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Förord 

 

Detta examensarbete avslutar våra studier till maskiningenjör vid Högskolan i Gävle. Vi 

vill börja med att tacka Göran Forsberg på Trainparts AB samt vår handledare vid 

Högskolan, Sven-Erik Lundberg, båda har visat engagemang, intresse och varit oss 

behjälpliga. Arbetet tog egentligen en annan vändning än vad vi från början hade tänkt, 

blästring visade sig vara ett mer experimentellt område än vad vi från början trodde. 

Detta arbete är i hög grad teoretiskt och har inom sin begränsade tidsram inte utrymme 

att innefatta några avancerade experiment, då både tid och resurser för detta har saknats. 

Detta gör att resultatet inte kan garanteras innan det har verifierats experimentellt, på 

grund av detta frånsäger vi oss allt ansvar för komplikationer som kan uppstå om 

innehållet i detta arbete på något sätt används. Vi känner ändå att vi lärt oss något och 

hoppas att företaget ska få nytta av det vi kommit fram till i detta arbete och underlätta 

deras val av blästeranläggning. 

 

Henrik Larsson 

Lars Eldblom 

 

Gävle, 22 Maj 2015 
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Sammanfattning 

Blästring är en process som funnits länge inom mekanisk tillverkning. Processens 

oförutsägbara natur gör att det inom forskningen inte utförs speciellt många 

beräkningar. Vid framtagning av blästringsanläggningar används framförallt experiment 

för att verifiera olika parametrar. Trainparts Sweden AB i Bollnäs renoverar och 

tillverkar bladfjädrar för rälsfordon och de vill undersöka möjligheten att införa 

luftstyrd blästring i sin produktionslina. Syftet med arbetet är att undersöka vilken typ 

av blästeranläggning som passar företagets produktion. Målet är att ta fram ett 

konceptförslag på en blästeranläggning för egen tillverkning eller underlätta en 

investering av en på marknaden befintlig anläggning. 

 

För att kunna genomföra arbetet på ett bra sätt skapades en modell med alla steg och 

faser som behövde genomföras för att få fram ett konceptförslag till kunden. En 

marknadsundersökning på befintliga blästeranläggningar och litteraturstudier inom 

berörda områden genomfördes som grund för arbetet. Därefter utfördes jämförelser på 

de olika blästerprocessernas parametrar med avseende på kostnad, effektivitet och 

tillämpning. 

 

Resultatet av arbetet är en slunghjulsanläggning med fyra stycken slunghjul det som ger 

bäst resultat för produkterna. Beräkningar av luftstyrd blästringsutrustning visade att 

effektbehovet blev för stort för att kunna användas med företagets befintliga 

kompressorer. 

 

Vår slutsats blir att en slunghjulsanläggning är det bästa alternativet ur 

tillverkningssynpunkt men p.g.a. högt inköpspris och låga produktionsvolymer kan det 

vara lämpligt att titta på andra blästringsmetoder. 

  



 

 

Abstract 

Abrasive blasting is a large field and a process that has long existed in mechanical 

manufacturing. The unpredictable nature of the process makes its research in most cases 

not theoretically calculated. Instead experiments are used to verify various parameters in 

the design. In this work, no detailed experiments could be performed due. to time and 

resource constraints. Trainparts Sweden AB in Bollnäs reconditions and manufactures 

leaf springs for rail vehicles, and they want to investigate the introduction of abrasive 

blasting in their production line. The aim is to investigate what kind of abrasive blasting 

equipment that fit the company's production line. The goal is to develop a concept 

proposal on a abrasive blasting machine for own manufacturing or facilitating an 

investment of a market existing machine. 

 

To come up with a concept proposal a simple working model were developed and was 

followed during the work on the thesis. Market research on existing abrasive blasting 

machines and literature studies in the affected areas was conducted as the basis for the 

work. Thereafter a comparison with respect to cost, efficiency and application 

 of the different parameters in the abrasive blasting process was made. 

 

The result of this work is a wheel blasting machine with four wheels; this is what gives 

the best results for the products. 

 

Our conclusion is that a wheel blasting machine is the best option from a manufacturing 

standpoint but because of high purchase price and low production volumes, it may be 

appropriate to look at other approaches.  



 

 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................ 1 

1.2 Syfte och mål ...................................................................................................... 3 

1.3  Frågeställningar .................................................................................................. 3 

1.4 Avgränsningar .................................................................................................... 4 

1.5 Maskindirektivet ................................................................................................. 4 

2 Blästring ................................................................................................................... 5 

Blästringsmetoder ..................................................................................................... 5 

Blästermedels spridning och hastighet ..................................................................... 7 

Blästringens påverkan av materialet i fjädrarna ..................................................... 11 

Miljö och ergonomi ................................................................................................ 12 

3 Metod och genomförande ............................................................................................ 14 

3.1 Marknadsundersökning ........................................................................................ 14 

3.2 Processjämförelse ................................................................................................. 15 

Laboratorietest av spridning på blästermedel ......................................................... 16 

Spridning för munstycken och slunghjul ................................................................ 17 

Investeringskalkyl ................................................................................................... 21 

3.3 Konceptidéer ......................................................................................................... 22 

3.4 Blästermedel ......................................................................................................... 23 

4 Resultat ........................................................................................................................ 25 

4.1 Slutgiltigt koncept ................................................................................................ 26 

5 Diskussion ................................................................................................................... 28 

6 Slutsatser ...................................................................................................................... 31 

6.1 Framtida arbete ..................................................................................................... 32 

Litteraturförteckning ....................................................................................................... 33 

Bilaga 1. Utdrag ur maskindirektivet ............................................................................. 35 

Bilaga 2. Beräkningar ..................................................................................................... 37 

 

  



 

 

 

  



 

1 

 

1 Introduktion 

Blästring ger en yta som är lämplig för vidare ytbehandling t.ex. målning. Eftersom 

arbetsstycken ofta målas som ett steg i tillverkningen, ger blästringen därmed även 

fördelar för efterföljande målning. Många aspekter måste tas i beaktande vid införande 

av en blästringsprocess, vilka blästermedel som kan vara lämpliga, med vilken metod 

blästermedlet ska anbringas arbetsstycket samt vilken effekt som åtgår för detta arbete. 

Även en ekonomisk jämförelse kan vara intressant mellan olika metoder för att se om 

det är lämpligare att använda t.ex. luft- eller slunghjuls-driven blästring [1]. 

 

1.1 Bakgrund 

Vid renovering av bladfjädrar hos Trainparts Sweden AB i Bollnäs monteras fjädrarna 

först isär, skadade delar identifieras och skrotas. Därefter värmebehandlas och tvättas 

fjäderdelarna för att med ersättningsdelar återigen monteras ihop. Alla fjäderpaket testas 

sedan i en testrigg för att säkerställa funktionen. Som sista åtgärd målas fjäderpaketen. 

Det kan vara svårt att vid okulärbesiktning identifiera de skadade delarna vid nuvarande 

förfarande då det finns färg och oxider kvar på delarna. Därför finns ett önskemål om att 

införa en blästringsstation i processen för att underlätta bedömningen av fjäderdelarnas 

skick. Företaget har börjat införa oförstörande materialprovning på fjädrarna och detta 

är också en anledning att börja med blästring då det är enklare att få en bra mätning om 

fjädrarna har ett rent ytskikt. Blästring av fjädrarna förväntas i framtiden också bli ett 

krav från kund. 

 

Några krav och önskemål finns, dessa rangordnas och listas nedan, det översta är det 

som anses viktigast. 

 

 Maskinen ska rengöra alla sidor av fjäderdetaljerna på en passage. 

 

 Bladfjäderpaketen innehåller upp till nio fjäderdetaljer och därför bör nio 

detaljer kunna köras samtidigt genom blästermaskinen, vilket ger en arbetsbredd 

på 1000 mm. 
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 Företaget har i nuläget tre stycken kompressorer och önskemålet är att använda 

dem med luftdriven blästring. 6,35 m3/min, 2,4 m3/min och 2,0 m3/min är 

kapaciteten på de tre kompressorerna och arbetstrycket är 0,7 MPa. 

 

 Det ska vara en motordriven rullbana där man enkelt kan lägga på 

fjäderdetaljerna på ena sidan för att vidare transporteras genom blästermaskinen. 

 

Information om bladfjädrarna 

Det arbetsstycke som ska ytbehandlas (blästras) består av fjäderdetaljer i olika längder, 

från 200 mm upp till 1500 mm, se figur 1. Antalet delar i varje fjädermodell är olika 

men är som mest nio stycken. 

 

              

                        Figur 1 visar en renoverad bladfjäder som är klar för leverans till kund. 

Materialet i fjädrarna är 50 CrV4 (SAE 6150) och i tabell 1 kan sammansättningen av 

legeringsämnena för materialet ses. 

 

Tabell 1 visar bladfjädrarnas sammansättning [25]. 

Grundämne C Si Mn Cr V 

% 0,50 0,25 0,90 1,10 0,12 

 

Största anledningen till att renovering sker av fjädrarna är att någon form av brott har 

uppstått på fjädern, det vanligaste brottet är att fjädern går av i närheten av öglan för 

fjäderns infästning, vilket är lätt att upptäcka. Det kan vara svårare att upptäcka brott på 

fjädern om det är i mitten av bladet och i synnerhet om närliggande fjäderdel har gått av 

och sprickbildning endast har startat i en del. I figur 2 visas överst en nytillverkad 



 

3 

 

fjäderdetalj med öglor som ska ersätta en skadad del samt med pilar olika typer av brott 

på fjäderdelarna. 

