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Sammanfattning 

Lim undersöks för att se om företaget, Cidan Machinery, kan ersätta de existerande svetsfogarna på 

en komponent till deras kantviksmaskiner. Detta för att undvika det merarbete vilket svetsning 

medför eftersom konstruktionen kan bli skev av de spänningar vilka uppstår när den svetsade 

konstruktionen svalnar. Med hjälp av en analys med finita elementmetoden(FEM) kan en uppfattning 

av var de största spänningarna i vagnen inträffar skaffas. 

Litteraturstudien innefattar spänningarna uppstående av svetsning, förklaring av svetsmetoden 

Metal Active Gas, MAG, samt alternativa metoder till svetsning. Huvudfokus läggs på limning 

eftersom uppdragsgivaren har önskat detta. I litteraturstudien behandlas åldring vilket är en viktig 

faktor vid undersökning av hållfastheten hos lim över dess livslängd. Eftersom dragprov användes för 

att testa olika lim tas även detta upp. 

De testade limmen klarade av lägre spänning än väntat vilket kan bero på ytan hos provbitarna då 

denna var oslipad och belagd med ett oxidskikt. Ingen direkt effekt av åldringen kan ses vilket leder 

till att en uppskattning av livslängd ej kan göras. Analyser av konstruktionen visar var de största 

spänningarna uppstår och vid jämförelse med resultatet med dragprovet kan en del svetsfogar inte 

ersättas med lim. 

Sammansättning med lim är aktuellt i detta fall men eftersom alla sammanfogningspunkter inte kan 

limmas för att klara av spänningarna kan företaget inte överge svetsningen helt.  

Abstract 

Adhesive is examined to see if the company, Cidan Machinery, can replace the existing weld joints on 

a component on their metal folding machine. This is to avoid the extra work that welding causes due 

to that the construction may be skewed by the stresses that arise when the welded construction 

cools. An analysis with finite element method(FEM) makes it possible to get an estimation of the 

stresses that occur in the wagon when it is used. 

The literature study includes the stresses that forms during welding, explanation of the welding 

method Metal Active Gas, MAG, and alternative methods of welding. The focus is placed on adhesive 

since the client has desired this. Why aging is an important factor when examining the strength of 

adhesives and how to perform tensile test is included in the literature study. 

The adhesives tested withstood lower stresses than expected which may be due to the surface of the 

samples. This is because the surface was not grounded before the test and therefor had an oxide 

layer. No direct effect of ageing can be seen which leads to an expectation of the life length can’t be 

decided. Analysis of the construction shows where the largest stresses appears and compared with 

the result of the pull test, some of the welding joints cannot be replaced by adhesive. 

Joining with adhesive are current in this case but since all joining spots cannot be replaced by 

adhesive to resist the stresses, the company cannot give up the welding.  
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1. Introduktion 
Inom industrin används olika sammanfogningsmetoder där till exempel svetsning är en vanligt 

förekommande metod. På senare år har sammanfogning med lim börjat användas i en större 

utsträckning inom olika industrier. Metoden möjliggör enklare och lättare konstruktioner jämfört 

med konstruktioner där skruvförband eller svetsning har använts då lim har en förhållandevis låg 

densitet jämfört med nyss nämnda metoder.  

Cidan Machinery Sweden är ett företag med huvudkontor i Götene. De tillverkar cirka 400 

bearbetningsmaskiner för plåtarbete, såsom bockningsmaskiner och saxar, varje år. All tillverkning av 

produkterna sker på plats i fabriken lokaliserad i Götene. Företaget vill undersöka om möjligheten till 

alternativ sammanfogning istället för svets kan användas på deras maskinkomponenter. Detta 

examensarbete kommer undersöka en komponent i ett anslagsbord, vilket används i en 

plåtbockningsmaskin. Anslagsbordet används till att placera plåten vilken ska bockas på 

bearbetningsytan och komponenten detta examensarbete kommer fokusera på justerar avståndet 

till bockningskenan, vilken bockar plåten, vidare kallat vagn.

 

Figur 1. Anslagsbordet och vagnen. 

 

Figur 2. Anslagsbord med fingrar. 

1.1 Bakgrund 

Vagnen är konstruerad med ett fackverk mellan två balkar och monterad på ett anslag vilket håller 

upp bearbetningsytan. Hela anslaget är en viktig del eftersom plåten vilken skall vikas inte kommer 

ligga plant mot anslagsbordet om den är skev. Ligger inte plåten plant mot anslagsbordet kan 

förslitningsskador uppkomma på bordet samt att plåtarna kan repas och skadas under bearbetning. 

Problemet uppstående vid sammanfogningen av fackverket är att värme uppstår vilket ibland leder 

till att metallen i vagnen deformeras, i figur 3 visas var svetsfogarna på vagnen är placerade, liknande 

fogar finns placerade på andra sidan vilken inte syns i figuren.  
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Figur 3. Svetsen på vagnen  

Deformeringen kan upptäckas redan vid tillverkningen och åtgärdas på plats i Götene då detaljen går 

genom flera monteringssteg där ett fel kan upptäckas. Ju fler steg i produktionen vagnen går genom 

innan det upptäcks desto större blir kostnaden och besvärligare att åtgärda felet. I vissa fall upptäcks 

dock deformationen först på plats vid montering av maskinen hos kunden. Detta leder till extra 

arbete för montören på plats eftersom denne måste försöka åtgärda felet med de verktyg, vilket 

finns på plats eller kan montören behöva ett helt nytt anslag. Detta medför att kunden måste vänta 

på att få använda sin inköpta produkt och företaget måste frakta ett nytt anslag till kunden. Allt detta 

kan orsaka stor irritation hos både kunden men även hos montören eftersom denne måste köra fram 

och tillbaka för att slutföra arbetet. Med bättre och mer precis sammanfogningsteknik hoppas 

företaget på att reducera produktionskostnaden för maskinerna.  

 
Figur 4. Anslagsbord tillsammans med kantvikmaskin (Cidan 2018). 

Svetsförband har stor betydelse på hållfastheten och därmed säkerheten i en produkt. Val av fog kan 

inte ses som ett isolerat problem eftersom valet av detaljen samverkar med hur fogen ska svetsas, 

därför måste dessa faktorer kopplas samman eftersom fogen är en del av den information en 

svetsprocedur normalt ger (Anderdahl och Ström, 1989). 

Anledningen till att konstruktionen blir skev är för att stålet värms upp och vridning uppstår i 

konstruktionen. Vid svetsande av en fog bildas spänningar vilket gör att fogen dras mot 
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svetsriktningen. Tvärkrympning sker också när fogen stelnar vilket utsätter svetsfogen för en 

dragande kraft (Theseus.fi, 2018). 

Om alternativ sammanfogningsteknik visar sig fungera bra under maskinens drift, kan företaget spara 

tid och pengar på omarbete p.g.a deformationer i stålet orsakat vid svetsningen. 

1.2 Problemformulering 

Cidan Machinery har önskemål att i framtiden använda andra sammanfogningsmetoder än svetsning 

i sina produkter. 

För att minska det extraarbetet uppstående vid svetsning såsom slipning och korrigering av 

konstruktioner vilka förvrids på grund av restspänningar önskar företaget att ett underlag för 

framtida ändringar i produktion tas fram. Att konstruktionen slår sig är vanligt förekommande i 

Cidans produktion och åtgärdas genom uppvärmning av specifika punkter samt hydraulisk press, den 

senare metoden kan medföra att sprickor och försvagningar uppstår i konstruktionen. 

Den här rapporten kommer undersöka hur limfogar klarar av laster samt hur konstruktionens design 

kan ändras för att bli bättre lämpad för limning.  

1.3 Begränsningar 

Rapporten kommer inte ta hänsyn till hur förändringar inom produktionen ska se ut. Hänsyn till miljö 

och människors hälsa kommer att tas och information angående detta ges av limtillverkarens 

produktblad. Inga större ändringar i konstruktionens design kommer göras utan enbart ändringar på 

de komponenter vilka kan bli aktuella för limning. 

Projektet pågår i 20 veckor och motsvarar 30HP. 

2. Teoretisk bakgrund  
Detta kapitel kommer ta upp den bakomliggande teorin vilket användes till underlag för den 

analytiska delen av examensarbetet. 

2.1 Restspänningar 

Ett problem i stålkonstruktioner är de restspänningarna vilka kan uppstå vid sammanfogningen av de 

olika delarna. Restspänningar är de spänningar vilka finns kvar i konstruktionen efter det att 

grundorsaken till spänningsuppkomsten har tagits bort. Hur stor dessa spänningar blir beror dels på 

vilken metod som använts för att foga samman delarna i konstruktionen samt hur stålets 

sammansättning ser ut.  

2.1.1 Värmebehandling 

Värmeledningsförmåga, elasticitetsmodul, Poisson’s tal, specifik värmekapacitet och 

längdutvidgningskoefficienten är faktorer vilka påverkar hur restspänningarna kommer bli. 

