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Sammanfattning
Denna rapport är en dokumentation av arbetsgången samt resultatet av ett projektarbete utfört av två 
studenter från Kungliga tekniska högskolan i samarbete med en uppdragsgivare. Rapporten är 
strukturerad i en kronologisk ordning och beskriver de metoder och system som utvecklades under 
arbetsgången. Rapporten visar hur projektet utvecklades från en förstudiefas till en experimentfas, 
som i sin tur lett till olika förslag på konceptlösningar.

Syftet med projektet var att utveckla en systematisk limning av två olika kartongmaterial under fem 
minuter. Genom en grundlig undersökning av lim erhölls kunskap  för att  välja rätt ämne som senare 
testades på de aktuella materialen. Limundersökningen resulterade i en lista med olika ämnen som 
visade sig intressanta för projektet. Vissa av de ämnena kombinerades på olika sätt för att observera 
eventuella reaktioner med förhoppningen att minska härdningstiden. Testerna genomfördes på två 
olika typer av kartongmaterial. Efter alla tester gjordes en konceptgenereringsfas som styrdes som 
en traditionell produktutvecklingsprocess, det vill säga, från brainstorming till konceptsval.

Den sista delen av rapporten ger några rekommendationer för en vidare utveckling. Där föreslås 
kontinuerliga tester av det systemförslaget som valdes. Projektet bör även kompletteras med en 
kostnadskalkyl och miljöanalys för att få helheten i produkten.
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Abstract
This report is a documentation of the workflow and the result of a project  carried out by two 
students from the Royal Institute of Technology in collaboration with a company. The report is 
structured in a chronological order and describes the methods and systems developed in the 
workflow. The report shows how the project evolved from a study phase to the various proposals on 
the concept solutions.

The project aims to develop a systematic way of bonding two different kind of cardboard under five 
minutes. By conducting a general study about glue and its different forms it was possible to obtain a 
broad knowledge, which helped to choose the right substances to later use in testing on the different 
cardboard materials in question. Glues's survey resulted in a list  of different substances that were 
relevant to the project. Some of the substances were combined in different ways in order to observe 
any reactions that would hopefully cause the reduction of hardening time. The tests were carried out 
with two different types of cardboard. After all tests begun a concept generation phase which was 
performed as a traditional product development process, from brainstorming to concept selection.

The last part of the project gives some recommendations for further development and it’s proposed 
a continuous testing of the chosen concept. The project should also be complemental with estimated 
cost and environmental analysis to provide a broad perspective of the completed product.
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NOMENKLATUR
Här listas de beteckningar och förkortningar, som används i detta examensarbete.

Beteckningar
Symbol Beskrivning
E Elasticitetsmodul

r Radie

tj Tjocklek

t Tiden

τ Skjuvspänningen

 Den högsta spänningen som materialet får utsättas för innan det deformeras

∂u/∂y Gradient

µ Viskositetskoefficient

n Viskositet

Q Flöde

ρ Densitet

L Längd

V Hastighet

d Diameter

 Skruvrörelse

H Höjd

Hk Kritiska höjd

Re Reynoldstal

Förkortningar
CAD Computer Aided Design

Å Ångström

HP High Pressure

LTM  Low to Medium

VHB Very High Bond

SBT Structural Bonding Tape

PU Polyuretan

CA Cyanoakrylat
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1  INTRODUKTION
I dagens industrier är det vanligt att de flesta företag använder lim för paketering eller för att limma 
vissa komponenter och delar av de produkter som tillverkas. Limningen är ett viktigt steg som 
utvecklas kontinuerligt för att öka effektiviteten. Minskning av härdningstiden, hantering av 
limmet, vidhäftningsstyrkan och miljöpåverkan är vanliga faktorer som forskare satsar på. Det är 
viktigt för många företag att välja “rätt” lim som passar bra för det material som ska limmas med 
hänsyn till den metod som ska användas. Många företag vill effektivisera tillverkningen och om det 
går att förbättra limningsprocessen är det  en stor fördel, samtidigt som det  finns många miljö- och 
arbetsaspekter kring användning av lim idag.

1.1 Bakgrund

Många företag limmar förpackningar eller komponenter av olika material under tillverkning vilket 
innebär att en effektivisering av limningen är ett framsteg inom produktionen. Olika sorters lim 
används beroende på material, vidhäftningsstyrka, härdningstid samt miljöpåverkan.

Eftersom detta projekt handlar om hur limningsprocessen kan automatiseras och förbättras samt hur 
man kan öka effektiviteten och kapaciteten, har en problembakgrund formulerats. Utvecklingsmålet 
är att göra en undersökning av vilka lim som är lämpliga att limma på två olika kartongmaterial 
med hänsyn till härdningstiden, vidhäftningsstyrkan, hälsoriskerna och miljön, därefter ge ett 
förslag till en systematisk limningsmetod för det eller de limmen som visar sig vara lämpligast.

Arbetet börjar med en djup undersökning av olika lim som används i dagens industrier och därefter 
utvecklas några tester med blandningar. Vidare görs en plan på ett möjligt  system för automatisering 
av limningen. För att få korta härdningstider är tvåkomponentslim mycket intressanta och kommer 
därför undersökas noggrant.

1.2 Syfte

Syftet med detta arbete är att genomföra flera tester med olika lim baserat på två olika kartong- 
material i fokus för projektet. Vidare ska en sammanställning av limmen göras och en utvärdering 
av dessa genomföras. Därefter ska ett eller flera lämpliga lim väljas ut för en undersökning av olika 
möjliga sätt att metodiskt limma de två kartongtyperna på. Slutligen kommer utvärdering och val av 
limningsmetodförslag, som passar projektet bäst med hänsyn till de undersökta ämnena, att ges. 
Stor vikt läggs vid att undersöka lim med; kort härdningstid, godtagbar vidhäftningsstyrka på 
materialen i projektet och lätthanterlighet, men även lim som har liten miljöpåverkan och som är 
icke hälsofarliga.

1.3 Avgränsning

I det här arbetet analyseras inte kostnader för utveckling av limningsmetoden och 
kostnadsskillnader mellan de olika förslagen. Fokuset på arbetet riktas på att hitta rätt lim och bästa 
limningsmetod med hänsyn till härdningstiden, vidhäftningsstyrkan, hanteringen av limmet, 
miljöpåverkan och förslag på en lämplig limningsmetod.
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1.5 Upplägg

Projektet baserades på önskemål av en uppdragsgivare där två studenter tillsammans skulle göra all 
nödvändig undersökning och komma fram till ett eller flera förslag. Till hjälp fanns det en 
handledare på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och uppdragsgivaren. Det genomfördes som ett 
traditionellt  produktutvecklingsarbete där stödfunktioner som förstudie, idégenerering, experiment, 
konceptutveckling, datorstöd och veckorapportering användes. Detta innebar att projektet delades in 
i flera specifika ansvarsområden. Ett stort  ansvar tilldelades för dessa områden samtidigt som 
projektmedlemmarna hade en direkt kommunikation med handledaren då specifika frågor 
diskuterades. Projektet genomfördes noggrant där mycket tid spenderades på till exempel, 
användning av olika idégenereringsmetoder och dokumentering av testresultat. Uppgifterna var 
mycket varierande, från testning av olika lim till CAD ritningar. Uppdelningen av uppgifterna 
gjordes i överenskommelse mellan deltagarna i projektet. 

Projektet började med fastställande av Gantt-schema, se bilaga 1, för hela projektet. Under 
arbetsgången har det genomförts löpande informationssökningar och studier av ny information 
vilket innebär att tidsplaneringen förändrades en hel del.
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2  METOD

2.1 Bakgrundsstudie

Då medlemmarna i gruppen saknade kunskap  om lim och dess olika former startades projektet med 
en genomgående studie om lim. Olika lim har varierande vidhäftningsstyrka på olika material vilket 
lägger krav på att hitta rätt lim som passar till båda kartongmaterialen. Dessutom finns det en 
mängd andra egenskaper man bör ta hänsyn till såsom hur limmet reagerar med olika material, hur 
lång tid det tar att härda, vilka limningsmetoder som fungerar bäst  för olika sorters lim, osv. Alla 
frågor besvarades med hjälp  av informationssökning av olika lims egenskaper, olika limningspatent 
osv. Därefter gjordes många egna experiment baserade på all information som hade samlats om 
varje lim.

2.2 Handledarmöten

Under hela projektet hade gruppen möte med handledaren med jämna mellanrum. Dels för att ta 
upp frågor som var väsentliga för fortsatt arbete och dels för att få riktlinjer. Mötena har gett stor 
inverkan i projektet då det många gånger skedde ändringar i arbetssätt och rutiner för att  uppnå ett 
önskat resultat. Det har även förekommit många möten med uppdragsgivaren med syfte att redovisa 
alla resultat, och även där har projektet ändrats och fått nya riktlinjer efter deras önskemål.

2.3 Kravspecifikation

Det är viktigt att sätta upp en kravspecifikation för att ge riktlinjer för hur det önskade limmet ska 
fungera på materialet  i fråga. I detta fall har det lagts upp punkter som limmet bör klara. Nedan 
följer alla punkter som bestämdes tillsammans med uppdragsgivaren.

Kravspecifikation:

• Limmet skall ge en tillfredsställande vidhäftning.

• Limmet skall stelna/härda på kort tid.

• Limmet skall medföra minsta möjliga hälsorisk.

• Limmet skall medföra minsta möjliga miljöpåverkan.

• Lagringsbeständighet. Det är många egenskaper som kan förändras vid lagring.

• Limmet skall kunna påföras med avsedd metod. Det är stora skillnader på manuella och 
automatiserade metoder.

2.4 Limexperiment

Under förstudien samlades mycket information om olika lim och limningsmetoder, men för att veta 
vad som fungerar bäst på de två olika kartongmaterialen i fokus, var det nödvändigt  att göra egna 
experiment. Grundläggande limexperiment gjordes med olika sorters lim på de två olika 
kartongtyperna. Uppdragsgivaren hade som önskemål att  testa många sorters lim av olika fabrikat 
och även lim avsedda för att limma olika material som till exempel trä och papper. Även 
blandningar gjordes i förhoppning att  sänka härdningstiden på olika lim. Experimenten var till stor 
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vikt för projektet, då det skulle vara grunden till valet av ett  eller flera lämpliga lim som förslaget på 
limningsmetoden skulle basera sig på.

2.5 Val av lim

Valet av lim gjordes genom att analysera alla resultat och jämföra alla lims egenskaper mot 
varandra efter experimenten. En viktningsmatris gjordes för att underlätta valet av lim. Som följd av 
de specifika kraven var det många lim som inte klarade testerna och hamnade utanför 
viktningsmatrisen.

2.6 Idégenerering

Idégenerering gjordes då det var dags att ta fram ett förslag på limningsmetod. Mycket vikt las på 
att tänka kreativt och inte ta hänsyn till detaljer, utförandet, svårighetsgraden eller 
tillverkningsmetoder. Många olika metoder användes för att underlätta flödet av idéer under den 
fasen, såsom Brainstorming, Concept combination table och Concept Classification Tree.

Brainstorming
I detta steg var kvantitet viktigare än kvalitet. Här skulle alla idéer släppas fram utan några 
begränsningar. Det finns många sätt att genomföra en brainstorming på men sättet som användes 
var att samla en grupp där alla medlemmar uttalade sig mycket aktivt kring limningsmetoder. Alla 
fick prata i tur och ordning. Senare lades idéerna fram på bordet och varje person hade möjlighet att 
vidareutveckla andras idéer.

Concept Combination Table
Den här övningen gick ut på att  dela upp problemet i delfunktioner och dellösningar som 
brainstormades vid varje delfunktion. Det viktiga under den här fasen var inte teknikfokus, och tack 
vare det kunde snabba lösningar till enskilda problem utvecklas och sammanställas för att täcka 
hela problemet.

Concept Classification Tree
Den här metoden användes för att systematiskt generera koncept där lösningar delades upp och 
rankades i olika kategorier. Målet med den här metoden var att förenkla analysen av alla idéer 
genom att minska risken för att förlora intressanta idéer i ett tidigt stadium. Ett 
konceptklassifikationsträd gjordes där lösningarna jämfördes med varandra. Övningen ”concept 
classification tree” är tidskrävande och på grund av tidsbrist skapades inte fullständiga träd.

