

De fyra stålen som presenterades i lösningsförslag 1 var två austenita och två duplexa 

stål. De två austenitiska stålen har högst PREN-värden, men används främst i mer 

extrema miljöer än den tilltänkta för produkten. Dessutom är det höga priserna en stor 

nackdel för dessa stål. 

 

Fördelarna med de duplexa stålen är främst att det motstår spänningskorrosion bättre 

än de austenitiska. Detta bekräftades även i mötet med Andrew Gordon på SWEREA som 

berättade att dessa stål sällan berörs av spänningskorrosion under temperaturer runt 

60 °C. Stål SAF 2507 har dessutom ett PREN-värde bara strax under 254 SMO.  Även stål 

2205 är klart bättre än stål 316 som används idag, dock har man identifierat mindre 

problem med även denna ståltyp på avsaltningsverk i Saudi-Arabien. De tre övriga 

stålen SAF 2507, 254 SMO och 654 SMO har använts utan rapporterade problem. 

 

Med detta som grund valde gruppen att tillverka komponenterna i stål SAF 2507. 

Den valda tillverkningsmetoden blev sandgjutning då fördelarna med precisionsgjutning 
är framförallt ytfinheten som inte har höga krav för konstruktionen. Fördelen med 
sandgjutning är initialkostnaden. För råd och bekräftelse kring möjlig tillverkning 
skickades CAD-filer till Norrhults stålgjuteri. 
 
Plast 
För lösningsförlag 2 valdes att endast titta vidare på PA12+GF på grund av att detta var 

den plast som kunde friformas. De andra plasterna ansågs som eventuella kandidater 

om det i framtiden skulle vara aktuellt med en större serie vid tillverkning.  

 

Efter detta beslut togs kontakten upp med Prototal för att få en prisbild på detaljerna i 

PA12+GF. Priset baserades på de CAD-filer som gruppen modellerat.  

 

Efter att förslaget diskuterats inom gruppen och sedan presenterats för WEDA valdes 

detta förslag bort. Detta på grund av att en konstruktion av PA+GF skulle vara mer 

fördelaktigt att konstruera om från början då PA12+GF är material som står längr e ifrån 

aluminium än ståli mekaniska egenskaper. Men det som framförallt avgjorde att detta 

förslag föll bort var tiden som skulle behöva läggas på tester av materialet i miljön. Det 

konkurrerande förslaget i stål är tidigare beprövat i liknande miljöer till skillnad från 

PA. Detta gjorde att gruppen inte ville rekommendera något som inte kunde säkerställas 

inom projektets rama 
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7. Resultat 
I detta kapitel beskrivs resultatet av arbetet och det lösningsförslag so m gruppen valt att 

rekommendera, samt de modeller som gruppen arbetat fram. 

 

Det lösningsförslag som, efter analysen av de framtagna, valdes var lösningsförslag 1. 

Detta resultat innefattar ett materialbyte av samtliga komponenter i maskinen YT-600.  

Denna lösning innebär ett materialbyte till det rostfria stålet SAF 2507 

Stålet är ett duplexstål med hög hållfasthet och höga tillsatser molybden och krom, 

vilket innebär att det har hög härdighet mot både spänningskorrosion, gropfrätning och 

spaltkorrosion. Med sitt låga kolinnehåll är det även immunt mot korngränsfrätning. 

Materialet har använts med stor framgång både i marina sammanhang men också just i 

avsaltningsverk i Saudi-Arabien. 

De gjutna komponenterna (växelhus, bakaxelhus samt mantel-drivmotor) tillverkas med 

hjälp av sandgjutning då denna metod kan gjuta komplicerade former. Den är även 

anpassad för enstyckestillverkning och låga serier. 

 

För svetsning av komponenterna används svetsmetoden TIG. Denna metod ger en ren 

svets som håller hög kvalitet. För duplexa stål rekommenderas att använda svetstråd då 

en utebliven sådan kan leda till sämre korrosionsbeständighet. Då duplexa stål 

innehåller kväve och detta ämne vid svetsning har en tendens att förloras, bör även 

svetstråden innehålla en mängd kväve för att kompensera förlusten. Förlusten av kväve 

innebär att den austenitiska strukturen minskar och stålet blir mindre svetsbart. Tråden 

bör även innehålla en mängd nickel då detta ämne, precis som kväve, bildar austenitisk 

struktur som krävs vid svetsning.  
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7.1 Modellering av komponenter 
I figurerna ned visas bilder på de CAD-modeller gruppen tagit fram. 