Restspänningarna kan delas upp i makro- och mikrospänningar där makrospänningar är vanligt 

förekommande och är oftast stora nog att de kommer påverka konstruktionen. Mikrospänningar 

förekommer i alla konstruktioner (Totten, Howes & Inoue, 2002). 
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Poisson’s tal är en konstant vilket anger hur materialet reagerar på drag- och tryckkrafter. Materialet 

kommer att tryckas ihop i en riktning om det i en annan dras ut. För stål ligger denna konstant runt 

0.3. 

Materialets styvhet beskrivs med hjälp av elasticitetsmodulen, E, vilket är en varierande konstant 

beroende på materialet, de flesta stål ligger runt 200GPa. Ju högre elasticitetsmodul desto högre 

spänning krävs det för att töja ut materialet till en viss längd enligt Hookes lag, se ekvation 1 (Lundh, 

2000). 

𝜎 = 𝐸𝜀       (1) 

Specifik värmekapacitet, c, innebär den mängden energi vilket krävs för att öka temperaturen hos 

kroppen med en grad. Vid till exempel svetsning måste både elektroden och de delar vilka ska 

sammanfogas värmas upp till en viss nivå för att dessa ska smälta samman. Detta kan leda till att 

temperaturen blir så hög att det sker omvandlingar hos materialets sammansättning, till exempel 

bildas austenit vid 727℃   om stålet innehåller 0,8% kol. Austenit kan ge andra egenskaper hos 

materialet jämfört med ifall stålet hade haft en ferrit-sammansättning. Hög värmekapacitet leder 

även till att mer värme lagras i materialet (Leijon, 2014).  

Värmeledningsförmåga, 𝜆, är hur lätt materialet leder värme. Om materialet har en hög 

ledningsförmåga innebär det att ett större område påverkas vid uppvärmningen vilket leder till att 

spänningarna ökar när materialet kyls ner (Weman, 2016). 

Med hjälp av värmebehandling av konstruktionen efter uppkomsten av restspänningar kan dessa helt 

eller delvis elimineras. Om glödgning av materialet används till metod krävs det relativt höga 

temperaturer eftersom temperaturen måste nå kristaliseringstemperaturen för det aktuella 

materialet. Materialet måste sedan långsamt svalna, vilket kan ta flera timmar ifall konstruktionen är 

stor. För rena metaller gäller generellt halva smälttemperaturen för att nå kristaliseringstemperatur. 

Stora spänningar kan elimineras helt med hjälp av glödgning medan mikrospänningar, vilka existerar 

på grund av gitterdeffekter, kommer att finnas kvar (Totten, Howes & Inoue, 2002). 

2.1.2 Tryckbehandling 

Eftersom inte alla företag har möjlighet till att anlöpa en konstruktion efter till exempel svetsning då 

det kräver mycket energi och stora ugnar kan de punkter där spänningarna uppstår värmas upp och 

lokala restspänningar kan elimineras. 

Om tvärsnittet på materialet är enkelt, till exempel ihålig fyrkantsprofil eller ett rör, kan 

restspänningar till viss del elimineras med hjälp av att ett tryck appliceras på konstruktionen för att 

motverka den deformation vilket spänningarna har gett upphov till. Nackdelen med denna metod är 

att det kan uppstå sprickor vid sammanfogningspunkterna, om svetsning har använts för att 

sammanfoga delarna kan mikrosprickor i svetsfogen uppstå. Om det uppstår sprickor i svetsfogen 

kan föroreningar tränga in och orsaka korrosion. Ett sätt att motverka sprickbildningen kan vara att 

värma materialet innan trycket appliceras vilket gör att kristallerna i metallen inte knäcks av den 

pålagda lasten. 
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2.2. Sammanfogningsmetoder 
De vanligaste använda sammanfogningsmetoder i dagsläget för stål är; svets, lim, skruvförband och 

geometriska låsningar, denna del kommer ta upp fördelar och nackdelar med dessa 

sammanfogningar. 

2.2.1 Svetsning 
Svetsning är en utav de vanligaste metoderna att sammanfoga två delar, av främst metall, i en 

konstruktion. Vid svetsning sammanfogas delarna med hjälp av en liten mängd smält metall, den 

läggs mellan delarna och sedan svalnar och bildar svetsfogen. Detta gäller för de flesta typer av 

svetsar även om tekniken bakom den smälta metallen skiljer sig åt. Vid svetsningen värms materialet 

runt svetsfogen upp och ändrar materialegenskaper utan att materialet har smällt. Denna zon kallas 

för HAZ efter engelskans ”Heat-Affected-Zone” vilket betyder ”värmepåverkad zon”. Materialet 

liggande närmast svetsfogen påverkas mest av värmen och både topptemperaturen samt 

uppvärmningshastigheten minskar ju längre ifrån svetsfogen mätningen sker. 

Nedkylningshastigheten påverkas dock mindre av avståndet till svetsfogen och räknas till den tid det 

tar för materialet att gå från 800℃   till 500℃.  Detta på grund av att det är vid dessa temperaturer i 

de flesta konstruktionsstålen omvandlingen av austenit sker. 

Restspänningar måste beaktas vid svetsning. För att en svetsfog skall vara hållbar måste 

genombränningen av svetsmaterialet vara ordentlig, annars kan slagginneslutningar uppstå i fogen 

och därmed uppstår restspänningar. Detta kallas för stelkrympning och påverkar materialets 

utmattningshållfasthet och korrosionshärdighet negativt. Spänningarna kan minskas genom 

värmebehandling efter svetsning, eller genom att dela upp svetsfogen i mindre fyllnadssträngar och 

därmed blir smältpolens diameter mindre vilket gör att stelkrympningen blir mindre (0371 webb & 

reklam AB, 2018). 

Företaget använder sig utav svetsmetoden Metal Active Gas, MAG, vilken är den vanligaste 

svetsmetoden i dagsläget i Sverige. Metoden går ut på att en trådelektrod överför elektrisk energi till 

de önskade ytorna vilka ska svetsas ihop. Det bildas då en ljusbåge vilket får elektroden att smälta 

och därefter falla ned på arbetsstycket och bildar på så sätt svetsfogen.  

Skyddsgasen vid svetsning med MAG-tekniken är vanligtvis argon blandat med upp till 20 % koldioxid, 

även ren koldioxid används. Detta på grund av att argon är en ädelgas vilket gör att den inte reagerar 

med andra ämnen. Anledningen till att koldioxid blandas i är att ren argon har sämre egenskaper än 

när den är blandad, koldioxiden gör att inträngningen i materialet blir bättre. Om enbart koldioxid 

hade använts hade risken för oxidering varit större och risken för större sprutdroppar ökar, vilket 

försvårar mindre svetsfogar. Fördelen är att koldioxid är en billig och vanligt förekommande gas. 

(Weman, 2016). 

Fördelen med denna svetsmetod jämfört med andra metoder är att inga elektrodbyten behöver 

göras, mindre formförändringar p.g.a. krympning samt volymen på fogen är inte lika stor jämfört 

med exempelvis MMA svetsning. Risken för vätesprickor är nästintill obefintlig i härdningsbenäget 

stål, vilket orsakas av fukt i elektroden (Svets.se, 2018).  
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2.2.2 Limning 

Med applicering av lim mellan två olika ytor verkar materialet för att motstå krafter vilka vill sära på 

ytorna. Limfogning är en väldigt stark sammanfogningsteknik dock en metod vilket inte är lika vanligt 

förekommande i industrin jämfört med exempelvis skruvförband och svetsning.  

Limning ger en lättare vikt på sammanfogningen jämfört med andra sammanfogningsmetoder, vilket 

eftersträvas på alla rörliga maskiner eftersom att en lättare vikt ger lägre bränsleförbrukning och 

miljöpåverkan. Lim är en väldigt stark sammanfogningsteknik eftersom det fyller ut eventuella 

ojämnheter på ytorna vilka ska sammanfogas och ger en spänning fördelad över en större yta jämfört 

med exempelvis svetsning. Av denna anledning bör limning inte kombineras med andra 

sammanfogningsmetoder exempelvis skruvförband, eftersom att det uppstår 

spänningskoncentrationer vid skruvarna och hållfastheten försämras avsevärt (Stigh, 2009). 

 

Figur 5. Lim och skruvfogade strukturer vilka utsätts för trepunktböjning (Stigh, 2009). 

I flyg-, elektronik-, båt- och sportindustrin används limning flitigt. Förutom fördelarna nämnda ovan 

finns även andra anledningar till varför limning bör användas. Galvanisk korrosion kan uppstå när 

olika metaller ligger i kontakt med varandra, vilket förebyggs genom limning. En limfog absorberar 

även energi vilket leder till lägre ljudnivå samt minskade vibrationer, även vätsketäta förband kan 

erhållas. För sammanfogning av tunna plåtar är limning en utmärkt metod eftersom det varken 

kräver uppvärmning av ytan eller håltagning vilket kan leda till deformationer i kroppen. De 

sammanfogade kropparna kan även bestå av två olika material vilket är fördelen jämfört med andra 

sammanfogningsmetoder. 

