
Renovera – Ytskydda – Förstärka
METALL

Metall används i stor utsträckning 
i industriella utrustningar och kon-
struktioner. Metall ger den struktu-
rella styrkan, men svagheten är me-
tallytan vilken korroderar, oxiderar 
eller slits på grund av kontakt med 
fukt, partiklar, syre och/eller kemi-
kalier.

Det gäller alla metaller och legeringar 
som gjutjärn, aluminium, rostfritt, sy-
rafast, duplex, smo, hardox, nihard, 
titan etcetera.

Korrosion som galvanisk, pitting, 
spalt, intergranular etcetera samt ke-
mikalieangrepp och i vissa fall i kom-
bination med erosion, slitande media 
och temperatur  ökar hastigheten av 
metallförstörelsen ytterligare.

Den kostar skandinavisk industri 
miljarder varje år. Ytorna är skadade, 

-
tionen. Det betyder att utrustningen 
skulle kunna användas längre – OM 
metallytan skyddades bättre. Tyvärr 
handlar det fortfarande mycket om 
slentriantänkande. Man utnyttjar inte 

livslängden på det sätt som är bevisat 
möjligt.

Metoder och produkter som Skan-
dinavisk Industriutveckling och sam-
arbetspartners har mångårig erfaren-
het av är bland andra: 
- cementbaserade slitageskydd
- domite slitskydd
- GAP
- gummi
- kompositer ( ytskydd )
- kompositer ( förstärka )
- polyurea
- polyuretan
- svetsning
- termisk sprutning

Varje produkt har sitt användnings-
område och ingen produkt klarar alla 
metallskador.

För att kunna välja rätt produkt på 
rätt plats och applicerad på rätt sätt, är 
det oerhört viktigt att förstå vad som 
orsakat metallförstörelsen och genom 
redan utförda arbeten och referenser 
välja rätt ekonomisk lösning.

säljer och applicerar kompositmate-
rial på rätt plats och på rätt sätt.  På de 
här sidorna fokuserar vi på  renove-
ring och ytskydd av metallutrustning 
vilken har uppgraderats med kompo-

sitteknologin. Ekonomiska applice-
ringar har utförts på bland annat:
- cellmatare
- cykloner

 
- koner
- kolkrossar
- omrörare
- pumpar ( vätske, vakuum ) 

- rör
 

- skorstenar
- skraptransportörer
- skruvar 
- stup
- sug/gusklådor 
- tankar 
- valsar 
- ventiler 
- värmeväxlare

Vid renovering av skadad utrust-
ning räcker det inte att ”bara” kunna 

  nevä tta etsåm tte rä teD .netkudorp
kunna processen där utrustningen är 
placerad för att åstadkomma bästa 
möjliga ekonomiska renovering och 
uppgradering. 

Ingen person eller företag kan alla 

processer eller renoveringsmetoder 
för metallutrustning.

I vårt skandinaviska nätverk har vi 
lyckats få med personer och företag 
vilka besitter de nödvändiga kunska-
perna om de viktigaste processerna 
och optimeringsmetoderna.

I EN SEPARAT artikel presenteras 
inbesparingar som sker dagligen med 
både vakuum- och vätskepumpar. 
Metall i pumpar slits och när de kri-
tiska måtten blir för stora försämras 
kapaciteten. Då ökar också energi-
behovet för att kunna utföra en viss 
mängd pumpning av mediat.
Kompositen har visat - sedan början 
av 90-talet - att den ökar livslängden 
på de kritiska måtten i tusentals pum-
par per år bara här i Skandinavien. 
Detta har inneburit energiinbespa-
ringar på miljontals kronor hos ett 
antal kunder. 

