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Sammanfattning 
Detta examensarbete är en undersökning av anaeroba låsvätskor som utförts i samarbete med 
Öhlins Racing AB. Öhlins Racing AB är ett svenskt företag som tillverkar högpresterande 
stötdämpare och fjädring till bland annat motorcyklar och bilar. 

Stötdämpare i fordon utsätts för mycket höga vibrationsnivåer och för att kunna garantera 
stötdämparnas kvalitet och livslängd är det av stor vikt att säkerställa att dess komponenter 
inte lossnar vid användandet. Många komponenter sitter monterade med gängförband eller 
cylindrisk passning och vid montering tillsätts en låsvätska som en extra säkerhetsåtgärd. 
Hanteringen av dessa låsvätskor kan leda till hälsoproblem som allergier och luftvägsproblem. 
Målet med detta arbete är att undersöka om det är möjligt att införa mer arbetsmiljövänliga 
låsvätskor i Öhlins produkter. Arbetet har bestått av provning med gäng- och cylinderförband 
där olika materialkombinationer av aluminium, anodiserat aluminium och stål, samt 
parametrar som temperatur har varierats i de olika testuppställningarna. Urpressningskraften 
för cylinderförbanden och lossbrytningsmomentet för gängförbanden har analyserats. 

Tester utfördes med starka och medelstarka låsvätskor av olika fabrikat. Resultaten från 
testerna med gängförband visar att de medelstarka låsvätskorna är mycket likvärdiga, med 
undantag för högtemperaturtestet där den arbetsmiljövänliga låsvätskan ger sämre resultat. 
Gällande de starka låsvätskorna i aluminiumförband ger den nu använda låsvätskan 10–30 % 
högre lossbrytningsmoment än den arbetsmiljövänliga varianten. I förbandet stål – aluminium 
visade det sig att de starka låsvätskornas lossbrytningsmoment över lag låg omkring hälften 
jämfört med aluminiumfallet. Resultaten visar också att ett tjockare anodiseringsskikt på 
aluminiumet ger högre lossbrytningsmoment samt att lossbrytningsmomentet sjunker med 22 
- 29 % vid temperaturer omkring 85 oC jämfört med i rumstemperatur. I det cylindriska fallet 
kommer de arbetsmiljövänliga låsvätskorna inte upp i samma höga urpressningskraft som den 
idag använda låsvätskan, men de kan trots detta vara tillräckligt bra för att användas i många 
förband. 

De slutsatser som kan dras efter detta projekt är att de arbetsmiljövänliga låsvätskorna 
generellt sett är lite svagare än den låsvätska som används idag, samt att anodiserat 
aluminium gav högre lossbrytningsmoment än obehandlat aluminium och stål. Det skulle 
förmodligen vara möjligt att byta ut låsvätskan till arbetsmiljövänlig låsvätska i många 
förband där det inte ställs krav på extremt hög hållfasthet. Det bör dock undersökas närmare 
hur bland annat dynamiska lastfall och kontakt med olja påverkar låsvätskorna. 

Nyckelord: gänglåsning, cylindrisk låsning, låsvätska, arbetsmiljö, stötdämpare
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Abstract 
This master thesis is a study of anaerobic thread lockers and is done in cooperation with 
Öhlins Racing AB, which is a Swedish manufacturer of vehicle suspensions. 

The suspension in vehicles is constantly exposed to high vibration levels and a suspension 
unit has several screw- and cylindrical joints. As an extra safety precaution so that the 
components in the suspension doesn’t fall apart when using the vehicle, an anaerobic 
threadlocker is added in these joints. The handling of these threadlockers is not totally 
harmless and could lead to allergic reactions, and therefore there are Swedish laws to limit the 
use of these. However, new types of anaerobic threadlockers have recently been launched on 
the marked that are not considered under this law. The goal of this thesis is to investigate if it 
would be possible to change from the today used threadlockers to these new types. A big part 
of this task has been based on tests of screw- and cylindrical joints. Different material 
combinations of aluminum, anodized aluminum and steel have been tested, as well as 
parameters such as elevated temperature. The breakloose torque for the thread joints, and the 
force required to axially break a cylindrical fitting has been analyzed. 

Tests were performed with both medium- and high-strength anaerobic threadlockers of 
different brands. The results from the screw joint tests with a medium strength threadlocker 
show that the new health-friendly threadlockers are about as good as the ones used today, 
except at high temperatures. Considering the high strength threadlockers in aluminum screw 
joints, the reference threadlocker showed about 10 – 30 % higher breakloose torque than the 
health-friendly one, depending on the different material combinations. With the steel – 
aluminum screw joints, the breakloose torque reduced to about half of the aluminum – 
aluminum breakloose torque values for both types of threadlockers. The results also show that 
a thicker layer of anodized aluminum gave a higher breakloose torque and that temperatures 
of about 85 oC lower the strength with 22 – 29 % compared to the tests in room temperature. 
In the case with the cylindrical joints, the health friendly ones were weaker than the one used 
today, but it might still be possible to use them in some products. 

The conclusions of this thesis are that the health-friendly threadlockers in general are a bit 
weaker than the ones used today, and that anodized aluminum gives a higher breakloose 
torque than both aluminum and steel. It is likely that a change from the threadlockers used 
today to the new health-friendly ones could be possible in at least some joints. Although more 
tests have to be done with dynamic loads and oil resistance for example. 

Keywords: thread locking, cylindrical locking, anaerobic thread locker, health, suspension
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Nomenklatur 

Här presenteras de beteckningar och förkortningar som används i denna rapport. 

Tabell 1. Nomenklatur. 

Symbol Förklaring Enhet 
� Kontaktarea [���] 
�� Variationskoefficient - 
�	 Diameter ledlager [��] 
�ö Diameter ändögla [��] 
� Lossbrytningskraft [�] 
 Låsvätska med hög styrka - 
� Låsvätska med låg styrka - 
� Låsvätska med medel styrka - 

Medelv. Medelvärde - 
�� Lossbrytningsmoment [��] 
�� Restmoment [��] 
� Material, naturfärgat anodiserat aluminium - 
� Material obehandlat aluminium - 
� Navtryck [��] 
� Material, stål - 

Std. Av. Standardavvikelse - 
� Material, titanfärgat anodiserat aluminium - 

���� Temperatur [ �� ] 
�� Tid till fullt härdad [�] 
�� Tid till hanterbar [�] 
� Friktionskoefficient - 
  Skjuvspänning [��] 
! Viskositet [�� ∙ �] 
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1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till och beskrivningen av problemet. Projektets syfte 
definieras och de avgränsningar som gjorts beskrivs. 

1.1 Bakgrund 

Öhlins Racing AB är ett svenskt företag som tillverkar högpresterande stötdämpare och 
fjädring till bland annat motorcyklar och bilar. De är globalt representerade och 
tillhandahåller både eftermarknads- och fabriksmonterade produkter [Öhlins (2013)].  

Stötdämpare i fordon utsätts kontinuerligt för mycket höga vibrationsnivåer, stötar och slag. 
För att kunna garantera stötdämparnas kvalitet och livslängd är det därmed av stor vikt att 
säkerställa att dess komponenter inte lossar vid användandet [Thunman, R (2013)].  

Ett flertal komponenter i en stötdämpare sitter monterade med gängförband eller cylindrisk 
passning. Vid montering tillsätts idag en låsvätska av härdplasttyp i dessa förband som en 
extra säkerhetsåtgärd så att de inte ska fallera. 

1.2 Problembeskrivning 

Hanteringen av dessa låsvätskor kan leda till hälsoproblem som allergier och luftvägsproblem 
[AFS 2005:18] och för att reglera dessa hälsorisker finns lagstadgade gränsvärden för hur 
stora mängder låsvätska personalen får hantera [AFS 2012:4]. I dagsläget ligger Öhlins i 
närheten av dessa gränsvärden och vill därför vidta åtgärder för att minska risken för 
hälsoproblem i personalstyrkan [Thunman, R. (2013)]. 

På senare tid har det på marknaden utkommit nya låsvätskor som inte genererar hälsoproblem 
och som inte omfattas av ovan nämnda gränsvärden [Henkel (2013)]. Dessa låsvätskor kallas 
ofta ”arbetsmiljövänliga”, ”oklassade”, ”låsvätskor med vitt säkerhetsdatablad” eller helt 
enkelt ”vita” låsvätskor. För att eventuellt kunna övergå till att använda dessa mer 
arbetsmiljövänliga låsvätskor i produktionen av stötdämpare så behövs en utredning göras om 
vilka krav som ställs på låsvätskorna i de produkter som Öhlins tillverkar samt om de nya 
låsvätskorna uppfyller dessa krav. 

1.2.1 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljöverket har gett ut föreskriften AFS 2005:18 vars syfte är att förebygga dålig hälsa 
på grund av hantering av härdplaster. Föreskriften har sitt stöd i 18 § arbetsmiljöförordningen 
[SFS 1977:1166]. 

Föreskriften gäller ”All verksamhet där det förekommer hantering av härdplastkomponenter, 
som genom sina toxikologiska egenskaper utgör farligt kemiskt ämne enligt 3 § 
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:4) om kemiska arbetsmiljörisker”. 

Detta såvida inte samtliga följande tre punkter är uppfyllda: 

”1. En riskbedömning skall ha gjorts enligt 4 och 6 §§ Arbetarskyddsstyrelsens 

föreskrifter (AFS 2000:4) om kemiska arbetsmiljörisker. 

 



 
Sida 16 av 69   KTH Maskinkonstruktion 

2. Denna riskbedömning visar att det inte finns risk för ohälsa till följd av 

exponering för härdplastkomponent. 

3. Den hanterade mängden produkt som innehåller härdplastkomponent 

skall vara mindre än 500 gram per person och år.” 

[AFS 2005:18]. 

1.3 Syfte och mål 

Målet med detta arbete är att undersöka om det är möjligt att införa mer arbetsmiljövänliga 
låsvätskor i Öhlins produktion genom att utvärdera och jämföra mekaniska och kemiska 
egenskaper samt genom att undersöka om ett eventuellt byte skulle påverka 
produktionsmiljön eller produktionen av enskilda komponenter. 

1.4 Avgränsningar 

Det finns många olika typer av gängsäkringar på marknaden, både kemiska och mekaniska.  

På grund av tidsskäl undersöks mekaniska gängsäkringar endast översiktligt i referensramen. 
Alltså utförs inga tester eller ingående analyser på dessa. Det finns även kemiska 
gängsäkringar som förappliceras på gängor direkt från komponenttillverkningen. Denna typ 
av gängsäkring undersöks heller inte vidare i denna rapport. 

Kemiska gängsäkringar prioriteras då det främst är dessa som används i nuläget och därmed 
anses de vara mest intressanta. 
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2. Referensram 

I detta avsnitt presenteras resultaten från den informationssökning som gjorts. 
Grundläggande begrepp beskrivs och tidigare gjorda studier sammanfattas. Olika typer av 
gängsäkring samt hur de fungerar gås igenom här.

2.1 Gängförband 

Skruvförband är mycket vanligt förekommande i de flesta tekniska produkter. De används 
främst då det är vitalt eller önskvärt att ett förband ska kunna demonteras och återmonteras 
[Gängförband (2013)], men även till exempel då olika material ska sammanfogas som är 
svåra att svetsa ihop [Sammanfogning

Ett skruvförband definieras som ”en demonterbar förbindning bestående av minst två gängade 
artiklar” [Skruvdefinition (2013)
och gängförband, benämningarnas b

2.1.1 Förspänning 

Vid åtdragning av ett gängförband med en skruv och en mutter används endast cirka 10 % 
åtdragningsmomentet till att 
värmeförluster på grund av friktionen, varav 50 % orsakas av friktionen mellan skruvskallen 
och underlaget, och 40 % av friktionen i gängorna

Figur 1

2.2 Cylindriska förband 

Cylindriska förband finns som spel
[Cowdrey et al. (1998)]. I Öhlins produkter förekommer det att ledlag
med greppassning. Dessa förband låses 

Greppassningar är friktionsbetingade
ytjämnhet. Styrkan i en greppassning 
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gängsäkring samt hur de fungerar gås igenom här. 
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], men även till exempel då olika material ska sammanfogas som är 
[Sammanfogning (2013)]. 

Ett skruvförband definieras som ”en demonterbar förbindning bestående av minst två gängade 
(2013)]. I denna rapport förekommer benämningarna skruvförband 

och gängförband, benämningarnas betydelse anses vara ekvivalent. 

Vid åtdragning av ett gängförband med en skruv och en mutter används endast cirka 10 % 
till att skapa förspänningskraften i förbandet. Resterande 90 % 

värmeförluster på grund av friktionen, varav 50 % orsakas av friktionen mellan skruvskallen 
och underlaget, och 40 % av friktionen i gängorna, se figur 1 [Förspänning 

Figur 1. Momentfördelning i skruvförband. 
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mycket vanligt förekommande i de flesta tekniska produkter. De används 
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0,8 till 3,2 µm rekommenderas [Cowdrey et al. (1998)], eftersom låsvätskan fyller ut 
håligheter vilket bidrar till vidhäftningen i materialen. 

Den faktiska kontaktytan i ett greppförband ligger på mellan 25 och 30 % av den nominella 
kontaktytan beroende på komponenternas ytstruktur [Cowdrey et al. (1998)]. Vid användning 
av en låsvätska fylls håligheterna i förbandet vilket gör att den effektiva kontaktytan kan bli 
upp till 100 %. Detta ökar hållfastheten i förbandet markant. 

Vid belastning av cylindriska förband utsätts de för nötningskorrosion pågrund av rörelser i 
förbandet. Dessa rörelser minskas vid användandet av en låsvätska på grund av att den fyller 
ut hålrummen mellan delarna och därmed eliminerar risken att de rör sig relativt varandra, se 
figur 2 [Cowdrey et al. (1998)]. 

 
Figur 2. Nötningsförlopp i cylindriska förband. Rörelser orsakar partiklar som sedan bidrar till att öka slitaget. 

För att få en jämn applicering av låsvätska rekommenderas att hela ytan eller ytorna har ett 
tunt lager av låsvätska på sig. För att undvika att låsvätska skrapas bort vid montering bör 
både axeln och hålet i förbandet ha avfasningar, se figur nedan. Optimalt är att rotera delarna 
vid montering [Cowdrey et al. (1998)], det kan dock vara fysiskt svårt vid greppassning. 

 
Figur 3. Dålig utfyllnad av låsvätska (vänster). Optimal utfyllning av låsvätska (höger). Avfasade kanter och 

rotation ger bra spaltfyllnad. Låsvätskan är markerad i blått. 

Mikrorörelser
- Startar förloppet

Ökat slitage
- Rörelserna orsakar slitage

Partikelavnötning
- Slitaget ger fler avnötta partiklar och 
mer utrymme för förbandet att röra sig på
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2.3 Skruvlossningsfenomen 

Det finns i princip två anledningar till att skruvar lossnar; relaxation och självlossning. I 
följande förklaring om hur skruvar lossnar används ett traditionellt skruvförband, ett 
flänsförband, som exempel. 

 

Figur 4. Flänsförband med skruv och mutter [Flänsförband (2013)]. 

De olika skruvlossningsorsakerna presenteras i figuren nedan. 

 
Figur 5. Orsaker till skruvlossning. 

2.3.1 Relaxation 

Relaxation kan uppstå på grund av två olika fenomen, utjämning och krypning. Utjämning 
sker genom att de material som en skruv pressar ihop med tiden blir ”tunnare”. Detta sker då 
topparna som finns på en yta med tiden slits ned, och materialet blir tunnare [Relaxation 
(2013)]. Utjämningen kan exempelvis ske på grund av rörelse, men också genom att 
materialen vid monteringen deformeras, vilket skapar en kedjereaktion där topparna 
deformeras en efter en allt eftersom lasten koncentreras på dem [Boltscience (2013)]. 

Krypning är ett fenomen som orsakas av en kombination av last och ett materials tidsberoende 
töjningsegenskaper. Om ett material belastas med en kraft under en lång tid kommer det att 
långsamt deformeras i lastens riktning. Hastigheten hos detta fenomen är mycket 

Relaxation Självlossning

Skruvlossning

KrypningUtjämning

Temperaturvariationer

Vibrationer

Nötning av ytor
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temperaturberoende och problem uppstår för metaller generellt sett först vid temperaturer runt 
halva smälttemperaturen [Lundh (2000)]. 

Relaxation resulterar i att förbandet förlorar delar av den initiala klämkraften. Ett sätt att 
förhindra relaxation är genom att välja ett bra förhållande mellan förbandets klämlängd och 
dess diameter. 

2.3.2 Självlossning 

Självlossning orsakas av relativa rörelser mellan skruv och underlag, vanligtvis uppkomna 
genom vibrationer eller temperaturförändringar. Rörelserna i skruven ger upphov till variation 
hos friktionskraften och eftersom den dynamiska friktionskoefficienten ofta är lägre än den 
statiska så lossas skruven lättare under rörelse. Om det vridmoment som är proportionellt mot 
förspänningen och stigningen i förbandet överkommer friktionsmomentet kan det skruvas 
upp. Självlossning kan förhindras genom användandet av någon typ av gänglåsning 
[Självlossning (2013)]. 

