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Sammanfattning 
 

Ett sätt att skydda en yta mot korrosion är med pulverlackering. Det är viktigt att en 

färgbeläggning kan stå emot påfrestningar av olika slag. Ett sätt att öka korrosionsskyddet och 

förbättra pulverlackens vidhäftning är med zinkmanganfosfatering. Denna förbehandling 

täcker ytan med ett tunt skikt av fosfatkristaller. Håligheterna mellan kristallerna ger 

pulverlacken bättre fäste. När ytan har förbehandlats måste den torkas för att kristallvatten ska 

drivas bort. Denna värmebehandling kan ge försämrad prestanda om temperaturen är 

ogynnsam.  

Ett företag som använder sig av denna process är Falk Lack AB. De vill få svar på om 

torkning vid 200°C istället för 120°C har en negativ inverkan på pulverlackens 

vidhäftningsförmåga. 

En serie reptester visade att den högre temperaturen inte haft negativ inverkan på 

vidhäftningen. Tvärtom om så upptäcktes en marginell förbättring. Medelvärdet för den 

kritiska lasten blev 7.72 Newton högre efter torkning vid 200°C gentemot 120°C. 

Provplåtarna som zinkmanganfosfaterats, torkats vid 200°C och pulverlackerats kan anses ha 

likvärdig prestanda som de som torkats vid 120°C.  
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Abstract 
 

Protecting a surface against corrosion can be achieved by applying a powder paint coating. It 

is essential that the coating is resistant to external influence. Zinc manganese phosphate 

treatment improves both powder paint adhesion and corrosion resistance. This pretreatment 

covers the surface with a thin layer of phosphate crystals. Cavities between crystals enable a 

better anchoring of the powder paint. Once pretreated, the surface needs to be heated for the 

crystal water to evaporate. This heat treatment may result in poor performance if the 

temperature is disadvantageous. 

Falk Lack AB is a company applying this technique in their everyday process. They want to 

clarify if a heat treatment at 200°C instead of 120°C will have a negative impact on the 

powder paint adhesion. 

A series of scratch tests indicated no loss in paint adhesion at the higher temperature. On the 

contrary, a slight improvement was detected. The mean critical load was 7.72 Newton higher 

after heat treatment at 200°C instead of 120°C. 

The steel sheets being zinc manganese phosphated, heat treated at 200°C and powder painted 

can be considered to have equivalent performance as those heat treated at 120 ° C.  



 

 

Förord 
 

Jag vill passa på att tacka några som varit till stor hjälp under projektarbetets gång. I 

synnerhet Jan Frisk på Falk Lack AB för sitt engagemang och stöd. Jag vill även tacka min 

handledare Walid Khraisat och Bengt Löfgren på Triple Steelix. Slutligen ett stort tack till 

Mikael Fallqvist som vid ett flertal tillfällen har bollat idéer med mig.  
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1 Introduktion 
 

Material som används i mer eller mindre korrosiva miljöer behöver ett fungerande 

korrosionsskydd. Med hjälp av en effektiv lackeringsprocess kan en produkts livslängd 

förlängas avsevärt. Lackering kan ske på ett flertal olika sätt som alla har sina för- och 

nackdelar. En av dessa metoder är pulverlackering. Den förbehandling som materialet 

genomgår innan lackering lägger grunden för den slutliga prestandan hos färgbeläggningen. 

Detta projekt utvärderar pulverlackens vidhäftning på plåtar som har zinkmanganfosfaterats. 

1.1 Bakgrund 
Detta projektarbete genomfördes våren 2011 i samarbete med Falk Lack AB som är ett 

familjföretag beläget i Mora sedan 1979. Som namnet antyder går deras huvudsakliga 

verksamhet ut på att lackera plåtkomponenter. Deras målsättning är att tillhandahålla sina 

kunder med ett högkvalitativt korrosionsskydd. En ansenlig del av kundkretsen återfinns inom 

fordonsindustrin där kraven på korrosionsskydd är höga. De flesta återförsäljare av fordon ger 

sina kunder rostskyddsgaranti i flera år vilket innebär att företag som Falk Lack hela tiden 

måste ligga i framkant vad gäller utvecklingen. 

Falk Lack AB använder en ytbehandlingsprocess som bland annat kan tillämpas på kallvalsat 

stål, el- och varmförzinkat stål men även aluminium. Processen kan delas in i tre olika steg: 

 Zinkmanganfosfatering 

 Elektrodopplackering (ED-lackering) 

 Pulverlackering 

1.2 Problemställning 
När komponenterna har genomgått zinkmanganfosfatering torkas de. Detta kan ske vid olika 

temperaturer. Falk Lack vill få svar på om en högre temperatur har en negativ inverkan på 

prestandan. Detta kan t.ex. uttrycka sig genom sämre vidhäftning av pulverlacken. 