 

Figur 9: Ram  

 

 

Figur 10: Munstycke med tillhörande rördel 

 

 

Figur 11: Framaxel 
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Figur 12: Mantel-drivmotor 

 

 

Figur 13: Bakaxelhus 

  



58 

  



59 

8. Analys 
Nedan följer en analys av de resultat gruppen kommit fram till samt en analys av 

arbetsprocessen. 

Analys av resultat  

Enligt materialanalysen skulle bytet till ett rostfritt stål anpassat för att användas i en 

saltvattenmiljö lösa de korrosionsproblem som gruppen konstaterat i analysen av 

komponenter.  

Dock har inga tester gjorts i projektet för att bekräfta detta resultat.  

De slutsatser som dragits under projektets gång har många gånger baserats på andra 

tester och på användandet av det rekommenderade materialet i liknande miljöer.  

 

Det resultat som till slut erhållits har berott av många faktorer. Tidkravet har till 

exempel inneburit att lösningsförslag 2, i plast, inte hunnits undersökts fullt ut och 

därför inte har kunnat jämföras mot stålet utifrån ett rent funktionsperspektiv. På detta 

sätt har tidkravet varit en parameter som avgjort val av rekommendation i just detta 

projekt. Ett projekt sträckt över en längre tid hade kunnat ge ett annorlunda resultat och 

en annan rekommendation. Det finns därför stort värde i att gå vidare och göra 

ytterligare undersökningar i tänkbara material. 

Samtidigt finns möjligheter att undersöka vidare stål 2205 inom lösningsförslag 1 . Då 

detta stål använts i avsaltningsverk tidigare men man haft en del problem ville gruppen i 

detta projekt inte rekommendera detta stål i första hand. Dock ställs inte nödvändigtvis 

lika höga krav på våra komponenter som på dem delar i verket där de tidigare använts. 

Därför finns utrymme för vidare undersökning som skulle kunna gynna prisbilden. 

Den rekommenderade tillverkningsmetoden valdes grundad på kraven för låga serier, 

detaljens storlek samt initialkostnad. Dock har ingen exakt prisbild fåtts på vad en 

efterbearbetningskostnad skulle kunna ligga på för sandgjutning i jämförelse med 

precisionsgjutning. Det är konstaterat att precisionsgjutning är en dyrare metod över lag 

men då den kräver mindre efterbearbetning är det inte en självklarhet att inte även den 

metoden skulle vara lämpad för att tillverka komponenterna. 

Målet för framtagning av 3D-modell i visualiseringssyfte uppnåddes delvis. Gruppen tog 

fram 3D- modeller på komponenterna med hjälp av CAD-program och har kunnat 

använda det för att få till exempel prisförslag och synpunkter på tillverkning. Dock hade 

gruppen en del svårigheter med tolkningen av ett flertal ritningar som tillhandahållits 

från Weda vilket innebar att en del mått fick bestämmas tillsammans med företaget 

vilket inte var tänkt från början.  Detta ledde till att en av komponenterna, växelhuset, 

inte blivit klart i tid. Dock kunde övriga komponenter användas som underlag för analys 

kring tillverkningsmetoder. 
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Analys av process 

Gruppen har under hela projektets gång haft som mål att arbeta strukturerat och 

metodiskt. Detta har gjorts genom att följa den tidsplan som togs fram i början av 

projektet samt kontinuerlig kontakt med uppdragsgivare och handledare från KTH. När 

tidsplanen inte gick att följa planerades aktiviteterna om på bästa möjliga sätt för att 

projektet hela tiden skulle gå framåt. Loggbok fördes dagligen för att gruppen vid 

eventuella problem skulle kunna gå tillbaka och analysera detta.  

Under projekttiden har gruppen haft sin utgångspunkt på KTH Campus Telge. Man har 

haft en bra möjlighet att kontakta och besöka företaget som även det ligger i Södertälje. 

Om gruppen skulle haft sin utgångspunkt på företaget skulle eventuellt frågor och 

otydligheter kunna lösas snabbare.  