Det har visat sig att transversella rörelser i skruvförband är de som oftast orsakar minskad 
förspänningskraft, och därför är dessa typer av rörelser vanligast vid testning av 
skruvförbands motståndskraft för vibrationer. Momentet som uppstår orsakas av den så 
kallade Jost-effekten, vilken innebär att den friktion som finns tillgänglig under till exempel 
en skruvskalle är begränsad. Om ytan under skruvskallen börjar röra på sig minskar således 
den tillgängliga friktion som annars skulle motverka rotationen av skruven, se figur 6 [Jost-
effekten (2013)]. 

Detta kan liknas med en bil som kör på ett halt underlag. Om föraren låser framhjulen under 
en inbromsning så minskar den tillgängliga friktionskraft som gör det möjligt att svänga. 

 
Figur 6. Jost-effekten, friktionskraften som håller emot vridmomentet minskar om förbandet rör på sig [Jost 

effekten (2013).]. 

Om alla delar i ett skruvförband rör sig som en homogen enhet utgör vibrationer alltså inte 
något större problem, det är främst de relativa rörelserna mellan delarna som får förbandet att 
lossna. 

2.4 Typer av gängsäkring 

Gängsäkringar kan delas in i mekaniska och kemiska gängsäkringar, några av dem visas 
nedan. 

2.4.1 Mekaniska gängsäkringar 

På marknaden finns det många olika mekaniska lösningar för gängsäkring, varav de flesta 
anpassade för att använda i förband med en traditionell skruv och mutter. 
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Genom att använda en kontramutter (dubbla muttrar
muttrarna dras emot varandra och ge bättre låsning av skruvförbandet.

Figur 

Saxpinnar, sprintar eller dylikt 
skruvas av. En kronmutter kan då användas vilket är vanligt på båtpropelleraxlar, se figuren 
nedan. 

Speciella muttrar med insatser av till exempel nylon kan användas för att ge högre friktion 
mellan skruvens gänga och muttern

Olika typer av fjäderbrickor 
frik tionen mellan skruvhuvudet eller muttern och underlaget

Figur 

Det finns muttrar som inte är helt cirkulära, vil
kan antingen vara svagt ovala eller triangulära 

 

Genom att använda en kontramutter (dubbla muttrar, se figuren nedan
muttrarna dras emot varandra och ge bättre låsning av skruvförbandet. 

 
Figur 7. Skruv med mutter och kontramutter. 

Saxpinnar, sprintar eller dylikt kan träs igenom ett hål i skruven och förhindra att muttern 
skruvas av. En kronmutter kan då användas vilket är vanligt på båtpropelleraxlar, se figuren 

 
Figur 8. Kronmutter och saxsprint. 

Speciella muttrar med insatser av till exempel nylon kan användas för att ge högre friktion 
skruvens gänga och muttern. 

 
Figur 9. Låsmutter med nyloninsats. 

Olika typer av fjäderbrickor som håller förspänningen, eller taggiga brickor
tionen mellan skruvhuvudet eller muttern och underlaget kan användas, se figur nedan

  
Figur 10. Fjäderbricka och sågtandad låsbricka. 

ar som inte är helt cirkulära, vilket gör dem tröga att skruva av. Dessa muttrar 
kan antingen vara svagt ovala eller triangulära [Olsson, K. (2006)]. 
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En annan variant är att belägga ena sidan av en skruv med en plastbeläggning, se figur 11. 
Denna plast gör att skruven trycks med sin obehandlade sida mot muttern vilket ger mer 
kontakt och högre friktion [Carlunger, Dock, Friedler, Isaksson (1999)]. 

 
Figur 11. Plastbelagda skruvar. Plasten orsakar ett tryck som ger mer metall-metall kontakt på motsatt sida 

[Carlunger et al. (1999)]. 

En bult med sågtandad fläns visas nedan och ger samma funktion som en tandad låsbricka. 

 

Figur 12. Skruv med fläns. 

Det finns även permanenta gängsäkringar som i de flesta fall innebär att gängan på något sätt 
skadas eller att skruven stukas efter montering. Dessa tar dock bort en av skruvförbandets 
viktigaste funktioner - möjligheten att kunna demontera och återmontera det. 

2.4.2 Kemiska gängsäkringar 

Kemiska gängsäkringar består av plaster. I allmänhet kan plast delas upp i styva och elastiska 
plaster, varav de styva delas upp i härd- och termoplast. Se figur nedan. Generellt sett har 
härdplaster bättre hållfasthet, bättre beständighet mot höga temperaturer och de påvisar 
mindre benägenhet till krympning vid tillverkningen än termoplaster. 
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Figur 13. Plasternas uppdelning. 

I princip alla kemiska gängsäkringar för skruvförband av metall tillhör den typ av plast kallad 
härdplast. Härdplaster kan ej omformas då de hettas upp, till skillnad från termoplaster. Detta 
beror på att de polymerkedjor som bildar plasten hos härdplaster har tvärbindningar emellan 
sig [Plastsorter (2013)]. Se figuren nedan. 

  
Figur 14. Plasters struktur. Härdplaster har en nätverksstruktur, till skillnad mot termoplaster [Plaststruktur 

(2013)]. 

Härdplaster härdar (stelnar) genom att flera olika komponenter reagerar med varandra och 
därefter härdar till en ny produkt. Det finns dels tvåkomponentssystem som kräver blandning 
av plast och härdare för att härdprocessen ska starta, och dels enkomponentssystem som 
härdar vid kontakt med till exempel luft eller UV-ljus [AFS 2005:18]. 

2.4.2.1 Låsvätskor 

Härdplasterna kan delas in i många fler undergrupper. Låsvätskor består av en variant av 
härdplast som kallas akrylat. Akrylatplaster är en grupp plaster som härstammar från estrar 
från akrylsyror, de kan finnas med eller utan inblandning av alkoholer. 

Akrylatplaster används förutom som gängsäkring ofta i superlim, lacker och i lagningar för 
tänder. 

Låsvätskorna av akrylatplast är av enkomponentstyp och kräver alltså ingen blandning av 
plast och härdare. De härdar då båda av följande två kriterier uppfylls [AFS 2005:18] 

 

Styv Elastisk

Plast

TermoplasterHärdplaster

Akrylat
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1. De kommer i kontakt med metalljoner 

2. De saknar tillgång till syre 

De metalljoner som krävs är antingen järn eller koppar [Cowdrey et al. (1998)]. 

Då ett gängförband med applicerad låsvätska monteras fyller låsvätskan utrymmet mellan 
han- och hongängan. Detta gör att den låsvätska som blir helt innesluten i förbandet inte 
kommer i kontakt med syre. I detta skede reagerar peroxiderna i låsvätskan med metalljonerna 
från skruvförbandet och bildar fria radikaler, se bild 2 i figur 15. Fria radikaler är atomer med 
oparade elektroner i det yttersta elektronskalet, vilket gör dem mycket reaktiva [Fria radikaler 
(2013)]. De fria radikalerna startar sedan den reaktion som får monomererna i låsvätskan att 
gruppera sig till polymerkedjor, se bild 3 nedan. Slutresultatet består av tvärbundna 
polymerkedjor i ett fast tillstånd (bild 4). Den låsvätska som ligger i utkanten av förbandet 
och därmed i kontakt med syre härdar inte och kan torkas bort [Cowdrey et al. (1998). 

  

  
Figur 15. Härdprocess för låsvätska. Peroxider reagerar med metalljoner och bildar fria radikaler. De fria 

radikalerna startar en reaktion som grupperar monomererna till polymerkedjor. 

 
Figur 16. Teckenförklaring till ovanstående figur. 
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2.4.2.2 Hälsorisker med akrylatplaster 

I princip alla akrylatplaster irriterar hud, ögon och luftvägar vid direktkontakt eller vid 
kontakt med ånga eller aerosol från produkten. Detta gäller vid kontakt med ohärdad 
akrylatplast, men även damm från härdad plast kan orsaka liknande symptom på grund av att 
det kan finnas kvar ohärdade komponenter i dammet. Komponenterna i akrylatplaster kan ofta 
orsaka eksem och hudproblem, varför de kallas sensibiliserande. Många anaeroblim består av 
metakrylater vilka i regel har mindre sensibiliserande tendens än andra akrylater [AFS 
2005:18]. 

Den främsta skillnaden mellan de arbetsmiljövänliga och de hälsofarliga låsvätskorna beror 
av vilken typ av härdare som de innehåller [Dahlén, Jacobsson (2013)]. 

2.4.2.3 Förapplicerad låsvätska 

Kemiska gängsäkringar finns förutom i form av låsvätskor även som för-applicerade 
alternativ. Dessa består av små mikrokapslar som fästs som en film på en gänga. Detta ger en 
torr yta som är lätt att handskas med i produktion och transport. Då skruvförbandet monteras 
krossas mikrokapslarna och låsvätskan rinner ut, härdar och ger en gänglåsande funktion. 
Denna metod ger färre moment vid monteringen och kan därmed ge en effektivare 
produktion. Precis som hos låsvätskorna finns det olika styrkor och utföranden tillgängliga. 
Eftersom låsvätskan är innesluten i kapslarna vid monteringen så slipper 
monteringspersonalen de hälsorisker som kontakten annars kan ge upphov till [Carlunger et 
al. (1999)]. En annan fördel med dessa är att de ger samma resultat oberoende av vem som 
monterar förbanden, till skillnad från låsvätska där applicerad mängd och placering kan skilja 
mellan olika montörer. 

 
Figur 17. Förapplicerad låsvätska på skruvar. Låsvätskan är innesluten i mikrokapslar som krossas då skruven 

monteras [anochrome (2013)]. 

2.5 Parametrar och begrepp för låsvätskor 

2.5.1 MSDS 

Alla företag som lanserar kemiska produkter för yrkesmässigt bruk är skyldiga att delge dess 
kunder ett säkerhetsdatablad (MSDS, material safety data sheet) [Kemikalieinspektionen 
(2011)]. Säkerhetsdatabladet ska specificera risker med att använda produkten samt eventuella 
farliga egenskaper vid användande, hantering och avfallshantering av produkten. 
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De kemikalier som omfattas av dessa regler är: 

• ”Ämnen och blandningar som är klassificerade som farliga (till exempel 
brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga eller miljöfarliga). 

• Blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller minst 1 
procent (0,2 procent för gaser) av ett hälso- eller miljöfarligt ämne. 

• Blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller minst ett 
ämne som har gemenskapsgränsvärde för exponering på arbetsplatsen. 

• Även i vissa andra fall krävs säkerhetsdatablad. Läs mer i artikel 31, 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach).” 

Säkerhetsdatabladen ska finnas tillgängliga gratis och leverantören bör aktivt arbeta för att 
delge dem till kunderna [Kemikalieinspektionen (2011)]. 

I ett säkerhetsdatablad måste 16 stycken avsnitt finnas med. Ordningsföljden är specificerad 
och den visas tillsammans med rubrikerna i tabellen nedan. 

Tabell 2. Dessa avsnitt skall finnas med i ett MSDS [Kemikalieinspektionen (2011)]. 

 

 

2.5.2 Passiva/aktiva material 

Material med en för härdningen svag eller obefintlig katalytisk effekt kallas passiva material. 
Dessa material ger en långsam härdprocess som är svår att kontrollera. Motsatsen till passiva 
material är aktiva material. Exempel på passiva och aktiva material visas nedan [Cowdrey et 
al. (1998)]. 

Tabell 3. Lista med exempel på aktiva och passiva material. 

Aktiva material Passiva material 
Järn Aluminium 
Koppar Rostfritt stål 
 Höglegerat stål 
 Nickel 
 Zink 
 Tenn 
 Anodiska beläggningar 
 Oxidfilmer 
 Kromatiska filmer 
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2.5.3 Aktivator 

Om ett gängförband består av passiva material, som till exempel rostfritt stål, eller om det är 
stora glapp i förbandet rekommenderar låsvätsketillverkarna ofta att en aktivator ska 
användas. En aktivator kan exempelvis bestå av koppar löst i aceton och kan antingen sprayas 
på, doppas i eller penslas på gängförbandet. Då aktivatorn har torkat påförs låsvätskan och 
förbandet monteras. Aktivatorn påskyndar härdningen men kan på grund av att låsvätskan 
stressas att härda ge ett svagare förband. Vidhäftningen mot materialen kan bli sämre och 
även låsvätskan kan bli svagare [Dahlén et al. (2013)]. 

2.5.4 Viskositet 

Den dynamiska viskositeten är ett mått på en vätskas inre friktion, och beskriver således hur 
trögflytande vätskan är. Dynamisk viskositet har enheten [�� ∙ �] och kan mätas på olika sätt. 
Vanligt är att viskositeten uppmäts med en rotationsviskosimeter, vilken kan köras med olika 
varvtal.  Hur viskositeten uppmäts påverkar resultatet och specificeras därför tillsammans 
med värdet i en låsvätskas tekniska datablad. De siffror som redovisas i denna rapport har 
uppmätts vid 25oC med ett varvtal på 20 varv per minut i en så kallad Brookfield 
viskosimeter. 

En tunn vätska har låg viskositet och vice versa. Viskositeten är starkt beroende av vätskans 
temperatur och ökar med sjunkande temperatur. [Viskositet (2013)]. 

2.5.4.1 Tixotropi 

Newtonska vätskor har en viskositet som är oberoende av rörelse, till skillnad från icke-
newtonska vätskor som påverkas av strömningshastigheten i vätskan [Newtonska vätskor 
(2013)]. 

Att en vätska är tixotrop innebär att den blir mer lättflytande (får lägre viskositet) då den 
deformeras, till exempel genom omrörning eller skakning [Tixotropi (2013)]. Motsatsen 
kallas att vätskan är dilatant och innebär således att vätskan tjocknar vid deformation 
[Dilatant (2013)], se figuren nedan. 

 
Figur 18. Indelning av viskositet. Låsvätskor har ofta tixotropa egenskaper [Energihandboken (2013)]. 

Vissa låsvätskor har tixotropa egenskaper så att de ska hålla sig tunnflytande för att lätt kunna 
appliceras, men sedan tjockna så att den hålls på plats och inte droppar. 

Strömningshastighet 
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2.5.5 Moment 

Den parameter som främst karaktäriserar en låsvätska är hur bra den är på att motverka det 
vridmoment som verkar för att lossa ett skruvförband. Momentet kan mätas på två olika sätt 
och utifrån det data som erhålls kan en låsvätska väljas utifrån vilken karaktär som önskas. 

Lossbrytningsmomentet (breakloose torque) är det moment som krävs för att initialt orsaka en 
relativ rörelse mellan de gängade delarna i förbandet. Om ett gängförband utan axiell 
belastning, till exempel en lös skruv med en mutter på, används kallas detta moment istället 
”breakaway torque”, se figuren nedan. 

  
Figur 19. ”Breakloose torque” mäts i fallet till vänster, ”breakaway torque” i fallet till höger [SS-EN 

15865:2009]. 

Restmomentet (prevailing torque) är det moment som mäts upp ett visst antal grader efter att 
gängförbandet börjat lossa. Enligt ISO10964 mäts restmomentet vid 180 grader om inte annat 
specificeras.  

2.5.6 Skjuvspänning 

Om låsvätskan endast är avsedd för cylindriska förband, eller om den rekommenderas till 
både gäng- och cylindriska förband så specificeras även en skjuvspänning i produktens 
tekniska information. Denna skjuvspänning beräknas enligt ISO10123 genom att två cylindrar 
förs in i varandra med låsväska emellan. Då låsvätskan härdat trycks (eller dras) den inre 
cylindern ut från den yttre med en axiell kraft. Den kraft som krävs för detta divideras sedan 
med kontaktarean mellan cylindrarna för att ge skjuvspänningen enligt: 

 
 =

�

�
 [��] 

(2) 

där τ är skjuvspänningen, � är den högsta registrerade axiella kraft som krävdes, och � är 
kontaktarean mellan cylindrarna. De tester som är gjorda i enlighet med ISO10123 är 
dimensionerade med glappassning. 

2.5.7 Härdtider 

Härdtiderna hos en anaerob låsvätska delas in i tiden till förbandet har uppnått full styrka, 
tiden tills att det uppnått arbetsstyrka samt tiden till att förbandet är hanterbart. Dessa 
definieras enligt tabellen nedan. 
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Tabell 4. Definiering av härdtider. 

Benämning Andel av full styrka Vanliga cirkatider 
Full styrka 100 % 24-72 timmar 

Arbetsstyrka 50 % 6 timmar 
Hanterbar styrka 25 % 20 minuter 

Tiderna för härdning är dock mycket beroende av materialkombination, spelet mellan han- 
och hongängan, omgivande temperatur samt om en aktivator används eller inte.  

2.5.8 Fluorescering 

De flesta anaeroba låsvätskor är fluorescerande vilket gör det lättare att se var låsvätskan har 
tagit vägen i ett förband genom att titta på det under ultraviolett ljus [Dahlén et al. (2013)]. 

