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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på Ovako i Hällefors i syfte att undersöka möjligheterna till 

att fosfatera stålkutsar vid Ovako Sweden AB.  

Uppdraget har förmedlats av Ovako Sweden AB i Hällefors i syfte att ta fram ett koncept som 

kan användas för att fosfatera stålkutsar. Ovakos lösning på detta problem, i nuläget, är att 

skicka kutsarna till en firma i Tyskland där fosfateringen sker. Det som Ovako ser som 

nackdel med denna lösning är att när fosfateringsprocessen sker hos en extern leverantör 

uppkommer svårigheter med att säkerställa kvalitén på produkten. Detta innebär i sin tur att 

om Ovakos skulle få en reklamation från en kund, blir det svårt att avgöra om ytdefekten 

uppstod under fosfateringen hos leverantören i Tyskland, hos kunden eller hos Ovako.  

Målet med projektet är att genom teoretiska studier och eventuella praktiska försök ta fram ett 

lämpligt förslag på hur befintlig fosfateringslinje behöver byggas om eller modifieras för att 

möjliggöra fosfatering av stålkutsar enligt kundens önskemål. 

Det har formulerats fyra olika koncept som bygger på intervjuer, observationer och 

nulägesanalys vid sektionerna Drapro och Preco. För att få fram det lämpligaste konceptet har 

Pugh matris används som hjälpmedel. Det har även gjorts en kostnadskalkyl för koncept 

förslaget för det försatta arbetet.  

Det togs fram fyra olika koncept A, B, C och D. A och B gick inte författaren vidare med och 

med hjälp av Pugh-matrisen gjordes en jämförelse mellan koncept C och D. Slutresultatet av 

denna rapport är att koncept C  har valts som den lämpligaste lösningen, för att den minskar 

risken för ytdefekter på kutsen samt att den uppfyller företagets krav.   

 

  

Nyckelord: Fosfatering, Smörjmedel, Zinkfosfat, Doppmetoden 
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Abstract 

This thesis has been carried out at Ovako in Hällefors in order to review the possibilities for 

phosphating steel pellets at Ovako AB, Sweden. 

The assignment has mediated by Ovako AB Sweden in Hällefors in order to develop a 

concept that can be used for phosphating steel pellets. Ovako's solution to this problem, is to 

send the pellets to a firm in Germany where phosphates take place. What Ovako sees as a 

disadvantage with this solution is that when the phosphate process handled by an external 

supplier, difficulties can arise in ensuring the quality of the product. This in turn means that if 

Ovako would receive a complaint from the customer, in which that it becomes difficult to 

determine if the surface defect occurred during phosphating by the supplier in Germany, if it’s 

the customer who is responsible for the surface defect or maybe it occur at Ovako during the 

production of the pellets. 

The goal of the project is that through theoretical studies and practical attempts to develop an 

appropriate proposal on how existing phosphating line needs to be modified to allow 

phosphating of steel pellets according to customer requirements. 

In order to find a proper solution has four different concepts formulated based on interviews, 

observations and current situation analysis on both sections Drapro and Preco. Pugh matrix 

has been used to obtain the most appropriate concept in this thesis. It has also made a cost 

estimate for the concept proposal for the added work. 

Four concepts were developed; A, B, C and D. The author didn’t proceed with concept A, B, 

and by using the Pugh matrix, a comparison was made between C and D. The final outcome 

of this report is that concept C has been selected as the most suitable solution, because it 

reduces the risk of surface defects on the pellet, and that it fulfills the company's requirements 

Key words: phosphate, lubricants, zinc phosphate, dipping method.
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Förord 

Detta examenarbete är skrivet i slutet av mina studier som maskiningenjör vid Örebro 

universitet, och har pågått under vårterminen 2016. Syftet med examenarbetet var att 

möjliggöra fosfatering av stålkutsar på Ovako i Hällefors.    

Jag vill härmed rikta ett stort  tack till handledaren på Ovako Sweden AB Hampus Böe och 

min handledare på Örebro universitet Niclas Strömberg för alla vägledning och stöd. Jag har 

fått mycket stöd från dem vilket har varit enormt viktigt för projektens slutförande.  

 

 

.. 
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1 Inledning 

1.1 Företaget 

Ovako är ett av de största stålföretagen i Sverige och är en internationell stålkoncern. Ovako 

producerar och utvecklar stålprodukter av hög kvalitet. Detta görs till och tillsammans med 

kunder inom kullager, transport och tillverkningsindustri.  Företaget etablerades år 1969 då de 

två finska företagen Oy Fiskars och Oy Vuoksenniska gick ihop. I Hällefors har det funnits 

stålproduktion  sedan 1700-talet. År 2005 bildades det nuvarande Ovako, då Fundia, Ovako 

Steel och Imatra Steel slogs samman. Ägaren är Triton, som tog över ägandeskapet 2010. De 

produkter Ovako producerar är stång, rör, ringar, och förkomponenter av stål, deras 

produktion är baserad på återvunnet material. Ovako finns på 11 olika orter över Finland, 

Sverige, Tyskland och Italien. I Sverige finns Ovako i Boxholm, Hallstahammar, Hofors, 

Smedjebacken och Hällefors. År 2015 hade företaget en omsättning av 834 miljoner euro och 

ca 2925 anställda. Detta examensarbete är genomfört vid Ovako Sweden AB i Hällefors. 

Projektets fokus är bearbetning av kall stång och tråd. I Hällefors har Ovako ca 500 anställda. 

[7]  

 

 

 

Figur 1, Ovako anläggning i Hällefors[7] 

 

1.2 Syfte  

Det främsta syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka möjligheter det finns för att 

kunna fosfatera stålkutsar vid Ovako AB. Ett koncept skall föreslås med bifogat CAD-

underlag och kalkylkostnad.  
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1.3 Mål 

Målet med projektet är att genom teoretiska studier och eventuella praktiska försök ta fram ett 

lämpligt förslag på hur befintlig fosfateringslinje behöver byggas om eller modifieras för att 

möjliggöra fosfatering av stålkutsar enligt kundens önskemål. 

Frågeställning   

 Hur ser dagens fosfateringsprocess ut på Ovako? 

 Hur kan stålkuts-fosfatering genomföras? 

 Vad är fosfatering och varför är det viktig? 

 Vad finns det för olika fosfateringsmetoder? 

 Är det mjöligt att konstruera ett koncept som minskar risken för ytdefekter? 

 Viken konsekvenser kan uppkomma i samma med dessa koncept? 

1.4 Avgränsningar  

Fokus för exjobbet skall vara att ta fram ett förslag på lämplig utrustning/layout för att 

fosfatera stålkutsar. Förslag på ombyggnation av befintlig utrustning skall vägas mot en 

installation/investering av ny utrustning. 

Utrustningen skall klara av att fosfatera den stålkuts som idag beläggs hos en extern firma, 

alltså en typ av kuts/artikel. Däremot skall utrustningen kunna modifieras/anpassas för att 

fosfatera kuts med andra dimensioner, för att möjliggöra fosfatering av andra produkter i 

framtiden. 

Exjobbet skall inriktas på sektionen Preco, där materialet idag kapas och ändbearbetas. Fokus 

på denna sektion är kvalitetssäkring inför nästa operation, fosfatering. Fokusområde två skall 

vara sektionen Drapro, där en befintlig anläggning finns för fosfatering av andra typer av 

produkter. Möjligen kan denna anpassas, vilket skall undersökas. 
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2 Bakgrund 

2.1 Problemet 

Idag har efterfrågan på fosfaterade stålkutsar ökat markant. Ovako producerar cirka 14000 

kutsar per skift, denna produktion sker på sektionen Preco. Stålstängerna som används för 

tillverkning av kutsar kapas, svarvas och slipas till små kutsar.  Kutsarna har olika 

dimensioner som varierar mellan 20-50 mm i diameter, och 15-75 mm i längd. Under denna 

process läggs stort fokus på att kutsen ska vara defektfri och på så vis säkerhetsställs kvalitén.  

 

På Ovakos sektion Drapro, finns det enbart en process för fosfatering av trådringar. Det 

saknas dock en process som är anpassad för fosfatering av stålkutsar, detta innebär att det 

saknas möjligheter till fosfatering av stålkutsar i båda sektionerna. Ovakos lösning på detta 

problem, i nuläget, är att skicka kutsarna till en firma i Tyskland där fosfateringen sker. Det 

som Ovako ser som nackdel med denna lösning är att när fosfateringsprocessen sker hos en 

extern leverantör uppkommer svårigheter med att säkerställa kvalitén på produkten. Detta 

innebär i sin tur att om Ovako skulle få en reklamation från en kund, blir det svårt att avgöra 

om ytdefekten uppstod under fosfateringen hos leverantören i Tyskland, hos kunden eller 

under transporten mellan Sverige och Tyskland.  