       

Figur 2, överst ses en del som ska ersätta en skadad fjäderdel, de röda pilarna visar brott och skadade 

fjäderpaket som ska renoveras. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att utreda vilken typ av blästeranläggning som passar för 

bladfjäderpaketen i Trainparts produktion. 

 

Målet är att ta fram ett konceptförslag på en blästeranläggning för egen tillverkning eller 

föreslå en investering av en på marknaden befintlig anläggning. 

 

1.3 Frågeställningar 

Några frågor behöver besvaras för att arbetet ska vara möjligt att genomföras och dessa 

listas nedan. 

 

1. Hur många munstycken och vilket luftflöde krävs för att få en önskvärd effekt 

av blästringen?  

2. Vilken kompressoreffekt fordras för dessa munstycken? 

3. Vilken storlek, typ och mängd blästermedel är lämplig för ytbehandling av 

fjädrarna? 

4. Om inte de be befintliga kompressorena orkar driva blästermaskinen, vilken typ 

av blästerutrustning ska då användas istället? 
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1.4  Avgränsningar 

Arbetet kommer inte att omfatta framtagning av detaljritningar för blästermaskinen utan 

endast omfatta ett konceptförslag och beräkningar av luft och/eller effektbehov för 

processen. I detta arbete kommer inga utförliga experiment utföras p.g.a. tid och 

resursbrist. Rullband, filtersystem och transportör för blästermedel konstrueras inte i 

detta arbete. Däremot ges förslag på återförsäljare för dessa komponenter. 

 

1.5  Maskindirektivet 

Alla nya maskiner som tas i drift på den europeiska marknaden måste uppfylla de regler 

som finns i maskindirektivet. Det innebär att de ska genomgå en riskbedömning för att 

se om tillämpliga säkerhetsregler är uppfyllda. En teknisk dokumentation måste finnas 

samt även en EG-försäkran om överenstämmelse måste upprättas. Maskinen ska 

därefter CE-märkas innan den får tas i drift [24]. I bilaga 1 finns ett utdrag ur skriften 

”Vägledning för tillämpning av maskindirektivet 2006/42/EG - andra utgåvan – juni 

2010” 
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2 Blästring 

Blästring är en gammal metod som används för att påverka en ytas renhet och profil. 

Det innebär att ett blästermedel sprutas eller slungas mot ett arbetsstycke och orsakar ett 

slitage eller en kallhamring på ytan som bearbetas. Blästring kan användas på de flesta 

hårda material, t.ex. stål, aluminium, trä, plast, glas och betong. När olika produkter 

framställs används blästring vid förbehandling av material, för ytbehandling av detaljer 

och vid slutlig ytbehandling av produkten, även visst underhåll av produkten under dess 

livslängd kan göras med blästring. Beroende på tillämpning finns det flera olika typer 

av blästring och blästermedel, vilken typ som används beror av vilken ytprofil på 

materialet som önskas [1]. 

Blästringsmetoder 

Hansels [2] arbete omfattar luftstyrd blästerutrustning och två varianter nämns på dessa. 

Den ena är sugbläster, även kallad ejektorblästring, se figur 3, vilket ofta används vid 

små rengöringsarbeten, t.ex. i blästerskåp. Den andra varianten som nämns är trycksatt 

blästring, se figur 3. Skillnaden mellan dessa är att sugblästring använder två slangar, en 

för att suga upp blästermedlet med hjälp av vakuum till munstycket och en slang för att 

blåsa ut mediet. Trycksatt blästring använder en slang där både luft och blästermedel 

blåses från en trycksatt behållare genom slangen med högt lufttryck och fart vilket 

resulterar i en mer intensiv ytpåverkan av arbetsmaterialet. Trycksatt blästring ger en 

hastighet på blästermedlet som är ca tre till fyra gånger högre än sugblästring vilket ger 

en stor skillnad på slutresultatet. I studien nämns viktiga aspekter om luftstyrd 

utrustning, dels vilket arbetstryck kompressorn har men även vilket luftflöde som kan 

uppnås i systemet. Som exempel nämns att en kompressor på 1 kW kan få ett maximalt 

luftflöde av ca 0,1 m
3
/minut medan en kompressor på 75 kW kan få ett luftflöde av ca 

12 m
3
/minut. Däremot kan båda kompressorerna ha ett arbetstryck på 0,7 MPa i 

systemet. De vanligaste dimensionerna på munstycken och vilket luftflöde de kräver vid 

ett tryck på 0,7 MPa ses i tabell 2. För att välja rätt kompressor beräknas hur mycket luft 

som behövs av munstyckena och sedan läggs femtio procent på som en luftreserv för att 

inte tappa kapaciteten. Innerdiametern på utblåset i kompressorn rekommenderas vara 

minst fyra gånger större än innerdiametern på munstycket i blästerhandtaget. 

Innerdiametern på slangar, kopplingar, ventiler m.m. mellan kompressor och 

munstycket rekommenderas vara minst tre gånger större än munstycket. 
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Figur 3 visar till vänster principen för ejektorblästring [3]. Till höger visas principen för trycksatt blästring 

[3] 

 
Tabell 2 visar exempel på olika munstycksdiametrar och den mängd luft som förbrukas vid ett tryck på 0,7 

MPa [4]. 

Diameter munstycke (mm) Luftflöde (m
3
/minut) 

3,2 0,6 

4,8 1,3 

6,4 2,3 

8 3,9 

9,5 4,9 

11,1 7,2 

12,7 9,6 

 

Herberts [5] arbete omfattar fyra olika blästermetoder och de är; luftstyrd blästring som 

redan förklarats tidigare, slunghjulsblästring, våtblästring och Jetblästring. 

Slunghjulsblästring skiljer sig mot luftstyrd med att tillföra medlet med ett eldrivet 

skovelhjul som roterar med väldigt hög hastighet. Detta är den vanligaste metoden vid 

automatiska och halvautomatiska produktionssystem. Slunghjulsmetoden ger en större 

spridning på medlet än luftstyrd blästring och kan även få en hårdare inverkan på 

material tack vare större mängd och eventuellt högre hastighet på medlet. Våtblästring 

är en mer precis metod än de två tidigare nämnda, den ger en yta med högre tolerans. 

Vatten används tillsammans med blästermedlet istället för luft, i övrigt fungerar de 

ungefär lika. Eftersom den är skonsammare används den mest till lättare blästerarbeten. 

Jetblästring använder en gasström som matar blästermedlet mot arbetsytan och den här 

metoden används i större utsträckning vid skärning än blästring. Frostning av glas är ett 

exempel som Jetblästring kan utföra.  

 



 

7 

 

Kenton [7] har i sin studie jämfört olika metoder för att rengöra och efterbehandla 

detaljer, bl.a. ingår ovan nämnda blästringsmetoder i studien och dessa är intressanta för 

detta arbete. Arbetsstyckena i studien beskrivs utifrån fyra olika storleksgrader som 

listas nedan 

 

 Så liten att det inte syns i en knuten hand, 

 kan hållas i en hand, 

 behöver två händer eller vikt över 1 kg, 

 en tyngd på detaljen som gör att lyfthjälp behövs.  

 

Resultaten för tredje storleksgraden innefattar storleken på bladfjädrarna. Studien visar 

att slunghjulsblästring är den bästa metoden att använda om den storleken på detaljer 

ska rengöras. I studien var det den enda metoden som uppnådde ett väldigt bra resultat 

med den detaljstorleken. Övriga metoder fick underkänt eller bra resultat [7]. 

Blästermedels spridning och hastighet 

För att kunna utföra en effektiv bearbetning måste blästermedlet spridas på ett lämpligt 

sätt och ha en hastighet som räcker för att ge ett tillfredställande resultat. Under 1950- 

talet utvecklades munstycken med s.k. venturieffekt, de gör att luften som driver 

processen ges en subsonisk hastighet (överljudshastighet) och därmed en högre 

effektivitet. Venturimunstycket är utformat som två motstående trattar med den 

smalaste delen emellan sig. Detta gör att luften accelereras när den passerar genom 

förträngningen. I studien nämns att blästringstekniken har mycket att lära av 

raketmotorforskningen och att det i stort sett är samma fysikaliska principer som gäller 

för framdrivning av rymdfarkoster och blästring med tryckluft genom ett munstycke. 

Raketmotorer har en konisk form och är ställbara för olika densitet på luft beroende på 

var i atmosfären farkosten befinner sig. Vid blästring förekommer enbart 

atmosfärstrycket vid jordytan och det är mindre intressant att ha ett ställbart munstycke, 

likväl har venturimunstycket visat sig ha fördelar om det är rätt utformat och har därmed 

en högre produktivitet än traditionella raka munstycken. Studien tar också upp 

blästermedlets partikelstorleks inverkan på slutresultatet. Om partiklarna är för stora, 

över en millimeter, accelereras de inte till tillräcklig hastighet för att ge en effektiv 
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avverkning. Därför bör den minsta möjliga dimensionen på blästermedel användas för 

att ge ett bra resultat [8]. 

 

Så kallad kompressibel munstycksströmning kan approximeras med formeln [10] 

 

 𝑞 = 0,04 ∙ µ ∙ A ∙ (
𝑝1

√𝑇
). (1) 

 

Variabeln µ som är beroende av munstyckets utformning kan från tester av en viss 

munstyckstyp lösas ut ur formeln om luftens massflöde(q) i kg/s har uppmätts. 