2.6 Hållfasthetsrelaterade riskfaktorer vid användandet av låsvätskor 

2.6.1 Rengöring 

Risken att låsvätskan inte härdar minskar om ytorna är väl rengjorda. Detta då lager av 
kemikalier hindrar låsvätskans kontakt med den metalliska ytan. Kemikalier som oljor, fetter, 
skärvätskor samt medel som applicerats för att ge korrosionsskydd åt komponenternas yta är 
några vanligt förekommande substanser. 

Ett av de största problemen är rester av nitrit som kommer från skärvätskor eller tvättmedel i 
produktionen. Nitritresterna löser sig inte med avfettningsmedel utan kräver istället tvättning 
med vatten. För avfettning är traditionella lösningsmedel effektiva [Cowdrey et al. (1998)]. 

2.6.2 Härdning 

Det är svårt att verifiera om en låsvätska har härdat eller inte då man inte med säkerhet kan 
veta detta utan att bryta förbandet. I studien [Hess, Hunter (2012)] framkom att det är möjligt 
att undersöka om låsvätskan har härdat eller ej genom att prova att dra loss förbandet med ett 
moment nära lossbrytningsmomentet efter att låsvätskans härdtid har passerat. Det visade sig 
att detta inte påverkade lossbrytningsmomentet och att testet därmed skulle kunna vara ett 
extra moment i en produktionskedja för att undvika dåligt härdade förband. 

I testet undersöktes två omgångar av skruvar med mutter. Båda omgångarna var noggrant 
rengjorda, aktivator användes och låsvätskan applicerades på samma sätt i båda fallen. Den 
ena omgången skruvades loss direkt efter att den skruvats fast och härdningen hade därmed 
inte startat. Lossbrytningsmomentet registrerades för att jämföras med den andra gruppen där 
låsvätskan fått härda. Spridningen kan ses i figur 20. Ur diagrammet togs det kontrollmoment 
som användes vid verifikationen för att se om låsvätskan härdat. Kontrollmomentet valdes till 
20Nm vilket ligger över lossbrytningsmomentet för de ohärdade förbanden men under 
lossbrytningsmomentet för de härdade. 
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Figur 20. De förband som skulle härda har härdat (”cured”). Detta ger ett mellanrum mellan dem och de 

ohärdade låsvätskorna (”uncured”) [Hess et al. (2012)]. 

Om vissa av de förband där låsvätskan givits tid att härda inte har härdat fås ett överlapp i 
diagrammet och det blir svårare att välja ut ett kontrollmoment. Detta illustreras i figur 21 
nedan och kan här enligt författarna bero på att inaktiva material användes i skruvförbandet. 

 
Figur 21. Alla låsvätskor som skulle ha härdat (”cured”) har inte gjort det. Detta ger en överlappning i grafen 

[Hess et al. (2012)]. 

2.6.3 Vibration 

Samma test utfördes även efter att skruvarna utsatts för vibrationer i en ställning enligt 
NASM1312-7. Skruvarna placerades i hylsor som i sin tur satt i varsitt spår i en ställning, se 
figur 22. 

 
Figur 22.  Skakrigg för vibrationstest av skruvförband. Hela enheten placeras i en skakmaskin [Hess et al. 

(2012)]. 

Ställningen placerades i en skakmaskin och utsattes för 30000 cykler med en frekvens av 
30Hz och en amplitud motsvarande spårens längd. Efter detta gjordes samma verifikationstest 
som ovan och även här kom man fram till att medelvärdet och standardavvikelsen på 
lossbrytningsmomentet varken påverkades av vibrationerna eller verifikationsmomentet [Hess 
et al. (2012)]. 
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Även i en studie av NASA [Dube, Gamwell (2011)] framgår att låsvätskan som testades 
(Loctite 242) fungerade mycket bra i vibrationsrik miljö. I synnerhet så länge förbandet var 
åtdraget med en hög förspänningskraft. Ju lägre förspänningskraft förbandet drogs åt med, 
desto sämre effekt hade låsvätskan. Rengöring av komponenterna visade sig också ge ett 
högre lossbrytningsmoment. Studien visade också att oavsett om det var ett genomgående hål 
eller ett bottenhål så blev lossdragningsmomentet högre om låsvätskan applicerades både på 
inner- och yttergänga jämfört med endast på den ena utav dem. Anledningen till detta tros 
vara att syret i gängorna bättre trängs undan i detta fall.  

Figuren nedan visar ett exempel av ett diagram med resultat från ett vibrationstest av 
skruvförband med olika typer av gängsäkring applicerade. 

 
Figur 23. Exempel på en jämförelse av gänglåsningar [Exempeldiagram (2013)]. 

Det är tydligt att den kemiska gänglåsningen i detta test har en mycket högre förmåga att 
bibehålla förspänningskraften i förbandet jämfört med de andra testade alternativen. Det enda 
testade alternativet som kommer i närheten av låsvätskans resultat är skruven med sågtandad 
fläns. 

2.7 Kravspecifikation för låsvätskor 

Användningen av låsvätska i Öhlins gängförband sker idag utan kvantifierade mått på det 
moment som de ska klara av. Valet av låsvätska till varje enskilt fall av förband bygger 
därmed på erfarenheten från tidigare appliceringar. Vid undersökningen av de nya 
arbetsmiljövänliga låsvätskornas prestanda finns det alltså ingen direkt kravspecifikation av 
vad som måste uppfyllas för att det skulle vara möjligt att byta till dessa. En jämförelse 
kommer därför att ske med de låsvätskor som används idag. Även om de nya låsvätskorna 
inte skulle komma upp i samma hållfasthetsnivåer som de gamla så betyder det inte per 
automatik att de inte räcker till, eftersom att det kan vara så att de gamla låsvätskorna 
presterar bättre än vad som är nödvändigt [Dahlén et al. (2013)]. 
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2.8 Gängförband och låsvätskor på Öhlins produkter 
 

 
Figur 24. Stötdämpare av modell S46 [Öhlins S46 (2013)]. 

De låsvätskor som valts ut att användas som referensprodukter i denna studie är de som har 
haft högst årsförbrukning under det senaste året. Vid undersökningen av vilka förband som 
finns på nuvarande produkter har fokus legat på dämparna S36, S46, T36 samt T39. 
Informationen kommer från detalj och översiktsritningar av produkterna i fråga och förbanden 
presenteras nedan. 

• Gängförbandet mellan cylinderhuvudet och cylinderröret, vilket är ett gängförband 
med metrisk gänga och diameter i storleksordningen 50 mm med en stigning på 1 eller 
1,5 mm. 

 
Figur 25. Cylinderhuvud med fäste för cylinderrör. 

• Gängförbandet mellan kolvstången och ändöglan som har M15x1 eller M13x1 gänga. 

 
Figur 26. Kolvstångens fäste till ändöglan (med härdad låsvätska på). 
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Figur 27. En typ av ändögla med fäste för kolvstång. 

• Det cylindriska förbandet mellan ledlagret och ändögla, som är cirka 25mm i 
diameter. 

 
Figur 28. Den ändögla som används i testerna. Ändöglan har cylindrisk passning till ledlagret. 

Cylinderröret och cylinderhuvudet är tillverkade i anodiserat aluminium och finns i flertalet 
färger och tjocklekar, kolvstången och ledlagret är gjorda av stål som är inoljat för att 
motverka korrosion. 

De låsvätskor som idag används mest är Loctite 243 i gängförband som kräver medelstark 
låsvätska, Loctite 2701 i gängförband där hög styrka krävs och Loctite 603 i cylindriska 
förband. Data för dessa presenteras i tabellen nedan [Tekniskt datablad (2013)]. 

Tabell 5. Data för Loctite 2701/243/603. Dessa låsvätskor förbrukas mest idag av Öhlins. 

Namn Styrka Typ ) 

Max 

M L MR *+,- glapp ./ .0 1 

[mPa*s] [mm] [Min] [h] [Nm] [Nm] [MPa] [oC] 

2701 H Gäng 500-900 0,15 20 24 38 15 18-30 -55 till +150 

243 M Gäng 1300-3000 0,25 30 24 26 5 7 -55 till +180 

603 H Cyl. 100-150 0,1 20 8 - - 22 -55 till +150 
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Anodiserat aluminium är en mycket vanligt förekommande ytbehandling på Öhlins produkter. 
Anodskiktet skapas enligt denna process: 

Innan en aluminiumyta kan anodiseras måste den avfettas och dess naturliga oxidskikt 
avlägsnas [Schüco (2013)]. Avlägsningen av oxidskiktet sker genom betning av smidda 
produkter och dekapering av produkter tillverkade på annat vis [Thunman, R. (2013)]. 
Dekapering ger metalltyan rätt PH-värde för anodiseringen och fungerar i övrigt som en 
mildare variant av betning, det vill säga att produkten doppas i någon typ av syra [Källered 
(2004)]. 

Själva anodiseringsprocessen sker genom elektrolys i svavelsyra (kombinationer med andra 
syror förekommer). Resultatet blir ett tjockt poröst lager av oxiderat aluminium som fungerar 
som skydd mot korrosion och slitage. Skiktet kan infärgas i olika kulörer och efter detta måste 
oxidskiktet tätas. Tätningen kan till exempel ske genom att stycket doppas i hett vatten 
(>95oC), med ånga eller i kallt tillstånd (30oC) med en lösning bestående av alkohol, nickel 
och fluorid [Cheng, Hao (2000)]. Tätningen ger väderbeständighet, kulörstabilitet och en 
hållbar yta [Schüco (2013)]. 

Skikttjockleken på oxidskiktet kan varieras mellan cirka 5 och 25 mikrometer där ett tjockare 
skikt ger bättre skydd [Bodycote (2013)]. 
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3. Genomförande 

Detta kapitel beskriver genomförandet av arbetet. Den inledande marknadsundersökningen 
och urvalet av låsvätskor gås igenom. Den testprocedur som utförts beskrivs här i detalj. 
Resultaten från testerna presenteras i nästa avsnitt. 

3.1 Marknadsundersökning av arbetsmiljövänliga låsvätskor 

Vid sökning efter tillverkare och leverantörer av låsvätskor hittades 20 olika fabrikat. Det 
finns säkerligen fler men studien begränsades till de 20 första funna. Undersökning av 
säkerhetsdatabladen för alla produkter av respektive märke gav att 6 stycken leverantörer 
hade en eller flera produkter med vitt säkerhetsdatablad, vilket innebär att de klassificeras 
som arbetsmiljövänliga. Tre av leverantörerna hade inte MSDS tillgängligt och uteslöts 
därmed ur studien. Nedan presenteras de undersökta låsvätsketillverkarna: 

Tabell 6. Låsvätskefabrikat funna vid marknadsundersökning. 

Arbetsmiljövänliga  Ej arbetsmiljövänliga Ingen information funnen 
Loctite Saf-T-Lock Pratlok 
Permabond AST-Lock 3M 
Loxeal Permatex Hylo 
Threebond Hernon  
Würth E-Coll  
Cyberbond Palm Labs Turbo Lock  
 Vibra-Tite  
 CTA-ltd  
 Berner  
 Pacer Industrial  
 Scantech  

De produkter som hade vitt säkerhetsdatablad presenteras nedan, tillsammans med 
information om vilket användningsområde de är tänkta att användas i och vilken styrka de 
graderas till. I Appendix 1 presenteras en tabell med information om respektive produkts 
hanteringstid, tid till full styrka, lossbrytningsmoment, restmoment, skjuvspänning, viskositet 
och det maximala glapp de tolererar. 
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Tabell 7. Arbetsmiljövänliga låsvätskor. 

Styrka Märke Namn Typ 
L Threebond 1346B Lås 
M Loctite 2400 Lås & tät 
M Permabond MM070 Lås & tät 
M Loxeal 55-02 Lås 
M Cyberbond Titan 7243 Lås 
M Würth Gänglåsning medelstark Lås 
M Threebond 1324H Lås 
H Loctite 2700 Lås & tät 
H Permabond HM071 Lås & tät 
H Loxeal 83-52 Lås & tät 
H Würth Gänglåsning stark Lås 
M Loctite 5400 Lås & tät rör 
- Permabond MH072 Tät rör 
- Loxeal 58-12 Tät rör 
- Permabond A1058 Tät rör 
H Loctite 6300 Cylindrisk fastsättning 

3.2 Urvalsprocess låsvätskor 

Vid jämförelse av den tekniska produktinformationen för låsvätskorna användes en Pugh-
matris. I jämförelsen valdes Loctite 2701 som referensprodukt, då den är en av de mest 
använda låsvätskorna idag. Parametrarna viskositet, maximalt glapp, tid till hanterbart 
förband, tid till full styrka, lossbrytningsmoment, restmoment och skjuvspänning infördes och 
viktades från ett till fem. Varje parameters viktning kan ses nedan och bygger på 
uppskattningar av vilka parametrar som anses extra viktiga i valet av låsvätska. 

Tabell 8. Följande viktning användes vid jämförelsen i en Pugh-matris. 

Kriterium 
Viktning Motivering  

1 till 5  

Viskositet 3 Påverkar hanterbarheten och hur bra låsvätskan sprider ut sig. 

Max glapp 2 Då fingängor används är glappen i fråga ganska små. 

Hanterbar efter, tid 1 Torktiden inte så viktig då dämparna lagras innan de används. 

Full styrka, tid 1 Torktiden inte så viktig då dämparna lagras innan de används. 

Lossbrytningsmoment 5 
Mycket viktig faktor då förmågan att hålla ett högt vridmoment är 
låsvätskans viktigaste funktion för att inte förbandet ska lossna. 

Restmoment 5 
Mycket viktig faktor då förmågan att hålla ett högt vridmoment är 
låsvätskans viktigaste funktion för att inte förbandet ska lossna.. 

Skjuvspänning 5 Viktig vid användande i cylindriska förband. 

Intervallet i vilket varje parameter varierade delades upp i fem delar och tilldelades en siffra 
mellan minus två och två, med negativt tecken om produkten anses vara sämre än 
referensprodukten på parametern i fråga och positivt tecken om den anses vara bättre. Noll 
innebär att den nya produkten är likvärdig med referensprodukten. Intervallen redovisas 
nedan. 
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Tabell 9. Parametrarna i Pugh-matrisen delades in i följande intervall och tilldelades en graderingssiffra. 

Kriterium/Grad -2 -1 0 1 2 

Viskositet [MPa*s] <300,>10000 300-499 500-999 
1000-
10000  - 

Max glapp [mm] <0,1 0,1-0,14 0,14-0,2 0,21-0,29 >0,29 
Hanterbar efter [min] >60 31-60 15-30 10-14 <10 
Full styrka [h] >80 41-80 21-40 10-20 <10 
Lossbrytningsmoment [Nm] <15 15-25 26-40 40-50 >50 
Restmoment [Nm] <6 6-11 12-17 18-29 >29 
Skjuvspänning [MPa] <10 10-17 18-27 28-32 >32 

De viktade resultaten för respektive produkt jämfördes sedan sinsemellan. Viktningen av 
parametrarna lossbrytningsmoment, restmoment och skjuvspänning varierades i tre 
konfigurationer. I den första togs endast gängförband i beaktelse och därför sattes viktningen 
av skjuvspänningen till noll. I den andra konfigurationen värderades endast skjuvspänningen, 
vikten sattes till fem, lossbtyningsmomentet och segrdragningsmomentet sattes till noll. I det 
tredje fallet sattes alla tre till fem för att få fram den låsvätska som ska vara bäst i alla 
avseenden. 

Från detta valdes sex låsvätskor bort som presterade dåligt i alla viktningskonfigurationerna, 
de tio resterande går vidare för testning och presenteras i tabellen nedan. Pugh matriserna med 
alla konfigurationer återfinns i Appendix 2. 

Tabell 10. Dessa låsvätskor valdes ut för testning. 

Styrka Märke Namn Typ 
M Loctite 2400 Lås & tät 
M Permabond MM070 Lås & tät 
M Würth Gänglåsning medelstark Lås 
M Threebond 1324H Lås 
H Loctite 2700 Lås & tät 
H Permabond HM071 Lås & tät 
H Loxeal 83 52 Lås & tät 
H Würth Gänglåsning stark Lås 
- Permabond MH072 Tät rör 
H Loctite 6300 Cylindrisk fastsättning 
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3.3 Testmaterial 

Specialtillverkat testmaterial konstruerades för att 
på så vis lättare kunna jämföra 
Figurer på skruv och mutter visas nedan.

Figur 29

Figur 30. Tillverkad skruv och mutter 

Vid montering av förbandet kommer s
toppen på skruven mot en bricka i botten av muttern. Muttern har hål rakt igenom hela för att 
luft ska släppas ut och för att efterlikna de riktiga förbanden. Anledning
trycker i botten av muttern är för att minska det moment som uppstå
underlaget då det är en mindre diameter vid kontak
riktiga förbanden där tunnväggiga gängade rör är vanligt f

Delarna tillverkas i obehandlad samt 
och i endast natur- och titanfärgat
kolvstång av stål istället för skruven kommer även 

Eftersom muttern ska fungera både till skruvarna och kolvstången anpassas skruv
mutterdimensionerna efter kolvstången, vilket innebär 
dels till för att reducera friktionen i kontaktpunkten och
Det är viktigt vid monteringen att brickan inte får kontakt med låsvätskan för att den inte ska 
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konstruerades för att minska antalet okontrollerade faktorer och 
på så vis lättare kunna jämföra testresultaten, samt för att hålla nere kostnaderna för projektet

visas nedan. 

  
ur 29. CAD-modeller av skruv, mutter och bricka. 