Två studiebesök gjordes för att få en bättre inblick i det som var relevant för gruppen. I 

efterhand skulle studiebesöken varit mer fördelaktiga om de skett senare under 

projektets gång då gruppen visste mer vad som var relevant att veta mer om. Samtidigt 

som det var bra att göra detta i början då gruppen tidigt kunde välja bort fiberkomposit 

som lösning på problemet. Detta underlättade för gruppen då tid kunde läggas på mer 

fördelaktiga lösningsförslag.    

Gruppen har under projektets gång använt sig av ett flertal beprövade metoder för att 

kunna analysera och jämföra komponenter samt lösningsförslag.  

Tidigt i processen gjordes en FMEA av de befintliga komponenterna för YT-600. Denna 

analys var en bra grund för gruppen då den tydligt visade vilka korrosionstyper som 

sannolikt drabbat maskinen. Då gruppen under stora delar av projektets gång fick mer 

information kring korrosion från bland annat studiebesök, skulle denna analys kunna 

utvecklats. Utveckling av analysen skulle då eventuellt resulterat i mer precisa åtgärder 

för de olika korrosionstyperna. 

Pughs matris var en annan metod som senare under projektet användes för att jämföra 

de olika lösningsförslagen som tagits fram. Då de fanns få kriterier i denna blev den 

endast en fingervisning åt vilket håll gruppen skulle kunna gå vidare. Om fler kriterier 

fanns med skulle denna kunna användas som ett mer grundligt beslutsunderlag än vad 

den gjorde i detta projekt. De få kriterierna berodde på att gruppen inte hittat svar på 

relevanta frågor så som prisbild för de olika materialen samt de olika 

tillverkningsprocesserna. Matrisen var ändå nödvändig då den fick gruppen att tänka 

efter och inse att endast ett förslag inte kunde väljas i det skedet.  

De mål som sattes upp i projektets start tycktes då vara välformulerade och mätbara. I 

efterhand skapade dock ett par av dem en del förvirring inom gruppen. Målet om 

visualisering av komponenterna kunde varit med specifikt då visualisering kan tolkas på 

fler olika nivåer. Även målet om förslag på tillverkningsmetoder för lösningarna kunde 

vara mer specifikt då gruppen blev osäker på omfattningen av de förväntade resultatet.  
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9. Slutsats och rekommendationer 
Projektet resulterade i en lösning som uppfyllde det övergripande målet. Det 

rekommenderade materialbytet innebär en produkt anpassad för att klara 

användarmiljön. Dock uppnåddes inte delmålet med att alla komponenter skulle 

modelleras i CAD då växelhuset inte blev färdigt. 

Att det ena delmålet inte blev uppfyllt kan bland annat bero att det uppsatta målet inte 

var tillräckligt mätbart. En lärdom gruppen tar med sig är att tydliggöra målen tidigt i ett 

projekt. 

De lösningsförslag som rekommenderas för vidare undersökning är både det valda 

Lösningsförslag 1 i stål samt Lösningsförslag 2 i plast. Inom förslag 1 finns möjligheter 

att undersöka stål 2205 närmare och inom förslag 2 bör mer omfattande tester göras för 

att undersöka materialens möjligheter i användarmiljön. 

I förslag 1 behöver komponenterna omdimensioneras då godstjockleken kan göras 

tunnare när man övergår från aluminium till stål. Dock kan formerna på komponenterna 

behållas i större utsträckning än för förslag 2.  

Förslag 2, i plast, skulle omkonstrueras från början för att få förslaget så fördelaktigt 

som möjligt. 

Gruppen rekommenderar därför Weda att för projekt som ligger nära i tiden använda 

stål SAF2507 samt se över lösningsförslag 2 för projekt längre fram.  

 

  



62 

  



63 

10. Källförteckning 

Tryckta källor 

 
Damberg, Håkan (red.). 2001. Komposithandboken. Stockholm: Industrilitteratur AB. 

Jarfors, E W, Anders., Carlsson, Torgny., Eliasson, Anders., Keife, Hans., Nicolescu, Cornel-

Mihai., Rundqvist, Bengt., Bejhem, Mats. & Sandberg, Björn. 2010.Tillverkningsteknologi. 

Upplaga 4:1, Lund: Studentlitteratur AB 

ISBN 978-91-44-07039-1 

Jessen, Clas Qvist. 2011. Rostfritt stål och korrosion. Upplaga 1. Skanderborg: Damstahl. 