Kunskapen om livslängden i limfogar är dålig och nackdelen med lim är känsligheten vid varma 

respektive smutsiga miljöer. Limfog kan inte motstå lika höga spänningar jämfört med exempelvis en 

svetsfog eftersom det inte är lika kraftfullt, dock kan en limfog oftast appliceras över en större yta 

vilket leder till att även limfogen kan ta uppta stora spänningar (Andersson, 2006).  

Ett avstånd på mindre än fem ångström (0,5 nm) mellan sammanfogningsytorna krävs för att få 

vidhäftning. Sådana släta ytor finns inte i verkligheten, vilket är anledningen till varför en vätska eller 

pasta används, med lim går det komma tillräckligt nära för att väta ytan och skapa en fog vilket fäster 

i materialets ojämnheter. Limmet stelnar sedan och dess egenskaper bestämmer hållfastheten i 

fogen. 
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För att ett lim skall vidhäfta en yta krävs alltså att limmet väter ytan, d.v.s. tränger in i ytans 

ojämnheter och inte ligger med droppar på ytan, se figur 6. Vätning uppnås endast genom att 

ytspänningen på det önskade materialet vilket skall limmas är högre än limmets ytspänning, vilket 

betyder att adhesionskrafterna skall vara större än de kohesiva krafterna i limmet, oftast inga 

problem på metaller p.g.a. dess höga ytspänning.  

Adhesionskrafter är de krafter vilka skapar spänning mellan materialet och limmet, därmed binds de 

olika molekylerna. Kohesiva krafter skapar bindning i ett enskilt material exempelvis lim. Dessa 

krafter håller ihop molekylerna i limmet och motstår externa krafter vilka appliceras på den limmade 

kroppen. 

Vidhäftningen ställer krav på rena ytor, det är även komplicerat att kontrollera fogarna och kan vara 

hälsoskadligt. Bästa hållfastheten med limning uppnås genom härdade lim, vilket är lämpligt på 

kroppar vilka utsätts för spänningar. Termoplastlim är känsligare för temperatur än härdplastlim. 

Härdning sker vanligen genom temperaturförändringar, ändring av PH-värde, syrefrånvaro, fukt och 

UV-ljus (Haraldsson och Karlsson, 2012). 

 

Figur 6. För vidhäftning krävs att limmet väter ytans ojämnhet (Epotex, 2018). 

De vanligaste brotten av skiktet är mellan limmet och vidhäftningen i materialet (adherenden), detta 

kallas “adhesivt brott”, det finns också fall där lager av limmet släpper, detta kallas för 

“kohesionsbrott” (Andersson, 2006). I figur 7 visas exempel på vanliga brott vid limning. 

 

 

Figur 7. Schematisk bild över brottfall vid limning (Sapa AB Technology, 2017). 

För att använda lim behöver egenskaperna hos limmet vara känt för att överhuvudtaget kunna 

användas. Några av de frågor vilka bör ställas är; 
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● Högsta respektive lägsta verkningstemperatur. 

● Utsätts fogen för vatten, lösningsmedel eller andra kemikalier. 

● Vilken last fogen skall överföra. 

● Fogens belastningar: fläk, skjuv eller drag. 

● Belastningsfrekvens: vibration, slag eller kryplast. 

● Kontinuerlig, växlande eller pulserande belastning. 

● Utsätts fogen för påkänningar exempelvis belastning, miljöpåkänningar och höga 

temperaturer under produktionen vilka löper risk att äventyra hållfastheten. 

● Finns skillnader i längdutvidgning. 

● Kan materialet vilket sammanfogas påverkas av användningsmiljö. 

Oftast finns inget lim vilket uppfyller samtliga önskemål ovan, vilket gör att provningar måste göras. 

Därför måste det värsta scenariot önskad fog utsätts för bestämmas och sedan prövas. Eftersom en 

kombination av påkänningarna enligt frågorna ovan ger en större påverkan bör de testas samtidigt. 

(Larsson och Nydrén, 1991).  

2.2.2.1 Åldring 

Vid provning av limfogar är det viktigt att en accelererad åldring av fogen har genomförts, detta för 

att få en uppskattning om hur limfogens hållfasthet ser ut efter år av användning. Vid accelererad 

åldring finns ingen metod vilken överensstämmer helt med vad fogarna utsätts för vid användning 

enligt ASTM D1183-03 (2011). 

När en fog är exponerad för olika miljöförhållanden, finns det risk för olika sorters åldring. Vid fuktiga 

miljöer kan följande skadliga mekanismer aktiveras i limmet; Hydrolos(limmets molekyler klyvs när 

vatten adderas), oxidation, katodisk eller galvanisk korrosion. Dessa kemiska reaktioner är 

svårundvikliga och fysiska tester har till dagens dato inte lyckats med framgång att undvika dessa, 

därför är det fortfarande under utveckling. I allmänhet är epoxibelagda metaller med ledande 

oxidskikt känsliga för två huvudkorrosionsmekanismer; katodisk och galvanisk korrosion 

Temperatur har också stor inverkan på limmers beständighet, för höga temperaturer kan göra 

limmet flexibelt och gummiaktigt. Epoxilimmer vilka är värmehärdande har oftast högre beständighet 

mot höga temperaturer. Även om höga temperaturer försvagar limmet, brukar limmet återgå till 

samma beständighet när temperaturen sjunker igen.  

Det vanligaste sättet att testa och bedöma limfogars hållfasthet är genom accelererade 

laborationsexperiment. Med dessa tester kan olika material jämföras. Förutom jämförelse av olika 

material kan testen användas till att erhålla accelerationsfaktorer. Dessa faktorer har ett samband 

mellan nedbrytning och exponeringstid, därigenom kan livslängden för limfogar i snällare miljöer 

uppskattas d.v.s. i rumstemperatur och normal luftfuktighet. Eftersom testerna är accelererade 

genom hårda miljöer d.v.s. varierande temperatur och hög luftfuktighet, kan okontrollerade skadliga 

mekanismer utlösas, vilket kan leda till att resultatet av nedbrytningen i limmet är orealistiskt 

överskattat (Heshmati, 2017). 

Företaget Westpak utför olika tester på förpackningsmaterial och använder sig utav ekvation 2 nedan 

för att räkna ut hur många dagar i en viss temperatur motsvarar i verkligt åldrande (Westpak, 2018). 
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𝐴𝐴𝑇 =  
𝑅𝑇

𝑄10

[(𝑇𝐴𝐴−𝑇𝑅𝑇)/10)]
    (2) 

AAT - Accelerad tid 

RT - Önskad verklig åldring 

TAA - Temperatur vid accelererad åldring 

TRT - Omgivningens temperatur 

Q10 - Åldringsfaktor 

Westpak använder sig utav Arrhenius ekvation när de beräknar vilken temperatur och tid vilken krävs 

för att motsvara en viss tid. Arrhenius ekvation kan användas för att räkna ut sannolikheten för 

reaktioner vid olika temperaturer (Westpak, 2018).  

𝑘 =  𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇 

k - Antal kollisioner per sekund vilka resulterar i reaktion 

A - Totala antalet kollisioner per sekund 

e(-Ea/RT) - sannolikheten att slumpmässigt vald kollision orsakar en reaktion. 

2.2.2.2 Härdande lim 

Nedan listas några av de vanligaste lämpliga härdande lim för metaller. 

Akrylatlim 

I dagsläget finns olika slag av akrylatlim, dessa har olika härdningsprocedurer och egenskaper. SGA 

(Second Generation Acrylic), cyanoakrylat, anaeroba och tejp för att nämna några exempel på olika 

akrylatlim vilka är lämpligt vid sammanfogning av metaller (Haraldsson och Karlsson, 2012). 

SGA-limmet är ett så kallat 2K-lim vilket betyder att det behövs två olika ämnen för att limmet skall 

härdas, d.v.s. en kemisk reaktion mellan bas och härdare. Med denna typ kan limmet appliceras på 

ena ytan som ska limmas medan härdning på den andra för att sedan pressas samman. Härdningen 

sker på 1–3 minuter i 20℃. Vilket är skillnaden från 1K-lim som oftast härdas genom att 

härdningsmedlet dunstar bort i luften. SGA-lim ger goda kemiska och mekaniska egenskaper på 

fogen, det har en god värme och miljöbeständighet samt väldigt bra fläkhållfasthet. Det tål orena 

ytor, dock har det en dålig hänsyn till arbetsmiljö för dess starka lukt (Larsson och Nydrén, 1991). 

Cyanoakrylater har en låg viskositet och ytspänning, därför väter det de flesta gummi och plaster. Det 

krävs en ytterst tunn fog för att få ett bra limresultat, max 0,5 mm. Cyanoakrylater är fuktberoende 

och fungerar därför bra att härda på plast och gummi, eftersom de alltid innehåller något vatten. 

Metaller innehåller ingen fukt, den fukt som kan finnas tillgänglig är på ytan och i fogens kanter. 