Variabeln A är minsta tvärsnittsarean för munstycket i m
2
, p1 är trycket strax före 

munstycket och T är temperaturen i Kelvin på inströmmande luft i munstycket. Denna 

formel gäller vid överljudshastighet i munstyckets minsta del. I ett venturimunstycke 

uppges hastigheten på luften enligt uppmätta värden till över 500 m/s. Då ljudets 

hastighet är 330 m/s är det långt över ljudhastigheten. Settles och Garg [8] fick vid 

testning av ett långt venturimunstycke med diametern 9,5 mm fram ett värde på q = 0,16 

kg/s. 

 

Med kontinuietetsekvationen [11] 

 

 𝜌1 ∙ 𝑐1 ∙ 𝐴1 = 𝜌2 ∙ 𝑐2 ∙ 𝐴2, (2) 

 

kan hastigheten i slangen före munstycket räknas ut, slangtrycket är känt till 700 kPa. 

Enligt Hansel [4] bör slangens diameter vara minst tre gånger munstyckets diameter. 

Utloppshastigheten från Settles och Gargs [8] studie som är uppmätt till 533 m/s och 

även tabellerade värden på luftens densitet (ρ), 1,204 kg/m
3
 vid atmosfärstryck och 8,43 

kg/m
3
 vid 700kPa [12] kan Bernoullis ekvation [11] användas för att räkna ut trycket i 

munstycket minsta del enligt följande 

 

 𝑝1 + (
𝑐1

2

2
) ∙ 𝜌1 = 𝑝2 + (

𝑐2
2

2
) ∙ 𝜌2. (3) 
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Trycket p2 löses ut ur formeln och detta kan sedan användas för att räkna ut massflödet 

som munstycket ger med formel (1). Volymflödet(Q) i m3/s kan då räknas ut genom att 

dividera massflödet (q) med densiteten (ρ) 

 

 𝑄 =
𝑞

𝜌
. (4) 

 

Effekten som krävs för att driva processen kan sedan beräknas med formeln 

 

 𝑃 = 𝑄 ∙ 𝑝, (5) 

 

där P är den effekt som krävs av kompressorn för att kunna utföra arbetet, q är 

massflödet av luft och p är trycket i munstyckets minsta del där trycket kommer att vara 

mindre än före munstycket. Detta är bara effekten som krävs för att pressa luften genom 

munstycket, en effektökning kommer att ske på grund av blästermedlet. Denna 

effektökning är experimentellt framtagen och uppges till ungefär tio procent av effekten 

för luften. Verkningsgraden för en luftdriven process kan således sägas vara tio procent 

[8]. 

 

Den yta som vid tryckluftsdriven blästring bearbetas är ett resultat av avståndet mellan 

munstycke och arbetsstycke samt även munstyckets diameter. Om munstycket flyttas 

längre bort från arbetsstycket ökar den bearbetade ytan, däremot minskar blästermedlets 

rörelseenergi vilket ger mindre avverkningsgrad. Avverkningsytans diameter kan 

approximeras med formeln 

 

 𝑑 =
ℎ

8
+ 𝑚𝑑, (6) 

 

där d är diametern på träffytan, h är avståndet mellan arbetsstycke och munstycke samt 

md är invändig diameter på munstycket. Detta är dock endast en tumregel, det bästa 

sättet är att provblästra aktuellt arbetsstycke för att få en bättre uppfattning om vilket 

avstånd som är lämpligast [13]. 

 

Vid större avstånd till arbetsstycket har blästerstrålen liten inverkan på materialet. Vid 

större dimension på munstycken kan avståndet vara längre till arbetstycket innan 
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tillfredställande avverkningsgrad upphör. Även blästringsmetoden som används har 

betydelse. Vid ejektorblästring måste munstycket vara närmare arbetsstycket för att ge 

en bra effekt. Tryckblästring kan ha längre avstånd innan avverkningsgraden försämras. 

Tabell 3 och 4 jämför ejektorblästring och tryckblästring med ett munstycke på 6,5 mm 

i diameter. Effektiv träffdiameter är den diameter där strålen med blästermedel har sin 

största avverkande effekt. Total träffdiameter är den totala diameter som träffas med 

blästermedel från munstycket, men denna har en lägre avverkningsgrad och kan inte ses 

som tillräckligt effektiv för ett tillfredställande resultat. Vid ejektorblästring är effekten 

för låg och luftmotstånd och turbulens kommer att bromsa blästermedlets hastighet, 

därför kommer den effektiva träffdiametern att bli mindre ju längre arbetsstycket 

kommer från munstycket. Vid trycktanksblästring kan i tabell 3 och 4 en liten ökning på 

effektiv träffdiameter ses, men även vid denna metod kommer effektiviteten att avta vid 

ökat avstånd [14-15]. 

 

Tabell 3 visar träffdiameter för ejektorblästring med munstyckesdiameter 6,5 mm [15]. 

Avstånd (mm) 150 300 450 

Effektiv träffdiameter (mm) 35 Finns ej Finns ej 

Total träffdiameter (mm) 67 70 25 

 

 
Tabell 4 visar träffdiameter för trycksblästring med munstyckesdiameter 6,5 mm [15] 

Avstånd (mm) 150 300 450 

Effektiv träffdiameter (mm) 32 48 54 

Total träffdiameter (mm) 38 57 70 

 

 

Settles och Geppert [16] skriver i sin studie att lufthastigheten kan beräknas 

matematiskt i ett blästermunstycke, dock måste trycket och luftens hastighet vara kända 

före munstycket. Men själva blästerpartiklarna kan inte med beräkningar 

hastighetsbestämmas; de måste mätas. Blästerpartiklarna kommer alltid att ha en lägre 

hastighet än luften. Detta för att partiklarna på grund av sin massa inte kan accelereras 

till samma hastighet som luften. Mätningen görs lämpligen med någon typ av 

höghastighetskamera som kan exponera flera tusen bilder i sekunden. Studien visar att 

när luften har en hastighet av två gånger ljudets hastighet, cirka 550 m/s är 
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blästermedlets hastighet ungefär 150 m/s. Detta med ett munstycke på 11 mm och 

stålsand som blästermedel, så kallat “steel grit” med storleksvärde G-40 dvs. kantiga 

stålpartiklar med en ungefärlig storlek på 0,75 x 1,3 mm. I denna studie tas ett 

munstycke fram av författarna, det har en längre cylindrisk sektion för att ge 

blästermedlet möjlighet att accelerera under en längre sträcka, detta munstycke uppges 

kunna öka hastigheten ytterligare. 

 

Spridningen vid slunghjulsblästring är lättare att anpassa än luftdriven blästring, genom 

att blästermedlet fördelas till en viss sektor av slunghjulet. Detta gör att ett bredare 

arbetsområde kan åstadkommas i jämförelse mot andra metoder. Även mängden 

blästermedel som anbringas är lättare att reglera, den övre begränsningen ges av 

effekten på elmotorn som driver slunghjulet, den nedre gränsen ges av den ventil som 

finns för blästermedlet och hur mycket den öppnas. Slunghjulet ger dock inte samma 

mängd blästermedel över hela arbetsytan, därför kombineras ofta två eller flera 

slunghjul som överlappar varandras spridningsyta [1].  

 

För att beräkna hastigheten på blästermedlet vid slunghjulsblästring kan vedertagen 

mekanik användas. En elmotor roterar med ett känt varvtal utifrån sin specifikation och 

kan växlas upp eller ned med en transmission av känd utväxling, om även slunghjulets 

diameter är känd kan följande formel ställas upp 

 

 𝑣𝑏𝑚 =
𝑛𝑠ℎ∙𝐷𝑠ℎ∙𝜋

60
, (7) 

 

där vbm är blästermedlets hastighet i m/s, nsh är varvtalet/min på slunghjulet och Dsh är 

diametern på slunghjulet vilket ger hur långt periferin på slunghjulet förflyttas på en 

sekund. 

Blästringens påverkan av materialet i fjädrarna 

Alla metaller, som på något sätt kan härdas eller strukturförändras påverkas om de i 

rumstempererat tillstånd utsätts för så kallad kallhamring. Blästring är en form av 

kallhamring där många små ”partiklar” under en given tidsperiod kontinuerligt träffar 

materialets yta i hög hastighet och därmed skapar små förändringar i ytlagret genom 

deformationshärdning. Kallhamring medför ofta en ökning av materialets 
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utmattningshållfasthet. Det är dock viktigt att alla parametrar som påverkar hålls under 

kontroll, dessa kan vara med vilken intensitet blästermedlet anbringas, dess hårdhet, 

vilken hastighet det har och kulornas storlek. Tekeli [17] kommer i sin studie även fram 

till att materialet inte bör blästras för mycket vare sig i tid eller intensitet, då detta kan 

leda till att utmattningshållfastheten försämras. När materialet har uppnått en 

deformationshärdning kan inte ytterligare härdning uppnås utan fortsatt bearbetning ger 

skador i materialet, vilket således ger sämre egenskaper mot utmattning För det 

specifika materialet i studien, SAE 9245, uppges en ökning av 30 % för 

utmattningshållfastheten vid de experimentellt framtagna optimala 

kallhamringsparametrarna. 