Arbetet med att renovera och 
skydda metall börjar alltid med en 
inspektion av utrustningen för att se 
vad som orsakat skadorna och vilka 
teknologier och produkter som kan 
användas för att reparera och förlänga 
livslängden på metallen.
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SAMTIDIGT görs också en kostnads-
analys för att kunden och leverantören 
skall  se att det lönar sig att renovera 
med den föreslagna metoden.
Det är nämligen ett måste för vårt 
skandinaviska nätverk att kunden skall 
spara tid, pengar eller miljö för att vi 
skall få leverera.

Samarbete och förståelse mellan oss 
och våra kunder är mycket viktigt för att 
uppnå bästa resultat. Tillsammans tar vi 
fram alla de parametrar som behövs för 
att beräkna totalkostnaden både före 
och efter renovering med de möjliga opti-

meringsalternativen. 
För att ett arbete skall kunna utföras 

på bästa sätt måste rätt förarbete utföras 
vilket sker med hjälp av:
- rengöring
- svettning
- blästring renhet SA 2½ -3

- konventionell blästring
- torr ”dammfri” blästring med   
  Sponge-Jet-metoden
- RPR borttaging av färg och 
   beläggningar 

Epoxin ger vidhäftningsförmågan 
mot metallen, tätheten och den inre styr-
kan. Beroende på temperatur och andra 

nödvändiga egenskaper kan epoxin 
vara baserad bland annat på: 
- polyamid
- isoforondiamine  
- cykloalifatisk amin
- nano etcetera

FÖR ATT FÖRSTÄRKA epoxin an-
vänds en mängd olika material som  ex-
empelvis kan vara:
- metall
- keram
- laminat

- kevlar 

Sammansättningen av rätt epoxi 
med rätt förstärkningsmaterial är var-
je fabriks hemligheter, men generellt 
och enligt SSG Rapport 1908 (som vi 
har varit med om  att utarbeta) skall 
kompositen uppfylla bland annat föl-
jande testresultat för att kunna kallas 
”komposit”:

- Tryckhållfasthet D 695 
   min 600 kg / cm2
- Böjhållfasthet D 790 
   min 500 kg / cm2
- Draghållfasthet G 1002 
   min 150 kg / cm2

Temperaturresistens kan bara 
uppnås  genom att man använder en 
epoxi som är utvecklad för att klara 
den temperatur som den kommer att 
utsättas för.
 Temperaturresistensen presenteras 
genom Tg, glastransitionstemp, eller 

-
ningstemperatur.

Det är ingen ide att använda kom-
positen i nedsänkt media över denna 
temperatur för då kommer renove-
ringen inte att kunna uppnå maximal 

För att åstadkomma bästa möjliga 
renovering måste man först göra en 
appliceringsanalys för att se vilken pro-
dukt som  skyddar mot mediat. 

Efter detta görs en kostnadsanalys 
för att se den mest ekonomiska lös-
ningen. 

Vid applicering skrivs en rapport för 
att kontrollera att allt arbete blir utfört 
på rätt sätt.
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-
ningar som korrosionsskadas 
och byts ut helt i onödan. Idag 

som gör det  möjligt att renove-
ra och skydda bland annat pum-
par, ventiler, rör, värmeväxlare, 

transportskruvar etcetera.
Om det är möjligt att reno-

vera utrustningen och skydda 
den, beror på typ av korrosion 
och mediats temp, pH, innehåll 
av kemikalier och partiklar.

skyddar mot de mest använda 
kemikalierna inom industrin 
upp till 200° C – något som 
var omöjligt bara för några år 
sedan. Men utvecklingen går 
framåt, det gäller bara att ta till 
sig den och använda den på rätt 
plats och på rätt sätt.

Inspektera i tid!

Vi räddar din korroderade utrustning

-
ligt med gods för att möjliggöra reparation och uppgradering av 
utrustningen.

-
ningar i industri, kommuner och kraftverk.

Typiska skador vi reparerar och uppgraderar i tankar är svetsfogar 
med galvanisk- och/eller pitting korrosion. Om minimitjockleken 

sättet att återställa metallen. Kompositen har en vidhäftning över 
15 MPa vilket borgar för nödvändig kvalitet.

