Sammanfattning
Seabased Industry AB utvecklar system för utvinning av elenergi ur havsvågor med
vågkraftsaggregat. Idag köps komponenter in från underleverantörer som Seabased
sedan monterar samman till aggregat, bojar och ställverk. I framtiden ska Seabased
själva tillverka flera av de ingående komponenterna för att minska kostnaderna och för
att ha bättre kontroll över toleranser. I produktionen ingår även ytbehandlingen av
aggregatet och ställverk, vilket ska göras i en målningslina.
Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som krävs för att bygga en
målningslina, med avseende på typer av stationer, transportsätt och det utrymme som
krävs. Detta ska resultera i förslag på layouter för målningslinan.
För att hämta in nödvändig information har litteratur angående produktionsteori samt
korrosion och ytbehandling studerats. Dessutom har studiebesök gjorts för att se hur en
målningslina kan se ut. Detta har sedan legat till grund för framtagningen av förslag på
lösningar för målningslinan.
Eftersom konstruktionen för aggregatet, produktionstakten samt kraven på färgsystemet
kan komma att ändras, fanns det under arbetets gång många parametrar att hänsyn till.
Detta gjorde att flera förslag på layouter togs fram, för att möta de krav som kan ändras.
Målet med layouterna är att tydliggöra hur stor yta som målningslinan kräver.
Med de förslag på lösningar som tagits fram och som presenteras i denna rapport kan
Seabased fortsätta arbeta med att ta fram en mer optimal lösning på målningslinan, som
möter de krav som är aktuella.

Nyckelord: Ytbehandling, genomloppstid, transport, layout
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1 Introduktion Målningslina
1.1 Inledning
Det här examensarbetet utgör en förstudie för den del av produktionen som ska utföra
målningen på Seabased AB. En utförligare beskrivning om bakgrunden, målet och
syftet med examensarbetet presenteras nedan.

1.2 Bakgrund
Seabased AB är ett företag inom förnybar energi som konstruerar och tillverkar
vågkraftverk för utvinning av elektrisk energi ur av havsvågor. Vågkraftverket består av
en boj vid ytan som via en vajer förbinds med ett aggregat på havsbotten. Aggregatet
innehåller en linjärgenerator som genererar elektricitet när den rör sig upp och ner. Då
flera vågkraftverk finns i samma område kallas det för vågkraftspark, där de är
sammankopplade till ställverk som levererar elektriciteten till fastlandet. Idag köps alla
delar in från underleverantörer som tillverkar och levererar delarna. Vågkraftverkets
olika delar monteras sedan ihop i Seabased’s lokaler i Lysekil och skickas därefter iväg
för målning. Seabased vill i framtiden själva göra alla dessa moment själva för att få ner
kostnaderna och för att få bättre kontroll över toleranser samt tillverkning. Därför
utvecklas nu en produktionslina innehållande tillverkning, montering och målning.

1.3 Problembeskrivning
Vågkraftaggregatet, ställverket och bojen utsätts för en mycket korrosiv miljö och ska
därför målas för att skyddas mot rostangrepp. Den färg som valts är en färg som klarar
marin miljö och kräver en väl genomförd förbehandling av de ytor som ska målas samt
att appliceringen sker på föreskrivet sätt för att resultatet ska bli bra. Förbehandlingen
innebär tvättning och blästring och utförs för att säkerställa att färgen fäster och behåller
sin vidfästning under så lång tid som möjligt. När förbehandlingen är gjord ska ytorna
målas i två lager. Eftersom alla ytor ska målas är ett problem hur undersidan av
aggregatet och benen på ställverket ska täckas av färg. Mellan varje skikt krävs det att
färgen torkar tillräckligt mycket för att vara övermålningsbar.
För att utföra processerna inom målningslinan krävs det olika stationer som är
utformade och utrustade för den specifika processen som ska genomföras. Stationerna
ska placeras på sådant sätt att de utgör en produktionslina, här kallat målningslina.
Denna ska vara utformad så att det ger ett jämnt flöde genom målningslinan och att det
därmed blir anpassat efter den produktionstakt som tillverkningen i övrigt är anpassad
för. Till en början ska processerna utföras manuellt, men stationerna ska vara förberedda
för en framtida automatisering och en högre produktionstakt.

1.4 Syfte
Syftet med examensarbetet är att kartlägga vad som behövs för att bygga en
målningslina med avseende på vilka typer av stationer som bör användas, placeringen
av dessa stationer samt hur stor yta som målningslinan kräver.
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1.5 Mål
Huvudmålet med examensarbetet är att ta fram ett förslag på lösning av målningslinan
innehållande placering av stationerna, transport av aggregaten och ställverken samt
flödet inom målningslinan. Detta ska presenteras i ett förslag på layout för
målningslinan.
För huvudmålet har några delmål lagts upp:
Kartläggning hur befintlig målningsmetod går till
Ta fram ett förslag på hur målningen av aggregatet och ställverket kan utföras
Kartlägga vilka typer av stationer som bör användas och vilka huvudsakliga
komponenter som de bör innehålla
Ta fram ett förslag på flödesschema för flödet mellan de olika processerna
Placering av stationerna
Ta fram ett förslag på hur transporten mellan stationerna kan utföras
Ta fram ett förslag på en layout av målningslinan
Kartlägga hur stort utrymme som målningslinan kräver

1.6 Avgränsningar
Examensarbetet baseras på de uppgifter som finns tillgängliga om vågkraftsaggregatet
idag. Eftersom aggregatets slutgiltiga konstruktion inte är klar kan krav och utformning
komma att ändras. På grund av den begränsade tiden för examensarbetet har det inte
varit möjligt att gå in på en djupare detaljnivå på hur stationerna och ventilationen bör
utformas eller vad de bör innehålla. Framtagningen av layout för målningslinan kan
endast ses som ett förslag av samma anledning. Förslaget för målningslinan behandlar
endast det vågkraftsaggregat och ställverk som finns idag.
Examensarbetet utgör en form av förstudie på hur målningslinan kan utformas och
innehåller därför endast förslag på de olika ingående delarna och komponenterna.
Ytbehandlingen av bojar behandlas inte i denna rapport eftersom det inte är klart hur
tillverkningen av dessa ska gå till. Inga tester har utförts för att verifiera de resultat som
presenteras i rapporten.

1.7 Metoder
Under examensarbetet har information inhämtats från flera olika källor. Litteraturstudier
har gjorts om produktionsteori, korrosion och ytbehandlingsprocesser. Dessutom har
information om ytbehandlingar och standarder för området hämtats från internet.
För att se hur en verklig målningslina ser ut och fungerar har studiebesök gjorts hos
Power Transformers på ABB AB i Ludvika. För information om färger har leverantören
av färgen intervjuats via e-mail.
Dessutom har diskussioner förts med handledare och anställda på Seabased samt med
handledaren på Uppsala Universitet för att gå igenom de idéer och resultat som kommit
fram under arbetets gång.
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2 Företagspresentation
2.1 Företaget
Seabased AB grundades 2001 av Mats Leijon och Hans Bernhoff. Företaget har en nära
anknytning till Centrum för Förnybar Elenergiomvandling (CFE) vid Uppsala
Universitet. Seabasedgruppen består av moderbolaget Seabased AB och dotterbolagen
Seabased Industry AB och Seabased Energy British AB, men huvudkontoret finns
beläget i Uppsala och en produktionsenhet finns idag i Lysekil.

2.2 Produktbeskrivning
Vågkraftsverket består av en boj vid ytan som förbinds via en vajer med ett aggregat
som står på havsbotten. Aggregatet är förankrat på ett betongfundament som är
konstruerat för att klara de krafter som påverkar aggregatet. Aggregatet innehåller en
permanentmagnetiserad linjärgenerator som är utvecklad för att ta vara på vågornas upp
och ner rörelser. Magneterna sitter monterade på translatorn och är av neodymium-järnbor typ som är mycket starka. På translatorn sitter även en pistong som rör sig direkt
med bojens rörelser och utnyttjar höjdskillnaden mellan vågtopp och vågdal.
Seabased har tagit fram två olika typer av bojar som nu testas dels för att minska
extremkrafterna i hårt vågklimat och dels för att öka absorptionen vid mindre vågor.
För att överföra elenergin till fastlandet har två typer av ställverk utvecklats, som även
de är placerade på ett betongfundament på havsbotten. Då flera vågkraftverk finns i
samma område bildar de en vågkraftpark som alla är sammankopplade till ett ställverk,
ett LVMS (Low Voltage Marine Substation). Ställverket likriktar den inkommande
elenergin, växelriktar den och transformerar den till en önskad frekvens, amplitud och
spänning. I större vågkraftsparker kopplas flera LVMS till ett MVMS (Medium Voltage
Marine Substation) som i sin tur transformerar upp spänningen ytterligare och överför
den via en sjökabel till fastlandet och direkt ut i elnätet.
Vågkraftaggregatet placeras på havsbotten på ca 20-50 meter djup. För att klara trycket
trycksätts aggregatet så att det har samma tryck som omgivningen. Ställverket, som
också står placerat på botten måste hålla atmosfärstryck för att elektroniken ska fungera
som tänkt. Därför är den konstruerad som en tryckkammare med en kupol som lock och
botten.

2.3 Metod för montering
2.3.1 Vågkraftaggregatet
När delarna till stommen är färdigtillverkade svetsas de samman liggandes för att sedan
ställas upp. Sedan när all elektronik är monterad kan translatorn lyftas i, vilket görs med
stommen ståendes p.g.a. av de stora krafterna från magneterna. Därefter monteras det
övre locket med ett bultförband mot flänsen på den övre delen av stommen och sedan
monteras toppkonen mot locket. En bild på aggregatet visas i figur 2.1 nedan
(Seabased), samt mått i tabell 2.1 nedan.
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2.3.2 Ställverket
Ställverket består av en överdel och en underdel, se figur 2.2 nedan (Seabased).
Överdelen består av en cylinder som rullbockas och svetsas samman samt en
kupolformad del som svetsas mot cylindern. På överdelen sitter tre lyftöglor
fastsvetsade för att kunna lyfta konstruktionen. Det finns även en underdel som är
kupolformad och som innehåller fästen för att kunna montera transformator m.m. På
underdelen sitter fyra ben fastsvetsade, vilka skruvas mot det betongfundament som
konstruktionen ska stå på. Överdelen lyfts på över hela innehållet och fästs sedan mot
underdelen med ett skruvförband. Måtten för ställverket presenteras i tabell 2.2 nedan.
2.3.3 Mått och vikter

Figur 2.1 Aggregatet

Tabell 2.1 Mått för aggregatet

Detalj:
Höjd:
Diameter:
Vikt:

Mått för aggregat
Stomstruktur:
6,0 m
1,0 m
9,0 ton

Toppkon:
3,0 m
1,0 => 0.3 m
1,0 ton
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Figur 2.2 Ställverket

Tabell 2.2 Mått för ställverket (LVMS)

Detalj:
Höjd:
Diameter:
Vikt:

Mått för ställverk
Tryckkärl:
3.5 m
2,0 m
8,0 ton

Ben:
0.5 – 1,0 m
0,5 ton
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3 Teori
Under avsnittet teori finns olika teorier och fakta om bl.a. lämplig produktionsteori, hur
korrosion uppstår, vilka korrosivitetsklasser som finns och hur en konstruktion kan
skyddas mot korrosion, samt för att få kunskap om de processer som finns inom
målning, korrosionsskydd samt processtyrning. Teoridelen är skriven på ett allmänt sätt
för att bygga upp den grund som behövs för att kunna komma fram till och förstå
resultatet i rapporten.