 

I en studie utförd av Scuracchio et al [18] har bladfjädrar för fordon blästrats två gånger 

efter varandra med stålkulor där de således utsätts för två omgångar av kallhamring. Det 

framgår av studien att kulorna vid den andra omgången inte får vara för stora då detta 

istället ger en avsevärt försämrad utmattningshållfasthet. Om kallhamring vid andra 

omgången däremot utförs med mindre kulor kan utmattningshållfastheten ökas 

ytterligare. 

Miljö och ergonomi 

Blästring påverkar enligt forskningen människa och miljö på olika sätt och det är viktigt 

att rutiner och säkerhetsaspekter tas i beaktande för att hålla en hög miljömässig och 

ergonomisk säkerhet runt processen. Blästring är en abrasiv process, dessa processer har 

låga avverkningsgrader och är därmed ineffektiva. Abrasiva processer kräver därmed 

mer energi för att utföra samma arbete som många andra metoder, vilket gör att de har 

ifrågasatts ur hållbarhetssynpunkt [19]. Traditionellt användes som blästermedel 

kvartssand som har många kända nackdelar. Kvartssanden även kallad kiseloxid anses 

vara en av de största orsakerna till stendammslunga och även vara cancerframkallade 

[20]. Kvartssand är vid vissa tillämpningar förbjuden vid blästring (AFS 1992:16) [21].  

 

Ergonomiskt sätt har blästring många kända nackdelar förutom det damm som bildas är 

risken för skador överhängande i synnerhet vid manuell, handhållen blästring. Vid 

automatiserad blästring är det ofta möjligt att täcka in processen och montera ett utsug 

för att minimera dammet i lokalen. Även ur ergonomisynpunkt är det bättre med en 
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automatiserad process eftersom ingen människa då är i närheten av blästermunstycket 

[22]. Forskningen har visat att det bara är omgivningen närmast blästringsprocessen 

som påverkas av dammet, inom fabriken. Närmaste omgivningen runt fabriken påverkas 

inte i nämnvärd utsträckning av dammet. Däremot kan föroreningar som tas bort från 

arbetsstycket i form av till exempel färg eller annan ytbeläggning orsaka negativ 

miljöpåverkan. Därför är det viktigt att eventuella filter och förbrukat blästermedel, som 

kan innehålla rester av ytbeläggningen, tas omhand på tillbörligt sätt [23]. 
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3 Metod och genomförande 

För att kunna genomföra arbetet på ett bra sätt skapades en modell med alla steg och 

faser som behövde genomföras för att få fram ett konceptförslag till kunden. Modellen 

visas i figur 4 för att ge en bra översikt på de olika delarna i arbetet. Det första steget i 

processen var att kunden fick upprätta en kravspecifikation med avseende på dennes 

behov. Litteraturstudien som gjordes tidigare om blästringsmetoder ligger till grund för 

nästa två steg i modellen, först en marknadsundersökning för att se vilket utbud av 

blästringsmaskiner som fanns att tillgå på marknaden för tilltänkt tillämpning. Efter den 

jämfördes de olika processerna och för och nackdelar listades upp. Med all information 

som införskaffades togs några idéer på maskiner fram och två stycken valdes ut och 

skissades upp för att diskuteras med kund för att se vilken dem tyckte var lämplig att 

vidareutveckla. Därefter undersöktes vilka detaljer som inte ska konstrueras utan köpas 

in och slutligen bestämdes ett slutgiltigt konceptförslag. 

 

 

Figur 4 visar den modell som användes under arbetet för att ta fram ett konceptförslag på en blästermaskin. 

 

3.1 Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning där olika tillverkares hemsidor och kataloger studerades för 

att ge en uppfattning om vilka typer av blästermaskiner som fanns på marknaden och 

passade för kundens behov. Den absolut vanligaste typen för en automatiserad process 
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är slunghjulsblästring [14, 27-28]. Luftdriven blästring används mycket sällan vid 

automatisering, men om så är fallet är munstyckena fast monterade och godset som 

blästras roteras i en trumma eller liknande. Detta förfarande är således lämpligt för 

mindre detaljer. 

 

3.2 Processjämförelse 

Tidigare presenterade teorier visar på några viktiga parametrar som bör tas i beaktande 

vid konstruktion av en blästringsanläggning. Tryckluftsdriven blästring kräver mycket 

energi men är enkel och har enkla delar, slunghjulsblästring har mer komplicerade delar 

och uppskattas därmed som något dyrare. I tabell 5 visas för och nackdelar mellan 

luftdriven och slunghjulsblästring. 

Tabell 5 visar en jämförelse mellan för och nackdelar för de olika blästermetoderna. 

Parameter Luftblästring Slunghjulsblästring 

Driftskostnad Dyr Billig 

Investeringskostnad Billig Dyr 

Effektivitet Låg Hög 

Underhåll Billigt Dyrt 

Komplexitet Låg Hög 

 

Jämförelse mellan luftmunstycken och slunghjul  

Tryckluftsdrivna processer har låg verkningsgrad och en stor del av energin går till 

spillo som värmeförluster [1] [11]. En jämförelse mellan luftblästringsmetoderna samt 

slunghjul med avseende på lufttryck, luftflöde, blästermedelsmängd, blästrad yta, 

mängd bläster medel per m
2
, effektbehov gjordes. För att se effektiviteten på de olika 

processerna dividerades mängden av blästermedel som aktuell metod kan ge ifrån sig 

med effektbehovet för respektive anläggning. Då ges hur många kvadratmeter som kan 

blästras med energimängden 1 kWh, se tabell 6. 
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Tabell 6 visar en jämförelse av de olika blästermetoderna [1]. 

Storhet Ejektor Tryckapparat Slunghjul 

Lufttryck (MPa) 0,7 0,7 - 

Luftflöde (m
3
/min) 2 9,5 - 

Blästermedelsmängd (kg/min) 7 40 60 

Blästrad yta (m
2
) 3,5 30 60 

Mängd blästermedel per m
2
 

(kg) 

120 80 140 

Effektbehov (kW) 15 60 11 

Blästrad yta (m
2
/kWh) 0,23 0,5 5,5 

 

Slunghjul är ca 10 gånger så energieffektivt gentemot blästring med tryckapparat. 

Tryckapparaten är i sin tur dubbelt så effektiv som ejektorblästring. 

 

Viktigt för detta arbete är att se vilken spridning olika luftdrivna munstycken har. De 

flesta munstycken på marknaden har en ganska smal spridningsvinkel[13, 15] och det 

krävs därmed många för att vid fast montering täcka en stor yta.  

 

Spridningsvinkeln vid slunghjulsblästring är lättare att justera och kan ställas inom ett 

stort område. Slunghjulsblästrar är lämpliga att användas med stålkulor annars uppstår 

en stor förslitning på ingående delar i maskinen, luftblästrar kan använda i stort sett alla 

blästermedel [1]. 

Laboratorietest av spridning på blästermedel 

Ett test av luftdriven blästringsutrustning genomfördes i Högskolans 

maskinlaboratorium för att se spridningen på blästermedlet. Utrustningen som användes 

var ett blästerskåp med ejektordrivet blästerhandtag. Munstycket som användes vid 

testet hade en dimension på 4,8 mm. Detaljen som blästrades var en trasig del från en av 

bladfjädrarna. Tre olika avstånd testades och blästerstrålen kördes i två sekunder från 

varje avstånd. Efter de tre testerna mättes den effektiva och totala diametern på 

blästerbilden. Vid testet framkom att vid 300 mm har blästringen knappt någon inverkan 

på arbetsstycket och visas därmed inte, se figur 5. Resultaten av mätningarna ses i tabell 

7. 
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Figur 5, den vita pilen visar blästerbilden vid 100 mm avstånd och den svarta pilen visar 

blästerbilden vid 200 mm avstånd, vid 300 mm avstånd gavs ingen synbar påverkan.  

 

Tabell 7 visar träffdiametrarna vid de utförda testerna. 

Avstånd (mm) 100 200 300 

Effektiv träffdiameter (mm) 30 30 Finns ej 

Total träffdiameter (mm) 35 45 Finns ej 

 

Spridning för munstycken och slunghjul 

Om luftdriven blästring ska användas måste luftflödet genom blästermunstycket vara 

känt för att se vilken kompressorkapacitet som behövs för att kunna driva processen. 

För att se hur många munstycken som krävs för den yta som ska blästras användes 

formeln 

 

 𝑚 = (
𝑏

𝑙𝑦𝑡𝑎
) ∙ 2, 

(8) 

 

där m är antalet munstycken som krävs, b är bredden som ska blästras, lyta är längden på 

blästerytan från ett munstycke och tvåan anger bearbetning på båda sidorna. Luftflödet 

som vanliga dimensioner på munstycken behöver kan tas från tabell 2 och det luftflöde 

som kompressorn behöver ge kan räknas ut genom att lägga ihop ett antal munstyckens 

sammanlagda luftflöde. Därefter läggs faktorn k=1,5 på för att få en säkerhet mot 

trycksänkning i systemet. Formeln blir därmed 
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 𝑞𝑘 = 𝑚 ∙ 𝑞𝑚 ∙ 𝑘, (9) 

 

där qk är luftflödet som krävs av kompressorn, mantal är hur många munstycken som 

används, qm är luftflödet i munstycket och k är säkerhetsmarginalen på 50 procent. 

Om rörliga munstycken däremot skulle användas blir formeln för att beräkna längden på 

den blästrade ytan 

 𝑙𝑦𝑡𝑎 = tan 𝑣 ∙ 2ℎ + 𝑠, (10) 

 

där v är maximala vinkeln som munstyckena vrids, h är avståndet mellan munstycke 

och arbetsstycke och s är spridningen av blästermedlet. Längden på (a) och (h) i figur 6 

ska ligga inom 100-200 mm för att få bäst resultat av blästringen. 

