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Förord 
Projektet har varit inriktad på att effektivisera lackeringsprocessen med utveckling av fixturer. 
Ett stort tack till Hans Johansson som har handlett mig genom projektet och agerat bollplank, 
och ett speciellt tack till Peter Jönsson och Nils ”Nisse” Håkansson som delat med sig av sin 
erfarenhet inom pulverlackering och svarat på många frågor. Tack till de på företaget som har 
hjälpt till med att svara på frågor  

Det har varit roligt att se CAD-modeller bli verkliga fixturer. 
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Sammanfattning 
Projektet har varit inriktad på utveckling av fixturer hos ateljé Lyktan som ska bidra till 
effektivisering av deras pulverlackeringslinje. År 2012 investerades det i en ny lackeringsbox, 
med den nya tekniken finns det möjligheter att utveckla de befintliga fixturerna men även helt 
ny design. Önskemål finns om att fixturerna ska anpassas för att kunna användas till olika 
artiklar och på så sätt minska ytan som fixturerna behöver för förvaring.  

Prioriteringen av de produkter som fixturer har utvecklats till är armaturer som lackeras mest 
frekvent samt produkter som är nya på marknaden och saknar fixturer. Projektet har 
begränsats till produktfamiljerna TIME och Fovea samt RONDO. 

I utvecklingen av fixturer har idéer diskuterats med erfaren lackeringspersonal samt gjort 
instruktioner för upphängning. Syftet med instruktionerna har varit att sätta sig in i hur 
arbetssättet är idag samt att öka effektiviteten med ett mer samordnat arbetssätt. Fixturerna är 
tillverkade i DC-01 tunnplåt med 3 mm tjocklek. Tjockleken av tunnplåten är ett önskemål 
från lackeringspersonalen som upplever att denna tjocklek bidrar till styvare fixturer.  

Metoden i framtagningen av fixturerna bygger på principdesign och primärdesign. 
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Abstract 
The project has been oriented for development of fixtures to ateljé Lyktan to provide a more 
efficiency line. In the year 2012 the company invested in a new coating booth, which leads to 
opportunities to upgrading the fixtures and also new design. The request is to minimize the 
area for storage of fixtures, and therefore should fixtures be designed to apply as many 
articles as possible 

The priority of products that fixtures have development to has been products that are most 
frequently coated and new products that don’t have any fixtures. The product families that the 
project has been having focus on is TIME and FOVEA with RONDO. 

In the developing of fixtures have ideas been discussed with the staff, and instructions were 
made about how you are suppose to hang up the different products. In order to learn how the 
different fixtures of today are used were instructions made on how to place the products on 
the “beam”. Other purpose is to increase the efficiency of the coating, due to the placement of 
details makes difference of the efficiency. The fixtures are made of DC-01 metal sheet with 3 
mm thickness. 

Method that was used is to create principle design and primary design. 

 

  



5 
 

Innehåll 
Förord ................................................................................................................... 2 

Sammanfattning .................................................................................................. 3 

Abstract ................................................................................................................ 4 

1 Inledning ........................................................................................................ 9 

1.1 Problemformulering .................................................................................................. 9 

1.2 Syfte ............................................................................................................................ 9 

1.3 Krav och önskemål .................................................................................................. 10 

2 Projektarbetets struktur............................................................................. 11 

2.1.1 Principdesign .................................................................................................... 11 

2.1.2 Primärdesign ..................................................................................................... 11 

2.1.3 Utvärdering ....................................................................................................... 11 

2.2 Produkterna ............................................................................................................. 11 

2.2.1 TIME ................................................................................................................. 11 

2.2.2 FOVEA .............................................................................................................. 13 

2.2.3 RONDO ............................................................................................................. 14 

2.3 FÖRETAGET .......................................................................................................... 14 

3 Produktdefinition ........................................................................................ 15 

3.1.1 Produkt .............................................................................................................. 15 

3.1.2 Omgivning ......................................................................................................... 15 

3.1.3 Människan ......................................................................................................... 15 

3.1.4 Ekonomi ............................................................................................................ 16 

3.2 Utveckling av fixturer ............................................................................................. 16 

3.2.1 Metod ................................................................................................................. 16 

4 Linjen ........................................................................................................... 17 

4.1 Personalen och arbetsuppgifterna ......................................................................... 17 

4.2 Drivningen och kedja .............................................................................................. 17 

4.3 Fixtur och ställning .................................................................................................. 17 

4.4 Maskering ................................................................................................................. 18 

4.5 Förhängning ............................................................................................................. 18 

4.6 Balk ........................................................................................................................... 18 

5 Utrustningen ................................................................................................ 19 



6 
 

5.1 Historia ..................................................................................................................... 19 

5.2 Pulverköket .............................................................................................................. 20 

5.2.1 Pulvret ............................................................................................................... 20 

5.3 Pistolen ...................................................................................................................... 21 

5.3.1 Manuell och automatisk pistol ........................................................................ 21 

5.3.2 Uppbyggnad ...................................................................................................... 21 

5.3.3 Oladdade partiklar ........................................................................................... 21 

5.3.4 CORONA .......................................................................................................... 22 

5.3.5 TRIBO ............................................................................................................... 23 

5.3.6 Inställningarna ................................................................................................. 23 

5.3.7 Jordningens betydelse ...................................................................................... 24 

5.4 Tvätten ...................................................................................................................... 25 

5.5 Ugnen ........................................................................................................................ 25 

5.6 Cyklonen ................................................................................................................... 25 

5.6.1 Slutfiltret ........................................................................................................... 25 

5.7 Säkerhetskrav på linjen .......................................................................................... 26 

5.8 Ekonomiska fördelar ............................................................................................... 26 

5.9 Miljövinster .............................................................................................................. 27 

6 Detaljen ........................................................................................................ 28 

6.1 Maskering ................................................................................................................. 28 

6.2 Detaljens design ....................................................................................................... 28 

7 Anvisningarna ............................................................................................. 29 

8 Principidéer ................................................................................................. 31 

8.1 Profiler ...................................................................................................................... 31 

8.1.1 Samordning av TIMEprofiler ......................................................................... 31 

8.1.2 90 graderkoncept .............................................................................................. 31 

8.1.3 Gångjärn ........................................................................................................... 32 

8.1.4 Uppochnerkrok ................................................................................................. 32 

8.1.5 Vinklekoncept ................................................................................................... 33 

8.1.6 Pinnar ................................................................................................................ 34 

8.2 Principutvärdering profiler .................................................................................... 35 

8.3 Rondo ........................................................................................................................ 35 

8.3.1 Armkonceptet ................................................................................................... 35 



7 
 

8.3.2 Specialkrok ....................................................................................................... 36 

8.3.3 Platta .................................................................................................................. 36 

8.3.4 Bleck .................................................................................................................. 37 

8.3.5 Vanlig krok ....................................................................................................... 37 

8.4 Principutvärdering RONDO .................................................................................. 38 

8.5 Ringar ....................................................................................................................... 38 

8.5.1 Fjäderfixtur för placering i detaljer ............................................................... 38 

8.5.2 Trearmad krok ................................................................................................. 39 

8.5.3 Platta med rörliga krokar ................................................................................ 39 

8.6 Principutvärdering Ringar ..................................................................................... 40 

9 Primärdesign ............................................................................................... 41 

9.1 Profiler ...................................................................................................................... 41 

9.2 90-graderskonceptet ................................................................................................ 41 

9.2.1 TIME ................................................................................................................. 41 

9.2.2 FOVEA .............................................................................................................. 44 

9.2.3 BOOK BIG ........................................................................................................ 45 

9.3 Vinkle ........................................................................................................................ 45 

9.3.1 TIME ................................................................................................................. 45 

9.4 Test av 90-graderskoncept ...................................................................................... 47 

9.4.1 Mätresultat ........................................................................................................ 48 

9.4.2 Slutsats ............................................................................................................... 50 

9.5 Resultat Profiler ....................................................................................................... 50 

Figur 9.11 Resultat för profilerna ...................................................................................... 50 

9.6 RONDO .................................................................................................................... 50 

9.7 Armfixtur ................................................................................................................. 50 

9.7.2 RONDO 150, 180, 210, 245 och G2 ................................................................. 52 

9.8 Bleck .......................................................................................................................... 52 

9.8.1 RONDO 150, 180 och 210 ................................................................................ 52 

9.8.2 Slutsats ............................................................................................................... 53 

9.9 Restultat RONDO .................................................................................................... 53 

10 Vidareutveckling av principdesign ........................................................ 54 

10.1 TIME ........................................................................................................................ 54 

10.1.1 Tvåperarm ........................................................................................................ 54 



8 
 

10.1.2 Tvåperarm+1 .................................................................................................... 54 

10.2 RONDO .................................................................................................................... 55 

10.2.1 Plåtarm .............................................................................................................. 55 

11 Utvärdering .............................................................................................. 57 

11.1 Diskussion 90-graderskoncept ................................................................................ 57 

11.2 Förbättringar ........................................................................................................... 58 

12 Fortsatt arbete .......................................................................................... 59 

12.1 90-graderskonceptet ................................................................................................ 59 

12.2 Fixturer och förvaring............................................................................................. 59 

12.3 Utveckling av maskeringar ..................................................................................... 59 

12.4 Framtiden ................................................................................................................. 59 

12.4.1 Förvaring av fixturer ....................................................................................... 59 

12.4.2 Upphöjning av påhängningen ......................................................................... 59 

12.4.3 Tvätten och ugnen ............................................................................................ 59 

Bilaga .................................................................................................................. 60 

13 Referenser ................................................................................................. 62 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1 Inledning  
 

1.1 Problemformulering 
På ateljé Lyktan pulverlackerar man majoriteten av sina produkter, för att effektivt lackera 
detaljer med hög kvalité. Under 2012 uppgraderades lackeringen med en ny box, som innebär 
möjligheter till utveckling av befintliga fixturer samt framtagning av nya. Utvecklingen av 
fixturer ska effektivisera lackeringen med att öka antalet detaljer som kan lackeras samtidigt. 
Utöver effektivisering av fixturer ska också instruktioner skapas för upphängningen av 
detaljer. Efter avslutat projekt ska lackeringspersonalen fortsätta med framtagningen av 
arbetsbeskrivningar.  
 