2.7 Konceptgenerering

Under hela projektets gång togs det fram många idéer till hur limningsmetoden skulle kunna 
fungera. För varje ämne som testades gjordes en brainstorming på möjliga lösningar med detta 
ämne. Även andra lösningar som inte innehöll lim diskuterades under projektet. Eftersom det fanns 
ett  önskemål att  använda sig av någon sorts lim, har mycket kraft lagts ner på ett system med lim 
och olika limningsprocesser.
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2.8 Konceptval

Många koncept togs fram där olika lim användes. Däremot var valet av koncept starkt kopplat till 
det ämne som var lämpligast till projektet. Efter att  alla idéer hade samlats började konceptvalsfasen 
där ett antal koncept skulle väljas ut för vidareutveckling. Eftersom många idéer baserades på 
ämnen som inte var lämpliga, gjordes ingen teknisk research på dessa idélösningar. Enbart idéerna 
som baserades på ämnen som var, till att börja med, lämpliga valdes ut till vidareutveckling. En 
utvärdering av koncepten genomfördes genom att lägga upp  en lista på för- och nackdelar för varje 
metod. Det system som hade mest fördelar valdes att vidareutvecklas.
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3  REFERENSRAM

3.1 Lim

Nuförtiden erbjuds paketering och produktlimning av flera industrier, som till exempel; Coca-cola 
AB, Arla AB osv. Limningen har varit en viktig process som har gett tillverkare stora möjligheter 
för att bygga olika typer av förpackningar. Detta leder till både effektivisering av tillverkningen och 
ett sätt att differentiera sig på marknaden med produkter i fina förpackningar.

Limningsprocessen har varit  en stor del av tillverkningen och produktionen för många företag som 
under åtskilliga år har byggt upp en bred kunskapsbas inom det området.

Limning används för att sätta ihop olika delar av material. Tack vare det stora sortimentet lim som 
finns idag finns det oändliga möjligheter att bygga produkter på. Det viktigaste är att  hitta rätt lim 
som passar till det önskade ändamålet.

Några frågor man bör ställa sig innan man väljer ett lim att arbeta med är följande:

• Vilka material ska limmas?

• Hur stor är kraften som produkten ska utsättas för?

• Under vilka temperaturer ska limningen ske?

• Hur lång är härdningstiden?

• Vilka ämnen innehåller limmet?

• Vilka lösningsmedel löser limmet?

Användningen av lim är ett mycket bra alternativ i många situationer där företag måste hålla 
kostnaderna nere vid sammanfogning av två material eller effektivisera tillverkningen. Idag finns 
det många miljöfrågor kring dagens tillverkningsmetoder vilket bör tas hänsyn till vid användning 
av lim. Limprocessen har utvecklats mycket under de senaste åren och nya limvarianter har uppnått 
den kvalitet som många industrier kräver för sina produkter.

Det händer ofta att  användningen av lim inkommer sent i tillverkningsprocessen och därmed har det 
många gånger inte blivit så bra som det skulle kunnat bli som om lim hade använts från början. När 
man ska använda sig av lim innebär det att man måste göra en detaljerad undersökning och analys 
av olika lim, vilka material som ska limmas och miljöpåverkan. Arbetet ska inte behöva stupa på 
grund av att limmen inte limmar tillräckligt bra eller att  en oväntad reaktion uppstår. De flesta 
företag som jobbar med lim har en eller flera personer som jobbar med miljöfrågor och dessa har 
kunskap om många olika lim som kan vara till hjälp  vid undersökningar. Limningsprocessen 
utvecklas hela tiden med nya och mer materialspecifika lim.

3.2 Förslag på system

Uppdragsgivaren hade som önskemål att få ett förslag på ett systematiskt sätt att limma två olika 
typer av kartongmaterial med godtagbar vidhäftning och ett jämnt resultat. Efter konceptval 
avslutas projektet med en enkel prototyp. Det viktiga i projektet var att veta hur limningen skulle 
fungera i verkligheten. Prototypen som togs fram är ett bevis på att förslaget fungerar i 
verkligheten. Då det viktiga i projektet var hur limningen skulle gå till så tar konceptet inte hänsyn 
till monteringsmetoder eller masstillverkningsmetoder av systemet. Även kostnadsanalys och 
miljöpåverkan hamnade utanför ramen för projektet och täcks inte in i rapporten.
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4  BAKGRUNDSSTUDIE

4.1 Förstudie

Förstudien baserades på sökning och läsning av patent  och annan information som hittades på 
internet om olika sorters lim och applicering av dessa. Under informationsökningen hittades många 
företag som jobbar med limning och lim. Dessa företag kontaktades senare under arbetsgången i 
undersökningssyfte då det fanns många frågor att ställa om deras produkter. Företagen var till stor 
hjälp inte bara vid frågor utan också vid beställning av produkter för tester. Många företag har 
skickat provexemplar av sina produkter vilket underlättade vid testning av olika produkter. 
Tillsammans med uppdragsgivaren gjordes en detaljerad genomgång av de möjliga arbetsrutiner 
som skulle följas och därefter diskuterades de möjliga ämnen och material som var aktuella för 
projektet. Under tiden som förstudien genomfördes bestämdes vilka ämnen som var intressanta för 
projektet och som skulle analyseras djupare. Detta gjordes parallellt med patentstudien.

Komponenterna av intresse för analys:

Lim och limmande ämnen

Patent för olika limsystem och metoder

4.2 Lim

Definition och Teori
Per definition innebär lim ett samlingsnamn på bindemedel som används i flytande form för att 
sammanfoga två eller flera fasta kroppar.

När man vill sammanfoga två olika material är det nödvändigt att få en kraft mellan dessa material. 
Den kraften heter adhesionskraft. Adhesion är en naturkraft som verkar mellan molekyler som 
kommer tillräckligt nära varandra, se referens 1. För att två fasta kroppar ska fästas med enbart 
adhesionskraften måste ytan vara väldigt slät så att  avståndet mellan molekylerna är i 
storleksordningen 5 Ångström = 5x10^-10 m. Flampolerat glas är en av den slätaste ytan som finns 
men har ändå ett profildjup på 200 Å. Med hänsyn till detta är det enkelt att komma fram till att 
man behöver ett tredje material (ett lim) om man vill foga ihop två kroppar. Med hjälp  av ett 
flytande ämne är det möjligt att få ner avståndet mellan molekylerna till mindre än 5 Å. Det är på 
det sättet färg får fäste på en yta. När det gäller två fasta kroppar är det dock inte bara det 
molekylära avståndet som krävs för att  det ska fogas ihop, limmet måste sprida sig och väta ytan. 
Dessutom måste kohesionskraften, den kraft som finns mellan bindningen och molekylerna i 
limmet, vara större än adhesionskraften, se referens 2.

Beroende av vilka molekyler som kommer i kontakt med varandra i gränsskiktet material - lim, 
uppstår bindningar som kan vara olika starka. Om vätning skett blir föreningen mellan lim och 
materialet starkare än det svagaste materialet (ett av de sammanfogade materialen eller limmet).

Oberoende av hur starka lim man använder blir hållfastheten aldrig större än styrkan hos de ytor 
man limmar emot. Man måste känna till egenskaperna hos de ytor man limmar emot. Det är med 
andra ord väldigt viktigt att veta vilka material man skall limma innan man kan välja lim.

Det är ännu inte klart varför lim ger vidhäftning. Under åren har många adhesionsteorier tagits 
fram:

13



Mekanisk adhesion
Mekanisk adhesion är en teori som påstår att limmet använder sig av ojämnheter i materialet  för att 
tränga sig i och förankra sig för att få grepp. Tester har visat att  fogstyrkan i material med ojämn yta 
är mycket större än på material med slät yta.

Denna teori förklarar varför lim fäster bra mot material som till exempel trä. Det kan dock inte 
förklara limning av släta material som till exempel: metall, plast och keramer.

Specifik adhesion
Under specifik adhesionsteori finns det många kategorier:

• Polarisation (1935) med tre subkategorier

- Dipol attraktion

- Inducerde dipoler

- Vätebryggbindning

• Elektrostatisk teori (1950)

• Molekyldispersion (1951)

• Diffusion (1960)

• Kemisk reaktion (1960)

• Termodynamisk adsorptionsteori (1963)

I denna rapport kommer det att diskuteras enbart Termodynamisk adsorptionsteori på grund av att 
det är den senaste teorin och den man främst använder sig av i industrin. I denna teori gäller en 
ytspänningsskala, se figur 1. Alla material har ytor med en viss ytspänning oavsett om det är i fast- 
eller flytande form. Dessa material ordnas i en skala med fallande ytspänning. Teorin påstår att det 
nedre materialet i flytande form väter alla material i fast form som finns över sig. Till exempel går 
det bra att använda flytande polyeten för att limma epoxiplast men det går mindre bra att använda 
sig av epoxilim för att väta en polyeten yta. Det vill säga att det är viktigt att  veta vilket material 
som ska vara i flytande form vid sammanfogningen för att få ett bra resultat, referens 3.
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Figur 1 - Ytspänningsskala

4.3 Limformer

Idag är lim en viktig del av vårt samhälle. Det används i många olika områden i både industrin och 
privatsektorn. Detta ställer många krav på hur limmet ska vara och vilka former som passar bäst i 
olika områden, och därför har lim tillverkats och anpassats till många olika specifika former i 
försök till att  fylla alla krav. Kraven i industrin är inte samma som i privatsektorn och alla material 
limmas inte av ett lim. Idag används lim i allt från flytande till fast form. Lim i flytande form är den 
vanligaste i verkstadsindustrin då det finns ett antal olika flytande lim, både en och två 
komponenters, där en komponent är en katalysator vilket ger större frihet i hur och när limmet ska 
härda. Däremot är det många hälsorisker och appliceringsproblem som förknippas till lim i flytande 
form som till en viss mån kan undvikas om man använder sig av lim i fast form.

Fasta lim förekommer även det i många olika former, till exempel som; pulver, stång och tabletter, 
men även film och tejp som också kan klassas som lim. Det finns ett antal fördelar ur 
appliceringssynpunkt när man talar om lim i fast form. Dessa är:

- Mindre hälsorisker vid hantering och applicering

- Lättare att kontrollera tjockleken och jämnare fördelning

- Det krävs ingen blandning eller dosering

- Det är enklare att göra komplicerade tvådimensionella ytor

Genom att stansa ut limmet i den komplicerade tvådimensionella formen är det  möjligt att limma 
utan att slösa material eller bara limma de önskade områden. Den svaga punkten med lim i fast 
form är vid automatisering av system, då limmet måste förberedas genom uppvärmning, dragning 
eller aktivering innan det kan appliceras vilket kräver ett extra steg, se referens 4.
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Lim i flytande form
Det vanligaste limmet i verkstadsindustrin idag är lim i flytande form. Dessa delas in i tunnflytande, 
trögflytande och pastor. Lim i flytande form har ofta bra fogfyllande egenskaper. Härdande limtyper 
har ofta ett relativt lågt  kontakttryck vilket underlättar vid limning då man inte behöver ha så stort 
tryck i ytorna som ska limmas ihop.

Flytegenskaper hos vätskor
Vid användning av lim är det  mycket viktigt att känna till limmets flytande egenskaper. Det 
påverkar allt  från lagring, påföring och vidhäftning av limmet. Reologi är läran om materiens 
deformations- och flytegenskaper, se referens 5. Där viskositet är en viktig beteckning och 
beskriver materialets flytbeteende, se referens 6. Det är materialets “tjockhet” och kan ses som ett 
mått på friktionen i vätskor. Det finns ett  antal sätt att ange viskositet på men i SI-enheten mäts det i 
Pa*s. Hög viskositet betyder att vätskan är trögflytande och låg är det motsatta, till exempel har 
vatten lägre viskositet  än olja. Elasticiteten är en beskrivning på materialets struktur. Genom att 
skaffa kunskap om de reologiska egenskaperna och materialets sammansättning är det möjligt att 
utveckla dessa till det bättre, och därmed är reologi viktigt när lim ska undersökas. 

Vätskor klassificeras i två olika huvudgrupper:

- Newtonska vätskor

- Icke Newtonska

Newtonska vätskor
Newtonska vätskor innebär att  när en skjuvspänning appliceras på en vätska kommer den att vara i 
rörelse så länge skjuvspänningen är kvar. När skjuvspänningen tas bort  kommer flödet att  bromsas 
på grund av att energin sprids ut i vätskan. Till exempel när det blåser över ytan på en sjö kommer 
vattnet att röra sig, och så länge det blåser kommer det finnas rörelse på ytan. När det slutar att 
blåsa kommer vattnet i sjön så småningom också bli stilla. Ju högre viskositet i en vätska desto 
större kommer motståndet mot skjuvspänningar att vara och snabbare “bromsa” rörelser i lösningen, 
se figur 3.