3.1 Produktionsteori
3.1.1 Flödesscheman
För att tydliggöra hur en process fungerar är ett bra tillvägagångssätt att systematiskt
beskriva processen. Ett bra sätt att göra det på är att kartlägga den i ett flödesschema.
Ibland visas även vart i verksamheten de olika aktiviteterna utförs, vilket kallas för
blockdiagram (Bergman, 2007). Ett exempel på flödesschema visas i figur 3.1.
3.1.2 Produkter i arbete
Produkter i arbete (PIA) är produkter som befinner sig någonstans inom produktionen.
När en detalj hämtas från lagret till bearbetning så blir det automatiskt en produkt i
arbete. Även då en produkt ligger i ett mellanlager någonstans i produktionen är det en
PIA, även fast den inte bearbetas just för tillfället.
3.1.3 Genomloppstid
Genomloppstid är tiden från det att en produkt börjar bearbetas i maskin A tills den är
färdig i maskin D, se figur 3.1 nedan. Om varje maskin har en bearbetningstid som är
fix, utan variation, blir genomloppstiden summan av bearbetningstiderna för de fyra
maskinerna. Detta ger att om varje maskin har en bearbetningstid på en timma, en total
genomloppstid på fyra timmar. Men om det finns fler produkter än fyra som ska
bearbetas, alltså fler produkter i arbete, måste de ofta vänta mellan bearbetningarna,
vilket ger en längre genomloppstid (Segerstedt, 2009).

Figur 3.1 Exempel för genomloppstid
3.1.4 Ledtid
Ledtiden för ett flöde, eller delflöde, är tiden från det att ett förlopp startats till dess att
det slutförts. Det kan t.ex. vara tiden från det att en vara beställts från ett lager till dess
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att varan levererats. En förkortning av genomloppstiderna innebär förkortade ledtider
(TFK, 2002). Ledtiden definieras även som tiden det tar för produktionen av en detalj
från start till färdigställande eller från en strukturnivå till nästa. Detta innefattar även
utplock, bearbetningstid och kötid m.m. T.ex. kan nämnas att ledtiden för en produkt
kan vara den leveranstid som leverantören har med tidstillägg för ankomstkontroll och
ankomsthantering inom leverantörens egen verksamhet (Segerstedt, 2009).
Om en produktion har långa ställtider eller om vissa moment tar onödigt lång tid,
förlängs ledtiden. Vissa moment kan effektiviseras, eller kanske helt tas bort, för att på
så sätt förkorta ledtiden.
3.1.5 Kanban
Kanban är en metod där produkterna eller produktionen sugs fram i tillverkningen
istället för att tryckas. Detta innebär att styrningen beror på det aktuella behovet, istället
för att det beror på ett prognostiserat behov som används vid tryckning (Segerstedt,
2009).
John Becheno (2009) beskriver Kanban som ett effektivt sätt att minska slöseri,
ojämnheter och överbelastning av människor och maskiner. Kanban baseras på någon
typ av signalsystem för att göra personalen, eller ett system som används,
uppmärksammad att flytta fram en produkt i produktionen. Ofta används kort eller
markeringar på golvet för produkten för att visa att produkten ska flyttas fram.
Det finns ett antal olika typer av Kanban, där varje typ lämpar sig för olika
användningsområden. T.ex. är Produkt-Kanban en variant av Kanban där en produkt
ersätts med en ny då den första har förbrukats, flyttats vidare eller färdigställts. För att
uppmärksamma produktionen om att ersätta produkten kan t.ex. en markering för detta
finnas på golvet. Markeringen kan då vara utformad som en ruta där produkten ska
placeras och när rutan är tom ställs en ny produkt dit. Ett kort kan användas istället,
vilken skickas tillbaka till leverantörsstationen och ger tillåtelse att tillverka ett antal
produkter enligt kortets specifikationer (Bicheno, 2009).
3.1.6 5S
För att organisera, utveckla samt bevara en produktiv arbetsmiljö kan 5S vara en
lämplig metod. Denna metod är uppbyggd i fem delar (Segerstedt, 2009):
Sortera: Separera det som är nödvändigt från det som är överflödigt, vilket bl.a.
kan vara verktyg, material och komponenter. Ta sedan bort det som är
överflödigt.
Strukturera: Arrangera det nödvändiga på ett sätt där allt har sin egen plats där
det är lätt att hitta.
Städa: Städa arbetsplatser i området och håll rent på arbetsytorna.
Standardisera: Lägg upp rutiner för verksamheten som behandlar ett bästa sätt
att utföra arbetena. Upprätta scheman och metoder för ordning och städning.
Självdisciplin / Skapa vana: Skapa vanor för personalen för att genomföra de
fyra punkterna ovan. Detta för att samtliga ska förstå och följa reglerna som är
uppsatta.

7

3.2 Skydd mot korrosion
Konstruktioner som utsätts för korrosiva miljöer och som ska ha en lång livslängd måste
ha ett skydd mot korrosion. Konstruktioner som ska vara placerade i marin miljö, som
t.ex. båtar eller havsplacerade konstruktioner som vågkraftverk, måste skyddas väl för
att de korrosiva angreppen inte ska skada konstruktionen. Vanligt är att det som ska ge
skydd mot korrosion utgörs av en grundfärg och täckfärg. I marin miljö används ofta
offeranoder för att styra korrosiva angrepp mot dessa istället för konstruktionen i sig.
För korrosionsskydd av havsplacerade konstruktioner finns standarder som beskriver
hur processer ska utföras för att ge ett skydd som hindrar korrosion under lång tid. Det
finns även klasser framtagna för att klassa in i vilken grad av korrosion konstruktionen
utsätts för. Standarder som beskriver sådant är NORSOK M-501 och ISO 20340, vilka
beskrivs kortfattat i kapitel 4.3.
3.2.1 Korrosion
Korrosion är enligt definition (Mattson, 2009) en process i form av en fysikalisk-kemisk
reaktion, i stor omfattning av elektrokemisk natur, mellan en metall och omgivningen
som förändrar metallens egenskaper. Denna förändring kan skada funktionen hos
metallen, metallens omgivning eller det tekniska system som den ingår i. En förändring
i någon del av konstruktionen orsakad av korrosion är en s.k. korrosionseffekt. När
denna effekt orsakar skada på funktionen hos metallen, omgivningen eller systemet där
båda dessa ingår har det skett en s.k. korrosionsskada. Den mest kända formen av
korrosion hos järn och stål är rost (Mattson, 2009).
Eftersom korrosion är en elektrokemisk reaktion påverkar temperaturen hastigheten hos
korrosionen. Vid låg temperatur, vid fryspunkten, är korrosionshastigheten mycket låg
och när temperaturen är ett par grader under fryspunkten upphör korrosionen helt. Detta
innebär i allmänhet att korrosionshastigheten ökar då temperaturen ökar och vid en
ökning på ca 10 °C fördubblas den, (Mattson, 2009). Dock når korrosionshastigheten ett
max vid 80 °C, vilket beror på att syrets löslighet avtar då temperaturen blir högre.
Dock kan en för låg temperatur påverka färgskiktet negativt, vilket kan innebära risk för
att sprickor uppstår och vidhäftningen minskar hos lacken. Denna risk är speciellt stor
vid växlingar mellan varm och kall temperatur.
3.2.2 Klimat, Områden och Korrosivitetsklasser
Klimat
För att kunna välja en bra ytbehandlingsmetod för att skydda en konstruktion mot
korrosion måste en undersökning av klimatet göras för området där konstruktionen ska
vara placerad. Det lokala klimatet där en konstruktion är placerad definieras som det
klimat som finns i ett område på en km runt denna. Det lokala klimatet är grunden för
indelningen i olika klasser för korrosivitet och miljö, s.k. korrosivitets- och miljöklasser.
Dock är det som verkligen är viktigt för funktionen hos ett målningssystem
mikroklimatet. Mikroklimatet innebär hur klimatet ser ut närmast den yta
målningssystemet är applicerad på. Olika klimat påverkar konstruktionen på olika sätt,
varför en bedömning av dessa måste göras för att kunna välja en lämplig ytbehandling.
Det finns olika yttre miljöer som kan delas upp i atmosfär, jord och vatten, (IVF, 1995).
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Atmosfär
Den påverkan atmosfären har på en målad yta beror mest på luftfuktighet, temperatur,
UV-ljus, soltimmar och luftföroreningar. Då luftfuktigheten är så stor att en tunn,
genomskinlig film bildas, fungerar denna film som en elektrolyt och har en stor
påverkan på konstruktionen i form av nedbrytning av lacken och därmed ökad risk för
korrosion. Dessutom kan fukten absorberas av färgskiktet, vilket kan orsaka bildning av
blåsor och avflagning av färgen med underkorrosion som följd. Nederbörd påverkar
även det den tid då ytan är täckt av en fuktfilm, den s.k. våttiden, vilket kan orsaka
vattenupptagning och korrosion (IVF, 1995).
UV-ljus från solen och andra ljuskällor kan ge en negativ effekt på ett färgskikt, genom
att pigmentet ändrar kulör och blir då antingen blekare eller mörkare. Bindemedlet hos
färgen kan brytas ned, vilket kan ändra färgens övriga egenskaper. Denna nedbrytning
leder även till att pigmentkornen friläggs och bildar ett pulver på ytan. Denna process
kallas även för kritning. Vissa epoxi- och polyuretanbaserade lacker är känsliga för
detta, medan andra lacker blir glanslösa. Detta innebär att om en detalj ska stå i solljus,
måste det tas hänsyn till dessa problem (IVF, 1995).
Luftfuktigheten och luftens temperatur påverkar hur mycket vatten som kan finnas på en
yta. Rent vatten leder elektricitet dåligt, men den fuktfilm som bildas på ytan tar upp
salter och föroreningar som finns i luften från omgivningen, vilket gör att den bildade
elektrolyten får en högre ledningsförmåga. Saltet som finns i luften i närheten av havet
bidrar starkt till nedbrytningen av organiska och oorganiska ytor. Svaveldioxid är en
luftförorening, vilken är den av alla luftföroreningar, som skapar mest skada på metall
och ytbehandling som lack. Denna luftförorening ökar även den ledningsförmågan hos
den fuktfilm som finns på ytan. Eftersom svaveldioxid har lågt pH-värde är det surt,
vilket ökar korrosionsprocessen och nedbrytningen av färgskiktet. Dessutom kan
lackens kulör och glans påverkas (IVF, 1995).
Vatten
Då konstruktioner placeras i vatten är temperaturen, salthalten, föroreningar och
strömningshastigheten avgörande för hur stor påverkan metallen utsätts för. Färgen kan
absorbera vatten snabbt, vilket ökar risken för bildning av blåsor och avflagning. Det
beror på att många lacker har hög vidhäftningsförmåga i torr miljö, men då
konstruktionen befinner sig i en våt miljö kan den utsättas för blåsbildning och
avflagning. Detta kan hindras genom att förbehandlingen är rätt utfört samt att en bra
lack har valts (IVF, 1995).
När en konstruktion är placerad i havsvatten finns större risk för korrosion. Detta beror
på att det i havsvatten finns förutsättningar för en snabbare korrosionsprocess p.g.a. det
salt som finns. I områden nära en hamn eller i direkt anslutning till hamnar finns risk för
att vattnet är ännu mer korrosivt eftersom det ofta finns olika föroreningar där. Då olika
organismer sätter sig på strukturen kan dessa bryta ner färgskiktet och därmed ge
upphov till lokala korrosionsangrepp (IVF, 1995).
En annan viktig parameter som bör beaktas är strömningshastigheten hos vattnet, då en
snabb rörelse kan innebära att produkten utsätts för mekaniskt slitage. Risken för slitage
är större när vattnet innehåller fasta partiklar som t.ex. föroreningar eller is (IVF, 1995).
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För att välja ett lämpligt färgsystem för en produkt som ska placeras i vatten, ska först
en bedömning göras av miljön närmast den behandlade ytan. Nedan finns en punktlista
med vad som ska tas med i bedömningen (IVF, 1995):
Syrehalt
pH-värde
Salt / föroreningar
Temperatur
Mekaniskt slitage (strömningshastighet, nötning av partiklar och is)
Det finns ett antal olika klasser för att klassa in konstruktioner efter hur mycket
korrosion som de utsätts för i ett visst miljöområde. Det finns tabeller för hur
indelningen är gjord efter miljöområden och grad av korrosion, samt exempel på vilket
område klassen kan avse. För havsplacerade konstruktioner gäller korrosivitetsklass C5M och Im2 (BSK 99).
Olika områden
Havsplacerade konstruktioner utsätts för olika mycket korrosion beroende på hur dessa
är placerade, se tabell 3.1 nedan. Då de är placerade ovan vattennivån befinner de sig i
den s.k. atmosfäriska zonen innebär stark korrosion. Den starka graden av korrosion är
p.g.a. att konstruktionen utsätts för mycket fukt och höga koncentrationer av klorider.
Dessutom utsätts dessa för mycket solljus, vilket kan minska verkan av det korrosiva
skyddet (Rasmussen, 2010).
Konstruktioner placerade på ett sådant vis att de befinner sig växlande under och över
vattenytan är i den s.k. ”splash zone”. Korrosionen i denna zon är mycket högre än de
andra nivåerna. Dessutom utsätts även dessa för solljus, vilket som tidigare nämnt kan
minska verkan av det korrosiva skyddet, men också för erosion, fragment som kan
befinna sig i vattnet samt ibland även av is (Rasmussen, 2010).
Då konstruktioner t.ex. är placerade på havsbotten, helt under ytan även då vattenytan är
som lägst vid tidvatten, befinner de sig i den s.k. nedsänkta nivån (Rasmussen, 2010).
I tabell 3.1 finns information om hur stor korrosionshastigheten är för konstruktioner
placerade inom olika nivåer i havet som atmosfärisk zon, ”splash zone” och då
konstruktionen är helt nedsänkt (Rasmussen, 2010). Ett specialfall av nedsänkning är då
konstruktionen är nedgrävd i havsbotten, vilket innebär att korrosionsgraden är mycket
lägre eftersom det finns mindre syre där.
Tabell 3.1 Korrosionshastigheter för olika områden i havet
Område
Atmosfärisk zon (C5-M)
”Splash zone”
Nedsänkning (Im2)