 

     

          Figur 6 visar längderna a och h som ska ligga inom området 100-200 mm 

 

För att beräkna längden på (a) används formeln 

 

 
𝑎 =

ℎ

cos 𝑣
 

(11) 

 

och slutligen används formeln 

 

 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 = (
𝑏

𝑙𝑦𝑡𝑎
) ∙ 2, 

(12) 
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för att beräkna antalet munstycken som behövs vid användande av rörliga munstycken.

   

För att beräkna hur stor blästringsytan blir med slunghjul kontaktades fyra olika 

återförsäljare för att få reda på spridningsvinkeln och rekommenderade 

blästringsavstånd på deras slunghjul. Återförsäljarna som kontaktades var KMC, SBM, 

Bäckmans och QBE. De är fyra av de största i Sverige gällande blästeranläggningar. 

Slunghjulen har ställbara utkastvinklar och den maximala vinkeln ligger mellan 50-55 

grader hos alla modeller och avståndet mellan slunghjul och arbetsstycke 

rekommenderas mellan 700-1500 mm. Avståndet beror på vilken grad av rengöring som 

ska utföras men även slunghjulets motoreffekt. De flesta slunghjulen har ett utkast med 

en bredd mellan 60-100 mm. Beräkningarna utfördes för blästermaskiner avsedda för 

två och fyra slunghjul och bredden på utkastet valdes till 100 mm. Med uppgifterna 

beräknades totala längden av träffytan från olika avstånd med hjälp av trigonometri. I 

figur 7 förklaras utkast, spridningsvinkel och total längd på träffytan. 

 

 

Figur 7, röda strecket visar bredden på utkastet, blåa linjerna visar 

spridningen och vinkeln på den och det svarta strecket visar träffytans 

totala längd [26]. 

 

För att beräkna längden på träffytan med två stycken slunghjul används formeln 

 

 𝑙𝑦𝑡𝑎 = tan 𝑣 ∙ 2ℎ + 𝑢, (13) 
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där u är bredden på utkastet. Beräkningar gjordes för två olika avstånd mellan utkastet 

på slunghjulet och arbetsstycket, 700mm och 1000 mm. När fyra slunghjul används 

vrids dem tjugofem grader för att få en större spridning på blästermedlet men även för 

att träffa kanterna på arbetsstyckena. Detta kan ses i figur 8 där längden (a) blir längre 

vid en vridning av slunghjulet. Eftersom (a) är längre än (b) görs en överlappning av 

träffytan för att effekten av blästringen inte är lika effektiv mot mitten av arbetsytan. 

 

              

Figur 8, t.v. visas spridningen när två slunghjul används. T.h. visas spridningen med fyra slunghjul. Blåa 

linjen symboliserar arbetsytan vid blästring, röda linjen visar utkastet i slunghjulet. Avståndet (a) blir längre 

vid vinklat slunghjul, därmed behövs en överlappning av den blästrade ytan från slunghjulen. 

 

Höjden på lägsta delen av slunghjulet sattes till 700 mm vilket är minsta 

rekommenderade avstånd mellan slunghjul och arbetstycket. Spridningsbilden delades 

in i två trianglar för att träffytan(lyta) skulle kunna beräknas. Utkastets bredd(u) och 

vinkeln på slunghjulet är givet. (a) och (b) i figur 9 kan beräknas med formlerna 

 

 𝑎 = sin 𝑣 ∙ 𝑢 (14) 

 

 𝑏 = cos 𝑣 ∙ 𝑢 (15) 
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Figur 9, till vänster visas hela spridningsbilden med ett vinklat slunghjul, till höger visas en förstorning av 

övre delen på spridningsbilden. 

 

När a är beräknat fås längden (e) på högsta punkten genom att addera (a) med 700 mm 

och då kan längden (c) och (d) beräknas med formlerna 

 

 𝑐 =
𝑒

cos 𝑣
 

(16) 

 

 𝑑 = tan 𝑣 ∙ 𝑒 (17) 

 

Slutligen adderas (b) med (d) för att få fram den totala längden på träffytan(lyta), 

formeln blir 

 𝑙𝑦𝑡𝑎 = 𝑏 + 𝑑 (18) 

Investeringskalkyl 

För att ge en uppfattning om lönsamheten i investeringen för en blästerutrustning 

gjordes en överslagsberäkning av investeringskostnaden och tiden som behövs för att 

bearbeta fjädrarna i blästringsmaskinen. Dels för en komplett slunghjulsanläggning, 

både en inköpt och en egentillverkad där enbart slunghjulsenheterna köps in. Detta 

jämfördes mot ett blästerskåp med trycktank och dimensioner som kan klara av 

fjädrarnas dimensioner. Det antal fjäderpaket som renoveras per år uppgår till ca 3000 

st. Den totala ytan på detaljerna i ett fjäderpaket är ca två m
2
. För en slunghjulsmaskin 

uppskattades genomloppstiden, utifrån produktblad och fjädrarnas yta, till 90 sekunder 

[29]. Sedan en hanteringstid på 60 sekunder för att lägga på och ta av fjäderdelarna från 
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bandet som går genom maskinen. Inköpskostnaden för en komplett 

slunghjulsanläggning med fyra slunghjul har från återförsäljare angivits till ca 2,5 

miljoner kronor [30]. Ett blästerskåp med trycktank och filteranläggning kostar cirka 

225000 kr [31]. Priser anger endast inköpskostnad, inga installationskostnader. 

 

Vid slunghjulsblästring av 3000 stycken fjäderpaket ges en årlig produktionstid för 

maskinen på 75 timmar därtill kommer hanteringstiden, den totala bemannade tiden 

inklusive hanteringen blir därmed 125 timmar för hela årsbehovet. Driftkostnaden för 

slunghjulsanlägningen uppgår då till 3300 kr per år vid en elkostnad på 1 kr/kWh och 

fyra motorer på respektive 11 kW. Arbetskostnaden för personalen som sköter 

maskinen antogs till 300 kr/h. Detta ger en total årskostnad för en slunghjulsmaskin på 

40800 kr om underhåll för maskinen inte är inräknat. 

 

Vid tryckluftsblästring med ett blästerskåp och manuell styrning kommer 

uppskattingsvis en fjärdedel av kompressorkapaciteten, 25 kW att användas vid lämpligt 

valt munstycke. Tiden för att blästra ett fjäderpaket uppskattas till 300 s. Det ger en 

bearbetningstid för 3000 fjäderpaket på 250 h/år. Hanteringstiden för att lägga in fjädrar 

i skåpet samt vända fjädrarna uppskattas till 120 sekunder per enhet. Det ger en årlig 

kostnad på totalt 111250 kr exklusive underhåll. Beräkningar redovisas i bilaga 2. 

 

3.3 Konceptidéer 

Med hjälp av informationen som införskaffades vid marknadsundersökningen, 

produktjämförelsen och litteraturstudien togs två idéer på blästringsmaskiner fram och 

enkla modeller av dem ritades upp i Inventor. Den första idén som ses i figur 10 är en 

luftstyrd blästringsmaskin. I förslaget är sex stycken blästermunstycken inritade men 

antalet kan modifieras beroende på hur många som krävs för att ge önskad arbetsbredd 

samt begränsning i tillgänglig kompressorkapacitet. Munstyckena monteras i en ledad 

vagga som är ansluten till en pendelarm. Pendelarmen ger vaggan en fram och 

återgående rörelse för att en tillräckligt stor yta ska behandlas med blästermedlet. 
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Figur 10 visar konceptförslaget med luftstyrd blästring, röda pilen visar den pendlande 

vaggan med tre munstycken monterade.  

Den andra idén är en blästringsmaskin med 4 stycken slunghjul, två över rullbanan och 

två på undersidan, se figur 11. Slunghjulen är fast monterade i en viss vinkel, det ger en 

bättre spridning på blästermedlet och respektive stråle kolliderar inte med varandra. Det 

går även att reducera antalet slunghjul till två stycken ett för över- respektive undersida, 

men med reducerad arbetsbredd och träffbild. 

 

 

        Figur 11 visar konceptförslaget där fyra stycken slunghjul används. 

Idéerna diskuterades sedan med ansvarig person hos företaget för att komma fram till 

vilken av idéerna som skulle vidareutvecklas till ett konceptförslag. 

 

3.4 Blästermedel 

Herbert [5] beskriver ett antal olika blästermedel som finns och i tabell 8 ses dess 

vanligaste användningsområden. Det blästermedel som i dag används i störst 
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utsträckning är glaspärlor detta ger en fin yta på arbetsstycket och är billigt. Det har 

däremot en begränsad livslängd, glaspärlorna krossas och ger därmed över tiden 

försämrad effekt och behöver bytas ut. Stålkulor är också ett vanligt blästermedel, det 

används för olika rengöringsprocesser. De slits inte i lika stor omfattning som 

glaspärlor. Stålkulor är att föredra när kallhamring är önskvärt, på grund av kulornas 

jämna form och vikt erbjuder de en bra effekt på bearbetningen. Stålkulor används 

nästan uteslutande vid bearbetning vid slunghjulsprocesser då de sliter mindre på 

slunghjulet. Övriga blästermedel används för olika specialområden när olika 

ytegenskaper önskas. Vissa typer av blästermedel, framförallt sandbaserade har en 

tendens att skapa porer i ytskiktet på materialet och därmed innesluta luft eller 

blästermedlet självt i dessa håligheter, det skapar även damm som kan vara skadligt för 

personalen. 