Newton skrev att för raka, parallella och enhetliga flöden är skjuvspänningen τ mellan lagren 
proportionerlig mot hastighetens gradient ∂u/∂y i vinkelrätt riktning mot lagren, se figur 2. Det vill 
säga:

Där µ är vätskans viskositetskoefficient.

Figur 2 - Newtons relativa rörelse
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Icke newtonska vätskor
Icke newtonska vätskor beter sig på ett  mer ovanligt sätt. Det är vätskor som har ett mer 
komplicerat förhållande mellan skjuvspänningen och hastighetsgradienten än newtonska vätskor. 
Icke newtonska vätskor kan delas in i två mer “vanliga” kategorier: Dilatanta och Pseudoplastiska 
vätskor, och två lite “ovanligare” kategorier: Binghamvätskor, och Plastiska vätskor. Dessa 
kategorier skiljer sig beroende på vätskans beteende vid skjuvning (omrörning). 

Dilatanta vätskor
Dilatanta vätskor visar en ökning av viskositeten vid högre skjuvhastighetsvärden. Det är mer 
sällsynt men ett vanligt exempel är okokt pasta av majsstärkelse och vatten. Under hög skjuvning 
kommer vattnet  att pressas ut genom stärkelsens molekyler som får en kraftfullare interaktion, se 
figur 3. Ett exempel på en dilatant vätska är leksaken “Slime”. Ett användningsområde är i en 
viskös koppling, då båda ändarna av kopplingen roterar med samma hastighet, vätskans viskositet 
är minimal, men om ändarna av kopplingen skiljer mycket i hastighet, blir kopplingens vätska 
mycket trögflytande. Sådana kopplingar är som en lätt och passiv mekanism för en personbil för att 
automatiskt växla från tvåhjulsdrift till fyrhjulsdrift. När fordonet har fastnat i snön och den primära 
drivaxeln börjar slira kommer då vätskan att bli hårdare och överföra drivkraft till de andra två 
hjulen, se referens 7.

Pseudoplastika vätskor
Pseudoplastika vätskor visar lägre viskositet  vid högre skjuvhastighetsvärden, och är oftast en 
lösning av stora polymera molekyler i ett lösningsmedel med mindre molekyler. Det anses allmänt 
att  de stora molekylära kedjorna påverkar en större mängd vätska under låg skjuvning, men att de 
gradvis anpassar sig i samma riktning mot ökande skjuvning och producerar mindre motstånd, se 
figur 3.

Ett vanligt hushållsexempel på en starkt pseudoplastisk vätska är stylinggelé. Det består 
huvudsakligen av vatten och ett fixativ, ett vinylacetat/vinylpyrrolidon sampolymer (PVP/PA). Om 
man skulle hålla hårgelé i ena handen och majssirap eller glycerin i den andra, skulle man finna att 
hårgelé är mycket svårare att hälla bort igenom fingrarna, som exempel på låg skjuvkraft, men att 
det producerar mycket mindre motstånd när det gnuggas mellan fingrarna, som exempel på hög 
skjuvkraft, se referens 7.

De flesta lim hör till den pseudoplastiska kategorin. Det betyder att det  inte är säkert  att ett lims 
grundviskositet är den samma som vid skjuvning (omröring).
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Figur 3: Newtonska, Dilatanta och Pseudoplastiska vätskor

Binghamvätskor och plastiska vätskor
Binghamvätskor och plastiska vätskor är mer “ovanliga” icke newtonska vätskor. Skillnaden mellan 
dessa och dilatanta eller pseudoplastiska är att man måste överskrida materialets flytgräns ( , den 
högsta spänningen som materialet får utsättas för innan det deformeras) för att det ska bli flytande. 
Några exempel på sådana vätskor är smörjfett och choklad.

Icke newtonska vätskors viskositet kan vara tidsberoende. För de fallen finns det två olika 
benämningar, tixotropi och reopexi. Tixotropi, se referens 8, är då vätskans viskositet är tids- och 
kraftberoende. När deformationen upphör återgår materialet till sin “grundviskositet”. Till exempel 
så blir gelfärg relativt lättflytande vid målning men återgår sedan till sin “droppfria” 
grundviskositet. Det är som om materialet hade haft ett “minne”, se figur 4

Figur 4: Vissa lim har en tidsberoende effekt, tixotropi
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Pseudoplastik och tixotropi är parametrar som kan vara viktiga vid val eller tillverkning av lim. När 
man målar ett båtskrov vill man inte att färgen ska droppa eller rinna av efter målning, och vid 
målningen är det enklast om färgen befinner sig i ett lättflytande tillstånd. Det vill säga, när man rör 
runt färgen blir den lättflytande och efter att den applicerats på skrovet återgår den till sin 
ursprungliga viskositet.

Instabilitet i vätskor - fluid buckling
Ett annat reologiskt fenomen är instabilitet i vätskor (fluid buckling). Det är något som man tydligt 
kan se när man trycker ut tandkräm ur tuben, se figur 5

Figur 5: Instabilitet för en vätska i form av fluid buckling

Fluid Buckling förekommer då en viskös vätska faller mot en plan yta. Detta sker när en vätska som 
kommer från ett stabilt axiellt flöde övergår till spiraler vid möte med plan ytan. Förändringen från 
stabil stråle till instabilt skruvat  spiralformat kallas för fluid buckling, vilket  motsvarar samma 
fenomen som i mekaniken.

Detta fenomen kan vara användbart i vissa applikationer, som till exempel vid applicering av 
vibrationsdämpande lim, där man vill ha en hög och smal sträng. I andra fall vill man få en bred 
sträng som täcker större yta.

Förklaringen till att viskösa vätskor bucklas kommer från det  faktum att strålen är i antingen tryck- 
eller dragspänning, beroende på hastighetsgradienten längs axeln. På grund av en ökning av strålens 
diameter när den når underlaget innebär att den befinner sig i tryckspänning. Flödet Q = konstant, 
gör att  hastighetsgradienten dv/dx blir negativ. Om limmet appliceras från ett tillräckligt stort 
avstånd och munstycksdiametern är tillräckligt liten kommer strålen att bli instabil och buckla sig 
jämfört med att vara solid.

Fluid buckling finns enbart i vätskor som har hög viskositet. Vätskor med låg viskositet som vatten 
har inte denna instabilitet. Däremot kan det förekomma instabilitet i form av stående vågor då 
vatten träffar ytan.

Inom strömningsmekanik är den vanligaste förekommande dimensionslösa storheten Reynoldstal 
som beskriver vätskans förmåga att strömma laminärt eller turbulent. Reynoldstal (Re) kan även 
användas för ett dimentionslöst mått på viskositet. Det skrivs som följande:

• ρ = densitet

• µ = dynamisk viskositet

• ν = kinematisk viskositet

• L = längd

• V = hastighet
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Reynoldstalet är en kvot mellan tröghetskrafter och friktionskrafter. När strömning är turbulent 
beror det på att  tröghetskrafterna dominerar, se referens 9. Genom experiment har man kommit 
fram till att flöde med cirkulära tvärsnitt har sitt kritiska Reynoldstal vid cirka 1,2. Om flödet 
överstiger denna kritiska “punkt” kommer vätskan inte att bucklas oberoende från vilket avstånd 
man applicerar det, se figur 6, till skillnad mot det  mera vanliga fallet där ju högre reynoldstalet 
är desto större risk för instabilitet i flödet.

Figur 6: Övre och undre gräns för Reynolds tal vid vilket instabilitet i form av fluid buckling 
inträder

Ett enkelt experiment visas nedan med tre olika vätskor: vatten, olja och sirap. I detta exempel ser 
man att vatten och olja inte bucklas oavsett avståndet mellan munstycket och underlaget. Däremot 
framkommer det att sirap visar fluid buckling då Re = 0,32 vilket är mindre än 1,2.

Enligt formeln: 
Re-tal = 4Q ρ/πηd

Där:
Q = Flödet ( /s)
ρ = Densiteten (kg/ )
d = Munstycksdiameter (cm)
η = Viskositet (  kg/scm)

Med givna data:
d = 0,1 - 10 cm
Q = 1- 20 /s
ρ =  kg/

= 1    för vatten
=    för olja
=     för sirap
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Med insatta värden blir Reynolds-talet:

 för vatten

 för olja 

 för sirap

En fluid kan bara få den oscillerande skruveffekten om avståndet mellan munstycket och underlaget 
är tillräckligt stort. Fluiderna kan vara i kompression utan att vara ostabil.

Figur 7 visar de tre olika stegen vid buckling:

A) Stabilt flöde

B) Kritisk bucklingshöjd

C) Utbildad fluid buckling

Figur 7: A-Stabilt flöde, B-Kritisk bucklingshöjd och C-Utbildad fluid buckling

Figur A visar ett konstant och stabilt flöde tills avståndet (H) höjs till det  kritiska avståndet (Hk) i 
figur B där man kan observera första oscillationen. Om avståndet höjs ytterligare som i figur C får 
man en så kallad utbildad skruvrörelse hos strålen. Skruveffekten kan vara med- eller moturs, åt 
vilket håll skruvrörelsen går är oförutsägbart. Däremot kommer antalet skruvrörelser, ω, att öka om 
man ökar appliceringsavståndet enligt figur 8.
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Figur 8: Antalet skruvrörelser,  ,som funktion av appliceringsavståndet, H

Man kan påverka den kritiska bucklingshöjden, Hk, på två olika sätt. Det ena är genom att öka 
flödet vilket  gör att, Hk, blir något högre men genom att ändra på strålens diameter kan man få 
större skillnad. Det andra genom att använda större munstycken kan man få ett stabilt  flöde även vid 
högre appliceringsavstånd, se figur 9.

Figur 9: Kritiskt appliceringsavstånd, Hk, som funktion av flödet, Q
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Testning av fluid buckling
Experiment har gjorts där limsträngar applicerats på en provplåt med varierande 
appliceringsavstånd, viskositet, munstycksdiameter osv., hos Volvo Olofströmsverken. 
Experimenten görs genom att mäta limsträngarnas höjd och bredd vid olika tryck, sedan testas med 
två olika limviskositeter, appliceringshastigheter och munstycksdiamentrar och limmet appliceras 
från tre olika avstånd, se figur 10.

Figur 10: Graf på resultat av olika test med olika munstycksdiameter och lim med olika viskositet

Diagrammen visar att den oscillerande skruvformen beror på appliceringsavståndet och diametern 
på munstycket. Det kan jämföras med newtonska fluider instabilitet som uppkommer vid liknande 
förhållandet. Med ökning av appliceringshastigheten ges en sänkning av den ostabila skruvrörelsen, 
vilket kan förklaras med att den axiella hastighetsgradienten blir positiv nära arbetsstycket och 
motverkar den fluida bucklingen.

Sammanfattningsvis, genom att veta Reynolds tal Re< ReKRIT, munstyckets diameter, d, och Q = 
konstant, är det möjligt att räkna ut en fluids kritiska appliceringshöjd, Hk, då det sker fluid 
buckling. Andra viktiga parametrar som kan påverka är appliceringshastigheten och limmets 
ytspänning.

Det finns även en till viktig parameter som påverkar viskositeten för de allra flesta vätskor och det 
är temperaturen vätskan befinner sig i. Vid höjning av temperatur så sjunker vätskans viskositet. 
Detta gäller även för newtonska vätskor också.

Alla dessa parametrar är viktiga vid automatisering av limning på grund av att  de påverkar limmet. 
Det finns många sätt att applicera lim på som till exempel: limspray  eller limpistol, och då måste 
limmet transporteras lång väg genom slangar, ventiler, filter osv. Många gånger har limmet 
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förändrats och är inte som man önskat när det gått igenom systemet och kommit fram till ytan som 
ska limmas. Det kan också hända att limflödet inte är det samma vid utgången som vid ingången på 
grund av förändringar i limmet. Dessa reologiska parametrar gör att man kan justera och anpassa 
limmet till systemet och vice-versa. Det kan också vara ett sätt att kvalitetstesta ett lim vid leverans.

Lim i filmform
Lim i filmform har utvecklats i många olika kvalitéer och utseenden. Många använder sig av 
armeringar som till exempel glasfiber och nylon för att öka hållfastheten. Att använda sig av en 
armering gör att filmen får en jämnare tjocklek och blir lättare att hantera.