Personal från Ovako har varit hos den externa leverantören för att undersöka problem med 

ytdefekter. Detta gjorde de genom att kontrollera om stålkutsarna fick några ytdefekter efter 

fosfateringen Se figur 2. Genom denna kontroll kom de fram till att leverantörens 

fosfateringsmetod resulterade i ytdefekter. Enligt personal på Ovako AB är sannolikheten stor 

att dessa defekter uppkom i samband med hög hastighet på rotationen på korgen där kutsarna 

läggs i under fosfatering. En annan faktor, är att när kutsarna ska föras in i korgen för 

fosfatering tippas dem ur från en pall, vilket kan orsaka att kutsarna slår emot varandra och 

därmed bildar ytdefekter.  

 

Figur 2. Kuts med ytdefekt. Bild från Ovako Sweden AB 
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2.2 Vad har företaget gjort tidigare  

Ovako har utfört olika tester för att kunna hitta en lämplig lösning på problemet. Ett av 

testerna var att ta bort kanten mellan mantelytan och tvärsnittsytan på kutsen genom att ha en 

fas på 0,2 mm. Testet gjordes på två olika typer av kutsar i stålsort 234K med en diameter på 

27,49 mm och en längd på 21,9 mm. Den andra produkten är stålsort 466Y och har en 

diameter på 27,4 mm och längden 55,4 mm. Resultatet visade sig inte vara helt 

tillfredställande vilket berodde på att ytan på kutsen blev skadad. En annan idé som företaget 

har är att ha en radie på 1,3 mm på kutsens hörnbrytning, detta har inte testats ännu. 

Skillnaden är relativt stor mellan tilltänkt radie och fas, se figur 3. 

 

Figur 3. Två kutsar med fas och radie som hörnbrytningar. Bild från Ovako Sweden AB. 

2.3 Vad har andra gjort tidigare 

Vid kontakt med företaget Chemetall AB, som är en leverantör till Ovako, framkom det att en 

lösning som säkerhetsställer en defektfri kuts är omöjligt. Detta på grund av att det är stora 

mängder som fosfateras samt att stålsorten som används vid tillverkning av kutsarna är 

ganska mjuk. Chemetall har olika lösningar för att minska risken för ytdefekter på kutsar,  

men dock ingen direkt lösning för att ta bort risken helt.  

2.4 Beskrivning av teknikområdet 

Detta examensarbete handlar om framtagning av ett nytt koncept på hur en fosfateringslinje 

behöver byggas. Under detta projekt har CAD programvaran  Creo använts vilket är bra för 

att skapa en bild av hur olika koncept kan se ut, samt att få förståelse för hur olika delar av 

konceptet hänger ihop. Materielteknik har varit en viktig del av detta arbete för att förstå 

fosfateringen som kemisk process, hur det kan påverka stålets yta och vilka egenskap den ger 

materialet. För att kunna välja rätt motor som ska kopplas till konceptet, har författaren använt 

ellära samt konstruktionsteknik för att kunna utföra beräkningarna.  För att välja rätt rullager 

dimensionering har SKF- katalogen använts. Vidare har Företagsekonomi A använts som 

underlag inför beräkningen av kalkylkostand.  
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2.5 Litteraturstudie  

2.5.1 Fosfatering 

I början av 1900-talet utvecklades fosfateringsprocesser, vilket klassades som ett genombrott, 

då fosfateringen är mångfacetterad med en rad olika egenskaper som kunde användas i många 

olika processer i stålindustri, vilket skapade flera stora ekonomiska fördelar. Fosfatering är 

således ett samlingsnamn av olika varianter av industriell ytbehandling vars syfte är att skapa 

ett ytskikt på metallytan och därav överföra egenskaper som materialet annars saknar, se figur 

4. Fosfateringen omvandlar metallytans översta skikt till en kristallstruktur, Kristallstrukturen 

ökar därmed vidhäftningen vid användandet av smörjoljor samt lackfärger och där igenom 

pressas den in på djupet av den fosfaterande ytans kristallmellanrum.  

 

Figur 4. En trådring före fosfatering och trådring efter fosfateringen på Ovako Sweden AB. Bilder från 
Ovako Sweden AB 

I dagsläget har dock användandet av fosfatering minskats och anledningen till detta är att man 

har gjort stora tekniska framsteg i andra processer och metoder. Dock finns det andra 

användningsområden som visat sig vara vinstgivande inom lack- och färgindustri [4]. 

Fosfatering bygger på en kemisk reaktion mellan metall och en badlösning som innehåller 

fosfater. De metaller som fosfateras är främst järn och zink. Fosfatskiktet består av järn, zink 

eller manganfosfat beroende på typ av fosfatbad. Den viktigaste uppgiften fosfatskiktet har är 

att skydda mot korrosion samt stoppa utbredningen av korrosion i ytskiktet. De isolerande 

egenskaper som skiktet har bidrar till att bromsa upp den elektrokemiska 

utbredningsprocessen på metallytan. Detta är dock endast möjligt vid användning av lack 

samt rostskyddsoljor eller en kombination av de både [1]. 

De vanligaste metoderna för fosfatering är järnfosfatering (alkalifosfater och ibland 

molybdater), zinkfosfatering (fosforsyra, zinksalter, nitrater, nitriter, klorater) och 

manganfosfatering (fosforsyra och mangansalter) [1]. 

Efter fosfatering  Före fosfatering  
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2.5.1.1 Zinkfosfatering  

Zinkfosfatering används huvudsakligen som underlag för lackering, vilket är den vanligaste 

processen då skikten blir grå och får en jämbördig yta, som efter lackeringen ger ett stark 

skydd mot korrosion. Skikttjockleken kan variera betydligt, från 1-30 µm. Vid lackering av 

främst ståldetaljer med höga krav på korrosionsbeständighet används  det tunnaste, 1−5 µm, 

som underlag. Det tjockare skiktet  fungerar som smörjmedel eller smörjmedelsbärare vid 

plastisk formning och som korrosionsskydd i kombination med rostskyddsoljor. Idag är den 

viktigaste egenskapen hos zinkfosfatering inom industrin dess unika affinitet med oljor och 

smörjmedel, då detta gör att  oljor och smörjmedel homogeniseras med zinkfosfatsiktet. Då är 

det viktigt att hitta ett smörjmedel med låg adhesion för att uppnå ett bra resultat [4].   

Den låga adhesionenskraften gör att det största användningsområdet för zinkfosfatering är 

kallbearbetningsprocesser. Anledningen till detta är att kristallstrukturen absorberar 

oljefilmen i  kristallernas mellanrum och därigenom smörjer oljan hela pressförloppet.  

För att få bra friktionsvärden är zinkfosfat med små kristaller en förutsättning för att uppnå ett 

bra resultat. Däremot ökar friktionen när materialet har ett tjockare skikt med stora kristaller. 

För att få en konstant oljemängd på ytan är en kombination mellan inoljning och fosfatering  

bra att utföra. I följd av detta får friktionen låg spridning vilket leder till en hög och jämn 

klämkraft [8].  

Zinkfosfatering har tre huvudsakliga områden [2]: 

 som korrosionsskydd med kombination med temporära korrosionskyddsmedel, 

beläggningsvikten är 3-30 g/m2 och skikttjockleken 3-20µm, 

 som bärare av smörjmedel för att underlätta kallbearbetning med beläggningsvikt av 

1,5 – 30 g/m2 motsvarar detta en skikttjocklek av 1-20µm,  

 som underlag för målning används en beläggningsvikt på 1-10 g/m2 och skikttjocklek 

på 1-6 µm, 

 

2.5.1.2 Manganfosfatering  

Manganfosfatering används främst på maskindetaljer och förekommer i tjocka fosfatskikt på 

detaljer som är i behov av slitskydd såsom växellådor och kugghjulsdetaljer. Skillnaden 

mellan manganfosfatering och zinkfosfatering är att kristallstrukturerna vid 

manganfosfatering inte tenderar att bli lika vass som zinkfosfatering, utan vid 

manganfosfatering blir det mer jämnt formade kristaller. Dessutom har manganfosfatering två 

olika funktioner, dels att det används som ett korrosionsskydd till detaljerna, dels att det är en 

utmärkt smörjmedelsbärare. Skikten är porösa och spröda samt mycket tjocka, 20–30 µm [2]. 
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2.5.1.3 Järnfosfatering 

Järnfosfatering är den billigaste metoden av fosfatering och är främst användbar inom måleri 

samt lackeringsindustrier. Järnfosfatering ger mycket tunna och hårda skikt; 0,2- 0,5 µm [2], 

vilket är lämpligt som underlag vid målning och lackering då den leder till en maximal  

vidhäftning. Anledningen till detta är att kristallstrukturen är mycket taggig och spretig. 

Färgen kan variera från gult till gråblått. I jämförelse med zinkfosfateringen har den sämre 

skydd mot underkorrosion och används av den anledningen främst till produkter som används 

inomhus, exempelvis stålmöbler [9]. 

