RPR-METODEN
Richard Lindberg på Ulinco Vulctech AB i
Göteborg ser fram emot ett av företagets mest
spännande projekt någonsin. Man ska byta
hårdgummilining på 300 meter rör och för första gången i Sverige använda RPR-metoden.
– Både vi och kunden är överens. Det är dags
att köra i skarpt läge. Fördelarna är så stora
jämfört med konventionella metoder.

Richard Lindberg, Ulinco Vulctech AB

RPR-metoden
sparar tid och pengar

Principskiss som visar hur RPR-metoden fungerar.
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RPR-METODEN

R

ören har dimensionen 600 mm och
består av både raka och böjda delar.
Hårdgummiliningen är fem millimeter
tjock och sitter på insidan av rören. Den
ska nu ersättas med en annan typ av gummilining
eftersom livstiden för den gamla runnit ut.

”ÄVEN OM DET FINNS VISSA
BEGRÄNSNINGAR ÄR FÖRDELARNA
SÅ UPPENBARA INOM EN RAD
OLIKA APPLIKATIONSOMRÅDEN”

JOBBIGT – OCH FARLIGT
Det är normalt sett ett styvt jobb att ta bort det
gamla gummiskiktet, som har fungerat som
korrosion och slitskydd. Den vanliga metoden
är att använda högtryckspolning med vatten och
roterande munstycken.
– Men det är en farlig metod. Man använder
tryck på 2 500 till 2 800 bar och då handlar det
om skarpa restriktioner och stora säkerhetsavstånd,
kommenterar Richard Lindberg. Det får inte finnas
annan personal i närheten.
– Används rören för kemisk media, så kan man
inte bara släppa ut vattnet efteråt. Det kan ha kontaminerats och måste tas om hand och behandlas
efteråt.
Men det räcker inte med högtrycksspolning.
Stålrörens insidor måste blästras för att komma
till rätt renhetsgrad och ytprofil, besiktigas med
tanke på korrosionsskador och slutligen mäter man

mängden klorider i stålet när gummit är borta.
– Med RPR-metoden kommer man undan de
farliga och tidsödande momenten. Jag uppskattar
att processen går två-tre gånger snabbare. Man
slipper framför allt den riskfyllda hanteringen med
oerhört höga vattentryck.
HÖG INDUKTIONSVÄRME
RPR-metoden går i korthet ut på att man för in
en lans med en profilerad kloss i spetsen. Klossen
överför strömmen (min 65 A) via inbyggda spolar,
som snabbt hettar upp stålet. Stålytan värms snabbt
upp av induktionsvärme till en hög temperatur (ca
150º-200º), vilket gör att kontaktskiktet på det
applicerade materialet släpper från stålet.
– Sedan använder man en typ av barkspade och
avlägsnar gummit. Vid hårdgummilining i rör
måsta man spräcka gummit för att få bort det från
röret. Det är dammfritt, i stort sett rökfritt och man

får inga rikoschetter. Andra kan arbeta i närheten
utan att behöva riskera liv och hälsa, kommenterar
Richard Lindberg.
De begränsningar som finns med metoden är att
man behöver mycket ström. Det kan även i vissa
fall bli problem om det finns dolda ytor med exempelvis ledningar bakom. Något som är tänkbart
exempelvis ombord på ett fartyg.
DIFFUSIONSTÄTT MATERIAL
Men i det här speciella fallet handlar det om rör
som monteras ner och transporteras till verkstad
där de ska förses med ny mjukgummilining av
butylgummi – det diffusionstätaste material man
kan använda i det här sammanhanget.
– Vi har även testat RPR-metoden på epoxyfärger
och mjukgummilining med samma goda resultat.
Vi sparar massor av tid när ytskikt på ytor av stål ska
avlägsnas, kommenterar Richard Lindberg.
– Det har tagit ungefär tio år att utveckla metoden och jag är övertygad om att den kommer att
slå igenom på bred front. Även om det finns vissa
begränsningar är fördelarna så uppenbara inom en
rad olika applikationsområden.
MATS AHLSTEDT

Borttagning av gummi med RPR-metoden kommer att slå igenom på bred front, det är man övertygade om hos Ulinco Vulctech.
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