 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att effektivisera ateljé Lyktans pulverlackeringslinje, med inriktning på 
fixturer. Arbetet innefattar att både förbättra befintliga samt utveckla nya fixturer, och 
optimera antalet detaljer som kan lackeras samtidigt. Arbetet är avgränsat till produkter som 
lackeras med högst frekvens samt nya produkter som saknar fixtur. Under arbetets gång 
kommer även möjligheter till ökad linehastighet undersökas. 
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1.3 Krav och önskemål 
KRAV 
1. Fixturen ska effektivisera antalet lackerade detaljer så att kostnaden för framtagningen av 
fixturerna har återbetalt på maximalt två år. 

2. Fixturen ska jorda detaljen. 

3. Fixturens utformning ska bidra till ett jämt lager färg på detaljens synliga yta. 

4. Detaljens synliga yta ska inte skymmas i samband med lackering. 
 
5. Fixturen ska möjliggöra fullastning av en balk inom 3 minuter. 
 
6. Fixturen ska motverka att detaljerna krockar med varandra samt trilla av fixturen. 
 
7. Fixturens upphängning av detaljer ska befinna sig inom  

volymen L*B*H (3,2*0,69*1,2 [m]). 
 
8. Fixturen ska klara 3-8 bränningar1 
 
9. Detaljer ska hängas upp och plockas ner av en person. 
 
10. Fixturerna ska utformas så att skador på detaljerna vid på- och avhängning undviks. 
 
11. Fixturen ska inte ha rörliga detaljer. 

12. Fixturens delar ska inte riskera att fastna. 

ÖNSKEMÅL: 

1. Flera olika produkter ska kunna lackeras med samma fixtur. 
2. Vattenuppsamling ska undvikas i tvätten. 

  

                                                 
1 Vid bränning skickas fixturen för borttagning av färg genom upphettning. Fixturer skickas till bränning när 
uppbyggnaden av färglagret riskerar påverka lackeringsresultatet. 
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2 Projektarbetets struktur 
I projektarbetet utvecklas fixturerna i två steg, principdesign och primärdesign. 

2.1.1 Principdesign 
I detta steg utvecklas idéer om hur fixturerna kan se ut. Idéerna diskuteras fram med personal 
på lackeringslinjen. Idéerna utvärderas mot de krav som ställs. 

2.1.2 Primärdesign 
När idén teoretiskt uppfyller kraven som ställs på fixturen tas principdesignen vidare till 
primärdesignen. Av primärdesignen tillverkas en prototyp för testkörning. 

2.1.3 Utvärdering 
Här utvärderas resultatet av de testkörningar med fixturerna som togs vidare till primärdesign. 
I utvärderingen undersöktes de lackerade ytorna visuellt och med en Minitest 6002. 

2.2 Produkterna 
Projektet har inriktats till produkter som lackeras mest frekvent samt nya produkter som 
saknar fixtur. Dessa produkter är TIME, FOVEA och RONDO. Både TIME och RONDO har 
varsina nya produkter som saknar fixturer, TIME LED och RONDO G2. 

2.2.1 TIME 
TIME är en armatur som finns i tre olika modeller. TIME 1-rörs, TIME 2-rörs samt TIME 
LED, skillnaden mellan 1- och 2-rörs är att 2-rörsmodellen lyser även upp i taket. Arbetet 
inriktats på aluminiumprofilerna hos dessa modeller. Armaturerna finns att beställa i olika 
längder från 1280 till 3054 mm. Slutprodukten anpassas till kundens önskemål om 
upphängningen av armaturen. TIME kan hängas upp i vajar, i armar för montering på vägg 
och stolpe för placering på bord och golv. 

 

 

Figur 2.1 TIME-profilerna 1-rörs och 2-rörs[34] 
                                                 
2 En mätutrustning som kan mäta färgtjockleken hos en lackerad yta. 
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Figur 2.2 TIME-profilen LED[34] 

 

Figur 2.3 Produktbild från ateljé Lyktan på TIME 2-rörs[29] 

  

TIME LED 
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2.2.2 FOVEA 
Inriktningen hos FOVEA är också aluminiumprofilerna. Det finns två olika modeller, som 
liknar varandra och skiljer endast på två detaljer. Längderna som finns i sortimentet varierar 
mellan 1381-3206 mm. Dessa hängs upp i vajrar. 

 

Figur 2.4 FOVEA-profiler[35] 

 

Figur 2.5 Produktbild från ateljé Lyktan på FOVEA[30] 
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2.2.3 RONDO 
Denna är en cylindriskt utformad armatur som är en Fagerhultsarmatur, som lackeras på ateljé 
Lyktan. Armaturen är en utomhusarmatur som monteras t. ex på en vägg. Den levereras i 
olika diametrar mellan 150-245mm samt olika storlekar. De flesta modellerna har liknande 
utformning, dock skiljer sig Rondoarmaturens nya LED-version från de äldre modellerna. 

.  

Figur 2.6 Produktbild från Fagerhult på RONDO[31] 

Glasring 
På Rondo finns det glasringar, dessa monteras på Rondoarmaturen efter att båda har lackerats 
enskilt. Och är till för att hålla glaset som skyddar belysningsutrustningen från väta.  
 

2.3 FÖRETAGET  
Lyktan arbetar för att leverera produkter till högsta kvalité, och skapa lösningar som är 
anpassade till kundens önskemål. Största delen av sortimentet är för offentliga miljöer, en del 
av produkterna är anpassade till privatpersoner. Produktionen av produkter är till största del 
orderbaserad. Lyktan är ett företag som är en mindre del av koncernen Fagerhults. 
Produktionen hos Lyktan består av en verkstad, en lackeringslinje samt montering.   
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3 Produktdefinition 
3.1.1 Produkt 
Fixturen innefattar produkten. Detaljerna som ska lackeras placeras på fixturen, som i sin tur 
är upphängd i en krok med diametern 3 mm. Den totala höjden av fixtur och krok får ej 
överstiga 1440 mm. 

  

Figur 3.1 Bild på fixtur med profiler upphäng i en balk 

 

3.1.2 Omgivning 
Fixturerna hängs på balkar. Vid användning passerar fixturen tvätt, torkugn, lackering och 
härdugn. Temperaturen som fixturen utsätts för är mellan 100-200°C. Efter användning 
förvaras dessa på ställningar vid sidan av linjen i rumstemperatur. 

3.1.3 Människan 
Fixturerna används av personalen på lackeringslinjen. 
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3.1.4 Ekonomi 
Nyinvestering av fixturer ska återbetalas inom två år.  

Faktorer som påverkar investeringen är… 

1. …efterfrågan och försäljningspriset hos den färdiga armaturen,  
2. …ökningen av detaljer som kan lackeras samtidigt i jämförelse med den befintliga 

fixturen 
3. …kostnaden för tillverkningen av fixturerna 

3.2 Utveckling av fixturer 
Samtliga koncept har diskuterats fram och utvecklats i samråd med erfaren 
lackeringspersonal. 

3.2.1  Metod 
Metoden som är utveckling av principdesign. Godkända idéer går vidare till primärdesign. I 
förstudien har fältstudier gjorts på linjen.  
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4 Linjen 
I samband med bakgrundsarbetet intervjuades personalen om hur fixturer har sett ut innan. I 
arbetet med att sätta sig in hur dagens fixturer används har fältstudier utförts på linjen.

 

Figur 4.1 Bild på linjen 

4.1 Personalen och arbetsuppgifterna 
Idag jobbar 6 personer på linjen. Arbetsuppgifterna är underhåll av utrustning, upphängning 
av detaljer som ska lackeras, övervaka lackeringsprocessen (inklusive handsprutning av små 
orders) och kontrollera de färdiglackerade detaljers yta samt paketera för vidare transport till 
lager. I arbetsuppgifter som innebär handsprutning ska skyddsmask användas, då operatören 
riskerar inandning av pulver. 

4.2 Drivningen och kedja 
Själva linjen drivs med en elmotor. Motorn är en 3-fas elmotor som driver kedjan med 
hastigheten 1,1 m/min. På kedjan finns det kättingar monterade som balkarna hänger i. Det är 
42 balkar som hänger längs med linjen som är tillverkade i rostfritt stål. Kedjan är en 
specialmodell som kan vinklas både i sidled och i höjdled. 

4.3 Fixtur och ställning 
Denna är verktyget som produkterna hängs upp i. Fixturen utformas beroende på vilka 
produkter som ska hängas upp denna. Idag finns det olika modeller av fixturer, en modell är 
krokar med påsvetsade armar som detaljen läggs på. Andra modellen är en fixtur som är 
urstansad från en tunnplåt som hängs upp i en krok. Krokar köps in från Hang-up, och finns i 
olika längder och utformningar beroende hur dessa ska användas. 

Utöver fixturer finns också ställningar, dessa är 80 cm breda som mindre produkter hängs 
upp.  
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Problem som finns för fixturerna är att vid varje lackering läggs ett lager färg på fixturen, som 
gör att dessa måste rensas från färgen. Fixturerna skickas på bränning, färgen upphettas och 
lossnar från fixturen. Hamnar färg på kontaktytan mellan fixtur och detalj riskerar jordning bli 
otillräcklig, och försämrar täckningen.  

Innan hade linjen ställningar som var justerbara, men på grund av pulvret som sätter sig 
mellan delarna och bidrar till att delarna fastnar. Att dessa fastnar är en nackdel som 
överväger fördelen med justerbara ställningar. Därav vill man undvika rörliga delar. 

4.4 Maskering 
I en pulverlackering används två olika maskeringar; 

1. Maskeringar som skyddar upphängningspunkter täckas med färg när dessa 
inte används. 
2. Maskeringar som täcker ytor som inte ska lackeras på artiklarna. T. ex 
gängor. 