Fosfateringen grundar sig på att en kemisk reaktion mellan värd metallen och ett syrabad som 

vanligtvis består av fosfatsyra. Det är viktigt att syrabadet är temperaturstyrt och begränsat så 

att temperaturen ligger inom ett visst intervall, eftersom en temperatur som ligger utanför 

intervallet kan det medföra en extrem försämring av fosfatskiktet på materialets yta. Tiden för 

fosfateringsprocessen kan variera mellan 15-30 minuter beroende på hur tjockt fosfatskiktet 

ska vara på materialet samt vilken metod som används. Metoderna som används vid 

applicering av fosfatet är bland annat doppbad och sprutapplicering [1]. 

2.5.1.4 Doppmetoden 

 Doppmetoden är den enklaste metoden av fosfatering, för att uppnå önskvärt resultat måste 

det som ska fosfateras doppas i den kemiska lösningen under en begränsad tid. För att få en så 

gynnsam reaktion som möjligt med den kemiska substansen måste ytan vara helt ren och 

avfettad. Denna metod är även den billigaste och vanligaste metoden. Doppmetoden används 

delvis vid fosfatering av små detaljer såsom skruvar, bultar och fjädrar, dels används den till 

mer komplicerade föremål där en sprutbehandling ger sämre täckning (hålrum). Vid 

användning av denna metod bör materialet rengöras, sköljas, appliceras med fosfatlösning och 

efterbehandlas i en serie av doppkar. Transporten från bad till bad kan i stort sätt mekaniseras. 

Fosfateringskaren är konstruerade av rostfritt stål eller vanlig plåt som är gummerad på in- 

och utsidan [2]. 

 

2.5.1.5 Sprutapplicering 

Sprutapplicering används för det mesta på stora detaljer som kräver extremt stort bad. 

Metoden är dock en av de dyraste fosfateringsmetoderna då det behövs en stor och avancerad 

anläggning. Metoden har samma grunder som doppbad, det vill säga att yttre skikten ska 

reagera med den kemiska substansen. Sprutmetoden används vid järn- och zinkfosfatering. 

Med hjälp av sprutplaceringen erhålls tunna fosfatskikt som är speciellt anpassat som 

underlag för större objekt, såsom exempelvis kylskåp och bilar [2]. 
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2.5.2 Smörjmedel 

Smörjmedel är avsedda för att minska friktion och slitage mellan rörliga delar och när två ytor 

Kommer i kontakt med varandra. Friktion innebär en mekanisk kraft som motverkar rörelse 

mellan glidytor.  

Smörjmedlets huvudsakliga funktion är bland annat att utjämna ojämnheter i kontaktytan 

vilket resulterar i att det glider smidigare mellan de två kontaktytorna där friktionen uppstår. 

Detta gör att kontaktmellanrummet blir jämnare med hjälp av smörjmedlet.  En annan viktig 

funktion som smörjmedlet har är förutom det redan nämnda, att ha en tätande funktion i syfte 

att orenlighet och damm inte hittar in i processen. Om den skulle göra detta kan det bidra till 

att processens syfte förstörs. Smörjmedlet har viktiga egenskaper i form av korrosionsskydd, 

vilket har en positiv inverkan på materialets hållbarhet, dessutom kan den även öka 

möjligheten till hållbarhet vid lagring av materialet en längre tid [3]. 

En kombination av smörjmedel och fosfatskikt, när fosfatsiktet absorberar smörjmedel, 

förhindrar en metallisk kontakt, vilket gör att friktionen minskas mellan detalj och verktyg vid 

kallbearbetningsprocesser. Beläggning med exempelvis zinkfosfat används många gånger i 

kombination med natriumstearat, det vill säga tvål för att bilda ett smörjande lager på detaljer 

för kallbearbetning [2]. 

2.5.2.1 Smörjfett 

Smörjfett är en halvflytande vätska som har fått en tillsats av förtjockningsmedel bestående av 

5-30 procent av olika sorters smörjolja. Oftast innehåller den även tillsatser så som  

korrosionsinhibitorer. Förtjockningsmedlets funktion är att skapa en struktur hos 

oljemolekylerna så att den omgrupperar sig likt exempelvis en tvättsvamp, medan 

korrosionsinhibitorer bidrar till att smörjfettet får en rostskyddande egenskap. Smörjmedlet 

har många olika användningsområden som exempelvis motverka friktion och som 

tätningsmassa.  Smörjfettet skiljer sig från smörjoljor då smörjfettet inte utsätts för en yttre 

mekanisk påverkan och därav stannar smörjfettet kvar på materialet till skillnad från vanlig 

smörjolja som kan rinna bort. När fettet går in i smorda områden får det egenskaper som kan 

motsvara flytande smörjoljor, detta  beror på att när rörelsen slutar, återgår smörjfettet till sin 

fasta form. Smörjfettet är vanligt förekommande inom industrin och består av syntetiska 

oorganiska oljor som innehåller råoljor [3]. 

 

2.5.2.2 Smörjoljor  

Den huvudsakliga funktionen som smörjoljor har är att minska kontaktfriktionen, vilket är 

nödvändigt för att mekaniska processer ska fungera. När det finns rörliga delar i en maskin är 

det viktigt att använda någon typ av smörjoljor för att  hindra att maskinens slitsdelar förstörs 

i förtid. Smörjmedlet har  olika egenskaper i form av rostskydd och kontaktfriktionsdämpare. 

En bra smörjolja ska oavsett temperatur-intervall behålla sin kvalité och sina egenskaper [3]. 
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2.5.2.3 Glidlack  

Glidlack innehåller fasta smörjämnen istället för färgpigment, den kan även innehålla 

funktionella additiv som t.ex. korrosionsinhibitorer. Glidlack skall jämna ut ytans 

ojämlikheter och därav minska friktionen mellan dynamiska ytor, vilket i sig resulterar i 

mindre belastning på den tänkta operationen. Glidlack och glidfilm är uppdelade i två delar, 

vilket är vattenlösliga och lösningsmedelsbaserad. Glidlack har två funktioner i form av torr 

och ren smörjning och kan i många fall komma till användning istället för olja och fett. 

Glidlack bättrar på smörjningen i gränsfriktionens område och vid materialkontakt mellan 

kontaktytorna.  

Fördelarna med glidlack är att den gör möjligt för torr och ren smörjning, den är icke ömtålig 

för föroreningar samt att den har ett bra skydd mot korrosion.  Den är även anpassad till 

ytbehandling för olika material i form av metaller, plaster, glas och keramer. Glidlackens 

användningsområde är bland annat underhållsfri livstidssmörjning, den kan även underlätta 

montering av detaljer och ger en förutsägbar friktion [5]. 
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3 Metoder och verktyg  

I detta kapitel ges en inblick på vilka metoder och verktyg som har används under detta 

arbete. Det ges även en översiktlig förklaring på hur dessa metoder och verktyg har använts. 

3.1 Planering  

Planering är en viktig process i utförandet av examensarbetet då arbetet måste vara slutfört 

tills ett visst datum.  Detta kan göras med hjälp av en planeringsmodell i form av Gantt-

schema. Ett Gant-schema är en typ av flödesschema som används i projektledning för att 

beskriva olika faser. Dessutom ger Gantt-schema en tydlig och grafisk bild av hur 

examensarbetet förväntas att fortlöpa. Det kan även underlätta då det ger en bra översikt över 

arbetet och dess utförande, det vill säga de uppgifter som måste vara utförda inom bestämda 

datum, för att inte hela projektet ska fördröjas [10]. 

3.2 Informationsinsamling 

Kontakt togs med ansvarig handledare Hampus Böe på företaget Ovako Sweden AB och 

därefter utformades en tidsplan vid första mötet för att direkt skapa en överblick av vad som 

skulle utföras. Mötena skedde på Ovako AB varje vecka, där författaren går in och observerar 

hur konceptet ska designas och under observationen fördes anteckningar. Dessa låg sedan till 

grund till framtagandet av ett nytt koncept. Dessutom har olika typer av 

informationsinsamling används i form av intervjuer, litteratursökning, kontakt med olika 

leverantörer, samt flera sökmotorer på internet. Detta i syfte att få en så bred faktamängd om 

ämnet som möjligt.  

3.2.1 Litteratursökning  

Litteratursökning innebär att använda tidigare studier och arbeten inom ämnet. Under detta 

arbete har litteratursökningen skett med hjälp av skolans databaser inom olika ämnesområden 

där sökordet varit bland annat fosfatering, konstruktion, produktutveckling. Relevanta 

litteraturer har lånats av biblioteket i Örebro universitet och en hel del information har 

hämtats från företaget Ovako.  

3.2.2 Intervjuer  

Det finns tre olika sorters intervjuer, strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. 