1.3 Syfte 
Målet med detta fördjupningsarbete är att utvärdera pulverlackens vidhäftning på plåtar av 

kallvalsat stål som först genomgått zinkmanganfosfatering och därefter värmebehandlats vid 

120°C respektive 200°C. Vilken skillnad i vidhäftning erhålls för de två temperaturerna? 

1.4 Avgränsningar 
ED-lackering och pulverlackering resulterar i två skikt med varsin vidhäftningsförmåga. I det 

här projektet utvärderades vidhäftningen hos pulverlackerade komponenter. Rent praktiskt 

hade två skikt krävt undersökning av många fler prover. Vidhäftningen påverkas av 

underliggande fosfatskikt och oxidskikt. Hur står inverkan var och en av dessa faktorer har på 

vidhäftningen är komplext. För att inte bli alltför omfattande så lades ingen större vikt vid 

oxidskiktet. Temperaturerna 120°C och 200°C användes då dessa var intressanta ur företagets 

perspektiv. 
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2 Processbeskrivning 
 

Hela processen är uppbyggd kring en rörlig bana. Komponenterna hängs upp av personalen 

och får därefter passera genom de olika processtegen. Alla komponenter förbehandlas med en 

zinkmanganfosfatering. Under nästa steg i processkedjan torkas komponenterna, detta för att 

driva bort väta från förbehandlingen. Beroende på användningsområde sker sedan ED-

lackering, pulverlackering eller både och. Under sista processteget sker en härdning av färgen. 

Slutligen packas komponenterna ihop och fraktas därifrån. En schematisk bild över processen 

från början till slut kan ses nedan (se Figur 1). 

 

 

Figur 1. Schematisk bild över de olika processtegen [1]. 

2.1 Zinkmanganfosfatering 
Stål har generellt sett svårt att binda till organiska beläggningar. Fosfateringsprocessen 

möjliggör en god vidhäftning av lack i efterföljande processteg. Lackering i kombination med 

fosfatering ger grundmaterialet ett förbättrat korrosionsskydd. Det känsliga fosfatskiktet har 

svårt att stå emot nötning och korrosion, därför krävs en skyddande beläggning av lack. De 

elektriskt isolerande egenskaperna som fosfatskiktet har förhindrar att rost som angriper repor 

och skador sprider sig under lacken [2]. 
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Fosfatbeläggningar kan appliceras på ytor av stål, gjutjärn, galvaniserat stål, zink, aluminium 

och kadmium. Det finns olika varianter av fosfatering som brukar delas in i tre olika typer 

[3][4]: 

 Järnfosfatering 

 Zinkfosfatering 

 Manganfosfatering 

 Kombinationer av dessa är vanligt förekommande beroende på de egenskaper som 

eftersträvas. Järnfosfatering ger ett tunt, amorft skikt med låg skiktvikt. Denna variant är den 

mest ekonomiska då rengöring och fosfatering kan ske på samma gång vid användning av 

lämplig kemikalieblandning. Järnfosfatering är lätt att använda men då skiktet är tunt har det 

svårt att dölja defekter på ytan. Kulören på skiktet kan också variera, något som kan synas 

genom en tunn färgbeläggning. Den mest använda varianten är zinkfosfatering som ger ett 

mellantjockt skikt med hög skiktvikt. Tjockleken går att variera inom ett ganska brett 

intervall. Zinkfosfatering ger bäst korrosionsskydd av de tre nämnda varianterna. 

Vidhäftningsförmågan är exceptionell god vilket gör den till en naturlig bas för färg och lack. 

Manganfosfatering är den variant som kan ge tjockast och tyngst beläggning. Strukturen är 

relativt kristallin vilket ger bra absorptionsförmåga vad gäller smörjmedel och oljor. 

Manganfosfatering appliceras ofta på delar till motorer som utsätts för nötning och riklig 

smörjning. [3][4] 

Hos Falk Lack delas processen in i nio steg [5].  

 Alkalisk avfettning 

 Sköljning 

 Sköljning 

 Aktivering 

 Zinkmanganfosfatering 

 Sköljning 

 Sköljning 

 Passivering 

 Sköljning med avjoniserat vatten 

Först sker en alkalisk avfettning med kaliumhydroxid som tar bort olja, fett och föroreningar. 

Hur effektiv zinkmanganfosfateringen blir beror helt och hållet på kemikalielösningens 

möjlighet att komma i kontakt med metallytan. Rengöring av ytan minimerar risken för 

störningar under själva fosfateringssteget. I de två efterföljande stegen sker sköljning med 

vatten för att få bort oönskade rester från avfettningen. Alkaliska rengöringsmedel 

neutraliserar den sura fosfaterande lösningen och förorenar processen vilket resulterar i en 

bristfällig beläggning. [6] 

 Innan den huvudsakliga fosfateringen sker en aktivering med titansalt. Aktiveringen skyndar 

på fosfateringssteget och resulterar i ökat antal fosfatkristaller per areaenhet samtidigt som 

kristallstorleken minskar. [7] 

Under själva fosfateringssteget utsätts komponenten för en lösning av zinkmanganfosfat. 

