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Forskningsmiljön Produktionsteknik Väst

Miljön består av drygt 80 personer fördelat på fyra forskargrupper

- Termiskt sprutning
- Svetsning
- Skärande bearbetning
- Flexibel industriell automation

Placerade på Innovatumområdet i Trollhättan
Mer information finns på http://www.hv.se/ptw
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Termisk Sprutning

Områden:
• Termiska barriärskikt 
• Bränsleceller 
• Nötning och korrosion



Svetsning

Områden:
• Processutveckling
• Metallurgi
• Värmebehandling
• Experimentell och    

simuleringsbaserad 
forskning



Skärande Bearbetning

Områden:
• Processutveckling
• Sensorövervakning
• Maskindynamik



Flexibel industriell Automation

Områden:
• Robotik
• Processplanering
• Sensorteknik 
• Styrteknik



Projektet Biogas2020
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• Högskolan Väst deltar i arbetspaketet Teknik- och Processtöd

• Områdena/tillämpningarna är delvis nya.
Tidigare erfarenheter tillämpas på nya applikationer. 

• Vi löser problem genom samverkan med företagskontakter



• Forskare, ingenjörer och ingenjörsstudenter används som resurser

• Fokus på rådgivning, kontaktförmedling och tester med befintlig utrustning

• Examensarbeten sker främst under perioden mars till juni

Resurser



Exempel på insatser
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• Nya material på pumpkomponenter i tankstationer för biogas

• Ny ytbeläggningsteknik för komponenter i kvarnar på rötningsanläggning

• Studie kring att använda biogas som drivgas för processen termisk sprutning

• Osäkerhet kring gasflödesmätning hos Biogas Brålanda



Biogas2020 – Gasflödesmätning
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• Fråga kring gasflödesmätning ställdes via Innovatums projektledare

• Genomförde besök till kunden för att samla bakgrundsinformation

• Problemet beskrevs på ett av forskargruppens ingenjörsmöten

• Erfarenheter från ett gasprojekt som HVs svetsgruppen gjort kring ett 
skyddsgasprojekt ledde till kontakt med företaget Kompauto i Ludvika.



Biogas2020 – Gasflödesmätning
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• Besökte kunden tillsammans med  Kompauto och servicetekniker
Där diskuterades möjliga mätmetoder och olika sensorer.

• Kunden beslutade att köpa, installera och utvärdera en ny sensor

• Installation är gjord på en gård och utvärdering av tekniken pågår
• Kunden upplever att den nya mätmetoden fungerar bra även vid 

temperaturvariationer, låga flöden och vid höga tryck 
• Viktigt att man som köpare av en anläggning inte bara köper funktion i 

styrprogram utan även programkoden så uppdatering är möjlig i framtiden.



Kompauto – Om Gasflödesmätning
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