4.5 Förhängning 
Detta är ett uttryck som används på linjen, och betyder att man förbereder upphängningen av 
ett antal mindre detaljer genom att hänga upp dessa på en s.k ställning. Ställningarna hängs 
upp i sin tur på vagnar som placeras nära linjen för att effektivt sätt hänga upp dessa.  

4.6 Balk 
Det finns 42 balkar, och en balk är uppdelad i två olika. De längre balkarna har längden 3m, 
och de kortare har längden 0,75m. Funktionen som de kortare balkarna är möjliggörande av 
fler produkter. Balkarna är utformade så att krokarna hängs i spår som finns i balken. 
Avståndet mellan spåren är 6 cm. 
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5 Utrustningen 
I en vanlig pulverlackeringslinje finns en lackeringsbox, kompressor, pulverkök, pistoler 
(både manuella och automatiska), återvinningssystem, ugn och tvätt. Följande avsnitt 
behandlar kort historia, funktionen som respektive utrustning fyller samt ett stycke om 
säkerhetskrav. 

 

 Figur 5.1 Bild på lackeringsbox från Wagner[32] 

 

5.1 Historia 
Pulverlackeringen uppfanns i Tyskland under 1950-talet och introducerades i Sverige under 
1960-talet.[20, 21] Den första versionen var att pulvret sprutades på detaljen som sedan 
härdades i en ugn. Vidareutveckling ledde till elektrostatisk uppladdning av pulvret även 
kallad coronauppladdning. Uppbyggnaden bestod av ett nät i pistolmynningen som laddades 
upp med högspänning, pulvret passerade nätet där en jonisationsprocess skedde och 
appliceras på den jordade detaljen.[15] Dock hade den elektrostatiska uppladdningen en 
svaghet, ”Faradays cage”.  

Faradays cage innebär att invändiga hörnor inte kan lackeras. Uppladdningsmetoden av 
pulvret förändrades och metoden Tribo utvecklades även kallad ”friktionsuppladdning” 
övertog marknaden under 1980-talet. Med användningen av Tribo är Faradys cage inte ett 
problem.  

På senare tid har coronatekniken förbättrats och är idag den vanligaste 
uppladdningsmetoden.[1] Färgens ingredienser har utvecklats, för att färgen ska påverka 
människan och naturen på minsta möjliga sätt. Tidigare användes bly i bland annat färgerna 
gul och röd, men idag använder man sig av blyfria färger.[3] 
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5.2 Pulverköket 
I pulverköket finns pulvret för lackeringen, som förs från behållare till pistolerna med 
tryckluft. Inom pulverlackering används två olika behållare, en behållare för det nya pulvret 
och en för det återvunna pulvret. Båda behållarna placeras på ytor som vibrerar för att 
motverka klumpbildning. Återvinningsbehållare finns en för respektive färg. 

5.2.1 Pulvret 
Pulvret som används är en blandning av en polymer med olika tillsatser som bestäms 
beroende på färgens önskade egenskaper som exempel slagtålighet. De vanligast 
förekommande polymererna är epoxy och polyester, dessa kan också blandas med varandra. 
Pulvrets ingredienser är alltid polymer, katalysator, pigment och tillsatser.[20]  

Beroende på val mellan polyester eller epoxy blir det olika egenskaper på färgens ytskikt. 
Polyester kan utsättas för UV-ljus utan att ytan gulnar, epoxy är ett material som används när 
ytan måste vara slagtålig eller när ytan ska stå emot kemikalier.  

Tillsatserna har också betydelse för hur lackeringen ska klara av tryck och slag samt vilken 
uppladdningsmetod som kan används. Katalysatorn ska vara stabil vid rumstemperatur och 
aktivera härdningsprocessen mellan temperaturerna 100-180° C.[6] 

5.2.1.1 Tillverkning och lagring 
Framtagningen av pulvret är att samtliga ingredienser blandas och värms upp att blandningen 
blir en trögflytande massa, blandningen kavlas ut som en deg och kyls till fast fas. I detta läge 
krossas blandningen till ett pulver. Pulvret förvaras i plastbehållare som paketeras i en 
papplåda. Förvaringsutrymmet ska vara en torr miljö där temperaturen ej får överstiga 35° C. 
Beroende på pulvret kan dessa lagras olika lång tid, tre år är längsta rekommenderade 
förvaringstiden.[10, 27] 
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5.3 Pistolen 
Verktyget för att applicera pulvret kallas ”Pistol”. Inom pulverlackering finns det både 
manuella och automatiska pistoler. För att pulvret ska appliceras på detaljen måste den laddas 
upp. Det finns två olika tekniker att göra detta Tribo och Corona. 

.  

Figur 5.2 Bild till höger Corona och till vänster Tribouppladdning[9] 

5.3.1 Manuell och automatisk pistol 
De automatiska pistolerna sitter monterade på armar som rör sig i höjdled eller sidled i 
förhållande till linjen, beroende på vilket behov som linjen har. Lackeringslinjer där man 
använder sig av robotarmar finns också.[25] 

De manuella pistolerna kallas även handsprutor, alltså en pistol som operatören använder för 
hand. Det finns två olika sorters manuella pistoler, en som är kopplad till lackeringsboxen och 
en som är fristående. Den i boxen används till ytor som annars är svåra att täcka för de 
automatiska pistolerna. Den sidan av lackeringslinjen har ett eget system, som är stationära 
eller monterade i mobila lösningar, där hela utrustningen är monterad på en vagn. Fristående 
pulverlackering ger möjlighet att undvika tidsförluster vid färgbyte i och med att små serier 
som ska lackeras med en specialfärg kan köras sidan av linjen. Vid användning av handspruta 
måste skyddsmask användas eftersom det innebär risken att andas in pulvret.[2,4,5] 

5.3.2 Uppbyggnad 
Beroende på uppladdningstekniken utformas pistolerna på olika sätt, dock har båda samma 
grunduppbyggnad. Pistolen kopplas till en kompressor som ska tillföra sönderdelningsluften, 
och till en pump som tillför pulvermängden. Sönderdelningsluften är den luft som sprutar ut 
pulvret. Enheten som man bestämmer matningen av pulver är g/min.  

Det som skiljer metoderna är att Tribo har ett rör som är utformat för att möjliggöra 
uppladdning av partiklarna när de glider längs med insidan av röret. Hos Corona har man en 
elektrod som sitter i mynningen av pistolen som laddar upp partiklarna när dessa passerar 
elektroden. Samt att i Corona laddas partiklarna med en negativ spänning och vid 
friktionsuppladdning är uppladdningen positiv.[9,11] 

5.3.3 Oladdade partiklar 
I uppladdningsprocessen finns det pulverpartiklar som inte blir uppladdade, vilket är 
gemensamt för båda uppladdningsmetoderna. Men på grund av att partikeln inte är uppladdad 
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kommer inte partikeln appliceras på detaljen. De oladdade partiklarna lägger sig på golvet av 
lackeringsboxen, och pressas vidare till återvinningssystemet.[37] 

5.3.4 CORONA 
Tekniken innebär att ett elektrostatiskt fält bildas mellan elektroden och detaljen. För att fältet 
ska bildas måste detaljen jordas. Namnet kommer från fenomenet koronaurladdning, som 
innebär att elektroner utför en jonisationsprocess med partiklarna som passerar ledaren. 
Samma fenomen inträffar runt en elledning när det regnar.[15] En negativ spänning läggs 
över elektroden och bildar ett elektrostatiskt fält mot den jordade detaljen. Spänningen är 
mellan 30-100 kV, strömmen i kretsen är minimal.[11] Elektroden sitter monterad i 
mynningen i röret, utanpå själva elektroden sitter det ett munstycke. Munstyckets uppgift är 
att forma pulvermolnet, det finns olika design av munstycken för att anpassa pulvermolnet till 
detaljen.[28] 

 

5.3.4.1 Jontjuvar 
För att motverka fria joner monteras jontjuvar på pistolerna. Dessa är jordade metallaxlar som 
bidrar till att fria jonerna dras till dess istället för elektroden. Vid montering av jontjuvar ska 
avståndet mellan elektroden och jontjuven minst vara hälften av avståndet mellan elektroden 
och detaljen. Jontjuvarna monteras bakom pistolens elektrod, för att den inte ska vara utanför 
det elektrostatiska området. Andra tillvägagångssätt för att minska antalet fria joner är att öka 
avståndet mellan pistolen och detaljen.[26,37]  

5.3.4.2 Faradays cage 
Inom pulverlackering finns problemet Faradays cage. Fenomenet innebär att detaljer som har 
invändiga hörnor kan inte bli lackerade med traditionell Corona teknik. Anledningen är att 
med hörnor byggs det upp ett område då motståndet motverkar att elektroner kan ta sig inom. 
Elektronerna lägger sig på områden närmast pistolen, där det är närmare till jordningen. Hos 
Tribotekniken finns inte Faradays Cage, då man använder sig positivt laddade partiklar. Dock 
är inte hela problemet endast Faradays Cage. Problemet är också ”Free Ions” som vidare 
kallas för FI. I coronatekniken som tidigare nämnt sker det en jonisationsprocess, där 
elektroner ska kopplas samman med pulverpartiklar. I processen finns det joner som inte 
”hittar” pulverpartiklar och förblir fria joner. Problemet är om jonen får tillräckligt med energi 
och krockar med en luftmolekyl kommer denna att bli två negativt laddade elektroner samt en 
positiv jon. Dessa positiva joner kommer att attraheras av elektrodens negativa laddning, och 
vända sig mot elektroden. När jonerna når elektroden frigörs nya joner från elektrodens yta. 
De fria joner som kommer till ytan på detaljen bidrar till att pulver som applicerats tas bort 
från ytan på grund av att laddningen tas bort från pulvret.[36,37] 
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Figur 5.3 Bild på hur Faradays Cage fungerar, från Nordson, Electrostatic phenomena in 

powder coating[37] 