Korrosionshastighet
80 – 200 µm / år
200 – 500 µm / år
100 – 200 µm / år
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Tabell 3.2 Korrosionshastighet för sötvatten och havsvatten
Miljö
Sötvatten
Havsvatten

Korrosionshastighet (µm / år)
Kolstål
Zink
Koppar
20 – 60
2 – 20
5 – 10
50 – 150
10 – 45
20 - 50

I tabell 3.2 ovan visas information om korrosionshastigheten för olika metaller i
sötvatten och havsvatten.
Konstruktioner placerade till havs utsätts för en starkt korrosiv miljö och måste ha ett
väl utformat skydd för att hålla under en längre tid, eftersom det både är svårt och
kostsamt att underhålla sådana konstruktioner. För att säkerställa att korrosionsskyddet
är tillräckligt ska målningssystemet vara av hög kvalitet och applicerat korrekt och
under rätt förhållande. Dessutom bör systemet vara beprövat för att undvika onödiga
underhållsarbeten (Rasmussen, 2010).
3.2.3 Material
Olika material ställer olika krav på förbehandling, eftersom typen av material och de
föroreningar som finns avgör hur detaljen ska rengöras. Detta för att färgskiktet ska få
en så bra vidhäftning som möjligt mot den målade ytan (IVF, 1995).
Varmvalsat stål
Konstruktionsstål är varmvalsade och är ofta efterbehandlade genom anoljning. Ofta har
dessa stål kvar glödskal, koks och slaggrester som då har valsats ut på stålet. Därför
måste alltid ytan blästras eftersom det är olämpligt att applicera en färg på denna yta.
Ibland blästras och målas stålet med en grundfärg innan leverans (IVF, 1995).
Kallvalsat stål
Kallvalsat stål är från början ett ämne som varmvalsats och sedan betats och borstats för
att få bort glödskal och oxidskikt. Därefter har det kallvalsats eller kalldragits till rätt
dimensioner. Dessa har ofta även ett leveransskydd bestående av anoljning eller
kromatering, vilka ska avlägsnas innan målning (IVF, 1995).
3.2.4 Förbehandling av en yta
Resultatet av en ytbehandling beror till stor del på hur väl förbehandlingen är gjord. De
krav som finns på ytbehandlingens funktion, som finish, tålighet mot mekanisk
påfrestning och korrosionsskydd, avgörs även av ytans tillstånd före lackeringen.
Förbehandlingen görs för att ta bort orenheter som smuts, olja, fett, glödskal m.m. för
att därmed förbereda ytan för lackering. Denna förbehandling kan göras genom kemisk
rengöring, mekanisk rengöring eller genom att båda metoderna genomförs i nämnd
ordning. Dessutom kan eventuellt en ytomvandlande process utföras genom att ytan
fosfateras, kromateras eller anodiseras (IVF, 1995).
Vilken metall som används, typ av färgsystem och vilka funktionskrav som ställs på
ytbehandlingen ligger till grund för valet av rengöringsprocess. Innan ytbehandling på
metall rengörs alltid ytan och metoden samt de kemikalier som ska användas beror på
vilka föroreningar som finns på ytan. Sådana föroreningar kan t.ex. vara rester från
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processhjälpmedel, partiklar från godsmaterialet, använda processvätskor, oxider eller
smuts från omgivningen. För att välja en lämplig rengöringsprocess måste hänsyn tas
till typ av förorening, mängd föroreningar och den tid föroreningen funnits på ytan
(IVF, 1995).
Tvättning
Före lackering av stål utförs i regel alltid en förbehandling för att öka vidhäftning och
för att undvika defekter i färgskiktet. Kemisk förbehandling som t.ex. avfettning görs
antingen genom att medlet sprutas på eller genom att objektet doppas i medlet. Det
förekommer även en kombination av dessa. Ofta består tvättningen av avfettning och
sköljning för att göra rent ytan (IVF, 1995).
Blästring
För att kunna applicera färg på en yta behövs ofta någon form av förbehandling för att
ge ytan rätt renhetsgrad och vidhäftningsförmåga för den färg som ska användas.
Beroende på vad det är för material, typ av yta, om det finns korrosion eller inte och
användningsområde för konstruktionen krävs olika förbehandlingar och krav på resultat.
Det finns även många olika sätt att åstadkomma den efterfrågade ytan. För stål kan det
t.ex. vara slipning med smärgelduk, stålborste eller blästring och det kan exempelvis
utföras för hand, med maskin eller med en automatiserad process där en robot eller
liknande utför arbetet. För stål är den i vanligaste metoden blästring.
Blästring innebär att ett kornformat material sprutas under högt tryck mot den ytan som
ska behandlas. Det görs för att, som ovan nämnt, få en yta som uppfyller de krav som
färgen har och kan utföras med ett flertal olika sorters blästermedel, t.ex. glaskulor,
aluminiumoxid, stålsand eller plastgranulat m.m. Olika blästermedel används för olika
material och ytor där t.ex. stålsand används för att ta bort rost, glödskal, oxider samt
färg, och skapar en rå yta. För målning krävs det att ytan ger en tillräckligt god
vidhäftningsförmåga för att färgen ska fästa ordentligt och dessutom bibehålla den
vidhäftning som behövs för att färgen ska ha lång livslängd (KMC AB, 2008).
Blästringsmedlet ska vara torrt, rent och fri från föroreningar för att blästermedlet ska
kunna återanvändas igen. Medlet ska även ge en ren yta, vilket innebär att ett
kontaminerat blästermedel kan minska renhetsgraden på den detalj som blästras. Kraven
på renhet, blästergrad och blästerprofil av detaljen som blästras är mycket viktigt samt
att en bättre profil ger bättre vidhäftning och därmed en mer hållbar ytbehandling
(Corronix, 2010).
Stål kan vara av olika kvalitet eller ha förvarats på ett ogynnsamt sätt, vilket kan ha
resulterat i korrosion i materialets porer. För mycket korrosion på det nya stålet, grad D
enligt ISO 8501-1, kan göra att förbehandlingen av ytan försvåras samt att även den
bästa beläggningen kan ge samma resultat som när stålet är av bättre kvalitet.
Blästringen är den viktigaste av delprocesserna inom målningen. Renhetsgraden
(borttagning av rost, fett, olja, föroreningar m.m.), ytprofilen (vidhäftning) och
efterbearbetning (fasning och avrundning) av skarpa kanter, hörn, svetssömmar eller
andra områden bör bearbetas. En färg fäster bättre på en ren och grov yta och kommer
således att bibehålla vidhäftningen under en längre tid.
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3.2.5 Skydd via målning
Målning görs för att skydda den yta som färgen appliceras på. Applicering av färg görs
på trä, metall, plaster, keramer m.m. för att utgöra ett skyddande lager mot den
omgivande miljön, t.ex. korrosion, UV-strålning och nötande påverkan samt för att ge
detaljen en kulör. Typ av färg och hur tjockt lagret ska vara bestäms utifrån den
påverkan detaljen utsätts för och den livslängd färgen förväntas ha innan detaljen ska
målas om. Målning ska utföras efter de rekommendationer som tillverkaren av färgen
har. Det kan vara rekommendationer som luftens, färgens och ytans temperatur som ska
hålla sig inom ett visst intervall eller luftens relativa fuktighet. Det kan också vara hur
färgen ska appliceras, t.ex. för hand med pensel eller sprutning.
Den vanligaste metoden för att skydda en havsplacerad konstruktion är att måla dessa.
Då delar av konstruktionen, eller hela, är nedsänkta i vatten används ofta katodiskt
skydd kombinerat med målning. För att konstruktionen ska ha ett gott skydd med lång
livslängd ska alla parametrar som har med val av beläggning, t.ex. en färg, och hur
denna beläggning ska appliceras. Sådana parametrar kan vara:
Typ av yta, samt dess skick
Miljö samt vilka påfrestningar som finns där
Förbehandling av yta
Val av beläggnig, t.ex. färg (typ, filmtjocklek osv.)
Beläggningens kvalitet
Hur appliceringen ska utföras
Kontroll av kvaliteten hos arbetet
För att kunna dokumentera kvaliteten hos den valda beläggningen ska tillverkaren av
beläggningen normalt kunna utge referenser, testresultat från en tredje part och ISO
9000 certifiering av produktionen.
För den atmosfäriska zonen används normalt en zinkrik grundfärg som sedan övermålas
med en epoxifärg och till sist övermålas även denna, då med en färg, t.ex. polyuretan,
som är hållbar mot UV-ljus. Konstruktioner i ”splash-zone” skyddas ofta med en epoxieller en polyesterfärg. För de konstruktioner som är nedstänkta i vattnet är ofta täckta
med en epoxifärg, se tabell 3.3 nedan (IVF, 1995). Det är viktigt att den beläggning som
väljs är möjlig att kombinera med det katodiska skyddet, se nedan. Då konstruktioner,
eller delar av dessa, är nedsänkta i vatten kommer beläggningen börja släppa efter en
tid. På fartyg brukar s.k. ”anti-fouling” eller ”fouling release” beläggningar användas.
Färgsystem ska väljas efter hur det fungerar tidsmässigt att utföra en process för
applicering av denna efter hur de anställda arbetar. Detta för att säkerställa att processen
hinner slutföras innan arbetstiden är slut för dagen. Dessutom ska rätt utrustning väljas
samt miljön är den rätta för att kunna applicera färgen, t.ex. att det är rätt humiditet i
målarstationen.
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Tabell 3.3 Vanliga val av färgsystem för havsplacerade konstruktioner
Område
Atmosfäriska zonen
”Splash-zone”
Nedsänkning

