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Det här gör vi pä Candor

?
l_ Batteridivisionens huvudproduktet ir blyackumulatorer (industri-,

start- och ubåtsbatterier), torrbatterier, laddningsutrustning samt
utrustningar och kemikalier fltir kemisk ytbehandling. Divisionens

dotterbolag Kemiska AB Candor svarar ftir det sistnämnda verk-
samhetsområdet, dvs utrustningar och kemikalier ftir metallbe-

läggning av ytor. AGAklipp har giort ett besök på Candor i Norr-
köping ftir att få veta lite mer om ftiretaget, dess produkter och
kunder.

o

ii

Candor inlemmades i AGA-koncernen i slu-
tet av 60-talet, då företaget köptes av Tu-
dor. Tudor hade sedan länge en avdelning för
ytbehandling i Nol och när man ville expan-
dera öll det sig naturligt att köpa in den stör-
ste konkurrenten, som var Candor. Båda ö-
retagen arbetade med i stort sett samma pro-
dukter. Äktenskapet utsattes i början lor
hårda påfrestningar, vilket återspeglades i
Candors resultat, som stagnerade under de

liirsta åren elter sammanslagningen. Till det-
ta bidrog också lågkonjunkturen i början av
70-talet. 1973 hade Candor återhämtat sig
och 1974 blev det hittills bästa året i företa-
gets historia med en faktureringsökning på
mer än 50 procent och en ftirdubbling av re-
sultatet. Hur har detta varit möjligt? Kom-
mer det att gå lika bra i fortsättningen? In-
nan vi låter de frågorna gå vidare till Rolf
Bergvall, som är chefl ftir Candor, skall vi
berätta lite om företaget, dess produkter och
kunder.

Be ställningsskrädderi

Candor hnns i Norrköping och har ca 100
anställda. Faktureringen för 1974 uppgick
till ca 33 Mkr. Företaget utvecklar, tillver-
kar och marknadsör processer, utrustning-
ar och kemikalier ftir galvanisk och kemisk yt-
behandling. Hit hör ftirkromning, ficirnick-

ling, plastplätering m m. Köparna till Can-
dors produkter återfinns i verkstadsindustrin,
elektronisk industri, bilindustri och liknande.
Namn som ASEA, Facit, Electrolux, LM
Ericsson hittar vi i kundregistret. Varje an-
läggning skräddarsys efter kundens specifika
behov. Candor har hittills inte levererat två li-
kadana anläggningar. Ibland har kunden på
egen hand preciserat sina krav, men lika ofta
överlåter man till Candor att ge hela den tek-
niska lösningen på ett ytbehandlingsproblem.

Candor-anlciggning för hdrdförkromning av
hydraulkomponenter vid HIAB-FOCO AB,
Skellefteå.
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Anläggningarna konstrueras av Candor,
men tillverkningen läggs ut på underleveran_
törer.

- Aldrig en mekanisk tillverkning till
Candor, säger Rolf Bergvall, vi skall hakun-
nandet inom företaget, men att bygga upp en
verkstadsenhet vore helt fel. Då skulle vi
ständigt behöva oroa oss ör beläggningssi-
tuationen.

Hittills har det ocksä varit köparens mark-
nad när det gäller den typ av tillverkning som
Candor lägger ut.

Candor levererar således hela ytbehand-
lingsanläggningar och dessa svarar ör en be-
tydande del av faktureringen. Anläggningen
är dock ofta den minst lönsamma delen av
ett projekt. Det är den löpande ftirsdljningen

av kemikalier som Candor till stor del lever
av. Namnen på dessa kemiska produkter ger
den oinvigde de mest hårresande associatio-
ner och man upplever sig stå mitt i en arse-
nal av gifter fullt tillräcklig att utrota större
delen av mänskligheten på ett litet kick. Cya-
nider, fluorider, kromsyra, metallsalter osv,
samtliga fruktansvärt skadliga om man
handskas med dem på fel sätt.

- Utsätter man inte den personal som ar_
betar med dessa ämnen ftir en massa hälso-
risker?