. Tillverkad skruv och mutter av aluminium med naturfärgat anodskikt.

montering av förbandet kommer skruvskallen inte i kontakt med muttern, istället pressar 
toppen på skruven mot en bricka i botten av muttern. Muttern har hål rakt igenom hela för att 
luft ska släppas ut och för att efterlikna de riktiga förbanden. Anledning
trycker i botten av muttern är för att minska det moment som uppstår av friktionen mot 

mindre diameter vid kontaktpunkten där, samt för att e
riktiga förbanden där tunnväggiga gängade rör är vanligt förekommande.  

Delarna tillverkas i obehandlad samt anodiserat aluminium i natur och titanfärg på skruven 
och titanfärgat anodiserat aluminium på muttern. T

kolvstång av stål istället för skruven kommer även att utföras. 

Eftersom muttern ska fungera både till skruvarna och kolvstången anpassas skruv
mutterdimensionerna efter kolvstången, vilket innebär M13x1 gänga. Brickan 

era friktionen i kontaktpunkten och dels för att sprid
Det är viktigt vid monteringen att brickan inte får kontakt med låsvätskan för att den inte ska 
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okontrollerade faktorer och 
kostnaderna för projektet. 

 

 
med naturfärgat anodskikt. 

kruvskallen inte i kontakt med muttern, istället pressar 
toppen på skruven mot en bricka i botten av muttern. Muttern har hål rakt igenom hela för att 
luft ska släppas ut och för att efterlikna de riktiga förbanden. Anledningen till att skruven 

r av friktionen mot 
samt för att efterlikna de 

aluminium i natur och titanfärg på skruven 
. Test med en riktig 

Eftersom muttern ska fungera både till skruvarna och kolvstången anpassas skruv- och 
M13x1 gänga. Brickan är av stål och är 

dels för att sprida lasten över ytan. 
Det är viktigt vid monteringen att brickan inte får kontakt med låsvätskan för att den inte ska 
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påverka resultatet. Detta kontrolleras genom att vid lossdragning av förbanden skaka på dem, 
om brickan är lös har den inte nått kontakt med låsvätskan. 

3.4 Testutrustning 

Det som kommer att mätas under testerna är låsvätskans förmåga att bygga upp en 
motståndskraft mot vridmoment. Resultatet kommer därför bli kurvor över vridmomentet vid 
lossdragning. 

3.4.1 Lossdragning 

Lossdragningen kan antingen göras med en toppnoterande momentnyckel eller med en 
tensordragare. Med en tensordragare kan hela lossdragningsförloppet registreras, vid 
användandet av en toppnoterande momentnyckel måste momenten noteras manuellt för till 
exempel vissa vinklar. Fördelen med att använda en toppnoterande momentnyckel är att man 
med säkerhet registrerar det högsta moment som använts. En tensordragare loggar mätvärden 
med en viss samplingsfrekvens, och om toppen på momentkurvan ligger mitt emellan två 
samplingar registreras alltså inte det högsta värdet. Fördelen med att använda en tensordragare 
är dels att hela förloppet kan analyseras, men främst att den åtdragningshastighet som används 
kan hållas konstant och på en vald nivå. Detta ger mindre spridning i resultatet och då 
hastigheten kan ställas väldigt lågt (ger många samplingar/vinkel) så antas spridningen bli 
mindre vid användande av en tensordragare än med momentnyckel. Med anledning av detta 
kommer en tensordragare att användas vid testutförandet, se figur 31. 

 
Figur 31. Atlas Copco Tensordragare som användes vid skruv- och kolvstångstest [Tensordragare (2013)]. 

3.4.2 Åtdragning 

Med samma motivering som ovan används tensordragaren även vid montering av förbanden 
för att få så lika resultat som möjligt mellan upprepningarna. 

Skruvarna och kolvstängerna dras åt med ett moment på 20Nm. Ett så pass lågt vridmoment 
har valts för att anodskiktet på aluminiumet inte ska krackelera och därmed ge ökad 
mätosäkerhet. 

3.4.3 Dragprovsfästen 

Testerna med de cylindriska passningarna utförs med en dragprovmaskin som loggar 
mätvärden, och för att kunna pressa ur ledlagren ur ändöglorna behövde fästen tillverkas. 
CAD-modeller av dessa visas nedan. Till vänster i figuren visas det undre fästet och till höger 
det övre. Fästena placeras på två plana ytor i dragprovmaskinen som pressas mot varandra. 
Ändöglan med ledlagret placeras mellan dessa fästen och ledlagret pressas ned i hålet på den 
nedre delen. 
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Figur 32. Fästen som CAD-modellerades och tillverkades för att passa på befintlig dragprovmaskin. 

3.5 Tester 

Efter analysen om vilka förband som fanns i produkterna har följande förband valts ut för 
testning: 

• Gängförband: 
 

Tabell 11. Följande materialkombinationer undersöktes vid testning av gängförband. 

Mutter  Skruv 
Anodiserat Natur   Anodiserat Natur 
Anodiserat Natur   Anodiserat Titan 
Anodiserat Titan   Anodiserat Titan 
Anodiserat Natur   Obehandlad Aluminium 
Anodiserat Titan   Obehandlad Aluminium 
Anodiserat Natur   Kolvstång Stål 
Anodiserat Titan   Kolvstång Stål 

• Cylindriskt förband: 
 

Tabell 12. Följande materialkombinationer undersöktes vid testning av cylindriska förband. 

Ändögla  Lager 
Anodiserat Natur   Ledlager Rostfritt stål 
Anodiserat Titan   Ledlager Rostfritt stål 

Då flera olika förband i kombination med många olika låsvätskor och flera olika influerande 
parametrar ska undersökas så görs först ett förtest för att reducera vilka låsvätskor som är bra 
nog att undersökas närmare. 

Målet med att göra ett förtest är att kunna: 

1) Säga om det är möjligt att använda arbetsmiljövänliga låsvätskor över huvud taget, det 
vill säga om de kommer upp i liknande hållfasthetsnivåer som de nuvarande. 

2) Se vilka låsvätskor som passar bäst till vilket förband och därmed kunna sålla ut bland 
låsvätskorna för att kunna minska testuppsättningarna vid vidare testning. 
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Efter förtestet görs sedan ett huvudtest. Målet med att göra ett huvudtest är att kunna: 
 

1) Vidare testa de låsvätskor som valts ut i förtestet för att se dess hållfasthet samt vilken 
spridning i testresultat som erhålls. 

2) Undersöka effekten av andra parametrar, till exempel olika materialkombinationer och 
rengöring. 

3) Jämföra dessa värden med de låsvätskor som används mest idag. 

3.5.1 Gängförband 

3.5.1.1 Testuppställning förtest 

Förtestet utförs med endast två konfigurationer då målet med förtestet inte är att analysera 
olika parametrars inflytande på momentet, utan endast att jämföra låsvätskorna sinsemellan 
och få en uppfattning om hur de klarar sig jämfört med de nu använda låsvätskorna. 

Uppställningarna som valts är mutter av naturfärgat anodiserat aluminium i kombination med 
skruvar av naturfärgat anodiserat aluminium, samt mutter av naturfärgat anodiserat 
aluminium i kombination med en kolvstång av stål. Respektive kombination testas med 12 
olika låsvätskor (varav 10 är arbetsmiljövänliga och 2 sådana som används idag) och testet 
upprepas 5 gånger. Förbanden monteras med låsvätska, låts härda och dras sedan loss. 
Låsvätskan appliceras på skruven med början ett gängvarv från toppen och med låsvätska som 
täcker cirka tre gängvarv, se figur nedan. 

 
Figur 33. Låsvätska appliceras runt om skruven i det markerade området. 

3.5.1.2 Testuppställning huvudtest 

I huvudtestet undersöks två utvalda arbetsmiljövänliga låsvätskor utifrån resultaten i förtestet, 
tillsammans med två i nuläget använda låsvätskor. Förband kommer även analyseras utan 
applicerad låsvätska, infettade med lite rödfett för att ge referensvärden. 

I detta test undersöks effekten av materialkombinationer närmare och här testas alla ovan 
nämnda materialkombinationer. 

Kolvstängerna kommer infettade med fotogen från fabrik, varför det kommer att undersökas 
hur avfettning och tvättning med vatten innan montering påverkar resultatet. 

Stötdämpare omvandlar rörelseenergi till värmeenergi och kan därför bli mycket varma. 
Temperaturer över 100 grader Celsius är inte ovanliga och låsvätskan bör därför inte påverkas 
av dessa temperaturer. Detta undersöks genom att ett urval av skruvförbanden efter härdning 
hettas upp till 100oC i en ugn och sedan omedelbart demonteras. 
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3.5.2 Cylinderförband 

Innan testerna inleds mäts diametern på alla ändöglorna och ledlagren med trepunkts- 
respektive tvåpunktsmikrometer två gånger på olika ställen, vartefter medelvärdet antecknas. 
Detta för att kunna koppla lossbrytningskraften till passningen då de är starkt beroende av 
varandra. Passningen räknas ut enligt 

 ����2324 = �� − �Ö (3) 

där �� är lagrets diameter och �Ö är ändöglans diameter. Eftersom att det är greppassning blir 
passningen ett positivt tal med enheten [��]. 

3.5.2.1 Testuppställning förtest 

Förtestet utförs med ändöglor av titanfärgat anodiserat aluminium. Vid monteringen 
appliceras en sträng låsvätska runtom ledlagret och stryks ut med fingret så att ett tunt jämnt 
lager ligger över hela lagerytan. Engångshandskar används vid utstrykningen.  Sedan pressas 
lagret i ändöglan med hjälp av ett skruvstäd. En distans används för att se till att varje lager 
hamnar kant i kant med avfasningen på ändöglan. De monterade öglorna placeras sedan på 
kartong med hålet i vertikalt läge för att härda i minst 7 dygn. 

Efter härdningen pressas lagren ur med dragprovmaskinen. Hastigheten ställs in på 2 mm/min 
enligt SS-EN 15337:2007 och presslängden ställs in på 5 mm, längre än så är ingen mening 
att pressa eftersom lagret efter detta börjar åka ur ändöglan. 

3.5.2.2 Testuppställning huvudtest 

I huvudtestet för cylinderförbanden undersöks inverkan från anodiseringslagrets tjocklek 
(färg) samt applicering av låsvätska på en respektive två ytor. Testerna sker med två 
arbetsmiljövänliga och två nuvarande låsvätskor i form av ett 22 fullt faktorförsök. De två 
nivåerna och konfigurationerna visas i tabellen nedan. Tester görs även utan låsvätska för att 
erhålla referensvärden. 

Tabell 13. Nivåer för de undersökta parametrarna vid cylindertestet. 

Parameter - + 
Ändögla Natur Titan 

Applicering 1 yta (lager) 2 ytor 

Tabell 14. Konfigurationer vid cylindertest. 

Konfiguration Ändögla Applicering 
1 + + 
2 + - 
3 - + 
4 - - 

Testproceduren genomförs på samma sätt som i förtestet, med skillnaden att i hälften av 
testerna appliceras en sträng låsvätska även på ändöglans kontaktyta och stryks ut till ett tunt 
lager. 
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4. Resultat 

Detta avsnitt presenterar de resultat som erhållits och behandlats efter utförandet av testerna. 
En noggrannare analys av resultaten följer i nästa avsnitt. 

4.1 Gängförband 

4.1.1 Förtest 

Medelvärden och standardavvikelser från skruvtestet presenteras för respektive låsvätska i 
tabellen nedan. Resultaten är uppdelade i lossbrytningsmoment och restmoment. 

Tabell 15. Resultat från skruvtest. 

Skruv 

Lossbrytningsmoment  [Nm] Restmoment [Nm] 
  Medelv. Std. Av. Medelv. Std. Av. 
Permabond MH072 23,6 3,7 2,6 0,8 
Würth Medel 24,5 1,0 5,8 1,6 
Loctite 243 24,7 3,7 3,2 0,4 
Loctite 2400 25,8 2,5 4,2 1,2 
Permabond MM070 27,6 3,9 4,4 0,8 
Permabond HM071 28,5 2,1 19,0 4,0 
Würth Stark 28,9 6,0 23,0 7,2 
Loxeal 83-52 33,1 4,1 23,5 3,4 
Threebond 1324H 45,1 8,0 19,7 4,2 
Loctite 6300 45,2 3,6 21,4 1,9 
Loctite 2700 47,5 3,1 22,9 2,0 
Loctite 2701 54,5 9,7 22,7 6,5 

Resultaten visar att låsvätskorna kan indelas i kategorier enligt färgerna som förklaras i tabell 
16.  

Tabell 16. Indelning av resultat från skruvtest. 

Lågt lossbrytningsmoment, lågt restmoment 
Lågt lossbrytningsmoment, medel restmoment 
Lågt lossbrytningsmoment, högt restmoment 
Högt lossbrytningsmoment, högt restmoment 

I testerna med kolvstänger blev lossbrytningsmomenten generellt sett lägre, och visade på 
mindre spridning mellan de olika låsvätskorna, se tabell 17. 
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Tabell 17. Resultat från kolvstångstest. 

Kolvstång 

Lossbrytningsmoment [Nm] Restmoment [Nm] 
Medelv. Std. Av. Medelv. Std. Av. 

Würth Medel 18,7 0,8 5,3 0,3 
Permabond MM070 18,8 1,6 3,5 0,4 
Permabond MH072 19,8 2,3 2,5 0,9 
Loctite 243 22,1 1,8 - - 
Loctite 2400 23,4 3,5 3,2 0,3 
Loctite 2700 22,6 1,7 17,1 0,6 
Würth Stark 23,5 3,7 15,9 5,6 
Loctite 6300 20,4 0,6 20,2 8,4 
Threebond 1324H 21,4 0,9 24,5 4,2 
Permabond HM071 21,7 1,8 21,3 8,9 
Loxeal 83-52 23,8 1,7 22,2 3,5 
Loctite 2701 25,6 3,5 26,2 5,8 

Data från kolvstångstesterna med Loctite 243 överskrevs vid testningen och därför finns 
endast värden på lossbrytningsmomentet från dessa tester. Nedan visas lossdragningskurvorna 
för Loctite 243, 2701, 2400 och 2700. Dessa låsvätskor valdes ut för vidare testning eftersom 
2700 påvisar likande egenskaper som 2701, och 2400 påvisar liknande egenskaper som 243. 
Som kan ses i tabell 15 och 17 fanns det även andra låsvätskor som hade ungefär samma 
värden som dessa, men då det förenklar för Öhlins att ha samma leverantör av alla låsvätskor, 
och då ingen annan låsvätska klart överträffade dessa i prestanda fanns ingen anledning att 
välja någon annan. 

 
Figur 34. Kurvor från skruvtest. Loctite 243 saknar data från kolvstångstest. 
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För att få en bättre överblick över resultat och spridning gjordes även boxplottar för 
låsvätskorna som visas i figuren nedan. En boxplot visar medianen markerat med ett rött 
streck, en låda där 75 % av antalet mätvärden ligger under det övre strecket och 25 % av 
antalet mätvärden ligger under lådans botten. Lådan innehåller alltså hälften av mätvärdena. 
Minimum- och maximumvärden markeras som streck utanför lådan och data som betraktas 
som extrema visas som röda plustecken. 

 
Figur 35. Boxplottar från skruv- och kolvstångstest. 

I Appendix 3 visas lossdragningskurvor och boxplottar för samtliga låsvätskor. 

4.1.2 Huvudtest 

I figur 36, 37 och 38 presenteras resultaten från lossdragningen av skruvarna i huvudtestet. 
Beteckningarna NN, ON, OT, NT och TT står för kombinationen av anodiserat naturfärgat 
aluminium (N) titanfärgat anodiserat aluminium (T), obehandlad aluminium (O) samt stål (S), 
där den första bokstaven betecknar skruven och den andra muttern. 

  

Figur 36. Stapeldiagram för skruvförbanden med medelstarka låsvätskor. 
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Den variationskoefficient som visas i diagrammen har beräknats genom formeln 

 
�� =

��6. ��. 8��9

��6�:�. 8��9
 

(4) 

Ett lågt värde av denna kvot är därmed att föredra. 

  

Figur 37. Stapeldiagram för skruvförband med starka låsvätskor. 

 

Figur 38. Stapeldiagram för skruvförband infettade med rödfett. 
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desamma som diagrammen ovan bygger på. Tabellen är grupperad efter materialkombination 
så att en jämförelse mellan låsvätskorna för varje enskild kombination lätt kan göras. 
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Tabell 18. Resultat för skruvförband med medelstarka låsvätskor. 

    Lossbrytningsmoment [Nm] Restmoment [Nm] 

Förband Loctite Medelv. Median Std.Av. Medelv. Median Std.Av. 