Därför tar det längre tid att vidhäfta på metall, det är även svårt att få en tunn fog på metaller 

(Larsson och Nydrén, 1991).  
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Anaeroba lim, även kallat låsvätska är främst avsedd för rena skjuvlaster. Dess första 

användningsområde var att låsa gängade förband. Dessa lim är 1-komponentlim som härdas och 

övergår till fast form vid syrefrånvaro och i kontakt med aktiva metalljoner. Limfogen härdas 

snabbare när spalten är tunn, 0,25 mm är en praktisk övre gräns. Eftersom anaeroba lim kräver 

aktiva metalljoner kan härdningen utebli på passiva material som rostfritt stål och aluminium med 

kopparhalt understigande 1%. Därför krävs härdning i form av värme eller användande av ytaktivator 

(Larsson och Nydrén, 1991). 

Limtejper 

Det finns tejper i olika utformningar på marknaden, de varierar i tjocklek, färg och cellstruktur. Ett 

utmärkande drag för tejp är att det varken är styvt, deformerar långsamt, stelnar inte och är inte 

hållbart i längden. För att få ut bäst resultat och komma nära ytan med tejp, krävs det tid, 

kontakttryck, rätt fuktighet, fäste på ytan och given temperatur eftersom det sakta rinner ner i ytans 

ojämnheter och fäster. Tejp fungerar inte vid höga statiska pålagda krafter och vid ökade 

temperaturer, om dessa faktorer kan undvikas är tejp en användbar sammanfogningsmetod. För att 

tejp ska fungera bra krävs det alltså en ren yta, ett par dagar tills att det når full styrka, dynamiska 

pålagda krafter, fungerar bra på metaller och vissa andra material (Sapa AB Technology, 2017).  

Epoxilim 

Epoxilim finns i 1- och 2-komponentform och betraktas vara ett “allroundlim” med god adhesion mot 

de flesta material. Några epoxin kan ge upphov till allergier och hudirritationer, vilket är anledningen 

till att epoxilim ofta kan vara ett arbetsmiljöproblem. 

Det mest använda limmet för metallsammanfogningar är 2-komponentepoxilim. Härdningen sker 

med försumbar krympning. Värmebeständigheten är mycket olika, vissa förlorar hållfastheten vid 

60–70℃ medan andra kan användas i miljöer upp till 150℃. För ett jämnt produktionsresultat krävs 

en mycket noggrann dosering. Långsamhärdande epoxilim ger bättre resultat än snabbhärdande. 2-

komponent epoxi uppnår högre hållfasthet vid värmebehandling jämfört om det får stelna i 

rumstemperatur (Larsson och Nydrén, 1991). 

En appliceringsmaskin vilken doserar epoxilim kostar 150 000 – 300 000 kronor att införskaffa. Det 

finns också epoxilim i fast form av limfilmer. Fördelen med limfilmer är att tjockleken är jämnare och 

fläkhållfastheten ökar, utförande på tjockleken är mellan 0,05 till 0,35 mm. Filmerna är armerade 

med nylon, dacron eller glas (Haraldsson och Karlsson, 2012). 

Fenollim 

Fenollim är ett lim med god värmebeständighet vilket klarar av kortvariga temperaturer uppemot 

300℃. Denna limtyp används inom flyg och bilindustrin på kroppar vilka utsätts för värme, t.ex. 

bromsbelägg. Fenollim är något sprödare än epoxilim och kombineras ofta med epoxilim (Karlsson, 

2001). 

Polyuretanlim 

Polyuretanlim förekommer i både 1- och 2-komponentform. Tack vare bättre fläkhållfasthet och 

vidhäftning sågs polyuretanlim först som en ersättare för epoxi, vilket blev fallet för sandwichlimning, 
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vilket är när två ytor limmas mot varandra och överlappar varandra helt. Detta är ett lim med mycket 

stor spännvidd och den typ vilken ökar mest på marknaden. 

2-komponenttyperna härdar i rumstemperatur utan krympning och är lämpligt för fyllande fogar 

d.v.s. fogar med hålrum. Tiden för härdning påverkas inte lika mycket jämfört med epoxilim av 

värme, 70℃ är en lämplig högsta härdningstemperatur. Verkningstemperaturen på de bättre 2-

komponents polyuretanlim är mellan -60 - +80℃.  

Snabbhärdning av 1-komponentpolyuretan sker vid temperaturer mellan 70–90℃ . Vanligtvis härdas 

det i fuktiga miljöer, det fungerar även likt ett härdande smältlim, genom att smälta den fasta 

massan och applicera den på ytorna för att sedan härdas med vatten från luftfuktigheten. 

Polyuretanlim har lägre hållfasthet än epoxilim vid sammanfogning av metall (Larsson och Nydrén, 

1991). 

Silikonlim 

Silikonlim förekommer i 1- och 2-komponentsprodukter, detta lim klarar arbetstemperaturer på upp 

till ca 200 ℃  utan värmehärdning. 2-komponentsilikoner kan härdas på stora ytor och grova 

sektioner. Vid härdning i rumstemperatur kan silikonlim ge vidhäftning på de flesta material, det är 

det enda lämpliga limmet för att limma silikongummi. 1-komponentlimmen härdas med hjälp av fukt, 

en så kallad kondensationshärdning, vilket betyder att något dunstar bort i den kemiska reaktionen, 

oftast ättiksyra. I jämförelse med andra lim härdar silikonlim långsamt, om härdningsdjupet är större 

än 10 mm måste åtminstone ett av de sammanfogade materialen släppa igenom fukt. Detta är inget 

krav vid 2-komponentsskilikoner (Larsson och Nydrén, 1991). 

2.2.2.3 Avsvalnande lim 

Dessa limtyper är termoplastbaserade, vilket innebär att omvandlingen från flytande till fast form är 

omvändbar. Användningstemperaturen får inte överstiga appliceringstemperaturen, vilket gör att 

denna grupps organiska lim ofta kallas smältlim. Ibland måste skyddsgas användas när smältande lim, 

exempelvis polyamid och polyesterlim appliceras eftersom det kan oxidera. Risk för att limmet 

stelnar innan en fog bildats föreligger med organiska smältlim, det kan förebyggas genom 

förvärmning av fogytan eller med skummat lim, vilket kan fås med blandning av koldioxid eller kväve. 

Applicerings och miljöfördelarna är goda i smältlim eftersom lösningsmedel sällan ingår. 

Temperatursbeständigheten och hållfastheten är dock sällan tillräcklig (Karlsson, 2001). 

2.2.2.4 Torkande lim 

Torkande lim innebär att bindemedlet ligger löst i lösningsmedel eller finfördelat i vatten, vilket 

stelnar genom avdunstning eller torkning. I lösningsmedelsbaserade lim föreligger hälsorisker, därför 

sker en övergång till vattenbaserade lim, vilket inte har lika bra hållfasthet, samt avdunstar 

långsammare. Det beror också på att vattenhalten oftast måste vara högre än lösningsmedel, 

uppemot 50%. Åtminstone en av de sammanfogade ytorna måste släppa igenom vatten eller 

lösningsmedel för att fogen ska kunna stelna, annars försvagas fogens beståndsdelar. Av denna 

anledning skall denna typ av lim undvikas för täta material (Karlsson, 2001). 
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2.2.3 Skruvförband 

Skruvförband är en nyckelteknologi i många mekaniska kroppar och används på Cidan. Med hjälp av 

skruvar kan två eller fler kroppar sammanfogas. Huvudsakligen delas skruvförband upp i tre olika 

huvudgrupper; 

• Höghållfasta förband, vilket innebär att förbandet består av skruvar med hög hållfasthetklass 

t.ex. 8.8 och 10.9, gängformande skruvar med metrisk gänga sätts även in i denna kategori.  

• Låghållfasta förband, vilket är förband med skruvar vilka saknar några speciella krav på 

hållfasthetsklass, ickemetriska gängpressande skruvar för plåt- och plastapplikationer.  

• Tätningsförband, består framförallt av hålskruvar, rörförskruvningar och slangklämmor.  

Metoden är vanligt förekommande i svenska industrier, trots det saknas det i dagsläget en enhetlig 

praxis för skruvförband (Handbok för skruvförband, 2018). 

Det praktiska med skruvförband är att klämkraften går att styra och det är demonterbart, det är även 

en väldigt billig sammanfogningsteknik. Likt lim, kan skruvförband användas för sammanfogning av 

olika material. Dock med nackdelen att spänningskoncentrationer uppstår, det är inte lätt att få en 

tät sammanfogning samt att risk för galvaniska element och därmed korrosion finns. Denna typ av 

sammanfogning är känslig för skjuv och böjspänning, dock stark vid dragspänning (Haraldsson och 

Karlsson, 2012). 

2.3 Dragprov 

Eftersom det är önskvärt att ta reda på vilken kraft de olika limvarianterna klarar av är det lämpligt 

att utföra dragprov på dessa. Vid dragprovning av lim sammanfogas två provbitar och fästes i båda 

ändar av maskinen dras sedan isär av maskinen (Karlebo, 2014). Utrustningen vilken användes under 

dragprovningen är Instron 8872 med en maximal dragkraft motsvarande 25 kN. Med hjälp av 

maskinen är det möjligt att undersöka dragkraften för att separera provbitarna (Instron, 2018). 

