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Revolutionerande dansk uppfinning
tiodubblar ythårdheten på rostfritt stål
Alla maskinbearbetningsföretag, ingenjörer och utvecklare som arbetar med rostfritt stål vet hur svårarbetat detta material
är och speciellt hur stora problemen är vid
härdning av materialet.

SLT träffar Claus Löndal och Mia Höholt
Grundtvig hos företaget Expanite i deras
produktionslokaler i Hilleröd en knapp halv
timme norr om Köpenhamn.
- Det hela började egentligen då tre forskare
vid DTU (Danmarks Tekniska Universitet) vid
avancerad teknologi utarbetade härdningsprocesser som med kundanpassade lösningar
förändrar materialets motståndskraft och gör att
det upp till tio gånger ökar materialets förmåga
att motstå repor, korrosion, ihopskärning och
nötning – alltså längre hållbarhet och livslängd
för produkten berättar Nordic Sales Manager
Claus Löndal som i årtionden arbetat med
maskinell bearbetning och ytbehandling.
Speciell process
På SLT:s fråga om hur tekniken går till så
svarar Löndal: ”I speciella ugnar åstadskoms ett
vakuum och vi tillför kväve samt en anpassad
värme som förändrar godsets yta så att moståndskraften mot exempelvis slitskador och korrosion
avsevärt förbättras” fortsätter han samtidigt som
han förklarar att sveriges, norges och danmarks
största företag redan upptäckt den patenterade
tekniken.
- Varför har ni då inte berättat detta
tidigare..”vi har nu utvecklat och testat tekniken
som gjort enorm succé. Vi har åtta anläggningar
för den nordiska marknaden, en i Stuttgart och
fyra i Ohio och vi är nu i fasen att lansera oss
över hela den högteknologiska tillverkningsindustrin” förklarar Löndal.
Intensivt arbete med lansering och
information
Vid en demonstration av bearbetat material som genomgått härdningsprocessen är det
för alla tekniker uppenbart att man i Hilleröd
åstadkommit en yt- och härdningsprodukt som
kommer att öka livslängden på en rad viktiga
maskiner inom många branscher. Vad består
svårigheterna då i att få metoden mer känd?

- Vi arbetar intensivt både med kundbesök
och att skicka pressreleaser till olika tidningar
men svårigheten består troligen i att hitta rätt
personer inom företagen. Exempelvis läsare med
teknisk kunskap, ingenjörer med specialité att
arbeta med maskinell bearbetning och ytbehandling berättar Mia Höholt Grundtvig.
- En svårighet är att rent tekniskt förstå att
vi med värme, vakuum och kväve förändrar
materialets korressiva egenskaper samtidigt som
livslängden ökas.
- Dessutom så har vi skräddarsydda lösningar
som helt anpassas till kundens behov. ExpaniteHigh-T, ExpaniteLow och SuperExpanite är tre
metoder som tillfredsställer de flesta kundernas
behov och det spelar ingen roll om det är inom
läkemedels-, livsmedels- eller fordonsindustrin
– dessutom levererar vi inom 6-9 dagar avslutar
Claus Löndal.