NN 243 24,7 23,6 3,7 3,2 3,2 0,4 

NN 2400 25,8 25,0 2,5 4,2 4,0 1,2 

ON 243 23,9 24,0 1,3 2,5 2,6 0,8 

ON 2400 21,6 21,5 1,3 2,8 2,6 0,4 

OT 243 28,0 28,4 1,8 3,7 3,7 0,6 

OT 2400 24,4 24,3 1,8 2,5 2,5 0,2 

NT 243 25,8 25,1 1,6 3,5 3,4 0,4 

NT 2400 25,2 23,9 2,3 3,3 3,3 0,4 

TT 243 31,1 30,7 1,1 4,4 4,3 0,6 

TT 2400 29,1 29,3 1,0 3,2 3,1 0,5 

 

Tabell 19. Resultat för skruvförband med starka låsvätskor. 

    Lossbrytningsmoment [Nm] Restmoment [Nm] 

Förband Loctite Medelv. Median Std.Av. Medelv. Median Std.Av. 

NN 2701 54,5 52,6 9,7 22,7 25,3 6,5 

NN 2700 47,5 47,2 3,1 22,9 22,7 2,0 

ON 2701 46,0 40,9 9,5 16,9 16,4 2,1 

ON 2700 39,0 37,9 6,8 16,3 14,6 3,9 

OT 2701 48,8 45,7 6,4 21,3 20,8 2,6 

OT 2700 44,4 43,3 4,8 19,1 20,5 3,5 

NT 2701 55,4 56,5 5,4 24,8 25,6 3,6 

NT 2700 47,6 46,3 5,9 23,8 23,3 3,8 

TT 2701 59,7 61,2 3,9 24,2 24,7 1,5 

TT 2700 47,0 45,5 4,7 24,6 24,2 3,0 

Tabell 20. Resultat för infettade skruvförband. 

  Lossbrytningsmoment [Nm] Restmoment [Nm] 

Förband Medelv. Median Std.Av. Medelv. Median Std.Av. 

NN 16,1 16,2 0,7 0,0 0,0 0,0 

ON 18,5 18,3 1,2 0,1 0,1 0,0 

OT 18,1 18,1 0,6 0,1 0,1 0,1 

NT 17,7 17,8 1,6 0,0 0,0 0,1 

TT 16,6 16,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

I tabell 21 och 22 visas resultaten från temperaturtesterna i jämförelse med motsvarande 
vanliga test. Material i skruv och mutter är naturfärgat anodiserat aluminium. 
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Tabell 21. Lossbrytningsmoment från temperaturtest. 

 

    Lossbrytningsmoment [Nm] 

Loctite Förband Temp. [
o
C] Medelv. Relativt rumstemp. [%] Std. Av. 

243 
NN Rumstemp. 24,7 - 3,7 

NN 85,1 26,8 109 1,3 

2400 
NN Rumstemp. 25,8 - 2,5 

NN 86,2 22,9 89 1,1 

2701 
NN Rumstemp. 54,5 - 9,7 

NN 88,6 42,3 78 1,8 

2700 
NN Rumstemp. 47,5 - 3,1 

NN 86,8 33,9 71 1,0 

Tabell 22. Restmoment från temperaturtest. 

   

Restmoment [Nm] 

Loctite Förband Temp. [
o
C] Medelv. Relativt rumstemp. [%] Std. Av. 

243 
NN Rumstemp. 3,2 - 0,4 

NN 85,1 5,1 160 1,8 

2400 
NN Rumstemp. 4,2 - 1,2 

NN 86,2 1,9 46 0,1 

2701 
NN Rumstemp. 22,7 - 6,5 

NN 88,6 17,7 78 2,1 

2700 
NN Rumstemp. 22,9 - 2,0 

NN 86,8 15,9 69 2,4 

Resultaten för de medelstarka låsvätskorna från testerna med kolvstänger kan ses i figur 39. 

  

Figur 39. Stapeldiagram för kolvstångsförband med medelstarka låsvätskor. 

Resultaten från testerna med de starka låsvätskorna samt de utan låsvätska följer i 
diagrammen nedan. Indexet R betyder att kolvstången är rengjord med avftettningsmedel och 
vatten före monteringen. 
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Figur 40. Stapeldiagram för kolvstångsförband med starka låsvätskor. 

 

Figur 41. Stapeldiagram för kolvstångsförband infettade med rödfett. 

I följande tre tabeller redovisas siffrorna från kolvstångstesterna. 

Tabell 23. Resultat för kolvstänger med medelstarka låsvätskor. 

    Lossbrytningsmoment [Nm] Restmoment [Nm] 

Förband Loctite Medelv. Median Std.Av. Medelv. Median Std.Av. 

SN 243 22,1 22,5 1,8 - - - 

SN 2400 23,4 22,4 3,5 3,2 3,1 0,3 

ST 243 21,7 21,1 2,1 4,2 4,1 0,9 

ST 2400 23,5 24,2 1,5 2,7 2,4 0,5 

Tabell 24. Resultat för kolvstänger med starka låsvätskor. 

    Lossbrytningsmoment [Nm] Restmoment [Nm] 

Förband Loctite Medelv. Median Std.Av. Medelv. Median Std.Av. 

SN 2701 25,6 24,5 3,5 26,2 24,5 5,8 

SN 2700 22,6 22,0 1,7 17,1 17,1 0,6 

SNR 2701 28,1 27,3 4,8 21,6 21,2 3,3 

SNR 2700 23,0 21,6 2,8 20,8 19,0 3,5 

ST 2701 31,3 31,2 6,1 28,5 24,9 9,0 

ST 2700 22,6 22,4 0,9 18,0 18,6 4,4 
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Tabell 25. Resultat för infettade kolvstångsförband. 

  Lossbrytningsmoment [Nm] Restmoment [Nm] 

Förband Medelv. Median Std.Av. Medelv. Median Std.Av. 

SN 14,9 14,9 0,2 0,0 0,0 0,0 

ST 15,8 15,3 1,8 0,0 0,0 0,0 

Mängden härdad låsvätska kan för de olika skruvmaterialen och kolvstången ses i figuren 
nedan. Låsvätskan är Loctite 2700 och det syns att låsvätskan har pressats uppåt längs gängan 
då förbandet monterats. I fallet med obehandlad aluminium fanns ohärdad låsvätska blandat 
med härdad. För kolvstången har den härdade låsvätskan fallit av vid lossdragningen vilket 
tyder på sämre vidhäftning än för skruvarna. 

 

Figur 42. I figuren kan urskiljas var låsvätskan tagit vägen då förbandets monterats, samt hur vidhäftningen ser 
ut för anodiserat aluminium, obehandlad aluminium och stål. 
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4.2 Cylinderförband 

4.2.1 Förtest 

Några exempel på typiska urpressningskurvor presenteras i figuren nedan, kurvor för övriga 
låsvätskor presenteras i Appendix 4. Den första toppen motsvarar lossbrytningskraften. 

 
Figur 43. Typiska urpressningskurvor. Toppvärdet motsvarar lossbrytningskraften. 

Spridningen mellan upprepningarna av testen visas för Loctite 603 i figuren nedan. Kurvorna 
är förstorade vid lossbrytningstoppen. 

 
Figur 44. Spridning i urpressningskurvor. 
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Medelvärden och standardavvikelsen på lossbrytningskraften för de olika låsvätskorna 
presenteras i tabellen nedan tillsammans med medelvärde och standardavvikelsen på 
cylinderpassningarna. 

Tabell 26. Resultat från förtestet av cylinderförbanden. 

Låsvätska 

Lossbrytning 

Medelv. [N] 

Lossbrytning 

Std.Av. [N] 

Passning  

Medelv. [mm] 

Passning  

Std.Av. [mm] 

Loctite 603 12795 1618 0,033 0,012 

Loctite 2400 7093 963 0,022 0,006 

Loctite 2700 8804 1161 0,036 0,029 

Loctite 6300 7525 1136 0,023 0,004 

Würth medel 6973 1592 0,023 0,004 

Würth stark 7286 924 0,023 0,002 

Permabond MM070 7049 616 0,021 0,003 

Permabond HM071 6950 518 0,022 0,002 

Permabond MH072 5724 1101 0,022 0,006 

Loxeal 83-52 7504 1442 0,027 0,012 

Threebond 1324H 7853 803 0,037 0,009 

En bättre översikt av resultaten från de olika låsvätskorna ges i boxplotten nedan. Detta 
diagram kan dock inte användas uteslutande eftersom att det inte inkluderar passningarna. 
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Figur 45. Boxplottar från förtestet med cylinderpassningar. Det röda strecket markerar medianvärdet. 

Låsvätskorna är från vänster: Loctite 603, Loctite 2400, Loctite 2700, Loctite 6300, Würth medel, Würth stark, 
Permabond MM070, Permabond HM071, Permabond MH072, Loxeal 83-52 samt Threebond 1324H. 

4.2.2 Huvudtest 

I huvudtestet med cylinderförband testades fyra konfigurationer med tre olika låsvätskor. 
Resultaten för Loctite 603, som var referensprodukt, presenteras i tabellen nedan. 
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Tabell 27. Resultat med Loctite 603. 

Loctite 603 
  Lossbrytningskraft [kN] Passning mm] 

Konfiguration Medelv. Std.Av. Medelv. Std.Av. 

1 12,77 2,50 0,026 0,007 
2 11,62 2,97 0,025 0,002 
3 11,44 0,85 0,039 0,003 

4 9,26 0,74 0,037 0,003 

I figur 46 ses att lossbrytningskraften inte har någon direkt koppling till passningen för denna 
låsvätska. Grafen avser konfiguration två, där hälften av värdena kommer från förtestet. 

 

Figur 46. Urpressningskraften som funktion av cylinderpassningen. 

Resultaten för Loctite 2700 presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 28. Resultat med Loctite 2700. 

Loctite 2700 
  Lossbrytningskraft [kN] Passning mm] 

Konfiguration Medelv. Std.Av. Medelv. Std.Av. 
1 7,07 1,07 0,022 0,004 
2 7,05 1,27 0,020 0,003 
3 9,39 0,50 0,038 0,004 

4 8,82 0,27 0,036 0,003 

Med denna låsvätska erhålls ett tydligare mönster där en hårdare greppassning ger högre 
lossbrytningskraft, se figur 47. Grafen avser också i detta fall konfiguration nummer två, där 
hälften av värdena kommer från förtestet. 
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Figur 47. Urpressningskraften som funktion av cylinderpassningen. 

Även urpressningskraften för Threebond 1324H följer cylinderpassningen i ett tydligare 
mönster, se resultat i tabellen nedan samt i figur 48. Grafen avser även här konfiguration 
nummer två, där hälften av värdena kommer från förtestet. 

Tabell 29. Resultat med Threebond 1324H. 

Threebond 1324H 
  Lossbrytningskraft [kN] Passning mm] 

Konfiguration Medelv. Std.Av. Medelv. Std.Av. 
1 6,84 1,18 0,021 0,005 
2 5,93 0,28 0,015 0,006 
3 8,84 0,56 0,040 0,005 

4 7,00 1,15 0,038 0,006 
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Figur 48. Urpressningskraften som funktion av cylinderpassningen. 

I figuren nedan ses tydligt att Loctite 603 har en större spridning och följer ett mindre tydligt 
mönster än de andra två testade låsvätskorna. 

 
Figur 49. Urpressningskraft som funktion av passning för de tre låsvätskorna. 

I figuren nedan visas effekten av att använda låsvätska jämfört att inte göra det. Plottarna 
visar resultaten för båda materialkombinationerna. I resultaten nedan var låsvätska applicerad 
endast på ledlagret. 
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Figur 50. Urpressningskraft som funktion av passning för olika material och låsvätskor. 

Resutaten för cylinderpassningarna utan låsvätska visas i tabellen nedan. 

Tabell 30. Resultat för cylinderpassningar utan låsvätska. 
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5. Diskussion och analys 

I detta avsnitt diskuteras testuppställningen, de avgränsningar som gjorts vid testningen och 
vad som finns kvar att utreda. De resultat som erhållits analyseras och diskuteras. 

5.1 Avgränsning av testfaktorer 

5.1.1 Vibration 

Då flertalet studier (se referensramen) har visat att anaeroba låsvätskor klarar sig mycket bra i 
miljöer med höga vibrationer samt då studien måste begränsas av tidsskäl utesluts 
vibrationstester ur testplanen. 

5.1.2 Förspänning 

Klämkraften i ett skruvförband är starkt beroende av de friktionskoefficienter som gäller. 
Friktionskoefficienterna i sin tur är starkt beroende av materialkombination, toleranser, 
tillverkningsdefekter, ytbehandling, produktionskemikalier och infettning med mera. Även 
appliceringen av låsvätska verkar som smörjmedel och påverkar friktionen i förbandet. 

Vid dragning av flera till synes likadana skruvförband kommer friktionen att variera mellan 
fallen, och därmed fås olika klämkraft för samma vridmoment. Denna spridning är naturlig 
och förekommer i alla skruvförband. Om dessutom olika typer av låsvätskor tillsätts kommer 
friktionen att påverkas i ännu större grad. 

Då ett skruvförband konstrueras är det oftast klämkraften som är den avgörande parametern, 
men denna är svår att kontrollera då det är lättare att kontrollera det vridmoment som används 
vid åtdragning av förbandet. För att kunna kontrollera förspänningen krävs speciell utrustning 
som klämkraftgivare, trådtöjningsgivare, ultraljudsutrustning [Ultraljud (2013)] eller liknande 
och detta görs sällan i produktion utan endast vid konstruktion av förbandet i fråga. 

Under testning av samma typ av förband med olika låsvätskor och olika parametrar som 
varierar, till exempel rengörning, kommer alltså klämkraften att variera. Detta ger som följd 
att utan att mäta förspänningskraften så går det egentligen inte att jämföra momentvärdena 
mellan tester med olika låsvätskor. Det går helt enkelt inte att säga om en momentökning 
kommer som funktion av att låsvätskan har härdat, eller som funktion av att låsvätskan har 
gett en smörjning som påverkade klämkraften. 

Genom att testa lossdragningsmomentet för både ohärdade och härdade låsvätskor kan en 
jämförelse göras dem sinsemellan, och därmed kan slutsatser dras om huruvida låsvätskan har 
härdat eller ej, samt hur mycket momentet påverkas. Detta lämnas dock i kategorin framtida 
arbete. 

5.1.3 Riktiga eller ekvivalenta förband 

Frågan om testerna skulle utföras med riktiga förband eller med specialtillverkade delar var 
främst en kostnadsfråga. Det finns dock andra faktorer som inverkar på detta beslut: 

• Riktiga delar ger mer verklighetstroget resultat. 

• Riktiga delar kostar mer. 
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• Att tillverka nya delar ger möjligheten att hålla vissa icke undersökta parametrar 
konstanta, till exempel gängans diameter och stigning som annars varierar mellan 
förbanden. 

• Även om riktiga delar används kan de inte dras åt som i produktion i alla fall då de 
dras åt med ett vridmoment som är så pass högt att det inte finns utrustning tillgänglig 
för att dra loss dem ifall låsvätskan härdar. 

• Det är lättare att hantera många små skruvar än många stora delar. 

• Vid tillverkningen av nya delar är det inte säkert att exakt samma produktions-
kemikalier och fetter används, vilket kan påverka resultaten. 

5.1.4 Aktivator 

De material som testas räknas till de passiva material där det från låsvätsketillverkarna 
rekommenderas att en aktivator används. Aktivatorerna på marknaden är 
lösningsmedelsbaserade och ett införande av aktivator skulle därmed innebära att en ny 
hälsorisk införs i produktionen. På grund av detta utesluts undersökning av en aktivators 
effekt ur testerna. Det finns dock lösningar på marknaden med aktivatorbad inneslutna i 
dragskåp och liknande. 

5.1.5 Placering av låsvätska 

Testning av var låsvätskan optimalt bör placeras utesluts ur studien på grund av tidsskäl och 
lämnas under kategorin framtida arbete. 

Exempelvis kan den placeras på inner- och/eller yttergänga samt i början eller i slutet av 
förbandet. 

5.1.6 Mängd av låsvätska 

Mängden applicerad låsvätska har stark inverkan på resultatet, både genom att mer låsvätska 
fyller ut håligheter bättre och ger ett starkare förband, men även då mycket låsvätska utesluter 
syret från förbandet och därmed säkerställer härdningsprocessen. 

Om tester med lite låsvätska utförs kan information erhållas om hur mängden låsvätska 
påverkar styrkan och härdningen, men en osäkerhet införs. Om låsvätskan inte härdar blir det 
svårt att ordentligt analysera inverkan från de andra parametrarna. Därför valdes att påföra en 
relativt stor mängd låsvätska för att öka sannolikheten att den härdar. 

5.1.7 Härdning i olja 

Det finns en risk att dämparna fylls med olja innan låsvätskan hunnit härda, vilket skulle 
kunna innebära att låsvätska blandas ut med oljan. Därför bör en utredning göras så att 
dämparna inte fylls med olja för tidigt. Detta gäller särskilt då härdtiderna överlag är längre 
för de arbetsmiljövänliga låsvätskorna. 

5.2 Analys av testresultat 

Nedan följer en analys och diskussion av de testresultat som erhållits. 
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5.2.1 Gängtest 

Resultaten från testerna med skruvar visar att de medelstarka låsvätskorna är mycket 
likvärdiga. Både den arbetsmiljövänliga Loctite 2400 och den i nuläget använda Loctite 243 
påvisar i stort sett likvärdiga lossbrytningsmoment samt restmoment. Om titanfärgat 
anodiserat aluminium används i förbandet ökar hållfastheten något. 