Den strukturerade intervjun lämnar lite utrymme för den intervjuade att tala fritt och den 

intervjuade har i sin tur kontroll över hur utformandet av frågorna ska se ut, vilket kan se ut 

som ett frågeformulär som behandlar ett visst antal frågor i bestämd ordning. I den 

ostrukturerade intervjun kan ett ämne introduceras och den intervjuade får tala fritt om vilka 

tankar hen har om ämnet. Medan den semistrukturerade intervjun innebär att den som 

intervjuar har ett färdigt program med frågor som ska tas upp och besvaras. Den som 

intervjuar är inte bunden till viss ordningsföljd, utan det viktiga är att den intervjuade får 

möjlighet att utveckla sina tankar och idéer och får en chans att berätta ingående hur hen 

tänker. Vid semistrukturerad intervju är frågorna öppna i syfte att den intervjuade får tala fritt 

om ämnet i fråga [11]. 
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3.2.3 Leverantörskontakt   

Författaren tog kontakt med olika leverantörer för att verifiera lösningskonceptet och få 

respons på vad som går att utföra och vad som inte är möjligt att utföra. Därefter presenterade 

författaren lösningskonceptet för de olika leverantörerna för att få nya åsikter och tankar om 

det. Leverantörer hittades hjälp av handledaren Hampus Böe.  

3.3 Kravspecifikation 

En kravspecifikation ska tydligt beskriva och sammanfatta de krav som beställaren har på en 

produkt eller en tjänst. Kravet sammanställs då i ett dokument som sammanfattar kundens 

önskemål och krav på produkten eller en specifik funktion i en produkt som ska framställas. 

Produktspecifikation nyttjas inom produktutveckling och utveckling av olika tjänster som ett 

styrande dokument, för hur en produkt kan utvecklas, eller till utformande av en ny produkt. 

Således är en produktspecifikation resultatet av en rad olika processer med syfte att samla in 

och sammanställa information som beskriver ett system eller produkt. Kravspecifikation kan 

ändras under projektens gång då nya problem kan uppkomma och då  behövs det en 

omställning för att komma till rätta. Det är även viktigt att ständigt kontrollera 

kravspecifikationen för att den inte riskerar att hamna utanför sin riktning och därmed se till 

att den håller sig inom ramarna för målet [12]. 

3.4 Nulägesbeskrivning  

Det som kan påverka utformandet av nulägesbeskrivningen är frågorna som ställs, som kan ha 

en inverkan på att få de svar som ger en helhetsförståelse kring processen i fråga och dess 

funktion. I detta examensarbete har observationer använts kring processen och dess 

utvecklande. Nulägesbeskrivningen gav detta examensarbete en uppfattning om betydelsen av 

produktens användning. Nulägesbeskrivningen delas in i tre olika faser vilket är, Layout, 

nuvarande fosfateringslinje, processpresentation [12]. 

3.5 Nulägesanalys  

Syftet med en nulägesanalys är att skapa en bild av hur företaget ser ut och därmed tydliggöra 

vilka problem som ska redas ut. I första hand avser nulägesanalysen att belysa hur produkten 

används och produceras i dagsläget. Under genomförandet av nulägesanalysen finns det 

moment som ska brytas ned och utforskas för att sedan göra det lättare för 

konceptgenereringsfasen. Det går att genomföra nulägeanalys på flera olika sätt, dock är det 

huvudsakliga syftet att få ett underlag för förbättringsmöjligheter för framtiden. När en  

nulägeanalys har genomförts på en produkt, vars syfte var att förbättra, är det av viktigt att 

slutresultatet ska jämföras med den tidigare produkten, för att tydliggöra hur förbättringen har 

skett. En annan viktigt del är att ständigt samla in nulägesinformation då om man inte har 

vetenskap om hur produktens nuläge är, blir det därefter omöjligt att genomföra projektet, 

därigenom också svårt att få en färdig produkt. 
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3.6 Konceptval  

3.6.1 Pughs matris  

Pughs matris, är en metod som kan användas för att få ut det bästa av flera möjliga lösningar 

på ett problem och är även lämpad att användas vid jämförandet av olika koncept. Det är 

viktigt att komma fram till olika förslag vid lösning av problem. Detta bygger på att man låter 

en grupp som har vetskap om olika faktorer, som påverkar valet, välja ut ett antal kriterier 

som sedan kan komma till användning, i syfte att värdera de olika lösningsförslagens 

lämplighet och därigenom bestämma hur viktig var och en av kriterierna är. Poäng sätts 

därefter för varje möjlig lösning. Detta görs då utifrån hur bra den uppfyller de kriterier som 

ställts och sedan vägs poängen efter hur viktiga kriterierna är. Därigenom går det att se vilket 

lösningsalternativ som fått den högsta totalpoängen [13]. 

3.7 Brainstorming  

Brainstorming är en metod, vars syfte är att skapa nya idéer för att lösa problem. Den är mest 

lämpad till ett projekt där det är flera deltagare som är med i gruppen. Den utförs vanligtvis 

genom att en grupp på fem till tjugo personer samlas för att diskutera ett problem. Det är 

viktigt att idéerna inte får kritiseras innan de är färdiga. Utgångspunkten är att alla idéer är bra 

och kan vidareutvecklas.  Kvantiteten av idéer är också viktig, då det ofta skapar kvalitet. Alla 

deltagarna utvecklas och förbättrar varandras idéer. Det är viktigt att var och en av deltagarna 

skriver så mycket som möjligt för att få ett så stort utbud av idéer och tankar som möjligt. Det 

är även viktigt att deltagarna är överens om frågeställningarna som ska diskuteras. De idéer 

och tankar som kommer fram sammanställs sedan och kopplas ihop för att utveckla konceptet 

vidare. Sedan kartläggs idéerna via bild eller text. För att få en så bra effekt som möjligt är det 

viktigt att problemet ska lösas ett åt gången [14]. 

3.8 Visualisering 

Visualisering har till syfte att generera nya idéer, tolka fakta samt komma med konceptförslag.  

Idéerna sammanställs till en slutpresentation som man sedan kan ta fram metoder med, såsom 

animering av 2D och 3D ritningar och skisser [13]. 

3.8.1 3D Solidmodellering 

3D Solidmodellering är det vanligaste av 3D modelleringsprogrammen för användning av 

CAD, Computer Aided Design. CAD-programmet är brukbart inom stora delar av 

konstruktionsarbeten och den används till 3D-modeller, detaljritningar, rendering, beräkning, 

analyser och simulering mm. CAD är ett program där en modell görs och sedan sparas i en 

befintlig mapp. I detta arbete har programmet Creo 2.0 använts [13]. 
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4 Genomförande  

4.1 Planering  

Författaren har använd sig av Gant-schema som planeringsmetod. Detta utfördes för att få en 

överblick av projektets olika faser från början till slut. Tiderna för de olika faserna i projektet 

uppskattades och fördes därefter in i schemat. Författaren gjorde en tidsplanering i syfte att 

fördela tiden mellan de olika stadierna i projektet, det vill säga, observera på företaget, 

intervjua personal, samt tid för anteckningar och litteratursökning. Se bilaga A.  

4.2 Intervju  

Författaren har valt den ostrukturerade intervjumodellen som grund för intervjuerna, där 

författaren  introducerat ämnet och den intervjuade har fått tala fritt om vilka tankar hen har 

om ämnet. Intervjuerna har skett löpande under projektets gång och när nya frågor  har dykt 

upp har dessa fått besvarats fritt. Valet av intervjupersoner  har genomförts efter relevant 

kunskap inom produktionen och problemet. Frågornas karaktär varierade beroende på 

intervjuarens kompetens. Intervjuobjekten varierade mellan platscheferna och operatörerna på 

Drapro och Preco.   

4.3 Leverantörskontakt   

Kontakt togs med två olika företag för att kunna få förslag på olika lösningar samt idéer på 

hur ett fosfateringskoncept ska konstrueras, eller om det finns någon produkt på marknaden 

kan vara lösningen och som Ovako kan köpa in. Följande företag blev kontaktade: 

 Chemetal AB, ett företag som ligger i Göteborg och inriktad mot ytbehandling a av 

metaller.  

 Tervento Engineering AB, ett företag som ligger i Umeå och utvecklar energieffektiva 

anläggningar för ventilation och lackering.  

På Ovako skedde ett möte med Fredrik Hesselroth och Mårten Österlund, representanter från 

Chemetal AB. Under detta möte diskuterades bland annat hur fosfatering av små 

komponenter, så som stålkutsar, sker samt hanteras.   

Tervento AB, fick en uppgift att konstruera en fosfateringslinje som kan hantera 

kutsfosfateringen utan att det bildas någon ytdefekt på kutsarna. Detta företag valdes efter 

rekommendation från Chemetal AB.  
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4.4 Kravspecifikation  

Efter ett möte med handledaren Hampus Böe på Ovako sattes viktiga krav upp. Dessa krav 

och önskemål ska tas hänsyn till vid konstruktionen av konceptet. En slutlig kravspecifikation 

finns på bilaga B.   