Vi har även tillverkare av uppsamlingstankar för svavelsyra 
som istället för tillverkning i kostbara legeringar tillverkar tan-
karna i svart och skyddar med kemiskt resistent komposit vilket 
sprutappliceras med tvåkomponentspruta. 

Media som vi skyddat mot är bland annat: svavelsyra, saltsyra, 
lut, koldioxid, väteperoxid, olja och diesel.

Renovering och ny-
tillverkning av tankar

För att åstadkomma bästa möjliga reparation och uppgradering av utrustning så MÅSTE 
 förarbete, applicering och härdning utföras på rätt sätt. För att säkerställa rätt utfört arbete 
kontrolleras och dokumenteras hela arbetsförfarandet.
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Vi har resurserna och metoderna

-

per, spån, pvc-granulat, sopor, sand, aska, kol, mesa, slurry, slig, 

glödskal för att nämna några.

Hur kraftigt slitaget är beror på partiklarnas storlek, utseen-

de, hastighet, vinkel och temperatur. 

Detta avgör också om det är möjligt att reparera och skydda 

med något av våra material vilka bland andra är:

- Termisk sprutning

- Ultra Hög Prestanda Betong (UHPB) 400 MPa

- Domite slitskydd

- Hårdsvetsning

- Gummering

- Keramförstärkta kompositer

Skruvpumpar
Reningsverk använder i många fall skruvpumpar som pumpar 
och skruvar mängder av vatten. Korrosion och erosion gör att de 
kritiska måtten blir för stora. Det försämrar kapaciteten och ökar 
energiförbrukningen. Även tråget kan förstöras genom korrosion 
och erosion.

Vi har renoverat och skyddat ett tiotal skruvpumpar och be-
tongtråg med stora ekonomiska inbesparingar för kunden som 
resultat.

Transportskruvar
Vi har renoverat och 
skyddat hundratals trans-

bark. Appliceringarna har 
visat att skruvarna  får en 
längre livslängd än skru-
var  tillverkade i rostfritt, 
hardox etcetera. Detta har 
inneburit att  kunderna 
har tillverkat  skruvarna i 
svart och därefter har de 
skyddats med keramför-
stärkt komposit. Det har 
sparat åtskilliga hundra-
tusentals kronor jämfört 
med tidigare livslängd 
och totalkostnad.

Konor och cykloner
Stort slitage uppstår ofta på 
konor, stup, cykloner etcetera. 
Vid reparation och skydd av 
konor används formar vid app-
liceringen och härdningen, så 

minskar man risken för drift-
störningar och erhåller en ökad 
livslängd på utrustningen.

Automatisk svetsning
Automatisk svets/slipmaskin renoverar avvattningsskruvar till skruv-
pressar på plats i fabriken. Maskinen utför svetsning och slipning av 
skruven på plats. Vi demonterar locket och silkorgar och monterar ma-
skinen på fundamentet till skruvpressen. Skruvarna skall efter renove-
ringen ha samma tolerans som en ny skruv. Maskinen kan renovera 
presskruvar från en diameter på 450 mm till 1800 mm och en total 
längd av 14 000 mm. Vi har utvecklat den här maskinen för att fabri-
kerna skall få ner stopptiden samt att de inte ska behöva ligga med en 
extra skruv i reserv. 
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Materialschakt 
Transportörer

  
Skruvar
Stup  
Transportrör
Körramper 
Bränslesilo
Cykloner

Kolkrossar
Ugn 
Economizer
Rökgaskanaler

Utmatning bottenaska

Cykloner

Rökgaskanaler
Skrubber
Sändarrör aska
Fläktar
Skorstenar

Vi har många års erfarenhet av att 
reparera och ytskydda metall 

I ENERGIVERK
Metallförstörelsen i  Skandinaviens   energiverk är i många fall 
mycket kostnadskrävande.

