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EXAMENSARBETE 

 i 

Ersättning av skruvförband till VE15 

Sammanfattning 

Fordonsindustrin strävar efter ständiga förbättringar på transmissionssystem inom 

exempelvis hållfasthet och viktminskning. För att reducera vikten på växellådshuset (VE15) 

har alternativ till det befintliga skruvförbandet granskats. Målet med examensarbetet var att 

välja två olika fogningsmetoder, en inom svetsning och en inom limning. De valda 

fogningsmetoderna jämfördes med det befintliga skruvförbandet utifrån bland annat 

viktminskningspotential och hållfasthet.  

Information inom svetsning, limning, skruvförband och aluminium införskaffades med 

hjälp av kvalificerade databaser, vetenskapliga artiklar samt rådfrågning av sakkunniga inom 

respektive område. Utifrån de valda fogningsmetoderna, friktionsomrörningssvetsning 

(FSW) och epoxi, idégenererades utformning av flänsen.  

Vid användning av FSW som fogningsmetod reducerades vikten på VE15 med 13,7 % och 

med epoxi var viktminskningen 25,5 %, i jämförelse med skruvförbandet. Då mekaniken i 

växellådan genererar krafter på flänsen är hållfasthetsegenskaper hos fogningsmetoderna 

viktiga. Epoxi, FSW och skruvförbandet klarar belastningarna med god marginal. Med 

avseende på bland annat hållfasthet, vikt och miljö/hälsopåverkan valdes FSW som 

potentiell ersättare av skruvförbandet på VE15. Valet utfördes med en 

konceptvägningsmatris.  
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Replacement of bolted joints to VE15 

Summary 

The automotive industry has a constant need for transmission improvements in areas such 

as strength and weight loss. To reduce the weight of the gearbox (VE15) alternative 

bonding methods to the existing bolted joint were examined. The aim of the thesis was to 

choose two different joining techniques, one in welding and one in adhesive. The chosen 

methods were compared with the bolts based on weight loss potential and demounting. 

Information in welding, adhesive, bolted joints and aluminum was obtained with the help 

of qualified databases, scientific papers and consultations with experts in each area. Based 

on the selected joining methods, friction stir welding (FSW) and epoxy, design concepts of 

the flange was generated.  

The reduction of weight on VE15 was 13,7 % with FSW and 25,5 % with epoxy, compared 

to the bolted joints. The strength properties for the bonding methods were important 

because of the generated forces from the transmission. Epoxy, FSW and the bolted joints 

were al able to withstand the loads. Considering the strength properties, weight and 

environmental/health impacts was FSW a potential substitute on VE15. The election was 

conducted with concept scoring.  
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Förord 

Detta examensarbete har utförts av Jenny Haraldsson och Christian Karlsson och är 

avslutningen på vår maskiningenjörsutbildning på Högskolan Väst. Arbetet omfattar 15 

högskolepoäng på C-nivå och har utförts för Vicura.  

Examensarbetet har varit mycket intressant och gett värdefulla kunskaper som vi tar med 

oss i framtiden. Vi vill ge ett stort tack till vår handledare på Vicura, Martin Widmark, för 

all hjälp under arbetets gång. Ett stort tack riktas även till vår handledare på Högskolan 

Väst, Kjell Hurtig, för vägledning under arbetets gång, samt övrig personal på Högskolan 

Väst. 

Om inget annat anges innehas rättigheterna till bilder, figurer och tabeller av författarna till 

rapporten. 
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Nomenklatur 

1K eller 2K – en komponent eller två komponentslim  

A – Ampere 

Akrylat – Samlingsnamn för polymerer och oligomerer som är tillverkade av akrylsyraestrar 

Bågtidsfaktorer – effektiv svetstid 

CAD – Computer-Aided Design 

Dacron – polyester fibrer 

Dispersioner – en blandning av olika faser som har olika bra löslighet i varandra. Den ena i 

gas, vätska eller fast fas i den andra i någon annan fas 

Duktilitet – materialets förmåga att utsättas för plastisk deformation utan sprickbildning 

E-modul – Elasticitetsmodul 

Eutetisk – den lägsta temperaturen där en legering kan existera i flytande fas 

FSW – Friction Stir Welding (Friktionsomrörningssvetsning)  

FSWLA – Friction Stir Welding Licensees Association 

Galvaniska element – Elektrokemisk cell som kan leverera elektrisk ström till omgivningen, 

i dagligt tal batteri.  

Harts – samlingsnamn för högmolekylära, halvfasta eller hårda organiska ämnen. Naturliga 

eller konstgjorda 

HAZ – the Heat-Affekter Zoner (värmepåverkad zon) 

Insvetshastighet - svetsgodsvikt/tidsenhet 

kHz – 1000 Hz, enhet för frekvens 

MAG – Metal Active Gas 

MIG – Metal Inert Gas 

MMA – Manuell Metal ARC 

MMA lim – metylmetakrylat lim 

MPA – N/mm2 

Nd:YAG-laser – Nd är kemiska beteckningen för neodym och YAG står för Yttrium-

Aluminium-Granat 

NX – Unigraphics NX (CAD-program)  

Nyckelhålssvetsning – När svetsen går helt igenom fogen och ett ”nyckelhål” bildas, kan 

uppstå vid bland annat laser- och plasmasvetsning. Garanterar full genomsvetsning 
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PTC – Produktions Tekniskt Centrum, i Trollhättan 

PUR – Polyuretan  

SGA – Second Generation Acrylic 

TMAZ – Thermo mechanically affected zone (Termo mekanisk påverkad zon) 

TIG – Tungsten Inert Gas 

TWI – The Welding Institute  

VE15 – Växelådsmodell  

Vulst – En utåt svälld list  

Värmeledningssvetsning – svetsen värmer upp ytan och värmen alstras radiellt i materialet 

och bildar en halvcirkelformad smälta 

UV – Ultraviolet ljus 

Ångström – 0,1 nanometer = 10-10 meter 
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1 Inledning 

Vicura är ett teknikutvecklingsföretag som har sitt ursprung från Saab Automobile 

Powertrain AB och General Motors (GM) Powertrain. Den 4:e januari 2011 startade 

Vicura som ett fristående företag, majoritetsägd av det statliga riskkapitalbolaget 

Fouriertransform AB. Vicura erbjuder produktutveckling inom transmissionssystem 

och har en global kundbas.[1] 

Industrier inom bland annat marin, energi och fordon strävar efter ständiga 

förbättringar på transmissionssystem. Kraven på dagens kraftöverföring ökar vilket 

bidrar till strängare krav på komponenterna med avseende på bland annat hållbarhet 

och vikt. Lagar och bestämmelser kräver att transmissionskonstruktioner bidrar till 

minskat CO2 utsläpp.  

Som ett alternativ till skruvförband har lim- och svetsning granskats för att reducera 

vikten på VE15. Arbetet innefattade inte några tester på prototyper eller analyser 

kring tillverkningsprocessen. Val av svets- och limmetoder utgick ifrån ett material, 

aluminium.  

1.1 Syfte och mål 

Syftet med projektet var att undersöka om lim- eller svetsning kan ersätta det 

befintliga skruvförbandet.  

Målet med arbetet var att ta fram två olika koncept, ett med svetsning och ett med 

limning. Koncepten analyserades med avseende på vikt och demonterbarhet. 
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2 Metod 

Ett Gantt-schema upprättades i början av projektet för att få struktur på arbetets olika 

moment. De momenten var bland annat litteraturstudie, val av 

sammanfogningsmetod, konceptgenerering, konstruktion och handberäkningar. 

Litteraturstudie och datainsamling kring aluminium, svetsning, limning och 

skruvförband genomfördes. Informationen införskaffades med hjälp av kvalificerade 

databaser, böcker och vetenskapliga artiklar inom nämnda områden.  

Kraven på fogen erhölls från Vicura och krafterna som belastar flänsen beräknades 

utifrån kuggingreppens krafter (Se Bilaga C) och en kravlista upprättades (Se Bilaga 

B). Utifrån de primära kraven uteslöts metoder inom lim och svets. Sakkunniga inom 

svets- och limningsmetoder rådfrågades angående val av sammanfogningsmetod på 

VE15. En svets och en limmetod valdes och därefter idégenererades olika koncept på 

utformningar av flänsen till respektive metod. Metoden som användes för att välja ett 

koncept för respektive fogningsmetod var konceptvägningsmatris. Cad-modeller för 

svets- respektive limflänsar modellerades i NX samt ritningar på flänsutformningen 

framställdes. Jämförelsen mellan lim, svets och skruvförband utfördes också med en 

konceptvägningsmatris utifrån bland annat vikt, hållfasthet samt demonterbarhet. 

Hållfastheten för lim, svets och skruvförband beräknades för att jämföra de olika 

koncepten. Resultatet av konceptvägningsmatrisen analyserades och diskuterades. 
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3 Teori 

I detta kapitel presenteras teorin som ligger till grund för analyserna i studien. Här 

presenteras den fakta som litteraturstudien resulterade i inom aluminium, svetsning, 

limning och skruvförband.  

3.1 Aluminium 

Aluminium är en lättmetall med en densitet på 2,7 kg/dm3, som kan jämföras med 

stålets 7,8 kg/dm3. Hållfastheten hos aluminiumlegeringar har brottgräns, Rm, mellan 

70 - 700 MPa [2]. Korrosionshärdigheten, hos aluminium, erhålls av det ytskikt som 

bildas på materialet vid kontakt med syre. Oxidskiktet skyddar metallen mot kemiska 

angrepp.  E-modulen på aluminium är 70 000 MPa [3] och är cirka tre gånger bättre 

värmeledare än stål, vilket medför att värmen leds snabbare bort från svetsen [4]. 

Aluminiumets värmeledningsförmåga medför att materialdeformationer uppstår 

lättare i aluminium än i till exempel stål.   

Materialet är en formbar och lättarbetad metall som kan bearbetas med olika metoder. 

Vid tillverkning av till exempel aluminiumprofiler används extrudering [4]. En annan 

tillverkningsmetod är bland annat gjutning där smältan hälls i en form där gjutgodset 

stelnar. Gjutning av aluminium kan utföras i två olika gjutformar, permanent- och 

engångsform.  

