
Yt- och 
korrosionsskydd

 - alternativet till rostfritt stål
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VäxelmotorerIndustriväxlar Frekvensomriktare och motorstartare

NORD DRIVESYSTEMS koncernen

 Huvudkontor och teknologicentrum 
i Bargteheide vid Hamburg.

 Innovativa drivlösningar till över 
100 industrisektorer.

 7 tekniskt ledande produktionsanläggningar 
tillverkar växlar, motorer, frekvensomriktare 
med mera för kompletta drivsystem från 
samma tillverkare.

 NORD har 48 egna dotterbolag i 36 länder 
och distributionspartner i över 50 
länder. Dessa erbjuder rådgivning, 
monteringsverkstäder, teknisk support och 
kundtjänst på plats.

 Över 4.000 anställda över hela världen 
tillhandahåller kundspecifika lösningar.

Huvudkontor i Bargteheide Motortillverkning Produktion och montering Motormontering

OmriktartillverkningVäxeltillverkning
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Till skillnad mot vanliga lackeringar är  speciellt anpassad      
för att användas på aluminium.

Lack appliceras bara på ytan och täcker i vissa fall även    
porösa ställen. Eftersom lacket inte binds permanent med 
materialet kan det börja flaga redan vid låg belastning.

Ytbehandlingen med  består av ett basskikt             
som tränger in i aluminiumets yta och utgör grunden för 
korrosionsskyddet. Tack vare kombinationen med porfyllare 
uppnås en extrem motståndskraft och högre hårdhet jämfört    
med en obehandlad aluminiumlegering.

Ditt första val för att ge dina NORD-aluminiumprodukter ett gott yt- och 
korrosionsskydd: 

 står för ”NORD severe duty” och förenar det engelska ordet ”tough” (tuff) med ett passande pH-
värde. Det innebär att  står för ett skyddskoncept som rustar din applikation mot tuffa förhållanden. 
Tekniken bakom  döljer en ytbehandlingsmetod som utgör ett utmärkt alternativ till lackering i flera 
lager eller rostfritt stål och som är perfekt anpassad till NORD-produkter av aluminium med släta ytor 
(flygblad S3950). Den skyddar drivtekniken på bästa sätt i alla applikationer som används i mycket korrosiva 
omgivningar. Produkten ger till och med ett beständigt skydd mot aggressiva rengöringsmedel, vilket 
innebär att  är särskilt lämpad för användning inom livsmedels-, kemi- och läkemedelsindustrin.

01. Lackyta

02. Lack

03. Aluminiumyta

04. Aluminiumlegering

01. Porfyllarens yta

02. Porfyllare

03. Vidhäftningsskikt

04. Aluminiumlegering
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NORD DRIVESYSTEMS

Yt- och korrosionsskydd

 används där konventionella lösningar inte gör jobbet.

 Livsmedelsgodkänd i enlighet med             
FDA Title 21 CFR 175.300

 Kromatfri

 Flagar inte

 Ingen inträngande korrosion, inte ens vid skador

 Inga extra delar behövs

 Lätt att rengöra ytorna

 Beständig mot syra och lut

 Kräver inget extra arbete för installation och 
underhåll

 Jämn gång tack vare fläktlös motor med slät yta

 Kostnadseffektiv

 Lättmetall

 Aluminium leder värme mycket bra och har 
därmed en hög effekttäthet

Nackdelar med konventionella lösningar Fördelar med 

Lackerad drivenhet
 I många fall inte livsmedelsgodkänd

  Lacket flagar och spricker

 Korrosion som tränger in under lacken 

Kåpa
 Extra delar och tillkommande kostnader

 Det samlas smuts och bakterier under kåpan

 Dålig ventilation av drivenheten och därmed 
drift under ogynnsamma värmeförhållanden

 Tidskrävande installation och underhåll 

Rostfritt stål
 Kostnadskrävande

 Tungt

 Termisk belastning

-ytbehandlingen briljerar överallt där konventionella lösningar bara är en kompromiss. Produkten 
är godkänd att användas inom dryck- och livsmedelsindustrin och passar i synnerhet i mejerier samt inom 
kött-, fisk-, fågel- och skaldjursproduktion samt i bagerier. Fördelarna kan också användas effektivt inom 
läkemedelsindustrin, men också i alla mycket korrosiva miljöer som i vattenreningsverk, biltvättar samt på 
offshore-plattformar och vid kusten.
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Otaliga test och applikationer visar vilka påtagliga fördelar 
 har jämfört med lackering.