Det som förstör utrustningar och konstruktioner samt stör drif-
ten är framförallt kraftigt slitage, erosion, korrosion, syraangrepp 
och kladdning i en mängd olika temperaturer vilket också avgör 
vilka material som är möjliga att använda.

Sedan början av 90-talet har vi reparerat en mängd  utrust-

Det gäller att använda rätt material på rätt plats och på rätt 
sätt för att åstadkomma lägsta möjliga livstidskostnad och mini-
malt med driftstörningar.

Vi har under dessa år reparerat och skyddat utrustningar med 
bland annat:

- Ultra Hög Prestanda Betong UHPB (400 MPa – 1200°C)
- Keramkompositer (150°C) 
- Kemikalieresistent komposit (200 °C) 
- Polyuretan
- Polyurea
- Domite slitskydd 
- Termisk sprutning 
Det har gjort att vi kunnat skydda även mot det mest extrema 

slitage och syraangrepp.

Utrustningar vi har reparerat och uppgraderat
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Ultra Hög Prestanda Betong ( UHPB ) har utveck-
lats och testats med stor framgång under 20 års tid.

Med hjälp av reaktiva kulformade mikropartiklar för 
utfyllnad av hålrummet mellan grova och kantiga 
cementpartiklar samt effektiva ytavspänningsmedel 
lyckades tillverkaren att skapa en serie bindemedel 
med optimal styrka och täthet.

Tack vare den extrema vidhäftningen mellan 
UHPB bindemedel och slitageskyddande ballast 

  stnävna BPHU rah dnurok hco tixuab ,tinarg mosås
som ett ekonomiskt slitageskydd på/i en mängd 
utrustningar i alla slags fabriker.

UHPB Slitageskydd är ett beprövat material som 
använts mycket inom kraftvärmeverk då UHPB kan 
appliceras utan fogar och med vilken geometri som 
helst.

Materialet kan appliceras genom gjutning, 
spackling eller sprutning beroende på komponentens 
storlek och geometri.

applikation, media och temperaturer upp till 1200°C.
Den schematiska bilden (se sidan 14) visar ty-

piska användningsområden vid biobränsleeldade 
kraftverk där UHPB slitageskydd är installerat.

1. Bränsleschakt   
2. Transportörer
3. Bränslesilo
4. Rörböjar bränsleinmatning
5. Slitageskydd panntuber
6. Utmatning bottenaska
7. Rör och rörböjar asktransport
8. Rökgascyklon

Ultra Hög Prestanda Betong
Slitageskydd på metall

Några av de konstruktioner och ut-
rustningar vi har renoverat och yt-
skyddat för att åstadkomma längre 

  dantsoksllåhrednu ergäl ,dgnälsvil
samt högre tillgänglighet är bland 
annat cykloner, konor, stup (till 

ned), samt transportskruvar  och 
skraptransportörer (till vänster).

Böhme och andra slitagetester visar att 
UHPB är ett extremt slitagetåligt mate-
rial.

YSGYSG



Fläktar
-

brera på grund av att partiklar fäster sig på metallen och bildar ett skikt 

man inte gör något åt problemet.
-

der och material som redan är testade och i bruk.

något som gör att partiklar inte fastnar så lätt. Det reducerar risken för 
obalans och vibrationer.

mediats temperatur, pH och vilken typ av kemikalier och partiklar det 
innehåller.

INDUSTRIEKONOMI

Utrustning: 

Media:  pH 4-5.
  Temp 50-60°C
  Kloridinnehåll och hög fuktighet.

Problem:  
  samt högre temperatur. Mycket kraftig korrosion uppstod.

  
  efter produktionsförändringen.
  Nytillverkning i syrafast kostar: 125 000 kronor.

Lösning:  
  med keramkompositer mot korrosion.
  
  av 75 μ. Klroider i metallen ”svettades ut”.

Utfall:  Efter 18 månader i drift var beläggningen intakt.
  Keramkompositerna skyddar metallen mot det aggressiva
  mediat.
  
  kompositmaterial.