3.1.1 Aluminiumlegeringar 

Vid gjutning av växellådshuset, VE15, används två typer av aluminiumlegeringar och 

gjutningsmetoder beroende på produktionsvolymerna. Vid tillverkningsvolymer 

mindre än 2000 artiklar/år samt prototyper sandgjuts med EN1706 AC-42100 T6 

(EN AC – AlSi7Mg0,3). Volymer som överstiger 2000 artiklar/år pressgjuts med 

EN1706 AC-46500 (EN AC- Al Si9Cu3[Fe][Zn]).[5] 

AlSi7Mg0,3 är en härdbar legering vilket innebär att legeringen uppnår materialets 

urspungliga hållfasthet efter kylning från härdtemperatur. Kiselinnehållet i 

aluminiumlegeringen sänker smältintervallet och en eutetisk sammansättning erhålls 

[2]. Legeringens skärbarhet och duktilitet försämras. Tillsats av magnesium till AlSi-

legeringen bidrar till ökad hållfasthet och hårdhet.[4][6] 

AlSi9Cu3[Fe][Zn] är en icke härdbar legering. Kopparhalten i aluminiumlegeringen 

ger negativ inverkan på korrosionshärdigheten och ökar risken för varmsprickor vid 

svetsning. Ökad kiselhalt förbättrar gjutbarheten, medan ökad kopparhalt förbättrar 

spånbarheten (maskinbearbetning), hårdhet och värmeledningsförmågan.[2][4] 
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3.1 Svetsmetoder 

Appliceringsmetoder som är tillämpbara på VE15 pressenteras i detta kapitel. Utifrån 

geometri, produktion och material (aluminium) är MIG-, TIG-, plasma-, laser- samt 

friktionsomrörningssvetsning möjlig att använda. De svetsmetoder som inte kan 

tillämpas på VE15, som ingick i litteraturstudien, presenteras i bilaga A. 

Gasmetallbågsvetsning (MIG/MAG) 

En ljusbåge smälter en kontinuerligt frammatad elektrod i skyddsgas (Se figur 1). Det 

som skiljer mellan MIG- och MAG-svetsning är användandet av skyddsgaser. 

Tillsatsmaterialet fungerar som elektrod. MIG-svetsning använder ädelgas till exempel 

argon som skyddsgas. Vid MAG-svetsning används en aktiv gas. En skyddsgas som 

kan reagera med smältan, vanligtvis CO2 eller en blandning av argon och CO2 samt 

kan förekomma med syre[7].  

 

Med anledning av att elektroden matas automatiskt lämpar sig MIG/MAG-metoden 

för mekaniserad svetsning med till exempel robot [8].  

MAG-svetsning  

Det som kännetecknar MAG-svetsning är att en aktiv gas används. Strömkällans 

negativa pol är ansluten till arbetsmaterialet. Växelström kan användas vid svetsning 

av tunnplåt, i övrigt används likström. [9] 

MAG-svetsning är en metod som kan användas vid enklare automatisering eller 

robotsvetsning. Inga avbrott för elektrodbyte och mindre formförändring på grund av 

krympning vid jämförelse med MMA. Generellt kan alla låglegerade och olegerade 

konstruktionsstål svetsas med MAG. [9] 

 

Figur 1. . MIG/MAG-svetsning. Hämtat från svetskommissionen, www.svets.se 

http://www.svets.se/


Ersättning av skruvförband till VE15 
 

 5 

 

MIG-svetsning 

MIG-svetsning är likformig med MAG-svetsning förutom att MIG använder inert 

gas. Vid svetsning av tjockare gods används en blandning av helium och argon med 

anledning av att det ger en svets med högre temperatur än enbart argon.  

Insvetshastigheten för MIG-svetsning är lägre än MAG-svetsning med anledning av 

att strömstyrkan inte bör vara lika hög vid MIG som MAG.  

MIG tillämpas främst vid svetsning av nickel, aluminium, koppar och dess legeringar. 

Metoden kan utföras från godstjocklek från 1 millimeter och uppåt samt samma 

fogtyper som manuellbågsvetsning i motsvarande plåttjocklekar.[9]   

Gasvolframsvetsning (TIG) 

Gasvolframsvetsning eller TIG-svetsning är en smältsvetsmetod. En elektrisk ljusbåge 

upprätthålls mellan icke avsmältande volframelektrod och ett arbetsstycke i en 

atmosfär av inert gas (Se figur 2). Gasen samverkar oftast inte till någon kemisk 

reaktion i processen [10]. Ljusbågen smälter det eventuella tillsatsmaterialet och 

grundmaterialet. TIG-svetsning kan appliceras i mekaniserad form eller manuellt[11].  

 

 

Beroende på vilka metaller som svetsas kan växel- eller likström användas. Vid 

svetsning av metaller som bildar svårsmält oxid, till exempel magnesium eller 

aluminium, används växelström. Växelströmens positiva del ger en god 

oxiduppbrytande effekt. Vid svetsning av metaller som inte bildar svårsmält oxid 

används likström[11]. 

Metoden används där krav ställs på homogenitet, svetskvalitet, ytfinish och rent 

svetsgods. TIG-svetsning kan användas till alla förekommande svetslägen, fogtyper 

och svetsbara material, utom zink och bly.  Tekniken används främst för svetsning av 

rostfritt stål, aluminium, koppar och magnesiumlegeringar [7].  

Figur 2. TIG-svetsning. Hämtat från svetskommissionen, www.svets.se 

http://www.svets.se/
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Dimensionsområdet för TIG-svetsning sträcker sig från 0,5-6 millimeter. Vid 

svetsning av större dimensioner används tekniken för bottensträngar för att garantera 

en felfri rotsträng[11]. 

Plasmasvetsning 

Ljusbågen genererar ett plasma som smälter fogkanter och svetsmetall [12]. Skillnaden 

mellan TIG-svetsning och plasmasvetsning är att plasmasvetsning använder en inre 

och yttre gasdysa. I den inre gasdysan strömmar plasmagasen runt en centrerad 

elektrod av volfram. Plasmagasen som används vid icke järnmetaller är en blandning 

av argon och helium [13]. I den yttre gasdysan strömmar skyddsgasen, oftast argon, 

vars funktion är den samma som vid TIG-svetsning (Se figur 3).[14] 

 

 

Plasmasvetsning delas in i tre olika grupper beroende på strömområde. Mikroplasma 

(0,1 – 15 A) möjliggör svetsning av plåttjocklekar ned till 0,1 millimeter [15], 

mediumplasma (15 A – 100 A) används till svetsning av tunnplåt för att undvika 

deformationer och nyckelhålsplasmasvetsning (>100 A) kan tillämpas plåtar med en 

tjocklek mellan 3 – 8 millimeter.[14] 

Plasmametoden ger hög svetshastighet, upptill 400 % snabbare svetshastighet än 

TIG-svetsning [14] och används i mekaniserade utrustningar. Det är möjligt att svetsa 

stumfogar i plåttjocklekar upptill 8 millimeter utan tillsatsmaterial och svetsa tunna 

material ned till 0,1 millimeter. Den värmepåverkade zonen och deformationen i 

plåtmaterialet är liten i jämförelse med bland annat MIG och TIG.    

Lasersvetsning  

Metoden är en toleranskänsligmetod som använder en laserstråle som smälter och 

förångar en del av materialet. Laserstrålen fokuseras på en punkt (i storleksordningen 

av några tiondels millimeter) med hjälp av linser eller speglar. Laserstrålen är parallell 

vilket gör att själva ljuskällan kan vara en bit ifrån svetspunkten. En skyddsgas, helium 

eller argon, används för att förhindra att luften reagerar med plasmat som bildas och 

Figur 3. Plasmasvetsning. Hämtat från svetskommissionen, www.svets.se 

http://0.0.0.3/
http://www.svets.se/
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för att skydda linsen. Lasersvetsning används i huvudsak för stum- eller överlappsfog 

och ger små deformationer och liten värmepåverkan jämfört med andra 

konventionella svetsmetoder. Vid ökad effekt samt minskad materialtjocklek bidrar 

det till ökad svetshasighet. Det är en cirka 800 % snabbare metod än TIG-svetsning 

[7]. Lasersvetsning utförs på två olika sätt, genom nyckelhålssvetsning eller 

värmeledningssvetsning. Vid lasersvetsning kan varmsprickor uppstå och härdbara 

stål kan härdas lokalt under den snabba avkylningen. Lasersvetsning är en metod med 

höga investeringskostnader.[7][16] 

Inom industrin används framför allt två olika lasersystem; CO2-laser och Nd:YAG-

laser. CO2- laser används vid svetsning av tjockare gods och Nd:YAG-laser är lämplig 

vid tunnare material. I CO2-lasern genereras en laserstråle i en cylinder som innehåller 

en gasblandning med bland annat CO2. Hög effekt uppnås genom att det sker en 

elektrisk urladdning i gasblandningen då elektroner som tillförts energi skapar en 

energitillförsel och avger ljus, då de faller tillbaka till sin ursprungliga energinivå. För 

att transportera och fokusera laserstrålen används speglar och linser. För att begränsa 

mängden absorberande plasma ovanför fogytan, för att skydda linsen och för att 

förhindra att det smälta materialet oxiderar används skyddsgas som oftast består av 

helium eller argon-/heliumblandning.[7] 

Nd:YAG-lasern har en kortare våglängd på ljuset än CO2-laser, vilket medför att dess 

ljus kan ledas med hjälp av fiberoptik och fokuseras med linser. Lasern är en 

neodymlaser där neodym är aktiv substans som är inbäddat i ett transparent material, 

oftast YAG. Ljuset kan alstras med hjälp av en blixtlampa eller dioder, där dioder är 

vanligare idag. Ljuset går igenom YAG-kristallen och leds ut med hjälp av fiberoptik. 

Skyddsgasen som används är argon eller en blandning av argon och CO2 [17]. 

Metoden användes tidigare till svårsvetsade material till exempel tantal, titan och 

inconel, men används nu inom fler områden till exempel inom bilindustrin, 

varvsindustrin och flygindustrin.[7] 

Ett problem vid svetsning med laser är att en del av laserstrålens energi reflekteras i 

materialet som skall svetsas. CO2-laserns ljus reflekteras lättare än Nd:YAG-laserns 

ljus, det blir extra påtagligt i svetsning av aluminium- och magnesiumlegeringar.[7]  

Varmsprickor uppträder ofta vid lasersvetsning av aluminiumlegeringar till exempel 

aluminium-magnesium-kisel. På grund av den höga kylningshastigheten, som är 

karakteristisk för interaktionen mellan laserstrålen och arbetsmaterialet, kan 

svetshastigheten bli en orsak till varmsprickor. En annan defekt som kan uppstå vid 

lasersvetsning är porer. Porer vid lasersvetsning beror bland annat på 

flödeshastigheten för skyddsgasen, svetshastighet och vinkeln på strålen. Porfria 

svetsar kan framställas vid högre svetshastighet och hög ljusintensitet. [18][19] 

Laser-hybridsvetsning är lasersvetsning i kombination med någon smältsvetsmetod. 

Det vanligaste är att kombinera lasern med någon bågsvetsmetod, till exempel 

MIG/MAG eller plasma. Lasersvetsningen är dålig på att fylla fogspalter och det kan 
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avhjälpas genom att använda laser i kombination med någon annan svetsmetod. 

Laser-hybridsvetsning kan användas för att minska de negativa egenskaperna hos de 

andra metoderna. Till exempel ökad svetshastighet och mindre deformationer än vid 

MIG/MAG svetsning. Metoden är användbar vid svetsning av stumfog och kälfog 

samt kan även användas vid svetsning av plåt med en tjocklek större än tio millimeter. 