ISBN 978-91-633-978-9 

Klason, Carl. 2000. Plaster. Upplaga 4. Stockholm: Industrilitteratur AB. 
ISBN 91-7548-383-1 

Mattson, Einar. 1987. Elektrokemi och korrosionslära. Stockholm: IngemarRoos AB. 

ISBN 91–87400-01-4 

Outokumpu Stainless AB.2004.Corrosion Handbook. 

Espoo: Outokumpu Stainless Steel Oy 

 

Sweitzer, Philip A. 2007. Corrosion of Polymers and Elastomers.Boca Raton: Taylor and 

Francis Group.  

ISBN 978-0-8493-8243-7 

Ullman, Erik. 2003. Materiallära. Utgåva 14. Stockholm: Liber AB.  
ISBN 978-91-47–05178-6 
 
Vargel, Christian. 2004. Corrosionof Aluminium. Oxford: Elsevier Ltd. 
ISBN 0 08 044495 4 
 

Elektroniska källor 

 
Begroup, 2014, Om rostfritt stål 

http://www.begroup.com/sv/BE-Group-

sverige/Produkter/Rostfritt/Produktinformation/Om-rostfritt-stal/ 

Begrouop, 2014, Stålsorter 

http://www.begroup.com/sv/BE-Group-

sverige/Produkter/Rostfritt/Produktinformation/Stalsorter/ 

 

http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverige/Produkter/Rostfritt/Produktinformation/Om-rostfritt-stal/
http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverige/Produkter/Rostfritt/Produktinformation/Om-rostfritt-stal/
http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverige/Produkter/Rostfritt/Produktinformation/Stalsorter/
http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverige/Produkter/Rostfritt/Produktinformation/Stalsorter/


64 

D5q 2011, FMEA-Grunder 

http://www.d5q.se/wp-content/uploads/2011/03/FMEA1.pdf 

Nationalencyklopedin, 2014 Korrosion 

http://www.ne.se/lang/korrosion (Hämtad 2014-04-14 10.32) 

Plannja, 2014 Råd om val av material och underhåll 

http://www.plannja.se/Documents/SE/broschyrer/se-plannja-rad-om-val-av-material-

och-underhall-2014.pdf (Hämtad17-04-14 13:39) 

Provexa, 2011 Korrosion 

http://www.provexa.com/kunskapsbank/korrosion/ (Hämtad 2014-04-14 11:44) 

Sandvik, 1995.Welding practice for the Sandvik duplex stainless steels SAF 2304, SAF 2205 

and SAF 250.Sandvik. 

http://www2.sandvik.com/sandvik/0140/internet/se01280.nsf/0/ecd132de31b33bd0852

56bd5006d666b/$FILE/Welding%20Practice%20for%20Sandvik%20Duplex.pdf 

(Hämtad 2014-05-30 17:10) 

TWI, 2014.Duplex stainless steel 

http://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/duplex-stainless-

steel-part-2-106/(Hämtad 2014-05-30 14:10) 

Weda, 2014, About Weda 

http://www.weda.se/about/ (Hämtad 2014-04-04 13:00) 

 

Western Australia Water Corporation, 2006, Desalination 

http://www.environment.gov.au/system/files/pages/c2844949-a799-45ac-a72c-

93694e1ff9bc/files/desal.pdf(Hämtad 2014-04-04 12:00) 

Kristiansson,  Mattias. 2013. Så fungerar SLA – stereolitografi.3dp. 

http://3dp.se/sa-fungerar-sla-stereolitografi/(Hämtad: 2014-05-28 18.13) 

 

Prototal, 2014. SLS data/metod. Prototal. 

http://www.prototal.se/metoder-plast/sls/#uploads/pics/sls1.jpg 

(Hämtad: 2014-04-23 17.04) 

Kristiansson, Mattias.2013. Så fungerar Fused Deposition Modeling. 3dp. 
http://3dp.se/sa-fungerar-fused-deposition-modeling/(Hämtad: 2014-05-29 10.43) 

Zhou, Jinming, 2009. Friformsframställning. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/friformsframst%C3%A4llning(Hämtad: 2014-05-29 10.48) 

 

