Information om Centrum för renhet 2018:
Centrum för renhet är till för er som:
• Vill utöka er kompetens inom området renhet, både partikelrenhet och ytrenhet i
produktion/verkstadsindustri.
• Vill påverka forskningen inom området
• Vill utöka era nätverk inom området
Projekt hittills:
• Extraktionsmetoder vid renhetsprovning
• Tvätt med ultrarent vatten
• Torkmetoder inom industrin idag
• Ytanalys av kontaminering av olja och fett
• Robusthet hos spolning
• Tvätteffektivitet – effekt av kontaminerad vätska
• Logistik och renhet
• Robusthet analyssystem (mikroskopsanalys)
• Årets (2018) projekt handlar om partikelrenhet vid montering, med fokus på att undersöka
hur man kan bibehålla renhet genom monteringsprocesser men även hur exempelvis olika
ytbehandlingsprocesser påverkar resultatet.
Medlemmar idag
SKF AB
Volvo CE
Volvo Technology AB
Volvo Cars AB
Gnosjö Automatsvarvning AB
Lesjöfors Industrifjädrar
Exova Materials Technology AB
Parker Hannifin
Specma AB
GKN Driveline AB
BorgWarner Sweden AB
Autotube AB

Medlemsmöte
• Medlemsmötet hålls en gång årligen, vanligen i februari.
• På medlemsmötet presenteras resultat av genomförda projekt
• Det nätverkas och kontakter knyts mellan t.ex. underleverantörer och större företag.
• Studiebesök genomförs i verksamhet som är relevant för renhet i produktion.
• Nästa års projekt röstas fram av medlemmarna. Projektförslag tas gärna emot av
medlemmarna.

Som medlem får ni:
• Tillgång till CFR:s hemsida inklusive medlemssidor
• Medlemsmöte minst 1 gång/år. Möjlighet att påverka medlemsprojekt
• Tillgång till projektresultat från medlemsprojekt från det år ni går med. Normalt drivs ett
projekt per år
• Studiebesök
• Omvärldsbevakning; mässor och standardisering
• Inbjudan till att delta i större FoU-projekt
• Nätverkande
• 10% rabatt på renhetsanalyser hos Swerea IVF
Vad krävs för att vara med
• Medlemskap kostar 30 000kr år 2018 (årlig höjning med 1000kr) och företag. Flera personer
från samma företag kan vara med utan extra kostnad.
• Företaget behöver skriva på ett avtal.
• All annan medverkan är i princip frivillig, men man får ut mer om man besöker möten och
medverkar i projekt.
Anmäl dig via mail
Skicka en intresseanmälan via mejl till emma.holmstrom@ri.se Flera från samma företag kan vara
med. Välkomna!
Har du några frågor, ring eller mejla gärna oss!
Pär Andersson, 031-706 61 08, par.andersson@ri.se
Caiza Persson, 031-706 61 05, caiza.persson@ri.se
Emma Holmström, 031-706 61 43, emma.holmstrom@ri.se
Cecilia Groth, 031-706 60 40, cecilia.groth@ri.se

Det är klart att ni ska vara med!
Centrum för renhet ger er möjligheter att påverka och få stöd för ert renhetsarbete. Det ger er också
tillgång till forskning.