 

Tabell 8 visar olika medel för blästring och dess användningsområde [7]. 

Blästermedel Användningsområde 

Glaspärlor Det vanligaste medlet och används framförallt 

vid rengöring och efterbehandling. 

Stålkulor Nästan lika vanligt som glas men används mer 

för ytbehandling då tyngden av kulorna ger mer 

inverkan på materialet. 

Stålsand För rengöring, ger en väldigt fin yta. 

Aluminiumoxid Oftast för att skära men till viss del för rengöring. 

Kiselkarbid Oftast för att skära men till viss del för rengöring. 

Plastmedia Färgborttagning och blästring av känsliga 

material. 

Olika nötter och dess skal Tillräckligt mjuka för att rengöra utan att skada 

de rengjorda ytorna 

Kiseldioxidsand Se glaspärlor men förbjudet vid manuell blästring 

utan utsug och filtrering. 
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4 Resultat 

Resultaten av beräkningar och det färdiga konceptet visas i detta kapitel. Fullständiga 

beräkningar som är utförda med hjälp av formlerna från tidigare kapitel ses i bilaga 2. 

 

Effektbehov luft 

Beräkningar av effektbehovet som krävs av kompressorn vid luftblästring med 

venturimunstycke gjordes och om ett munstycke med en diameter på 3,2 mm används 

behövs en effekt på 8 kW. Skulle ett munstycke med en diameter på 6,4 mm användas 

krävs en effekt på 25 kW av kompressorn. I figur 12 ses ett diagram med de vanligaste 

storlekarna på munstycken och hur mycket effekt de kräver från kompressorn. 

 

 

Figur 12 visar effektbehovet från kompressorn vid olika diametrar på munstycken. 

 

Antal munstycken för luftdriven blästring 

Beräkningar av hur många munstycken som krävs för att få en tillräckligt stor yta 

blästrad gjordes och med fast monterade munstycken behövs det 68 munstycken om de 

har en diameter på 3,2 mm, d.v.s. den minsta diametern som finns på munstycken. 

Luftflödet som krävs av kompressorn vid användande av 68 munstycken beräknades till 

61,2 m
3
/minut. Det ger en kompressoreffekt på 544 kW. 
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Om rörliga munstycken används istället behövs 20 munstycken och de kräver ett 

luftflöde från kompressorn på 18 m
3
/minut. Med 20 munstycken behövs det en 

kompressoreffekt på 160 kW. 

 

Spridning slunghjul 

Längden på träffytan beräknades för två olika avstånd mellan slunghjul och arbetsstycke 

när ett slunghjul på vardera över- och undersida används. Vid ett avstånd på 700 mm 

blev längden 753 mm och ett avstånd på 1000 mm gav en längd på 1033mm, se 

illustrationen till vänster och i mitten i figur 13. 

 

Figur 13 visar längden på träffytan, till vänster och i mitten för en maskin med två slunghjul för två olika 

avstånd, till höger visas träffytans längd för en maskin med fyra slunghjul. 

Längden på träffytan för ett vinklat slunghjul vid två, på vardera över- och undersida, 

beräknades till 975 mm och med en överlappning av blästringsytan fås en maximal 

blästringsbredd på 1810 mm med en spridningsvinkel på femtio grader, se den högra 

illustrationen i figur 13. Från prisjämförelsen ges att återbetalningstiden med nuvarande 

produktion för en inköpt slunghjulsanläggning jämfört med ett blästerskåp blir över 30 

år. se bilaga 2 för beräkningar. 

 

4.1 Slutgiltigt koncept 

En slunghjulsdriven anläggning med ett transportband är lämpligt att använda vid 

tillämpningen som beskrivs i detta arbete, där bladfjäderdelar av stål enligt tidigare 

specifikation ska blästras. Ett jämnt ytbehandlingresultat på produkten kan ges och 

risken att en för stor deformationshärdning uppstår är mindre då processen är 

halvautomatisk. Investeringskostnaden är dock hög i jämförelse med andra alternativ. 

Ett förslag på en anläggning enligt slunghjulsutförandet visas i figur 14. 
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            Figur 14 visar ett förslag på hur en slunghjulsanläggning med fyra hjul kan utformas 

 

Anläggningen består av fyra stycken slunghjul som vardera drivs av en elektrisk motor. 

Utrustning för filtrering och transport av blästermedel är inte inritat i figuren, då det 

avgränsats i detta arbete. Det tilltänkta transportbandet kommer att gå mellan rullarna 

som ses i maskinen, fyra i mitten och två nederst i maskinen. Transportbandet är en 

inköpt del och har inte ritats ut i figuren. Respektive slunghjul är snedställt för att inte 

blästermedelsstrålarna ska interferera med varandra inne i maskinen, detta visas i figur 

15 där anläggningen ses från sidan. 

 

 

 
Figur 15 visar slunghjulsanläggningen från sidan, till höger ses en närbild av de övre slunghjulen. 
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5 Diskussion 

Blästring har i och med detta arbete visat sig vara ett område utan fastställda teorier där 

önskvärda resultat uppnås genom att upprätta ett experiment och testa olika metoder och 

parametrar. Den forskning för framtagning av teoretiska formler som finns grundar sig 

på specifika delar och dessa är svåra att jämföra mot varandra då geometrier och 

dimensioner på olika delar ofta inte är helt kända eller jämförbara. Tillverkare av 

blästringsanläggningar har ofta testanläggningar för att ta fram maskiner beroende av 

olika blästemedel, arbetsstycken och tillämpningar.  

 

I detta arbete har inte några omfattande experiment gjorts för att ge lösningar, utan det 

grundar sig nästan helt på andras studier av liknande tillämpningar. Detta kan vara en 

nackdel för arbetets resultat i form av en maskin som inte uppfyller uppställda krav. 

Arbetet bör ändå ge en bra grund att utifrån konceptförslagen konstruera en fungerande 

blästermaskin för avsedd tillämpning. Den avsikt som arbetet hade, att ta fram en 

maskin som kan avlägsna färgrester för att underlätta okulärbesiktning och provning är 

inte den svåra delen. Det är de övriga aspekterna som uppkommit under arbetets gång 

som är mer komplicerade. Fjädrarna får till exempel inte blästras för länge eller för hårt, 

då det kan påverka utmattningshållfastheten negativt. Vid användning av i synnerhet 

stålkulor som blästermedel är det av vikt att beakta denna kallhamring som ger upphov 

till deformationshärdning i bladfjädrarnas ytskikt. Detta kan vara till fördel med ökad 

utmattningshållfasthet, men om deformationen blir för stor kan det ge motsatt verkan. 

Inga uppgifter om kallhamring har till detta arbete hittats för det stål som fjädrarna 

består av. Ett liknande material visade sig dock i en studie av Tekeli [17] ge en av 

avsevärd förbättring av utmattningshållfasthet vid denna typ av bearbetning. Detta kan 

vara intressant då en ökning av utmattningshållfastheten kan ge många fördelar för 

fjäderns livscykel. Tid och intensitet för hur blästermedlet ska appliceras på 

fjäderpaketen med avseende på deformationshärdning är inget som kan bestämmas i 

detta arbete, dessa parametrar behöver grundliga experiment för att ge ett bra resultat. 

 

Alternativet vid val av dyr slunghjulsanläggning kan vara att fylla upp resterande 

tillgänglig produktionskapacitet med LEGO-arbeten, d.v.s. att från tilltänkta kunder ta 

åt sig blästringsarbeten. Detta innebär dock att ytterligare lagerytor kan behövas för 
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kundernas produkter och att maskinen inte bör placeras integrerat i det egna 

produktionsflödet då detta kan störa den egna produktionen i anslutning till maskinen.  

 

Det kan även vara svårt att planera personalbehovet om det skulle bli stora växlingar av 

produktion åt kunder. Maskinen bör i detta fall inte heller vara anpassad enbart för de 

egna produkterna utan ge möjlighet att köra även andra arbetsstycken. Om en maskin 

konstrueras med smal arbetsbredd och till exempel två slunghjul är 

investeringskostnaden fortfarande hög och svår att anse som ekonomiskt försvarbar, 

denna typ av maskin erbjuder också begränsade möjligheter för företaget att ta åt sig 

LEGO-körningar på grund av de små arbetsstycken den kan klara. 

 

Ett annat alternativ kan vara att låta ett annat företag utföra blästringsarbetet men detta 

kan innebära svårigheter med att flödet för produkten blir brutet och att det anlitade 

företaget kanske blästrar fjäderdetaljer som är defekta och egentligen skulle skrotats, 

vilket innebär onödiga kostnader.  

 

I synnerhet frågeställningen om i vilken typ, storlek och mängd blästermedlet som bör 

appliceras har i detta arbete till synes inte kunnat besvaras helt, då verifiering med 

experiment inte varit möjligt ur tid- eller resurssynpunkt. 

 

En del av blästringens parametrar har inte vetenskapliga källor som är granskade, till 

exempel blästermedlets spridning i olika munstycken och slunghjul, varje tillverkare har 

sina egna sätt att bestämma olika parametrar. Tillverkarnas uppgifter kan därmed inte 

verifieras, annat än genom ett jämförande experiment på varje enskild process. Ingen 

tidigare forskning där tillverkares olika processer jämförs mot varandra har hittats och 

varje enskild tillverkare presenterar framförallt fördelar med sina olika typer. 