Kristaller bildas på ytan som får en ojämn struktur. Skiktvikten kan regleras med den tid som 

metallytan exponeras för lösningen. De två nästkommande stegen innebär ännu en sköljning 

med vatten för att bli av med restprodukter och föroreningsämnen. Passivering sker med 

silikonium. Porerna mellan fosfatkristallerna på ytan är naturliga angreppspunkter. 
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Korrosionsskyddet kan förbättras genom att behandla dessa. Slutligen sker en sköljning med 

avjoniserat vatten för att bli av med överflödiga kemikalier och restprodukter. [6][7] 

2.2 Torkning 
När komponenterna har zinkmanganfosfaterats återstår en del väta, i form av kristallvatten, 

som måste drivas bort. Komponenterna torkas då för att undvika väteförsprödning. Riktvärde 

för väteutdrivningstemperaturen är cirka 150°C [1]. Utöver detta riktvärde så bör inte 

fosfaterade ytor upphettas över 200°C. Vid höga temperaturer blir nämligen fosfatkristallerna 

spröda vilket gör att skiktets vidhäftningsförmåga såväl som förmåga att skydda stålet kan 

försämras [8]. 

2.3 Elektrodopplackering 
Processen innebär att komponenten sänks ner i ett bad med en vattenbaserad färglösning. En 

ström skickas genom badet och laddar upp färgpartiklarna. Dessa dras sedan till komponenten 

som har en motsatt laddning. Vid komponenten så frigör sig färgpartiklarna från lösningen 

och belägger ytan istället. ED-lackering avslutas med sköljning och härdning. [9]  

2.4 Pulverlackering 
Falk Lack använder en metod som kallas för elektrostatisk sprejning vid pulverlackering. 

Komponenterna sitter upphängda på en rörlig bana som passerar genom en box. I boxen sitter 

automatiserade sprejpistoler monterade på båda sidorna. Ett elektrostatiskt fält genereras 

mellan munstycket på sprejpistolen och komponenten som ska pulverlackeras. Pulverfärgen 

laddas upp elektrostatiskt när den passerar munstycket och kan appliceras på den jordade 

ytan. Efter att pulverfärgen har applicerats så härdas den i en 40 meter lång konvektionsugn.  

Pulverfärg är till skillnad från ordinär våtfärg helt fritt från lösningsmedel. Beläggningar blir 

jämna och släta eftersom man undviker problem med rinnande färg som droppar. Pulverfärg 

framställs genom att hartser av polymer, färgpigment och fyllnadsmedel mals ihop för att 

sedan värmas upp till smältpunken. Den smälta massan får stelna och pulveriseras sedan till 

finkornig pulverfärg (se Figur 2) av önskad storlek. [9] 

 

Figur 2. Exempelbild föreställande pulverfärg som används vid pulverlackering [10]. 
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Våtfärg kräver ett system som tar hand om lösningsmedlet och minimerar de miljöfarliga 

utsläppen av organiska föreningar. Det problemet finns inte vid pulverlackering som därmed 

kan anses vara ett miljövänligt alternativ. Pulverfärgen som missar komponenterna tas lätt 

omhand i boxarna och kan sedan återanvändas. Utnyttjandet av pulverfärgen kan uppgå till 

nästan 98 % där de minimala förlusterna återfinns i själva cirkulationssystemet. 

Pulverlackering har också den fördelen gentemot våtfärg att tjockare färgskikt kan erhållas 

med en enda sprutning. Den största nackdelen med pulverlackering är att det kan vara 

omständigt att byta färg. Det går heller inte att blanda ihop kulörer som man gör med våtfärg. 

[11] 

2.5 Härdning 
Den process där den applicerade pulverfärgen omvandlas till ett beständigt färgskikt kallas för 

härdning. Ofta används uttrycket att man ”bakar” komponenterna. Pulverfärgen som används 

vid pulverlackering är vanligtvis en härdplast och dessa behöver värme för att härdas. Hos 

Falk Lack sker detta i en 40 meter lång konvektionsugn. I en konvektionsugn värms luften 

upp och cirkuleras kring komponenterna. När pulverfärgen utsätts för värme flyter den ut i ett 

jämnt skikt varefter molekylkedjorna tvärbinder kemiskt till varandra. Resultatet blir en 

färgbeläggning med högre molekylvikt än innan som inte smälter när den utsätts för värme. 