Lim i filmform används främst för att  limma sandwichpaneler inom flygindustrin men även i 
elektronikbranschen. Ur produktionsteknisk synpunkt ger lim i filmform egenskaper som är mycket 
svåra att få med andra limtyper, till exempel fogjämnhet, kontroll och flexibilitet. Dessa egenskaper 
ger limmet ett brett användningsområde, speciellt där det krävs en hållfast, bärande limfog.

Vid tillverkningen av lim i filmform är det viktigt att undvika spill då limtypen kostar cirka 100kr/
m2. Limfilmens tjocklek ligger mellan tj = 0,05 - 0,35mm och härdningsprocessen för en limfilm 
kan vara antingen HP (high pressure)-härdande eller LTM (low to medium)-härdande.

Limfilm som är HP-härdande avger en gas vid härdningen som kräver ett visst önskat presstryck, 
annars kan gasen orsaka en otät fog. Det önskade presstrycket ska vara uppnått innan temperaturen i 
fogen når 80°C men för att uppnå den optimala adhesionen krävs rätt presstryck och en temperatur 
på cirka 175°C under ca 1 timme. Det är dock möjligt  att reducera härdningstiden betydligt genom 
att öka temperaturen till mellan 200-230°C.

LTM-härdande kräver betydligt lägre presstryck än HP-härdande och det avger ingen gas under 
härdningsprocessen. Detta lim är inte enbart härdande utan också termoplastiskt vilket innebär att 
när den blivit  härdad är den möjlig att återuppvärmas. Dessa lim kräver en temperatur mellan 
120-200°C fram till god vidhäftning uppnås. Presstrycket är till för att hjälpa de limmade ytorna få 
så stor kontakt med varandra som möjligt. Om det finns risk att ytorna släpps från varandra kan det 
åtgärdas genom att hålla presstrycket kvar tills hela systemet har kallnat. Äldre lim har en 
härdningstemperatur mellan 160-175°C men för de nyare limmen har temperaturen sänkts till ca 
120°C. Att använda sig av lim med lägre härdningstemperatur är bättre dels då det  går åt mindre 
energi vid tillverkning vilket ger billigare driftskostnader och dels för att inom flygindustrin får 
vanliga aluminiumlegeringar sin långtidshållfasthet försämrad vid temperaturer över 150°C.

Det kan även förekomma limfilmer som kombinerar olika polymerer som till exempel epoxi eller 
fenol. Dessa limfilmer blir relativt spröda och får lägre fläkhållfasthet. Dessutom krävs det högre 
presstryck under härdningen. Epoxi/polyamidfilmer kan däremot härdas vid lägre presstryck.

Lim i tejpform
Lim i tejpform är vanliga inom fixerings- och monteringsarbete. Denna typ  av lim delas in i fyra 
grupper baserad på hur de aktiveras:

1. Gummerad tejp - aktiveras med vatten för att ge vidhäftning.

2. Lösningsmedelsaktiverad tejp - aktiveras med ett lösningsmedel för att ge vidhäftning.

3. Värmeaktiverad tejp - aktiveras med värme för att ge vidhäftning.

4. Självhäftande tejp - ingen aktivering krävs för att ge vidhäftning.
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Självhäftande tejp kan delas i två olika grupper, värmeaktiverad och icke värmeaktiverad. Den 
värmeaktiverad självhäftande tejpen fäster i rumstemperatur men kräver värme för att uppnå full 
vidhäftningsstyrka, och den icke värmeaktiverade självhäftande tejpen är den vanligaste typen. Den 
är gjort med ett permanent klibbigt ämne som ger bra vidhäftning utan att någon aktivering behöver 
tillföras vilket gör att den kan ersätta limfilm. Vanligtvis görs häftämnet av gummi blandat med 
harts men det  kan även göras av akrylat, silikon och polyvinyleter. Gummit kan vara både 
naturgummi och olika sorters syntetiska gummin. Gummit är grunden till häftmassans inre styrka 
och det som gör det häftande är tillsättning av harts som är en blandning av olika produkter, ofta 
extrakt från växtriket. Det tillkommer mjukgörare, fyllningsmedel, pigment och antioxidanter.

Akrylhäftämnet är gjord av polymerer av olika akrylater. Detta innebär i vanliga fall att det har 
bättre åldersegenskaper, är starkare, klarar av ett större temperaturområde och har bättre 
miljöbeständighet än de gummibaserade häftämnena, se tabell 1.

HäftämneHäftämne

Egenskap Gummi Akryl

Initial styrka Hög Låg

Slutgiltig styrka Medium Hög

Skjuvhållfasthet Medium hög Hög

Temperaturbeständighet Medium hög Hög

Lösningsmedelsresistens Medium hög Hög

UV-resistens Medium hög Hög

Åldringsbeständighet Medium hög Hög

Tabell 1: I denna tabell visas gummi- och akrylbaserade tejpers egenskaper

Självhäftande tejp är byggd i många skikt, se figur 11.

Figur 11: Olika skikt i en självhäftande tejp

Häftämnet fästs på ett ryggmaterial. För att häftämnena ska få fäste på ryggmaterialet  kan det  
läggas ett tunt lager förankringsmedel, grundning. Ryggmaterialet kan vara av papper, plast, väv, 
metall eller kombinationer av dessa. Det kan användas olika plaster där de vanligaste är polyuretan, 
polyvinylklorid, polyeten och polypropen.
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Tejp kan tillverkas i enkel- och dubbelhäftande form. Skillnaden mellan dessa är att på den 
dubbelhäftande tejpen läggs häftämnena på båda sidor av ryggmaterialet och en släpfilm häftas på 
den ena sidan så att den kan används efter behov.

Både gummi- och akrylbaserade tejp finns i mjuk och hård form och har bra och dåliga egenskaper 
beroende på kundbehovet. Den mjuka tejpen flyter ut snabbt och ger fäste medan den hårda tar 
längre tid för att bli hållfast och få fäste, se tabell 2.

LymtypLymtyp

Egenskap Mjuk tejp Hård tejp

Slutgiltig styrka Hög Medium

Slutgiltig styrka Medium Hög

Vidhäftningsförmåga mot olika material Medium hög Medium

Temperaturbeständighet Medium hög Hög

Lösningsmedelsresistens Medium hög Hög

Avtagbarhet Medium hög Hög

Tabell 2: I denna tabell visas egenskaperna för mjuka respektive hårda tejper

På grund av att tejpens häftämne inte innehåller lösningsmedel kan svårigheter uppstå när tejpen 
ska tränga sig in och häfta vid underlagets ojämnheter. Häftämnet är i fast  form och kräver en yta 
som är ren och som garanterar en nära kontakt med tejpen.

Det finns flera företag som har utvecklat dubbelhäftande tejp utan ryggmaterial. Ett av företagen är 
3M, en limtillverkare som säljer en tejp  som kallas för VHB-tejp (Very  High Bond). VHB-tejp  har 
ett impregnerat cellskikt istället för ryggmaterial som är belaggt med ett häftämne, se figur 12.

Figur 12: Dubbelhäftande VHB-tejp (Very High Bond) utan ryggmaterial

En “strukturell” tejp har utvecklats av 3M som är ett mellanting mellan lim och tejp. Detta kallas 
för SBT (Structural Bonding Tape) och är som lim på rulle. SBT ger god vidhäftning till många 
olika material som aluminium, glas, keramik och komposit, se figur 13.
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Figur 13: Aluminiumförband respektive förband av rostfritt stål/glas, limmade med SBT-tejpen

SBT-tejpen ger en omedelbar vidhäftning i rumstemperatur liksom VHB-tejpen (Very High Bond). 
Skillnaden mellan SBT- och VHB-tejp  är att när SBT-tejp  härdar så växer hållfastheten till cirka tio 
gånger högre värde än VHB-tejp och är likvärdig med vissa polyuretan- och epoxilim.

Det finns flera andra liknande lim och metoder som används beroende på behovet som till exempel 
EMAweld- eller EMA-bondmetoden som bygger på att  blanda magnetiskt pulver med lim som i fast 
form kan läggas i fogen. När fogen passerar en spole och utsätts för ett högfrekvent 
elektromagnetiskt fält induceras virvelströmmar och limmet värms upp.

Eftersom kravet  på återvinning är stort har ett japanskt företag utvecklat  en tejp med 
fördemontering som kallas för Revalpha och fungerar som en vanlig tejp under 100°C men när 
temperaturen överstiger 100°C släpper tejpens adhesion och blir därmed lätt att demontera.

Här nämns några tejper och olika uppbyggnader av dessa. På marknaden finns det en mängd andra 
tejper för många olika ändamål. Det är fantasin som sätter gränsen på hur man kan skapa en tejp.

Lim i form av kutsar, plattor, lister och packningar

Om målet med limningen är att applicera limmen på en varm arbetsyta så ska man använda lim i 
form av kutsar och plattor som smälts vid en viss temperatur. Limstavar som smälts när den utsätts 
för värme har en tendens att gnidas mot detaljen så att limmet häftar fast, se figur 14.

Figur 14: Olika typer av smältlim i kutsar, tråd och stång

Lister och packningar hittas i många olika former, allt från O-ringar till olika slags formgjutna 
packningar. Nackdelen med denna typ av lim är att  den på grund av formen lätt  kan trassla ihop sig 
vilket försvårar appliceringen.
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Med dagens teknik kan tätningar appliceras med lim i flytande form direkt på plats. Dessutom kan  
limmet även härda på plats, se figur 15.

Figur 15: Applicering av en packning i flytandeform

Lim i pulverform

Lim i pulverform är fast vilket är en stor fördel då det minskar hälsoriskerna vid hanteringen, 
däremot kan dammproblem uppstå under användningen.

Lim i pulverform kan användas på svåråtkomliga ställen som till exempel vid kanterna på 
honeycomb-kärnor och på detta sätt kan man minska vikten i jämförelse med andra lim som till 
exempel limfilm. Materialkostnaderna kan även bli lägre då spillt pulver kan återanvändas.

Lim i vätske/pulverform

Tvåkomponentslim är vanligast i flytande form men finns även i pulverform. Reduxlimmet är ett 
exempel på den typen av limform. Det är en blandning av fenol-formaldehyd och polyvinyl-
formalacetat i pulverform. I den här kombinationen fungerar vätskan som en härdplast och pulvret 
som en termoplast. Detta lim kombinerar en härdplast och en termoplast vilket ger bra adhesion och 
bra hållfasthet. Härdplasten ger bra adhesion och god vidhäftning i många olika material och 
termoplasten bidrar till att limmet blir mer fläkbeständigt och plastiskt för att klara restspänningar.

4.4 Limtyper

I förra avsnittet diskuterades lim i olika former. I detta avsnitt ska lim delas in i olika typer. Det 
finns många olika sätt man kan dela upp lim på, typ  av lim, form, antal komponenter, hur det  härdar 
osv. Figur 16 och 17 visar några sätt att dela upp lim på.
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Figur 16: figuren visar en sammanfattning av alla limtyper, former, antal komponenter och 
härdning

Figur 17: Indelning av olika limtyper/former

Idag finns det en mängd olika limtyper på marknaden. Både organiska lim baserade på olika 
basplaster och olika tillverkare samt oorganiska lim. Dessa levereras i tunnor, patroner, flaskor, 
tuber etc. Limning med organiskt material betyder att två eller flera material svetsas ihop. De flesta 
lim kommer i flytande form och limningen sker i rumstemperatur men som diskuterats tidigare 
finns det andra lim som kräver värme för att  aktiveras. Limvärlden kan delas i två grupper som 
klassificeras som antingen organiska eller oorganiska material, se figuren 18.

Figur 18: Översikt över olika limgrupper
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De flesta lim har en övergång från flytande till fast form och detta kan ske genom både fysiskt eller 
kemiskt stelnande. Figur 19 skulle kunna utvecklas vidare och få en mer specificerad uppdelning. 
De organiska limtyperna markeras med röd linje.

Figur 19: En grovsållning av limmen fås genom att dela in dem efter hur de övergår från flytande 
till fast form. Detta ger samtidigt en fingervisning om limmets produktionsmöjligheter och 

hållfasthetsegenskaper. Bilden kan ses som ett dynamiskt träd

Vidare görs en beskrivning av några olika limtyper baserad på deras sätt att härda, se referens 10.