Typ av beläggning
Zinkrik grundfärg, Epoxi- och UV-beständig
toppfärg
Epoxi- eller polyesterfärg
Epoxi

3.2.6 Färger
Det finns en rad olika färger inom olika användningsområden. En del färger är
vattenbaserade medan andra är lösningsmedelsbaserade. Många färger kräver att en
grundfärg appliceras först och att färgen sedan läggs lagervis ovanpå denna grundfärg.
Andra färger behöver ingen grundfärg, utan kan appliceras direkt på ytan som ska
målas. För att ge färgen en kulör används pigment som innehåller färgämnen. Olika
kulörer används också för olika användningsområden där t.ex. gult kan betyda varning
eller för att den ska synas bättre.
Färger har krav på förbehandling, hur den ska vara utförd och att den yta som ska målas
därmed är tillräckligt ren och har rätt ytprofil för att ge god vidhäftning. Ur
miljösynpunkt är vattenbaserade färger ofta mer lämpliga än lösningsmedelsbaserade
eftersom att färgen är löst med vatten och att det därmed inte blir något kemiskt avfall
vid målningen i form av lösningsmedel.
Applicering
Att appliceringen av beläggningen utförs på rätt sätt är mycket viktigt för processen.
Viktiga parametrar för detta är, som ovan nämnt, typ av utrustning, humiditet samt att
den personal som utför arbetet har rätt utbildning. Dessutom måste filmtjockleken för
beläggningen vara inom toleranserna för att säkerställa att den tillgodoser kraven. Blir
filmtjockleken för tunn kommer beläggningen inte att hålla mot korrosion. För tjock och
det ger negativa effekter som minskad vidhäftning, sprickor o.s.v. (Rasmussen, 2010).
Då appliceringen utförs manuellt är det svårt att få filmtjockleken lika tjock överallt och
därför är det ofta bättre att lägga flera lager, men med samma totala filmtjocklek. Detta
gör att filmtjockleken blir mer jämn överallt än annars än om bara ett eller två lager
hade applicerats. Svetssömmar, kanter, hörn och andra områden som är svåra att nå kan
det vara att belägga med en stripe, eller genom färg appliceras med pensel, för att
säkerställa att det inte uppstår korrosion där (Rasmussen, 2010).
3.2.7 Katodiskt skydd
För att ge ett ytterligare skydd mot korrosion för konstruktioner i marin miljö används
vanligtvis ett katodiskt skydd i form av offeranoder eller påtryckt ström. Offeranoder
består av en metall som är oädlare än den metall som ska skyddas. I fallet för
vågkraftverket används Zink som är oädlare än det stål som används för stomstrukturen.
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3.3 Förklaringar och definitioner
Ytbehandlingsprocessen, eller ytbehandlingen, innebär alla delprocesser som
ingår inom målning; tvättning, blästring, målning och torkning.
Då det krävs en allmän benämning av konstruktioner benämns dessa som
produkter eller objekt
I de fall där det handlar om både aggregatet och ställverket kallas de i vissa fall
för objekt i texten
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4 Tillstånd, lagar och standarder
För alla typer av verksamheter krävs det att viktiga parametrar beaktas vid
framtagandet av en ny del inom produktionen. I de fall verksamheten innefattar
hantering av hälso- och miljöfarliga ämnen krävs ofta tillstånd från myndigheter. För
att säkerställa att kvaliteten för aktiviteterna inom målningslinan är god kan olika
standarder användas, vilka beskrivs kortfattat nedan.

4.1 Miljöfarlig verksamhet
En verksamhet anses vara miljöfarlig om verksamheten eller åtgärder innebär utsläpp
till mark, luft eller vatten eller innebär risk för människors hälsa eller miljön. Enligt
miljöbalken 9 kap 1 § avses med miljöfarlig verksamhet följande:
1. Utsläpp av fasta ämnen, gas eller avloppsvatten från anläggningar, mark eller
byggnader i mark, vattenområden eller grundvatten
2. Användning av anläggningar, byggnader eller mark som kan medföra olägenhet
för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än vad som nämns i punkt
1 ovan eller genom förorening av vattenområden, grundvatten, mark eller luft
3. Användning av anläggningar, byggnader eller mark på ett sådant sätt att det kan
medföra olägenhet för omgivningen, genom skakningar, ljus, buller, strålning
eller liknande
För att tydliggöra vilka anläggningar som bedriver miljöfarlig verksamhet har en
uppdelning gjorts i olika anläggningar. Dessa delas in i A-, B- och C-anläggningar,
beroende på verksamhetslag och storleken på anläggningen, samt så kallade Uanläggningar. För att driva en miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd eller en särskild
anmälan innan den får påbörjas eller förändras, vilket gäller A-, B- och C-anläggningar.
Nedan ges exempel på vilka verksamheter som klassas inom vilken typ av
anläggningar:
A-anläggning: Gruvor eller massaindustrier
B-anläggning: Ytbehandling eller större sågverk
C-anläggning: Större bensinstationer
En särskild anmälan ska t.ex. göras för att (Länsstyrelsen Uppsala Län):
Driva, anlägga eller ändra en C-anläggning
Ändra en A- eller B-anläggning om inte denna ändring kräver tillstånd
Tillstånd ska ha lämnats innan t.ex. följande görs:
För att anlägga eller ändra en A- eller B-verksamhet
För att söka tillstånd för A-anläggningar lämnas en ansökan till Miljödomstolen, men
för övriga typer av anläggningar lämnas en ansökan till Länsstyrelsen.
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4.2 Arbetsmiljölagen
I arbetsmiljölagen finns regler för arbetsgivare och andra som är skyddsansvariga om att
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Dessutom finns regler om hur arbetsgivare
och arbetstagare ska samverka, t.ex. regler för skyddsombudens arbete.
Arbetsmiljölagen omfattar alla faktorer och förhållandet i arbetet, som tekniska, fysiska,
arbetsorganisatoriska, sociala samt arbetets innehåll (Arbetsmiljöverket, 2010).
Arbetsmiljöverket har tagit fram ett grundpaket som de anser att alla arbetsgivare bör
ha. Detta paket kan sedan kompletteras med ett branschpaket som behandlar de mest
relevanta reglerna för branschen. För Seabased’s målningslina är det mest relevanta ett
regelpaket som heter Bil- och industrilackering.

4.3 Standarder
Det finns flera olika standarder som föreskriver hur skyddet mot korrosion bör vara
utformat för att ge ett tillräckligt skydd under en längre tid. NORSOK M-501och ISO
20340 är två exempel på sådana som används internationellt. Dessutom bygger båda på
flera andra standarder, som t.ex. ISO 12944 m.m. Nedan beskrivs de viktigaste
standarderna.
4.3.1 NORSOK M-501
NORSOK M-501 är en norsk standard utformad med deltagande av den norska
petroleumindustrin och utgiven av Standars Norway. Denna standard behandlar
korrosionsskydd av havsplacerade konstruktioner genom målning och därmed även
förbehandling av ytor. Målet med standarden är ett ge ett optimalt skydd mot korrosion,
med så lite underhåll som möjligt därefter (Hempel, 2010). Den föreskriver även ett
antal krav som är minimum i varje steg i processen. NORSOK M-501 är baserad på
flera olika standarder, t.ex. ISO 8501, ISO 12944 och NORSOK S-002, och innehåller
det som är viktigt för just oljeplattformar placerat till havs (offshore). Även fast
NORSOK är en nationell standard i Norge är den troligen en av de mest använda inom
beläggning av havsplacerade konstruktioner (Norsok M-501, 2004).
4.3.2 ISO 12944
ISO 12944 är standard för korrosionsskydd av stålstrukturer genom användning av
färgsystem och är uppbyggd av 8 delar (12944-1, 12944-2, o.s.v.) som behandlar
området. Standarden tar upp alla olika miljöområden som finns på land och till havs.
T.ex. ISO 12944-2 innehåller miljöklassificering av stålstrukturer, vilket innebär vilken
typ av miljö som stålstrukturen är placerad i som t.ex. korrosivitetsklass C5-M (ISO
12944, 2007).
4.3.3 ISO 20340
ISO 20340 föreskriver krav för rostskyddande färgsystem för havsplacerade och
relaterade konstruktioner och är ett komplement till ISO 12944-6. I ISO 20340 finns
krav på färgsystem med målet att minimera underhåll samt för att minska
miljöpåverkan. Standarden innehåller hårdare krav på tester än vad ISO 12944-6
föreskriver för korrosivitetsklass C5-M. Standarden föreskriver även hur parametrar för
beläggning ska väljas i samband med det katodiska skyddet.
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Denna standard är även lämplig att använda för andra strukturer, med kravet att
beläggnings- och färgsystemet är möjligt att använda tillsammans med standarden (ISO
20340, 2009).
4.3.4 ISO 8501
ISO 8501 föreskriver hur behandling av stålytor ska gå till innan ytan beläggs med färg
eller liknande produkter samt visuell utvärdering av renhet. Denna standard består av
flera delar som alla behandlar olika områden inom förbehandling av stålytor. T.ex.
behandlar 8501-4 yttillståndet före behandling av stålytan samt förbehandlingsgrader
vid vattenblästring under högt tryck (ISO 8501, 2007).
4.3.5 NACE
NACE International är en ledande organisation inom korrosion och
korrosionsskyddande lösningar.
NACE har gett ut ett antal olika föreskrifter om beläggningar för havsplacerade
konstruktioner som innehåller standarder för testmetoder och kriterier för olika områden
som är relevanta för havsplacerade konstruktioner. Ett exempel på en NACE standard är
TM 0204 som behandlar yttre skyddande beläggning av konstruktioner då dessa, eller
delar av dessa, är nedsänkta i havet (Hempel, 2010).
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5 Processerna
I detta avsnitt finns lite information om den färg som valts av Seabased och deras
underleverantör och krav för ytbehandlingsprocessen.