[9] 

De två parametrarna som måste tas hänsyn till vid härdning är tid och temperatur. Dessa två 

styrs helt och hållet av pulverfärgens polymerisationsegenskaper. Bakningstemperaturen 

syftar vanligtvis på temperaturen i ugnen. Vid härdning av tjockare gods kommer metallen, 

ända tills den har uppnått ungens temperatur, att leda bort värme från färgbeläggningen. Detta 

leder i vissa fall till att färgbeläggningen inte utsätts för rätt temperatur under tillräckligt lång 

tid för att fullständig polymerisation ska kunna ske. [11] 
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3 Teori 
 

Här följer den teori som ligger till grund för de slutsatser som har dragits och de jämförelser 

som har gjorts. Litteraturstudie och informationssökning har genomförts med hjälp av 

databasen Metadex och litteratur relaterat till ämnet. 

3.1 Vidhäftning 
Redan innan komponenter pulverlackeras så är metallytan täckt av ett oxidskikt. Detta skikt 

bildas och tillväxer sedan naturligt efter det att den rena metallytan reagerat med den 

omgivande atmosfären. Det är lätt att inse att ett sådant oregelbundet skikt påverkar 

vidhäftningen hos beläggningar. Om komponenterna dessutom förbehandlats med 

zinkmanganfosfatering fås en komplex yta med olika skikt som var och ett inverkar på 

vidhäftningen.[12] Hur vidhäftning uttrycker sig är komplext och kräver god förståelse om 

olika mekanismer på en molekylär nivå. Ute i industrin ligger intresset främst i att kunna 

avgöra om en beläggning är tillräcklig för att möta upp de krav som ställs. I dagsläget finns ett 

flertal testmetoder för att analysera vidhäftningen hos beläggningar. Viktigt att tänka på när 

vidhäftningen testas är att olika metoder ger olika resultat. En beläggning som klarar sig 

jättebra i ett test kanske inte alls uppvisar samma vidhäftningsförmåga i ett annat. Det är alltså 

mycket behändigare att jämföra vidhäftningen för olika beläggningar med någon av 

metoderna än att ta fram ett universalt mätvärde för vidhäftningen. [12]  

När man testar vidhäftning finns det olika synsätt på problemet. För att förstå vilka krafter och 

bindningar som påverkar vidhäftning kan problemet studeras på en molekylär nivå. Atomära 

krafter och ytkrafter måste då tas med i beräkningarna. Experiment för att mäta upp sådan 

fundamental vidhäftning kräver stor noggrannhet. I praktiken är det svårt att genomföra dessa 

experiment och få fram bra mätvärden. Vidhäftning finns överallt runt omkring oss mellan 

ytor som är både smutsiga och ojämna. Problemet blir då svårt att tackla på det fundamentala 

sättet. Ute i industrin används istället tillvägagångssätt som är mer praktiskt användbara. I 

dessa situationer uttrycker sig vidhäftningen i form av interatomära och intermolekylära 

bindningar som uppstår mellan ytorna på materialen. Metoderna för att mäta upp vidhäftning 

använder sig då istället utav en relativt stor kraft jämfört med de små atomära krafterna. 

Experimenten blir något enklare och resultatet blir inte lika beroende av precisionen i 

utförandet. Praktiska uppmätningar av vidhäftning introducerar nya svårigheter då resultatet 

är väldigt beroende av det sätt på vilket kropparna separeras. Det finns mängder av 

provmetoder och variationer som passar olika situationer. Reptest, böjtest, avskalningstest och 

vridtest bara för att nämna några. Metoderna bygger alla på att en känd kraft appliceras för att 

man sedan ska kunna avgöra när kollaps sker. Beroende på hur ett test är konstruerat utsätts 

proven för dragspänningar, tryckspänningar och skjuvspänningar. Ett prov som visar på god 

vidhäftningsförmåga i ett specifikt test behöver inte visa samma resultat i ett annat eftersom 

olika mekanismer kan inverka. Ett vidhäftningstest med en metod avslöjar inte mycket om hur 

resultatet blir med en annan metod. Det är nästintill omöjligt att konstruera ett prov som 

passar för alla olika situationer. Istället får man utifrån givna förutsättningar och krav 

konstruera en metod som passar det specifika ändamålet. [13] 
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3.2 Reptest 
En metod för att utvärdera vidhäftning för en färgbeläggning är med ett reptest. Tekniken går 

ut på att frambringa en repa under kontrollerade former. En spets belastas med en känd last 

och dras över beläggningens yta. Lasten kan vara konstant, progressivt ökande och stegvis 