INBESPARING: 432 000 kromor jämfört med nyinköp.
  

INDUSTRIEKONOMI

Industri:  Stålverk

Utrustning: Fläkthjul, hastighet 2 660.
Legering: Titan.

Media:  Betavdelningen.
  Saltsyra 5-10%, bunden järnoxid 20%, pH 3-4, 
  maxtemp 70°C, volymström 22 000 m³.

Problem:  
  efter 2-4 veckor. Demonteras och sandblästras. 

Kostnad:  5 000 kronor per rengöring.
  Kostnad per år: 17 gånger x 5 000 = 85 000 kronor.
  Man testade olika lösningar med bland annat epoxi-
  beläggningar. Ingenting hjälpte.

Lösning:  Fläkthjulet belades med kemiskt resistent komposit.

Utfall:  Fläkthjulet kan vara i drift i fyra månader. Demonteras för 
  underhåll av beläggningen samt avbalansering.

Kostnad:  5 200 per rengöring. Årskostnad: 15 600 kronor.
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Korrosion kostar samhället 
dagligen miljontals kronor och 
vissa industrier, kommuner, 

andra av korrosionsskador och 
därmed ökade underhåll- och 
driftskostnader.

Genom mängder av möten med redare så-
som Stena Rederiet, B&N Nordsjöfrakt, 
Broströms, Wallenius, Saudi Petro Gas 
Co samt offshore Norge och England un-
der 90-talet kom vi fram till att det fanns 
stora korrosionsproblem på:

- Väggen mot Cruid Oil 70°C
- Taket ballast tanken 70 °C
- Svetsfogar
- Kanter
- Mikrobiologisk korrosion
- Åldring
- Växlingar temp, kloridhalt, fukt
- Underkorrosion
- Utrustning i kontakt med saltvatten

Inom pappersindustrin träffade vi ett 
80-tal pappersbruk under samma period 
och deras korrosionsproblem var framför 
allt:

- pappersmaskin
- valsar
- traverser

- pumpar
- ventiler
- tankar
- rökgas

Rostskyddsfärgen som används inom 
alla dessa problemområden är mestadels 
konventionell målning. För att  bevisa att 

-
färger att använda sökte vi EU-pengar 
år 2000 för att kunna testa och bevisa att 
kompositer ger bättre korrosionsskydd än 
de bästa konventionella färgerna. 

De företag som sökte EU-pengarna var 
bland andra: 

- Öwre-Johnsen AS, Norge
- Svensk Industriutveckling AB
- Teke OY. Finland
- JM Shotblast, England

  tetisrevinu hco tutitsnisgninksrof meF
deltog också i projektet:

- Sintef, Norge
- Korrosionsinstitutet, Sverige
- Chalmers Tekniska Högskola 
- Göteborgs Universitet 
- Tammerfors Universitet, Finland

År 2002 beviljade EU € 600.000 till 
detta projekt som skulle testa kompositer 
mot konventionell målning på torr och 
fuktig metall för att uppnå den maximala 
korrosionsresistensen.

För att EU skulle bevilja dessa pengar 
var företagen nödgade att satsa lika myck-
et pengar genom egna timmar och eget 
arbete vilket företagen var villiga till och 
därmed startades EU projektet Safecoat 
som totalt skulle kosta € 1.2 miljoner.

Gemensamt kom vi fram till att vi bor-
de testa och kontrollera:

- Korrosionsresistens  torr och fuktig yta
- Flexibilitet
- Vidhäftning
- Varm metall och media
- Syraangrepp MIC 
   (mikrobiologisk korrosion)

- Underkorrosion
- Osmosis tryck
- Temperaturresistens
- Luftbubblor i belägget

Testerna som användes var:  ISO
Åldring          6270/2812-2 
Neds/frysn/torr  2812-2  
Kondenskammare  6270  
Osmosis  
Vatteninträngning   
Mikrobiologisk   
Katodisk   15711
Cyklisk   20340  

ISO 20340  
     - Vidhäftning  4624  
     - Blåsbildning  4626-2

- Rost   4626-3
- Sprickor  4626-4

  4626-5
- Kritning  4626-6
- Underkorrosion   

För att klara tester i den högre tem-
peraturen (70º C) var Sintef tvungna att 
konstruera en specialutrustning (se bild 
ovan).