- Säkerhetskraven är givetvis rigorösa
och rätt hanterade är de här varorna inte
skadliga. Hos oss har varje medarbetare bl!
vit något av en specialist på det han håller på
med, vilket givetvis minskar riskerna. Vi har

ocksä extremt liten personalomsättning och
slipper att lära upp nya medarbetare att
handskas med kemikalier. Hälsokontroller-
na är också mycket omfattande, och hittills
har vi inte upptäckt några symtom på ftir_
giftningar.

Miljövård, nytt lovande
område

På senare år har intresset flrir industrins mil-
jöproblem ökat starkt. En verklig bov i ned-
smutsningsdramat har de utsläpp som kom-
mer från ytbehandlingen varit. Detta har lett
Candor in på en ny, expansiv produktlinje:
att ta hand om det avfall som kommer från
anläggningarna. Numera tillåts inte ett före-
tag installera en ytbehandlingsanläggning
utan att avfallsfrågan är tillfredsställande
löst. En komplett paketlösning från Candor
består av process, anläggning, kemikalier och
avfallsrening. De flesta gamla anläggningar
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- Jämftirt med andra länder har Sverige

varit tidigt ute när det gäller att tillgripa nya
och radikala lösningar fiir att få bukt med pro-
blem av det här slaget. I Sverige finns idag inte
någon ytbehandlingsanläggning i drift sf§
inte har någorlunda tillfredsställande reniff
Våra nordiska grannar är nu igång på mot-
svarande sätt och där har vi en stor marknad
ftir våra produkter.

öststaterna ny marknad

Candors huvudmarknad är de nordiska län-
derna. Exporten till länder utanlcir Norden
ökar emellertid starkt. Särskilt intresse rik-
tas mot öststaterna, bl a Polen, Sovjetunio-
nen och 1-eckoslovakien. I Sverige finns 7-g

Lagret i Norrkciping med förpackade kemi-
kalier klara för leverans.

Analyslaboratoriet pd Candor ddr bl a den
kemiska sammansdttningen av olika bad
kontrolleras.
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,(ag i branschen, varav ffe, märkligt nog.

,ger i Norrköping. Candor är lika stort som
.te övriga tillsammans. Recepten på de ke-
miska produkter som Candor mark-
nadsflor tas till stor del fram inom f"oretaget.
Resten kommer från licenser och agenturer.
Genom licensköp tillfdrsäkrar sig Candor
kunnande även pä de områden där man själv
saknar resurser.

- Internationellt sett är vi ett litet öretag
och har inte samma resurser ftir forskning
och utveckling som de utländska jättarna.
När det gäller tekniskt kunnande ligger vi väl
framme och på vissa specialområden som
t ex avloppsvattenteknik är vi ledande.

Skälet till det iir att vi hiir i landet haft en ra-
dikalare syn på våra miljöproblem och ör-
utsättningslöst angriper dem. Vi har inte be-
hövt ta någon producenthänsyn, som ofta är
fallet utomlands. Nu går utvecklingen mot
att inte bara förändra adallets kemiska egen-
skaper, så att de blir mindre skadliga, utan

i/al.så att kunna återvinna kemikalierna i
'$ocessen. Det innebär visserligen att vi kan-

ske får sälja en mindre volym kemikalier än
vi annars skulle gjort, men utvecklingen får
givetvis inte hindras av sådana argument.

^ - Roll nu är vi kanske mogna att besva-
,,ftfrag^n om varftir det gått så bra ftir Can-
[or de senaste två åren.

- Det flrnns naturligtvis en mängd ftir-
klaringar. Huvudskälet hittar vi i våra perso-
nella resurser. Hdr har vi byggt upp ett tek-
niskt kunnande som blivit vårt främsta kon-
kurrensmedel. God service, avancerad pro-
blemlösning och bra produkter är en kombi-
nation som brukar ge utslag och så är fallet
även hos oss. Vi har också blivit delaktiga av
den allmänna konjunkturuppgången.