ökande (se Figur 3). Vid en viss kritisk last kommer beläggningen att kollapsa. Den kritiska 

lasten kan relateras till vidhäftning genom olika teoretiska modeller. Den kritiska lasten kan 

bestämmas genom att mäta den akustiska emissionen (AE) med inbyggda sensorer. När 

beläggningen ger efter kommer sensorerna att registrera det ljud som alstras. Genom att 

studera skillnader i ljudnivån kan man avgöra när beläggningen ger efter. Den kritiska lasten 

kan fastställas genom att studera sprickan med det inbyggda ljusmikroskåpet. Vid reptest 

mäter man utöver AE även penetrationsdjup, friktionskraft, friktionskoefficient och den 

applicerade normalkraften. Dessa parametrar ger tillsammans tillräckligt med information om 

beläggningens egenskaper och kan användas vid kvalitetskontroller. [14] 

 

Figur 3. Schematisk bild som visar hur ett reptest går till [15]. 

Resultaten från ett reptest är beroende av några viktiga parametrar. Dessa kan påverka 

experimentet och det är därför viktigt att ange givna förutsättningar på ett fullständigt sätt. 

Spetsen är ofta tillverkad av diamant men även andra hårda material förekommer. Detta 

minskar slitaget på spetsen och ger minimal påverkan på repningsmekaniskmerna. Spetsen 

kan vara utformad på olika sätt, vanligtvis sfärisk, konisk med en skarp spets, eller 

pyramidformad. Radien för en skarp spets bör vara en storleksordning mindre än djupet eller 

bredden på repan. Vid utförande av experiment är det vanligast att spetsens appliceras 
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vinkelrätt mot beläggningens yta för att sedan ”gräva” sig ner. Vinkeln behöver inte vara 

vinkelrät mot ytan utan kan justeras beroende på omständigheter. Den relativa hastigheten 

mellan spetsen och ytans beläggning sätts till ett värde och hålls konstant utav 

mätutrustningen. Längden på repan bör vara 20 gånger större än djupet eller bredden (vilket 

som är störst) för att undvika oönskade effekter. Vid ett reptest kan antingen 

penetrationsdjupet eller belastningen hållas konstant. När man testar vidhäftningen hos 

beläggningar ökas istället någon av dessa progressivt. [16] 

3.3 Friktion 
Relationen mellan friktion och plastisk deformation vid represt blir mer komplext än i många 

andra situationer. Kraften som verkar i normalriktningen till ytan motsvarar det flödestryck 

som uppstår vid deformationen. I reptestet svarar detta mot normalkraften FN. Friktionskraften 

som uppstår kan delas upp i en plogande och en vidhäftande komponent. För att utvärdera 

friktionen vid repning måste man bekakta deformationskrafterna som verkar både parallellt 

och tangentiellt i gränsskiktet. Krafterna kan givetvis verka i även i andra plan. De parallella 

krafterna skjuvar sönder bindningarna och materialet flyter relativt spetsen. Dessa 

skjuvkrafter utgör den vidhäftande friktionskomponenten FA. Kraften som verkar i tangentiell 

riktning utgör då den plogande friktionskomponenten FP. Den totala tangentiella 

friktionskraften kan skrivas som summan av dessa FT = FA + FP. Friktionskoefficienten 

definieras som kvoten mellan normalkraft och friktionskraft. Ur detta följer att 

friktionskoefficienten även den kan delas upp som µ = µ A + µ P. Den vidhäftande 

komponenten µ A är oberoende av den last som appliceras. Variation i vidhäftning kommer då 

enbart att bero på skillnader i µ P. [17] 
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3.4 Fosfatkristaller 
Under fosfateringsprocessen bildas olösliga fosfater på metallens yta. Det finns många 

varianter av föreningar som är teoretiskt möjliga. De mest förekommande är uppbyggda på 

formen Me3(PO4)2 · xH2O där Me representerar tvåvärda, metalliska katjoner. Ute i industrin 

inkluderar de flesta förbehandlingar Zn
2+

 som emellanåt kombineras med till exempel Mn
2+

, 

Ni
2+

 eller Fe
2+

. De föreningar som flitigast har observerats är zinkfosfaterna Zn3(PO4)2 · 4H2O 

som har en ortorombisk kristallstruktur och Zn2Fe(PO4)2 · 4H2O som har en monoklin. [18] 

Det finns olika sorters fosfatskikt som utifrån morfologin kan delas upp som antingen 

kristallina eller amorfa. Studerar man kristallina fosfatskikt kan kristallerna tydligt urskiljas 

medan amorfa har en mer oregelbunden och odefinierad struktur. De amorfa skikten är 

önskvärda då ett temporärt skydd mot korrosion eftersträvas. De kristallina skikten lämpar sig 

bättre som grund för färg och smörjmedel. [18] 