4.4.1 Torkande lim

Torkande lim går från flytande form till fast form genom avdunstning eller torkning. Torkande lim 
innehåller limbindemedel löst i lösningsmedel eller dispergerat  vatten. Det har dock skett en 
övergång från lösningsmedelbaserade lim till vattenbaserade lim på grund av hälsoriskerna vid 
användning av lösningsmedelbaserade lim. På grund av att vattenhalten i vattenbaserade lim ligger 
på cirka 50 % jämfört med 20-30% lösningsmedelhalt för lösningsmedelbaserade lim brukar 
vattenbaserade lim torka långsammare. Detta kan ses som en nackdel samtidigt som att 
hållfastheten är något sämre i vattenbaserade lim än i lösningsmedelbaserade, se referens 10.
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"Hobbylim"
Hobbylim är ett vattenbaserat lim som används för limning av papper, tyg, trä, keramik, där det inte 
ställs krav på vattenbeständighet. Nackdelen med limmet är att  den är vattenlöslig och det är lätt att 
tvätta av. Det går inte heller att  få en stark vidhäftning av metaller eller glas. Hobbylim ger en torr 
och jämn limfog som är matt transparent. Limmet är mycket känsligt och kräver en viss 
förbehandling på ytorna som ska limmas för att  det ska fästa. Ytorna skall vara rena, torra, och fria 
från fett, olja, lösningsmedel, damm och lösa partiklar. Limmet appliceras i ett tunt skikt och det 
torkar i rumstemperatur. Ytorna trycks samman medan limmet fortfarande är vått, till exempel med 
tejp, skruvtvingar eller liknande föremål.

Hobbylim är den vanligaste typen av skollim, exempel är Karlssons klister och Panduro Hobbylim, 
se referens 11.

PVAc-lim (Vinylhartslim Modernt trälim)
PVAc-lim är ett bindemedel som används för tätbindning av träbitar. Under åren har många lim 
använts för att limma trä men det numera vanligaste trälimmet i marknaden är det plastbaserade 
vinylhartslimmet. Idag är Cascol ett  känt fabrikat av dessa lim, deras lim går att förtunna med 
vatten efter behov. En fördel med detta trälim är att när det väl torkat är det mycket svårlöst. 
Däremot kan limfogen släppas om det utsätts för fukt under en längre tid. Färgborttagningsmedel 
kan försvaga vidhäftningen, men då måste man skrapa bort det för att få lös limmet. Vinylhartslim 
bör som regel inte användas till äldre möbler eftersom materialen kan förstöras, se referens 11.

Cellulosalim (Tapetlim)
Cellulosalim, mest känt som tapetklister, är ett bra lim för papper. Limmet har dock ha en lång 
härdningstid. Cellulosalim kan köpas eller tillagas hemma med potatismjöl eller majsstärkelse.  
Cellulosalim har huvudsakligen använts under första hälften och mitten av 1900-talet vilket gör 
cellulosalimmet till det  äldsta limmet som används idag. Till skillnad från benlimmet ger 
Cellulosalimmet en svag bindning som gör att färgen smetar av sig om man kommer emot den. 
Dessutom ger den en bättre hållbarhet i blött tillstånd. Limmet är vattenbaserat och därför enkelt att 
tvätta bort med såpavatten. Det används huvudsakligen vid målning av tak då den ger en mattare yta 
än benlimmet. Cellulosalimfärg kan hålla upp till 7 - 10 dagar om den förvaras kallt, se referens 11.

4.4.2 Avsvalnande lim

Avsvalnande lim är organiskt lim som kallas för smältlim. Idag används smältlim i en rad olika 
branscher men den vanligaste är vid förslutning av kapslar och kartonger till livsmedelsindustrin. 
Andra områden som utnyttjar smältlimmets egenskaper är i bokbinderier där det används till 
bokryggar. Även bilindustrin har börjat använda sig av smältlim. 

Smältlim är baserat på termoplaster vilket innebär att det har en reversibel övergång från fast till 
f l y t ande fo rm, och dä rmed mås te app l i ce r ings tempera tu ren va ra högre än 
användningstemperaturen, detta innebär att det ibland är omöjligt att  använda det tillsammans med 
plast. Vissa smältlim såsom polyamid- och polyesterlim kan oxidera under limningen och därför 
rekommenderas användning av skyddsglas. Smältlim kyls ner ganska fort vilket innebär att man 
ibland inte hunnit  limma klart innan limmet har avsvalnat. Detta kan undvikas genom att förvärma 
ytan som ska limmas eller använda “skummat” smältlim då den varma gasen (vanligtvis kväve eller 
koldioxid) i bubblorna håller limmet i smältform under en längre tid. Smältlim kan även användas 
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genom att  man först applicerar det och sen låter det avsvalna för att sedan värma upp då det ska 
limmas. Smälttemperaturen för smältlim ligger mellan 100-200˚C.

Ur applicerings-, hälsorisk- och miljösynpunkter har smältlim många fördelar då det  inte innehåller 
något lösningsmedel. Däremot kan hållfastheten och temperaturbeständigheten ofta vara 
otillräckliga. Det kan också vara mycket energikrävande att smälta stora mängder lim, ur ett 
ekonomiskt perspektiv är det viktigt att använda limmet sparsamt, bara där det verkligen behöver 
limmas.

Det finns smältlim som kallas för “strukturellt” smältlim. Dessa fungerar precis som vanliga 
smältlim men härdar också med hjälp  av lösningsmedel i limmet som reagerar med omgivningens 
fukt efter att limmet har applicerats. Dessa finns i polyuretan- och epoxibaserade och kombinerar 
den snabba initialstyrkan hos smältlimmet och styrkan från epoxi eller polyuretanlimmet som 
fortsätter att växa efter att smältlimmet har torkat, se referens 10.

4.4.3 Härdande lim

Härdande lim kallas för strukturlim och det karakteriseras av att hållfastheten, värme- och 
kemikaliebeständigheterna är bättre än hos andra limtyper. Härdningen sker genom en kemisk 
reaktion vilket gör att det limmar på många material och oavsett  omgivning. Krympningen är 
minimal vid vidhäftningen och är mycket starkt, vilket rekommenderas vid fogning av belastade 
komponenter, se referens 10.

Epoxilim
Den vanligaste limtypen bland härdlimmen är Epoxilim. Epoxilim betraktas som ett “allround”-lim 
då adhesionen är god mot de flesta material. Det finns tillgängligt i både flytande och fastform och 
som både en- och tvåkomponentslim, vilket täcker stora användningsområden. Vid härdningen visar 
det minimal krympning tack vare att det är helt utan lösningsmedel. Det kan dock orsaka 
hudirritation och allergi, som kontakteksem, vilket gör att epoxilim ses som ett problem ur 
hanteringssynpunkt, se referens 10.

Epoxilim finns i ett stort  och brett sortiment där man i princip kan skräddarsy ett lim med önskad 
skjuvhållfasthet. För att uppnå bäst vidhäftning bör limmet värmehärdas efter härdningen för att 
värmebeständigheten ska bli god. Beroende på stelningstemperaturen kan olika egenskaper fås från 
limmet. Figur 20 visar skjuvhållfastheten som funktion av temperaturen för olika epoxilim.

Figur 20: Skjuvhållfastheten som funktion av temperaturen för olika epoxilim. Beroende på 
härdtemperaturen kan olika slutegenskaper fås på limmet.
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Polyuretanlim
Polyuretanlim kan ses som en “nykomling” i limsammanhang. Det kan jämföras med epoxilim då 
det finns i många olika former och där den vanligaste är i tvåkomponentsform men som även finns i 
fukthärdande enkomponentsform. Liksom epoxilim visar polyuretanlim i tvåkomponentsform liten 
krympning och stark vidhäftning mot många olika material. Polyuretanlim karakteriseras av bättre 
fläkhållfasthet och köldbeständighet samtidigt som adhesionsförmågan mot många organiska 
material är bättre än för epoxilim.

Cyanoakrylatlim (Superlim)
Cyanoakrylatlim är mera känt under handelsnamnet “superlim” på grund av att limningen sker på 
bara några sekunder i rumstemperatur och ger god vidhäftning mot många olika material. Limmet 
har låg viskositet och tar inte så mycket volym. Detta lim används oftast på små ytor i nära kontakt. 
Efter torkning märks det knappt att det finns lim i fogen, därför är det bra att använda vid prototyp- 
och modellbygge samt miniatyrer. Det har dock begränsad värme- och miljöbeständighet.

Cyanoakrylatlim förekommer vanligast i en komponentsform och mycket flytande, men genom att 
tillsätta kiseldioxid är det möjligt att få det mer trögflytande, som gelé.

Generellt sett är cyanoakrylat en akrylharts som snabbt polymeriseras i närvaro av vatten genom att 
bilda långa, starka kedjor som förbinder ytorna som limmas ihop. En akrylharts består vanligtvis av 
två komponenter där en används sparsamt som härdare. I cyanoakrylatlim är härdaren vatten och i 
de flesta fall är fukten i luften tillräcklig för att  det ska härda på några sekunder. Eftersom limmet 
härdar med hjälp av fukt kan en otät behållare med cyanoakrylatlim med tiden bli hård som sten på 
grund av luftfuktigheten. Fukten i huden gör att cyanoakrylatlim limmar väldigt bra på 
kroppsvävnad, samtidigt som detta kan ge besvärliga och farliga biverkningar. Vid den dagliga 
användningen har det dock kunnat utnyttjas till förmån för att  sy  vid mindre operationer, se referens 
12.

MS-polymerlim
Under 1970-talet utvecklades MS-polymerlim av ett japanskt företag som ett alternativ till 
silikonlim och polyuretanlim. Målet var att ha ett bra lim för användning i jordbävningsområden, ett 
lim som kunde ersätta silikonlim, lim som inte påverkades av UV-ljus och inte kunde förstöra 
polyuretanlim.

MS-polymerlim består av en reaktiv polymer av polypropylenoxid (PPO) och dimetoxisyl som 
funktionell ändgrupp i molekylkedjan. Härdningen innehåller inga isocyanater.

MS-polymerlim liksom polyuretanlim finns i en- och tvåkomponentsform och härdas i 
rumstemperatur. Det har god vidhäftning mot många material och liknar gummi efter härdning. Det 
har dock lång härdningstid.

Silikonlim
Silikonlim kan hittas som en- eller tvåkomponentsform. Det är baserat på kisel, är mjukhållfasta 
och behåller sin elasticitet även vid låga temperaturer. Det vanligaste förekommande silikonlim 
härdar med fukt samtidigt som det avspaltar ättiksyra. Silikonlim har en relativt låg hållfasthet. 
Däremot har det en mycket god beständighet mot kyla samt värme upp mot 250-300°C. Detta gör 
att  limmet har en mycket god miljöbeständighet. Silikonlim har en relativt lång härdningstid men 
genom att höja fuktighet och temperatur kan man sänka härdningstiden. Vid fogning av glas är 
silikonlim bland de få limtyper som ger långvarig hållfasthet.
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Polyuretanskum (Fogskum)
Polyuretanskum finns i en- och tvåkomponentsform. Det vanligaste på marknaden är 
polyuretanskum på flaska som sprutas ut och börjar skumma direkt  efter avlösning. Skummet fyller 
ut utrymmen och härdar senare och liknar frigolit. Det fäster på många material och har god 
vidhäftning, det används ofta i byggbranschen tack vare sin isoleringsförmåga. Av alla 
konventionella isoleringsmaterial har styvt PU-skum den lägsta värmeledningsförmågan. Vid en 
medeltemperatur på 0˚C ligger värmeledningsförmågan mellan 0,025 W/(m˚K) och 0,033 W/(m˚K). 
Tack vare detta kan isoleringar göras tunnare än vid användning av andra material. Ett vanligt  styvt 
PU-skum har ett  praktiskt temperaturområde från -30˚C till +90˚C. Det finns dock produkter som är 
godkända för kontinuerlig temperatur på +130˚C. Styvt PU-skum kan kombineras med andra 
material, exempelvis ABS-plast eller metall. PU-skummet “väter” och limmar fast direkt  vid 
gjutningen. Det är användbart för fastgjutning av ytskikt och ingjutningsgods, se referens 13.

4.6 Kartong

Det finns en mängd olika kartongmaterial på marknaden och för många olika ändamål. Oftast 
tillverkas kartongmaterial för att användas som förpackning av allt  från elektronik- till 
livsmedelsindustri. Det finns även tillfälliga hus tillverkade i kartong för katastrofdrabbade 
områden. Kartongmaterialen tillverkas beroende på vilka styrkeegenskaper eller funktioner som 
krävs för att uppfylla syftet. Råvarorna sätts samman till olika typer av wellpapp  och ytskiktet 
anpassas efter behov. De kartongmaterial som var i fokus till projektet var två olika kartongtyper, 
den ena hade en lackerad yta och den andra var utan lack.