För att undvika FC finns det många metoder att arbeta efter. En av metoderna är att minska 
spänningen och öka trycket på sönderdelningsluften för en högre hastighet på pulvret. Om 
denna metod används måste mängden pulver minska radikalt, annars riskerar stor del av 
pulvermängden att bli oladdat enligt ”A guide to high-preformance powder coating”. Andra 
metoder att komma åt problemet är byta pulver, hänga upp detaljen annorlunda osv. Och 
metoden att lösa problemet beror på hur detaljen som ska lackeras är designad.[17],[37] 

5.3.4.3 Back Ionzation 
Precis som fenomenet som inträffar när vid pistolen hittas även på ytan av detaljen, och är 
relaterade till fria joner problemet. Detta inträffar när flera lager med pulverpartiklar har lagt 
sig på ytan. Det som händer är när pulverpartiklarna åker mot detaljen tas även joniserade 
luftpartiklar med, och packas mellan pulverpartiklarna. När lagrets tjocklek ökar, ökar också 
den elektriska laddningen i lagret. Då laddningen kommer till en viss nivå vill luftpartiklarna 
lämna lagret och ”streamers” bildas. Det innebär att små gnistor ses på ytan, som kommer ut 
från lagret. Effekten blir att pulverpartiklarna på ytan neutraliseras och blåses av från detaljen. 
Resultatet blir en ojämn lackering.  Montering av en jontjuv minskar problemet med Back 
Ionzation.[37]  

5.3.5 TRIBO 
Tekniken som även kallas för ”friktionsuppladdning” är att partiklarna laddas upp när de 
trycks ut mot mynningen hos pistolen. När partiklarna lämnar pistolen är de positivt 
uppladdade. Röret som pulvret ska pressas längs designas så tiden då pulvret är i kontakt med 
röret blir så lång som möjligt.[9],[11] 

5.3.6 Inställningarna 
Beroende på vad som ska lackeras finns det justeringar för att lackeringen ska bli perfekt. Det 
som kan justeras är mängden pulver, spänningen, avstånd mellan pistolerna och detaljen, 
trycket på sönderdelningsluften. Återförsäljarna av anläggningarna erbjuder olika tillbehör till 
pistolerna, för coronapistolerna finns det olika munstycken som kan bytas ut beroende på 
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detaljens utformning som ska lackeras.[28] Vid t.ex för hög spänning kan otillräcklig täckning 
av lackeringen uppstå, eller att man upplever att största delen av färgen landar på kanterna. 
Samtidigt som en för låg spänning kan också bidra till en otillräcklig lackerad yta. Om 
lackeringen blir otillräcklig kan det bero på många faktorer, eller bara en faktor t.ex 
upphängningen av detaljen. Trycket på sönderdelningsluften påverkar utgångshastigheten hos 
pulvret, samt är trycket för högt och pistolerna nära detaljerna riskerar det applicerade pulvret 
blåsas bort från ytan. Efter som att justeringar av en faktor innebär att även andra faktorer ska 
justeras, bör inställningen göras systematiskt och kända metoder.[16,21] 

 

Figur 5.4 Bild på instrumentpanel med reglage för spänning pulvermatning osv.[4] 

5.3.7 Jordningens betydelse 
Hos en pulverlackeringslinje är det viktigt att anläggningen är jordad. Vid en felinstallation 
innebär det allt ifrån otillräckligt lackerade detaljer till livsfara för personalen. För att de 
uppladdade partiklarna ska appliceras på detaljen, måste den vara jordad. Om jordningen är 
otillräcklig skapas inte det elektrostatiska fältet och pulvret riskerar att inte lämna pistolens 
mynning. Det är också viktigt att personalen har ickeledande material i skorna, samt att vid 
användning av manuella pistoler måste handen komma i kontakt med pistolen annars blir 
ojordad. Om detaljen inte jordas korrekt riskerar detaljen bli farligt elektriskt laddad, och 
personalen riskerar att få stötar om de skulle komma i kontakt med detaljen.[2] Lackeringens 
täckning blir ojämn, pulvret riskerar att inte lämna mynningen om detaljen är dåligt jordad. 
Vid normal användning av coronapistoler uppstår gnistbildning i vid elektroden, som är 
ofarlig. Om pistolen kommer för nära detaljen ska ett säkerhetssystem sänka spänningen i 
systemet, om det behövs stängs systemet ner. [4,22] 
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5.4 Tvätten 
Som alla andra lackeringsmetoder krävs det att detaljen är ren vid lackeringen för att resultatet 
ska bli som önskat. Detta garanterar man med att ha två sköljsteg, en tvätt, avsköljning och 
applicering av bondrite. I varje steg finns munstycken som sprutar blandningen mot detaljen. 
Tvätten är ett slutet system som inte bidrar till avfall, men för att garantera sig om att det är 
rent, byts vattnet ut en gång om året. Bondrite är en kemikalie som förbättrar vidhäftningen av 
pulvret, det vill säga den förbereder ytan för lackeringen. En annan fördel och ger ett visst 
oxidationsskydd, men inte fullgott skydd.[1,2] 

5.5 Ugnen 
I en lackeringslinje tjänar ugnen i två syften och är uppdelad i två rum. En del för att torka 
bort vatten efter tvätten, vars syfte är att säkerställa att detaljen är torr när den lackeras. Om 
designen av detaljen möjliggör uppsamling av vatten, ska själva upphängningen motverka att 
vatten samlas. Om detaljens design hindrar annan upphängningsmetod, kan vattensug 
användas för manuell borttagning av vatten alternativt tryckluft som trycker bort vattnet.[2,3] 
I härddelen av ugnen är temperaturen inställd så att detaljernas temperatur ska öka till den 
grad att härdningen påbörjas. Detta innebär att detaljens temperatur ska överensstämma med 
temperaturen för härdningstemperaturen samt att tiden som detaljen befinner sig i ugnen ska 
vara tillräcklig för härdningen ska slutföras. 

5.6 Cyklonen 
Vid pulverlackering är det känt att pulvret som inte landar på objektet, kan återvinnas (se 
oladdade partiklar). Det vanligaste är att man har en cyklon som återvinningssystem. I 
lackeringsbåset lägger sig pulvret på botten och pressas ut i rör med tryckluft som går till 
cyklonens övre del.[1] 

 

Figur5.5 Bild om hur cyklon fungerar [33] 

5.6.1 Slutfiltret 
 I anslutning till cyklonen finns det så kallade slutfiltret, som en separat komponent. Slutfiltret 
samlar upp de partiklar som inte ska till återvinningen. Vid lackeringen kommer det även 
damm- och fina pulverpartiklar, dessa transporteras då till slutfiltret då dessa inte ska till 
återvinningen. På grund av cyklonens utformning tvingas luften och partiklarna i rotation, och 
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pulverpartiklarna som återvinns fortsätter till botten av cyklonen på grund av tyngdkraften. 
Vidare förs pulvret till behållaren i pulverköket. Fläkten som bidrar till själva utsuget och 
drivkraften i återvinningssystemet där cyklon används finns monterad i slutfiltret. 
Återvinningen kan uppgå till 95 % av pulvermängden som inte appliceras på detaljen.[7] 

Andra återvinningssystem som finns på marknaden är ett rullband monteras i lackeringsboxen 
som kontinuerligt leder pulver till en behållare. [11] 

5.7 Säkerhetskrav på linjen 
I utformningen av pulverlackeringslinjer finns det några krav som måste uppfyllas för 
säkerheten. I syftet att säkerställa att ingen ska skadas i arbetet finns det krav på 
pulvertätheten i luften och hur snabbt som luften rensas ut. Pulverdensiteten finns det risker 
både med inandning av pulver samt explosionsrisk, därav får inte densiteten överstiga 3 
mg/m3. För att säkerställa detta ska efter avslutad lackering luften utrymmas 5 gånger 
lackeringsboxens volym. På grund av explosionsrisken ska ett brandsläckningssystem 
aktiveras automatiskt inom 0,5 sekunder från att brandlarmet aktiveras och även manuellt 
utlösas. I samband med brand ska säkerhetssystemet per automatik stänga av samtliga 
komponenter i lackeringsboxen. Brandlarmets detektorer ska detektera gnistor, och därmed 
gäller fotograferingsförbud inom linjens område. Jordningens kablage ska minst ha en 
kabelarea på 4 mm2, och motståndet i kabeln får inte överstiga 1MΩ. Utrustningen i och runt 
lackeringsboxen ska jordas. Om linjen har rörliga delar (exempel rörliga armar som pistolerna 
monteras på) som riskerar skada personalen ska området spärras av med en bur. I en 
pulverlackering kan bullernivån bli hög. Det som Arbetsmiljöverket har lagstadgat att 
kontinuerligt arbete med att sänka ljudnivån på arbetsplatsen ska pågå, och ljudnivån ska vara 
under 80 dB. Åtgärder mot ljudexponering kan t. ex att skärma av utrustningen i ett mindre 
område och därmed minska i ljudnivån i lokalen.[23]   

5.8 Ekonomiska fördelar 
Investeringen av en pulverlackering är kostnaden stor, eftersom att det behövs andra 
komponenter än just bara lackeringsbåset. Man behöver tvättlinje och ugn till en linje. När 
investeringen väl har gjorts finns det många fördelar jämförelse med våtlackering. Pulver som 
inte hamnar på detaljen kan återanvändas, det krävs mindre energi, efter att detaljen är 
färdiglackerad och härdad kan detaljen skickas vidare direkt i produktionsledet. När 
handsprutor används och operatören inser att ett misstag har begåtts, kan den endast med en 
tryckluft ta bort pulvret och lackera om. Vid transport och förvaring av pulvret krävs inga 
särskilda säkerhetsåtgärder, vilket inte medför några extra kostnader för företaget.[6,7] 
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5.9 Miljövinster 
Då nästan all pulver kan återvinnas, blir pulverlackeringen mer miljövänlig än våtlackering. 
Till en pulverlackering använder man inte lösningsmedel. Detta bidrar till mindre användning 
av farliga medel som personalen utsätts för, samt att då behöver man inte ha ett 
ventilationssystem som drar ut uppvärmd luft. Tvättningssystemet är helt slutet, och bidrar 
därmed inte till nersmutsning av vattendragen. Pulvret i sig själv är inte skadligt, och de flesta 
pulver är fria från metaller.[6] 
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6 Detaljen 
Allt som är gjort av någon slags metall kan pulverlackeras, då det krävs att objektet i fråga 
måste kunna jordas för att pulvret ska appliceras. Med en speciell metod kan också material 
som glas pulverlackeras. Tjockleken på lagret bestäms av koncentrationen av pulver i luften 
som sprutas från munstycket, och utseendet på detaljen.  