[7][16] 

Friktionsomrörningssvetsning  

FSW är en trycksvetsmetod som fogar samman arbetsmaterial med hjälp av 

värmealstringen som uppkommer mellan ett roterande cylindriskt verktyg och två 

arbetsstycken (Se figur 4). Ytorna sammanfogas och bildar en homogen svets utan att 

smältning har inträffat [20]. Vid användning av FSW blir materialegenskaperna 

oförändrade till exempel hållfastheten. Investering av FSW-maskin är minst 2 miljoner 

kronor [21].  

 

Metoden används även vid fogning av material som inte kan svetsas med hjälp av 

andra svetsmetoder, eller där materialen har olika smälttemperaturer. FSW kan 

användas inom ett dimensionsområde med en tjocklek från 1,6 – 15 millimeter. 

Svetshastigheten är ungefär 1 meter/minut vid en tjocklek på fem millimeter [22]. 

[23][24] 

FSW-processen utförs i fyra steg: Nedsänkning, kvardröjning, svetsning och 

tillbakadragning. I det första steget, nedsänkning, sänks FSW verktyget ned tills den 

har full kontakt och tappen tränger igenom arbetsmaterialet. Efter nedsänkningen är 

nästa steg i processen kvardröjning. I den här fasen värms materialet upp tills 

temperaturen når 60-80 % av materialets smälttemperatur[23]. När den önskade 

temperaturen i materialet är uppnådd förflyttas det roterande verktyget längs 

sammanfogningsytorna. I det avslutande steget i FSW-processen, tillbakadragning, 

skapas ett stopphål när det roterande verktyget avlägsnas från svetsen. För att minska 

risken för defekter bör stopphålet inte placeras i ett område som utsätts för 

belastning.[23][25][26] 

Figur 4. Friktionsomrörningssvetsning. Hämtat från svetskommissionen, www.svets.se  
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Materialets mikrostruktur vid FSW beror på olika aspekter bland annat tryck, 

materialegenskaper, verktygets utformning, rotations- och svetshastighet. I och med 

detta är det svårt att beskriva en allmän mikrostruktur vid applicering av FSW. 

Följande system har utarbetats av TWI och FSWLA. TWI och FSWLA delar 

tvärsnittet i fyra delar (Se figur 5).[23][24][26] 

 
Figur 5. Materialets mikrostruktur vid applicering av FSW 

α: Opåverkat material: Region som inte är påverkad av den genererade värmen. 

Mikrostrukturen och de mekaniska egenskaperna är oförändrade. 

β: Värmepåverkad zon: Området har haft en termisk cykel och de mekaniska 

egenskaperna och/eller mikrostrukturen har modifierats utan plastisk deformation.  

γ: Termomekanisk zon: En förändring i mikrostrukturen och/eller mekaniska 

egenskaper har inträffat. I motsatts till den värmepåverkade zonen har en plastisk 

deformation ägt rum. Kornstorleken har samma storlek som grundmaterialet.  

δ: Svetskropp: Del av termomekanisk zon som har omkristalliserats. Kornstorleken i 

svetskroppen är mindre än i grundmaterialet, vilket har en fördelaktig effekt på de 

mekaniska egenskaperna till exempel utmattningshållfasthet. Formen på svetskroppen 

kan variera beroende på bland annat materialet som svetsas.  
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3.2 Limmetoder 

I detta kapitel pressenteras limteori och de lim som är applicerbara på VE15 med 

avseende på material, temperatur samt resistans mot olja. De lim som är tillämpbara är 

silikonlim, epoxilim, polyuretanlim, anaeroba lim och MMA lim. Härdningsmetoder 

och lim som inte är användbara på VE15, som ingick i litteraturstudien, pressenteras i 

bilaga A. 

Limteori 

Limning innebär sammanfogning av homogena eller heterogena material med hjälp av 

ett flytande tillsattsmaterial, vanligtvist organsikt (plast). För att två ytor skall kunna 

fästa vid varandra måste avståndet mellan dem vara mindre än 5 ångström. Ett lim 

kommer närmare än 5 ångström om det väter ytan, vilket det gör om ytan som skall 

limmas har högre ytspänning än limmet. Att det väter ytan innebär att det flyter ut och 

inte samlar sig i droppar på ytan (se figur 6).[27] 

 

Figur 6 F.v: Vätska (lim) med högre ytspänning än materialet. F.h: Vätskan (lim) med lägre 
ytspänning än materialet. 

Krafter som håller ihop materialen är adhesion- och kohesionskrafter. 

Adhesionskrafterna är de krafter som skapar bindning mellan de olika materialens 

molekyler och kohesionskrafterna är de krafter som håller ihop de enskillda 

materialens molekyler (se figur 7). När adhesionskraften är starkare än 

kohesionskraften kan ett lim flyta ut på en yta, annars bildar limmet droppar på ytan. 

Kohesionskraften håller samman limmet när det utsätts för kraftpåkänningar.[28][29]  

 

Figur 7 Kohesions- och adhesionskraft 

Limmet övergår från flytande till fast form genom torkning, avkylning eller härdning. 

Härdningen kan ske genom blandning av en eller flera komponenter, uppvärmning 
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eller genom miljöförändring till exempel fukt, syrefrånvaro och metalljonkontakt, 

ändrat pH-värde eller UV-ljus. De lim som är mest motståndskraftiga mot 

kallflytningar, värme, kemikalier och har högst hållfasthet är de härdade limmen. 

Härdade lim är mest lämpade att användas om komponenterna utsätts för krafter 

[30][31][32]. 

Fördelarna med limning gentemot andra fogningsmetoder som svetsning, lödning, 

nitning och skruvförband är att: olika typer av material kan fogas samman, det 

sammanfogade materialet behöver inte påverkas av höga temperaturer eller håltagning 

i materialet, god korrosionsbeständighet går att uppnå i fogen, vätsketäta förband kan 

erhållas, lim kan ge vibrationsdämpning och viktreducering kan åstadkommas. [33] 

Nackdelarna med limning är bland annat att hållfastheten hos limmet är beroende av 

miljö och temperatur, svårt att demontera, kan vara hälsoskadligt, ställer krav på rena 

fogytor samt att det är kostsamt och komplicerat att kontrollera limförbanden[33].  

Det finns ett stort utbud av lim med olika egenskaper. Egenskaperna beror på vilket 

ämne de består av och härdningsmetod. De lim som lämpar sig för limning av 

metaller är Akrylat-, epoxi-, härdade smält-, silikon-, polyuretan- och oorganiska lim. 

Dessa kan i sin tur bestå av en eller två komponenter och kan härdas genom 

temperaturändring, fukt, UV-ljus, PH förändringar eller syrefrånvaro[30].  

Akrylatlim 

Akrylatlimmen finns i ett flertal utföranden och härdar på olika sätt. Några utav dessa 

är SGA, cyanoakrylat, anaeroba, tejp och limfilm. SGA-lim är 2 K-lim baserat på 

metakrylat där limmet kan appliceras på den ena fogytan och härdaren på den andra. 

Därefter pressas fogytorna ihop och limmet härdas. För att uppnå en hanterbar fog, 

efter sammanfogningen, tar det 1-3 minuter i rumstemperatur[30]. Limmet ger relativt 

god beständighet mot värme och miljöpåverkan, dock blir det inga fyllande fogar 

jämfört med till exempel silikonlim. Krav på renhet i fogytorna är inte lika stora i 

jämförelse med lim med högre ytspänning. [30][31] 

Cyanoakrylatlim är ett 1K-akrylatlim som härdas genom kontakt med fukt som finns 

på ytorna som skall sammanfogas. Limmet fyller inte ut fogarna utan flyter ut över 

ytan vilket medför att krav ställs på en tunn fog, på max 0,5 millimeter [34]. Plaster 

och gummimaterial innehåller alltid små mängder vatten vilket leder till en snabb 

härdningsprocess i jämförelse med metall. Vid limning av metaller finns det enbart 

fukt på metallens yta samt fogens kanter. På grund av sin låga ytspänning har 

Cyanoakrylat god vidhäftningsförmåga på de material som innehar högre ytspänning 

än limmet[30].  

Anaeroba lim är 1K-produkt som härdar i frånvaro av syre och i kontakt med aktiva 

metalljoner. På passiva material förlängs härdningstiden, då det inte finns några fria 

metalljoner. Till de passiva materialen hör bland annat höglegerade stål, aluminium, 

guld, keramer och plaster[35]. Limförbandets bredd måste vara minst 5 millimeter 
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brett för att inget syre ska komma in i fogen och limspalten får inte vara större än 0,5 

millimeter. Det finns lim av denna typ som klarar temperaturer från -55°C till 

230°C[33].  

Tejplim kan vara baserade på akrylater, men även andra ämnen exempelvis gummi. 

Ett häftämne placeras på ett ryggmaterial, och där emellan kan det finnas ett tunt lager 

förankringsmedel. Häftämnet är vanligen gjort på en bas av gummi och harts eller 

enbart akrylat. Akrylathäftämnen har bättre åldringsegenskaper än de gummibaserade 

och de klarar även högre temperaturer och påverkningar från miljön. Ryggmaterialet 

är oftast gjort av papper, plast, väv, metaller eller kombinationer av dessa material. En 

dubbelhäftande tejp har häftämne på båda sidor om ryggämnet och en släppfilm på en 

häftsida. (Se figur 8) 

 

Figur 8 Skikten i en tejp 

Tejp används främst för fixerings- och monteringsarbeten och kan fungerar på olika 

sätt. Det finns tejper som måste aktivers med vatten, lösningsmedel eller värme och 

det finns tejper som är självhäftande. De självhäftande tejperna finns i två utformande 

varav en som aktiveras med värme [31].  

Epoxilim 

Ett av de vanligaste metallimmen är epoxilim. Finns både i 1K och i 2K-form samt i 

flytande eller fast form. Den har en god värmebeständighet, i jämförelse med 

smältlim, kan klara av temperaturer upp till 150°C. Härdningen kan ske i 

rumstemperatur eller med tillförsel av värme. Lämplig vid limning av metaller, 

keramik och härdplast. Är limmet härdat sker eventuell demontering mekaniskt eller 

kemiskt. Kostnad vid införskaffning av appliceringsmaskin, som doserar epoxi, är 

150 000 – 300 000 kronor [36].[30][31] 

Epoxilimmen finns även i fast form som limfilmer. Limfilmerna kan ha en armering 

av glas, nylon eller dacron där fördelarna är att fläkhållfastheten ökar och tjockleken 

Adherent=materialet som skall limmas 

Häftämne 

Ryggmaterial 

Släppfilm 

Förankringsmedel 
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på limmet blir jämnare. Limfilmerna har en tjocklek mellan 0,05 till 0,35 millimeter. 