Materialspecifikation: 

 Diameter: 20-50 mm. 

 Längd: 15-75 mm. 

 Hårdhet (HBW): 140-210.  

Specifikation fosfatering: 

 Zinkfosfat: 3-6 g/m2. 

 Natriumtvål: 0,5-1,3 g/m2. 

 Fosfatet skall täcka alla ytor på stålkutsen. 

Nödvändig produktionstakt: 

 Möjlig kvantitet (Månad): 1 500 000 Kuts. 

Viktigt: 

 Kutsen kommer att bli en säkerhetsdetalj som färdig produkt. Det är därför mycket 

viktigt att inga märken eller repor finns på någon yta efter fosfateringen. 

 Arbetsmiljön och den yttre miljön får inte påverkas negativt där 

fosfateringsutrustningen skall placeras. 

 

4.5 Nulägesbeskrivning och nulägesanalys  

4.5.1 Preco  

Produktionen av stålkutsar sker på sektionen Preco, där finns en maskin som benämns 

Rattunde 3. Med hjälp av denna maskin kapas stängerna till små kutsar. Rattunde 3 

producerar ca 1500 kutsar per timme med diametrar som varierar mellan 20-44 mm och 15-70 

mm i längd. I dagsläget har företaget tvåskift och det är oftast en produktionsoperatör som 

övervakar och justerar maskinen vid behov.  

Under kapningsprocessen läggs en bunt på ca 2 ton stänger på en bana som är kopplad till 

Rattunde 3, banan är kopplad direkt till en inmatare som hämtar en stålstång i taget. Därefter 

skickas stången med hjälp av inmataren vidare till en såg där materialet kapas till små kutsar. 

Därefter förflyttas stålkutsen från kapning till nästa operation i maskinen, där en fas eller radie 

görs på kutsens ytterdiameter, intill den kapade ytan. Nästa steg innebär att kutsarna ställs 

med hjälp av en programmerad mekanisk arm mellan två hylsor, detta genomförs för att 

säkerhetsställa att kutsen har rätt längd. Vidare läggs kutsarna på en transportbana där en 

robot med hjälp av vakuum lyfter kutsarna och positionerar dem i en pall, se figur 5. 
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Figur 5. En pall med små kutsar. Bild från Ovako Sweden AB. 

 

Fördelar 

 Ytan på kutsen är defektfri under producering på Preco. 

 Stort fokus läggs på att kutsen ska kapas till rätt längd. 

Nackdelar 

 Finns ej en fosfateringslinje för att fosfatera kutsarna direkt efter kapning.  

 Kutsarna skickas till en extern firma i Tyskland för fosfatering. 

 Går ej att kontrollera kvaliteten på kutsarna hos den externa firman i Tyskland. 

 

4.5.2 Drapro  

På sektionen Drapro finns det idag sju bad som används för att fosfatera trådringarna. I 

dagsläget har företaget tvåskift på denna sektion och det är en person som kontrollerar 

processen. Fosfateringsprocessen börjar alltid med att materialet tvättas, detta sker i de två 

första baden som består av en blandning av vatten och ytspänningsmedel, vätskan har en 

temperatur som ligger på ca 85 °C. Doppning i vattenbadet tar ca 4 minuter och görs för att ta 

bort all smuts som finns på ytan av  trådringarna samt för att förbereda inför nästkommande 

steg.  Efter tvättning doppas materialet i ett fosfatbad, som är en blandning av två olika 

ämnen, detta bad har en temperatur som är ca 75 °C. Doppningstiden i fosfatbadet varierar 

mellan 2-4 minuter beroende på hur tjockt fosfatskikt kunden vill ha på trådringarnas yta. 

Efter fosfateringen doppas trådringarna i 4 efterföljande bad som har en temperatur på 75°C, 

de första tre är vatten och där doppas de ungefär 1 minut. I det sista badet är det natriumtvål 

och doppningstiden här är också 1 minut, se figur 6.
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Figur 6. Fosfateringsprocess på Drapro.  

 

Materialet transporteras till de olika baden med hjälp av en krok, trådringarna lastas på kroken 

med hjälp av en truck. Max vikt som varje krok är dimensionerad för är ca 3,5 ton. Det finns 3 

krokar kopplade till fosfateringsprocessen, se figur 7.  

 

Figur 7. Fosfateringslinjen på Ovako Sweden AB. Bild från Ovako Sweden AB. 

 

Fosfatskiktet på trådringarna kan variera beroende på hur länge de doppas i fosfatbadet, om 

materialet doppas 2 minuter i fosfatbadet så kommer fosfatskiktet ligga på ca 5,2 g/m2  och då 

tar hela processen ca 18 minuter. Om det doppas 4 minuter i fosfatbadet så kommer 

fosfatskiktet ligga på ca 9,3-10,2  g/m2 och hela processen tar då ca 20 min, se figur 7. 
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Figur 8. Fosfatbadet på Ovako Sweden AB. Bild från Ovako Sweden AB 

 

Fördelar 

 Fosfateringsprocessen klarar stora volymer av trådringar. 

 Det går att kontrollera fosfatskiktet på materialet.  

 

Nackdelar 

 Fosfateringslinjen är inte anpassad för att fosfatera små komponenter såsom stålkutsar.  

 

4.6 Brainstorming  

Brainstorming har används i denna rapport för att hitta så många nya idéer som möjligt utan 

att analysera dem för att undvika partiskheter och  även få så bred bas som möjligt. Detta 

analyserades sedan efter att företaget har presentera  deras krav på hur produkten ska 

användas och  konstrueras. De idéer som har bästa förutsättning lagrades och resterande tas 

bort. Figur 9 visar vilka delar författaren har fokusera på vid framtagningen av olika koncept. 

Detta har gjorts för att kunna komma fram till den lämpligaste idén för fortsätt arbete. 
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Figur 9. Brainstorming av de olika delarna som ingår i framtagandet av koncepten. 

4.7 Konceptgenerering  

Koncepterna A-C som presenteras nedan har författaren kommit fram till efter möten med 

Chemetall AB. Under detta möte diskuterades bland annat hur fosfatering av små 

komponenter, så som stålkutsar, sker samt hanteras och därigenom fick författaren idéer om 

hur olika koncept skall konstrueras. För att få tillgång till så många konceptförslag  som 

möjligt har författaren hämtat koncept D från Trevento AB.  

4.7.1 Koncept A 

Detta koncept består av 8 kugghjul, två remskivor och 14 cylindriska armar samt en motor. 

Remskivorna är sammankopplade med varandra via en rem, när remskivorna roterar med 

hjälp av motorn så roterar kugghjulen och detta resulterar i att de cylindriska armarna roterar 

då dem är sammankopplade med kugghjulen.  

Idén med detta koncept är att få fosfat på hela kutsens yta under doppningen i badet och för 

att göra det möjligt, så måste kutsen roteras under doppningen. Konceptet är anpassat efter 

den befintliga fosfateringslinjen på Ovako. Fosfateringen av Kutsarna sker genom att ställa 

kutsarna mellan de cylindriska armarna. När då armarna roterar så kommer även kutsarna att 

rotera med. Nackdelen med detta koncept är att den är anpassad för en viss storlek på kutsar 

och detta innebär att det inte är möjligt att fosfatera kutsar med olika dimensioner. Författaren 

har valt att inte gå vidare med detta koncept. Se figur 10. 
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Figur 10. Konstruktion av koncept A och dess ingående delar. Egen framtagning av Creo 

 

4.7.2 Koncept B 

Koncept B består av en cylindrisk  korg som har en diameter på 0.5 m och en längd på 1,5 m. 

Korgen är ihålig vilket gör att fosfatet tar sig in vid doppning i fosfatblandningen. Korgen 

sitter på en hållare som är kopplad till en motor. Kopplingen mellan hållaren och korgen sker 

med hjälp av två axlar. På en av axlarna sitter det en remskiva som har en diameter på 0,5 m.  

På den översta sidan av hållaren sitter en motor som är kopplad till en remskiva med en 

diameter på 0,26 m. Syftet med dessa remskivor är att överföra rörelsen från motorn till 

korgen.  

En nackdel som kan uppkomma vid detta koncept är att remskivorna kopplas med hjälp av en 

rem. Remförbandet kan då slitas vid höga temperaturer och detta i kombination med fosfat 

och en vattenblandning, vilket inte är optimalt med avseende på livslängd. Författaren har valt 

att inte gå vidare med detta koncept. Se figur 11. 
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Figur 11. Konstruktion av koncept B och dess ingående delar. Egen framtagning av Creo. 