5.1 Färg
Leverantören av den färg som Seabased har valt, har tagit fram tekniska data som måste
beaktas för att resultatet av målningen ska bli bra och för att ge ett gott korrosionsskydd.
De tekniska data som leverantören beskriver i sina produktblad skiljer sig efter vilka
förhållanden som appliceringen av färgen utförs i och hur tjockt varje lager färg är, s.k.
filmtjocklek. Om filmtjockleken ökas så blir torktiden längre och ökas temperaturen
minskar torktiden. Det färgsystem som valts är lösningsmedelsbaserat med hög torrhalt
och kallas här nedan enbart för färg.
När målning utförs manuellt är det svårt att få ett lager färg att vara jämntjockt över hela
objektet, vilket gör att färgen ska appliceras i två lager. I tabell 5.1 nedan presenteras
lite allmän fakta om färgen.
Tabell 5.1 Färg från Seabased’s färgleverantör
Färg (kulör)
Färg (Vit)

Filmtjocklek
200 µm

Appliceras på
Aggregat och
ställverk

Antal lager
2

Max torktemp.
Ca 80 °C

5.2 Delprocesser
Nedan presenteras ett flödesschema över hur en ytbehandlingsprocess normalt utförs.

Figur 5.1 Vanliga processer inom ytbehandling av stål
5.2.1 Tvättning
Tvättningen ska enligt Seabased’s färgleverantör utföras med alkalisk varmtvätt och
sedan sköljas ordentligt med färskvatten. Ofta ska en konstruktion efter det att
tvättmedlet sprutats på sköljas med varmvatten för att sedan sköljas med
rumstempererat vatten.
5.2.2 Blästring
Enligt färgleverantören ska de ytor som ska målas blästras med stålgrits som ger ett
profildjup på minst 70µm.
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5.2.3 Målning
Appliceringen av färgen ska utföras med högtryckssprutning. Dock rekommenderas det
att penselstryka skarpa kanter, hörn, svetsfogar och ytor som är svåra att nå först.
5.2.4 Torkning
Torkningen av färgsystemet som Seabased har valt utförs i ugn eller med IR-båge. Den
senare metoden torkar färgen mycket snabbare, men än finns inga torktider
specificerade.

5.3 Produktionen
5.3.1 Produktionstakt
Produktionstakten för aggregaten antas i rapporten vara ett aggregat var tredje timma.
Därför anpassas hela processen efter det, även fast vissa moment tar kortare tid.
Eftersom produktionen kommer att vara igång dygnet runt färdigställs då upp till åtta
aggregat per dygn. Vad gäller ställverket så antas det att endast ett sådant att tillverkas i
veckan.
5.3.2 Styrning
För att få en produktionslina som har ett jämnt flöde och en produktionstakt som är
tillräckligt hög för att möta de krav på ledtider som finns bör en form av styrning av
processen införas. Ofta anpassas en produktion efter de flaskhalsar som finns, vilket kan
ses som en styrning av flödet. En flaskhals kan t.ex. vara en maskin som tar längre tid
att bearbeta en detalj än andra maskiner som ska utföra annan bearbetning av samma
detalj.
Ett exempel:
Figur 5.2 nedan visar ett rakt flöde av fem maskiner som ska utföra olika bearbetningar
av samma detalj. Alla maskiner förutom maskin C utför bearbetningen på en timma,
medan maskin C behöver två timmar, vilket är deras maxkapacitet. Eftersom maskin C
behöver dubbelt så lång tid hinner de övriga maskinerna bearbeta dubbelt så många
detaljer på samma tid. Fortsätter maskinerna i denna takt kommer det att bildas en kö av
produkter i arbete framför maskin C, vilket både kostar pengar och utrymme. För att
lösa detta kan, vid behov, maskin C ersättas av en maskin som kan utföra samma
bearbetning på kortare tid eller att en till likadan maskin köps in. Finns inte behovet av
en så hög produktionstakt är det bättre att anpassa och styra produktionstakten och
utnyttjandegraden efter maskin C:s kapacitet.

Figur 5.2 Flödet i en maskinpark
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5.3.3 Tider för processerna
Under studiebesöket som gjordes undersöktes hur lång tid det tar för varje process samt
hur lång tid det tar från att objektet börjar tvättas till dess att ytbehandlingen är helt klar.
Det som beaktades var hur lång tid det tar för tvättningen, blästringen och appliceringen
av färgen. Eftersom torktiderna för de färger Seabased ska använda finns specificerade i
produktbladet för färgen kan en uppskattning göras för hur lång tid det tar att torka
aggregatet och ställverket vid en viss temperatur. Det bör dock understrykas att de
angivna tiderna inte är exakta och kan variera efter materialets skick, temperatur under
processen, personen som utför arbetet osv. I tabell 5.2 nedan finns uppskattade tider för
de olika processerna.
Tabell 5.2 Tider för de olika processerna
Process
Tvättning
Blästring (inkl. bortagning av sand)
Applicering av färg
Torkning (tills övermålningsbart, 50 °C)
Torkning (genomhärdat, 50 °C)

Tid
30 min
30 min
30 min
1 timma
24 timmar

5.4 Alternativa färgsystem
Det finns även ett antal andra typer av färgsystem som kan användas istället för
lösningsmedelsbaserade färger, t.ex. vattenbaserade färger och pulverlacker. Båda dessa
är bättre ur miljösynpunkt och för arbetsmiljön eftersom inga eller nästan inga
lösningsmedel behöver hanteras under målningen. Hur dessa färger klarar miljöer med
hög korrosivitet kommer dock inte att tas upp i denna rapport.

21

6 Stationer
Det finns en rad olika stationer med olika utrustningar efter vilken typ av målning som
ska utföras. För industriell målning är kraven på miljön i stationerna mindre än vid
t.ex. lackering av bilar. Dock finns vissa gemensamma typer av krav till vilka hänsyn
bör tas för att ge ett gott resultat. Stationernas storlek är beroende av storleken på de
gods som ska målas och det flöde som krävs. Nedan beskrivs några typer av stationer
med den utrustning som krävs för att kunna utföra de olika processerna som finns inom
målningen. Dessutom beskrivs kortfattat hur olika stationer kan automatiseras.
När en målningslina ska byggas är det viktigt att planera anläggningen noggrant för att
uppfylla kraven på en god miljö, produktivitet och kvalitet. Arbetsmiljön ska planeras
så att exponeringen av kemiska ämnen, ångor, buller, damm och starka
temperaturväxlingar undviks (IVF, 1995).
För att automatisera en befintlig produktionslina, som en målningslina, måste först krav
tas fram för vad som ska utföras automatiskt. Detta innebär i hur stor grad linan ska
automatiseras och varför. En anledning kan vara för att få bättre kvalitet på t.ex.
ytbehandlingen medan en annan anledning kan vara för att få bättre arbetsmiljö där
personalen inte kommer i kontakt med lösningsmedel så ofta. Dessutom kan en robot
ofta ge ett jämnare flöde eftersom den utför ett arbete på nästa exakt lika lång tid varje
gång. Ofta automatiseras även framdriften av objekten för att därmed få hela processen
automatiserad. För målningslinan skulle detta innebära att framdriften går automatiskt
av de objekt som ska målas. När t.ex. en robot har tvättat ett objekt flyttas det
automatiskt vidare till blästringen där en robot utför blästringen och sen till målningen
där en robot applicerar färgen o.s.v. I valet av lämpliga robotar måste hänsyn tas bl.a.
till hur mycket utrymme som finns tillgängligt, hur lång räckvidd roboten bör ha för att
nå alla ytor som ska ytbehandlas samt kostnaden.

6.1 Tvättning
För tvättningen bör ett område upprättas som är speciellt avsett för detta. Området kan
vara utformat som en box där väggar och tak hindrar vatten och rengöringsmedel från
att spridas vidare ut till övrig lokalyta och där det i golvet kan rinna ner för avskiljning
och cirkulation. Eftersom tvättningen till en början ska utföras manuellt kan detta
utrymme vara relativt enkelt utformat med lämplig utrustning. Då en mer automatiserad
tvättning ska användas bör hänsyn tas till hur tvättningen ska utföras, eftersom
tvättningen kan göras på flera olika sätt. För svårare geometrier där det är svårt att
komma åt kan doppning vara ett alternativ. Antingen doppas konstruktionen i ett bad
med rengörningsmedel eller så förs badet upp mot konstruktionen som då hänger i
luften. För de färger som är aktuella ska konstruktionerna tvättas med alkalisk varmtvätt
som sedan sköljs ordentligt med färskvatten. Spillvatten bör renas och cirkuleras i ett
slutet system så att inget kommer ut i kommunalt avlopp. Olja och sediment bör
kontinuerligt separeras från tvättvätskorna.
6.1.1 Huvudsakliga komponenter
Tvätthall med två portar
Belysning
Personlig skyddsutrustning
Rengöringsvätska
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Rent vatten
Behållare för rengöringsvätskan och sköljvatten
Element för uppvärmning av rengöringsvätskan, samt ev. sköljvattnet
Slang och tvättmunstycke
Behållare för avskiljning
6.1.2 Automatisering
För tvättningen kan speciella tvättrobotar användas. I figur 6.1 nedan visas en bild på en
tvättrobot från företaget Ramsta Robotics.