[31] 

Silikonlim 

Kiselbaserat lim, silikonlim, finns både som 1K- och 2K-lim. Silikonlim klarar 

temperaturer från -60°C upp till 200°C och har en glasomvandlingstemperatur på -

120°C [37]. 1K-lim härdar med hjälp av fukt genom kondensationshärdning. 

Härdningen tar längre tid än till exempel Cyanoakrylatlim. En vätska brukar oftast 

utsöndras vid härdningen, i de flesta fall ättiksyra. Vid limning av större ytor krävs det 

att minst ett av materialen kan släppa igenom luft. 2K-lim kan däremot appliceras på 

större ytor än 1K-lim, med anledning av att det inte är i behov av att komma i kontakt 

med fukt. [30][31][38] 

Polyuretanlim  

Finns som både 1K-lim och 2K-lim där 1K-lim härdar i kontakt med fukt eller vid 

temperaturer på 70-90 °C, och 2K-lim härdar i rumstemperatur. 2K-lim ger fyllande 

fogar och klarar temperaturintervall från ca -60°C till 80°C samt har en 

skjuvhållfasthet mellan 15-20 MPa. [30][31] 

1-K polyuretanlimmen fungerar också som härdande smältlim, där limmet är i fast 

form som värms och smälter. Det sammanfogar ytorna och härdar sedan med hjälp 

av luftfuktigheten. De kan även vara värmeaktiverbara lim. [30] 
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3.3 Skruvförband 

Att använda ett skruvförband innebär att sammanfogning av detaljer sker med hjälp 

av skruvar. Det finns tre olika typer av skruvförband; höghållfasta förband, 

låghållfasta förband och tätningsförband. De höghållfasta förbanden har skruvar med 

hållfasthetsklass 8.8 eller 10.9, eller om det är gängformande skruvar med metrisk 

gänga. Låghållfasta förband avser förband utan någon speciell hållfasthetsklass och är 

ofta av icke metriskt slag avsedda för plåt- och plastapplikationer. Tätningsförbanden 

avser framför allt hålskruvar, slangklämmor och rörförskruvningar. På växellådan 

VE15 är det höghållfast förband då skruvarna tillhör hållfasthetsklass 8.8. [39] 

Skruvförbandet som används på växellådan VE15 består utav 16 stycken M8, 

hållfasthetsklass 8.8 skruvar, som håller ihop de båda hushalvorna. Skruvförbandet på 

VE15 klarar av dragkrafter på 180 kN och skjuvkrafter på 29,4 kN (Se Bilaga C).  

Fördelarna med ett skruvförband är att det är en billig fogningsteknik, skruvförbandet 

är demonterbart och klämkraften går att styra[40]. Det går även att foga samman olika 

sorters material och är automatiserbar [39]. Vikten blir högre jämfört med limning och 

svetsning. Andra nackdelar med skruvförband är att det är svårt att få skruvförbandet 

tätt och risk för galvaniska element samt korrosion [41]. Skruvförband är bättre på att 

ta upp dragande krafter än skjuvande och böjande krafter[42].  
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4 Val av sammanfogningsmetod 

I detta kapitel redovisas urvalsprocessen som genomfördes på svets- och limmetoder. 

Målet var att utse en svetsmetod som kan appliceras på aluminiumlegeringarna samt 

en limmetod. Urvalsprocessen utfördes i två etapper där den första etappen 

eliminerade de metoder som inte uppfyllde de primära kraven (Se Bilaga B). I den 

andra etappen rådfrågades sakkunniga inom svetsning och limning. 

Ett antal av svetsmetoderna i avsnittet svetsmetodik lämpar sig inte som ersättning av 

skruvförband till VE15(Se Bilaga A). De metoder som valdes bort på grund av 

geometrin på VE15 är pulverbåg-, elektroslagg-, elektrogas-, friktions-, högfrekvens-, 

punkt-, söm-, press-, stuk-, ultraljud-, bränn-, bult- och magnetpulssvetsning. Gas-, 

MMA, kalltryck-, diffussions-, explosions- och elektronstrålesvetsning lämpade sig 

inte för tillämpning på VE15 med anledning av bland annat värmetillförsel och 

produktionsmöjligheter. Efter detta granskades lämpligheten för svetsning av 

aluminiumlegeringarna AlSi9Cu3[Fe][Zn] och AlSi7Mg0,3.  

I studien har enbart lim som lämpar sig för limning av metaller undersökts. Utav dessa 

uteslöts de lim som inte klarade av temperaturintervallet som växellådshuset utsätts 

för. De lim som uteslöts var smältlim, härdade smältlim med epoxibas och torkande 

lim till exempel kontaktlim. Därefter uteslöts de lim som begränsades av storleken på 

fogen. 1K silikonlim, cyanoakrylatlim och 1K polyuretanlim härdar i kontakt med fukt 

vilket medför krav på liten fog, vid stor finns det risk att limmet inte genomhärdas. 

Oorganiska lim är spröda och härdar genom torkning, vilket ställer krav på att 

materialet som skall limmas släpper igenom fukt. Med anledning av detta är limning 

av växellådshushalvor, i aluminium, inte lämplig.  

4.1 Utlåtande av sakkunniga och val av svetsmetod 

Vid val av svetsmetod är det fler aspekter än metallurgin som påverkar materialets 

svetsbarhet. Svetsfogens utformning, läge, åtkomstmöjligheter, orenheter i gjutgodset 

och gjutmetod är andra egenskaper som inverkar vid val av sammanfogningsmetod. 

För att erhålla små deformationer vid svetsning av aluminium bör svetsmetoden ha 

låg sträckenergi och/eller hög svetshastighet. Med anledning av detta är till exempel 

MIG att föredra framför TIG med anledning av svetshastigheten. [43][44][45][46] 

Det sandgjutna godset, AlSi7Mg0,3, kan ur metallurgisk synvinkel svetsas med TIG, 

MIG, laser eller med annan metod med hög effekttäthet i ljusbågen. AlSi9Cu3[Fe][Zn] 

är pressgjutet gods vilket medför att gjutgodset har oregelbunden struktur med bland 

annat oxidinneslutningar och porositet. Kopparhalten och porositeten i legeringen 

medför att det föreligger risk för varmsprickor vid svetsning. På grund av 

svetsbarheten på AlSi9Cu3[Fe][Zn] rekommenderades FSW eftersom det är den enda 

tillämpbara svetsmetoden för aluminiumlegeringen. Problem med varmsprickor, 

krympningar, deformationer och porositet undviks vid FSW eftersom att 



Ersättning av skruvförband till VE15 
 

 16 

temperaturen i fogen uppnår cirka 80 % av materialets smälttemperatur [23].  Detta 

medför att materialet i svetsfogen enbart plasticeras utan att smälta. Vilket gör att 

varmsprickor inte bör uppstå. Vid FSW krävs det någon form av mothåll för att ta 

upp de krafterna som svetsgodset utsätts för, samt en fixtur som håller fast 

arbetsstycket.[33][45][47][48] 

4.2 Utlåtande av sakkunniga och val av limningsmetod   

De lim som förespråkades av sakkunniga inom limning är epoxi-, polyuretan-, 

anaeroba-, MMA- och silikonlim (Se Bilaga D, tabell 5). 

Temperaturtåligheten och kemikaliebeständigheten för polyuretanlim är lägre än till 

exempel epoxilim. 1K polyuretan härdar med hjälp av luftfuktigheten medan 2K 

polyuretan härdar vid tillsättning av härdtillsatts. Härdning för 1K polyuretan är 

långsam och risk förekommer för ohärdat lim vid limning av täta substrat till exempel 

metaller[49].2K MMA-lim är produkter med hög hållfasthet och brottöjning men 

klarar inte av de temperaturintervall som VE15 utsätts för[35]. 

Hållfastheten för silikon är cirka 2-3 MPa, anaeroba lim cirka 7-10 MPa och epoxilim 

cirka 25-35 MPa[36]. Silikonlim tar inga större laster och används för tätning av till 

exempel oljetråg, med anledning av att de är mjuka lim[50]. Anaeroba lim är lämpliga 

för skjuvande laster. Det finns anaeroblim med högre styrka som klarar av 

skjuvhållfasthet upp till 26 MPa, men på grund av limmets styvhet bör rörelser i fogen 

undvikas då det är sprött och kan spricka vid vibrationer [35]. 

Epoxilim som värmehärdats i minst 100°C klarar miljö och påkänningar som VE15 

utsätts för [50]. Lim med en hög tvärbindningsgrad är lämpligt att använda till denna 

applikation. Hög tvärbindningsgrad innebär att limmet har härdat på ett sådant sätt att 

molekylerna har bildat ett mycket tätt nätverk, vilket gör att temperaturtåligheten och 

kemikaliebeständigheten blir hög. Däremot blir limfogen hård och kan vara känslig 

för kraftiga stötar[49].  

2K epoxilim utsågs som det mest lämpliga alternativet för VE15. Valet grundades 

med avseende på hållfasthet, temperaturresistans, kemikalieresistans och rådfrågning 

av sakkunniga inom limning (Se Bilaga D).  
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5 Konstruktion 

Olika koncept på konstruktionslösningar för utformning av flänsen genererades. 

Genom en enklare utvärdering mellan koncepten rangordnades utformningarna på 

flänsen inbördes. Utvärderingen utfördes med olika aspekter beroende på tillämpning 

av svets eller lim. Utformningen av flänsen vid FSW tog hänsyn till verktygets 

geometri och behov av fixtur samt mothåll vid svetsning (Se Bilaga F). Vid 

utformning av flänsen för användning av epoxi granskades viktreducering och 

hållfasthet. Två olika konceptvägningsmatriser användes vid val av koncept för svets- 

och limfogens utformning (Se Bilaga E, pressenteras tabell 7 och 8). Nedan 

presenteras de koncept som genererades för utformning av flänsen, S står för svets 

och L för lim, samt en kort beskrivning. 

 

Koncept S1 

Flänsutformningen för S1 medför en enkel tillverkning. För att 

minska risken för felmontering och fel inpassning av 

kugghjulen i växellådshuset används styrpiggar. Svetsen måste 

appliceras utanför styrpiggar för att få en homogen fog utan 

risk för oljeläkage. 

 

Koncept S2 

S2 har en geometri som tar upp de skjuvande krafterna och 

minskar risken för felmontering. Geometrin bidrar till lättare 

inpassning men styrpiggar behövs för att få rätt positionering 

av kugghjulen. Utformningen av flänsen ger en mer 

komplicerad tillverkning. 

 

Koncept S3 

Geometrin hos S3 är lättåtkomlig för FSW-verktyget och 

bidrar till minskad volym av flänsen. En nackdel med S3 är att 

sneda belastningar, från FSW-verktyget, på flänsen kan 

deformera växellådshuset. 
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Koncept L1 

Koncept L1 medför att flänsensutformning tar upp skjuvande 

krafter och minskar risken för läckage av olja. Geometrin 

bidrar till lättare inpassning men styrpiggar behövs för att få 

rätt positionering av kugghjulen. Utformningen av flänsen 

bidrar till mer komplicerad tillvekning av växellådshuset men 

minskar risken för fläkning.  