Fosfatskikt är inte ett tydligt skikt. Metallytan är täckt av distinkta kristaller, ofta i en 

förekomst bland amorfa faser. Ytan är oregelbunden och mellan kristallerna kan det 

underliggande substratet vara blottat. Denna metallyta brukar skyddas genom passivering i 

fosfateringens efterföljande steg. Metallytan möjliggör också de elektriskt ledande egenskaper 

som behövs vid ED-lackering. Håligheterna mellan kristallerna är det som på mekanisk väg 

möjliggör en förankring av färg och ger bättre vidhäftning. För att uppnå så bra vidhäftning 

som möjligt är det viktigt att fosfateringen ger ett heltäckande skikt med skarpa kristaller. Hos 

Falk Lack ligger kristallstorleken vanligtvis i storleksordningen 3 till 4 µm. [18] 

Fosfatskiktets kvalité och vidhäftningsförmåga kontrolleras fördelaktigt visuellt med 

ljusoptiskt mikroskåp eller svepelektronmikroskåp (SEM). Ytan karakteriseras genom att 

studera fosfatskiktets porositet, porernas volym och kristallernas täckningsgrad av ytan. 

Fosfaterade ytor framträder ofta matta och glanslösa vilket gör det lättare att upptäcka brister i 

fosfateringen i form av blanka områden. [18] 

Fosfatskikt beter sig på ett speciellt sätt vid höga temperaturer. Vid temperaturer som ligger 

mellan 80°C och 120°C kommer föreningen Zn3(PO4)2 · 4H2O att tappa två av sina 

vattenmolekyler. Detta steg är reversibelt och återfuktning kan ske vid tillgång av fukt. En ny 

kristallstruktur erhålls vilket kan förbättra skiktets prestanda och korrosionsmotstånd. Vid 

temperaturer som ligger kring 250°C kommer de två resterande vattenmolekylerna att torka 

bort. Steget när Zn2Fe(PO4)2 · 4H2O tappar sina vattenmolekyler är inte reversibelt då detta 

resulterar i en amorf struktur. När fosfater tappat alla vattenmolekyler kommer 

kristallstrukturen bli spröd och delvis förstöras. Detta försämrar skiktets prestanda vad gäller 

korrosion och vidhäftning. En temperatur i metallen kring 204°C och uppåt bör undvikas 

såväl som långa ungstider. Nickel och mangan höjer temperaturen vid vilken uttorkning sker. 

En optimal torkning förbättrar även fosfatskiktets motstånd mot de alkaliska elektrolyter som 

är närvarande vid ED-lackering. När fosfatskiktet fått en täckande färgbeläggning är 

fosfatkristallerna skyddade från de höga temperaturerna vid vilken färgen härdas. [18][19]  
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4 Experiment 
 

För att uppnå syftet med projektet genomfördes ett antal experiment på provplåtar som först 

behandlades hos företaget. Vidhäftningen testades med hjälp utav en serie med reptest. I detta 

kapitel ges en beskrivning av de förutsättningar som var givna och vilka parametrar som 

användes. Avsnittet innehåller även en kortare redogörelse över hur erhållna mätvärden har 

tolkats och framställts i resultatdelen. 

4.1 Material 
Provplåtarna av kallvalsat stål hade dimensionerna 100 mm x 200 mm x2 mm. Dessa 

förbehandlades med zinkmanganfosfatering där själva fosfateringssteget skedde under två 

minuter (se Figur 4). 

 

Figur 4. Provplåt av kallvalsat stål som har zinkmanganfosfaterats. 

Efter förbehandlingen torkades plåtarna i konvektionsugn. Hälften torkades vid temperaturen 

120°C i 30 minuter. Resterande torkades vid den högre temperaturen 200°C i 20 minuter. 

Några av provplåtarna pulverlackerades. Färgen som applicerades var av typ Volvo 1708 och 

färgskiktets tjocklek var 80 µm. De pulverlackerade provplåtarna härdades sedan i 

konvektionsugn vid temperaturen 210°C i 20 minuter. 

4.2 Vidhäftning 
För att kunna utvärdera vidhäftningen hos pulverlacken så genomfördes en serie med 

reptester. Utrustningen som användes för ändamålet var en reptestare från CSM Instruments 

av modell RST S/N: 27-0448. Spetsen var av modell Rockwell diamant med en radie på 200 

µm. Pulverlacken repades upp 10 millimeter med en last som ökade progressivt från 0.9 

Newton till 100 Newton. Rephastigheten var 10 millimeter/minut och belastningshastigheten 

99.10 N/min. Totalt sett genomfördes en serie på tjugo identiska reptester på fyra stycken 

pulverlackerade plåtar. Två av provplåtarna hade torkats vid 120°C och två hade torkats vid 

200°C. 
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En inbyggd sensor mätte upp akustisk emission, penetrationsdjup, friktionskraft, 

friktionskoefficient och den applicerade normalkraften vilket tillsammans gav beläggningens 

mekaniska signatur (se Figur 5). I grafen ges AE av den blåa kurvan. Inledningsvis ligger AE 

på en ganska jämn nivå medan beläggningen repas. När lasten ökar och delaminering av 

pulverlacken börjar ske så ger AE utslag i form av toppar. Den applicerade normalkraften går 

att avläsa som den linjära, mörkröda kurvan och den uppmätta friktionskraften som den lila 

kurvan. Mätutrustningen har sedan räknat ut och plottat friktionskoefficienten som inte är 

något annat än kvoten mellan friktionskraft och normalkraft. 