Alternativet hade varit att ta fram ett eget munstycke eller slunghjul men resurser, 

kompetens och tid finns inte till det inom ramen för detta arbete. Detta kommer att 

behöva innefatta grundliga experiment, avancerade beräkningar och mycket tid.  

 

Även beräkningarna på effekten vid luftdriven blästring som används i detta arbete är 

osäkra de ger endast en fingervisning om effektbehovet, koefficienten µ som används 

för munstyckets form är förmodligen inte lika för munstycken i olika storlek även om 
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de är av samma typ. Därtill kommer blästermedlets inverkan på processen, 

beräkningarna i detta arbete tar enbart luftens effektbehov i beaktande. När 

blästermedlet tillförs kommer effektbehovet att öka. Hastighetsberäkningen för 

slunghjulsprocessen ger även den en approximering av blästermedlets hastighet, 

blästermedlets inverkan i mängd och storlek samt maskinens utformning kommer att 

påverka den slutgiltiga hastigheten. 
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6 Slutsatser 

Det kommer att behövas många munstycken för att täcka önskad arbetsbredd på grund 

av den begränsade spridningen av blästermedlet vid användandet av ejektor- eller 

tryckapparatsblästring. Även om ejektormunstyckena sätts på en pendlande arm som ett 

av konceptförslagen kan inte avståndet överskrida 200 mm. Pendlingsrörelsen kan inte 

heller göras för stor då effektivitet förloras och därmed ger ett ojämnt resultat över 

arbetsbredden. Det gör att det ändå kommer att behövas fler munstycken än vad 

nuvarande kompressorer klarar. Det visade sig vid laboratorietestet, med 

ejektorblästring, att ett avstånd på över 300 mm gav blästermedlet så liten inverkan att 

det inte är praktiskt användbart. 

 

Vid användning av trycktankssystem kan avståndet ökas till arbetsstycket, dock behövs 

en tank för varje munstycke och dessa tankar behöver fyllas på med blästermedel, 

manuellt eller automatiskt. Vid flera munstycken kan det bli komplicerat att portionera 

ut rätt mängd nytt eller återfört blästermedel till respektive tank. Arbetsbredden kan 

reduceras så att enbart en eller två fjäderdelar körs i bredd, då minskar även antalet 

munstycken och befintlig kompressorkapacitet räcker därmed till. Maskinen uppfyller 

dock inte uppställda krav men detta kan vara ett alternativ på grund av de relativt låga 

volymerna av produkter. 

 

Inget tryckluftsdrivet system tillfredsställer uppställda krav. Då är en 

slunghjulsanläggning alternativet. Denna typ av anläggning är effektiv och erbjuder en 

bra arbetsmiljö. Bearbetningen blir också jämnare fördelad över arbetsstycket för att 

blästermedlet kan kontrolleras på ett enkelt sätt. Antalet timmar som anläggningen 

kommer att köras är dock mycket begränsad. Återbetalningstiden för en sådan 

anläggning jämfört med att manuellt bearbeta varje del blir enligt tidigare beräkning 

över 30 år och detta är förmodligen inte ekonomisk försvarbart.  

 

Blästermedlet som är lämpligt tycks vara stålkulor som är av minsta möjliga storlek för 

att ge ett bra resultat för materialet i fjädrarna. Mängden blästermedel per tidsenhet är 

en parameter som är svårt att fastställa teoretiskt, denna är något som behöver testas 

fram för att ge ett bra resultat. Stålkulor ger även fördelen av kallhamringseffekten då 

det ger en ökad hållfasthet på fjädrarna. Dessutom är det liten risk att stålkulor tränger 
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in i materialet och skapar porer med inneslutet blästermedel eller luft i ytskiktet på 

arbetsstycket. 

 

Om enbart den egna produktionen tas i beaktande förefaller det mest ekonomiska 

alternativet vara att investera i ett blästerskåp som kan hantera fjädrarnas längd och 

bearbetningen görs manuellt. Någon slags släde för uppläggning av fjädrarna kan 

konstrueras för att göra hanteringen rationell. Denna släde kan dras in och ut ur 

blästerskåpet och bör möjliggöra en enkel vändning och hantering av fjäderdelarna. 

 

6.1 Framtida arbete 

Det kan finnas någon annan rengöringsmetod för fjädrarna som kanske är lämplig, detta 

har inte behandlats i detta arbete och kan därför vara ett förslag på fortsatt arbete. 

 

Blästring tycks vara ett område med relativt lite forskning. En vetenskaplig artikel som 

studerats i och med detta arbete jämför blästring med raketmotorer. De termodynamiska 

processer som förekommer i en raketmotor är även tillämpbara på blästring så länge 

blästermedlet inte tillsätts, vilket är själva meningen med blästring. Att ta fram en 

beräkningsmodell som är övergripande för blästring kan vara ett framtida arbete men 

det är förmodligen ett mycket omfattande arbete. 

 

Ett intressant framtida arbete kan också vara att göra en grundligare undersökning av 

hur fjädrarna ska blästras för att ge det bästa resultatet ur kallhamringssynpunkt och 

därmed ge en ökad hållfasthet. Vad är den optimala tiden och metoden för materialet i 

fjädrarna? 
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Bilaga 1. Utdrag ur maskindirektivet 

Utdrag från skriften: ”Vägledning för tillämpning av maskindirektivet 2006/42/EG - 

andra utgåvan - juni 2010” 

 

“§ 80 En person som tillverkar maskiner för eget bruk 

En person som tillverkar en maskin för eget bruk betraktas som tillverkare och måste 

fullgöra alla skyldigheter enligt artikel 5. Då släpps maskinen inte på marknaden 

eftersom den inte görs tillgänglig för andra personer utan används av tillverkaren själv. 

Sådan maskin måste emellertid uppfylla maskindirektivet innan den tas i drift – se § 86: 

kommentarer till artikel 2 k). Detsamma gäller för en användare som monterar ihop 

enheter till en sammansatt maskin för eget bruk – se § 79 ovan.” 

 

b “§ 86 Definition av begreppet ”ta i drift” 

Maskindirektivet är tillämpligt på en maskin när den släpps ut på marknaden och/eller 

tas i drift. En maskin, som har släppts på marknaden i EU, tas i drift när den används i 

EU för första gången. Tillverkarens skyldigheter i samband med att maskinen släpps ut 

på marknaden och när den tas i drift är desamma. I fråga om en maskin, som en person 

tillverkat för eget bruk eller en sammansatt maskin som användaren har byggt ihop (och 

som inte släpps ut på marknaden), gäller maskindirektivet när maskinen eller den 

sammansatta maskinen tas i drift för första gången. Sådana maskiner måste således 

uppfylla alla bestämmelser i direktivet innan de används för sitt avsedda ändamål i EU 

för första gången.” 

 

“Artikel 5  

Utsläppande på marknaden och idrifttagande  

 

1. Innan en maskin släpps ut på marknaden och/eller tas i drift skall tillverkaren eller 

dennes befullmäktigade representant  

 

a) säkerställa att den uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskrav 

som anges i bilaga I, 

b) säkerställa att den tekniska dokumentation som anges i avsnitt A i bilaga VII är 

tillgänglig, 
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c) särskilt tillhandahålla all nödvändig information, t.ex. bruksanvisning, 

d) genomföra passande förfaranden för bedömning av överensstämmelse i enlighet med 

artikel 12, 

e) upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse i enlighet med avsnitt A i del 1 i 

bilaga II och säkerställa att denna försäkran medföljer maskinen, 

f) anbringa CE-märkning i enlighet med artikel 16. 

 

2. Innan tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant släpper ut delvis 

fullbordade maskiner på marknaden, skall denne försäkra sig om att förfarandet i artikel 

13 har fullgjorts. 

 

3. Tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant skall, vid tillämpning av de 

förfaranden som avses i artikel 12, förfoga över eller ha tillgång till de resurser som är 

nödvändiga för att säkerställa att maskinen överensstämmer med de grundläggande 

hälso- och säkerhetskraven i bilaga I. 

 

4. Om en maskin även omfattas av andra direktiv som rör andra aspekter och som 

föreskriver CE-märkning, skall denna märkning ange att maskinen även 

överensstämmer med bestämmelserna i dessa andra direktiv. Om ett eller flera av dessa 

direktiv tillåter tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant att under en 

övergångsperiod välja vilka bestämmelser som skall tillämpas, skall CE-märkningen 

emellertid ange att maskinen endast överensstämmer med bestämmelserna i de direktiv 

som tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant tillämpar. Uppgifter om 

tillämpade direktiv som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning skall 

finnas i EG-försäkran om överensstämmelse.” 
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Bilaga 2. Beräkningar 

Effektbehov luft 

För att beräkna effektbehovet vid luftblästring används först kontinuitetsekvationen (2). 

Hastigheten(c1) i slangen före munstycket löses ut. Densiteten för luft (ρ1 och ρ2) vid 

olika tryck är tabellerade värden och hastigheten är från Settles och Gargs [8] studie 

uppmätt till 533 m/s. Hansel [4] rekommenderar att slangen bör ha en diameter som är 

minst tre gånger större än munstyckets diameter, diametrarna kan förkortas och det ger 

följande 

 

 
𝑐1 =

1,2 ∙ 533

8,4 ∙ 3
≈ 25 𝑚/𝑠 

(2.1) 

 

Hastigheten på luften i slangen före munstycket ges därmed till cirka 25 m/s. 