 

http://www.d5q.se/wp-content/uploads/2011/03/FMEA1.pdf
http://www.ne.se/lang/korrosion
http://www.plannja.se/Documents/SE/broschyrer/se-plannja-rad-om-val-av-material-och-underhall-2014.pdf
http://www.plannja.se/Documents/SE/broschyrer/se-plannja-rad-om-val-av-material-och-underhall-2014.pdf
http://www.provexa.com/kunskapsbank/korrosion/
http://www2.sandvik.com/sandvik/0140/internet/se01280.nsf/0/ecd132de31b33bd085256bd5006d666b/$FILE/Welding%20Practice%20for%20Sandvik%20Duplex.pdf
http://www2.sandvik.com/sandvik/0140/internet/se01280.nsf/0/ecd132de31b33bd085256bd5006d666b/$FILE/Welding%20Practice%20for%20Sandvik%20Duplex.pdf
http://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/duplex-stainless-steel-part-2-106/
http://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/duplex-stainless-steel-part-2-106/
http://www.weda.se/about/
http://www.environment.gov.au/system/files/pages/c2844949-a799-45ac-a72c-93694e1ff9bc/files/desal.pdf
http://www.environment.gov.au/system/files/pages/c2844949-a799-45ac-a72c-93694e1ff9bc/files/desal.pdf
http://3dp.se/sa-fungerar-sla-stereolitografi/
http://3dp.se/sa-fungerar-sla-stereolitografi/
http://www.prototal.se/metoder-plast/sls/#uploads/pics/sls1.jpg
http://3dp.se/sa-fungerar-fused-deposition-modeling/
http://3dp.se/sa-fungerar-fused-deposition-modeling/
http://www.ne.se/friformsframst%C3%A4llning


65 

Personlig kommunikation 

 
Svedberg, Susanne; VD på Faiber AB. 2014. Intervju 24 april. 

Perbo, Lars; Ägare av Faiber AB. 2014. Intervju 24 april. 

Engström, Alexander. Universitetsadjunkt vid KTH. 2014. Intervju 5 maj. 

Sandwall, Jonas; Marknadsansvarig på Prototal AB. Mailkontakt. 2014 maj.  

Von Rennenkampff, Peter; Sälj på Prototal AB. Mailkontakt. 2014 maj.   

Andersson, Bo; Säljansvarig på Mouldex AB. Mailkontakt 2014 maj.  

Gordon, Andrew;  forskare på SWEREA korrosionsinstitut. Intervju. 15 Maj. 

Johan Rask;  Q & P koordinator, Norrhultstålgjuteri AB. Mailkontakt. 20 Maj. 

  



66 

  



A 

11. Bilagor 

Bilaga 1 

 



B 

Bilaga 2  

  



C 

Bilaga 3 



D 

 



E 



F 

 

 



G 



H 

  



I 

Bilaga 4 

 
 

STUDIEBESÖK 24 APRIL, FAIBER 

Mål med besöket 

 Få tips på material som kan tåla en saltvattenmiljö 

 Få reda på vilka plaster och kompositer som kan kombineras 

Se tillverkningsmetoderna Faiber använder  

 Ta reda på hur Faiber gör för att välja material 

 Få en prisbild av munstycket (prototyp) och eventuellt andra delar 

Frågor  

 Om konstruktionen idag är lämplig att tillverka i komposit? Om det finns delar 

som inte går eller inte är lämpliga att tillverka? 

 När använder man vilken tillverkningsmetod?  

 

Om företaget 

Faiber är ett företag som tillverkar produkter i komposit. De arbetar med många olika 

matris- och plastsorter och har stor erfarenhet av dess kombinationer. För det mesta 

tillverkas relativt stora produkter, så som badtunnor och fasaddelar till bilar eller 

husvagnar. Mindre produkter tillverkas också men det ställs då vissa krav på dessa. 

Företagets styrkor ligger inte i former som rör och stänger utan mer böljade former. 

Därför kan det ibland vara olönsamt att göra små detaljer som innehåller fler detaljer. 

Företaget är beläget i Skene, en bit utanför Göteborg. Det är 15 anställda och deras 

arbetsyta med allt från gjutning till förvaring är 5000 m2. Ytan är uppdelad i två hallar, 

en gjuthall och en monteringshall. Detta för att styrenen som bildas vid tillverkning inte 

ska påverka de arbetare som monterar produkterna.  

Lars är ägare och teknikchef på Faiber, han är duktig på material och tillverkning. 

Susanne är VD och sköter den administrativa delen av företaget. 