 

Figur 5. Exempel på en beläggnings mekaniska signatur som tas fram med reptest. 

För att kunna jämföra vidhäftningen mellan olika prover utvärderades när pulverlacken gav 

efter och kollapsade. Med hjälp av AE kunde den kritiska lasten och läget utmed repan där 

kollaps skett bestämmas. Reporna granskades sedan med ljusmikroskåp för att säkerställa 

resultatet. När beläggningen gav vika kunde det uttrycka sig i form av förändrad friktion. 

Dessa förändringar kunde vara svåra att avläsa och därför användes inte detta i samma 

utsträckning som AE. En god vidhäftningsförmåga innebär att färgbeläggningen kan stå emot 

repning bättre vilket ger en högre kritisk last. 
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När lasten var låg kunde beläggningen hålla ihop och undvika kollaps. Delaminering skedde 

då vid enstaka tillfällen på lokala delar utmed repspetsen vilket ibland kunde ses som små vita 

fläckar (se Figur 6). Dessa begynnande färglossningar kunde stundtals kopplas till de första 

små AE-topparna. När lasten var tillräckligt hög kollapsade beläggningen. Kontinuerlig 

delaminering skedde längs repan. Kanterna gav vika och blev krokiga (se Figur 7). I båda 

figurerna har repspetsen gått från vänster till höger. 

 

Figur 6. Repa vid låg last. 

 

Figur 7. Repa vid hög last.  
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Precis i övergången där pulverlacken kollapsar så bestämdes den kritiska lasten (se Figur 8). 

 

Figur 8. Repa där det tydligt syns var och när pulverlacken kollapsar. 

Vid reptester kan det emellanåt vara svårt att avgöra när beläggningen ger vika (se Figur 9). 

Genom att utvärdera AE och analysera repan optiskt med ljusmikroskåp kan den kritiska 

lasten bestämmas på ett korrekt sätt. 

 

Figur 9. Repa där det är ganska svårt att avgöra var och när pulverlacken kollapsar. 
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5 Resultat 
 

Här följer nu en redogörelse över de resultat som erhölls vid experimentet. En serie med 

reptester genomfördes varvid den kritiska lasten bestämdes. Mätvärden sammanställdes för de 

provplåtar som torkats vid 120°C (se Tabell 1) respektive 200°C (se Tabell 2). 

 

Tabell 1. Provplåtar som torkats vid temperaturen 120°C. 

Repa [nr] Repans längd vid kollaps [mm] Kritisk Last [N] 

1 3,59 36,46 

2 2,93 29,93 

3 3,02 30,87 

4 2,87 29,31 

5 2,84 29,01 

6 3,24 33,03 

7 3,08 31,44 

8 3,38 34,40 

9 3,44 34,94 

10 3,79 38,50 

 

Omfång 2,84 – 3,79 29,01 – 38,50 

Medelvärde 3,21 32,79 

 

Tabell 2. Provplåtar som torkats vid temperaturen 200°C. 

Repa [nr] Repans längd vid kollaps [mm] Kritisk Last [N] 

1 3,91 39,61 

2 3,57 36,23 

3 4,00 41,00 

4 4,40 41,00 

5 3,64 37,00 

6 4,12 41,72 

7 4,35 43,98 

8 4,00 40,56 

9 4,05 41,07 

10 4,24 42,90 

 

Omfång 3,57 – 4,40 36,23- 42,90 

Medelvärde 4,03 40,51 
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Vidhäftningsförmågan för pulverlacken kan jämföras grafiskt (se Figur 10). 

 

 

Figur 10. Jämförelse av vidhäftningsförmågan efter olika torkningstemperaturer. 
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6 Diskussion 
 

Vidhäftningen verkar inte ha påverkats nämnvärt av den något högre temperaturen. 