Rostskydden som testades var:
1. De mest använda konventionella 

  tanna dnalb röf reireder moni anregräf
ballasttankar. Även ofta förekommande 
inom pappersindustrin.

2. Tre olika kompositmaterial.

kompositer som är bättre än de bästa 
konventionella målningsprodukterna när 
det gällde bland annat:

- vidhäftning
- varm metall och media
- syraangrepp MIC
- luftbubblor i belägget

Ingen produkt som var med från start 
av Safecoatprojektet klarade 70º C-tes-
ten, men vi fann en kompositprodukt 

-
ture, mjukningstemperatur) var 100 º C. 
Denna komposit testades också och den 
klarade testen perfekt, vilket den också 
skulle göra, då HDT var högre än test-
temperaturen.

Under de år som har gått sedan starten 
av Safecoatprojektet,  har kompositutveck-

kompositer som klarar 200º C och aggre-
siva kemikalier såsom lut, syror, väteper-
oxid etcetera.

klarar alla korrosionsproblem utan varje 

rätt produkt kan användas på rätt plats.
Kompositens största användningsom-

råde har varit och kommer så att vara i 
många år framöver där metallen förstörs 
av:

- slitage - erosion
- kemikalier - kladdning

Kompositen används mer och mer 
inom kraftig korrosion där konventionell 
målning inte räcker till och endast håller 
en för kort period, vilket oftast beror på 
ovan testade svagheter med konventionell 
målning jämfört med kompositer.

Kompositbeläggning eller 
konventionell målning 

I KORROSIVA MILJÖER?

Koordinator Klas Vikgren 
tillsammans med  profes-
sor Anders Ulfvarson, 
Chalmers Tekniska 
Högskola och Tommy 
Thörn, som represen-
terade ett antal av de 
deltagande företagen.

John Berget SINTEF (t.v.) och Arne Øwre-Johnsen vid den testutrustning SINTEF 
har utvecklat för Safecoat-projektet gällande varm/kall vägg.
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”... Ungefär 35 procent av alla incidenter orsakade av 
korrosion, var av typen Korrosion Under Isolering ...”
Uttalandet kom efter en undersökning av incidenter på en av 
USA:s största petrokemiska industrikomplex.

Korrosion Under Isolering är ett mer och mer uppmärksammat 
problem på mängder av industrier och energiverk även i 
Sverige.

Alla är införstådda med att kondensering och fukt är orsaken 
till mycket av korrosionen under isolering men undersökningar 
och tester har också visat att:

- Korrosionshastigheten hos kolstål kan öka markant vid höga 
och cykliska temperaturpåkänningar, speciellt under isolering.

- Zink kan ändra polaritet vid temperaturer över 60° och 
hög fukthalt under isoleringen enligt Kimab. Detta innebär 
att  stora och djupa korrosionsskador uppstår på  mängder av 
konstruktioner.  

Korrosion Under Isolering är ofta punktvis vilket förorsakar 
läckage och risker personskador på grund av varma och 
aggressiva kemikalier.

Inspektion och kontroll av isolerade rör och andra 

korrosionsskador kan renoveras och ytskyddas innan större 
skador uppstår.

En av renoveringsmetoderna är att blästra torrt och 

rostskydd – Intertherm CSA - som kan appliceras på 120°C 
metall vilket i många fall innebär att driften inte påverkas utan 
renovering och rostskyddet kan ske under drift.