- En faktureringsökning med över 50
procent och en ftirdubbling av resultatet, hur
länge kan kurvan behålla den riktningen?

- Vi har lyckats nå det resultatet utan att
lorstärka vår organisation nämnvärt. Det in-
nebär att omsättningen per anställd ökat i
motsvarande grad. Men vi kan inte pressa vå-
ra medarbetare hur Iånst som helst och skall vi

ifla ytterligare behöveI vi flera kvalificerade*fiedarbetare. Vi kan inte hålla samma ök-
ningstakt 1975, som dessutom i flera avseen-
den är ett svårbedömt år. Orderingången är
god, men en konjunkturnedgång i verkstads-

, riqdustrin kommer omedelbart att avspegla sig
{L'ninskad åtgång av kemiska produkter. 1975

kommer att bli ett år då vi liksom i början av
7O-talet bygger upp våra resurser för att kun-
na ta tillvara de möjligheter som kommer att
finnas när konjunkturerna vänder uppåt igen.
Vi kommer också att satsa mer på export. För
närvarande härrör drygt 25 procent av vår
omsättning från export. För övrigt tror jag att
det är mycket viktigt att man har en god be-
redskap om det skulle bli kärvare tider, inte
minst på det psykologiska planet. Vi har utar-
betat en beredskapsplan lor 1975 med olika
handlingsalternativ och att lorbereda och ut-
forma dessa är en uppgift ftir hela personalen.

- Du har framhållit att de anställda i Can-
dor är nyckeln till framgångarna. Vad säger
du till dina medarbetare när de kört fast i ett
problem?

- Var observanta, ifrågasätt allting, an-
vänd fantasin, hitta på nya lösningar!

Galvanolikriktare - produktinformation
från Kraftelektronik

I AGAklipp 1974:14-15 beskrev vi mycket
kortfattat en NO-BREAK-anläggning, en av
våra moderna produkter.

Denna gång har turen kommit till s k

GALVANOLIKRIKTARE - tyristorreg-
lerad likriktare typ HBUG ör ytbehandling

- som används i många sammanhang inom
ytbehandlingsindustrin. Vi listar några an-

vändningsområden: Avfettningsbad, kad-
miumering, förnickling, hård- och glansför-
kromning, eloxering samt guld-, silver- och
kopparbeläggning.

Galvanolikriktarna är sekundärreglerade
och har tyristorer i 6-puls strömsugarkopp-
ling.

Hög reglernoggrannhet ftir ström och
spänning gör att skikttjocklek och ytfinhet
kan hållas inom snäva gränser. Utgående lik-
ström och likspänning kan inställas konti-
nuerligt mellan noll och respektive märk-
värde.

Två eller flera enheter kan parallellkopp-
las. Statisk eflektbrytning med tyristorer till-
lämpas då gods hängs ned eller tas ur badet
samt vid polvändning. Inga rörliga delar for-
utom tystgäende fläkt förekommer. Elektro-
niskt överstömsskydd fungerar som auto-
matsäkring.

Amperetimmeräknare ingår som stan-
dard. Elektroniskt styrd polväxling är möjlig i
vissa storlekar.

Sd hrir ser en Galvanolikriktare typ HBUG
815000 ut.

Blockschema

1 Srrömlransrormator
2 Huvudkontaktor
3 Huvudtranslormator
4 Srömsugare
5 Likriktardel med ryristorer
6 Skömlör«jrjningförsrvrelektronik
7 Fasrel€rensenhet
I Pulstldmodularor
I Tändpulsdon
'10 Amperetimmeråknare,elektronikdel
l0a Amperetimmeråknäre, räkn€verk
I 1 Analog g.indkreE
12 Fleglerförstä.karefdrspänning
13 Feslerförstärkare för ström
14 Etektronisktöverströmsskydd
l5 Potenriome'terfirrkompensering
l5a Kompenseringsförstärkare
16 Potentiomete. för ström-

inställning l»Böruärde»)
17 Porentiometer för spännings'

insrållning {»aijruårde»)
18 Voltmete.
19 Amperemeter
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