 

Koncept L2 

Geometrin i L2 bidrar till minskad vikt och enklare 

tillverkning. Kan uppstå läckage och fläkning i limfogen.  

 

Koncept L3 

Hållfastheten ökar med anledning av möjlighet till större 

fogningsarea samt okomplicerad tillverkningen av flänsen.  

 

Koncept L4 

Utformningen av koncept L4 bidrar till ökad hållfasthet och att 

de skjuvande krafterna tas upp av flänsen samt minskar risken 

för fläkning. Risken för oljeläckage minskar på grund av 

utformningen av flänsen däremot ökar volymen och 

tillverkningen blir mer komplicerad. 
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6 Resultat 

Arbetet resulterade i att de valda fogningsmetoderna för VE15 är FSW och Epoxi. 

Utformningen på flänsen för respektive fogningsmetod valdes med 

konceptvägningsmatris (Se Bilaga E). De koncept som valdes var S2 och L1.  

6.1 Hållfasthet 

Svetsfogen vid FSW-svetsning har mellan 80 och 100 % av materialets hållfasthet. 

Draghållfastheten för AlSi9Cu3[Fe][Zn] är cirka 240 MPa [51]. Kontaktytan i 

svetsfogen är 3,5 mm hög och svetslängden är 1224 mm. Draghållfastheten räknas ut 

med ekvationen nedan. [48] 

 

Hållfastheten på epoxi är mellan 25-35 MPa. För att uppnå garanterad hållfasthet på 

limfogen utgick beräkningar ifrån 25 MPA, ekvationen nedan visar beräkningar av 

draghållfastheten för epoxi.  

  

Det befintliga skruvförbandet har 16 stycken M8-skruvar med hållfasthetsklass 8.8. 

Beräkningar visar att skruvförbandet klarar av dragande krafter upp till 180 kN och 

skjuvande krafter upp till 29,4 kN (Se Bilaga C). 

Kugghjulen i växellådan påverkar flänsen med skjuvande krafter på 12,6 kN och 

dragande krafter på 12,5 kN (Se Bilaga C). Säkerhetsfaktorerna blir då följande: FSW 

– 82, epoxi – 7,4 och skruvförbandet – 14 för dragande och 2 för skjuvande (se tabell 

1).  

Tabell 1: Hållfasthetsvärden för de olika fogningsmetoderna 

Hållfasthetsvärden 

Fogningsmetod Draghållfasthet (kN) Skjuvhållfasthet (kN) Säkerhet mot brott 

FSW 1028 Tas upp av fläns 82 

Epoxi 92,5 Tas upp av fläns 7,4 

Skruvförband 180 29,4 14:drag, 2:skjuv 
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6.2 Viktminskning och val av sammanfogningsmetod 

Viktreduceringen som erhölls för de olika koncepten var 13,7 % för FSW och 25,5 % 

för epoxi (se tabell 2).  

Tabell 2: Jämförelse av vikter mellan svets, lim och skruvförband 

  Volym (mm3) 
Vikt 
(kg) Viktminskning* (%) 

Metod Aluminium VE15 
Stål 
Skruv     

FSW 1 628 670 - 4,4 13,7 % 

Epoxi 1 410 864 - 3,8 25,5 % 

Skruv 1 730 658 49663 5,1 0 % 

*Viktminskning i jämförelse med skruvförbandet 

 
Densitet: Aluminium - 2,7kg/dm3, Stål - 7,8 kg/dm3  

 

Det slutligt valda konceptet blev FSW, baserat på resultatet i konceptvägningsmatrisen 

(se tabell 3). Där de viktigaste kraven vid val av sammanfogningsmetod var vikt, 

miljö/hälsa och hållfasthet. Viktning bestämdes i samråd med Vicura.  

Tabell 3: Konceptvägningsmatris 

    FSW Epoxi 
Skruvförband 

(referens) 

Urvalskriterier Vikt Betyg Poäng Betyg Poäng Betyg Poäng 

Vikt 0,3 4 1,2 5 1,5 3 0,9 

Demonterbarhet 0,05 1 0,05 2 0,1 3 0,15 

Miljö/Hälsa 0,15 4 0,6 1 0,15 3 0,45 

Investeringskostnad 0,05 2 0,10 4 0,2 3 0,15 

Hållfasthet 0,4 5 2 2 0,8 3 1,2 

För-/efterbearbetning 0,05 4 0,2 2 0,1 3 0,15 

Summa  4,15 2,85 3 

Rangordning 1 3 2 

 

Ritningar av flänsutformningen finns i bilaga G.  
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7 Analys 

Det första resultatet som erhölls under projektet var att FSW och Epoxi utsågs till de 

mest lämpliga metoderna utav svets- respektive limmetoderna.  

7.1 Val av en svets- och en limmetod 

Då enbart en svetsmetod skulle utses medförde det att metoden skulle vara 

applicerbar på båda legeringarna.  AlSi7Mg0,3 är en svetsbar aluminiumlegering där 

plasma-, laser-, FSW, MIG- och TIG-svetsning är applicerbara. AlSi9Cu3[Fe][Zn] 

lämpas inte för smältsvetsning på grund av risk för varmsprickor. Med anledning av 

detta begränsades valet av svetsmetod och FSW var det enda alternativet som var 

möjligt, eftersom materialet inte smälter vid tillämpning av metoden.  

Limmetoder som gick att applicera på metaller jämfördes med varandra där fakta 

erhölls från läroböcker, datablad hos olika limleverantörer och utlåtanden från 

sakkunniga inom området. Ett lim skulle väljas och därför gjordes jämförelser mellan 

de olika limmen, bland annat med avseende på hållfasthet, kemikalieresistens och 

värmetålighet. De lim som uppfyllde de ställda kraven var 2K epoxilim, anaeroba lim 

och silikon lim. Utav dessa tre utsågs epoxilim som det mest lämpliga då det hade bäst 

hållfasthetsegenskaper. De andra limmen hade behövt större limyta för att uppnå 

samma hållfasthet som epoxilimet och på så viss hade vikten inte reducerats lika 

mycket. Hade inte viktreduceringen varit huvudsyftet hade även anaeroba lim varit ett 

bra alternativ.  

7.2 Utformningen av koncepten och 
konceptvägningsmatris 

Efter att FSW och epoxi hade valts utformades tre olika svetskoncept och fyra olika 

limkoncept. De aspekter som betraktades vid utformingen av flänsen för FSW var 

verktygets geometri (se bilaga F). Att använda en fixtur för mothåll är nödvändigt då 

krafter från verktyget anbringas på flänsen. I konceptvägningsmatrisen fastställdes de 

krav som flänsutformningen skulle uppfylla samt hur viktiga de är i förhållande till 

varandra. Kraven var vikt, säkerhet mot krafter, tillverkning och inpassning. 

Viktkravet var det krav som vägde tyngst för både lim och svets. Viktkravet gavs en 

procentsats på 55 %. Kravet att ha en bra säkerhet mot krafterna sattes som viktigare 

vid limning än vid svetsning på grund av att svetsförbandet kommer nästan bli lika 

stark som gjutgodset oavsett utformning av fogen. Det kravet fick en procentsatts på 

15 % för svets och 25 % för lim. På grund av detta kunde de andra kraven, 

tillverkning och inpassning, inte få samma procentsatser för lim som svets. 

Tillverkningskravet avser hur lätt eller svårt konceptet är att tillverka och fick 

procentsatserna 15 % för svets och 10 % för lim. Det sista kravet var inpassning där 

koncepten får poäng efter hur lätta eller svåra de är att montera. Inpassningskravet 
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fick 15 % för svets och 10 % för lim. Varje koncept analyserades utifrån dessa krav 

och betygsattes efter hur väl de uppfyllde kraven. För svetskoncepten användes S1 

som referens på alla kraven och för limkoncepten användes L3 som referens. De 

andra koncepten fick poäng med avseende på hur väl de mötte kraven jämfört med 

referensen. Referensen fick tre poäng på alla kraven och de andra fick poäng från ett 

till fem, där ett är dåligt och fem är bra. Utformningen av flänsen för limning 

konstruerades utifrån följande aspekter; motverka skjuvande och fläkande krafter 

samt inpassning vid montering. Utifrån rangordning i konceptvägningsmatrisen samt 

analys valdes S2 och L1. I konceptvägningsmatrisen, för lim, var L1 och L2 lika bra 

koncept utifrån de krav som hade satts upp. L1 utsågs som den bättre utav dessa två 

då den hade en utformning på flänsen som gör att en del av de dragande krafterna tas 

upp som skjuvande krafterna i limmet. Eftersom utformningen av limförbandet tar 

upp de skjuvande krafterna utfördes hållfasthetsberäkningar utifrån de dragande 

krafterna. Limfogen klarar av en belastning på upp till 92,5 kN.  

7.3 Val av koncept 

Koncept S2 som var det vinnande konceptet för FSW, resulterade i en viktminskning 

på 0,7 kg vilket motsvarar en viktreducering på 13,7 % jämfört med det befintliga 

skruvförbandet. Det vinnande limkonceptet L1 erhöll en viktminskning på 1,3 kg 

vilket motsvarar en viktreducering på 25,5 % i jämförelse med det existerande 

skruvförbandet. Uppskattningen av viktminskningen utfördes med hjälp av 

volymmätning på modellerna i NX. Med avseende på enbart viktreducering är 

användning av limförband (epoxi) mest lämplig för VE15. 

För val av fogningsmetod på VE15 mellan svets, lim och skruvförband användes 

konceptvägningsmatris. Vid rangordning av de krav som förbandet skulle uppfylla 

rådfrågades Martin Widmark, konstruktör på Vicura. De olika fogningsmetoderna 

erhöll ett betyg mellan ett och fem utifrån hur väl de uppfyllde kraven, där ett var 

dåligt och fem var bra. Det befintliga skruvförbandet användes som referens vid 

betygsättning av lim och svets. Med anledning av detta erhöll skruvförbandet betyg tre 

på alla kraven. De krav som var viktigast vid rangordningen var hållfasthet, vikt och 

miljö/hälsopåverkan. Ett av de mindre viktiga kraven var demonterbarheten eftersom 

att Vicura utgår från att växellådan skall klara av 16 000 mil (hålla en elbils livslängd).  