6.1 Maskering 
Beroende på hur detaljer är utformade, vilken belysningsteknik som används osv maskeras 
dessa för att undvika att pulver appliceras där det inte ska vara. I detaljer med gängor måste 
dessa maskeras eftersom att färgen lägger sig i gängorna och försvårar monteringen av 
skruvar. Nyare produkter maskeras ytor som ska vara i kontakt med kylflänsar. 

6.2 Detaljens design 
Beroende på hur detaljen är utformad finns det olika möjligheter till upphängning, samt vilka 
ytor som önskas lackerade. Det som begränsar upphängningsmöjligheterna är om 
utformningen kan samla upp vatten samt den synliga ytan hos den slutliga produkten. 
Pulverlackering kräver precis som våtlackering torra ytor för att inte påverka slutresulatet, 
därmed måste man garantera att vattnet från tvätten avdunstar i torkugnen. 
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7 Anvisningarna 
I arbetet har lackeringsanvisningar utformats. Syftet med anvisningarna är att en oerfaren 
person ska med några få grundinstruktioner kunna följa och arbeta utefter informationen i 
instruktionen. För de erfarna i personalen är att det ska vara ett komplement, informationen 
om hur en specifik detalj hängs upp ska vara lättillgänglig.  

Vid förbättring av fixturer, måste dessa hängas upp på balken som det är tänkt för att 
effektivisera lackeringsprocessen. Det som gäller är att placera fixturerna nära varandra, för 
att utnyttja utrymmet på varje balk. Men det som begränsar är att detaljerna inte får stöta i 
varandra.  

Utformningen av anvisningarna har diskuterats med personalen. Det är viktigt att de är 
bekväma med anvisningarna då i framtiden ska personalen använda anvisningarna samt själva 
utforma anvisningar. Uppbyggnaden av instruktionerna är upp till 6 bilder per anvisning, där 
det ska framgå med både text och bild, om detaljen ska maskeras, vilken fixtur som ska 
användas, hur många detaljer som går på varje fixtur, hur många detaljer per balk, hur 
detaljerna ska paketeras samt vad som är detaljens synliga yta. Ett krav hos anvisningarna är 
att det ska vara enkelt att följa dessa, och bildernas ordning ska alltid vara samma. Ordningen 
av bilderna är samma som arbetsgången. Bilderna är utsatta i två rader, och avläsningen från 
vänster till höger.  

När en detalj ska lackeras finns artikelnumret på orderkortet. Med hjälp av artikelnumret ska 
personen söka upp anvisningen via en klient, som är uppkopplad till företagets server. 
Klienten är i sin tur kopplad till en storbilds-tv där detaljens anvisning visas.  
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Som figur 7.1 visar ska bilder och text beskriva arbetsgången. Först maskeras detaljen (om 
maskering behövs), fixturen tas fram och hängs upp på balken, detaljerna placeras på fixturen, 
detaljerna packas för vidare transport och sista bilden visar den synliga ytan hos detaljen. 

 
 

Figur 7.1 Mall till instruktionerna för upphängning 
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8 Principidéer 
Utvecklingen av fixturer har idéer diskuterats med personal på ateljé Lyktan. Nedan finns 
förklaring till varje principskiss och hur de utvecklats. 

8.1 Profiler 
Ateljé Lyktan har några produkter som bygger på pressgjutna aluminiumprofiler, dessa finns i 
ett antal olika längder. Avgränsningen som projektet har inom profilerna är samtliga TIME-
profiler samt Fovea-profiler .  

8.1.1 Samordning av TIMEprofiler 
Armaturen TIME finns i olika utförande, och tanken är att samtliga skulle hängas upp på 
samma fixtur. Vinsten med denna fixtur är platstagande vid linjen minskat, det hade inte varit 
olika fixturer att ha reda på. Upphängningskonceptet bygger på det befintliga konceptet 

 

Figur 8.1 Profilerna placeras på upphöjningarna 

8.1.2 90 graderkoncept 
Konceptets tanke var att skapa en fixtur med två rader som profilerna hängs på, istället för en 
rad som de befintliga fixturerna. För att möjliggöra två rader går det inte att hänga profilerna 
vinkelrätt som idag. Utan de måste hängas 90 grader från dagens läge, som på så sätt skyms 
inte ytor som ska lackeras.[1,2] 



32 
 

 

Figur 8.2 Här ska två rader av profiler, som ska läggas på upphöjningen. 

8.1.3 Gångjärn 
Som en utveckling av de befintliga fixturerna, togs gångjärnskonceptet fram. Det som 
begränsar antalet profiler som kan hängas med det befintliga konceptet är det utrymme som 
behövs vid själva pålastningen. Här är armen vara delad i två, och en maskering skulle 
placeras för att undvika att armarna fastnar. Lastningsmetodiken av profiler är tänkt att börja 
lasta på den nedersta armen och fälla ner armen över, och fortsätta pålastningen upp. Metoden 
hade varit att överföra vinklingen från profilen till armen.  

 
Figur 8.3 Armen ska vinklas istället för profilen 

8.1.4 Uppochnerkrok 
Här används också det befintliga konceptet. På samma arm skulle två profiler hänga, en 
vanligt och en uppochner under. På detta sätt skulle profilerna kunna lackeras precis som 
idag, med en ökning av profiler. Tanken är att kroken ska monteras inuti profilen därefter 
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hänges på armen, armen i ska sin tur vara anpassad till att kroken möjliggör profilernas 
placering till i linje med varandra.  

 

Figur 8.4 Bild på specialkrok 

8.1.5 Vinklekoncept 
Vinklekonceptet bygger vidare på de befintliga fixturerna, samt få plats med fler profiler på 
samma höjd genom minimering av avstånd mellan armarna. Tanken är att låta pålastningen av 
detaljer utgå från att de ska rotera runt en punkt i profilen. Konceptet anpassas till TIME-
serien då dessa profiler har en utformning som annars kräver större avstånd mellan 
armarna.[1] 

 

Figur 8.5 Befintligt koncept, profilerna placeras på upphöjningarna och vinklas på. 
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8.1.6 Pinnar 
Konceptet är taget av ett befintligt koncept som används för att hänga upp andra armaturer. 
Detta skulle vara en arm som hade två stycken infästningar, som är cylinderformade som 
axlarna skulle placeras i. Dessa skulle kunna anpassas till olika profiler med ändring spetsarna 
position i sidled. Teoretiskt hade fixturen varit flexibel, och kunnat anpassas till flera olika 
profiler.  

 

Figur 8.6 Bild på pinnkonceptet 
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8.2 Principutvärdering profiler 
Nedan visas hur principidéerna klarar de krav som ställs på dem. Se krav i kapitel 1.3 sid. 10 

 
Krav 

           Koncept 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Gångjärn                     X X 

             S-Time X                 
 

    

             90-graders                         

             Uppoch-
nerkrok         X             X 

             Vinkle                         

             Pinnar                       X 
Figur 8.7 Figuren visar de principskisser som togs vidare till primärskisser, de röda 

markeringarna är när ett krav inte uppfylls. 

 

8.3 Rondo 
Formen är cylinderformad, och är en gammal armatur. Dessa armaturer finns i olika 
storleksutförande i både höjd och diameter. På senare tid har nya modeller lanserats som inte 
har någon fixtur idag. 

8.3.1 Armkonceptet 
Designen kommer ifrån en befintlig fixtur. Konceptet innebär att man har en trädliknande 
fixtur. Fixturen hänger i banans längdriktning, och lutningen av armarna har endast med att 
detaljerna inte ska riskera att trilla av. Konceptets tanke är att samtliga av Rondos modeller 
som har innerplatta ska användas till samma fixtur.[2] 

 

Figur 8.8 Bild på armkonceptet 
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8.3.2 Specialkrok 
En specialformad krok som skulle hängas i innerplattan som finns hos rondo. Kroken träs in i 
centrumhålet av innerplattan, och utformningen av kroken ska möjliggöra att detaljerna ska 
hängas flera i höjdled. 

 

Figur 8.9 Bild på specialkrok 

8.3.3 Platta 
En platta som ska göra att vanliga krokar skulle användas vid upphängningen. Plattan skulle 
läggas på detaljens innerplatta, och kroken träs in i plattan. Utformning av plattan ska 
möjliggöra till flera detaljers upphängning i höjdled. Spåren som visas i bilderna är för att 
krokarna ska enkelt hakas i. 

 

Figur 8.10 Bild på platta 
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8.3.4 Bleck 
Några av Rondoarmaturerna saknar innerplatta, och hängs idag med vanlig krok. Dessa 
armaturer som saknar innerplatta. Idén bygger på ett befintligt koncept och innebär 
utnyttjande av armaturens s.k. svetsring. Ett bleck som är anpassat till just den diametern som 
modellen har, träs in och låter hela armaturen hänga i svetsringen.[2,3] 

 

Figur 8.11 Bild på bleck 

8.3.5 Vanlig krok 
I konceptet ska befintliga standardkrokar användas för upphängning av Rondoarmaturer. De 
armaturerna med innerplatta är tänkta att lackeras med detta koncept. Innerplattans 
utformning med hål ser likadan ut, oavsett diameter.[1]  

 

Figur 8.12 Bild på en standardkrok 
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8.4 Principutvärdering RONDO 
Nedan visas hur principidéerna klarar de krav som ställs på dem. Se krav i kapitel 1.3 sid. 10 

 
Krav 

           Koncept 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Armkonceptet                         

             Krok         X               

             Platta         X               

             Vanlig krok         X               

             Bleck                         
Figur 8.13 Figuren visar de principskisser som togs vidare till primärskisser, de röda 

markeringarna är när ett krav inte uppfylls. 