Figur 6.1 Robot speciellt avsedd för tvättning

6.2 Blästring
Blästringen bör utföras i en speciellt utformad box för ändamålet. Golvet kan vara i
form av ett galler där blästermedlet rinner ner och förs tillbaka till tanken för medlet, så
att det därmed kan användas igen. Blästerboxen är utrustad med blästermedelsbehållare,
slangar och blästermunstycken där blästermedlet sprutas under högt tryck mot ytan med
hjälp av tryckluft. Då blästermedlet ska återvinnas bör ett medel med låg förslitning
väljas. Seabased’s samarbetspartner har rekommenderat stålgrits (kantigt stålsand),
vilket är ett medel som har god avverkningsförmåga och som inte bildar så mycket
damm.
6.1.2 Komponenter
Blästerhall med två portar
Belysning
Personlig skyddsutrustning
Stoffuppsamlare
Fläkt / Ventilation
Blästermedel
Blästermedelsbehållare
Kompressor för tryckluft
Slang och blästermunstycke
Dammsugare
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6.2.2 Automatisering
För blästring finns robotar speciellt utformade för att förbehandla material. I figur 6.2
nedan visas en blästerrobot från företaget Blastman Robotics Ltd.

Figur 6.2 Blästerrobot

6.3 Målning
Målarboxen ska vara utformad som ett stängt utrymme med god ventilation. Tilluften
ska ofta komma ovanifrån och sedan sugas ut underifrån för att hålla nere stoft och
damm på golvet. Detta gör att det inte hamnar på ytan under målning. Dessutom måste
luften filtreras, vilket kan göras i olika steg med flera filter för att säkerställa en god
reningsgrad av luften. I hallen ska belysningen vara tillräcklig för att det lätt ska gå att
upptäcka ytor som inte täckts av färgen, skador eller likande. För tillförsel av färg
blandat med lösningsmedel används ofta en form av blandare som förser
sprutmunstycket med rätt blandningsförhållande.
6.3.1 Komponenter
Målarbox med två portar
Belysning
Personlig skyddsutrustning
Ventilation med filter, ev. flerstegsfiltrering
Omrörare
Pump för färg och lösningsmedel
Slang och sprutmunstycke
Rengöringsutrustning av sprutmunstycke
6.3.2 Automatisering
I figur 6.3 nedan visas en målningsrobot från ABB Robotics avsedd för väggmontering.
För att ytbehandla de objekt som Seabased har kan en lösning vara att rotera objektet för
att roboten ska komma åt överallt alternativt att roboten monteras på sådant sätt att den,
om möjligt, kan komma åt alla ytor utan att objekten behöver roteras.
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Figur 6.3 Väggmonterad robot för målning

6.4 Torkning
Normalt används en form av ugn för att torka färgen på en målad detalj. Ugnen är då
utformad som en hall med uppvärmning för att öka temperaturen till en inställd nivå
som är inom de gränser som färgen tål. I vissa fall är en hög temperatur, och därmed
snabbare torkning, optimal medan det i andra fall är bättre med lite lägre temperatur för
att minska kostnaderna för uppvärmning. Hänsyn bör därför tas till om stationen ska ta
många detaljer per timme eller om den ska ha så låg energiförbrukning som möjligt.
6.4.1 Komponenter
Torkhall med två portar
Belysning
Ventilation med filter, eventuellt flerstegsfilter
6.4.2 Automatisering
För att ett objekt ska torka snabbare kan IR-båge användas där en båge med IR-värme
torkar färgen. Denna kan automatiseras så att torkningsprocessen går helt automatiskt. I
figur 6.4 nedan visas en bild på en IR-båge från företaget Ircon Drying Systems AB.

Figur 6.4 IR-båge
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7 Transportsystem
Nedan presenteras vanliga transportsystem inom produktionslinor som används av
många företag. Det beskrivs kortfattat hur transportsystemen är utformade och vad de
lämpar sig till.
Transporten av aggregatet och ställverket ska kunna utföras mellan de i målningslinans
ingående stationer utan risk för personskador eller skador på själva konstruktionen.
Dessutom ska det gå snabbt och smidigt att flytta delarna för att uppnå och hålla den
önskade produktionstakten. För att utföra förflyttningen av objekten kan flera olika
typer av transportsystem användas och de viktigaste och mest relevanta metoderna
beskrivs nedan.

7.1 Travers
En travers är en form av kran som går längs en eller två väggmonterade balkar. Mellan
dessa balkar sitter en s.k. enbalkstralla, eller en tvåbalkstralla, som kan gå fram och
tillbaka på de väggmonterade balkarna. På balktrallan sitter ett lastredskap i form av en
vinsch som kan gå längs hela balktrallan. Maxvikten för vad traversen kan lyfta skiljer
sig mellan olika utformningar, t.ex. kan en travers med tvåbalkstralla normalt lyfta mer
än en travers med enbalkstralla. Den sträcka som traversen kan gå längs de
väggmonterade balkarna kan förlängas genom att fler balkar monteras. Sträckan som
lastredskapet kan gå kallas spännvidd och är normalt mellan ca 25-35 m. Maxvikter för
olika typer av traverser är ofta mellan 10-160 ton. Styrningen av en travers beror på
vilken typ av travers det är. Det finns manuella traverser som antingen styrs av en
person i en hytt eller med en form av fjärrkontroll på marken och så finns det
automatiska traverser som går mellan inprogrammerade positioner. En travers väger
dock mycket och för att lyfta den vikt den är specificerad för kräver det att byggnaden
som den monteras i klarar att ta upp både vikten för traversen och den vikt som objektet
väger.
Eftersom en travers kan gå långt är det ett smidigt alternativ för att få stor lyftkapacitet
över en lång sträcka. För en tillverkningslina kan det innebära att traversen används till
många olika processer om det tillåts. För målningslinan innebär detta att den är smidig
att använda för att förflytta t.ex. ett aggregat mellan olika stationer inom målningen. Ett
problem är att transporten bara kan utföras mellan stationerna, medan ett annat
transportsätt måste väljas för att få in aggregatet i själva boxen i stationen. För att lyfta
ett objekt måste det finnas lyftöglor eller liknande som är förberedda för detta och som
klarar flera lyft utan att gå sönder.
7.1.1 Lyftok och lyftöglor
För att lyfta ett objekt kan ett s.k. lyftok användas, vilket är utformat på ett sätt som
möjliggör lyftning av objektet i befintliga krokar, flänsar eller annan del av strukturen.
Lyftoket underlättar då fastsättningen av lyftanordningen och själva förflyttningen av
objektet.
En enklare variant för att lyfta ett objekt är att använda lyftöglor. Dessa kan antingen
skruvas mot objektet eller svetsas. Lyftöglor kan vara ett bra alternativ i de fall där flera
lyft ska göras både under tillverkningsprocessen som när objektet ska flyttas och då det
ska sänkas ned i havet.
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7.2 Truck
En truck är ett fordon som antingen drivs av en elmotor eller av en förbränningsmotor
och som har en form av lyftanordning för att kunna lyfta objekt. Det finns ett antal olika
sorters truckar, t.ex. olika typer av gaffeltruckar och containerstaplare som alla har en
motvikt, s.k. motviktstruckar. Gaffeltruckar finns i flera lika utföranden och med olika
lyftkapaciteter.
För att lyfta ett objekt måste utrymme för gafflarna finns under objektet som tillåter
lyftning. Finns inte det kan objektet lyftas på en pall eller liknande som sedan trucken
kan lyfta. Det går även att lyfta med ett lyftok eller linor och då ha gafflarna ovanför
själva lyftpunkten.

7.3 Räls
För att förflytta objekt kan en form av vagnar användas som går på räls. Rälsen kan t.ex.
gå rakt igenom ett antal stationer placerade efter en rak linje och också underlätta
hanteringen eftersom lyft bara behöver göras för att få objektet på och av vagnen. För
att lyfta vagnen på och av rälsen rekommenderas gaffeluttag för liten gaffeltruck eller
lyftöglor för travers och kran, eller båda. Detta för att underlätta för på- och avlyftning,
samt vid slutet av rälsen enkelt kunna flytta tillbaka vagnen till början av rälsen.
Studiebesöket på ABB Power Transformers i Ludvika visade att de använder sig av två
stycken tvåaxlade vagnar som går längs två rälsar i golvet. På dessa vagnar placeras de
lådor som ska ytbehandlas, vilka både är stora och väger mycket. Detta transportsätt har
visat sig vara smidigt och lätthanterligt att använda för att förflytta stora objekt.

7.4 Vagnar med hjul
Om ytbehandlingen av aggregaten ska göras liggandes på krävs någon form av vagnar
för fastsättning och förflyttning av aggregatet. Denna vagn har ok som fästs in i
befintliga flänsar och även ha en funktion för vridning av aggregatet för att underlätta
tvättningen, blästringen och målningen. Dessutom kan det vara möjligt att ha ett
mellanrum mellan ok och bottengaveln på aggregatet för att möjliggöra utförandet av
ovan nämnda processer i samma steg. Vagnen kan då gå på räls eller ha egna hjul så att
det lätt går att förflytta den.

7.5 Konveyor
För att transportera detaljer används ofta transporträlsar eller banor i luften. Detta är ett
smidigt sätt att transportera många detaljer i en takt som motsvarar produktionstakten,
lätt att bygga ut och för att förflytta många detaljer en lång sträcka. Ofta används detta
system för att transportera många mindre detaljer, men det kan också användas för
tyngre objekt. Detta kräver mycket av byggnaden och kan bli dyrare än andra alternativ
för att få ett fungerande system. Dessutom bör hänsyn tas till om det är nödvändigt att
använda ett sådant system när produktionstakten är relativt låg.

7.6 Palettransportsystem
Palettsystem är ett system där paletter fungerar som lastbärare och förflyttas på räls.
Dessa lämpar sig både för transporter av många mindre detaljer och för större tyngre
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detaljer. För att driva paletterna framåt används ofta kedja, vilket gör att systemet är
smidigt för att förflytta objekt mellan olika stationer.