4.7.3 Koncept C. 

Koncept 3 består av en cylindrisk korg, en hållare, två rullager och två kugghjul som har en 

diameter på 0.25 m. Korgen i övrigt har samma dimensioner som koncept 2, men istället för 

remskivor finns det två kugghjul som är kopplade med en kedja. Denna typ av koppling ger, i 

jämförelse med koncept 2, en bättre stabilitet samt har högre tolerans mot höga temperaturer. 

Konceptet är konstruerat efter Ovakos önskemål. Författaren valde att gå vidare med detta 

koncept genom att göra beräkningar för att välja rätt motor och rullager.  Det har även gjorts 

en kalkylberäkning för att ta reda på hur mycket kan det kosta Ovako att tillverka detaljerna 

för detta koncept. Se figur 12.  

 

Figur 12. Konstruktion av koncept C. Egen framtagning av Creo 
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Fördelar med koncept C 

 Är anpassat efter fosfateringslinjen på Ovako Sweden AB. 

 Har en enkel konstruktion. 

 Tar mindre plats.  

 Är billig.  

 Minskar risken för ytdefekter på kutsen. 

 Det går att fosfatera kutsar med olika längder och diametrar.  

Nackdelar med koncept C 

 En truck behövs för att lyfta korgen och koppla den till krokarna. 

 

4.7.3.1 Beräkningar till koncept C. 

För att följa upp företagets krav på produkten så gjordes beräkningar för att kunna komma 

fram till hur konceptet ska kunna fosfatera 14 000 kutsar per skift. Nedanstående 

beräkningarna visar hur man går tillväga för att konstruera konceptet samt får fram en 

dimensionering av motor och rullager.  I beräkningarna är vissa siffror enbart ett antagande då 

konceptet inte finns i verkligheten. Detta var ett måste för att kunna gå vidare med 

beräkningarna samt få ett fungerande koncept. Ekvationerna går ut på att halva korgen är fylld 

och fokus ska ligga på två typer av kutsar; 234K och 446Y. 

 

4.7.3.1.1  Dimensionering av rullager. 

Författaren har använt sig av SKF-katalogen för rullager för att kunna utföra beräkningarna 

och välja rätt rullager som är passande till koncept C. För en detaljerad uträkning, se bilaga E. 

Följande är förklaringar på storheterna som används i beräkningen: 

n= varvtal, (r/min). 

p(rullager) = 
10

3
  exponent för livslängdsformeln. 

C= dynamiska bärighetstalet. 

P= ekvivalent dynamisk lagerbelastning kN. 

𝐿10= nominell livslängd (vid tillförlitligheten 90%) miljoner varv. 

𝐶0= statiska bärighetstal, kN 

𝑃0= ekvivalent statisk lagerbelastning, kN 

𝑠0(rullager) = 1,5 statisk säkerhetsfaktor  

 

𝐿10=(
𝐶

𝑃
)

10

3 = 3.863 miljoner varv [17] 

 

Utifrån beräkningen valdes ett rullager från SKF-katalogen med beteckningen NU-1010-CP. 

Detta rullager uppfyller kravet eftersom den har en dynamiska bärighetstalet på 46.8 kN och 

ett statiskt bärighetstal  på 56 kN. Detta innebär att rullagret klarar mycket mer än vad 

konceptet kräver vilket innebär en fördel gällande livslängd och last.   
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4.7.3.1.2 Vikt och antal kutsar. 

Denna beräkning utfördes för att ta reda på antalet kutsar som får plats i korgen samt den 

totala vikten på kutsarna. Beräkningen går ut på att halva korgen är fylld. Se tabell 1. En 

detaljerad uträkning finns i  bilaga C. 

V= volym 

D= diameter  

R= radie  

H= höjden 

 

Korgen 

V(korg)=0,294 𝑚3  

Om halva korgen ska fyllas på, blir  V = 0.147 𝑚3 

 

Stålsortsbeteckning 

för kutsen  

Vikt 

på kutsen 

(kg/st) 

Diameter 

på kutsen 

(m) 

Längd 

På kutsen 

(m) 

Volym 

På kutsen 

(𝑚3) 

234K 0.1 0.0275 0.0219 0.000013 

446Y 0.26 0.0274 0.0554 0.000033 

 

Tabell 1. Känd data för kutsarna 234K samt 446Y. Egen framtagning. 

 

 

Kuts (234K)  

Antal kutsar per korg = 11307 kuts  

Total vikt på kutsar = 1130 kg 

 

Kuts (446Y)  

Antal kutsar per korg  = 4500 kuts  

Total vikt på kutsar = 1170 kg 

 

4.7.3.1.3 Dimensionering av motor. 

Denna beräkning genomförs för att ta reda på vilken effekt och vilket moment som krävs för 

att rätt växelströmsmotor ska väljas. Som tidigare nämnt är vissa värden enbart baserade på 

antaganden, som i nedanstående beräkning; α-vinkeln, frekvensen f  samt varvtalet n. 

Beräkningen går ut på att halva korgen är fylld med kutsar. Detaljerad uträkning finns i bilaga 

D.  

 

n = antal varv (rpm)  

F= kraften (N) 

M= moment (Nm) 

P= effekt  (kW) 

𝑋0= hävarmen (M) 
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α = vinkel  

m =massa (Kg) 

𝜔 = vinkelhastigheten (rad/sec) 

f = frekvens (Hz) 

 

𝑥0= 
4𝑟

3𝜋
 = 

4×0.25

3𝜋
 = 0.106m längden på hävarmen  [15] 

𝑀𝑢𝑡 = F*𝑋0 

𝑀𝑢𝑡 = 1273.24 Nm 

𝑃𝑖𝑛 =
𝑀𝑖𝑛∗𝜔𝑖𝑛 

9550
 = 1.333 kW [15] 

𝑃𝑢𝑡 = 𝑃𝑖𝑛 

𝜔𝑖𝑛 = 2πf =314.16 rad/sec [15] 

 

Med hjälp av motorkatalogen från Nord kunde författaren välja en växelmotor som kallas SK 

873.1- 90L/4. Motorn som valdes har inte det exakta varvtal då det skiljer sig cirka 1 rpm, 

men detta är inte ett problem eftersom max varv får vara 10 rpm. Se tabell 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Parametrarna på växelmotor. [16] 

4.7.3.1.4 Kalkylskostnad på koncept C. 

Denna kalkyl gjordes för att ta reda på hur mycket det kostar företaget om de ska tillverka 

detaljerna till koncept C. Materialet som valdes vid konstruktion är rostfritt stål, priset på 

stålet kommer från Ovako AB. Ett kilogram av detta stål kostar cirka 60 kr. Under denna 

kalkyl har CAD programmet använts för att mäta vikten på parterna. Därefter multiplicerades 

vikten på varje part med 60. Se tabell 3.  

 

 

 

SK 873.1- 90L/4 

Effekt  1,5 kW 

Varvtal 9.3 rpm 

Moment 1544 Nm 

Vikt 83 kg 

Utväxling  2.10:1 -456.77: 1 
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Part, pris och vikt på konceptet beskrivs i följande tabell: 

Part Vikt 

(Kg) 

Pris 

(Kr) 

Hållare 109 6540 

Skruv ×2 0.26 15 

Kugghjul ×2 12 720 

Skiva ×2 40 2400 

Korg 60 3600 

Summa 221.26 13275 

Tabell 3. Part, pris och vikt på koncept 3. Egen framtagning 

Motor =11875 kr. (Motorpriset kommer från Nord Drivsystem AB) 

Rullager 1790 kr/st. (Rullagerpriset kommer från SKF AB) [17] 

 

Den totala kostnaden för att tillverka konceptet är cirka 27 000 kr. I denna beräkning har 

ingen hänsyn tagits till arbetskostnaden för tillverkningen och installation av konceptet. Priset 

baseras på de ingående delarna 

4.7.4 Koncept D 

Detta koncept är baserat på ett förslag från Trevento AB i samarbete med Chemetall AB. 

Syftet med konceptet är att kunna kombinera en hel fosfateringslinje direkt med Rattunde-

maskinen på sektionen Preco. Konceptet baseras på att fosfateringslinjens placering är så nära 

Rattunde 3 som möjligt för att enkelt kunna förflytta materialet halv- eller helautomatiskt. 

Detta skapar stora fördelar rent kostnadsmässigt då det inte kräver förflyttning med travers 

och truck utomhus till annan byggnad, samtidigt bör det vara möjligt att köra både Rattunde 3 

och fosfateringsprocessen på en person. 

Processbeskrivning  

För de kundkrav som finns beträffande fosfatering kommer denna process att bestå av åtta 

olika steg. Varje processteg är placerad på ett saxbord, för att enkelt kunna lyftas upp 

individuellt. Följande steg är processen baserad på: 

1. Avfettning (50 ᵒC). 

Detta steg görs för att ta bort olja och smuts från kutsens yta, vilket är viktigt för att 

zinkfosfatet skall kunna kan komma åt hela kutsens yta.  