Gällande de starka låsvätskorna ger den nu använda Loctite 2701 cirka 5–10 Nm eller 10–27 
% högre lossbrytningsmoment än den arbetsmiljövänliga varianten Loctite 2700. 
Restmomentet ligger i samma storleksordning och även här visar titanfärgat anodiserat 
aluminium en tendens att ge starkare förband med mindre spridning bland resultaten. 
Obehandlat aluminium ger generellt sett ett lägre moment än anodiserat, vilket kan förklaras 
med att det bland den härdade låsvätskan fanns kvar ohärdad låsvätska, se figur 42. 

Lossbrytningsmomentet hos de infettade förbanden varierar obetydligt mellan 
materialkombinationerna och en medelstark låsvätska höjer lossbrytningsmomentet med cirka 
5–15 Nm eller 25–80 %, medan en stark låsvätska höjer det med två till tre gånger, eller 
omkring 30 Nm. Restmomentet höjs från 0 Nm till cirka 3 Nm för medelstarka respektive 25 
Nm för starka låsvätskor jämfört med det infettade fallet. 

Resultaten från temperaturtesterna visar att lossbrytningsmomentet sjunker med 22 % för 
Loctite 2701, 29 % för Loctite 2700 samt 11 % för Loctite 2400. Av restmoment tappar 
Loctite 2701 22 %, Loctite 2700 31 % och Loctite 2400 54 % jämfört med motsvarande 
testresultat i rumstemperatur. Den låsvätska som sticker ut ur mängden är Loctite 243 där 
lossbrytningsmomentet ökade med 9 % och restmomentet med 60 % efter uppvärmning. 

Lossbrytningsmomenten vid användandet av kolvstång ligger för de medelstarka låsvätskorna 
lite lägre än vid användandet av skruv. Detta kan dels bero på materialet i sig, men kanske 
främst på kolvstängernas glatta yta som eventuellt ger sämre vidhäftning än den porösa yta 
som erhålls genom anodiseringen. Den arbetsmiljövänliga Loctite 2400 är obetydligt starkare 
än Loctite 243 vid denna applikation. Standardavvikelsen för dessa låsvätskor ger fördel för 
Loctite 2400 i fallet med titanfärgad mutter och fördel till Loctite 243 i fallet med naturfärgad 
mutter. 

Gällande de starka låsvätskorna i förband med kolvstång ligger lossbrytningsmomenten på 
omkring halva styrkan jämfört med skruvförbanden, i princip har de medelstarka och de 
starka låsvätskorna lossbrytningsmoment i samma storleksordning. Det som skiljer dem åt här 
är att restmomentet hos de starka i detta fall är i princip lika högt som 
lossdragningsmomentet, jämfört med de medelstarka som har ett mycket lågt restmoment. 

Loctite 2700 har 3–8 Nm, eller 12–28 %, lägre lossbrytningsmoment än dess motsvarighet 
Loctite 2701 varav den senare visar sig vara extra stark på de titanfärgade anodiserade 
aluminiumförbanden. Till fördel för Loctite 2700 hör att den i de flesta fall påvisar mindre 
spridning i resultaten än Loctite 2701, vilket är viktigt för att kunna säkerställa en jämn 
kvalitet. 

Att rengöra kolvstängerna förbättrar hållfastheten marginellt men det är så pass lite att det 
troligtvis inte är värt det extra arbete som krävs. 

Även utan låsvätska visar sig kolvstängerna vara lite lättar att lossa än motsvarande skruvar. 
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5.2.2 Cylindertest 

De arbetsmiljövänliga låsvätskorna som undersöktes kommer inte upp i medelvärden på 
samma nivå som Loctite 603. Däremot kan i figur 48 avläsas att de högsta resultaten för 
Loctite 2700 ligger i nivå med de lägsta för Loctite 603. 

Loctite 603 som används idag är extremt stark och frågan är om så pass starka låsvätskor 
behövs för denna applikation. Låsvätskans syfte är som beskrevs i referensramen i det 
cylindriska fallet inte främst att hålla kvar lagret i ändöglan, utan att minimera risken för 
mikrorörelser som sedan kan orsaka glapp och slitage. Hur stor kraft låsvätskan kan ta upp 
axiellt kanske därmed inte är avgörande för valet av låsvätska. 

Loctite 2700 och Threebond 1324H klarar av att ta upp ungefär lika stora urpressningskrafter. 
Möjligen är Loctite 2700 lite starkare än Threebond 1324H, och siffrorna är direkt jämförbara 
då passningarna för de två ligger i samma storleksordning. 

Som kan ses i figur 49 följer Loctite 2700 och Threebond 1324H passningen i ett tydligare 
mönster än Loctite 603 som följer passningen till en viss del men samtidigt är mer 
slumpmässig. Loctite 603 har också mycket större spridning i resultaten även om den 
generellt sett alltid kräver en större urpressningskraft än de andra två. 

Från figur 50 kan avläsas att urpressningskraften ökar mer med titanöglan än med naturöglan 
då låsvätska används än om låsvätska inte används. Detta kan dels bero på att passningen är 
trängre i naturfallet så att mer låsvätska åker av vid ipressningen, dels bero på att det tjockare 
titanlagret kan suga åt sig mer låsvätska och fylla ut håligheter bättre. 

Att dra slutsatser om vilken tjocklek på anodiseringsskiktet som ger högst hållfasthet är dock 
svårt eftersom passningen på de två ytbeläggningarna varierade mycket. 

5.3 Allmänt 

Med skruvarna och kolvstängerna visade de förband som hade titanfärgat anodiserat 
aluminium, det vill säga den tjockare anodiseringen, generellt sätt en högre hållfasthet. 
Detsamma gällde vid cylindertesterna, men där är det oklart hur passningen påverkade 
resultaten. Dessa observationer talar emot att ett tjockare anodiseringslager skulle försvåra 
jonvandringen och därmed försvåra härdningen av låsvätskan. Det visade sig däremot att 
obehandlat aluminium gav lägre hållfasthetsnivåer än den med anodskikt. Troligtvis får 
låsvätskan mycket bra fäste i de ojämnheter som finns i anodskiktet. 

Då låsvätskan i testerna applicerades användes troligtvis en större mängd låsvätska än vad 
som faktiskt används idag i produktion, för att säkerställa härdning och därmed jämnare 
resultat. Hur stor mängd låsvätska som faktiskt behövs är något som bör utvärderas 
noggrannare. Viktigt är dock att ytorna väts ordentligt så att luft inte förekommer mellan 
gängvarven. 
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6. Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som detta projekt resulterat i. 

• De nya arbetsmiljövänliga låsvätskorna är i allmänhet lite svagare än de som används 
idag och har även en längre härdtid. 

• På många ställen där låsvätska används idag skulle det förmodligen gå att byta ut 
låsvätskan till en arbetsmiljövänlig variant. 

• Fler tester bör dock göras där bland annat oljebeständighet och dynamisk last 
undersöks innan ett byte i produktion görs. 

• Tester med riktiga delar och monterade dämpare bör även göras för att säkerställa att 
den modell som användes med ekvivalenta delar motsvarar verkligheten. 

• Förmågan att motverka vridmoment var betydligt lägre i fallet med kolvstång än med 
anodiserat aluminium. 

• Om högre hållfasthet krävs kan en nuvarande medelstark låsvätska bytas ut till en 
arbetsmiljövänlig stark, speciellt i fallen med kolvstänger där hållfastheten generellt 
sett var lägre. 

• Det tjockare titanfärgade anodskiktet verkar i allmänhet ge ett starkare förband än den 
tunnare naturfärgade varianten. 

• Obehandlat aluminium gav lägre lossbrytningsmoment än anodiserat aluminium. 

• Rengöring av kolvstängerna höjer lossbrytningsmomentet marginellt men är troligtvis 
inte värt det extra arbete som krävs. 

• Vid dimensionering av ett förband måste låsvätskornas beteende vid upphettning tas i 
beaktande. 



 
Sida 62 av 69   KTH Maskinkonstruktion 

 



 
KTH Maskinkonstruktion  Sida 63 av 69 

7. Framtida arbete och rekommendationer 

Här presenteras en lista på delar av det arbete som återstår att göras och ej behandlas i 
denna rapport. 

• Utvärdera mängden låsvätskas inverkan på hållfastheten och härdningen. 

• Utvärdera var låsvätskan optimalt ska appliceras. 

• Utvärdera olika aktivatorers påverkan av resultatet. 

• Testa med stora gängdiametrar. 

• Testa med riktiga förband. 

• Testa med dynamisk last. 

• Testa oljebeständighet. 

• Se över hur appliceringen av låsvätska kan kontrolleras bättre i produktion. 

• Utveckla en företagsstandard för vilken låsvätska som ska användas i vilken typ av 
förband. 
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9. Appendix 
Information och material som använts under detta arbete men som av utrymmes- och 
läsbarhetsskäl utelämnats ur rapporten presenteras i följande Appendix. 

• Appendix I – Data för låsvätskor 

• Appendix II – Pugh-matriser 

• Appendix III – Kurvor från gängtest 

• Appendix IV – Kurvor från test med cylindrisk passning 

• Appendix V – MATLAB-kod gängtest 

• Appendix VI – MATLAB-kod cylindertest 
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Appendix I – Data för låsvätskor 

 

Produktdata 

Kriterium Enhet 

Referens Loctite Permabond 

Loctite 2701 2400 2700 5400 6300 MM070 HM071 MH072 A1058 

Viskositet mPa*s 5-900 3070 350-550 5-20000 350 2-3000 5-600 25000 300000 

Max glapp mm 0,15 0,25 0,25 0,1 0,15 0,12 0,12 0,5 0,5 

Hanterbar efter min 20 20 20 120 10 25 25 30 90 

Full styrka h 24 24 6 72 168 24 24 24 24 

Lossbrytningsmoment Nm 38 20 34 25 30 20 22 18 - 

Restmoment Nm 15 2 30 4 25 12 40 8 - 

Skjuvspänning MPa 18-30 5 8 5 15 - - - 8 

                      

  

Kriterium Enhet 

Referens Loxeal Würth Cyberbond Threebond 

Loctite 2701 55 02 83 52 58 12 Medel Stark 7243 1346B 1324H 

Viskositet mPa*s 5-900 1,7-9000 500 20-70 000 1,5-2000 4-600 2,25-3000 2500 650 

Max glapp mm 0,15 0,25 0,15 0,3 0,25 0,15 0,18 0,3 0,3 

Hanterbar efter min 20 50 40 60 15 20 15 10 20 

Full styrka h 24 36 36 36 3 10 24 24 24 

Lossbrytningsmoment Nm 38 13-18 20-30 14-22 21 30 13-19 14 22 

Restmoment Nm 15 7-12 30-40 5-10 10 45 4-11 7 30 

Skjuvspänning MPa 18-30 7-10 10-20 4-10 8-12 12-15 - - 28 

                      
 
Röd siffra = uppskattat värde pga ej specat eller produkt ej till för detta syfte 
 
Blå siffra = taget värde från graf i produktens specifikationsblad vid ca 75% hållfasthet 
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Appendix II – Pugh-matriser 

 

Kriterium/Grad -2 -1 0 1 2 

Viskositet <300,>10000 300-499 500-999 1000-10000   

Max glapp <0,1 0,1-0,14 0,14-0,2 0,21-0,29 >0,29 

Hanterbar efter >60 31-60 15-30 10-14 <10 

Full styrka >80 41-80 21-40 10-20 <10 

Lossbrytningsmoment <15 15-25 26-40 40-50 >50 

Restmoment <6 6-11 12-17 18-29 >29 

Skjuvspänning <10 10-17 18-27 28-32 >32 

Röd siffra = uppskattat värde pga ej specat eller produkt ej till för detta syfte 

Blå siffra = taget värde från graf i produktens specifikationsblad vid ca 75% hållfasthet 
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Viktning: ML= 5, MR = 5, τ = 5. 

 

Kriterium 

Viktning Referens Loctite Permabond 

1 till 5 Loctite 2701 2400 2700 5400 6300 MM070 HM071 MH072 A1058 

Viskositet 3 0 1 -1 -2 -1 1 0 -2 -2 

Max glapp 2 0 1 1 -1 0 -1 -1 2 2 

Hanterbar efter 1 0 0 0 -2 1 0 0 0 -2 

Full styrka 1 0 0 2 -1 -2 0 0 0 0 

Lossbrytningsmoment 5 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 

Restmoment 5 0 -2 2 -2 1 0 2 -1 -1 

Skjuvspänning 5 0 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 

                      

Antal +   0 2 5 0 2 1 2 2 2 

Antal -   0 -5 -3 -11 -4 -3 -3 -5 -8 

Summa   0 -3 2 -11 -2 -2 -1 -3 -6 

Viktad summa   0 -20 1 -36 -4 -9 -2 -17 -24 

                  

Kriterium 

Viktning Referens Loxeal Würth Cyberbond Threebond 

1 till 5 Loctite 2701 55 02 83 52 58 12 Medel Stark 7243 1346B 1324H 

Viskositet 3 0 1 0 -2 0 1 1 1 0 

Max glapp 2 0 1 0 2 1 0 0 2 2 

Hanterbar efter 1 0 -1 -1 -1 0 0 0 1 0 

Full styrka 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 

Lossbrytningsmoment 5 0 -2 -1 -2 -1 0 -2 -2 -1 

Restmoment 5 0 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 2 

Skjuvspänning 5 0 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 1 

                      

Antal +   0 2 2 2 3 4 1 4 5 

Antal -   0 -6 -3 -8 -3 -1 -4 -4 -1 

Summa   0 -4 -1 -6 0 3 -3 0 4 

Viktad summa   0 -21 -1 -28 -11 9 -17 -12 14 
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Viktning: ML= 5, MR = 5, τ = 0. 

 

Kriterium 

Viktning Referens Loctite Permabond 

1 till 5 Loctite 2701 2400 2700 5400 6300 MM070 HM071 MH072 A1058 

Viskositet 3 0 1 -1 -2 -1 1 0 -2 -2 

Max glapp 2 0 1 1 -1 0 -1 -1 2 2 

Hanterbar efter 1 0 0 0 -2 1 0 0 0 -2 

Full styrka 1 0 0 2 -1 -2 0 0 0 0 

Lossbrytningsmoment 5 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 

Restmoment 5 0 -2 2 -2 1 0 2 -1 -1 

Skjuvspänning 0 0 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 

                      

Antal +   0 2 5 0 2 1 2 2 2 

Antal -   0 -5 -3 -11 -4 -3 -3 -5 -8 

Summa   0 -3 2 -11 -2 -2 -1 -3 -6 

Viktad summa   0 -10 11 -26 1 -4 3 -12 -14 

                  

Kriterium 

Viktning Referens Loxeal Würth Cyberbond Threebond 

1 till 5 Loctite 2701 55 02 83 52 58 12 Medel Stark 7243 1346B 1324H 

Viskositet 3 0 1 0 -2 0 1 1 1 0 

Max glapp 2 0 1 0 2 1 0 0 2 2 

Hanterbar efter 1 0 -1 -1 -1 0 0 0 1 0 

Full styrka 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 

Lossbrytningsmoment 5 0 -2 -1 -2 -1 0 -2 -2 -1 

Restmoment 5 0 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 2 

Skjuvspänning 0 0 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 1 

                      

Antal +   0 2 2 2 3 4 1 4 5 

Antal -   0 -6 -3 -8 -3 -1 -4 -4 -1 

Summa   0 -4 -1 -6 0 3 -3 0 4 

Viktad summa   0 -11 4 -18 -6 14 -12 -7 9 
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Viktning: ML= 0, MR = 0, τ = 5. 