Intertherm CSA är testat och utvecklat under 10-års tid vilket 
säkerställer bästa möjliga rostskydd under isolering.

Korrosion Under Isolering
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Uppstår läckage i rör eller slangar 

läckagebandage som kan täta och 
renovera rör/slangar mot ”snällare” 
media såsom vatten, luft, olja etcetera.

Seal & Go aktiveras med vatten och 
klarar 30 bars tryck efter härdning i 30 
min.

SEAL & GO

Inspektera och skydda rören i tid

storlekar beroende på rörets/slangens 
dimension.

Seal & Go läckagebandage har funnits 
på marknaden i många år, men är för 
många ännu en ”doldis”. Idag är det 
entreprenörer och anställda inom industri 

och kommunala anläggningar som 
använder det.

Här hittar du några referenser från 
företag som genom åren har använt 
bandaget inom olika områden.

”Vi tätade snabbt en gasläcka med 
Seal & Go”.

”Sedan 1987 har vi och våra 
samarbetspartners arbetat med att 
skydda utrustning/konstruktioner av 
metall och betong med kompositmaterial 
mot slitage för att öka livslängden samt 
minska underhållskostnaden.

För 4 år sedan tätade vi en gasläcka 
på ettrör hos en kund. Där sitter bandaget 
kvar. Det samma på ett pappersbruk, där 
tätade vi 2003 och det håller än.”
Greger Sohlman
Industriutveckling i Norr AB.

”Vi har bandaget som lagervara på 
Fortum”
”Ett av våra högtrycksrör i värmeverket 
började läcka, en rörkrök var utsliten. 
Vi stängde av trycket som låg på ca 50 
bar, gjorde snabbt rent, tryckte en plåtbit 
över skadan, lindade om bandaget och 
satte på trycket igen. Vi lät bandaget sitta 
kvar i en vecka, tills det nya röret kom på 
plats. Nu för tiden har vi bandaget som 
lagervara. Alltid till hands.”
Arbetsledare Mek Verkstad

”På Kumotek renoverar vi pumpar, 

och gör uppdrag som kräver renovering 
och skydd mot slitage, korrosion och 
kemikaliska angrepp.

Vi reparerar också slangar och rör hos 
våra kunder och levererar bandage 
till allt ifrån kemikaliefabriker och 
livsmedelsindustrin till motortillverkare 

Vi har mest använt bandaget till 
läckande slangar och rör, men har även 

Alltifrån rostskador till revor, slag och 
hål som uppstått lagas mycket snabbt 
och enkelt så att arbetet som läckan satte 
stopp för kan fortlöpa.

Reparationen håller ofta längre än 
man tror och sitter på många ställen 

akutreparation i väntan på ett nytt rör.”
Kurt Nielsen
Kumotek

”Hos en av kunderna sitter bandaget 
på sedan fem år”
”Det händer när vi är ute på jobb att någon 
slang eller rör börjar läcka. Kemikalier, 
tryck, gas, olja eller luft läcker ut och 
sätter stopp för arbetet. Sådant är dyrt.

Vi har alltid ett par bandage i varje 
arbetsteam som är ute på fält. Dessutom 

tätar. Vi behöver inte blanda och mixa 
utan bara trycka ned bandaget i vatten, 
krama några gånger och sedan är det bara 
att linda om.

Läckagebandaget är en akutreparation, 
men hos en av våra kunder sitter 
bandaget fortfarande kvar efter fem år. 
Röret byttes aldrig ut eftersom det var 
nytt med punktslitage och så vitt jag vet 
håller bandaget än. 

Torbjörn Claesson
SIU
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Spara tid, pengar och samti-
digt minska miljöpåverkan ge-
nom att minimera antalet tunga 
transporter.

Det är nyckelfaktorerna till att 
vårt skandinaviska nätverk sat-
sar på lokala valscentra för att 
tillsammans med kunniga och 
resursrika företag kompositbe-
lägga både nya och renoverade 
valsar.