8.5 Ringar 
Rondoarmaturer är monterade av flera detaljer, varav en är ringarna. Ringarna har olika 
utförande beroende på vilken modell av Rondo som ringen ska monteras på. Följande idéer är 
för att hitta ett koncept som gör att samtliga modeller av ringen passar till en fixtur. 

8.5.1 Fjäderfixtur för placering i detaljer 
För upphängning av ringar med olika diameterar, började tanken med fjäderfixturer. Fjädern 
ska vara utbytbar, och på så sätt skulle jordningen inte beröras av att färgen lägger sig på 
fjädern. Detta koncept skulle användas till de ringarna som inte kan hängas upp i krok, och 
som idag hängs på RONDO-fixturen. Konceptet innebär 3 olika bleck, två blecken är i 
kontakt med ringen, en sista ska de två blecken glida längs. 

 

Figur 8.14 Bild på fjäderfixtur 
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8.5.2 Trearmad krok 
Denna krok ska bygga på ett bleck, två stycken krokar samt en fixtur. På blecket hade man 
monterat två stycken krokar samt en axel. Dessa hade utgjort de tre punkterna som krävs att 
hålla ringen uppe. Blecket i sin tur hade monterats på en fixtur, med att denna har ett spår som 
möjliggör montering av blecket på fixturen. Fixturen ska ha två rader av ”fack” för att hänga 
upp blecket.  

 

Figur 8.15 Bild för trearmad krok 

8.5.3 Platta med rörliga krokar 
Ett liknande koncept som Trearmad krok blev Platta. Som innebär en platta som är utformad 
med påsvetsade cylindrar som möjliggör montering av olika krokar i dessa fästen. 
Upphängning av ringar med olika diametrar skulle då möjliggöras. Plattan skulle i sin tur 
monteras på en fixtur.1 

 

Figur 8.16 Bild på platta med rörlig krok 
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8.6 Principutvärdering Ringar 
Nedan visas hur principidéerna klarar de krav som ställs på dem. Se krav i kapitel 1.3 sid. 10 

 
Krav 

           Koncept 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Fjäderfixtur                     X X 

             Trearmad 
krok X                     X 

             Platta med 
rörliga armar                     X X 

Figur 8.17 Figuren visar vilka koncept som gick vidare 
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9 Primärdesign 
9.1 Profiler 
Då profilerna har olika utformning går det inte att utveckla en fixtur till flera olika profiler. 
Gemensamt för samtliga profiler är att upphängningen för respektive profil endast kan 
utformas på ett sätt. Vid uppritningen av fixturerna togs den totala lackeringshöjden, måtten i 
profilens invändiga utformning samt avstånden mellan profilerna i höjdled som viktiga 
faktorer. Andra mått att ta hänsyn till är bredden hos fixturen, och avstånd mellan ytorna hos 
profilen och fixturen. Begränsningen av fixturens höjd är tvärsnittshöjden hos tvätten. 

Hos samtliga profiler är tanken att det ska vara enkelt att placera profilerna på fixturen. 
Profilerna studerades och tänkta rörelsebanor analyserades om hur profilen ska placeras på 
fixturen. Till slut använde man sig av två punkter för att få tillräckligt stöd, och undvika att 
profilerna trillar av. Profilens rörelsebana blev tänkt att lyfta upp profilen över armen och bara 
sänka ner profilen på plats. 

 

9.2 90-graderskonceptet 

9.2.1 TIME 
Detta koncept togs vidare från principstadiet till primärstadiet. Profilerna som anpassades till 
denna upphängning blev TIME 1-rörs, TIME SYSTEM 2-rörs och TIMELED. Då dessa 
profiler skiljer sig i utformningen utvecklades det tre olika fixturer. I utformningen av detta 
koncept var det extra viktigt med sidoytornas avstånd till varandra. Avstånden mellan 
profilerna får inte vara mindre än att sidoytorna teoretiskt vecklas ut utan att ta i varandra från 
den positionen som de har på fixturen. Enligt teorin är det denna höjd som behövs för 
lackering av ytor som inte är riktade mot pistolens munstycke. 
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Figur 9.1 Bild på utformningen av TIME 1-rörs och 2-rörs 

 

TIME 1-rörs SYSTEM 2-rörs v1.1 
Samtliga av dessa ritades upp till att hänga upp 12 profiler samtidigt. TIME 2-rörs och TIME 
1-rörs testades med respektive fixtur. Resultatet efter första lackering blev täckningen ej 
tillräcklig, något som kunde avgöras visuellt. Vid första provet inträffade ett misstag som inte 
insågs vid designen. Kroken som fixturen hänger i blev inte fastsvetsad, samt att den inte hade 
ett bleck fastsvetsad i delen som hänger i balken. Resultatet blev att fixturen vred sig, en av 
profilerna trillade nästan av. Anledningen till vridningen är okänd, dock är det misstänkt kan 
ha inträffat vid en sväng. Innan följande tester bestämdes det att krokar med grövre dimension 
ska svetsas på fixturen, samt att ett bleck ska svetsas på i delen av kroken som hänger i balken 
för undvikning av vridning. 
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TIME 1-rörs, 2-rörs v1.2 
Efter testet ritades en ny fixtur upp, modifieringen var att avstånden mellan armarna ökades. 
Ökningen av avståndet gjorde att två armar tog bort, och denna version kan 10 profiler 
hängas. Ytterligare tester kördes, dock blev resultatet detsamma. Det sista testet ökades 
färgmängden med närmare det dubbla, dock täcktes inte profilen tillräckligt.  

Designändring av TIME 2-rörs 
Första utformningen av fixturen följde upphängningen profilens insida, med tanken att 
profilen ska vinklas över. Man skulle lägga på profilen, dock tog profilen i som innebar att 
under pålastningen höll profilen på att fastna. Småskador uppstod på insidan av profilen, men 
framförallt tog det extra tid att hänga på. Vid redigeringen togs en bit av armens kant i högra 
delen bort som symboliseras med det rödmarkerade området. Efter justeringen gick det att 
lasta på utan problem. Därmed fanns det bara en möjlighet till upphängning som innebär för 
att få fram de två upphängningspunkterna som krävs för att profilen inte ska trilla av.  

 

Figur 9.2 Bilden visar det rödmarkerade togs bort efter första testkörningen 

TIMELED v1.1 
TIMELED profilen togs fram innebar 10 stycken kunde hängas samtidigt. Första 
utformningen av fixturdesignen fungerade upphängningsmässigt och ytterligare 
designförändring behövdes inte. 



44 
 

 

Figur 9.3 Bild på TIMELED fixtur 

9.2.2 FOVEA 
FOVEA finns i två olika varianter i Lyktans sortiment. Dessa försökte också designa fixturer 
till. Designen av utsidan hos båda profilerna ser likadana ut, det som skiljer sig mellan dessa 
är att insidan av profilen har en skillnad. Med de gemensamma formerna togs en fixtur fram 
till båda modellerna. Till Fovea utvecklades det också en fixtur inom 90-graderskonceptet. 
Utformningen av denna skulle möjliggöra snabb och enkelt pålastning, och hitta två punkter 
som profilen kan vila på. 

 

Figur 9.4 Bild på FOVEA fixtur 

FOVEA v1.1 
Då Fovea-profilerna är små finns det utrymme att lackera många per fixtur. Prototypen som 
användes för testet kunde 22 profiler lackeras samtidigt.  
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9.2.3 BOOK BIG 
Undertiden som 90-graderskonceptet utvecklades till TIME-serien, ansåg Nils att konceptet 
även skulle fungera till armaturen BOOK BIG. Detta koncept visade sig fungera helt utmärkt 
till BOOK BIG. Vinsterna är en ökning av profiler, upphängningen förenklas samt en 
befintlig design av fixtur kunde användas. Med 90-graderskonceptet kan 12 profiler av BOOK 
BIG lackeras samtidigt.[3] 

 

9.3 Vinkle 

9.3.1 TIME 
Detta koncept utvecklades till att passa till TIME 2-rörs samt TIMELED, då det anses på 
grund av utformning av dessa profiler gynnsamt att användas till Vinkle. Hos båda profilerna 
togs höjden och innerbredden som två väsentliga mått att rätta sig efter.  

TIME 2-rörs  
Ökningen blev en profil, den befintliga profilen har 6 stycken profiler som maximalt. Detta 
innebär att beroende på längden hos profilen blir ökningen maximalt 2 profiler per balk. På 
grund av den minimala ökning las projektet ner. 

 

Figur 9.5 Bild på Vinkle fixtur TIME 2-rörs 
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TIMELED 
Denna modell av har inte någon fixtur i dagsläget då den är ny på marknaden. Profilerna som 
lackeras idag hängs upp i två standardkrokar. Med uppritning av fixtur kan 8 stycken profiler 
hängas upp samtidigt, som innebär maximalt 16 profiler per balk som idag är två profiler per 
balk. Vid test av upphängning gick det lätt och smidigt och hänga på profilerna. 

 

Figur 9.6 Bild på Vinkle fixtur för TIME LED 
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TIMELED Designförändring 
Första utformningen av fixturen förbisågs en osäker faktor. Då denna profil måste maskeras, 
kan jordningen störas av maskeringen om denna blockerar för kontakt med fixturen. Därav 
ändrades utformningen av fixturen, med att placera två upphöjningar för att säkerställa minst 
en kontaktpunkt mellan fixturen och profilen.  