Hållfastheten i svetsfogen, hos FSW, är nästan lika starkt som materialet i 

växellådshuset. Med anledning av att svetsfogen klarar av krafter upptill 1 028 kN och 

utsätts för 12,6 kN är säkerheten mot brott över 80 vilket ger högt betyg i 

konceptvägningsmatrisen. Viktreduceringen på 13,7 % och den låga miljö-

/hälsopåverkan bidrar till höga betyg för FSW. Epoxi har negativ inverkan på miljö 

och hälsa (generellt giftig och allergiframkallande) vilket leder till låga poäng i 

konceptvägningsmatrisen. Viktminskningen för limförbandet är större än FSW men 

har sämre hållfasthet. Med avseende på bland annat miljö/hälsopåverkan, vikt och 
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hållfasthet var FSW den fogningsmetod som erhöll högst slutbetyg. Med anledning av 

detta utsågs FSW till det vinnande konceptet. 
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8 Diskussion 

Valet av ersättning till det befintliga skruvförbandet på VE15 blev att använda FSW 

som fogningsmetod. Detta val utgick från litteraturstudie och rådfrågning av 

sakkunniga inom respektive område. I konceptvägningsmatrisen som utfördes har 

demonterbarheten inget sammanband med miljöpåverkan. Egentligen borde 

demonterbarhetskravet påverka miljökravet då en växellåda som inte går att 

demontera påverkar miljön. Skulle en livscykelanalys av VE15 genomföras bör detta 

tas i beaktning. För att säkerställa att den valda fogningsmetoden uppfyller de utsatta 

kraven bör tester på prototyper utföras. Tre skruvar kommer behöva vara kvar för 

montering av elmotorn vilket medför risker för läckage, packningar kommer behövas 

vid skruvarna. Svetsning runt skruvarna kunde ha utformats men det hade bidragit till 

mindre viktminskning och läckage hade kunnat ske innanför fogen, vid skruven.  

Studien utgick från att fogningsmetoden skulle klara seriestorlekar på mer än 2000 

komponenter per år vilket medförde att metoden skulle vara applicerbar på 

AlSi9Cu3[Fe][Zn]. Med anledning av risk för varmsprickor och minskad hållfasthet 

vid svetsning av AlSi9Cu3[Fe][Zn] valdes FSW. På grund av att metoden skulle vara 

applicerbar på AlSi9Cu3[Fe][Zn] och AlSi7Mg0,3 utgick fortsatt arbete från att ha en 

svetsmetod som är möjlig att tillämpa på båda legeringarna. En bättre lösning, utifrån 

produktion och investeringskostnader, kunde ha varit att välja en svetsmetod för 

vardera legering. En annan lösning hade varit att ersätta AlSi9Cu3[Fe][Zn] med en 

svetsbar aluminiumlegering.   

Vid val av lim studerades olika företags produktblad eftersom det inte fanns någon 

generell information om de olika limtyperna. Kemikaliebeständigheten och 

hållfatsheten kan variera mycket för samma typ av lim. Användbarheten av epoxi för 

applikationen kan variera mellan olika limtillverkare. Eftersom epoxi kan vara sprött 

(när hållfastheten är hög) kan det påverkas av de vibrationer som kan uppstå. Ett 

silikonlim i kombination med få skruvar eller ett anaerobt lim skulle kunna vara 

lämpliga alternativ. För FSW går det att göra en uppskattning av produktionstiden 

utifrån materialet och dess dimension, det går inte för epoxi på grund av att ingen 

specifik limprodukt valdes. 

De krafter som påverkar flänsen som uppstår i kuggingreppet användes endast för att 

få en uppfattning om storleksordning på krafterna. Skjuvande- och dragande krafter 

var de belastningar som användes vid kraftberäkningar på flänsen. Vridande och 

böjande moment togs inte med i beräkningarna men bidrar egentligen till påkänningar 

på fogen. Vid beräkning av skruvförbandets klämkraft togs ingen hänsyn till bland 

annat sättning och krympning. Beräkningarna som utfördes på limförbandet utgick 

ifrån att flänsen tar upp de skjuvande krafterna och de dragande krafterna tas upp av 

limförbandet. Egentligen appliceras det lim även på sidan av fogen mot flänsen vilket 

medför att det även uppstår skjuvande krafter i limmet. För att säkerhetsställa 
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resultatet på hanberäkningarna som utfördes på skruvförband, svets och lim kunde 

FEM-simuleringar ha använts.  
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9 Slutsatser och framtida arbete 

Syftet med projektet var att undersöka om det befintliga skruvförbandet gick att 

ersätta med svets- eller limförband. Utifrån hållfasthet och miljö/hälsopåverkan var 

FSW mest lämplig ersättare av skruvförband till VE15. Ur design och 

viktminskningsaspekt var epoxi en fördelaktig ersättare men då hållfasthet och 

miljö/hälsa prioriterades mer än viktminskning och design var FSW lämpligare.  

Rekommendationer till fortsatt arbete gällande de problem och frågeställningar som 

uppstått under arbetets gång redovisas nedan.  

Genom att välja en annan legering finns det möjlighet att använda andra 

svetsmetoder. Vilket kan påverka investeringskostnad och processhastighet positivt. 

Framförallt att ersätta AlSi9Cu3[Fe][Zn] med aluminiumlegeringar som lämpar sig vid 

svetsning och analysera alternativ till pressgjutning. 

Ett alternativ till sammanfogningsmetod av VE15 skulle kunna vara att undersöka om 

lim kombinerat med skruvförband är ett alternativ. En annan valmöjlighet kan vara att 

studera och analysera möjligheten att använda lödning. 

Examensarbetet har utförts med hjälp av litteraturstudie och rådfrågning av 

sakkunniga inom respektive område. Med anledning av detta bör tester på prototyper 

utföras för att kontrollera möjligheten att använda FSW och epoxi. En granskning av 

epoxilim med avseende på livslängd, kemikalieresistans och vibrationstålighet kan 

genomföras för att säkerställa att kraven uppfylls. Studier kring tillämpning av FSW 

där undersökningar kan utföras som visar ifall krympning i gjutgodset påverkar 

mekaniken i VE15.  Utformningen av flänsen, vid användning av FSW, skulle kunna 

vidareutvecklas och på så sätt reducera vikten ytterligare.  

Fördjupning inom arbetsprocesser hade behövt genomföras för att få ett mer pålitligt 

resultat angående investeringskostnader. För att kunna välja rätt utrustning vid 

investering av maskiner för limning behövdes specifik limprodukt väljas. Detta med 

avseende på viskositeten på limmet, doseringsmängd, limmunstyckets diameter och 

förbrukning per dag. Eftersom ingen specifik limprodukt valdes användes 

prisuppgifterna enbart som jämförelse med investeringskostnaderna för FSW. 

Uppskattningen av investering av FSW utgick enbart från investering av maskinen. 

För att få mer pålitliga investeringskostnader bör till exempel personalkostnader, 

processhastighet och automatiseringskostnader beaktas. 
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A. Svets- och limmetoder  

Svetsning delas in i tre grupper; smält- och trycksvetsning samt övriga svetsmetoder. I 

denna bilaga presenteras de svetsmetoder som inte lämpar sig vid svetsning av VE15 med 

avseende på bland annat geometri, material och produktion.  

Smältsvetsning 

Smältsvetsning är ett samlingsnamn för svetsprocesser där sammanfogningen sker med 

hjälp av smält material. Gemensamt för dem är att det smälta materialet bidrar till en 

värmepåverkad zon. 

Gassvetsning 

Gassvetsning förbränner acetylen och syrgas vilket ger en flamtemperatur på 3200° C [52]. 

Kan utföras i avsaknad av tillsatsmaterial men utförs vanligen med material från en tråd 

som smälts i lågan [53]. Svetslågans reducerande zon skyddar smältbadet från inverkan av 

luften.  

Lämpar sig till reparations- och montagearbeten, svetsning av konstruktioner och rör med 

godstjocklek mellan 0,5 – 6 millimeter, gjutjärn, icke-metaller och sprickkänsliga 

material[52].   

Elektroslaggsvetsning 

Elektroslaggsvetsning är mekaniserad svetsmetod som påbörjar svetsförloppet på samma 

sätt som pulverbågsvetsning [7]. Genom elektrisk motståndsupphettning genereras den 

energi som krävs för att smälta fogytorna och tillsatsmaterialet.  

Metoden är avsedd för svetsning av dimensionsområde mellan 35 till 300 millimeter, 

legerade och olegerade konstruktionsstål samt rostritt. [54]  

Elektrogassvetsning  

Elektrogassvetsning är en vidarutveckling från elektroslaggsvetsning. Elektroden smälts av 

en ljusbåge som brinner i en inaktiv skyddsgas [55]. I jämförelse med elektroslaggsvetsning 

är elektrogassvetsning bättre i avseende på slagseghet och mindre värmepåverkad zon. 

Elektrogassvetsning används till svetsning av legerade och olegerade konstruktionsstål med 

plåttjocklek mellan 12-60 millimeter. [56] 

Manuell metallbågsvetsning (MMA) 

MMA eller manuell metallbågsvetsning använder en elektrod som består av en kärntråd 

med utvändigt hölje. Ljusbågen tänds mellan elektroden och svetsfogen vilket smälter 

elektroden varvid höljet bildar ett skyddande slagg. Tillförsel av legeringsämnen till smältan, 

inträngning i grundmaterialet och skydd mot luftens inverkan på dropparna och smältbadet 

är andra funktioner som höljet innehar.[57] 
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Metallbågsvetsning har bland annat låg investeringskostnad och lägre krav på noggrann 

fogberedning samt grundmaterialets renhet, i jämförelse med andra svetsmetoder. 

Tekniken kan användas till plåttjocklekar från 2 millimeter och uppåt och passar till bland 

annat olegerade-, låglegerade- samt rostfria konstruktionsstål. [57] 

Pulverbågsvetsning 

Pulverbågsvetsning är en mekaniserad svetsmetod där ljusbågen brinner under ett lager 

svetspulver och slagg bildas på svetsen av pulvret som smälter intill ljusbågen. Pulvret 

bidrar med tillförsel av legeringsämne till svetsfogen samt skydd från syre och kväve[58]. 

Svetsningen är begränsad till plana och horisontella positioner på grund av pulvret som 

används vid pulverbågsvetsning [58].  

Metoden har bland annat hög insvetshastighet, bågtidsfaktor och djup inträngning vilket 

medför en reducering av tillsatsmaterial. Pulverbågsvetsning används vid skarvning av 

plåtar, från två millimeter och uppåt, vid skeppsvarv och svetsning av cylindriska kärl. [7] 

Elektronstrålesvetsning 

Elektronstrålesvetsning utförs genom att fokusera en elektronstråle, med hjälp av 

elektromagnetiska linser. Elektronstrålen accelereras till ungefär halva ljusets hastighet 

vilket smälter svetsfogen. Därigenom uppnås en koncentrerad svetssmälta och inträngning 

[59]. För att luftens molekylär inte skall bromsa elektronerna utförs svetsprocessen i 

vakuum [7].  

Metoden används i stumfog, särskilt konkurrenskraftig i material med godstjocklek upptill 

250 millimeter [7], och ger i princip ingen deformation på materialet på grund av 

elektronstrålens energitäthet. Svetsning av exempelvis kugghjul mot axlar kan därmed 

utföras utan efterbearbetning. Elektronstrålesvetsning kan användas till värmeresistenta 

material till exempel Titan, molybden, niob och volfram. [59] 

Trycksvetsning 

Trycksvetsning är ett samlingsnamn för svetsmetoder som använder sig av värme och 

tryck. Genom uppvärmning av ytan når det plastiskt tillstånd och ett tryck läggs på för att 

sammanfoga ytorna. Uppvärmningen kan erhållas genom exempelvis friktion eller elektrisk 

ström. 