Hänsyn behöver tas till maskinens fästen där provbitarna spänns fast. Därför kommer mätning göras 

ifall fästena ligger i samma gradvinkel. Skjuvkraft, se ekvation 3 är en av de saker vilket går att 

undersöka med hjälp av en dragprovningsmaskin.  

 

𝜏 = 𝑃/𝐴    (3) 

 

En utav de vanligaste förekommande limfogarna är överlappningsfogen, se figur 8, trots detta finns 

det vissa problem med att undersöka dessa. Många faktorer påverkar resultatet och att få alla 

provbitar i en provserie att se exakt likadana ut är svårt. Tjockleken på limfogen har stor påverkan på 

styrkan, experiment har visat att styrkan hos limfogen ökar när limfogen blir tunnare. Detta kan 

enligt da Silva, Carbas, Critchlow, Figueiredo & Brown (2009) bero på att risken för fler defekta 

egenskaper kan öka vid tjockare limfog, till exempel fler hålrum och mikrosprickor vilket kan försvaga 

limfogen. Spänningarna i hörnorna hos limfogen har även visat sig öka vid tjockare limfogar. 
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Figur 8. Exempel på överlappningsfog. 

De faktorer vilka påverkar lastkapaciteten hos limmet är enligt resultatet da Silva, Carbas, Critchlow, 

Figueiredo & Brown (2009) presenterar överlappningens längd och tjockleken på limfogen. Deras 

resultat tyder på att dessa faktorer spelar större roll än vilket val av lim, faktorerna påverkar till och 

med mer än vilken ytbehandling ytan utsattes för innan limmet applicerades. Effekten av 

ytbehandlingen och testhastighet är försumbara när det kommer till slutresultatet. (da Silva, Carbas, 

Critchlow, Figueiredo & Brown 2009). 

3. Metod 
För att få en uppfattning av limmet hållfasthet och hur vagnen påverkas av spänningar vid 

användning undersöks därför dessa saker. I följande kapitel beskrivs hur dessa moment utfördes. 

3.1 Dragprov 

Nedan presenteras de material vilka användes under dragprovet. Efter litteraturstudien framkom att 

härdande lim är lämpligast att använda till denna konstruktion. Detta på grund av avsaknad av fukt i 

materialen vilka ska limmas ihop samt att materialet saknar möjlighet att släppa genom fukt. Två 

epoxilim valdes efter deras härdningshastighet samt möjlighet att klara av höga laster. Även ett 

hybridlim bestående av cyanoakrylat valdes ut då akrylatlim klarar höga laster även vid tunn limfog. 

Likt de utvalda epoxilimmen har hybridlimmet relativt kort härdningstid vilket leder till att 

konstruktionen inte behöver vara fixerad en lång tid. 

3.1.1 S235JR 

De mindre stålkomponenterna i vagnen består av S235JR (EN 10025) vilket är ett varmvalsat 

konstruktionsstål (Matweb.com, 2018). S235JR har en sträckgräns motsvarande 235 MPa. Materialet 

i vagnens yttre balkar är S355J2H (EN 10210) vilket är en varmformad hålprofil och har en sträckgräns 

på 355 MPa (BE Group, 2018). Eftersom limmen enligt deras tekniska specifikationer, se bilaga B, 

skall klara av mindre spänning än stålet hade stål av S355J2H kunnat användas i dragprovet. Valet föll 

dock på S235JR eftersom det var det materialet Cidan hade tillgänglig i form av plattstål. 

3.1.2 Loctite 3430 

Enligt Loctite är 3430 ett vattenfast tvåkomponents epoxilim. Härdningen sker snabbt och på grund 

av en relativt hög viskositet samt kort fixeringstid är limmet enkelt att applicera. Loctite 3430 är 

lämpligt att använda vid limning av flera olika material och däribland metall. Nackdelen med detta 

lim är att epoxilim kan orsaka irritation i samband med kontakt med hud, skyddsutrustning måste 

därför användas (Loctite 2014). För mer information om limmet, se bilaga B. 
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3.1.3 Rapid Dana 332 

Enligt Dana Lim är Rapid 332 ett snabbhärdande tvåkomponent epoxilim och är likt Loctite 3430 

vattenfast. Vid 20℃ nås full styrka hos limmet efter cirka 12 timmars härdning men redan efter 10 

minuter är limfogen så stark att det håller ihop de hoplimmade delarna så att dessa går att flytta. 

Ämnena i limmet kan orsaka irritation på hud och i ögonen så skyddsutrustning skall användas vid 

hantering av ohärdat lim (Dana, 2004). För mer information om limmet se bilaga B. 

3.1.4 Loctite 4080 

Loctite 4080 är ett hybridlim bestående av två komponenter och är av cyanoakrylat/akryltyp. Vid 

rumstemperatur får den en hög skjuvstyrka redan inom en timme. Den är lämplig att använda vid 

strukturlimning av metall och klarar av slag samt bibehåller sin skjuvstyrka (Loctite 2014). För mer 

information om limmets se bilaga B. 

3.1.2 Tillvägagångssätt dragprovning 

Inför dragprovet förbereddes provbitarna på olika sätt, en del åldrades i en ugn under en veckas tid 

medan de provbitar vilka inte utsattes för åldring låg i rumstemperatur. Nedan förklaras de 

förberedelser inför dragprovet. 

3.1.2.1 Provbitar 

På Cidan Machinery kapades 24 bitar av S235JR vilka slipades och avfettades med Förtunning 

Cellulosa Nitor innan applicering av lim påbörjades. Varje metallbit är 100x30x5mm, vid varje 

dragprovning används två metallbitar sammanfogade med lim. Eftersom limmet sammanfogas 

manuellt d.v.s. utan någon maskin, löper provbitarna risk för ojämn fördelning av limmet. Av denna 

anledning mättes den sammanfogade ytan med fyra mätpunkter, därmed kunde analys av resultatet 

göras noggrannare. I tabell 1 presenteras vilken limtyp som användes vid varje par, även hur bitarna 

behandlades efter limning redovisas i tabellen.  

Då det önskades från Cidan att en jämförelse mellan oslipade provbitar och slipade, återanvändes 

12st metallbitar vilka slipades och limmades ihop till 6 st provbitar. Loctite 3430 samt Loctite 4080 

valdes för att undersöka effekten av slipningen av ytan. Anledningen till detta val var att kunna 

undersöka ett epoxi- och ett hybridlim, Loctite 3430 och Rapid Dana 332 hade uppvisat snarlik styrka 

så någon anledning till att just Loctite 3430 valdes mellan dessa två finns inte. 
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Tabell 1. Information om provningbitar. 

Benämning Lim Åldring 

A1 & A2 Loctite 3430 Rumstemperatur i 7 dagar 

A3 & A4 Loctite 3430 7 dagar á 70℃ 

B1 & B2 Rapid Dana 332 Rumstemperatur i 7 dagar 

B3 & B4 Rapid Dana 332 7 dagar á 70℃ 

C1 & C2 Loctite 4080 Rumstemperatur i 7 dagar 

C3 & C4 Loctite 4080 7 dagar á 70℃ 

A1S, A2S & A3S Loctite 3430 Rumstemperatur i 7 dag 

C1S, C2S & C3S Loctite 4080 Rumstemperatur i 7 dag 

 

3.1.2.2 Åldring 

Två provbitar med vardera limtyp placerades i en ugn under en tid på 167 timmar. Ekvation 2 

användes för att räkna ut vilken temperatur ugnen var tvungen att stå på, Taa, i det här fallet var det 

70℃. Trt antogs vara 23℃ samt Q10 antogs till 2 då det rekommenderades av Westpak.  

3.1.2.3 Draghastighet 

Dragprovstestet gjordes med en hastighet på 1mm/s efter rekommendation från Anders Biel, lektor i 

maskinteknik på Högskolan i Skövde. Detta på grund av att en högre hastighet hade gett mindre data 

att analysera efter dragprovet. Ju lägre draghastighet desto fler mätningar hann dragmaskinen att 

göra. Att efterlikna den hastighet vilket kan uppstå när en plåt trycks mot anslagsfingrarna hade inte 

gett trovärdiga data från testet. Under det andra dragprovet då ytan på provbitarna var slipade var 

draghastigheten 0,1 mm/s, detta på grund av att hinna få fler mätpunkter från dragprovet. I det 

första dragprovet släppte limmet snabbt vilket gjorde att grafen inte blev tydlig, se i kommande del 

Resultat. 

3.2 FE-analys av konstruktion 

För att skapa en uppfattning om hur vagnen belastas under användning presenteras i denna del hur 

FE-analyser utfördes. Till FE-analysen används programvaran Autodesk Inventor eftersom denna 

används på företaget. 

3.2.1 Krafter och randvillkor 

För att försöka motsvara verkliga förhållanden har två scenarion efterliknats, det ena är en mindre 

stålplåt vilken trycks mot anslagsfingrarna i mitten på anslagsbordet, se figur 9. Det andra scenariot 

är en stor stålplåt tryckt mot de mittersta samt yttersta anslagsfingrarna, se figur 10. De två 

scenarierna valdes eftersom de ansågs vara mest förekommande och mest påfrestande på 

konstruktionen. 