Fosfatkristallerna kan vid tillräckligt ogynnsam temperatur/ugnstid bli spröda vilket kan ge 

försämrad prestanda. I det här fallet behöver inte temperaturen/tiden varit tillräcklig för att 

sådan försprödning ska kunnat ske. Självklart är det svårt att avgöra exakt när denna 

försprödning inträffar. Litteraturen täcker inte in alla olika fall och omständigheter. För 

zinkfosfaterade ytor så kan i stort sett temperaturer kring 200°C och uppåt ge försämrade 

egenskaper. En avgörande faktor är fördelningen mellan de olika fosfaterna som bildas då 

dessa inte har samma förutsättningar. Falk Lack använder en variant av zinkfosfatering med 

mangan. Tillskott av mangan har en förhöjande effekt på temperaturen vid vilken uttorkning 

sker [18]. Detta kan vara en bidragande orsak till att försprödning inte inträffar. I det här fallet 

är det möjligt att temperaturen då uttorkning sker ligger något högre än 200°C. Exakt var är 

svårt att spekulera kring utan att genomföra ytterligare experiment. 

Reptesterna som genomfördes visade på en något förbättrad vidhäftningsförmåga efter 

torkning vid 200°C. Förbättringen var marginell men gick ändå som en trend genom 

experimentet. Det kan finnas flertalet orsaker till detta. En förklaring kan vara att en stor del 

av kristallvattnet torkat bort vilket på sina ställen har gett en lite annorlunda struktur. Detta 

har sedan uttryckt sig i form av en något högre vidhäftningsförmåga. 

Vidhäftningen skiljde inte mycket för de olika temperaturerna. I medelvärde så erhölls bäst 

vidhäftningsförmåga vid 200°C. Studerar man den kritiska lasten för var och en av reporna så 

ser man att det ibland var bättre vidhäftning för 120°C. Detta innebär att man kanske inte ska 

lägga alltför stor vikt vid den något förhöjda vidhäftningen. Det viktiga är att det inte går att 

upptäcka någon uppenbar försämrad prestanda hos färgbeläggningen. 

Reptesterna genomfördes vid ett tillfälle med samma utrustning och inställningar för alla 

provplåtar. Ur det hänseendet är det föga troligt att någon felkälla skulle ha påverkat delar av 

resultatet. Det ska dock understrykas att vid maximal otur så kan provplåtarna haft annorlunda 

förutsättningar redan innan de förbehandlades. Reptest genomfördes på mer än en provplåt 

från varje temperatur vilket gör det hela mindre troligt och till stor del eliminerar den 

felkällan. 

7 Slutsatser 
 

Pulverlacken uppvisade ingen försämrad vidhäftning på de zinkmanganfosfaterade ytorna 

som torkats vid 200°C gentemot de som torkats vid 120°C. Tvärtom så verkade den högre 

temperaturen resultera i något bättre vidhäftning. Denna förbättring var inte stor men ändå 

urskiljbar. Provplåtarna som zinkmanganfosfaterats, torkats vid 200°C och pulverlackerats 

kan därför anses ha likvärdig prestanda som de som torkats vid 120°C. 
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8 Förslag på fortsatt arbete 
 

Under det här projektets gång har vidhäftningen hos pulverlack utvärderats. Processen hos 

Falk Lack innehåller ett flertal steg som var och ett ger upphov till nya frågeställningar. Dessa 

kan förslagsvis ligga till grund för framtida projekt. 

Provplåtarna som användes till det här projektet var kallvalsat stål. Det är vanligt 

förekommande att komponenterna har varmförzinkats innan de kommer till Falks Lack. 

Zinkmanganfosfateras sådana ytor kommer troligtvis en större del zinkfosfater bildas. 

Vidhäftning efter olika torkningstemperaturer kan med fördel utvärderas för sådana 

komponenter. 

Metallytorna som behandlas hos Falk Lack är täcka av ett naturligt oxidskikt. Vilka för- och 

nackdelar medför detta oxidskikt? Hur mycket influerar oxidskiktet på färgens vidhäftning? 

Kan man höja prestandan hos färgbeläggningen genom att behandla oxidskiktet och i sådant 

fall hurdå? 

Många av komponenterna grundmålas med ED-lackering. Denna färg är våtlösningsbaserad. 

Hur kommer olika torkning av fosfatskiktet att påverka vidhäftningen i den situationen? 

Komponenter som det ställs höga krav på målas med både pulverlackering och ED-lackering. 

Hur mycket effektivare blir färgbeläggningens prestanda när båda lackeringsmetoderna 

används istället för bara den ena? 

Vidhäftning hos färgbeläggningar är bara en av aspekterna när det gäller komponenters 

prestanda. Processen kan även granskas ur korrosionsskyddshänseende. Hur mycket 

effektivare blir korrosionsskyddet när båda lackeringsmetoderna används istället för bara den 

ena? Kan processen justeras så att ett lika effektivt skydd erhålls med en av metoderna? En 

annan möjlighet är att försöka hitta temperaturer och ungstider vid torkning för att höja 

korrosionsskyddet hos fosfatskiktet.  
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