Lackerad kartong

Polyester och polyeten är typiska material som används i ytskiktet då det fungerar som ett effektivt 
skydd mot fukt, väta och fett, och är lämplig att  använda i direktkontakt med våta och feta 
livsmedel. Dessa egenskaper gör att  det blir svårt för ett  lim att få fäste på ytan. Följer man 
ytspänningskala i figur 1 (sida 27) ser man att det kan bli svårt att hitta lim som väter på polyester 
och polyeten.

Kartong utan lack

Kartongen utan lack är gjord av vanligt kartongmaterial och består av återvunna oblekta material (i 
basskiktet) samt blekta material i toppskiktet som ger den vita färgen på ytan. Detta material har en 
viss sugförmåga som gör att vätskor sugs in i materialet. Sugförmågan i materialet kan fungera som 
en “svamp” och suga in ett lim om det är tunt och flytande som till exempel vatten.
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5  EXPERIMENT 

5.1 Introduktion

Under förstudien samlades information om många olika sorters lim in för analys. Uppdragsgivaren 
hade som önskemål att testa många olika lim som kunde vara aktuella för att limma kartonger. Även 
lim med kort härdningstid var intressanta eftersom första målet med experimenten var att  analysera 
och utvärdera hur dessa fäste på de olika kartongerna. En mycket intressant typ av lim för projektet 
var tvåkomponentlim då de ofta har kort härdningstid.

Alla ämnen testades senare i projektet och även några blandningar gjordes för att undersöka 
reaktionerna som dök upp i förstudien.

Experimentfasen var tidskrävande med tanke på att det var många lim som skulle testas, samtidigt 
som en kontinuerlig uppföljning och dokumentering av alla experiment och resultat skulle göras. 
Många experiment genomfördes för att försöka verifiera relaterade limningshypoteser. Testerna 
hade varierande resultat  till följd av olika kartongmaterial, blandningen mellan ämnen och deras 
påverkan. Många tester gjordes flera gånger för att se om resultat och slutsatser blev samma vilket 
förstärkte giltigheten av experimentet. När experimentet upprepades av andra medlemmar som fick 
samma resultat bekräftades slutsatsen ytterligare.

5.2 Mål för experimenten

Målet för experimenten var att hitta ett  lim som kunde limma de två olika kartongmaterialen lika 
bra med en godtagbar vidhäftning under 10 minuter.

Önskemålet var att limmet skulle härda under 5 minuter, ha låga hälsorisker vid appliceringen och 
vara så miljövänligt som möjligt.

5.3 Experimentutförande

Experimenten utfördes genom att två fyrkanter av varje kartongtyp klipptes och limmades ihop  mot 
sig självt och mot varandra. Därefter tejpades de ihop  för att få högre presstryck vid limningen och 
tiden mättes. Efter att  tiden var slut togs tejpen bort och vidhäftningsstyrkan kunde bedömas genom 
att dra isär kartongbitarna för hand.

De första testerna som utfördes hade som mål att hitta de lim som hade god vidhäftning på 
kartongerna oberoende av tiden och utan att blandas med andra lim eller katalysatorer. Dessa tester 
gjordes med 24 timmars mellanrum, vilket för alla lim var tillräckligt  med tid för fullständig 
härdning och starkaste vidhäftning på materialet. Detta experiment gjordes för att få en 
grundförståelse för hur de olika limmen fungerar på de två olika kartongtyperna.

Efter första testet kunde många lim uteslutas. De lim som hade en godtagbar vidhäftning på båda 
kartongmaterialen fick gå vidare till tester med samma utförande men med tidsbegränsning på 10 
och 5 minuter.

Till slut testades olika sätt att sänka härdningstiden på dessa lim genom användning av 
katalysatorer, värme och även limblandningar av utvalda lim.
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Klassificering
Eftersom uppdragsgivarens önskemål var att  testa många olika lim var det nödvändigt att 
klassificera dessa i en skala som passar projektets behov. Det togs därför fram en enkel 
klassificering för projektets ändamål där resultatet hade en direkt koppling till de önskade 
egenskaperna hos limfogen. Skalan gick från 1 till 5 där 5 betyder att  limmet har härdat och fått en 
hög styrka i vidhäftningen.

Limfogen kunde då utvärderas enligt skalan på följande sätt:

• 1 - Ingen vidhäftning eller ej härdat.

• 2 - Svag vidhäftning eller härdning har påbörjat men inte klar.

• 3 - Mellan vidhäftning - Fullhärdat eller nästan fullhärdat men vid isärdragning går limfogen 
sönder på grund av svagt fäste mot materialet.

• 4 - Godtagbar vidhäftning - Vid isärdragning går delar av materialet sönder tillsammans med 
limfogen.

• 5 - Bra vidhäftning - Vid isärdragning är limfogen starkare än materialet  och gör att kartongen 
går sönder.

Efter varje test fick limfogen ett resultat enligt  skalan. Alla lim som inte klarade vidhäftning med 
styrka 4 efter 24-timmarstestet fick inte gå vidare till resterande tester på grund av för låg styrka 
eller ingen vidhäftning på kartongmaterialen i projektet.

Experiment: 1 - Hobbylim (Panduro)
Enligt tillverkaren är hobbylim ett vattenbaserat allroundlim för hobbyarbeten, textil, papper och 
trä. Panduro Hobbylim testades på båda kartongmaterialen och hade en bra vidhäftningsstyrka på 
båda materialen under ett 24-timmarstest. Under de kortare tidstesterna hade det dock sämre 
vidhäftning på grund av lång torktid. Som diskuterats i tidigare avsnitt är hobbylim vattenbaserat 
vilket leder till att det är ett  lim med något längre torktid, därmed testades även uppvärmning vid 
fogen för att  se om torkningstiden kunde sänkas något. Tyvärr gav detta inte stor skillnad och 
resultatet var inte helt oväntat, se figur 21 och 22.

Hobbylim medför inga hälsorisker och kallas därmed för skollim och används flitigt i skolan. 
Dessutom är det vattenbaserat vilket inte medför några miljöproblem.
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Figur 21: Hobbylimtestresultat med limning under 10 minuter, till vänster visas resultatet på 
lackerad kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack

Figur 22: Hobbylimtestresultat med limning under 5 minuter, till vänster visas resultatet på 
lackerad kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack

Vidhäftningsstyrkesbedömning för Hobbylim:

Ämne Kartong Efter 24 tim. Efter 10 min. Efter 5 min.
Hobbylim Lackerad 4 2 1

Hobbylim Utan lack 5 3 3
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Experiment: 2 - PVAc-lim (Trälim Casco och Bostik)
PVAc-lim är mycket likt hobbylim men används främst för att limma alla sorters trä. Eftersom det 
lackerade kartongmaterialet har en yta som liknar målat  trä var det intressant att göra ett test och 
registrera resultatet. Två olika lim valdes ut, en från Cascol och en från Bostik, för att även 
undersöka skillnaderna mellan dessa lim.

Resultatet efter 24-timmar var bra för båda kartongerna men under 10 och 5-minuterstest var 
resultaten liksom hobbylim inte lika positiva. Resultatet för de båda limmen från olika tillverkare 
var väldigt lika.

Efter 10-minuterstestet på den lackerade kartongen visade det sig att limmet hade börjat härda men 
inte tillräckligt  för att det skulle fästa hårt. På kartongen utan lack hade det fått starkare grepp, 
tillräckligt för att förstöra ytan på kartongen, dock inte tillräckligt för att vara ett bra lim, se figur 23 
och 24.

Figur 23: PVAc-lim testresultat med limning under 10 minuter på lackerad kartong, till vänster 
visas resultatet med lim från tillverkaren Cascol och till höger visas resultatet med lim från Bostik
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Figur 24: PVAc-lim testresultat med limning under 10 minuter på kartong utan lack, till vänster 
visas resultatet med lim från tillverkaren Cascol och till höger visas resultatet med lim från Bostik

5-minuterstest gjordes även om 10-minuterstestet  visade dåliga resultat. Som förväntat gick 5-
minuterstestet precis som 10-minuterstest men eftersom limmet haft  ännu kortare tid till att torka 
blev resultatet naturligt något sämre, se figur 25 och 26.

Figur 25: PVAc-lim testresultat med limning under 5 minuter på lackerad kartong, till vänster visas 
resultatet med lim från tillverkaren Cascol och till höger visas resultatet med lim från Bostik
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Figur 26: PVAc-lim testresultat med limning under 5 minuter på kartong utan lack, till vänster visas 
resultatet med lim från tillverkaren Cascol och till höger visas resultatet med lim från Bostik

Vidhäftningsstyrkesbedömning för PVAc-lim:

Ämne Kartong Efter 24 tim. Efter 10 min. Efter 5 min.
PVAc-lim Lackerad 5 2 2

PVAc-lim Utan lack 5 3 3

Experiment: 3 - Celulosalim (Tapetklister T20 - Bostik)
Tapetklister är ett  lim avsedd för att limma papper och tapet och kommer i pulverform baserat på 
modifierad potatisstärkelse. Limmet testades på båda kartongmaterialen och hade bra vidhäftning 
vid 24 timmarstestet men när tiden sänktes till 10 och 5 minuter var resultatet  inte som önskat. 
Eftersom limmet är baserat på vatten har det en lång torktid, precis som hobbylimet och PVAc-
limmet. Figur 27 och 28 visar hur limmet sitter kvar i den ursprungliga konsistensen.

Cellulosalim medför varken några hälsorisker eller är miljöfarligt.
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Figur 27: Cellulosalimtestresultat med limning under 10 minuter, till vänster visas resultatet på 
lackerad kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack

Figur 28: Cellulosalimtestresultat med limning under 5 minuter, till vänster visas resultatet på 
lackerad kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack

Vidhäftningsstyrkesbedömning för Celulosalim:

Ämne Kartong Efter 24 tim. Efter 10 min. Efter 5 min.
Celulosalim Lackerad 4 1 1

Celulosalim Utan lack 4 1 1
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Experiment: 4 - Smältlim (Quick-stick 86)
Eftersom de flesta smältlim kommer i stavform har testerna genomförts med hjälp av en 
smältlimspistol. En stor fördel med smältlim är att det alltid kan smältas igen och återanvändas. Det 
går också att forma i den form som passar bäst efter önskemålet och dessutom tillför smältlim inga 
hälsorisker vid applicering. Ett antal tester gjordes med olika smältlim men på grund av lacket i det 
ena kartongmaterialet var det svårt för limmet att få stark vidhäftning. Däremot hittades ett lim som 
kallas för quick-stick 86 som hade mycket bra vidhäftning mot kartongen. Detta lim hade stark 
vidhäftning mot båda kartongerna och stelnade till önskat resultat på bara några sekunder. Alla 
tester genomfördes dessutom precis som för alla andra lim med 24 timmar sedan 10 och 5- 
minuterstest. Alla tester gav samma resultat, fogen var så stark att kartongen gick sönder vid 
isärdragningen, se figur 29 och 30. Fogen kan bara bli så stark som den svagaste ytan.

Figur 29: Smältlimtestresultat med limning under 10 minuter, till vänster visas resultatet på 
lackerad kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack

Figur 30: Smältlimtestresultat med limning under 5 minuter, till vänster visas resultatet på lackerad 
kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack
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Vidhäftningsstyrkesbedömning för Quick-stick 86:

Ämne Kartong Efter 24 tim. Efter 10 min. Efter 5 min.
Smältlim Lackerad 5 5 5

Smältlim Utan lack 5 5 5

Experiment: 5 - Epoxi 2-komponent (Bostik)
Ett tvåkomponent epoxilim testades på båda kartongmaterialen. För att använda epoxi måste de två 
komponenterna blandas ordentligt för att aktivera den kemiska reaktionen mellan komponenterna 
för att få det att härda. Om blandningen inte är väl gjord har epoxi nästan ingen effekt. Detta är 
mycket viktigt  om epoxi ska användas i en automatisk metod eftersom när blandningen är gjord går 
det fort till härdning. Under alla tester hade epoxi tillräckligt med tid för att fullhärda och liksom 
smältlim uppnå en stark vidhäftningsstyrka på båda kartongmaterialen, se figur 31 och 32.