Friktionssvetsning 

De delar som skall sammanfogas gnids eller roterar mot varandra under tryck. När 

temperatur för sammanfogning uppnås stoppas rotationen samtidigt som trycket behålls 

tills svetsningen är färdig. Under friktionssvetsningen bildas en vulst av material som 

pressas ut från fogytorna. På så vis blir svetsen homogen eftersom ytföroreningar 

avlägsnas. [60]  

Metoden kan tillämpas där ett eller båda arbetsstyckena är rotationssymmetriska till 

exempel cirkulär stång mot fläns, rör mot platta eller rör mot rör [61].  
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Ultraljudsvetsning 

Metoden vibrerar metaller under tryck med högfrekvens (20-50kHz) [62] och skapar en 

metallurgisk bindning utan att smälta materialet. Ultraljudssvetsning tillämpas för svetsning 

av folier, trådar eller tunna plåtar samt ickemetalliska material som polyester och 

termoplast. På grund av låg värmeutveckling kan svetspunkterna placeras tätt eftersom 

metoden inte skadar intilliggande svetsar och material. [62][7] 

Kalltrycksvetsning 

Kalltrycksvetsning sammanfogar delarna genom pressning med plastisk deformation, en 

metallisk förbindning uppstår och oxider pressas undan, utan att arbetsstycket uppvärms 

[63]. Metoden används i samband med elektriska förbindningar och till metaller med låg 

smältpunkt [64] till exempel aluminium och koppar. Vid sammanfogning av aluminium och 

koppar används kalltrycksvetsning på grund av smältsvetsning bildar en intermetallisk 

förening med låg hållfasthet [63].  

Högfrekvenssvetsning 

Högfrekvenssvetsning kan manövrera upphettningen till de ytor som ska sammanfogas. 

Med en frekvens på 400 kHz [65] koncentreras strömmen till fogytan och pressas samman. 

Metoden har en liten värmepåverkan och en hög svetshastighet med låg sträckenergi. 

Tekniken används till bland annat längdsvetsning av rör. [7]  

Diffusionssvetsning 

Diffusionssvetsning sker i skyddsgasatmosfär eller i vakuum. För att möjliggöra 

svetsningen ökas tryck och temperatur. Processhastigheten är låg i jämförelse med andra 

konventionella svetsmetoder. Det sker varken deformation eller smältning av materialet när 

ytorna sammanfogas. Metoden kan sammanfoga olika metaller samt metall mot ickemetall.  

[7] 

Explosionssvetsning 

De material som skall svetsas placeras parallellt och skiljs av en luftspalt. En gummibuffert 

placeras på den övre plåten, som skydd för metallytan, därefter ett skikt med sprängämne. 

Vid explosionen ökar trycket under kort tid och en svetsförbindelse uppnås genom 

plasticering av materialet. [66][55] 

Vid explosionssvetsning, till skillnad mot smältsvetsning, reagerar fogytorna kemiskt eller 

blandas vilket leder till en liten smältzon Metoden används till material kombinationer som 

är svåra att svetsa till exempel aluminium mot rostfritt stål. [7] 

Punktsvetsning 

Två elektroder placeras på vardera sida om arbetsstycket. Ström tillförs och smälter 

kontaktytorna mellan arbetsstyckena och en punktsvets erhålls då smältan hårdnar [67]. 

Trycket mellan de stavformade elektroderna behålls tills punktsvetsen stelnat [68].  
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Metoden används främst vid svetsning av allmänna konstruktionsstål. Punktsvetsning av 

aluminium, kopparlegeringar, nickel och zinkplåt kan förekomma. Plåtarnas sammanlagda 

tjocklek får inte passera sex millimeter. [67] 

Sömsvetsning  

Sömsvetsningsmetodiken använder samma princip som punktsvetsning. Det som skiljer de 

olika metoderna är att sömsvetsning använder elektrodrullar, punktsvetsning använder 

stavformiga elektroder [69]. Plåtar pressas samman av elektrodrullarna, som roterar med ett 

bestämt tryck och hastighet. Smältan i gränsytan mellan plåtarna uppkommer när elektrisk 

ström tillförs genom arbetsstycket [69].  

Metoden ger kontinuerliga svetsar [69] och används till rostfritt och olegerat stål. Den 

sammanlagda tjockleken mellan plåtarna får inte överstiga sex millimeter [70] 

Pressvetsning  

Metoden tillämpas som söm- och punktsvetsning vid svetsning av överlappande tunnplåt. 

Metoden kan även användas vid svetsning av plåt mot änden av stänger eller rör, svetsning 

av muttrar på plåt eller svetsning av galler. Genom att forma ett antal uppskjutande partier i 

den ena eller i båda fogytorna som sedan pressas samman samtidigt som en ström går 

igenom dem sammanfogas ytorna med varandra. [71] [7] 

Brännsvetsning  

Brännsvetsning är en motståndssvetsmetod som används för svetsning av stångprodukter. 

De två delarna som skall svetsas samman fixeras mellan svetsbackar och ändarna läggs an 

mot varandra för att sedan föras isär. Detta upprepas ett antal gånger för att skapa en 

avbränning av föroreningar och ojämnheter från ändytorna. Under hela denna process 

värms kontaktytorna upp på grund av det ökande motståndet som bildas då fogytorna skiljs 

åt, som beror på den ström som passerar genom delarna. När önskad temperatur har 

uppnåtts sammanfogas ytorna hastigt genom en stukning och smält oxiderat material 

pressas ut och bildar en vulst. Brännsvetsning används ofta vid svetsning av rälsar, 

kättingar och rör. [72] [73] 

Stuksvetsning 

Stuksvetsning används främst för att svetsa ihop stång- eller trådmaterial och är en form av 

motståndssvetsning som liknar brännsvetsningen på många sätt. Skillnaden här är att 

arbetsstyckenas ändytor pressas mot varandra under hela processen, samtidigt som en 

ström går mellan de olika delarna. På grund utav övergångsmotståndet uppstår det höga 

temperaturer när strömmen ska gå igenom arbetsstyckena. Metallen övergår till plastiskt 

tillstånd och en sammanfogning är möjlig. Stuksvetsning fordrar plana fogytor som är 

vinkelräta mot stukriktningen. 

Material som metoden lämpar sig för är olegerade stål, aluminium, silver och guld. 

Metoden används vid exempelvis trådskarvningar, svetsning av ramar och ringar.[74][75] 

http://www.celsa-steelservice.com/sverige/se/uploads/broschyrer/ringar_och_spiraler.pdf
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Övriga svetsmetoder 

De övriga svetsmetoderna räknas varken till smält- eller trycksvetsning. De övriga 

metoderna består av bultsvetsning och magnetpulssvetsning. 

Bultsvetsning 

Bultsvetsning är fastsättning av bland annat bultar, svets muttrar och pinnar. Metoden 

generar kvalitet och säkerhet, minimalt värmepåverkad zon samt effektiv process i 

jämförelse med gängning och borrning. [76]  

Magnetpulssvetsning 

En kondensator urladdas genom en spole som omger arbetsstycket som skall svetsas. Den 

kortvariga strömmen (mindre än 0,1 sekund) genererar ett magnetfält vilket alstrar en 

repellerande kraft som pressar det yttre röret mot det inre röret [7]. Materialet i det yttre 

röret trycker oxider och orenheter framför sig när materialet ”flyter”. [77]  

Metoden används till bland annat sammanfogning av ett rör i ett överlappsförband, 

formpressning och klämförband. Sammanfogning av olika material bland annat koppar i 

aluminium och stål i aluminium. Eftersom att spolen måste anpassas till respektive 

svetsdetalj lämpar sig magnetpulssvetsning för hög volymproduktion. [77] [7] 

Härdande smältlim  

Smältlim appliceras genom uppvärmning av limmet och återgår till fast form vid 

rumstemperatur. Efter appliceringen stelnar limmet vid rumstemperatur. Vanliga smältlim 

är baserade på hartser, vaxer och/eller termoplaster.  

Härdade smältlim är oftast 1K-fuktbärande polyuretan blandat med hartser. Applicering av 

härdade smältlim sker i temperaturen 90-100°C jämfört med ohärdade smältlim som 

appliceras vid en temperatur på 150-250°C. Detta medför att det inte blir lika stor 

temperaturskillnad mellan limmet och fogytan som det är för ohärdade smältlim. Härdade 

smältlim stelnar långsammare än ohärdade, vilket betyder att öppentiden/monteringstiden 

blir längre. Fogen härdas genom att limfogen kommer i kontakt med fukt, vilket gör att 

härdningstiden är beroende av den relativa luftfuktigheten. Värmehärdade smältlim klarar 

högre temperaturer, i jämförelse med ohärdade lim där limfogen mjuknar. [30]  

Oorganiska 

Oorganiska lim är mer beständiga mot höga temperaturer än krafter i jämförelse med 

organiska lim. En del av de oorganiska limmen innehåller en viss andel vatten vilket gör att 

minst ett av materialen som skall limmas ihop bör kunna släppa igenom fukt [78]. Exempel 

på olika oorganiska lim är cement, silikat, soler och lod. [31] 

Värmeaktiverbara lim 

Värmeaktiverbart lim kan baseras på lösningsmedel eller på vattendispersioner, varav 

lösningsmedelsbaserad är bättre för sammanfogning av metaller än 

vattendispersionsbaserad. De är också ofta baserade på polyuretan som verkar som 
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bindmedel när vatten eller lösningsmedlet avdunstat. Limmet appliceras på en av fogytorna 

och torkar tills att det är helt klibbfritt, vilket sker genom att lösningsmedlet eller vattnet 

avdunstar. När det är torrt kan limmet aktiveras med hjälp av värme så att det kan fästa vid 

den andra ytan. Aktiveringen kan ske med varmluft, värmepistol, infrarött ljus, varma valsar 

eller strykjärn för att nämna några metoder. 

Värmeaktiverbara lim fyller inte ut fogarna, vilket medför att minst ett av materialen måste 

kunna forma sig efter det andra. Det medför att denna typ av lim används främst till 

laminering av olika material där ett av materialen är flexibelt. [30] 

Aktiveringstemperaturen på värmeaktiverbart lim varierar mellan 90-120°C. Ur 

arbetsmiljöhänsyn får inte vissa typer av värmeaktiverbart lim värmas till mer än 100°C på 

grund av giftiga ångor. För att limmet ska klara dessa temperaturer kan en härdare tillsättas 

före appliceringen för att öka beständigheten mot värme och vidhäftning. [79] 

Härdningsmetoder 

Det finns ett antal olika sätt som de olika limmen kan härdas på och det är härdningen som 

gör att limmen till exempel klarar att ta upp större krafter än vad ett ohärdat lim gör. 