 

Material 

För att kunna välja material utgår Faiber från kundens kravspecifikation. Man tittar på 

egenskaper som är viktiga och utifrån det väljer man ett lämpligt material. Det är dock 

inte bara materialets egenskaper som påverkar valet av material. Seriestorlekar och 

användningsområde tas också hänsyn till. Detta för att få den bästa lösningen för 

kunden.  



J 

Det finns olika typer av fibrer som företaget arbetar med. Glasfiber, kolfiber, naturfiber 

och aramidfiber. Alla har olika egenskaper och används ihop med olika plaster. Fibrerna 

kan ändra egenskaper beroende på hur man tillverkar dem. Man kan exempelvis fläta 

eller hugga fibrerna. När man flätar fibrer läggs dessa i en och samma riktning och blir 

otroligt starkt i just denna riktning. Om man hugger fibrerna läggs dessa i olika 

riktningar och kan ta up kraft i alla dessa. Beroende på vad produkten ska användas till 

gör man på olika sätt. 

Plasterna som används av Faiber är polyester, vinylester och expoxi i många varianter.  

Vid behov kan man även gjuta in andra material i kompositen. Om det på något ställe i 

produkten man tillverkar behövs extra styvhet kan man lägga till exempelvis metall för 

en bättre hållfasthet.  

 

Tillverkningsmetod 

I 95 procent av fallen använder sig Faiber av vakuminjicering som tillverkningsmetod. 

Denna metod går ut på att man har en hon- och hanform som pressas mot varandra med 

hjälp av en pump. Pumpen suger ut luften som blir mellan de två formarna. Samtidigt 

som luften sugs ut injiceras material (flytande plast) in i formen. Innan man suger ut 

luften och injicerar materialet läggs matrisen, i form av exepelvis en glasfibermatta, i 

honformen. När plasten fyllt hela formen och all luft är utpumpad så ska det härda. När 

det härdat kläcker man ur produkten ut formen och bearbetar den vidare.  

 

Projekt Weda 

När YT-600 började diskuteras med Faiber dök det upp många nya idéer och tankar. Det 

vi ville ta reda på var om maskinen kunde göras i ett kompositmaterial och hur det 

skulle gå till och vilket material som kunde tänkas användas.  

Det första tipset vi fick var att ta reda på hur stor serie det kunde tänkas handla om, om 

delar till maskinen skulle göras i komposit. Detta är viktigt då man ska välja 

tillverkningsmetod och för att kunna räkna på om det är lönsamt för kunden. Om man 

ska göra små detaljer är det oftast inte lönsamt att göra få detaljer då härdtiden blir lång. 

Det man kan göra om man vill göra få lite mindre detaljer är att gjuta fler detaljer i 

samma form. Man sparar då tid och får fler detaljer på kortare tid.  

När bilder på maskinen visades och gruppen berättade om den för Faiber så 

diskuterades ett par punkter som gruppen kommer att gå vidare med och analysera i 

nästa fas av projektet.  

- Kan man integrera fler delar av maskinen till en?  

Detta kan göra det lättare vid tillverkning då större delar tillverkas och vissa delar 

eventuellt kan uteslutas från konstruktionen som den ser ut idag.  



K 

- Kan ett chassi göras kring hela maskinen? 

Om man gör ett chassi eller en kåpa över hela maskinen undviker man korrosion. Det är 

även lättare att få till en form som Faiber kan tillverka.  

- Om man vill ändra materialet rakt av så finns det exempelvis glasfiberrör att köpa 

färdigt som man kan använda vid tillverkning av komposit. Eftersom Faiber inte är så 

starka på just dessa former kommer det att bli dyrare att tillverka med dem än med ett 

specialiserat företag.  

- Man får analysera varje komponent för sig och se vilka krav som gäller för dessa. Man 

behöver nödvändigtvis inte ha komposit för alla delar (kan vara bra att tänka på ur ett 

ekonomiskt perspektiv).  

- Beroende på hur starka delarna måste vara kan olika material väljas ut. Eventuellt att 

ingenting måste vara i komposit, kanske räcker med en vanlig plast som uppfyller 

kraven. 

- Om man är villig att ändra konstruktionen går det att göra på många sätt. Som tidigare 

nämnt kan man då integrera fler delar i en samt göra plats för motor och växel. Detta 

skulle vara det bästa ur ett fiberkomposit perspektiv.  

En offert är begärd på endast munstycket. Ritningar är skickade och personal 

informerad om att intresse finns för prototyptillverkning av munstycket.  