Under testerna släppte epoxi en stark lukt  som kunde framkalla huvudvärk. Epoxi är en härdplast 
och kan inte återanvändas och blir därmed miljöfarlig.

Figur 31: Epoxilimtestresultat med limning under 10 minuter, till vänster visas resultatet på 
lackerad kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack
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Figur 32: Epoxilimtestresultat med limning under 5 minuter, till vänster visas resultatet på lackerad 
kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack

Vidhäftningsstyrkesbedömning för Epoxilim:

Ämne Kartong Efter 24 tim. Efter 10 min. Efter 5 min.
Epoxilim Lackerad 5 5 5

Epoxilim Utan lack 5 5 5

Experiment: 6 - Polyuretanlim (Trälim - Bostik)
Polyuretanlim är liksom epoxi en härdplast vilket innebär att det inte är återanvändbart. 
Polyuretanlimmet som testades var ett enkomponentslim gjort för limning av trä. Limning under 24 
timmar gav godtagbart  resultat för båda kartongmaterialen men när testerna under 10 och 5 minuter 
gjordes var resultatet inte tillräckligt bra. Precis som hobbylim och PVAc-lim hade polyuretanlim 
inte tid att härda och uppnå full styrka, se figur 33 och 34. En lösning skulle kanske vara att 
använda sig av ett  tvåkomponent polyuretanlim istället men som är mer sällsynt och svårare att få 
tag på. Däremot kvarstår miljöfrågorna och hälsorisker med polyuretan.
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Figur 33: PU-limtestresultat med limning under 10 minuter, till vänster visas resultatet på lackerad 
kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack

Figur 34: PU-limtestresultat med limning under 5 minuter, till vänster visas resultatet på lackerad 
kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack

Vidhäftningsstyrkesbedömning för Polyuretanlim:

Ämne Kartong Efter 24 tim. Efter 10 min. Efter 5 min.
PU-lim Lackerad 5 2 2

PU-lim Utan lack 5 2 2
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Experiment: 7 - Cyanoakrylatlim
Cyanoakrylat är ett härdande tvåkomponentslim som härdar med hjälp  av fukt. Det fungerar som en 
härdplast och är inte återanvändbart efter härdning. Tester har gjorts med cyanoakrylat för att 
undersöka limmets egenskaper. Cyanoakrylat hade gott om tid att fullhärda och visade bra 
vidhäftning i båda materialen under alla tester. Då cyanoakrylat är mycket flytande och tunt är det 
svårt att få det enbart där man vill ha det, under experimenten rann det ofta över till andra områden 
på ytan som inte skulle limmas, och dessutom har kartongen utan lack en viss sugförmåga vilket var 
tillräckligt för att suga i sig cyanoakrylatlimmet. Detta resulterade i att det  krävdes nästan dubbelt 
så mycket lim, se figur 35. Eftersom cyanoakrylat reagerar med fukt har det blandats med vatten för 
att  sänka härdningstiden. På grund av ojämnheter i materialet fick cyanoakrylat inte fäste överallt, 
bara när materialen kom i nära kontakt med varandra, se figur 36.

Det finns dock många hälsorisker kopplat till cyanoakrylat  på grund av sin starka lukt och snabba 
limning på hud, dessutom är det miljöskadligt.

Figur 35: Cyanoakrylatlimtestresultat med limning under 10 minuter, till vänster visas resultatet på 
lackerad kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack

Figur 36: Cyanoakrylatlimtestresultat med limning under 5 minuter, till vänster visas resultatet på 
lackerad kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack
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Vidhäftningsstyrkesbedömning för Cyanoakrylatlim:

Ämne Kartong Efter 24 tim. Efter 10 min. Efter 5 min.
Cyanoakrylatlim Lackerad 5 5 5

Cyanoakrylatlim Utan lack 5 4 4

Experiment: 8 - MS-polymer (Rudelim - Berner)
Testerna med MS-polymer gav ett  speciellt  resultat. De visade en låg hållfasthet under 10 respektive 
5-minuterstest men en bra elasticitet. Limmet hade bra vidhäftning på båda kartongmaterialen men 
var mer som ett gummi än en hård limning. Dessutom krävdes stor kraft för att trycka ut det från 
tuben på grund av viskositeten i limmet. Vid isärdragningen gick limmet inte sönder utan det 
deformerades plastiskt tills det att “strängar” drogs sönder, se figur 37 och 38. På grund av sin långa 
härdningstid hade det inte härdat efter 10 och 5-minuterstestet men det fanns ändå en viss styrka i 
fogen.

MS-polymerlim tillför inga hälsorisker vid appliceringen, det är mycket beständigt mot värme och 
kyla och är inte farligt för miljön.

Figur 37: MS-polymerlimtestresultat med limning under 10 minuter, till vänster visas resultatet på 
lackerad kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack
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Figur 38: MS-polymerlimtestresultat med limning under 5 minuter, till vänster visas resultatet på 
lackerad kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack

Vidhäftningsstyrkesbedömning för MS-polymerlim:

Ämne Kartong Efter 24 tim. Efter 10 min. Efter 5 min.
MS-polymerlim Lackerad 4 2 1

MS-polymerlim Utan lack 4 3 2

Experiment: 9 - Silikonlim (Casco)
Silikonlim testades och liknade väldigt mycket MS-polymerlimmet, dock visade det sämre 
limförmåga efter 10 respektive 5-minuterstesterna. Enligt beskrivningen har silikonlimmet låg 
hållfasthet och kräver längre tid för att  bli fullhärdat. Silikonlim härdar med hjälp  av vatten liksom 
cyanoakrylat, däremot har testerna visat att  även om man tillsätter vatten är härdningstiden lång. Ur 
appliceringssynpunkt är silikonlimmet lättare än MS-polymerlimet på grund av dess lägre 
viskositet.

Silikonlim tillför inga hälsorisker vid appliceringen. Beständigheten mot värme och kyla gör att 
silikonlimmet inte är så farligt  för miljön men den långa härdningstiden gör det svårt att  använda i 
projektet, se figur 39 och 40.
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Figur 39: Silikonlimtestresultat med limning under 10 minuter, till vänster visas resultatet på 
lackerad kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack

Figur 40: Silikonlimtestresultat med limning under 5 minuter, till vänster visas resultatet på 
lackerad kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack

Vidhäftningsstyrkesbedömning för Silikonlim:

Ämne Kartong Efter 24 tim. Efter 10 min. Efter 5 min.
Silikonlim Lackerad 4 2 1

Silikonlim Utan lack 4 3 2
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Experiment: 10 - Liquisole (Casco)
Liquisole är ett mycket speciellt  lim med en transparent limfog och med flytande konsistens, detta 
testades trots att tillverkaren rekommenderar det för limning av gummi och plaster. Med tanke på 
att  det lackerade kartongmaterialet liknar plast valdes liquisole ut för testning. Liquisole visade god 
vidhäftning efter 24-timmarstestet, dock hade det inte tillräckligt  med tid för att uppnå 
fullhärdningstillstånd under 10 eller 5-minuter testerna, se figur 41 och 42.

Liquisole avger lösningsmedelsångor vid applicering som orsakar huvudvärk, trötthet, yrsel samt 
försämrad reaktionstid.

Figur 41: Liquisolelimtestresultat med limning under 10 minuter, till vänster visas resultatet på 
lackerad kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack

Figur 42: Liquisolelimtestresultat med limning under 5 minuter, till vänster visas resultatet på 
lackerad kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack
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Vidhäftningsstyrkesbedömning för Liquisole:

Ämne Kartong Efter 24 tim. Efter 10 min. Efter 5 min.
Liquisole Lackerad 5 2 1

Liquisole Utan lack 5 3 2

Experiment: 11 - Universallim (Kraft)
Universallim är ett  allroundlim som ger bra vidhäftning i många olika material såsom trä, porslin, 
glas, keramik, läder, metall, plast, mm. Universallim ger god beständighet  mot olja, bensin, vatten 
och hushållskemikalier. Testerna visade god vidhäftning vid 24 timmarstestet  men under 10 och 5-
minuterstesten hann det inte härda klart, och gjorde att limmet inte fick fullstyrka, se figur 43 och 
44. Limmet hade däremot ett  visst motstånd och vid isärdragningen deformerades det plastiskt i 
form av strängar.

Ur appliceringssynpunkt kan universallimmet medföra hälsorisker i form av irriterande ögon, och 
vid upprepad kontakt - torr hud eller hudsprickor, dessutom kan ångan av limmet göra att man blir 
dåsig och virrig. Universallim är även mycket brandfarligt.

Figur 43: Universallimtestresultat med limning under 10 minuter, till vänster visas resultatet på 
lackerad kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack
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Figur 44: Universallimtestresultat med limning under 5 minuter, till vänster visas resultatet på 
lackerad kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack

Vidhäftningsstyrkesbedömning för Universallim:

Ämne Kartong Efter 24 tim. Efter 10 min. Efter 5 min.
Universallim Lackerad 5 3 2

Universallim Utan lack 5 3 2

Experiment: 12 - Tyglim (Gütermann)
Tyglimmet Gütermann testades på grund av att det fungerar som ett allroundlim, och förutom att  det 
fäster på tyg så fäster det även på många olika plaster och har många likheter med universallim. 
Testerna visade dock att det inte fungerar så bra på kartong. Under 24-timmarstestet blev 
vidhäftningen godtagbar men under 10 och 5-minuterstestet  visades det sig att  längre tid behövs för 
att  uppnå fullhärdningstillstånd, se figur 45 och 46. Limmet hade däremot ett visst motstånd vid 
isärdragningen.

Tyglimmet kan medföra hälsorisker i form av irriterade ögonen, och vid upprepad kontakt kan det 
ge torr hud eller hudsprickor. Dessutom kan ångan av limmet göra att man blir dåsig och virrig. 
Dessutom är detta tyglim brandfarligt.
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Figur 45: Tyglimtestresultat med limning under 10 minuter, till vänster visas resultatet på lackerad 
kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack

Figur 46: Tyglimtestresultat med limning under 5 minuter, till vänster visas resultatet på lackerad 
kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack

Vidhäftningsstyrkesbedömning för Tyglim:

Ämne Kartong Efter 24 tim. Efter 10 min. Efter 5 min.
Tyglim Lackerad 4 2 1

Tyglim Utan lack 4 3 2
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Experiment: 13 - Polyuretanskum (Bostik)
Polyuretanskum testades på grund av sin förmåga att fylla ut utrymmen. Detta skulle vara ett 
mycket bra alternativ om det gick att använda lite i taget. Däremot kan polyuretanskummet växa 
efter appliceringstillfället och göra att limfogen blir för tjock. Polyuretanskum hade god vidhäftning 
i båda kartongmaterialen efter 24-timmarstestet, däremot var 10 respektive 5-minuterstesten för 
korta för att det skulle hinna härda och få godtagbar styrka mot materialen, se figur 47 och 48.

Ur appliceringssynpunkt  är polyuretanskum något hälsofarlig på grund av gaser som släpps ut 
samtidigt som det skummar. Polyuretanskum är inte heller miljövänligt på grund av att det är 
baserad på polyuretan som inte går att återvinna.

Figur 47: Fogskumtestresultat med limning under 10 minuter, till vänster visas resultatet på 
lackerad kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack

Figur 48: Fogskumtestresultat med limning under 5 minuter, till vänster visas resultatet på lackerad 
kartong och till höger visas resultatet på kartong utan lack

Vidhäftningsstyrkesbedömning för Polyuretanskum:

Ämne Kartong Efter 24 tim. Efter 10 min. Efter 5 min.
Polyuretanskum Lackerad 4 2 1

Polyuretanskum Utan lack 4 3 2
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5.4 Resultat av experimenten

Med hjälp av resultaten från testerna var det möjligt  att utesluta många olika lim som inte gav det 
önskade resultatet.

Vid 24 timmarstestet var det svårt att skilja styrkan på hur hård limfogen egentligen var, på grund 
av att man använde sig av handkrafttester. Det  viktiga i projektet var däremot att få en godtagbar 
limstyrka under 10 minuter, och detta var enklare att bestämma styrkan på då de flesta lim krävde 
mera tid för att få en stark vidhäftning.