 

Kriterium 

Viktning Referens Loctite Permabond 

1 till 5 Loctite 2701 2400 2700 5400 6300 MM070 HM071 MH072 A1058 

Viskositet 3 0 1 -1 -2 -1 1 0 -2 -2 

Max glapp 2 0 1 1 -1 0 -1 -1 2 2 

Hanterbar efter 1 0 0 0 -2 1 0 0 0 -2 

Full styrka 1 0 0 2 -1 -2 0 0 0 0 

Lossbrytningsmoment 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 

Restmoment 0 0 -2 2 -2 1 0 2 -1 -1 

Skjuvspänning 5 0 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 

                      

Antal +   0 2 5 0 2 1 2 2 2 

Antal -   0 -5 -3 -11 -4 -3 -3 -5 -8 

Summa   0 -3 2 -11 -2 -2 -1 -3 -6 

Viktad summa   0 -5 -9 -21 -9 -4 -7 -7 -14 

                  

Kriterium 

Viktning Referens Loxeal Würth Cyberbond Threebond 

1 till 5 Loctite 2701 55 02 83 52 58 12 Medel Stark 7243 1346B 1324H 

Viskositet 3 0 1 0 -2 0 1 1 1 0 

Max glapp 2 0 1 0 2 1 0 0 2 2 

Hanterbar efter 1 0 -1 -1 -1 0 0 0 1 0 

Full styrka 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 

Lossbrytningsmoment 0 0 -2 -1 -2 -1 0 -2 -2 -1 

Restmoment 0 0 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 2 

Skjuvspänning 5 0 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 1 

                      

Antal +   0 2 2 2 3 4 1 4 5 

Antal -   0 -6 -3 -8 -3 -1 -4 -4 -1 

Summa   0 -4 -1 -6 0 3 -3 0 4 

Viktad summa   0 -6 -6 -13 -1 -1 -2 3 9 
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Appendix III – Kurvor från gängtest 

Nedan presenteras lossdragningskurvor från förtestet. 
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Nedan presenteras boxplottar från förtestet. 
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Appendix IV – Kurvor från cylindertest 

Nedan följer kurvor över urpressningskraften (lodrät axel [N]) som funktion av passningen 
(vågrät axel [mm]) för de låsvätskor som ej presenterades i rapporten. 
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Appendix V – Matlabkod gängtest 
 
%% Gängtest skruvar och kolvstänger  
% Mattias Pers 2013  
  
clear all , close all , clc  
  
%% Förtest  
  
skruv_for = xlsread( 'Sammanställning_skruv_förtest.xls' );   % Hämtar datan 
från excel-filen, ordnat i kolumner vinkel-moment-v inkel-moment....  
kolv_for = xlsread( 'Sammanställning_kolv_förtest.xls' );  
  
S_break_torque=[];  % Vektorer att spara break och prevail-värden i  
S_prev_torque=[];  
K_break_torque=[];  
K_prev_torque=[];  
  
[r c]=size(skruv_for);  % Storlek skruvmatrisen  
n=0;  
  
for  k=1:c/2  
    S_prev_torque(k)=skruv_for(end,2*k);    % Prevail = sista värde i resp. 
momentkolumn  
     
    S_angle=skruv_for(:,n+1);   % Vinkel i aktuellt testnummer  
    S_torque=skruv_for(:,2*k);  % Moment i aktuellt testnummer  
       
    S_mat=[S_angle S_torque];  
    
    S_mom=[];   % Hjälpvektor som spara momentet för respektive vin kel 
under 8 grader (topp infaller innan 8)  
    
    m=1;  
     
   while  S_mat(m,1)<8   %Plockar ut break som högsta momentvärde under 8 
grader  
    S_mom(m)=S_mat(m,2);  
    S_break_torque(k)=max(S_mom);  
    m=m+1;  
   end  
     
    n=n+2;  
end  
   
K_break_torque(1)=21.56;    % Förlorad data som skrivs in manuellt  
K_break_torque(2)=22.52;  
K_break_torque(3)=23.70;  
K_break_torque(4)=23.51;  
K_break_torque(5)=19.25;  
  
K_prev_torque(1)=0; % Förlorad data, inga värden finns, kommer dock ihå g 
från test att värdena var låga, storleksordn. 2Nm  
K_prev_torque(2)=0;  
K_prev_torque(3)=0;  
K_prev_torque(4)=0;  
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K_prev_torque(5)=0;  
  
e=0;  
for  d=1:c/2-5  
     
    K_prev_torque(d+5)=kolv_for(end,2*d);   % Adderar 5 i index för att 
kompensera för manuellt inlagda förlorade data  
  
    K_angle=kolv_for(:,e+1);  
    K_torque=kolv_for(:,2*d);  
    
    K_mat=[K_angle K_torque];  
    
    K_mom=[];  
    
    b=1;  
     
    while  K_mat(b,1)<5  
    K_mom(b)=K_mat(b,2);  
    K_break_torque(5+d)=max(K_mom);  
    b=b+1;  
   end   
  
    e=e+2;  
end  
  
%% Beräkning medelvärde, median, std avvikelse  
  
LV1_S_break=[S_break_torque(1) S_break_torque(2) S_ break_torque(3) 
S_break_torque(4) S_break_torque(5)];  
LV2_S_break=[S_break_torque(6) S_break_torque(7) S_ break_torque(8) 
S_break_torque(9) S_break_torque(10)];  
LV3_S_break=[S_break_torque(11) S_break_torque(12) S_break_torque(13) 
S_break_torque(14) S_break_torque(15)];  
LV4_S_break=[S_break_torque(16) S_break_torque(17) S_break_torque(18) 
S_break_torque(19) S_break_torque(20)];  
LV5_S_break=[S_break_torque(21) S_break_torque(22) S_break_torque(23) 
S_break_torque(24) S_break_torque(25)];  
LV6_S_break=[S_break_torque(26) S_break_torque(27) S_break_torque(28) 
S_break_torque(29) S_break_torque(30)];  
LV7_S_break=[S_break_torque(31) S_break_torque(32) S_break_torque(33) 
S_break_torque(34) S_break_torque(35)];  
LV8_S_break=[S_break_torque(36) S_break_torque(37) S_break_torque(38) 
S_break_torque(39) S_break_torque(40)];  
LV9_S_break=[S_break_torque(41) S_break_torque(42) S_break_torque(43) 
S_break_torque(44) S_break_torque(45)];  
LV10_S_break=[S_break_torque(46) S_break_torque(47)  S_break_torque(48) 
S_break_torque(49) S_break_torque(50)];  
LV11_S_break=[S_break_torque(51) S_break_torque(52)  S_break_torque(53) 
S_break_torque(54) S_break_torque(55)];  
LV12_S_break=[S_break_torque(56) S_break_torque(57)  S_break_torque(58) 
S_break_torque(59) S_break_torque(60)];  
  
LV1_S_prev=[S_prev_torque(1) S_prev_torque(2) S_pre v_torque(3) 
S_prev_torque(4) S_prev_torque(5)];  
LV2_S_prev=[S_prev_torque(6) S_prev_torque(7) S_pre v_torque(8) 
S_prev_torque(9) S_prev_torque(10)];  
LV3_S_prev=[S_prev_torque(11) S_prev_torque(12) S_p rev_torque(13) 
S_prev_torque(14) S_prev_torque(15)];  
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LV4_S_prev=[S_prev_torque(16) S_prev_torque(17) S_p rev_torque(18) 
S_prev_torque(19) S_prev_torque(20)];  
LV5_S_prev=[S_prev_torque(21) S_prev_torque(22) S_p rev_torque(23) 
S_prev_torque(24) S_prev_torque(25)];  
LV6_S_prev=[S_prev_torque(26) S_prev_torque(27) S_p rev_torque(28) 
S_prev_torque(29) S_prev_torque(30)];  
LV7_S_prev=[S_prev_torque(31) S_prev_torque(32) S_p rev_torque(33) 
S_prev_torque(34) S_prev_torque(35)];  
LV8_S_prev=[S_prev_torque(36) S_prev_torque(37) S_p rev_torque(38) 
S_prev_torque(39) S_prev_torque(40)];  
LV9_S_prev=[S_prev_torque(41) S_prev_torque(42) S_p rev_torque(43) 
S_prev_torque(44) S_prev_torque(45)];  
LV10_S_prev=[S_prev_torque(46) S_prev_torque(47) S_ prev_torque(48) 
S_prev_torque(49) S_prev_torque(50)];  
LV11_S_prev=[S_prev_torque(51) S_prev_torque(52) S_ prev_torque(53) 
S_prev_torque(54) S_prev_torque(55)];  
LV12_S_prev=[S_prev_torque(56) S_prev_torque(57) S_ prev_torque(58) 
S_prev_torque(59) S_prev_torque(60)];  
  
LV1_K_break=[K_break_torque(1) K_break_torque(2) K_ break_torque(3) 
K_break_torque(4) K_break_torque(5)];  
LV2_K_break=[K_break_torque(6) K_break_torque(7) K_ break_torque(8) 
K_break_torque(9) K_break_torque(10)];  
LV3_K_break=[K_break_torque(11) K_break_torque(12) K_break_torque(13) 
K_break_torque(14) K_break_torque(15)];  
LV4_K_break=[K_break_torque(16) K_break_torque(17) K_break_torque(18) 
K_break_torque(19) K_break_torque(20)];  
LV5_K_break=[K_break_torque(21) K_break_torque(22) K_break_torque(23) 
K_break_torque(24) K_break_torque(25)];  
LV6_K_break=[K_break_torque(26) K_break_torque(27) K_break_torque(28) 
K_break_torque(29) K_break_torque(30)];  
LV7_K_break=[K_break_torque(31) K_break_torque(32) K_break_torque(33) 
K_break_torque(34) K_break_torque(35)];  
LV8_K_break=[K_break_torque(36) K_break_torque(37) K_break_torque(38) 
K_break_torque(39) K_break_torque(40)];  
LV9_K_break=[K_break_torque(41) K_break_torque(42) K_break_torque(43) 
K_break_torque(44) K_break_torque(45)];  
LV10_K_break=[K_break_torque(46) K_break_torque(47)  K_break_torque(48) 
K_break_torque(49) K_break_torque(50)];  
LV11_K_break=[K_break_torque(51) K_break_torque(52)  K_break_torque(53) 
K_break_torque(54) K_break_torque(55)];  
LV12_K_break=[K_break_torque(56) K_break_torque(57)  K_break_torque(58) 
K_break_torque(59) K_break_torque(60)];  
  
LV1_K_prev=[K_prev_torque(1) K_prev_torque(2) K_pre v_torque(3) 
K_prev_torque(4) K_prev_torque(5)];  
LV2_K_prev=[K_prev_torque(6) K_prev_torque(7) K_pre v_torque(8) 
K_prev_torque(9) K_prev_torque(10)];  
LV3_K_prev=[K_prev_torque(11) K_prev_torque(12) K_p rev_torque(13) 
K_prev_torque(14) K_prev_torque(15)];  
LV4_K_prev=[K_prev_torque(16) K_prev_torque(17) K_p rev_torque(18) 
K_prev_torque(19) K_prev_torque(20)];  
LV5_K_prev=[K_prev_torque(21) K_prev_torque(22) K_p rev_torque(23) 
K_prev_torque(24) K_prev_torque(25)];  
LV6_K_prev=[K_prev_torque(26) K_prev_torque(27) K_p rev_torque(28) 
K_prev_torque(29) K_prev_torque(30)];  
LV7_K_prev=[K_prev_torque(31) K_prev_torque(32) K_p rev_torque(33) 
K_prev_torque(34) K_prev_torque(35)];  
LV8_K_prev=[K_prev_torque(36) K_prev_torque(37) K_p rev_torque(38) 
K_prev_torque(39) K_prev_torque(40)];  
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LV9_K_prev=[K_prev_torque(41) K_prev_torque(42) K_p rev_torque(43) 
K_prev_torque(44) K_prev_torque(45)];  
LV10_K_prev=[K_prev_torque(46) K_prev_torque(47) K_ prev_torque(48) 
K_prev_torque(49) K_prev_torque(50)];  
LV11_K_prev=[K_prev_torque(51) K_prev_torque(52) K_ prev_torque(53) 
K_prev_torque(54) K_prev_torque(55)];  
LV12_K_prev=[K_prev_torque(56) K_prev_torque(57) K_ prev_torque(58) 
K_prev_torque(59) K_prev_torque(60)];  
  
%% Utskrift  
  
disp( 'medelvärde_break    median_break    std_break    m edelvärde_prev    
median_prev    std_prev' )  
  
Values_skruv_fortest=[mean(LV1_S_break) median(LV1_ S_break) 
std(LV1_S_break) mean(LV1_S_prev) median(LV1_S_prev ) std(LV1_S_prev)  
    mean(LV2_S_break) median(LV2_S_break) std(LV2_S _break) mean(LV2_S_prev) 
median(LV2_S_prev) std(LV2_S_prev)  
    mean(LV3_S_break) median(LV3_S_break) std(LV3_S _break) mean(LV3_S_prev) 
median(LV3_S_prev) std(LV3_S_prev)  
    mean(LV4_S_break) median(LV4_S_break) std(LV4_S _break) mean(LV4_S_prev) 
median(LV4_S_prev) std(LV4_S_prev)  
    mean(LV5_S_break) median(LV5_S_break) std(LV5_S _break) mean(LV5_S_prev) 
median(LV5_S_prev) std(LV5_S_prev)  
    mean(LV6_S_break) median(LV6_S_break) std(LV6_S _break) mean(LV6_S_prev) 
median(LV6_S_prev) std(LV6_S_prev)  
    mean(LV7_S_break) median(LV7_S_break) std(LV7_S _break) mean(LV7_S_prev) 
median(LV7_S_prev) std(LV7_S_prev)  
    mean(LV8_S_break) median(LV8_S_break) std(LV8_S _break) mean(LV8_S_prev) 
median(LV8_S_prev) std(LV8_S_prev)  
    mean(LV9_S_break) median(LV9_S_break) std(LV9_S _break) mean(LV9_S_prev) 
median(LV9_S_prev) std(LV9_S_prev)  
    mean(LV10_S_break) median(LV10_S_break) std(LV1 0_S_break) 
mean(LV10_S_prev) median(LV10_S_prev) std(LV10_S_pr ev)  
    mean(LV11_S_break) median(LV11_S_break) std(LV1 1_S_break) 
mean(LV11_S_prev) median(LV11_S_prev) std(LV11_S_pr ev)  
    mean(LV12_S_break) median(LV12_S_break) std(LV1 2_S_break) 
mean(LV12_S_prev) median(LV12_S_prev) std(LV12_S_pr ev)]  
  
Values_kolv_fortest=[mean(LV1_K_break) median(LV1_K _break) std(LV1_K_break) 
mean(LV1_K_prev) median(LV1_K_prev) std(LV1_K_prev)  
    mean(LV2_K_break) median(LV2_K_break) std(LV2_K _break) mean(LV2_K_prev) 
median(LV2_K_prev) std(LV2_K_prev)  
    mean(LV3_K_break) median(LV3_K_break) std(LV3_K _break) mean(LV3_K_prev) 
median(LV3_K_prev) std(LV3_K_prev)  
    mean(LV4_K_break) median(LV4_K_break) std(LV4_K _break) mean(LV4_K_prev) 
median(LV4_K_prev) std(LV4_K_prev)  
    mean(LV5_K_break) median(LV5_K_break) std(LV5_K _break) mean(LV5_K_prev) 
median(LV5_K_prev) std(LV5_K_prev)  
    mean(LV6_K_break) median(LV6_K_break) std(LV6_K _break) mean(LV6_K_prev) 
median(LV6_K_prev) std(LV6_K_prev)  
    mean(LV7_K_break) median(LV7_K_break) std(LV7_K _break) mean(LV7_K_prev) 
median(LV7_K_prev) std(LV7_K_prev)  
    mean(LV8_K_break) median(LV8_K_break) std(LV8_K _break) mean(LV8_K_prev) 
median(LV8_K_prev) std(LV8_K_prev)  
    mean(LV9_K_break) median(LV9_K_break) std(LV9_K _break) mean(LV9_K_prev) 
median(LV9_K_prev) std(LV9_K_prev)  
    mean(LV10_K_break) median(LV10_K_break) std(LV1 0_K_break) 
mean(LV10_K_prev) median(LV10_K_prev) std(LV10_K_pr ev)  
    mean(LV11_K_break) median(LV11_K_break) std(LV1 1_K_break) 
mean(LV11_K_prev) median(LV11_K_prev) std(LV11_K_pr ev)  
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    mean(LV12_K_break) median(LV12_K_break) std(LV1 2_K_break) 
mean(LV12_K_prev) median(LV12_K_prev) std(LV12_S_pr ev)]  
   
figure(3)  
  
% LV1 
 subplot(3,2,1)  
h=0;  
for  a=1:5  
    hold on 
plot(skruv_for(:,h+1),skruv_for(:,2*a), 'r' )  
  
h=h+2;  
end  
title( 'Loctite 243' )  
xlabel( 'Vinkel [^o]' )  
ylabel( 'Moment [Nm]' )  
  
% LV2 
 subplot(3,2,2)  
h=0;  
for  a=1:5  
    hold on 
plot(skruv_for(:,10+h+1),skruv_for(:,10+2*a), 'r' )  
plot(kolv_for(:,h+1),kolv_for(:,2*a))  
h=h+2;  
end  
legend( 'Skruv' , 'Kolv' )  
title( 'Loctite 2701' )  
  
% LV3 
 subplot(3,2,3)  
for  a=6:10  
    hold on 
plot(skruv_for(:,10+h+1),skruv_for(:,10+2*a), 'r' )  
plot(kolv_for(:,h+1),kolv_for(:,2*a))  
h=h+2;  
end  
title( 'Loctite 2400' )  
  
% LV4 
subplot(3,2,4)  
for  a=11:15  
    hold on 
plot(skruv_for(:,10+h+1),skruv_for(:,10+2*a), 'r' )  
plot(kolv_for(:,h+1),kolv_for(:,2*a))  
h=h+2;  
end  
title( 'Loctite 2700' )  
  
% LV5 
 subplot(3,2,5)  
for  a=16:20  
    hold on 
plot(skruv_for(:,10+h+1),skruv_for(:,10+2*a), 'r' )  
plot(kolv_for(:,h+1),kolv_for(:,2*a))  
h=h+2;  
end  
title( 'Loctite 6300' )  
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% LV6 
 subplot(3,2,6)  
for  a=21:25  
    hold on 
plot(skruv_for(:,10+h+1),skruv_for(:,10+2*a), 'r' )  
plot(kolv_for(:,h+1),kolv_for(:,2*a))  
h=h+2;  
end  
title( 'Würth Medium' )  
  
figure(4)  
  