2. Sköljning (20 ᵒC). 

För att avlägsna avfettning och andra restprodukter från tidigare steg från kutsens yta. 
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3. Sköljning (20 ᵒC). 

För att säkerställa att det inte finns några rester kvar från tidigare processteg. 

4. Fosfatering (50 ᵒC). 

För att få zinkfosfat på ytan av kutsen. 

5. Sköljning (20 ᵒC). 

För att avlägsna överflödiga mängder kemikalier. 

6. Neutralisering (20 ᵒC). 

Sker med en typ av saltlösning och görs för att stoppa reaktionen mellan fosfat och 

metallytan på kutsen. 

7. Tvålbeläggning (80 ᵒC). 

För att skapa en yta på kutsen som senare används som smörjmedel vid 

kallbearbetningsprocesser. 

8. Tork (luft).  

För att tvålbeläggningen skall stelna. 

Efter kapning av kutsen i Rattunde tre ställs kutsarna strukturerat på en gallerplåt med hjälp 

av maskinens robot. Därefter förflyttas gallerplåten till fosfateringsmaskinen via en 

automatisk rullbana. I fosfateringslinjens inmatning lyfter en hiss upp gallerplåten till 

arbetshöjd. Därefter kommer kutsarna att genomgå varje processteg genom att saxborden lyfts 

upp steg för steg. Detta möjliggör styrning av varje processteg individuellt. Till varje saxbord 

skall en pump vara kopplad, denna skall i sin tur skapa rotation på vätskan i baden skapa en 

liten rotation av kutsarna för att fosfatet skall täcka hela kutsens yta. Se figur13. 

 

Figur 13. Processbeskrivning som visar de olika stegen som ingår i koncept D. 
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Fördelar  

1- Minskar risken för ytdefekter på kutsen. 

2- Placeras nära produktionen av kutsarna på Preco. 

3- En person övervakar processen för både kapningen på Rattunde 3 och den nya 

fosfateringslinjen.  

Nackdelar  

1- Personalen måste utbildas mer för att kunna använda koncept 4 än koncept 3. 

2- Tar upp plats på Preco. 

3- Konceptet är dyrare 

4- Antal kutsar som konceptet kan fosfatera är inte fastställt.  

Författaren fick inte en exakt kostnadskalkyl på hur mycket detta koncept kan kosta. 

Istället uppskattads en kostnad på installation av konceptet, denna visade en kostnad på 2-

3 miljoner kr.  

 

 

4.8 Koncept val 

4.8.1 Pugh matris 

Pugh matris har används för att få fram det mest lämpligaste konceptet i rapporten och 

därefter har de utvärderats. Det huvudsakliga syftet med Pugh matris är att jämföra alla 

koncept och därefter betygsätts koncepterna efter en sala från1-5 där 5 står för det högsta 

värdet och 1 för det lägsta. Dessa koncept ställdes mot varandra för att hitta den mest 

optimala  lösningen som möjligt som löser problemet. De koncept som författaren ställde mot 

varandra var koncept C och D. Slutresultatet blev ojämnt då det visade sig att koncept 3 var 

den lämpligaste. Se tabell 4. Detaljerad Pugh matris finns i bilaga F.  

 

 

Tabell 4. Pugh matris. Egen framtagning 

C D

8 7

4 5

4 2

32 4Viktning 

Antal +

Antal -

Summa

Pugh matris

Koncept
Örebro universitet
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5 Resultat 

Resultatet blev koncept C, vilket är full funktionellt. Den valdes med hjälp av Pugh-matrisen. 

Detta koncept kan användas på sektionen Drapro och går att koppla till  krokarna som finns 

på deras fosfateringslinje. Konceptet kommer att kunna hantera kutsar i olika längder samt 

minska risken för ytdefekter på dem. Vid konstruktionen av koncept C har författaren varken 

tagit hänsyn till valet av rostfritt stål eller kedjan som kopplar kugghjulen. Fokusen har istället 

varit på konceptdesign samt de allra viktigaste komponenterna i konceptet. De ingående 

komponenterna i konstruktionen av konceptet är. se figur 14: 

                

1- Växelmotor  

2- Kugghjul 

3- Cylindrisk korg 

4- Hållare 

5- Axel 

6- Krokfäste  

7- Rullager 

8- Skruv 

9- Stöd 

 

 

 

 

 

 

Växelströmsmotor. 

Växelmotorn som valdes med hjälp av dimensioneringsberäkningar blev SK 873.1- 90L/4. 

Denna motor har ett varvtal som ligger på ca 9,3 rpm och en effekt på 1,5 kW. Då det är 

en växelmotor finns möjligheten att växla varvtalen till högre eller lägre enligt önskemål. 

Denna motor skapar rotationen på korgen.  

Kugghjul.  

Två kugghjul som har en diameter på 0.25 m. Deras huvudsakliga syfte är att överföra 

rotationen från växelmotorn till den cylindriska korgen.  

Cylindriska korgen. 

En cylindrisk korg som har en diameter på 0.5 m och en längd på 1.5 m. Korgen är ihålig 

vilket gör fosfateringen av kutsarna möjlig vid doppning i badet. 

Figur 14. Komponenterna som ingår i koncept C 



 

  33 (38) 

 

 

Hållaren  

Hållaren gör det möjligt att hänga upp konceptet på krokarna för att sedan föras ner i 

badet. Hållaren finns även till för att hålla ihop alla delar i konceptet. Dimensionerna på 

hållaren är 2 m i längd och 1 m i höjd samt en tjocklek på 0.2 m. 

 Axlarna 

Axlarna har en längd på 0.25 m och används för att koppla ihop hållaren och korgen.  

Krokfäste 

Krokfästet används för att koppla konceptet till krokarna som finns på fosfateringslinjen.  

Rullager   

Det rullager som valdes vid konstruktionen av detta koncept är NU-1010-CP. Rullagret 

skall minska friktionen, vilket ger en smidigare rotation.  

Skruv  

Skruvarna används för att fästa konceptet med krokarna. Dessa ger konceptet bättre 

stabilitet vid rotation av korgen.  

Stöd  

Används för att placera konceptet på rullbanan.  

 

Som tidigare nämnts i kapitel 4 så finns det en rullbana på sektionen Preco som är kopplad till 

Rattunde 3. Korgen ställs på plats med hjälp av en truck. Därefter kommer roboten som är 

kopplad till maskinen att placera kutsarna i korgen enligt koncept C. Trucken kommer 

därefter att lyfta korgen och ta den vidare till sektionen Drapro. På sektionen Drapro finns den 

befintliga fosfateringslinjen. Den har tre krokar tillgängliga för att hantera materialet, höjden 

för doppningen av krokarna i badet kan ändras via styrsystemet. På det sättet kan det 

säkerställas att ingen vätska kommer åt växelmotorn under doppningen i badet . Trucken 

kommer att lyfta korgen och koppla den till kroken. Med hjälp av krokfästet och skruvarna 

kommer konceptet att sitta fast på kroken. Växelmotorn kommer att rotera med ca 10 rpm 

under doppningsprocessen. Rotationen kommer att ske väldigt långsamt och detta minskar 

risken till att ytdefekter uppstår på kutsarna.  Eftersom det finns tre krokar kopplade till 

fosfateringslinjen på Drapro kan företaget tillverka tre stycken korgar enligt koncept C för att 

optimera processen och öka antal fosfaterade kutsar.  

 

 

 

 



 

  34 (38) 

6 Diskussion 

6.1 Värdering av resultat 

Resultatet visar att koncept C är den mest funktionella lösningen. Detta koncept kan användas 

på sektionen Drapro och går att koppla till  krokarna som finns på deras fosfateringslinje. 

Konceptet kommer att kunna hantera kutsar i olika längder samt minska risken för ytdefekter. 

Författaren har gjort fyra olika koncept för att hitta en möjlig lösning, därigenom har koncept 

C valts som det mest lämpliga. I koncept C finns det två kugghjul som är kopplade med en 

kedja. Denna typ av koppling ger, i jämförelse med koncept B, en bättre stabilitet samt har 

högre tolerans mot höga temperaturer. Konceptet är konstruerat efter Ovakos önskemål. 

Författaren valde att gå vidare med detta koncept genom att göra beräkningar för att välja rätt 

motor och rullager. 

Koncept C ger även en ekonomisk vinning till företaget i jämförelse med koncept D eftersom 

koncept C är ett billigare alternativ då det kostar företaget ca 27000 kr för att tillverka. På 

grund av att det finns tre krokar kopplade till fosfateringslinjen på Drapro kan företaget 

tillverka tre stycken korgar enligt koncept C, för att effektivisera processen och därmed öka 

antal fosfaterade kutsar per omgång. Koncept D blir ett dyrare alternativ för företaget 

eftersom detta koncept består av en helt ny fosfateringslinje tillskillnad från de andra 

koncepten. Kostnaden på koncept D ligger mellan 2-3 miljoner. Det finns däremot fördelar 

med koncept D, bland annat att det är en helt ny fosfateringslinje som är anpassad efter att 

fosfatera stålkutsar. Detta koncept kommer att placeras nära Rattunde 3 maskinen som gör att 

kutsarna direkt fosfateras efter kapning.  