Högskolan i Skövde  Institutionen för ingenjörsvetenskap 

16 
 

 

Figur 9. Krafter applicerad på två anslagsfingrar. 

 

Figur 10. Krafter applicerad på fyra anslagsfingrar. 

När vagnen används kan den röra sig fritt vid de yttre stabiliseringsskenorna och är fast inspänd i 

fästen på mitten av konstruktionen, se figur 11. Det fästet i mitten används vid justering av avståndet 

till bockningskanten och justeras automatiskt med en skruv enligt ett förprogrammerat program. På 

var sin sida av mittenfästet finns sedan styrskenor vilka gör att vagnen håller sig rak under 

användning, se figur 12. 

 

Figur 11. Fast inspänd. 
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Figur 12. Endast rörlig i x-led. 

För att räkna ut kraften från arbetsstycket när plåten trycks mot anslagsfingrarna har Newtons andra 

rörelselag använts, se ekvation 4. 

 

𝐹 = 𝑚𝑎  (4) 

 

Analysen med 27,5 N utfördes eftersom det ansågs vara realistiskt att en mindre plåt inte skapar 

samma kraft motsvarande en plåt jämfört med en plåt där hela anslagsbordet täcks. Vid låg vikt krävs 

det en hög acceleration för att åstadkomma en hög kraft antogs accelerationen när plåten träffar 

anslagsfingrarna vara 10 m/s2 då plåten är lätt. Denna siffra hade kunnat antas vara högre eller lägre. 

Under analysen är det 318 mm mellan de båda anslagsfingrarnas mittpunkter. För att förenkla kan 

plåten vilken skall bockas antas ha måtten 350x2x500 mm, det motsvarar 35*103 mm3. Plåtbiten har 

då en vikt på cirka 2,75 kg, insatt i ekvation 4 är den sammanlagda kraften vilken påverkar 

anslagsfingrarna 27,5 N, i detta fall jämt fördelat på båda. 

Eftersom en 2550mm stor plåt får plats i den minsta kantvikmaskinen med anslagsbord utfördes 

därför en analys med en kraft motsvarande 155 N fördelat på 4 anslagsfingrar. I verkligheten kan 

anslagsbordet ha upp till 12–16 anslagsfingrar, analysen förenklades dock med ett anslagsfinger i 

varje ände av vagnen samt två i mitten. Avståndet mellan de yttre anslagsfingrarna är 2498 mm 

mellan mittpunkterna på dessa. Eftersom Göteneds kantvikmaskin K25 kan bocka stålplåtar på upp 

till 2,5 mm i versionen är 2550 mm bred antas plåtens tjocklek till just 2,5 mm. Med ett arbetsdjup på 

1550 mm på standardversionen av anslagsbordet leder till ett objekt motsvarande cirka 9,9*106 

mm3. (Cidan, 2018) Allmänt konstruktionsstål har enligt Sundström (2013) en densitet runt 7850 

kg/m3 vilket leder till att arbetsstycket har en totalvikt på 77,7 kg. Med en antagen acceleration när 

plåten får kontakt med anslagsfingrarna på 2 m/s2, insatt i ekvation 4 motsvarar detta cirka 155N. 

3.2.2 Elementstorlek 

För att kunna få ett bra resultat är det viktigt att elementstorleken är anpassad till geometrin. I 

Autodesk Inventor finns funktionen Autosize vilket innebär att programvaran känner av den 

lämpligaste elementstorleken på geometrin vilken skall analyseras. I fallet med vagnen resulterade 

det i flera olika storlekar beroende på geometrin av detaljen. Elementen utgörs av tetraeder vilken är 
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uppbyggd av fyra trianglar där tre sidor möts i varje hörn. Antalet element under analysen var 113 

393 med nästan dubbelt så många noder, 225 764. 

4. Resultat 
I följande del presenteras resultatet av dragprovet med provbitarna samt FEM-analysen av vagnen. 

4.1 Dragprovning med oslipad yta 

Provbitarna vilka limmades med Loctite 3430 och Rapid Dana 332 låg orörda i en vecka medan 

Loctite 4080 skickades från leverantör till Ahlsell vilka slutligen levererade limmet för testerna. 

Provbitarna i serie A och B fick därför vara orörda en vecka längre än provbitarna i serie C innan 

åldringen påbörjades. 

4.1.1 Loctite 3430 

Samtliga provbitar med Loctite 3430 uppvisade samma typ av brott eftersom ytskiktet på provbitarna 

fallerade innan limmet hade nått sin maxkapacitet. På grund av detta kunde ingen direkt effekt av 

åldringen uppfattas vid testning. I figur 13 presenteras dragspänningarna hos samtliga provbitar, 

nämnvärt är att de åldrade provbitarna klarade av en större kraft än de som legat i rumstemperatur. 

Eftersom endast två provbitar åldrades är det dock svårt att dra slutsatser om limmet blev starkare 

av åldringen. 

 

Figur 13. Spänning/förskjutningskurva vid dragprovning av provbitar A. 

Med hjälp av resultatet av dragprovet kan spänningen vid brott räknas fram genom ekvation 3. 

Limarean på varje prov mäts, resultatet av mätningen och uträkningen presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2. Resultat Loctite 3430. 

Prov Area [mm2] Dragkraft [kN] Maxspänning [MPa] 

A1 712,48 5,28 7,42 

A2 713,16 3,60 5,05 

A3 736,23 6,69 8,08 

A4 707,44 5,50 7,77 

 

Enligt resultatet ovan har de flesta bitarna snarlik area förutom A3 vilken avviker, denna bit klarar 

även av störst dragkraft. Även A2 avviker eftersom den klarar av minst dragningskraft jämfört med de 

andra provbitarna. Resultatet visar att limmet har släppt mot ytan på alla bitar förutom A3, se 

figurerna 1 för presentation av brotten hos limfogarna. 

 

Figur 14. Provbit A1 efter dragprovning. 
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Figur 15. Provbit A2 efter dragprovning. 

 

Figur 16. Provbit A3 efter dragprovning. 
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Figur 17. Provbit A4 efter dragprovning.  
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4.1.2 Rapid Dana 332 

Likt fallet med Loctite 3430 gav åldringen ingen märkbar effekt på limmets hållbarhet och resultatet 

varierade kraftigt mellan provbitarna. Figur 18 visar tydligt hur spänningen skiljde mellan de olika 

provbitarna. I tabell 3 presenteras resultatet av dragprovet och i figurerna 19-22 hur brottet såg ut på 

de olika provbitarna. 

 

Figur 18. Spänning/förskjutningskurva vid dragprovning av provbitar B. 

Tabell 3. Resultat Rapid Dana 332. 

Prov Area [mm2] Dragkraft [kN] Maxspänning [MPa] 

B1 761,8 3,55 6,66 

B2 667,57 5,12 7,66 

B3 702,66 5,71 8,12 

B4 762,7 3,63 4,76 
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Figur 19. Provbit B1 efter dragprovning. 

 

 

Figur 20. Provbit B2 efter dragprovning. 

 

Figur 21. Provbit B3 efter dragprovning. 
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Figur 22. Provbit B4 efter dragprovning. 

4.1.3 Loctite 4080 

Loctite 4080 var det limmet där dragprovet resulterade i högst dragkraft, se tabell 4, det var även det 

enda limmet där åldringen visade tydliga tecken på önskad effekt. Figurerna 24-27 visar att samtliga 

provbitar uppvisar ett adhesivt brott. Provbit C3 och C4 hade rester av lim på båda bitarna. Figur 23 

visar en graf med spänningen i limfogen under dragprovet. Figurerna visar hur brottet ser ut vid 

limfogen. 

 
Figur 23. Spänning/förskjutningskurva vid dragprovning av provbitar C. 
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Tabell 4. Resultat Loctite 4080. 

Prov Area [mm2] Dragkraft [kN] Maxspänning [MPa] 

C1 736,23 8,06 10,94 

C2 711,99 7,33 10,29 

C3 740,45 7,30 9,86 

C4 682,04 6,32 9,27 

 

 

Figur 24. Provbit C1 efter dragprovning. 

 

Figur 25. Provbit C2 efter dragprovning. 
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Figur 26. Provbit C3 efter dragprovning. 

 

Figur 27. Provbit C4 efter dragprovning. 

4.2 Dragprovning med slipad yta 

För att kunna göra en jämförelse med hur effektivt limmet var att klara av spänning utfördes även 

dragprov där oxidskiktet hade slipats bort. Likt de oslipade provbitarna torkades de slipade med 

Förtunning Cellulosa Nitor för att rengöra kontaktytorna från fett och smuts innan limmet 

applicerades. Resultatet av dragprovet kommer att redovisas i följande delkapitel.  

4.2.1 Loctite 3430 – Slipad yta 

Likt proverna med de oslipade provbitarna varierade den maximala spänningen mellan de olika 

provbitarna, se figur 28. A1S och A3S uppvisade kohesiva brott, se figur 29 och 31, medan provbit 

A2S resulterade i ett adhesivt brott, se figur 30. I limmet på provbit A2S uppstod brott betydligt 

tidigare än provbit A3S vilken klarade av en nästan dubbelt så stor dragkraft vilket går att avläsa i 

tabell 5.  
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Figur 28. Spänning/förskjutningskurva vid dragprovning av provbitar A med slipad yta. 