7.7 Val av transportsystem
För att utföra förflyttningen av aggregat och ställverk krävs det ett system som klarar att
bära och förflytta tunga objekt på ett säkert sätt. Dessutom ska det vara lätthanterligt,
utan att behöva lyfta om objekten för varje station som finns inom målningslinan. Ett
förslag är att använda vagnar som det är lätt att placera objekten på. Dessa vagnar kan
vara optimerade för objekten med möjlighet att använda befintlig fläns för att skruva
fast stomstrukturen i vagnen. Då ett ställverk ska ytbehandlas kan t.ex. samma vagnar
användas med möjlighet att koppla ihop vagnarna till en längre variant. För att förflytta
vagnarna kan antingen räls, palettransportsystem eller hjul, med eller utan styrskena, i
golvet användas. För att automatisera framdriften kan kedje-transportörer användas för
samtliga alternativ. Här rekommenderas dock användning av vagnar på räls, som utgör
en enkel och relativt billig metod för transport av objekten.
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8 Målningsprocessen
Eftersom tillvägagångssättet för monteringen av aggregatets och ställverkets olika
delar kan komma att ändras har olika alternativ tagits fram för hur hanteringen av
delarna i ytbehandlingsprocessen kan gå till. Detta för att beskriva hur hela
ytbehandlingsprocessen kan utföras och för att täcka in olika procedurer som kan bli
aktuella. Stomstrukturen ståendes tar mer plats på höjden medan den liggandes tar mer
plats på bredden avgör hur stort utrymme målningslinan tar upp. Dessutom kan ett
alternativ innebära flera moment än ett annat. För att tydliggöra detta har
flödesscheman gjorts till varje alternativ, där också för- och nackdelar med just det
alternativet har tagits fram.
En målningsprocess innehåller, som tidigare nämnt, tvättning, blästring, målning och
torkning. Ofta utförs processen utan att någon annan process hamnar mellan de andra
delprocesserna. Flödesschemat i figur 8.1 nedan visar ett vanligt flöde för en
målningslina och i vilken ordning processerna utförs.

Figur 8.1 Flödesschema för huvudflödet i en målningsprocess

8.1 Nuläget
8.1.1 Aggregatet
Idag utförs tvättning, blästring, målning och torkning av en samarbetspartner till
Seabased. Aggregatet transporteras i två delar, stomstrukturen samt toppkonan, på en
lastbil till samarbetspartnern som tar emot delarna. Målningen sker då i
samarbetspartnerns stationer där personal utför tvättning, blästring, målning och
torkning. Sedan transporteras stomstrukturen och toppkonan tillbaka till Seabased’s
lokaler i Lysekil där montering av övriga delar sker.
8.1.2 Ställverket
Ställverkets delar tillverkas idag av en av Seabased’s underleverantörer och skickas
därefter på målning. När det är klart transporteras de tillbaka till Seabased som monterar
innehållet.

8.2 Alternativ 1
8.2.1 Aggregatet
I alternativ 1 utförs först bearbetningen av stommens delar och sedan svetsas de
samman till själva stomstrukturen. Toppkonen bearbetas och svetsas samman till en
färdig detalj. Därefter monteras statorpaket med tillhörande delar, translatorn och sedan
toppkonen till ett färdigt aggregat. När monteringen är färdig maskeras de områden som
kräver det så att tvättning, blästring och målning kan utföras. Här är ytan på pistongen
en känslig del som inte får nötas eller målas och en noggrann maskering är därför
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nödvändig. Aggregatet tvättas sedan för att få bort fetter och dylikt så att det därefter
kan blästras.
När tvättningen är klar kan målningen utföras av hela aggregatet. Eftersom målningen
ska utföras i två lager för att få tillräcklig täckning måste själva målningsprocessen
utföras två gånger. Efter att första lagret färg har applicerats ska färgen torka i rätt
temperatur och tillräckligt länge för att vara övermålningsbar. När torkningen är färdig
transporteras aggregatet återigen till målningen för applicering av det andra lagret färg
och för att sedan transporteras till torkningen för genomhärdning av färgen. När
ytbehandlingen är klar kan offeranoder och liknande monteras. Flödet för alternativ 1
presenteras i figur 8.2 nedan.

Figur 8.2 Flödesschema för alternativ 1 för aggregatet
´
Då ytbehandlingsprocessen utförs på ovan nämnda sätt finns några för- och nackdelar:
Fördelar:
1. Skruvförband blir täckta av färg vilket även skyddar dessa mot korrosion
2. Eventuella märken som annars kan uppstå vid montering av t.ex. skruvar täcks
med färg
Nackdelar:
1. Transporten av aggregatet blir svårare när aggregatet är så högt och tungt
2. Målningen i toppkonan blir svårt att utföra
3. Svårare att utföra målningen av undersidan då lyft är svåra att utföra p.g.a.
aggregatets höjd
4. Svårt att maskera känsliga delar, t.ex. translatorn, på ett bra sätt
8.2.2 Ställverket
Alternativ 1 för ställverket påminner om alternativ 1 för aggregatet. Först bearbetas
underdelen, överdelen, ben och lyftöglor. Sedan svetsas benen fast på underdelen och på
överdelen svetsas lyftöglorna fast. Därefter monteras allt in i tryckkärlet, så att
överdelen kan lyftas på och monteras. För att tydliggöra processen visas flödet i figur
8.3 nedan.
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Figur 8.3 Flödesschema för alternativ 1 för ställverket

För ställverket i alternativ 1 finns några för- och nackdelar:
Fördelar:
1. Skruvförband blir täckta av färg vilket även skyddar dessa mot korrosion
2. Eventuella märken som annars kan uppstå vid montering av t.ex. skruvar täcks
av färg
3. Målningen kan utföras sist i tillverkningsprocessen
Nackdelar:
1. Svårare att hantera p.g.a. den höga vikten
2. Svårare att utföra målningen av undersidan

8.3 Alternativ 2
I alternativ 2 presenteras förslag där aggregatet och ställverkets delar målas innan de
monteras ihop. För att tydliggöra flödet har flödesscheman gjorts, vilka presenteras
nedan.
8.3.1 Aggregatet
I alternativ 2 utförs först bearbetningen och svetsningen av stomstrukturens olika delar
samt toppkonen. När detta är utfört monteras statorpaketet. Därefter vänds
stomstrukturen upp och ned och skruvas med befintligt bultförband för att därmed
möjliggöra målning av undersidan som då är uppvänd. Genom användning av befintligt
bultförband säkras stomstrukturen från att välta samtidigt som ytorna till flänsförbandet
skyddas från att målas. Dessutom kan övriga områden, som t.ex. fästen för offeranoder,
maskeras innan tvättningen utförs. Sedan tvättas stomstrukturen och toppkonen från de
kemikalier som finns kvar från bearbetningen.
Efter tvättningen transporteras stomstrukturen och toppkonan vidare till blästringen. Då
blästringen är utförd transporteras delarna till målningen där första lagret färg
appliceras. Därefter förflyttas dessa till torkningen och när färgen är övermålningsbar så
transporteras delarna tillbaka för appliceringen av det andra lagret färg. När det är klart
ska de torkas till dess att de är genomhärdade. Då färgen är genomhärdad och klar kan
montering av translator utföras. Flödet för alternativ 2 presenteras i figur 8.4 nedan.

31

Figur 8.4 Flödesschema för alternativ 2

Då målningsprocessen utförs på ovan nämnda sätt blir finns några för- och nackdelar:
Fördelar:
1. Målningslinan kan läggas upp med varje station utplacerade efter varandra
2. Lätt att förflytta stomstrukturen med innehåll samt toppkonen. Både med
avseende på vikt och på storlek
3. Lättare att måla stomstrukturen och speciellt toppkonens insida
4. Mindre ytor som måste maskeras
5. Lättare att måla undersidan av stomstrukturen eftersom den är uppåtvänd
Nackdelar:
1. Bultförbanden täcks inte med färg under målningsprocessen eftersom de
monteras efter målningen
2. Eventuella märken som kan uppstå vid montering av bultförband täcks inte av
färg
8.3.2 Ställverket
I alternativ 2 bearbetas först ställverkets olika delar, för att sedan svetsas samman. Innan
innehållet monteras målas konstruktionen. Detta görs då med delarna vända så att
flänsen är nedåt och därmed skyddad från färg. Detta underlättar målningen eftersom
det är lätt att komma åt överallt. Se flödesschemat i figur 8.5.
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Figur 8.5 Flödesschema för alternativ 2 för ställverket

För ställverket i alternativ 2 finns några för- och nackdelar:
Fördelar:
1. Lättare hantering och transport av de delar som ska målas p.g.a. den lägre vikten
2. Ytorna för flänsförbanden skyddas från målning
3. Lätt att applicera färgen
Nackdelar:
1. Bultförbanden täcks inte med färg under målningsprocessen eftersom de
monteras efter målningen
2. Eventuella märken som kan uppstå vid montering av bultförband täcks inte av
färg

8.4 Alternativ 3
Om det blir aktuellt att montera statorpaket och translator liggandes, kan det vara
intressant att även utföra ytbehandlingen med stomstrukturen liggandes. I denna del
kommer inte ställverket att behandlas, eftersom det troligen inte är aktuellt att utföra
ytbehandlingen på detta sätt.
8.4.1 Aggregatet
Först utförs bearbetningen och svetsningen av stomstrukturen och toppkonen. Sedan
monteras statorpaketet och ett lock för hålet för att hindra att vatten och blästermedel
tränger in. Därefter transporteras stomstrukturen liggandes till tvättningen, blästringen,
målningen och torkningen. Efter att första färglagret är applicerat och har torkat så att
det har blivit övermålningsbart så transporteras det tillbaka till målningen för
applicering av andra lagret färg och därefter återigen till torkningen. När andra lagret
färg är applicerat reses stomstrukturen upp för montering av translatorn och toppkonen.
Flödet presenteras i nedanstående flödesschema i figur 8.6.
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Figur 8.6 Flödesschema för alternativ 3

Alternativ 3 har vissa fördelar och nackdelar, vilka presenteras nedan.
Fördelar:
1. Delprocesserna kan utföras liggandes
2. Stationerna blir inte så höga
Nackdelar:
1. Stationerna blir relativt långa alternativt breda
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9 Layout av målningslinan
Förslag på layouterna nedan baseras på de flödesscheman som presenterades i kapitel
8. Det som påverkar layouten är hur stora stationerna blir, samt den totala yta som
målningslinan beräknas att ta upp. I layout 1 nedan visas layouten för förslaget i kapitel
8.3 där objekten ytbehandlas stående och i layout 3 ett förslag där aggregatet
ytbehandlas liggandes baserat på förslaget i kapitel 8.4.
Layouterna i förslagen nedan består av stationer för varje process placerade på rad i den
ordning som processerna utförs i för att underlätta förflyttningen och hanteringen av de
objekt som ska ytbehandlas. Det går även att vinkla målningslinan på valfritt ställe om
det behövs av utrymmesskäl, men det betraktas fortfarande som att stationerna är
placerade på rad eftersom de hamnar i samma ordning som tidigare. Samtliga layouter
har spår med vagnar för att utföra förflyttningen

9.1 Layout 1
I figur 9.1 nedan presenteras layouten av målningslinan för förslag 1 baserat på
flödesschemat i figur 8.4. Den första rutan i layouten är en gulmarkerad plats som
fungerar som ett lastningsområde för aggregaten och ställverken. När objekten kommer
till målningslinan lyfts dessa upp på en vagn med hjul som går på räls. Därefter rullas
vagnen med objekten in i tvätthallen för tvättning och torkning. När denna process är
klar rullas objekten vidare in i blästerhallen, sedan målningsboxen för applicering av
första lagret färg för att därefter rullas in i torkugnen, till torkzon 1 enligt figur 9.2
nedan. När färgen har torkat så länge att den är övermålningsbar kan andra lagret färg
appliceras.