Flera tester gjordes genom att  blanda olika preparat eller värma limfogen vid limningen för att 
sänka härdningstiden för olika lim. Dessa tester gav tyvärr inte mycket  bättre resultat än de resultat 
som redovisas i rapporten och togs därför inte upp. Vissa lim härdade något snabbare, som till 
exempel cyanoakrylat, som härdar direkt  när det kommer i kontakt med vatten. Dock hade 
cyanoakrylat tillräckligt bra härdningstid utan att behöva lägga på extra fukt. På grund av sin 
långsamma torkningstid och trots försök att använda sig av luftpistol för att torka snabbare fick inte 
hobbylim eller trälim bättre fäste på den lackerade kartongen.

Viktningsmatris
I viktningsmatrisen togs enbart upp de lim som i 10 minuterstestet hade 4 som lägsta nivå i 
resultaten för båda kartongmaterialen. Detta innebär att  enbart Smältlim, Epoxilim och 
Cyanoakrylatlim togs upp då kravet var att få godtagbar vidhäftning. Alla önskemål skrevs i 
kolumnen och viktades efter det som var viktigast för att uppfylla målet och kraven, se tabell 3.

Viktning Smältlim Epoxilim Cyanoakrylatlim

Vidhäftning på 
båda kartonger

0,3 1 1 1

Hantering 0,2 1 0,8 0,8

Hälsorisker 0,3 0,9 0,4 0,1

Miljövänlighet 0,2 0,9 0,2 0,2

Viktad summan 0,95 0,62 0,53

Tabell 3: Viktningsmatris

Enligt viktningsmatrisen är smältlim en tydlig vinnare med hänsyn till punkterna som tagits upp och 
projektets önskemål.

Det är inte så förvånande att smältlim har många fördelar gentemot de andra limmen när det gäller 
limning av kartong. I dagens industri har många företag bytt ut gamla miljö- och hälsofarliga lim 
mot smältlim. Smältlimmen har utvecklats för att limma material som tidigare inte gick att  limma 
med smältlim. Dessutom har många system anpassats till smältlim vilket har gjort  att det som 
tidigare var nackdelar kan ses som fördelar då limmet måste appliceras i varmt tillstånd. Att 
smältlim är ett lim i fast form medför att man enkelt kan hantera det och undvika alla hälsorisker 
kopplade till arbete med limning. Smältlim kan även återanvändas många gånger innan det tappar 
sina limegenskaper. En nackdel är dock att limningen sker i höga temperaturer och ökar risken för 
brännskador beroende på vilken metod som används vid limningen, och vid oaktsamhet.
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6  KONCEPTFRAMTAGNING 

6.1 Introduktion

Målet med projektet var att komma fram till förslag på hur automatisk limning av de två olika 
kartongmaterialen bäst  genomförs med det utvalda limmet. Under hela projektets gång har 
medlemmarna i gruppen funderat på olika förslag och metoder som skulle kunna användas med de 
olika lim som testades. Många olika förslag togs fram och diskuterades både för en- och 
tvåkomponentslim och även fogskum. Dock samlades idéer kring hur vidareutvecklingen av 
koncepten skulle ske innan resultatet av alla tester var klara.

6.2 Mål med limningsmetod

Målet för limningsmetoden var att automatiskt  limma kartongerna utan hjälp  av människor vid 
appliceringstillfället, att  möjliggöra en limning där vidhäftningsstyrkan, tjockleken vid varje 
applicering och att resultatet blir så jämnt som möjligt.

6.3 Idégenerering

En brainstormingsfas i olika former genomfördes kring problemet. Några alternativ togs fram och 
undersöktes. Utveckling av de idéer som togs fram vid brainstormingen formulerades visuellt med 
hjälp av skisser för bättre förståelse.

Eftersom många idéer togs fram under tiden experimenten pågick var det enkelt att välja några som 
passade bra till de limmen som hade bra resultat. Några idéer krävde dock vidare utveckling för att 
nå en hög nivå för respektive lim.

Strukturering av idéer
Under idégenereringsfasen samlades många idéer som framkallades genom de tidigare nämnda 
metoderna och övningarna. Alla idéer skissades och arkiverades under samma mapp samtidigt som 
kopior av alla idéer hängdes upp för en bättre överblick. För att strukturera idéerna kategoriserades 
de upp efter vilka delproblem de löste. Tanken var att längre fram kombinera olika idéer.

Vid konceptvalet röstades det fram tre idéer baserade på tre olika lim och realiserbarhet. Dessa tre 
idéer skulle vidareutvecklas till tre förslag som senare skulle utvärderas och där ett förslag skulle 
röstas fram som vinnare. Målet var att utnyttja alla fördelarna med varje ämne och undvika 
nackdelarna som till exempel hälsorisker, hanteringssvårigheter osv.

- Förslag 1: Tvåkomponentsmetod
Med hjälp av brainstormingen togs det fram ett förslag med huvudfunktionen att blanda 
tvåkomponentslim, som till exempel epoxi. Det baserades på en tryckmotor som tvingar de två 
komponenterna genom en slang. I slangens ände skulle de kopplas ihop och med hjälp av ett 
blandande munstycke, se bilaga 2, skulle båda komponenterna blandas och läggas ut vid de önskade 
områdena på kartongen.

Förslaget drar nytta av tvåkomponentslimmet där varje komponent läggs i varsin kammare och 
väntar på att användas. På det sättet undviker man kontakten med komponenterna och limmet. 
Problemet är att munstycket måste bytas ut för varje gång man slutar limma under några minuter på 
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grund av att limmet hinner härda. Detta gör att systemet kräver mycket tillsyn och underhåll hela 
tiden.

- Förslag 2: Cyanoakrylat
Samma tillvägagångssätt som tvåkomponentsmetoden men med bara en slang då cyanoakrylat är ett 
enkomponentslim. Däremot krävs det inte att man lägger limmet i rätt område, detta tack vare den 
låga viskositeten och att  man mycket enkelt bara kan låta det rinna mellan kartongerna. Problemet 
med detta sätt är att det blir svårt att kontrollera ytan som limmas och limmet kan rinna igenom utan 
att  limma ytorna om dessa inte står tillräckligt  tätt intill varandra. Det blir mycket  svårt att få ett 
jämnt resultat med cyanoakrylat. För att uppnå jämnt resultat krävs det att kartongen ligger 
fastspänd mot varandra på samma sätt varje gång det ska limmas. Här krävs också underhåll för 
slangen då den kan limmas igen om den står oanvänd en längre period.

- Förslag 3: Smältlim
Smältlim är annorlunda än andra lim på grund av att det först måste smältas och sedan appliceras på 
ytan. Detta medförde många svårigheter för att få ett system som uppfyllde kraven som ställdes på 
metoden.

Smältlim är mycket trögflytande och svalnar väldigt snabbt vilket innebär att limmet måste finnas 
på den plats som ska limmas från början. I och med att  experimentet med Quickstick 86 var så 
framgångsrikt var det mycket intressant att skapa ett sätt  som kunde ta vara på detta lim. Efter 
idégenereringen togs många idéer fram, men problematiken med att  smältlim inte rinner kvarstod. 
Efter några dagars arbete kom idéerna till smältlim fram.

Metoden fungerar genom att man formar smältlimmet i form av “folie” med inbyggda värmetrådar. 
Denna “limfolie” läggs i sin tur mellan kartongerna som ska limmas och kopplas till strömuttaget. 
När ström går igenom limfolien värms, på kort tid, alla trådar upp  och smälter limmet som finns 
kring värmetrådarna. På detta sätt kan man limma kartongerna till varandra med jämnt resultat varje 
gång och utan hälsorisker.

6.4 Konceptval

Enligt viktningsmatrisen var smältlimmet det  lim som på bästa sätt uppfyllde kraven. Detta innebär 
att  ett system med smältlim som förslag var det bästa alternativet om det fanns möjlighet  att 
undvika brännskador. Eftersom förslaget som togs fram för smältlimmet uppfyllde alla krav på ett 
bra sätt var det det bästa alternativet. Enda nackdelen med detta alternativ var att värmetrådarna 
stannade kvar mellan de ytor som limmades ihop, men detta var inte ett stort problem eftersom 
målet på projektet var att finna ett sätt där man automatiskt kan limma kartongerna utan hjälp av 
människor vid appliceringstillfället.
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6.5 Prototyp

Förslaget med smältlim var intressant och krävde några tester för att undersöka om det faktiskt var 
möjligt. Det enda sättet att  ta reda på om det fungerar var genom att bygga en prototyp  och testa i 
fysiskt format. Detta gjordes och prototyperna gav ett mycket bra resultat. Två olika prototyper togs 
fram för testning och utvärdering. 

Den första hade värmetråd i spiralform kring en värmetålig folie och smältlim las mellan folien och 
kartongen. Ström släpptes igenom värmetråden och limmet smälte med godtagbart  resultat, se figur 
49.

Figur 49: Första prototypen

Den andra prototypen gick ut på att lägga smältlim direkt kring tråden samt på tråden mellan 
kartongerna och därefter släpptes ström igenom tråden, vilket gjorde att limmet smälte precis som 
önskat, se figur 50.

Figur 50: Andra prototypen

En nackdel med detta sätt  att använda smältlim på är märkbart i prototyp två, figur 50. Om 
strömmen är på för länge och tråden kommer i direkt kontakt med kartongen kan det börja ryka 
vilket inte är önskvärt eftersom det i värsta fall kan orsaka brand. Risken för att det skulle inträffa är 
däremot väldigt liten med tanke på den korta tid strömmen går igenom tråden och att  utförande 
skall ske under tillsyn.
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7  DISKUSSION

Smältlim var det bästa alternativet ur miljö- och arbetssynpunkt, däremot är det inte säkert att det är 
det billigaste då det krävs en hel del energi för att det ska fungera. Tillvägagångssättet måste 
optimeras för att minska energiförbrukningen och så att limmet bara hamnar på de punkter där lim 
är nödvändigt. Det finns fortfarande områden där smältlimsmetoden skulle kunna utvecklas vidare. 
Både cyanoakrylatlim och epoxilim har som fördel att  de inte behöver extra energi för att fungera 
men båda kostar en del och har andra nackdelar, framför allt  att  de är miljöfarliga och medför 
hälsorisker vid appliceringen. Det finns även andra lim eller ämnen som inte togs upp i projektet 
och som kanske skulle kunna fungera. Målet med projektet var att få en bred översikt över de lim 
som finns på marknaden och som sammanfogar just de två kartongtyperna.
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8  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE

I ett fortsatt arbete skulle det  vara rimligt att vidareutveckla limningsmetoden med smältlim för att 
få det till önskad nivå. Även beräkningar om energiåtgången och optimering av detta i samband 
med en analys på de exakta punkter som är nödvändiga att limmas på kartongen skulle kunna göras. 
Det skulle krävas verkliga tester för att optimera limfolien samtidigt som fortsatta beräkningar på 
effekt och värme skulle behövas för att  uppskatta kostnader av systemet. Prototypen bör testas och 
modifieras tills det att den fungerar som tänkt. Därefter skulle man kunna tillverka en serie med 
prototyper och låta en testgrupp använda den under en längre tid för att ge feedback om eventuella 
justeringar eller förbättringar på prototypen. Nästa steg skulle vara tillverkning av smältlimmet i 
den önskade formen och detta innebär ett eventuellt samarbete med andra företag. Till slut skulle 
det behöva utvecklas olika sätt på hur man kan använda metoden vid masstillverkning om detta 
skulle bli aktuellt i framtiden. 

Om smältlimsmetoden inte når alla mål som önskat kan det rekommenderas en vidareutveckling av 
metoder med cyanoakrylat  och epoxi som också var lim som uppnådde bra resultat vid limningen 
av de båda kartongtyperna. Det skulle kanske även vara intressant att titta på några fler lim, till 
exempel tvåkomponentspolyuretanlim som inte togs upp i detta projekt, för att se om det kan 
fungera bättre.

Även en kostnadskalkyl och miljöanalys bör göras mer noggrant för att undersöka produktens 
kostnader och miljöpåverkan.
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Bilaga 1: Gantt-schema

Gantt-schema visar hur planeringen för hela projektet såg ut från början. Mycket har förändrats på 
grund av oförutsedda uppgifter som dök upp under projektets gång.
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Bilaga 2: Munstycke som blandar två ämnen

Munstycket som blandar två olika komponenter bygger på att det i plaströret  läggs ett grönt 
fyrkantigt stycke som har många ihåligheter och “väggar” vilket tvingar komponenterna att blandas 
med varandra. En blandning med hjälp av detta munstycke är mycket bra men det krävs stor kraft 
för att trycka epoxi genom munstycket. Dessutom kan epoxi härdas i munstycket om det dröjer 
innan det trycks ut.
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