Tabell 5. Resultat Loctite 3430 med slipad yta 

Prov Area [mm2] Dragkraft [kN] Maxspänning [MPa] 

A1S 733,32 6,77 9,23 

A2S 745,62 5,75 7,71 

A3S 732,92 10,08 13,76 

 

 

Figur 29. Provbit A1S efter dragprov.  
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Figur 30. Provbit A2S efter dragprov. 

 

 

Figur 31. Provbit A3S efter dragprov. 

4.2.2 Loctite 4080 – Slipad yta 

Likt dragprovningen med de oslipade bitarna klarade Loctite 4080 av högre spänning innan limmet 

gav sig, se figur 32. I tabell 6 presenteras den maximala dragkraften och spänningen vilket krävdes för 

att separera metallbitarna under dragprovet detta kan jämföras med motsvarande i tabell 4. Likt 

tidigare varierade maxspänningen i de olika provbitarna relativt mycket, nästan 10 MPa skiljer mellan 

den som klarade av mest jämfört med minst spänning. I figurerna nedan visas hur limytorna såg ut 

efter dragproven. 
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Figur 32. Spänning/förskjutningskurva vid dragprovning av provbitar C med slipad yta. 

 

Tabell 6. Resultat Loctite 4080 med slipad yta 

Prov Area [mm2] Dragkraft [kN] Maxspänning [MPa] 

C1S 707,6 11,47 16,21 

C2S 730,41 9,15 12,53 

C3S 709,56 16,29 22,96 

 

 

Figur 33. Provbit C1S efter dragprov. 
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Figur 34. Provbit C2S efter dragprov. 

 

Figur 35. Provbit C3S efter dragprov 

4.2 FE-analys 

Två enklare analyser av konstruktionen utfördes, en med en kraft motsvarande 27,5N applicerad på 

två anslagsfingrar i mitten av vagnen. Den andra analysen utfördes med en kraft motsvarande 155N 

applicerad på fyra anslagsfingrar, två stycken i mitten av vagnen samt en i vardera ände av 

konstruktionen. 

4.2.1 27,5N  

I figur 36 visas de spänningar och förskjutningar vilka uppstod i vagnen och orsakades av den pålagda 

kraften. De markerade områdena visar vart den största spänningen uppstår, i detta fallet 23,89 MPa, 

samt den största förskjutningen, 0,0067 mm. 
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Figur 36. Spänning och förskjutning vid simulering av 27,5N. 

4.2.2 155N 

Den maximala spänningen uppstod med 25,1 MPa vilket är högre än vad limmet klarade av vid 

dragprovet. Även i denna analys var platsen för den maximala spänningen i fästet till 

stabiliseringsstängerna under vagnen. Den maximala förskjutningen inträffade i vagnens ändar och 

var 0,020 mm, detta visas i figur 37. 

 

 

Figur 37. Spänning och förskjutning vid simulering av 155N 

När analysen körs utan pålagd gravitation blev spänningen 9,801 MPa. Resultaten utan vagnens egen 

vikt motsvarar den spänningen Loctite 4080 klarade av i kapitel 4.1. 

4.2.3 Omkonstruktion 

För att öka arean vilken limmet verkar på har balkarna utgörande fackverket omkonstrueras. Genom 

att ge ändarna L-form ökar arean där limmet verkar, se figur 38 och 39. Arean för de raka balkarna 

blir 1929 mm2 medan arean för de sneda balkarna blir 2571 mm2. På den nuvarande konstruktionen 

motsvarar ytan tvärsnittet på konstruktionsprofilerna. På de raka är det i dagsläget cirka 421 mm2 

och de sneda cirka 684 mm2. 

För att dessa balkar skall kunna monteras innebär det att en nedsänkning av balkarna måste göras 

med tjockleken på flärparna vilka sticker ut från balken. Om samma balk i konstruktionen i dagsläget 

skall användas efter omkonstruktionen innebär det en nedsänkning på 3 mm. För att möjliggöra 

omkonstruktionen måste balkarna på vagnen flyttas, detta redovisas i figur 40. De två sneda balkarna 

måste förflyttas utåt mot vagnens ändar, 60 mm horisontellt samt de raka balkarna i mitten 15 mm 

ut mot ändarna, se figur 40.  
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Figur 38. Ny konstruktion av de raka balkarna. 

 

Figur 39. Ny konstruktion av de sneda balkarna 

 

Figur 40. Vagnen sett underifrån. 

 

Figur 41. Vagnen sett från sidan 
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5. Diskussion 
I denna del diskuteras resultatet i föregående del, Resultat. Faktorer vilka kan ha påverkat resultatet 

samt vilka faktorer det behövs tas hänsyn till för att säkerställa säkerheten, dels för arbetarna samt 

för miljön. 

5.1 Provbitar och effekten av åldring 

Enligt resultatet släpper de flesta fogarna mot stålets yta, adhesive failure. Detta tros bero på att det 

finns ett oxidskikt på stålet då det är varmvalsat. Detta oxidskikt har därmed lägre ytspänning än 

limmet, vilket leder till att limmet släpper mot ytan innan limmet i sig brister, cohesive failure. 

Eftersom stålet är varmvalsat bör limmet fästa lite bättre på stålets yta, då varmvalsat stål har en 

ojämn yta vilket gör att limmet fäster bättre på ytan jämfört med om ytan är slät, nackdelen är det 

oxidskikt på stålet. Stål har vanligen en större ytspänning än lim, dvs bristningen bör ske i limmet 

innan det släpper från stålet. För att förebygga att det släpper från varmvalsat stål i framtiden bör 

oxidskiktet slipas bort för att på så sätt fästa limmet mot själva stålet och inte mot oxidskiktet. Detta 

visade sig i dragprovningarna med provbitar med slipad yta där de båda limvarianterna klarade av 

större dragkraft än de med oslipad yta. 

För att få Cidans önskade livslängd på över 20 år hade vagnen behövt ligga i 70℃ under cirka 280 

dagar, vilket inte var möjligt i detta fall utan endast 6 månader hann simuleras. Detta ledde till att 

den uppskattade styrkan hos limfogarna efter mer än 6 månader är väldigt osäker och tar inte hänsyn 

till användning av vagnen. Effekten av åldrandet var inte så tydligt som författarna av rapporten hade 

önskat, en orsak till detta kan vara att metoden vilken användes inte var lämpligt i just detta fall. 

Eftersom så få provbitar av varje lim testades var det svårt att få fram ett medelvärde från datan från 

dragprovet. Vid dragprovningen av de slipade provbitarna testades tre stycken av Loctite 3430 

respektive 4080 vilket gav en möjlighet att se om en spänning bara var en slump eller om det var ett 

genomgående resultat. 

Resultatet visar även att epoxilimmet loctite 3430 klarar av större dragkraft efter åldrandet. Detta 

kan bero på att limmet har härdat mer än de ej åldrade provbitarna. Det kan även bero på 

ojämnheter i limmet. Provbitarna mättes upp med fyra mätpunkter innan dragning med en 

bygelmätskruv vilket visar att tjockleken varierar med ± 3µm, Enligt limmets tekniska information 

ökar limmets hållfasthet efter uppvärmning av limmet i 100℃ efter 100 timmars åldring. Efter att ha 

slipat provbitarna och utfört ytterligare dragprov framkom att limmet klarade av högre spänningar 

efter att oxidskiktet hade slipats bort. Detta tyder därför på att det var oxidskiktet som gav sig innan 

limmet under första dragprovet. Genom att utföra ytterligare dragprov med detta lim kan ett mer 

statistiskt säkert medelvärde på limmets hållfasthet erhållas. Eftersom författarna av rapporten inte 

hade möjlighet att utföra fler dragprov, med tanke på tid och de resurser som fanns tillgängliga, är 

resultatet inte helt tillförlitligt, det ger dock en indikation på limmets egenskaper.  

Rapid Dana 332 visar väldigt varierande resultat eftersom en av de åldrade bitarna klarar av störst 

dragspänning medan den andra klarar av en dragspänning som är mellan de två bitarna som inte 

åldrades. Därav behöver detta lim undersökas vidare innan användning. Troligast varierar resultatet 

även här p.g.a. oxidskiktet. 

Loctite 4080 förlorar hållfasthet när det utsattes för åldringsförsöket enligt resultatet. Detta var 

något väntat eftersom det även står i den tekniska informationen att limmet tappar 40 % av sin 
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hållfasthet vid 40℃, se bilaga B. I provningen med Loctite 4080 var resultatet väldigt tydligt och kan 

vara en möjlig kandidat för att ersätta en del svetsfogar på vagnen. De bitar vilka klarade av störst 

kraft var de bitarna där det misstänks att det var limmet och inte ytskiktet som släppte. Under 

dragproven med slipad yta på provbitarna klarade dessa en högre spänning jämfört med resultatet 

från dragproven med oslipad yta. Detta är precis likt fallet med Loctite 3430, p.g.a det låga antalet 

provbitar, en indikation och inte helt tillförlitligt.  