Figur 9.1 Layout för förslag 1

35

Figur 9.2 Exempel på hur objekten kan placeras i torkugnen

Enligt tabell 5.2 tar tvättningen, blästringen och målningen ca 30 min, medan första
torkningen tar 60 min. Detta innebär att det tar 2.5 timma från att tvättningen börjat till
dess att första lagret är övermålningsbart. Då flyttas objektet tillbaka till målningsboxen
för applicering av andra lagret färg och därefter flyttas det återigen till torkugnen för
sluttorkning, i torkzon 2. Appliceringen av färgen tar precis som för första lagret ca 30
min, vilket gör att när objektet är färdigmålat har det gått ca 3 timmar. Därmed börjar
tvättningen av nästa objekt samtidigt som det färdigmålade objektet flyttas till ugnen för
sluttorkning.
Eftersom produktionstakten antas vara ett aggregat var tredje timma måste
ytbehandlingen av ställverken planeras in mellan ytbehandlingen av två aggregat för att
inte störa flödet för aggregaten. Då första lagret färg har applicerats på ett aggregat
flyttas den vidare in i ugnen i torkzon 1, enligt figur 9.2. När den stått där i 30 min
börjar tvättningen av ställverket, vilket innebär att när tvättningen är utförd har
aggregatet stått i ugnen i 60 min. Då flyttas ställverket vidare in i blästerhallen samtidigt
som aggregatet går tillbaka för applicering av andra lagret färg. Därefter flyttas
aggregatet in i ugnen samtidigt som ställverket går vidare till målning. Därmed får
flödet och produktionstakten för aggregaten styra flödet för ställverken.
Eftersom objekten är genomhärdade efter ca 24 timmar i ugnen och produktionstakten
är ett aggregat var tredje timma så måste ugnen ta flera objekt samtidigt. Därför är
ugnen enligt figur 9.2 mycket större än de övriga stationerna och kan torka nio aggregat
eller åtta aggregat och ett ställverk samtidigt. Härmed uppfylls kravet att målningslinan
ska klara ett aggregat var tredje timma och ett ställverk i veckan. Som mest behövs 11
vagnar för att målningslinan ska fungera enligt ovan, förutsatt att objekten lyfts av
vagnen direkt när de tas ut efter genomhärdning och att vagnen därmed kan flyttas
längst fram i linan igen.
Målningslinan i layout 1 har en teoretisk kapacitet på ett aggregat varannan timma,
vilket innebär att linan har en överkapacitet på 50 % och kan därför klara en högre
produktionstakt än den antagna produktionstakten i rapporten. Dock utnyttjas denna
överkapacitet när ett ställverk ska ytbehandlas.
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9.1.1 Layout 2
I layout 2 i figur 9.3 nedan är målningslinan från layout 1 förlängd med en målningsbox
samt en ugn. Detta för att öka kapaciteten genom att utföra appliceringen av andra lagret
färg i den andra målningsboxen, istället för att backa tillbaka objektet i linan.
Målningslinan är uppdelad i två områden, område A och B. I område A utföras alltså
alla steg som behövs för att applicera och torka första lagret färg. I område B utförs
appliceringen och torkningen av andra lagret färg. Fördelen med denna layout är att
flödet blir enklare eftersom objektet flyttas framåt i linan efter det att varje process är
klar. Linan i figur 9.3 nedan klarar produktionstakten i detta utförande, men för att klara
en högre produktionstakt måste ugnens storlek öka i område B. Kapaciteten för denna
layout blir då ett aggregat per timma och styrs alltså av den flaskhals som utgörs av
första torkugnen.

Figur 9.3 Layout för förslag 2
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9.2 Layout 3
I figur 9.4 nedan är layouten anpassad för att ytbehandla aggregatet liggandes, vilket
diskuteras i figur 8.6 i kapitel 8. Detta förslag baseras på layouten i figur 9.1, men är
bredare eftersom aggregatet ligger ner. Vagnen som används är då speciellt utformad
för att t.ex. kunna fästa in aggregatets stomme i de flänsförband som finns. Eftersom
layouten i övrigt är likadan som för figur 9.1 är även flödet och funktionen densamma

Figur 9.4 Layout för förslag 3
9.2.1 Layout 4
Layouten i figur 9.5 nedan är baserad på förslaget i figur 9.3, men är bredare som för
layout 3 ovan. Denna layout fungerar på samma sätt och ger samma flöde som för
layout 2 i figur 9.3 ovan.

Figur 9.5 Layout för förslag 4
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9.3 Layout 5
Om en ännu högre produktionstakt blir aktuell än vad de layouterna som presenteras
ovan klarar, kan en lösning vara att ha två parallella målningslinor. I figur 9.6 och 9.7
nedan finns två layouter på lösningar där aggregatet står upp. Dessa är alltså två
parallella linor av figur 9.1 respektive 9.2.
Dessa layouter kan alltså klara dubbelt så många objekt på samma tid som layouterna
ovan. Här är det även möjligt att utföra annan målning på ena sidan av mittlinjen om det
skulle bli aktuellt.

Figur 9.6 En variant av layout med dubbla linor
9.3.1 Layout 6
Här nedan presenteras en förlängning av layout 5 ovan, med ännu högre kapacitet.

Figur 9.7 Förlängning av layout 5 med en extra målningsbox och ugn
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9.4 Diskussion om lösningarna
Förslagen ovan baseras på de konstruktioner som finns idag, samt de antagna tider som
nämns i kapitel 5.3 för produktionstakt och processtider. Dock finns det flera parametrar
som kan ändras innan målningslinan ska byggas. Om produktionstakten blir högre än
vad som antas i rapporten måste målningslinan anpassas efter det. Ändras
konstruktionen på sådant sätt att stationerna måste bli större är det också en parameter
som det bör tas hänsyn till. Detta innebär att stationernas och målningslinans storlek kan
komma att ändras. De specifikationer som finns angivna för färgen avser två tunna lager
färg och torkning i ugn. Om kraven för antal lager, tjocklek eller torktid ändras, ändras
även genomloppstiden. T.ex. om färgen endast appliceras i ett lager, men med samma
filmtjocklek som tidigare, innebär det att torktiden ökar men att det endast krävs en
applicering och en torkning.
Kan en IR-båge användas istället kanske torktiden kan förkortas med flera timmar,
vilket ökar kapaciteten för målningslinan i förslagen ovan samt gör att ugnen för
sluttorkning kan förkortas. För layouten i figur 9.3 kan en metod vara att en vanlig ugn
används för torkningen av första lagret, men att sluttorkningen utförs med IR-båge. Det
utrymme som en ventilation kräver är svårt att ta fram, men i layouterna ovan antas
ventilationsutrustningen får plats på taket av stationerna.
Rengöring av utrymmet i stationerna kan med jämna mellanrum och ska utföras enligt
de föreskrifter som finns för de olika medel som används under ytbehandlingen.
Det kan vara möjligt att kombinera målningsboxen och torkugnen i t.ex. figur 9.3 för att
därmed förkorta layouten med en station. Dock bör det beaktas att en optimal
temperatur för appliceringen av färgen kan vara lägre än temperaturen för torkningen av
första lagret färg. Därmed kan processtiden förlängas och göra att genomloppstiden blir
längre än den antagna produktionstakten. Detta kan även vara ett problem för
rengöringen av utrymmet i målningsboxen om färgen blir svårare att ta bort efter det att
den torkats längre.
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10 Slutsatser
Nedan presenteras en kort sammanfattning med kommentarer på arbetets utförande och
resultatet av det.
Syftet med examensarbetet var att undersöka vad som krävs för att bygga en
målningslina utgående från storlek på utrymme, transport och vad som grundläggande
behövs för att få detta att fungera. Undersökningen skulle resultera i en layout av
målningslinan som tydliggör hur stationerna bör placeras, hur flödet går mellan
stationerna samt hur stort utrymme detta tar.
De förslag som finns framtagna i rapporten är baserade på nuvarande konstruktion av
aggregatet och ställverket samt de krav på målningslinan som finns idag. Men ändras
konstruktionen, kraven eller produktionstakten så kan ett förslag som ser ut att vara bra
idag ersättas av ett annat som då blir mer optimalt. Därför har lite olika förslag tagits
fram för att täcka in olika krav och utformningar.
För att utföra transporten av objekten krävs ett transportsystem som klarar tunga och
stora objekt och som möjliggör en enkel förflyttning av dessa. En enkel metod som
rekommenderas och som är den metod som valts för förslagen är vagnar på räls. Denna
metod klarar tunga objekt och är enkel att bygga ut vid behov.
Flödet, eller genomloppstiden, begränsas av den flaskhals som finns i målningslinan,
vilken utgörs av torkningen. Om det skulle vara möjligt att förkorta tiden för
torkningen, t.ex. med ännu högre temperatur eller IR-båge, kan genomloppstiden
minskas och flödet därmed ökas. Därmed skulle även produktionstakten kunna ökas
genom hela målningslinan vid behov. Dessutom skulle ugnen kunna göras mindre och
därmed inte behöva ha plats för lika många objekt som nu.
För den antagna produktionstakten på ett aggregat var tredje timme är layout 1 ett bra
förslag som rekommenderas i denna rapport. Dess överkapacitet på en timma gör att den
klarar att ett ställverk ytbehandlas utan att störa flödet för aggregaten. Vid de tillfällen
då ett ställverk inte ska ytbehandlas klarar målningslinan en något högre
produktionstakt för aggregaten, om så krävs. Det är även enkelt att bygga ut detta
förslag till en lina med högre kapacitet, men då krävs en större ugn som är anpassad för
den högre produktionstakten. Det går även vid behov att bygga en parallell lina med
samma funktion om produktionstakten ska ökas ytterligare.
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11 Förslag på fortsatta undersökningar
I detta kapitel tas förslag för fortsatta undersökningar upp, som kan vara relevanta i
arbetet med framtagningen av målningslinan.
Storleken på stationerna är utformade efter storleken på de konstruktioner av aggregat
och ställverk som finns idag, vilket ska ge gott om utrymme för både manuell och
automatiserad ytbehandling. Vidare undersökningar kan utföras för att komma fram till
en mer optimal storlek på stationerna. Detta kan vara baserat på praktiska tester som kan
resultera i att stationernas storlek minskas för att målningslinan därmed ska ta mindre
plats, men samtidigt vara förberedd för en framtida automatisering.
Ventilationen ska utformas för att ge rätt luftflöde och cirkulation för de stationer som
väljs och därför bör det undersökas hur stort ventilationsutrymmet måste vara för att
uppfylla de krav som finns för dessa system.
För att komma fram till om det är möjligt att kombinera målningsstationen och den
första torkugnen bör vidare undersökningar göras för temperaturer för appliceringen och
torkningen av färgen.
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