Utbrett angrepp kring skåran 
på grund av inträngande 
korrosion

Lack

Korrosionen hindras effektivt 
från att tränga in, trots skåran

Gravelometertest 
ASTM D3170:  
Över 90 % av lacken är borta

Gravelometertest 
ASTM D3170:  
Mycket intakt yta med några 
utbuktningar

Efter 12 månader på samma applikation:  
Lackerad växelmotor till vänster och  till höger

 bevisar sin extrema motståndskraft vid 
en direkt jämförelse på applikationen.



6  |  www.nord.com

Baserat på kemiska kompatibilitetstabeller från industrin visar  en extremt hög motståndskraft mot 
ett stort antal kemikalier. Mejla oss på (food@nord.com). Vi kan ge dig snabba besked tack vare vår databas.

NORD DRIVESYSTEMS

Yt- och korrosionsskydd

Kontakta oss för din individuella kemiska värdering nu!

Den kemiska beständigheten hos  i applikationsspecifika miljöer har studerats under flera år, 
vilket innebär att den insamlande informationen om beständighet i vissa bestämda miljöer ständigt utökas 
i vår databas. Kompatibilitetstester utförda i certifierat Ecolab-laboratorium bekräftar den uttalade 
beständigheten. Testerna gjordes baserat på rengöringsprocesser och inkluderade följande typiska steg:

 håller industrins typiska, tuffa rengöringsprocesser stången.

Spraya med varmvatten  
38 – 45° C

Låt verka i  
10 – 30 minuter per 
rengöringscykel

Tvätta med skummande 
rengöringsmedel

Skölj med 
högtryckstvätt  
38 – 45° C
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Besök oss på “www.nord.com" och ta   
en titt på våra referenser på sidorna 
”Branscher” och ”Referenser” för att få en 
överblick över NORD-produkternas olika 
applikationer med , i synnerhet 
inom livsmedels- och dryckindustrin.

Intyg om överensstämmelse enligt 
FDA Title 21 CFR 175.300

Huvudsaklig rekommendation, t.ex. för drivning med 
friliggande utgående växelaxel i påsticksutförande i 
en mycket korrosiv miljö

Alla -växelmotorer är utrustade med en axel av rostfritt stål – som standard med en utgående axel 
av V2A eller alternativt med en utgående axel av V4A. I båda utföranden används wash-down-skruvar 
tillverkade av rostfritt V4A-stål och statiska tätningar tillverkade i livsmedelskvalitet. Axeltätningarna 
(tillverkade av NBR som standard) kan valfritt tillverkas av FKM / Viton, vilket möjliggör ett ännu bredare 
användningsområde.

Du kan också dra nytta av NORD:s övriga möjligheter samordnade alternativ, som kompletterar din produkt 
optimalt i krävande applikationer (se flygblad S3950).

Passar för drivning med skyddad utgående 
växelaxel, t.ex. för flänsmontering i miljöer med 
måttlig korrosion

Axel av V2A-rostfritt stål som standard Alternativ axel av V4A-rostfritt stål

 och utgående axlar av rostfritt stål: En enastående kombination!



SE – S3900 Art. nr. 6064806 / 4420Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group

NORD Drivsystem AB
Headquarters / Huvudkontor
Ryttargatan 277
194 71 Upplands Väsby, Sverige
T:. +46 8 / 594 114 00
info.se@nord.com