Därefter kan trycket i munstyckets minsta del bestämmas med Bernoullis ekvation (3) 

enligt följande där trycket p2 löses ut 

 

 
𝑝2 = 700000 + ((

252

2
) ∙ 8,4) − ((

5332

2
) ∙ 1,2) ≈ 532000 𝑃𝑎 

(2.2) 

 

Nu kan formel (1) användas för att bestämma massflödet av luft med den givna 

diametern om först µ löses ut och beräknas med värden från Settles och Gargs [8] 

studie. 

 

 
µ =

0,16

0,04 ∙ 7 ∙ 10−5 ∙ (
532000

√293
)

≈ 1,77 
(2.3) 

 

Nu har ett värde gets på parametern µ. Värdet på arean för ett munstycke med diametern 

3,2 mm sätts in i formel (1) och ger massflödet 

 

 
𝑞3,2 = 0,04 ∙ 1,77 ∙ 8 ∙ 10−6 ∙

532000

√293
≈ 0,018 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

(2.4) 
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Ett munstycke med diametern 6,4 mm ger  

 

 
𝑞6,4 = 0,04 ∙ 1,77 ∙ 3,2 ∙ 10−5 ∙

532000

√293
≈ 0,056 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

(2.5) 

 

 

Densiteten för luft är tidigare känd till 1,20 kg/m3 vid 20º C [7]. Volymflödet(Q) för de 

två dimensionerna beräknas med formel(4) 

 

 
𝑄3,2 =

0,018

1,204
≈ 0,015 𝑚3 𝑠⁄  

(2.6) 

 

 
𝑄4,8 =

0,018

1,204
≈ 0,033 𝑚3 𝑠⁄  

(2.7) 

 

 
𝑄6,4 =

0,056

1,204
≈ 0,059 𝑚3 𝑠⁄  

(2.8) 

 

 
𝑄8 =

0,018

1,204
≈  0,092 𝑚3 𝑠⁄  

(2.9) 

 

 
𝑄9,5 =

0,018

1,204
≈ 0,13 𝑚3 𝑠⁄  

(2.10) 

 

 
𝑄11,1 =

0,018

1,204
≈  0,18 𝑚3 𝑠⁄  

(2.11) 

 

 
𝑄12,7 =

0,018

1,204
≈ 0,23 𝑚3 𝑠⁄  

(2.12) 

 

Effekten som krävs för att driva processen med de olika munstyckena kan sedan 

beräknas med formel(5). 

 

 𝑃3,2 = 0,015 ∙ 532000 ≈ 8 𝑘𝑊 (2.13) 
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 𝑃4,8 = 0,033 ∙ 532000 ≈ 18 𝑘𝑊 (2.14) 

 

 𝑃6,4 = 0,059 ∙ 532000 ≈ 31 𝑘𝑊 (2.15) 

 

 𝑃8 = 0,092 ∙ 532000 ≈ 49 𝑘𝑊 (2.16) 

   

 𝑃9,5 = 0,13 ∙ 532000 ≈  69 𝑘𝑊 (2.17) 

 

 𝑃11,1 = 0,18 ∙ 532000 ≈  94 𝑘𝑊 (2.18) 

 

 𝑃12,7 = 0,23 ∙ 532000 ≈ 120 𝑘𝑊 (2.19) 

 

effekten för ett munstycke med diameter 3,2 mm blir 8 kW, för ett munstycke med 

diameter 6,4 mm blir effekten 31 kW. 

 

Föregående beräkning bekräftar tidigare uppskatting på att det tilltänkta blästerskåp som 

slunghjulsmaskinen jämfördes emot behöver cirka 25 kW i tryckluftskapacitet för att 

driva processen. 

 

Luftdriven blästring 

Formel (8) används för att få fram antalet munstycken med en diameter på 3,2 mm. 

 

 
𝑚𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 =

1000

30
∙ 2 ≈ 68 𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒𝑛 

(2.20) 

 

Resultatet sätts sedan in i formel (9) för att se vilket luftflöde som krävs från  

kompressorn. 

 

 𝑞𝑘 = 68 ∙ 0,6 ∙ 1,5 = 61,2 𝑚3 𝑚𝑖𝑛⁄  (2.21) 

 

För att få reda på blästringsytan med rörliga munstycken används formel(10) 

 

 𝑙𝑦𝑡𝑎 = tan 10 ∙ 2 ∙ 200 + 30 = 100,5 𝑚𝑚 (2.22) 
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och resultatet där sätts in i formel (8) för att få fram antalet munstycken som behövs. 

 

 
𝑚𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 = (

1000

100,5
) ∙ 2 ≈ 20 

(2.23) 

 

Och till sist förs resultatet in i formel(9) för att få fram luftflödeskravet på kompressorn. 

 

 𝑞𝑘 = 20 ∙ 0,6 ∙ 1,5 = 18 𝑚3 𝑚𝑖𝑛⁄  (2.24) 

 

För att kunna blästra en bredd på 1000 mm krävs det 67 stycken fasta munstycken med 

en diameter på 3,2 mm och kompressorn måste klara att leverera minst 60,3 m
3
/min för 

att inte tappa blästringseffekt. 

 

Om rörliga munstycken skulle användas istället krävs 20 stycken munstycken och ett 

luftflöde på 18 m
3
/min från kompressorn. 

 

Hastighet blästermedel vid slunghjul 

Slunghjulens varvtal vid direktdrift från en elektrisk motor som har fyra poler är ca 

3000 rpm om slunghjulets diameter är 0,4 m, enligt formel (7) 

 

 
𝑣 =

(3000 ∙ 0,4 ∙ 𝜋)

60
= 63 𝑚 𝑠⁄  

(2.25) 

 

blir slunghjulets periferihastighet 63 m/s. Detta är en något lägre hastighet än vad som 

uppnås med luftdriven blästring men mängden blästermedel är oftast större vid 

användning av slunghjul vilket gör den effektivare än luftdriven blästring. 

 

Spridning slunghjul 

Vid beräkning av blästringsytan för en maskin med två slunghjul används formel(10).  

 

 𝑙𝑦𝑡𝑎 = tan 25 ∙ 2 ∙ 700 + 100 = 753 𝑚𝑚 (2.26) 
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 𝑙𝑦𝑡𝑎 = tan 25 ∙ 2 ∙ 1000 + 100 = 1033 𝑚𝑚 (2.27) 

 

Vid ett avstånd på 700 mm beräknades längden på blästringsytan till 753 mm och vid ett 

avstånd på 1000 mm blev längden 1033 mm. 

 

Om fyra slunghjul istället ska användas beräknades först lilla triangelns sidor, a och b 

med formel (14) och (15) 

 

 𝑎 = sin 25 ∙ 100 = 42,3 𝑚𝑚 (2.28) 

 

 𝑏 = cos 25 ∙ 100 = 90,6 𝑚𝑚 (2.29) 

 

Därefter beräknades höjden på stora triangeln med formel 

 

 𝑒 = 42,3 + 700 = 742,3 𝑚𝑚 (2.30) 

 

Resultatet sattes in i formel(16) och (17) för att få fram längderna c och d. 

 
𝑐 =

742,3

cos 50
= 1154,8 𝑚𝑚 

(2.31) 

 

 𝑑 = tan 50 ∙ 742,3 = 884,6 𝑚𝑚 (2.32) 

 

Slutligen sattes värdena in i formel(18) för att få fram längden på träffytan. 

 

 𝑙𝑦𝑡𝑎 = 90,6 + 884,6 = 975,2 𝑚𝑚 (2.33) 

 

Längden på träffytan för ett vinklat slunghjul beräknades till 975 mm och med en 

överlappning av blästringsytan fås en maximal blästringsbredd på 1810 mm med en 

spridningsvinkel på femtio grader. 
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Prisjämförelse 

Uppskattade genomloppstider och effekter visas i tabell 

Antal fjäderpaket 3000 st /år  

Elpris = 1 kr/kWh 

Timkostnad personal = 300 kr/tim = Kp 

 Genomloppstid  

(Tg) [s] 

Hanteringstid  

(Th) [s] 

Effekt 

(P) [W] 

Timmar/år 

(genoml.) 

(hgår) 

Timmar/år (arb.) 

hhår 

Slunghjul 90 60 44 75 125 

Trycktank, 

blästerskåp 

300 120 25 250 350 

Formel    
ℎ𝑔å𝑟 =

(3000 ∙ 𝑇𝑔)

3600
 ℎℎå𝑟 =

(3000 ∙ 𝑇ℎ)

3600
 

 

Driftkostnad  

𝐾𝑑 = 𝑃 ∙ ℎ𝑔å𝑟 ∙ 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 

Arbetskostnad 

𝐾𝑎 = 𝐾𝑝 ∙ ℎℎå𝑟 

 

 

Priser maskiner 

 Pris (Ki) 

[Kr] 

Slunghjulanl. 2500000 

Tryckanl. 225000 

 

Återbetalningstid 

𝑇å𝑡𝑒𝑟

(𝐾𝑖𝑠 − 𝐾𝑖𝑡)

𝐾𝑇𝑡 − 𝐾𝑇𝑠
≈ 32 å𝑟 

 Driftkostnad (Kd) 

[Kr] 

Arbetskostnad (Ka) 

[Kr] 

Total kostnad/ år (KT) 

[Kr] 

Slunghjul 3300 37500 40800 

Trycktank 6250 105000 111250 