 

Figur 9.7 Bild på designförändringen TIMELED 

9.4 Test av 90-graderskoncept 

TIME 
Testkörningen användes vit färg på TIME 1-rörs samt 2-rörs. Som är en bra färg för tester, 
eftersom att aluminiumfärgen lyser igenom om tjockleken inte är tillräcklig, därmed är det 
lättare att visuellt avgöra om täckningen är tillräcklig. Om täckningen av vit färg blir 
godkänd, så kan upphängningen användas till resten av kulörerna som finns på linjen. Syftet 
med mätningen är att hitta det område som har tunnaste färglager, för bedömning om fixturen 
kan användas. Områden på ytorna som undersöktes var nära ändarna samt mitten. Totalt 
delades profilerna in i 5 områden för mätning av färgdjupet. I bedömningen av resultatet var 
personalen med och kontrollerade detaljerna.  

Testerna för 90-graderskonceptet gjordes i två omgångar. I den första användes de befintliga 
inställningarna och 12 profiler per fixtur (täckningen vid första omgången blev dålig och 
kunde avgöras visuellt, ytterligare tester avbröts), den andra omgången dubblerades 
färgmatningsmängden och 10 profiler per fixtur, därmed större avstånd mellan profilerna. 

Fovea 
Vid testet av Foveaprofilen användes grå färg. 

Mätningen 
Vid testet användes en Minitest 600 som är en mätutrustning som används till att mäta 
färgtjockleken hos lackerade ytor som är härdade. I samma testpunkt kunde olika 
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skikttjocklekar noteras. Därav gjordes det 6 mätningar i varje område, där den minsta 
tjockleken är resultatet. De övriga mätningarna finns i bilagan. 

9.4.1 Mätresultat 
Mätningarna kommer från den andra omgången, med det ökade avstånden mellan profilerna. 
Figur 9.8 representerar de röda linjerna områden som testades i längdriktning. Pistolen fanns 
till höger om B i figur 9.9, som också visar punkter på profilen som tjockleken mättes. 
Resultatet ses i figur 9.10 för respektive profil. Resultatet från samtliga mätningar finns i 
bilagan. 

 

 

Figur 9.8 Områdena på profilerna där tjockleken av lackeringen mättes 
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Figur 9.9 
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TIME 1-rörs 
      A µm 
 

B µm 
 

C µm 
Ytter 63 

 
Ytter 108 

 
Ytter 73 

[1/4]  55 
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       A µm 
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Ytter N/A 
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[1/4]  53 
 

[1/4]  N/A 
[1/2]  21 

 
[1/2] 64 

 
[1/2] N/A 

[1/4] 15 
 

[1/4] 52 
 

[1/4] N/A 
Ytter 38 

 
Ytter 84 

 
Ytter N/A 

   
Figur 9.10 

    
9.4.2 Slutsats 
Lackeringen av TIME-profilerna samt Fovea med 90-graderskonceptet blir inte godkänd. 
Kravet som inte uppfylls är krav nr. 5. Samt Vinklekonceptet blev endast godkänd till TIME-
LED. 

9.5 Resultat Profiler 
Matrisen visar vilka primärdesign som blev godkända respektive underkända 

Primär 
     

Profiler TIME 
TIME 
SYS2 TIMELED 

BOOK 
BIG FOVEA 

Vinkle       
  

      90-graders           

      Figur 9.11 Resultat för profilerna 

 

9.6 RONDO 
Armaturen Rondos olika modeller är samtliga utseendemässigt lika varandra, och ser ut som 
en cylinder. Det som skiljer sig modellerna åt är storleken i diameter och höjd, som begränsar 
hur fixturerna kan utformas.  

9.7 Armfixtur 
Fixturen ska möjliggöra upphängning av de flesta modellerna. Vid upphängningen ska 
modellerna enkelt placeras på fixturen och armaturens innerplatta ska utnyttjas. Innan 
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uppritningen av konceptet mättes de olika Rondo modellerna. Minsta avståndet mellan 
armaturerna diskuterades fram med personal, som bestämdes till 60 mm och därmed försäkra 
sig om att täckningen inte blir undermålig. Lutningen av armen valdes med avseende på att 
säkerställa att ingen av detaljerna trillar av.  

9.7.1.1 Testfixtur 
Med första testfixturen insågs två misstag. Det ena felet var när fixturen testades med en 
armatur, fanns inget stöd för armaturen som hindrade den från att trilla av samt att synlig yta 
kom i kontakt med fixturen. Andra felet var att armarna hos fixturen hade för höga liv (höjden 
hos armarna). 

 

Figur 9.12 Bild på första versionen armfixturen 

Lösningen blev en klack som går vinkelrätt ut från armen, och innebär ett stöd från att 
detaljen inte ska nudda fixturen. Den andra missen var att armarna hade onödigt breda liv 
invid fixturen. Dessa ritades om så att armarnas liv har samma tjocklek längs hela. På så sätt 
minskas material åtgången samt att det mindre färg appliceras på fixturen och vikten av 
fixturen minskas. 
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Figur 9.13 Bild på andra versionen av armfixturen 

 

9.7.2 RONDO 150, 180, 210, 245 och G2 
Utvecklingen av fixturer till Rondo innebär att alla modeller med innerplatta ska lackeras på 
samma fixtur. De flesta har samma utformning av innerplattan, det som skiljer dessa åt är 
höjd, diameter, placering av innerplatta i höjdled samt att G2 har en utformning som skiljer 
sig från de övriga.  

 

9.8 Bleck 
Vid första utformningen ritades blecket ut för passning av insidan med glapp på 2 mm. Vid 
test av prototypen insågs ett problem. Vid tillverkning av rondoarmaturen svetsas en innerring 
på resten av detaljen, vid svetsning bildas svetssprut och ”klegg”. Svetssprutet rensas ej bort, 
och blecket fastnar i detta. Resultatet blir att upphängningen inte kan ske effektivt och 
detaljerna hänger snett.  

9.8.1 RONDO 150, 180 och 210 
Rondoarmaturerna i dessa utföranden finns utan bottenplatta, samt att några modeller är av 
högre höjd än resterande. Då modellerna har olika diametrar utesluts att flera modeller ska 
användas till samma bleck, och ett bleck skapas till respektive diameter. Anledningen till 
uteblivandet av 245 är de befintliga blecken som finns kan användas till denna. 

9.8.1.1 Bleck Designförändring 
Efter diskussioner om hur blecket ska förbättras, förändrades utseendet på blecket. Tanken är 
att varje bleck ska ha 4 kontaktytor med varje armatur. På så sätt minskar sannolikheten att 
blecket fastnar mellan två stycken ojämnheter. Avstånden ändrades inte från första designen.1  
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9.8.2 Slutsats 
Resultatet av Armkonceptet blev godkänt av personalen, som ansåg att artiklarna fick en 
tillräcklig täckning. Bleckkonceptet blev också godkänt. Dessa tillsammans möjliggör 
lackering av samtliga Rondo-modeller med innerplatta. 

Rondo G2 är ny på marknaden och det finns inte någon fixtur till denna. Det blev en ökning 
för de äldre modellerna, på varje balk kunde 24 stycken lackeras, jämförelse med det gamla 
konceptet som innebar 16 stycken per balk. 

9.9 Restultat RONDO  
Matrisen visar vilka primärdesign som blev godkända  

Primär 
     RONDO 150 180 210 245 G2 

Armfixtur           

      Bleck       
  Figur 9.14 Figuren visar vilka primärdesign som blev godkänd till respektive modell 
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10 Vidareutveckling av principdesign 
I denna del finns idéer som är vidareutveckling av koncepten som utvecklades efter 
primärdesignen. Idéerna togs inte vidare av olika orsaker. Principerna förklaras både hur de 
skulle utvecklas, samt hypoteser om fördelar och möjligheter. 

10.1 TIME 

10.1.1 Tvåperarm 
Konceptet är en kombination mellan 90 och den befintliga. Utformningen ser precis ut som 
dagens koncept med profiler på endast en sida. På varje arm hade en profil hängts som idag, 
och en profil hade längre ut placerats som 90-graderskonceptet.  

 

Figur 10.1 Bild på Tvåperarmkonceptet 

10.1.2 Tvåperarm+1 
Här kombineras 90 graderskonceptet med tvåperarm. På varannan arm hade den rätvända 
profilen placerats till höger, och varannan på vänster om mitten på fixturen. Då skulle 
ytterligare profiler som skulle kunna hängas upp. 



55 
 

 

Figur 10.2 Bild på Tvåperarm+1 

10.1.2.1 Fördelar och möjligheter 
Dessa koncept bygger på 90-graderskonceptet och det befintliga konceptet. Idéerna kommer 
ifrån tankar att undvika Faradays Cage och fria joner. Då enligt Seregey Guskov är problemet 
med Faradays Cage att fria joner landar ytan hos detaljen, och bidrar till att pulvret blåser 
av.[37] Orsaken till att pulvret lämnade ytan misstänks vara att de fria jonerna neutraliserade 
pulverpartiklarna på de områden på profilen som inte fick tillräcklig täckning. Båda 
koncepten har tanken att skapa en vägg för att motverka att pulvret lämnar ytan.  

Antalet profiler som möjliggörs med designen är osäker, då utrymme måste finnas för 
pålastningen samt att ingen synlig yta skyms. Men på grund av att 90-graderskoncptet inte 
fungerade togs inte någon av dessa koncept vidare, med osäkerheten om dessa idéer kan 
fungera. 