Att renovera en vals istället för att 
köpa en ny är oftast en god affär 
då de nya kompositmaterialen, 
bland annat keramisk epoxi, kom-
mer att vara väl så konkurrens-
kraftiga i pris som det nu använda 
hårdgummit.

Valscentrat kan ta hand om alla 
förekommande typer av valsar när 
det gäller reparation och renove-
ring. Vi förfogar över svarv som 
kan ta alla längder och dimensio-
ner upp till 15 meter och med en 
vikt på 35 ton. 

Vi har också den nödvändiga 
mångåriga kompetensen och re-
surserna för att göra:

- sprickindikering 
      (oförstörande provning)
    - tappbyten
    - svarva eller fräsa bort 
      trasig beläggning
    - blästring till nödvändig 

    - applicera kompositen för 
      hand eller med spruta
    - slipa uthärdad komposit
    - balansering

Det är oerhört viktigt att man 

utför själva beläggningen.. Det 
är nödvändigt för att få optimal 
fästförmåga för då är kompositbe-
läggning den absolut bästa meto-
den för lång livslängd och optimal 
drift. Inte minst med tanke på att 
man slipper problemet med kor-
roderad beläggning i kanterna på 
valsarna.

Det är därför som mängder av 
pappersbruk har renoverat skadat 

Kompositen ersätter hårdgummi 
på nya och renoverade valsar

hårdgummi med komposit och på 
detta sätt gjort stora ekonomiska 
inbesparingar mot alternativa lös-
ningar.

Detta har gjort att valstillverka-
re både i Sverige och Finland har 
börjat att kompositbelägga även 

nya valsar för att öka livslängden 
och minimera underhållskostna-
den.

Redan på 80-talet började vissa pappersbruk att reparera och uppgra-
dera sina valsar med kompositer. Några av dessa bruk har sedan reno-
verat 100-tals valsar med egen personal eller genom entreprenörer. De 
har också korrosionskyddat hela valsar  med så bra resultat att kunderna 
beställer valsar som är ytskyddade med kompositer redan vid tillverk-
ningen.

Finska valstillverkare har varit på åtskilliga besök hos dessa pappers-
bruk och kunnat se med egna ögon att det går att reparera, och istället 
för att omgummera,  rostskydda med komposit. Detta har inneburit att 
vissa valstillverkare har anammat teknologin och informerar sina kun-
der om de ekonomiska vinsterna. 

Oförstörande provning –  sprickindikering.
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-
ler i gjutjärn och dessa korroderar vilket innebär kapitalför-
störing ifall de inte renoveras och uppgraderas i tid. 

Vi har renoverat och skyddat 1000-tals vakuumpumpar, 
valsar, sughalsar etcetera i gjutjärn. Med rätt förarbete och 
produktval är det 100% säkra appliceringar. 

-
re prestanda än ny utrustning i gjutjärn och som bevisligen 
INTE korroderar på samma sätt som gjutjärn. På detta sätt 
ökas livslängden på redan inköpt utrustning, vilket är bra 
både för budgeten och miljön. 

Ofta är renoveringskostnaden under 50% mot nyinköp i 
gjutjärn. Priset för rostfritt material är  ofta tre gånger så högt 
som för gjutjärn.

-
material istället för hårdgummi som visat sig ha svaghe-
ter som kompositen inte har.
Kompositen sprutas på valsen efter att rätt förarbete har 
utförts.
Schabrade valsar svarvas och slipas och uppnår då ett 
Ra värde på 0.3 - 0.6.

Andra material, kunskaper och resurser vi arbetar med är bland annat:
- Folla Tech´s patenterade ”non-stick” skikt vilket används framförallt på 

torkcylindrar..

mångårigt testade och utprovade kemikalier. 

”Låt inte ditt kapital rosta bort”

Mekanisk Service Halden hanterar komponenter på upp till 35 ton och  
15 meter långa.

Balansering före och efter renovering.
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