Genom att tillsätta en härdartillsatts till ett lim kan härdning uppnås, det blir då ett 2K-lim. 

Härdningstillsattser används bland annat till epoxi-, akryl- och polyuretanlim. De 

akrylbaserade och epoxi limmen kan även härdas med hjälp av UV-ljus. Ett härdmaterial 

blandas i limmet och frigörs när limmet belyses av UV-ljus, vilket leder till härdning av 

limmet. Detta fordrar att ett av materialen som ska limmas ihop är transparant. Det finns 

kombinationer av lim som kan härdas både genom UV-ljus där det kommer åt och 

anaerobt inne i fogen vilket gör att material som inte släpper igenom ljus också går att 

limma.  

De 1K epoxi- och polyuretanlimmen kan härdas genom att värma dem till minst 

100°C[30]. Polyuretanlimen härdar också om de kommer i kontakt med fukt, vilket gör att 

luftfuktigheten kan påverka härdtiden för dessa lim, även vissa akrylatlim härdar i kontakt 

med fukt.[30] 

Lim som tillexempel enbart torkar så som smältlimmen är inte härdade. Inte heller de lim 

som enbart torkar är härdade, så som kontaktlimmen.[31] 
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B. Kravlista på fogningsmetoderna 

 

Tabell 4 Kravspecifikation på sammanfogningsmetoder 

Krav nr Krav Viktighet (1-5) primär/sekundär 

1 Processhastighet 3 Sekundärt 

2 Temperaturresistans 5 Primärt 

3 Hålla tätt 5 Primärt 

4 Resistans mot oljan 5 Primärt 

5 Dragande krafter 5 Primärt 

6 Skjuvande krafter 5 Primärt 

7 Efterbearbetning 3 Sekundärt 

8 Applicerbart på materialet 5 Primärt 

9 Klara Ra = 3,2 2 Sekundärt 

10 Tillverkningskostnad 3 Sekundärt 

11 Miljöpåverkan 3 Sekundärt 

12 Demonterbarhet 2 Sekundärt 

13 Arbetsmiljö 3 Sekundärt 

14  Viktreducering 5 Primärt 
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C. Handberäkningar 

Beräkningar på skruvförband 

Förbandet består av 16 stycken M8-skruvar i hållfasthetsklass 8.8, åtdragningsmomentet är 

22 +/- 3 Nm. Fästelementfriktionen, µ, är mellan 0,10 – 0,16 och förspännings intervallet 

är inom 10,2 – 20,3 kN. Den totala förspänningen i förbandet är 16x(10,2 – 20,3) kN, det 

vill säga 163,2 – 324,8 kN.  

För att garantera säkerhet används minsta förspänningskraften FCA i fortsatta beräkningar 

vilket i detta fall är 163,2 kN. 

Friktionen mellan växellådshalvorna antas vara µ = 0,18 (aluminium mot aluminium).[39] 

Tvärkraften (radiell last) som skruvförbandet kan ta upp utan att börja glida fås genom att 

multiplicera den totala klämkraften i förbandet (normalkraften) med glidfriktion mellan 

komponenterna, det vill säga 163,2 x 0,18 = 29,4 kN. 

Följande ekvation kan användas för att beräkna den del av yttre lasten(FCA) som tas upp av 

de klämda delarna, det vill säga växellådshalvorna. 

 

Skruvens styvhet kb är 197,8 kN/mm och klämda delarnas(växellådshalvorna) styvhet kc är 

1330 kN/mm. Faktorn n är var den yttre, axiella kraften angriper i godset, antagen till 0,7. 

[39] 

Beräkning av max. axial kraft beräknades i ekvationen nedan. 

 

 

Den maximala axiella (yttre) kraft som kan läggas på förbandet utan att det börjar öppnas 

upp i delningsplanet mellan växellådshalvorna för VE15 är 180 kN. 

Skruvförbandet klarar av skjuvande krafter upp till 29,4 kN och dragande krafter upp till 

180 kN. 
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Kraftberäkningar på fogen 
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D.  Val av lim och svets 

 

Tabell 5 Jämförelse av 2K silikon, 2K epoxi, anaeroba, 2K MMA och PUR 

Beteckning Förklaring

C Farokod för frätande

F Farokod för brand och explosionsfarliga ämnen

N Farokod för miljöfarlig

O Farokod för oxiderande

Xi farokod för irriterande

Xn Farokod för hälsoskadlig

R7 Kan orsaka brand

R10 Brandfarligt

R11 Mycket brandfarlig

R20 Farligt vid inandning

R21 Farligt vid hudkontakt

R22 Farligt vid förtäring

R34 Frätande

R36 Irriterar ögonen

R37 Irriterar andningsorganen

R38 Irriterar huden

R42 Kan ge allergi vid inandning

R43 Allergiframkallande vid hudkontakt

R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

R51 Giftigt för vattenlevande organismer

R52 Skadligt för vattenlevande organsimer

R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö

R61 Kan ge fosterskador

R62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga

S24 Undvik kontakt med huden

S37 Använd lämpliga skyddshandskar

S61 Undvik utsläpp till miljön  

*Temperaturerna har fåtts från: Silikon-Henkel, epoxi-Henkel, anaerobt-SIS Handbok, MMA-Gleitmo och PUR-Henkel/Gleitmo  
    * Hållfasthetsvärdena har fåtts från: silikon, epoxi och anaerobt från henkel(Peter), MMA medelvärde från gleitmos limmer på skjuvhållfasthet, PUR från henkels draghållfasthet 

* Hälsa och miljö från olika säkerhetsdatablad: silikon-henkel, epoxi-gleitmo, anaerobt-3M, MMA-gleitmo, PUR-gleitmo 
      

 

Egenskaper Krav 2K Silikon 2K Epoxi Anaerobt 2K MMA PUR

Temperatur -40 till 150 -60 till 220 -55 till 200 -55 till 230 -55 till 121 -40 till 120

Hållfasthet >1 N/mm2 2-3 N/mm2 25-35 N/mm2 7-10 N/mm2 9-24 N/mm2 7-20 N/mm2

Växellådsolja BOT 402 Tåla Finns (Henkel) Finns(3M) Finns (Gleitmo) Finns (Gleitmo) Finns (Henkel)

Hälso- och miljöpåverkan

Så liten som 

möjligt

F;R11 Xi;R36/38 

R41

Xi, N; R 36/38-43-51/53 C; 

R 21/22-34 Xi; C; R 10-22-

34-43 C; R 21-34-43-52/53

Xi, N: R36/37 R43 

R50 S24 S37 S61

Xi;R36/38. R43. 

R50-53. F;R11. 

O;R7. N;R51/53. 

R61. R62

C, N, Xn, Xi;R20 

R36/37/38 R42/43 

R22-34-50/53

Expertisutlåtande

Åke Dolk (Limprojekt ÅD) 

Roger Hagen (3M) 

Ola Albinsson (IVF Swerea)  

Tomas Gawalewicz (Microjoining) 

Peter Johansson (Henkel/loctite)   

Anders Greschik (Gleitmo)  

Antal bockar 2 4 2 1 1

Negativt Svag hållfasthet Mycket miljö och hälsopåverkan"Bara" 2 röster

Klarar inte 

temperaturerna, 

1 röst

Klarar inte 

temperaturerna, 1 

röst

Positivt

Klarar temp. 

Bra, relativt 

liten miljö- och 

hälsopåverkan

Klarar temp, krafter och 

olja bra. Många röster

Klarar temp bra 

och krafter okej, 

liten miljö och 

hälsopåverkan.

Finns med bra 

hållfasthet, klarar 

oljan.

Klarar oljan, finns 

med bra 

hållfasthet.

Resultat (JA/NEJ) NEJ JA NEJ NEJ NEJ



Ersättning av skruvförband till VE15 
 

Bilaga D:2 

Tabell 6 Jämförelse av svetsmetoder 

 

  

Gas- MIG- MAG- TIG- Plasma Elektroslagg- Elektrogas- MMA Pulverbåg- Laser- Elektronstråle-

Material

Aluminiumlegeringar X X O X X O O O O X O

Svetsläge

Horisontellt X X X X X O O X X X X

Alla lägen X X X X X O O X O X (X)

Endast vertikalt X X

Övrigt

Geomtri på VE15 X X X X X O O X O X X

Låg sträckenergi O X X (X) X O O O O X X

Produktionsvänlig O X X X X X X O O X O

Fortsatta studier

O X O X X O O O O X O

Friktions- FSW Ultraljud- Kalltryck- Högtryck- Diffusion- Explosion- Punkt- Söm- Press- Bränn- Stuk- Bult- Magnetpuls-

Material

Aluminiumlegeringar X X X X X X X X X X X X X X

Övrigt

Geomtri på VE15 O X O O O (X) (X) O O O O O O O

produktions vänlig X X X X X O O X X X X X X X

Fortsatta studier

O X O O O O O O O O O O O O

X = lämplig

O = Ej Lämplig

Övriga svetsmetoder

(X) = Möjlig att använda vid vissa förutsättningar

Trycksvetsmetoder

Smältsvetsmetoder
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E. Utformning av flänsen 
Tabell 7. Konceptvägningsmatris för utformning av flänsen för svetsning 

    S1 (referens) S2 S3 

Urvalskriterier Vikt Poäng 
Vägda 
poäng Poäng 

Vägda 
poäng Poäng 

Vägda 
poäng 

Vikt 0,55 3 1,65 3 1,65 4 2,2 

Säkerhet mot krafter 0,15 3 0,45 4 0,6 3 0,45 

Tillverkning 0,15 3 0,45 2 0,3 1 0,15 

Inpassning 0,15 3 0,45 5 0,75 3 0,45 

                

Summa 3 3,3 3,25 

Rangordning 3 1 2 

Fortsatt arbete Nej Ja Nej 
 

 
Tabell 8. Konceptvägningsmatris för utformning av flänsen till limning 

    L1 L2 L3 (referens) L4 

Urvalskriterier Vikt Poäng 
Vägda 
poäng Poäng 

Vägda 
poäng Poäng 

Vägda 
poäng Poäng 

Vägda 
poäng 

Vikt 0,55 3 1,65 5 2,75 3 1,65 2 1,1 

Säkerhet mot krafter 0,25 5 1,25 1 0,25 3 0,75 4 1 

Tillverkning  0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3 1 0,1 

Inpassning 0,1 4 0,4 2 0,2 3 0,3 4 0,4 

                    

Summa 3,6 3,6 3 2,6 

Rangordning 1 1 3 4 

Fortsatt arbete Ja Nej Nej Nej 
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F. FSW-verktyg 

 

Figur 9. Dimensioner på FSW-verktyg, hämtat från Jeroen Debacker doktorand inom FSW på 
Högskolan Väst 

 

 
Figur 10. Dimensioner på FSW-verktygshållare.  
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G. Ritningar 
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