10.2 RONDO 

10.2.1 Plåtarm 
Konceptet bygger på användningen av en befintlig fixtur. Fixturen är en grövre krok som har 
fack där armar monteras tillfälligt som är anpassade till detaljen.  
Tanken är att en plåt ska bockas och anpassas till Rondoarmaturerna som ska lackeras på 
Armkonceptet. Bredden på plåtbiten ska anpassas till innerplattans centrumhål samt spåren i 
fixturen dessa ska placeras i. Och upphöjningen som ses på bilden ska möjliggöra att RONDO 
G2 kan lackeras på armen. Armen ska därefter placeras i fixturens fack. 
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Figur 10.3 Principdesign för plåtarm 

10.2.1.1 Fördelar och möjligheter 
Konceptet skulle möjliggöra att minimera antalet fixturer, armarna skulle förvarats i en låda. 
Utformningen av armen ska anpassas utnyttjande av lådans utrymme används maximalt. 
Möjligheten med plåtarmar är att ringarna som lackeras på de gamla Rondo fixturerna kan 
lackeras på dessa armar. Armarna kan anpassas lackering av ringarna, eller att en adapter som 
monteras när dessa ska lackeras. Det som inte har undersökts är om dessa befintliga fixturer 
skulle fungera. Eftersom att det behövs ett visst avstånd mellan armaturerna, inte för nära då 
täckningen riskerar bli dålig samt inte för långt avstånd eftersom att vinsten av lackerade 
detaljer inte blir något.  
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11 Utvärdering 
11.1 Diskussion 90-graderskoncept 
Efter testkörning med TIME-profilerna insågs att 90-graderskonceptet inte fungerar. Första 
testkörningens resultat blev inte täckningen tillräcklig av profilen, på denna fixtur kunde 12 
profiler hängas upp. Justeringen av fixturen inriktades på att öka avståndet mellan profilerna, 
då man misstänkte att profilerna var för nära varandra.  

Andra uppritningen som testkördes var 10 profiler kunde hängas upp samtidigt, två armar togs 
bort och avstånden ökades. Den totala höjden hos fixturen justerades inte. Trots att avstånden 
mellan profilerna hade ökat, blev resultatet fortfarande otillräcklig teckning. Det sista testet 
ökades färgmatningen nästan till det dubbla blev täckningen fortfarande otillräcklig. Både 
tjockleken och täckningen av färgen blev otillräckliga, därmed las konceptet ner. 

Inställningarnas betydelse 
Slutsatsen som drogs var att inställningarna som är anpassade till de övriga produkterna inte 
går att använda till detta koncept. Den mest troliga felkällan är upphängningen av profilen. 
Andra felkällan är sönderdelningsluften. Eftersom att täckningen inte blir tillräcklig, kan det 
vara att utgångshastigheten hos luften orsakar att det applicerade pulvret lämnar profilen. 
Luften kan också på grund utav utformningen av profilen göra turbulenta vindrörelser, vilket 
skulle förklara varför man inom ett visst område kan se försämring av täckningen. Justering 
av detta skulle vara att sänka trycket hos sönderdelningsluften eller en spänningsökning 
kanske bidra till att pulvret fäster sig bättre. Alternativt försöka sänka mängden pulver per 
minut och öka spänningen samt pulvrets utgångshastighet. 

Upphängningens betydelse 
Vid lackering av detaljer blir den synliga ytan som begränsar möjligheterna till upphängning. 
Enligt rekommendationer bör ytor som ska lackeras riktas mot pistolens mynning. När man 
studerar placeringen av profilerna, kan man tänka sig att Faradays Cage är ett problem. Vid 
upphängningen blir ytorna som invändiga ytor. Denna felkälla är inte övervägande, då 
avstånden mellan profilerna ökades så mycket att det inte ska resultera i Faradays Cage.[17] 

Problemområdet är ytan som är längst ifrån pistolen (A enligt bild), och särskilt in emot 
mitten av profilens längd. Den lägsta tjockleken som uppmättes var 17 µm, visuellt var 
området nästan olackerad. Detta kan analyseras till att det är Faradays Cage, då området som 
inte täcks är längst in och ytan närmast pistolen blir nästan godkänd. Om det är Faradays Cage 
kan spänningen sänkas, då detta ska bidra till att effekten minskar. Andra metoder för att 
minska Faradays Cage effekten är att låta detaljernas temperatur öka, med att öka 
temperaturen i torkdelen av ugnen.  

En annan möjlighet kan vara att kontrollera diametern på pulvertillförselslangen. Enligt 
Wagner kan inte komplicerade geometrier lackeras med en tillförselslang till pistolen som är 
större än 9 mm.[28] Vidare har inte mer information hittas om hur slangen kan påverka, men 
det skulle innebära att komplicerade detaljer inte kan lackeras med för stor slang.  
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11.2 Förbättringar 
Inom arbetet har också försök till förbättringar av befintliga fixturer. Fixturen som bygger på 
Rondos Armkoncept lackerar endast en modell av Stockholm Armaturhus. Dessa är 
anpassade till den gamla lackeringsanläggningen, där det krävdes stora avstånd mellan 
detaljerna. Tanken var att minska avstånden mellan armarna, och på så sätt få in två armar till. 
Begränsningen för just denna är att vid avplockning hängs fixturen av fullastad för svalning 
av detaljerna. En fullastad fixtur väger redan mycket med 6 armaturhus, och lägga till 2 
stycken hade inte blivit bättre. Därav delades fixturen i två delar, med fyra armar på varje. För 
att inte bli av med avstånd skulle dessa kunna kopplas ihop på linjen. Men efter övervägning 
med detaljer som kan fastna i varandra, slopades det konceptet. Utan det blev fixturer som 
hänger enskilt från varandra.[1] 

 

Figur 11.1 Design för förbättring av Stockholm 
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12 Fortsatt arbete 
12.1 90-graderskonceptet 
Eftersom att enligt mätningen av resultatet hos 90-graderskonceptet visar på att det finns 
möjligheter att använda konceptet med justeringar av lackeringsboxens intställningar. En 
undersökning om hur utrustningen ska justeras, för att använda 90-gradskonceptet.  I 
uteslutningen om vad som utgör problemet, bör noggranna tester genomföras samt 
uppsökande av en specialist inom området. Inom undersökningen av 90-graderskonceptet bör 
2perarmkonceptet tas fram till primärdesign, för testkörning och undersökning om konceptet 
är brukbart.  

12.2 Fixturer och förvaring 
En omfattande studie bör göras om vilka detaljer som lackeras med vilka fixturer. Studien 
skulle möjliggöra en identifiering av de fixturer som används frekvent, och de som inte. 
Vidare titta till hur stora orderna är av dessa detaljer, som inte lackeras ofta. Då få en 
överblick om hur många av en specifik fixtur som behövs, därmed kunna skrota fixturer som 
tar upp mer yta än vad som är nödvändigt. Då ytan för förvaring av fixturer är begränsad, och 
ytan som behövs idag innebär risker för personalen. 

12.3 Utveckling av maskeringar 
En mer universell fixtur hade behövts för att möjliggöra att artiklar som inte har liknande 
utseende kan lackeras på samma fixtur. Därav borde studier med experiment om hur man ska 
kunna förhindra att pulver sätter sig mellan delar som ska vara rörliga, och utveckla 
maskeringar som . Med fixturer som har rörliga delar skulle kunna utvecklas till att användas 
till många olika detaljer. 

12.4 Framtiden 

12.4.1 Förvaring av fixturer 
Idag förvaras fixturer vid sidan av linjen, något som tar plats. Förvaringen av fixturerna 
medför risker för skador hos personal men även artiklarna som ska lackeras eller skickas 
vidare till montering, och begränsar framkomligheten för handtruckar och dyligt. I framtiden 
skulle man kunna tänka sig att fixturerna förvaras hängandes i taket. En anordning som bidrar 
till att personalen trycker på en knapp för att sänka ner fixturerna. 

12.4.2 Upphöjning av påhängningen 
Eftersom att den största lutningen hos banan finns efter påhängningsområdet, och en av de 
faktorer som hindrar hur tätt ställningar kan hängas upp. Om denna uppgång hade delats upp i 
två olika steg, så hade fixturer som har mer än en upphängningspunkt kunnat effektiviseras.1 

12.4.3 Tvätten och ugnen 
Dessa två delar av linjen begränsar höjden som fixturerna kan ha. Med en uppgradering av 
dessa så skulle linjen kunna effektiviseras mycket mer. Med detta hade också upphöjning av 
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påhängningsområdet varit ett måste. Med att öka antalet detaljer som kan lackeras på höjden 
ökar effektiviteten. 

Bilaga 
I bilagan nedan visas samtliga resultat från mätningarna på 1-rörs respektive 2-rörs i kapitel 
9.4.2 sid. 50 

1-rörs A 
  

B 
 

C 

 
ytter           µm 

 
         µm 

 
          µm 

 
  71   125   80 

 
  63   108   85 

 
  66   116   81 

 
  76   118   76 

 
  63   118   81 

 
  69   111   73 

 
[1/4]   

 
  

 
  

 
  57   103   88 

 
  55   93   71 

 
  62   103   82 

 
  60   93   77 

 
  58   87   77 

 
  59   100   80 

 
[1/2]   

   
  

 
  54   102   82 

 
  45   106   69 

 
  60   94   89 

 
  70   95   73 

 
  52   91   89 

 
  61   99   79 

 
[1/4]   

 
  

 
  

 
  59   94   66 

 
  49   91   92 

 
  49   98   68 

 
  60   94   69 

 
  51   80   66 

 
  45   99   79 

 
ytter   

 
  

 
  

 
  78   145   105 

 
  86   146   109 

 
  81   155   95 

 
  84   148   102 

 
  72   149   108 

 
  95   155   116 

2-rörs 
 

C 
 

A 
 

B 
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  114   83   N/A 

 
  121   70   N/A 

 
  101   54   N/A 

 
  123   65   N/A 

 
  97   67   N/A 

 
  98   91   N/A 

 
[1/4]   

 
  

  
 

  71   23   N/A 

 
  53   18   N/A 

 
  53   30   N/A 

 
  66   27   N/A 

 
  67   22   N/A 

 
  55   17   N/A 

 
[1/2]   

 
  

  
 

  71   29   N/A 

 
  73   25   N/A 

 
  65   31   N/A 

 
  64   24   N/A 

 
  70   22   N/A 

 
  70   21   N/A 

 
[1/4]   

 
  

  
 

  70   25   N/A 

 
  60   23   N/A 

 
  77   18   N/A 

 
  52   15   N/A 

 
  58   24   N/A 

 
  66   19   N/A 

 
ytter   

 
  

  
 

  119   38   N/A 

 
  105   63   N/A 

 
  131   64   N/A 

 
  84   49   N/A 

 
  104   48   N/A 

 
  120   80   N/A 
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