YTSKYDD

Termisk sprutning:

Gammal metod med
framtiden för sig
I samband med konferensen Ytskydd 2014 som hölls i början av februari
fick Ingvar Persson från Skandinavisk Ytförädling emotta utmärkelsen Årets
Ytskyddare. Detta bland annat för sitt stora engagemang när det gäller att
sprida kunskap och kännedom om metoden termisk sprutning.

S

kandinavisk Ytförädling är beläget i skånska Eslöv och Ingvar startade det 1988.
- Jag hade då jobbat på Kockums
ubåtsvarv i drygt 20 år, närmare bestämt
som svetsingenjör. Varvet lades ner och det blev då
så att jag startade företaget med maskinbearbetning
och svetsning som huvudsakliga områden. Efter ett
tag så kom vi även in på det här med termisk sprutning, ett område som växte snabbt och idag utgör
den absoluta majoriteten av det vi gör, säger Ingvar
Persson och fortsätter:
- Från början gällde det mest reparationer, till
exempel av maskindelar som blivit slitna och/
eller angripna av korrosion. Men idag skulle jag
tro att andelen beläggning av nytillverkade delar
överstiger 50 %.
TERMISK SPRUTNING KAN SKE MED
EN LÅNG RAD OLIKA MATERIAL, SÅVÄL

METODENS MÅNGSIDIGHET BORDE
INNEBÄRA ATT DEN ÄR VÄL KÄND OCH
ALLMÄNT SPRIDD. ÄR DET SÅ?

- Det kan man ju tycka, men det stämmer dessvärre
inte. Termisk sprutning uppfanns runt 1910, men
själv fick jag höra talas om metoden mer eller mindre av en slump. Då hade jag ändå gått flera tekniska
utbildningar. Med andra ord saknas det en hel del
information till exempelvis ingenjörsstudenter,
konstruktörer med flera. Det gäller för övrigt inte
bara termisk sprutning, utan ytbehandling generellt,
konsaterar Ingvar Persson och fortsätter:
- Själva försöker vi sprida kunskap om termisk
sprutning genom att medverka på konferenser, ställa
ut på mässor och liknande, men också genom att
bjuda hit konstruktörer etc från olika företag. Vi har
till exempel haft halvdagar här med konstruktörer
från Tetra Pak och informerat om metoder, material,
egenskaper och liknande.

METALLISKA SOM KERAMISKA.

- Därmed kommer metoden ifråga både när det
gäller slitageskydd och korrosionsskydd. I vissa fall
kan man åstadkomma bägge dessa effekter, säger
Ingvar Persson och fortsätter:
- De keramiska beläggningarna kommer mes till
användning för applikationer som arbetar i väldigt
korrosiva miljöer. Keramerna är inerta och ger även
väldigt släta och fina ytor, vilket kan vara bra exempelvis när det gäller tätningsytor. Ett annat område
där keramerna lämpar sig väl är som värmebarriär.
OM ANTALET KERAMER SOM LÄMPAR
SIG FÖR TERMISK SPRUTNING ÄR NÅGOT
BEGRÄNSAD, SÅ ÄR SITUATIONEN DEN
RAKT MOTSATTA NÄR DET GÄLLER

MAN ÄR OCKSÅ MEDLEM I
SVETSKOMMISSIONENS ARBETSGRUPP
AG42.

- Det är en arbetsgrupp som jobbar med de flesta frågor
kring just termisk sprutning. Det är sådant som utbildning, information, standarder, samt nya material och
utrustningar. Där träffas bde användare och leverantörer
av sprututrustning och material, samt någar slutkunder
också. De senaste åren har vi arbetat mycket med att
ta fram informationsmaterial, bland annat filmer, som
vi försöker sprida på olika sätt, säger Ingvar Persson.
- Vi håller som bäst på att förbereda en ny film
där fem företag som är slutanvändare kommer
att presentera vilka problem man löst genom att
använda termisk sprutning.

METALLISKA BELÄGGNINGAR.

- I princip är raden tänkbara materialkombinationer
oändligt, det är bara fantasin som sätter gränserna. Det
finns en handfull leverantörer som alla varit med länge
och har en stor erfarenhet av att utveckla och sälja de
här materialen globalt. Det är dessutom så att om man
inte hittar en beläggning som löser de problem man
har, så går det exempelvis att först lägga ett metallskikt
och sedan ett keramiskt, eller tvärtom. Ett exempel
på detta är några detaljer till en ångventil där vi först
lägger på en koboltlegering och sedan sprutar vissa
av ytorna med kromkarbid, berättar Ingvar Persson.

Här sprutas ett lagerläge.

PÅ KUNDLISTAN HOS FÖRETAGET FINNS
IDAG ETT TUSENTAL FÖRETAG.

- De som är ständigt återkommande är ca 200
stycken, medan de övriga återkommer ca vart tredje år
år eller mer sporadiskt. På ett år gör vi nog 1800 olika
jobb och vi har på senare år sett att antalet utländska
kunder ökar. Det är från länder som Danmark, Norge
och England. Även från Italien faktiskt och det har en
lite speciell bakgrund, berättar Persson och fortsätter:
- Det var så att vi gjort en del beläggningar åt SCA
i Falkenberg, som tillverkar blöjor. De hade problem

med en maskinkomponent som slets ut snabbt och det
löste vi genom att belägga med ett keramiskt material.
Det fick till följd att man slutade köpa reservdelar från
sin italienske leverantör och denne reagerade på detta.
SCA berättade om beläggningen för italienarna och
numera skickar de hit just den komponenten för
beläggning och sedan byggs den in i maskinerna från
början. Att maskinerna håller bättre än konkurrenternas har blivit ett säljargument för dem.
FINNS DET NÅGRA DIREKT KONKURRERANDE METODER FÖR YTBELÄGGNING?

- Det finns ju elektrokemiska metoder, exempelvis
hårdförkromning. Men dessa ger oftast bara tunna
skikt, medan man med sprutning kan lägga väldigt
tjocka skikt. De elektrokemiska metoderna är
dessutom mer och mer ifrågasatta av miljöskäl och
det tillsammans med materialutvecklingen talar
för termisk sprutning i framtiden. Inom offshore
är det till exempel så att många detaljer som tidigare
hårdförkromats numera sprutas med volframkarbid/
krom. Förutom de miljömässiga vinsterna har det
visat sig att denna beläggning håller fyra till fem
gånger längre, säger Ingvar Persson avslutningsvis.

Peter Olofsson

Ingvar Persson äger och driver Skandinavisk Ytförädling.
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