Koncept A sållades för att den är begränsad till en viss längd och diameter på kutsen. 

Dessutom tar denna process lång tid då kutsarna på konceptet måste handplockas var för sig 

och ställs mellan de cylindriska armarna. Koncept B valdes bort på grund av att kopplingen 

mellan de två remskivorna sker med en vanlig rem vilket kan orsaka slitning vid doppningen i 

värmevätskan.  

Författaren har gjort beräkningar för dimensionering av motor i syfte att välja rätt växelmotor 

som har rätt effekt och varvtal som är anpassat efter koncept C. Vid dimensionering av 

rullager har SKF-katalogen används för att kunna beräkna livslängden på rullagren samt välja 

rätt rullager för koncept C. Vid koncept framtagandet har CAD-Creo programmet används för 

att kunna få fram konceptens illusion och dess byggnad, samt för att få ett ritningsunderlag.  

Under rapportens gång har olika intervjuer gjort med företagsledning, operatörerna på både 

Drapro och Preco samt handledaren på Ovako Hampus Böe för att få en så bred svarsfrekvens 

som mjöligt. 
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6.2 Fortsatt arbete 

Det valda konceptet som tidigare nämnt är koncept C. En förbättring på detta koncept är att 

Ovako skapar förutsättningar för att göra det möjligt att använda en hydrolysmotor eller en 

luftmotor istället för en el-växelmotor eftersom en hydrolys- eller luftmotor skulle ge bättre 

precision samt att de tål fuktig och varm miljö. För en annan möjlig förbättring skulle Ovako 

kunna undersöka om det finns möjlighet att skaffa standardkomponent till koncept C eftersom 

detta skulle innebära ett billigare alternativ. Dessutom så blir det enklare att direkt beställa en 

komponent ifall en del går sönder istället för att tillverka den.  
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7 Slutsatser 

Syftet med detta projekt var att ta fram ett nytt koncept som Ovako AB kan använda för att 

kunna fosfatera stålkutsar utan att det blir ytdefekter på produkten. Konceptet ska kunna 

hantera kutsar med olika längder och diametrar. Under projektet togs det fram fyra lösningar 

gillande förbättringen, och av de fyra lösningar valde författaren att gå vidare med två. Dessa 

två jämfördes med varandra och slutsatsen som drogs är lösningen som var mest lämplig 

enligt Pugh matrisen är koncept C. Detta koncept uppfyller Ovakos krav och är därmed det 

valda konceptet.   
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Bilaga A: Gantt-schema 
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  Bilaga B 

 

 

Bilaga B: Kravspecifikation 
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Bilaga C: Beräkningar av vikt och antal kutsar.  

V= Volym 

D= Diameter  

r= radie  

h= höjden 

korgen 

V(korg)= π*𝑟2*h =0,294 𝑚3 volym på korgen  

Om halva korgen ska fyllas på då blir  V= 
0,294 𝑚3

2
 = 0.147 𝑚3 

Kuts (234K)   

D=0.0275m  L=0.0219m  Vikt =0.1kg/styck 

V(kuts)= π*𝑟2*h = 0.000013 𝑚3 [15] 

Antal kutsar per korg = 
 0.147 𝑚3

0.000013 𝑚3 = 11307 kuts (Antalet kutsar är en överskattning) 

Vikten på kutsarna blir:  0.1*11307= 1130 kg (Vikten på kutsarna är en överskattning) 

Kuts (446Y)  

D=0.0274m   L=0.0554m  vikt =0.26kg/styck 

V(kuts)= π*𝑟2*h = 0.000032666 𝑚3 [15] 

Antal kutsar per korg = 
 0.147 𝑚3

0.000032666 𝑚3 =4500 kuts (Antalet kutsar är en överskattning) 

Vikten på kutsarna blir: 0.26*4500=  1170 kg (Vikten på kutsarna är en överskattning) 
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Bilaga D: Dimensionering av växelmotor 

 

Denna beräkning görs för att kunna välja rätt växel motor. 

n = antal varv (rpm)  

F= kraften (N) 

M= moment (Nm) 

P= effekt  (kW) 

𝑋0= hävarmen (M) 

α = vinkel  

m =massa (Kg) 

𝜔 = vinkelhastigheten (rad/sec) 

f = frekvens (Hz) 

beräkningen går ut på att halva korgen är fylld med kutsar, där  

m(kuts)= 1200 kg 

n= 10 rpm 

f= 50 Hz 

α= 60ᵒ 

r(korg)= 0.25m 

när α= 0 är momentet som störst vilket ger: 

 

𝑥0= 
4𝑟

3𝜋
 = 

4×0.25

3𝜋
 = 0.106m längden på hävarmen  [15] 

F= mg = 1200kg × 9.81= 17722 N  [15] 

Alltså kraften F är ungefär 12000 N  

 

Då momentet är 

M= F × 𝑥0= 12000N  × 0.106m  [15] 

Då M= 1273.24 Nm 

 

𝑃𝑈𝑇= 
𝑀 ×n 

9550
= 

1273.24 𝑁𝑚 ×10rpm 

9550
= 1,333 kW effekten som fås ut [15] 

 

𝑃𝑈𝑇= 𝑀𝑈𝑇 × 𝜔𝑈𝑇 , 𝑃𝐼𝑁= 𝑀𝐼𝑁 × 𝜔𝐼𝑁  ekvationerna ger oss  

𝑃𝑈𝑇= 𝑃𝐼𝑁   Då få vi  𝑀𝑈𝑇 × 𝜔𝑈𝑇= 𝑀𝐼𝑁 × 𝜔𝐼𝑁  

𝜔𝐼𝑁= 2 × π × f = 2 × π × 50= 314.5 rad/sec 

 

𝑀𝐼𝑁= 
𝑀𝑈𝑇 × 𝜔𝑈𝑇

𝜔𝐼𝑁
= 

1273.24 𝑁𝑚 × 10

314.5
= 40.48 Nm 

𝑃𝐼𝑁= = 
40.48𝑁𝑚 ×314.5rpm 

9550
 = 1,333 kW effekten som fås in 

 

Växelmotorn som valdes från Nord katalogen är SK 873.1- 90L/4. Denna växelmotor har ett 

moment på 1544 Nm, varvtal på 9.3 rpm, effekt på 1,5 kW. 

 

F kutsar F Korg 

𝑥0 hävarmen 

α 

r=0.25m 
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Bilaga E: Dimensionering av rullager 

n= varvtal, (r/min). 

p(rullager) = 
10

3
  exponent för livslängdsformeln. [17] 

C= dynamiska bärighetstalet. 

P= ekvivalent dynamisk lagerbelastning kN. 

𝐿10= nominell livslängd (vid tillförlitligheten 90%) miljoner varv. 

𝐶0= statiska bärighetstal, kN 

𝑃0= ekvivalent statisk lagerbelastning, kN 

𝑠0(rullager) = 1,5 statisk säkerhetsfaktor 

 

Vi har: 

n= 10 rpm (givet)  

p= 
10

3
   ( standard för rullager) [17] 

F= 12000 N (max kraft på kutsarna) 

𝑠0(rullager)= 1,5 [17] 

 

Enligt SKF katalogen 𝑃0= F då 𝑃0= 12000 N 

𝐶0= 𝑠0× 𝑃0= 1,5 × 12000= 18000 N eller 18 kN  

 

Nominell livslängd blir: 

𝐿10=(
𝐶

𝑃
)

10

3 = (
18

12
)

10

3  = 3.863 miljoner vara [17] 

 

Utifrån beräkningen valdes ett rullager från SKF-katalogen med beteckningen NU-1010-CP. 

Detta rullager uppfyller kravet eftersom den har en dynamiska bärighetstalet på 46.8 kN och 

ett statiskt bärighetstal  på 56 kN. Detta innebär att rullagret klarar mycket mer än vad 

konceptet kräver vilket innebär en fördel gällande livslängd och last. 
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F: Pugh matris 

 

viktning C D

5  +  -

5  +  -

3  -  +

5  +  +

2   -  +

4  +  -

5  +  +

3  +  -

1  -  +

3  +  -

3  +  +

5  +  +

9 7

3 5

6 2

32 4

Stabi l i tet

Underhål l

Örebro Universitet

Tar l i te plats

Bi l l ig  lösning

Livslängd

Koncept

Pughmatris

Kriterier

Lågvikt

Antal +

Antal -

Viktning 

Summa 

Miskar r isken för ytdefekter

Hanterar av ol ika längder på kutsarna

Enkel  konstruktion

Kräver layout ändring 

Kräver ingen övervakning 

Får plats på Preco