Vid slutgiltigt val av lim bör limmets hållfasthet, temperaturbeständighet samt kapacitet att motstå 

stötar och slag vara de faktorer vilka det tas mest hänsyn till. Då vagnen kan råka ut för oöm 

behandling under transport riskerar limmet att råka ut för utmattning redan innan kund har börjat 

använda vagnen. Detta är faktorer vilket det inte har tagit hänsyn till under det här examensarbetet 

då det är svårt att uppskatta vad vagnen blir utsatt för. Då vagnarna riskerar att fraktas genom varma 

länder där temperaturen kan komma upp i 40℃ måste limmet klara av högre temperaturer än den 

tänkta användningstemperaturen. Detta leder till att Loctite 4080, trots hög hållfasthet vid 

dragprovet samt god kapacitet att klara av slag, inte rekommenderas till att användas i 

konstruktionen.  

Innan dragprovet skulle utföras fick författarna av rapporten tips utav Anders Biel att det är möjligt 

att blanda i små kulor, av t.ex. glas, i limmet för att säkerställa att limfogen håller en viss tjocklek. 

Detta var dock inte möjligt i detta fall då provbitarna redan var limmade och vid andra dragprovet, 

med slipad yta ville författarna av rapporten sammanfoga på samma sätt för att kunna jämföra 

resultaten av dragproven. Hade detta gjorts innan limningen av de aktuella provbitarna är det möjligt 

att högre spänningar hade kunnat uppnås innan kohesivt/adhesivt brott i limfogen. Författarna av 

rapporten rekommenderar därför att företaget, om de använder sig av limning i framtiden, ser över 

möjligheten att blanda i kulor i limmet. Under limningen användes skruvtvingar för att hålla ihop 

provbitarna under tiden då limmet härdade. Detta tillvägagångsätt ledde till att limfogen blev väldigt 

tunn och ojämnt fördelad över ytan. Hade provbitarna enbart tryckts ihop av dess egna vikt hade 

detta förmodligen resulterat i en tjockare limfog vilket i sin tur kan påverka resultatet.  

När de ovannämnda faktorerna tas i beaktning och betraktas tillsammans med resultatet från 

dragprovet anser författarna av rapporten att epoxilimmen är mer lämpliga än Loctite 4080. Vidare 

har projektet inte undersökt polyuretanlim vilket är ett lim vilket skulle kunna vara lämplig i 

konstruktionen. Detta då den klarar av högre temperaturer än det i arbetet undersökta 

hybridlimmet. Nackdelen hos polyuretanlim är att dessa har lägre hållfasthet än de bästa 

epoxilimmen, dragprovet visade dock att spänningarna inte blev så höga att detta borde vara ett 

problem. Efter att ha sett resultatet önskar författarna av rapporten att polyuretanlim hade 

inkluderats under dragprovet för att undersöka den sortens lim. 

5.2 FE-analys 

Analyserna på den befintliga konstruktionen visar att spänningarna vid användning inte inträffar vid 

sammanfogningarna av balkarna. De största spänningarna inträffar i fästena till stödstängerna på 

vagnen vilka förhindrar att den får en vinkel i förhållande till bockningskanten. Det kan därför vara 

lämpligt att inte sluta med svetsning helt och hållet på konstruktionen. Enligt bilagorna om Loctite 

3430 samt 4080 har dessa inte klarat av högre spänning än 22 MPa respektive 25,6 MPa i de tester 

Henkel har utfört. Enligt våra analyser i Autodesk Inventor är detta inte tillräckligt för att klara av de 

spänningar som vagnens egna vikt orsakar i fästena till stödstängerna. 
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Det är svårt att avgöra om analysen i Autodesk Inventor fungerade på det sätt författarna av 

rapporten hade önskat. Resultatet är dock trovärdigt då det är relativt låga krafter vilka inverkar på 

konstruktionen vilken i sig är väldigt robust. Innan analysen ansåg författarna av rapporten att de 

största spänningarna bör inträffa vid fästet till maskinskruven på vagnens mitt då det är enda platsen 

vilken är helt fastspänd. De yttre styrskenorna utsätts dock för vilket kan ha resulterat i att det är 

störst spänningar i dessa. 

Författarna av artikeln anser att en omkonstruktion av vagnen bör göras, den föreslagna ändringen 

redovisas i kapitel 4.2.3. Anledningen till att omkonstruktionen rekommenderas trots att 

spänningarna vid de tvärgående balkarna inte överstiger, enligt FE-analysen, de uppmätta vid 

dragproven är på grund av den lilla arean på konstruktionsrörens tvärsnitt. Eftersom Cidan använder 

sig utav konstruktionsrör med en tjocklek på 3mm blir det inte sammanhängande area, fördelen med 

limfogar är att just spänningen fördelas lika över arean. I nuvarande konstruktion är arean dock 

uppdelad längs hela tvärsnittet av balken. Med den föreslagna omkonstruktionen kan företaget 

använda sig utav samma typ av konstruktionsrör med skillnaden att arean för limfogen blir betydligt 

större. 

5.3 Teknologi, samhälle och miljö 

Då epoxilim kan vara irriterande för huden kan det krävas att personalen går kurser för att lära sig att 

hantera limmet på rätt sätt så att inte arbetsskador inträffar på företaget. Epoxi innehåller även 

ämnen vilket kan vara skadliga för miljön och innebära fara för vattenlevande organismer. Noggrann 

planering och efterföljning av hantering av överblivet lim är därmed viktigt. 

Hybridlimmet Loctite 4080 hade vid limningen en starkare doft än epoxilimmet vilket även var 

irriterande för ögonen. Ett välventilerat utrymme är därför viktigt vid limning av detta lim. Det finns 

redan god ventilation i utrymmet där svetsningen sker då det finns rökbildning under arbetet. En 

limfog väger mindre än en svetsfog vilket leder till minskade transportutsläpp. Eftersom svetsfogarna 

utgör en liten andel av vagnens totala vikt handlar det dock om liten skillnad med limfogar vid 

jämförelse med svetsfogarna i konstruktionen i dagsläget. Fördelen med limningen är att den 

eventuella brandrisken vilken kan förekomma vid svetsning, dels den höga temperaturen samt 

gnistbildning, inte längre är aktuell. Ingen skyddsgas behöver användas vid limningen vilket leder till 

att hanteringen av den försvinner. 

6. Slutsats 
Dragprovningstestet av de oslipade provbitarna gav inte önskat resultat, det var därför bra att de 

kompletterande dragproverna med slipade provbitar utfördes. Efter de tester vilka utfördes, 

dragprovning samt FE-analys, kan följande slutsatser dras: 

• Limmen kan komma upp i den styrka som krävs vid de tvärgående balkarna.  

• Genom att utföra de omkonstruktioner vilka föreslås kan limning vara en framtida metod för 

att sammanfoga vissa delar på vagnen.  

• Resultatet visar att båda epoxilimmen och Loctite 4080 är lämpliga att använda vid 

sammanfogningen av vagnen om ingen hänsyn till användningsmiljö samt miljön och 

behandling under transport.  

• Största påverkan på vagnen kommer från den egna vikten. 
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• Största spänningarna inträffar vid vagnens ”stabiliseringsfästen” 

7. Framtida arbete 
Författarna av rapporten föreslår att företaget bör se över materialet i vagnen eftersom den kan vara 

överdimensionerad. Studier bör göras på något lättare material vilket kan sänka maskinens vikt. Det 

blir då lättare för personalen att flytta på vagnen i samband med monteringen. Detta kommer även 

leda till mindre miljöpåverkan då det blir en mindre vikt att frakta med exempelvis lastbil ut till kund. 

Eftersom att den uppskattade livslängden på maskinerna är 20 år, bör även en simulerad åldring av 

limmet längre än de 6 månader utföras. Då spridningen av resultatet tyder på viss variation bland 

provbitarna är det även lämpligt att utföra tester med fler provbitar än i detta examensarbete. Då 

detta examensarbete inte undersökte polyuretanlim kan det vara lämpligt för företaget att 

undersöka denna kategori också. 
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Bilagor 

Bilaga A Tidsplan 

För att göra det enklare att se hur arbetet framgick gjordes en planering uppdelad i två delar, dels en 

planering för litteraturstudien och en för den praktiska delen av arbetet. Nedan presenteras 

planeringen inför projektet. Den inledande planeringen av litteraturstudien: 

 

Den inledande planeringen av den praktiska delen: 

 

På grund av att arbetet inte flöt på som planerat hoppades vissa moment över och andra drog ut på 
tiden. Till exempel dröjde det tills limmen blev levererade vilket ledde till att det inte hanns med att 
ta fram ett konkret koncept då limmens beteende var okänt. Nedan presenteras den egentliga 
arbetsgången. 

 

 



Högskolan i Skövde  Institutionen för ingenjörsvetenskap 

40 
 

Bilaga B Teknisk information angående lim 

Teknisk information om Loctite 3430 
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Teknisk information om Rapid Dana 332 
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Teknisk information om Loctite 4080. 
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Bilaga C Ritning av föreslagna ändringar 