% LV7 
 subplot(3,2,1)  
for  a=26:30  
    hold on 
plot(skruv_for(:,10+h+1),skruv_for(:,10+2*a), 'r' )  
plot(kolv_for(:,h+1),kolv_for(:,2*a))  
h=h+2;  
end  
title( 'Würth Stark' )  
xlabel( 'Vinkel [^o]' )  
ylabel( 'Moment [Nm]' )  
  
% LV8 
 subplot(3,2,2)  
for  a=31:35  
    hold on 
plot(skruv_for(:,10+h+1),skruv_for(:,10+2*a), 'r' )  
plot(kolv_for(:,h+1),kolv_for(:,2*a))  
h=h+2;  
end  
legend( 'Skruv' , 'Kolv' )  
title( 'Permabond MM070' )  
  
% LV9 
 subplot(3,2,3)  
for  a=36:40  
    hold on 
plot(skruv_for(:,10+h+1),skruv_for(:,10+2*a), 'r' )  
plot(kolv_for(:,h+1),kolv_for(:,2*a))  
h=h+2;  
end  
title( 'Permabond HM071' )  
  
% LV10 
subplot(3,2,4)  
for  a=41:45  
    hold on 
plot(skruv_for(:,10+h+1),skruv_for(:,10+2*a), 'r' )  
plot(kolv_for(:,h+1),kolv_for(:,2*a))  
h=h+2;  
end  
title( 'Permabond MH072' )  
  
% LV11 
 subplot(3,2,5)  
for  a=46:50  
    hold on 
plot(skruv_for(:,10+h+1),skruv_for(:,10+2*a), 'r' )  
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plot(kolv_for(:,h+1),kolv_for(:,2*a))  
h=h+2;  
end  
title( 'Loxeal 83-52' )  
  
% LV12 
 subplot(3,2,6)  
for  a=51:55  
    hold on 
plot(skruv_for(:,10+h+1),skruv_for(:,10+2*a), 'r' )  
plot(kolv_for(:,h+1),kolv_for(:,2*a))  
h=h+2;  
end  
title( 'Threebond 1324H' )  
  
figure(5)  
  
subplot(3,2,1)  
boxplot([LV1_S_break' LV1_K_break' LV1_S_prev' LV1_ K_prev'])  
title( 'Låsvätska 243' )  
xlabel( '                  Skruv lossbr.             Kolv l ossbr.                
Skruv segdr.               Kolv segdr.                  ' )  
ylabel( 'Moment [Nm]' )  
  
subplot(3,2,2)  
boxplot([LV2_S_break' LV2_K_break' LV2_S_prev' LV2_ K_prev'])  
title( 'Loctite 2701' )  
  
subplot(3,2,3)  
boxplot([LV3_S_break' LV3_K_break' LV3_S_prev' LV3_ K_prev'])  
title( 'Loctite 2400' )  
  
subplot(3,2,4)  
boxplot([LV4_S_break' LV4_K_break' LV4_S_prev' LV4_ K_prev'])  
title( 'Loctite 2700' )  
  
subplot(3,2,5)  
boxplot([LV5_S_break' LV5_K_break' LV5_S_prev' LV5_ K_prev'])  
title( 'Loctite 6300' )  
  
subplot(3,2,6)  
boxplot([LV6_S_break' LV6_K_break' LV6_S_prev' LV6_ K_prev'])  
title( 'Würth Medium' )  
  
figure(6)  
  
subplot(3,2,1)  
boxplot([LV7_S_break' LV7_K_break' LV7_S_prev' LV7_ K_prev'])  
title( 'Würth Stark' )  
xlabel( '                  Skruv lossbr.             Kolv l ossbr.                
Skruv segdr.               Kolv segdr.                  ' )  
ylabel( 'Moment [Nm]' )  
  
subplot(3,2,2)  
boxplot([LV8_S_break' LV8_K_break' LV8_S_prev' LV8_ K_prev'])  
title( 'Permabond MM070' )  
  
subplot(3,2,3)  
boxplot([LV9_S_break' LV9_K_break' LV9_S_prev' LV9_ K_prev'])  
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title( 'Permabond HM071' )  
  
subplot(3,2,4)  
boxplot([LV10_S_break' LV10_K_break' LV10_S_prev' L V10_K_prev'])  
title( 'Permabond MH072' )  
  
subplot(3,2,5)  
boxplot([LV11_S_break' LV11_K_break' LV11_S_prev' L V11_K_prev'])  
title( 'Loxeal 83-52' )  
  
subplot(3,2,6)  
boxplot([LV12_S_break' LV12_K_break' LV12_S_prev' L V12_K_prev'])  
title( 'Threebond 1324H' )  
  
figure(7)  
  
% LV1 
  
subplot(2,2,1)  
h=0;  
for  a=1:5  
    hold on 
plot(skruv_for(:,h+1),skruv_for(:,2*a), 'r' )  
  
h=h+2;  
end  
title( 'Loctite 243' )  
xlabel( 'Vinkel [^o]' )  
ylabel( 'Moment [Nm]' )  
  
% LV2 
  
subplot(2,2,2)  
h=0;  
for  a=1:5  
    hold on 
plot(skruv_for(:,10+h+1),skruv_for(:,10+2*a), 'r' )  
plot(kolv_for(:,h+1),kolv_for(:,2*a))  
h=h+2;  
end  
legend( 'Skruv' , 'Kolv' )  
title( 'Loctite 2701' )  
xlabel( 'Vinkel [^o]' )  
ylabel( 'Moment [Nm]' )  
  
% LV3 
  
subplot(2,2,3)  
for  a=6:10  
    hold on 
plot(skruv_for(:,10+h+1),skruv_for(:,10+2*a), 'r' )  
plot(kolv_for(:,h+1),kolv_for(:,2*a))  
h=h+2;  
end  
title( 'Loctite 2400' )  
xlabel( 'Vinkel [^o]' )  
ylabel( 'Moment [Nm]' )  
  
% LV4 
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subplot(2,2,4)  
for  a=11:15  
    hold on 
plot(skruv_for(:,10+h+1),skruv_for(:,10+2*a), 'r' )  
plot(kolv_for(:,h+1),kolv_for(:,2*a))  
h=h+2;  
end  
title( 'Loctite 2700' )  
xlabel( 'Vinkel [^o]' )  
ylabel( 'Moment [Nm]' )  
  
figure(8)  
  
subplot(2,2,1)  
boxplot([LV1_S_break' LV1_K_break' LV1_S_prev' LV1_ K_prev'])  
title( 'Loctite 243' )  
xlabel( '                  Skruv lossbr.             Kolv l ossbr.                
Skruv segdr.               Kolv segdr.                  ' )  
ylabel( 'Moment [Nm]' )  
  
subplot(2,2,2)  
boxplot([LV2_S_break' LV2_K_break' LV2_S_prev' LV2_ K_prev'])  
title( 'Loctite 2701' )  
xlabel( '                  Skruv lossbr.             Kolv l ossbr.                
Skruv segdr.               Kolv segdr.                  ' )  
ylabel( 'Moment [Nm]' )  
  
subplot(2,2,3)  
boxplot([LV3_S_break' LV3_K_break' LV3_S_prev' LV3_ K_prev'])  
title( 'Loctite 2400' )  
xlabel( '                  Skruv lossbr.             Kolv l ossbr.                
Skruv segdr.               Kolv segdr.                  ' )  
ylabel( 'Moment [Nm]' )  
  
subplot(2,2,4)  
boxplot([LV4_S_break' LV4_K_break' LV4_S_prev' LV4_ K_prev'])  
title( 'Loctite 2700' )  
xlabel( '                  Skruv lossbr.             Kolv l ossbr.                
Skruv segdr.               Kolv segdr.                  ' )  
ylabel( 'Moment [Nm]' )  
  
%% Huvudtest  
  
skruv_stor = xlsread( 'Sammanställning_skruv_stor.xls' );  
kolv_stor = xlsread( 'Sammanställning_kolv_stor.xls' );  
  
  
S_stor_break_torque=[];  % Vektorer att spara break och prevail-värden i  
S_stor_prev_torque=[];  
K_stor_break_torque=[];  
K_stor_prev_torque=[];  
  
[rs cs]=size(skruv_stor);  % Storlek skruvmatrisen  
[rsk csk]=size(kolv_stor);  % Storlek skruvmatrisen  
n=0;  
  
for  k=1:cs/2  
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    S_stor_prev_torque(k)=skruv_stor(end,2*k);    % Prevail = sista värde i 
resp. momentkolumn  
     
    S_stor_angle=skruv_stor(:,n+1);   % Vinkel i aktuellt testnummer  
    S_stor_torque=skruv_stor(:,2*k);  % Moment i aktuellt testnummer  
    
       S_stor_mat=[S_stor_angle S_stor_torque];  
    
    S_stor_mom=[];   % Hjälpvektor som spara momentet för respektive vin kel 
under 8 grader (topp infaller innan 8)  
    
    m=1;  
     
   while  S_stor_mat(m,1)<8   %Plockar ut break som högsta momentvärde under 
8 grader  
    S_stor_mom(m)=S_stor_mat(m,2);  
    S_stor_break_torque(k)=max(S_stor_mom);  
    m=m+1;  
   end  
     
    n=n+2;  
end  
  
 e=0;  
for  dd=1:csk/2  
     
    K_stor_prev_torque(dd)=kolv_stor(end,2*dd);  
  
    K_stor_angle=kolv_stor(:,e+1);  
    K_stor_torque=kolv_stor(:,2*dd);  
    
    K_stor_mat=[K_stor_angle K_stor_torque];  
    
    K_stor_mom=[];  
    
    b=1;  
     
    while  K_stor_mat(b,1)<5  
    K_stor_mom(b)=K_stor_mat(b,2);  
    K_stor_break_torque(dd)=max(K_stor_mom);  
    b=b+1;  
   end   
  
    e=e+2;  
end  
   
NNBK_S_stor_break=[S_stor_break_torque(1) S_stor_br eak_torque(2) 
S_stor_break_torque(3) S_stor_break_torque(4) S_sto r_break_torque(5)];  
ONA_S_stor_break=[S_stor_break_torque(6) S_stor_bre ak_torque(7) 
S_stor_break_torque(8) S_stor_break_torque(9) S_sto r_break_torque(10)];  
ONB_S_stor_break=[S_stor_break_torque(11) S_stor_br eak_torque(12) 
S_stor_break_torque(13) S_stor_break_torque(14) S_s tor_break_torque(15)];  
ONC_S_stor_break=[S_stor_break_torque(16) S_stor_br eak_torque(17) 
S_stor_break_torque(18) S_stor_break_torque(19) S_s tor_break_torque(20)];  
OTA_S_stor_break=[S_stor_break_torque(21) S_stor_br eak_torque(22) 
S_stor_break_torque(23) S_stor_break_torque(24) S_s tor_break_torque(25)];  
OTB_S_stor_break=[S_stor_break_torque(26) S_stor_br eak_torque(27) 
S_stor_break_torque(28) S_stor_break_torque(29) S_s tor_break_torque(30)];  
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OTC_S_stor_break=[S_stor_break_torque(31) S_stor_br eak_torque(32) 
S_stor_break_torque(33) S_stor_break_torque(34) S_s tor_break_torque(35)];  
NTA_S_stor_break=[S_stor_break_torque(36) S_stor_br eak_torque(37) 
S_stor_break_torque(38) S_stor_break_torque(39) S_s tor_break_torque(40)];  
NTB_S_stor_break=[S_stor_break_torque(41) S_stor_br eak_torque(42) 
S_stor_break_torque(43) S_stor_break_torque(44) S_s tor_break_torque(45)];  
NTC_S_stor_break=[S_stor_break_torque(46) S_stor_br eak_torque(47) 
S_stor_break_torque(48) S_stor_break_torque(49) S_s tor_break_torque(50)];  
TTA_S_stor_break=[S_stor_break_torque(51) S_stor_br eak_torque(52) 
S_stor_break_torque(53) S_stor_break_torque(54) S_s tor_break_torque(55)];  
TTB_S_stor_break=[S_stor_break_torque(56) S_stor_br eak_torque(57) 
S_stor_break_torque(58) S_stor_break_torque(59) S_s tor_break_torque(60)];  
TTC_S_stor_break=[S_stor_break_torque(61) S_stor_br eak_torque(62) 
S_stor_break_torque(63) S_stor_break_torque(64) S_s tor_break_torque(65)];  
NNDK_S_stor_break=[S_stor_break_torque(66) S_stor_b reak_torque(67) 
S_stor_break_torque(68) S_stor_break_torque(69) S_s tor_break_torque(70)];  
OND_S_stor_break=[S_stor_break_torque(71) S_stor_br eak_torque(72) 
S_stor_break_torque(73) S_stor_break_torque(74) S_s tor_break_torque(75)];  
OTD_S_stor_break=[S_stor_break_torque(76) S_stor_br eak_torque(77) 
S_stor_break_torque(78) S_stor_break_torque(79) S_s tor_break_torque(80)];  
NTD_S_stor_break=[S_stor_break_torque(81) S_stor_br eak_torque(82) 
S_stor_break_torque(83) S_stor_break_torque(84) S_s tor_break_torque(85)];  
TTD_S_stor_break=[S_stor_break_torque(86) S_stor_br eak_torque(87) 
S_stor_break_torque(88) S_stor_break_torque(89) S_s tor_break_torque(90)];  
ON_S_stor_break=[S_stor_break_torque(91) S_stor_bre ak_torque(92) 
S_stor_break_torque(93) S_stor_break_torque(94) S_s tor_break_torque(95)];  
OT_S_stor_break=[S_stor_break_torque(96) S_stor_bre ak_torque(97) 
S_stor_break_torque(98) S_stor_break_torque(99) S_s tor_break_torque(100)];  
NN_S_stor_break=[S_stor_break_torque(101) S_stor_br eak_torque(102) 
S_stor_break_torque(103) S_stor_break_torque(104) 
S_stor_break_torque(105)];  
NT_S_stor_break=[S_stor_break_torque(106) S_stor_br eak_torque(107) 
S_stor_break_torque(108) S_stor_break_torque(109) 
S_stor_break_torque(110)];  
TT_S_stor_break=[S_stor_break_torque(111) S_stor_br eak_torque(112) 
S_stor_break_torque(113) S_stor_break_torque(114) 
S_stor_break_torque(115)];  
   
NNBK_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(1) S_stor_prev _torque(2) 
S_stor_prev_torque(3) S_stor_prev_torque(4) S_stor_ prev_torque(5)];  
ONA_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(6) S_stor_prev_ torque(7) 
S_stor_prev_torque(8) S_stor_prev_torque(9) S_stor_ prev_torque(10)];  
ONB_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(11) S_stor_prev _torque(12) 
S_stor_prev_torque(13) S_stor_prev_torque(14) S_sto r_prev_torque(15)];  
ONC_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(16) S_stor_prev _torque(17) 
S_stor_prev_torque(18) S_stor_prev_torque(19) S_sto r_prev_torque(20)];  
OTA_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(21) S_stor_prev _torque(22) 
S_stor_prev_torque(23) S_stor_prev_torque(24) S_sto r_prev_torque(25)];  
OTB_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(26) S_stor_prev _torque(27) 
S_stor_prev_torque(28) S_stor_prev_torque(29) S_sto r_prev_torque(30)];  
OTC_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(31) S_stor_prev _torque(32) 
S_stor_prev_torque(33) S_stor_prev_torque(34) S_sto r_prev_torque(35)];  
NTA_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(36) S_stor_prev _torque(37) 
S_stor_prev_torque(38) S_stor_prev_torque(39) S_sto r_prev_torque(40)];  
NTB_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(41) S_stor_prev _torque(42) 
S_stor_prev_torque(43) S_stor_prev_torque(44) S_sto r_prev_torque(45)];  
NTC_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(46) S_stor_prev _torque(47) 
S_stor_prev_torque(48) S_stor_prev_torque(49) S_sto r_prev_torque(50)];  
TTA_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(51) S_stor_prev _torque(52) 
S_stor_prev_torque(53) S_stor_prev_torque(54) S_sto r_prev_torque(55)];  
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TTB_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(56) S_stor_prev _torque(57) 
S_stor_prev_torque(58) S_stor_prev_torque(59) S_sto r_prev_torque(60)];  
TTC_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(61) S_stor_prev _torque(62) 
S_stor_prev_torque(63) S_stor_prev_torque(64) S_sto r_prev_torque(65)];  
NNDK_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(66) S_stor_pre v_torque(67) 
S_stor_prev_torque(68) S_stor_prev_torque(69) S_sto r_prev_torque(70)];  
OND_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(71) S_stor_prev _torque(72) 
S_stor_prev_torque(73) S_stor_prev_torque(74) S_sto r_prev_torque(75)];  
OTD_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(76) S_stor_prev _torque(77) 
S_stor_prev_torque(78) S_stor_prev_torque(79) S_sto r_prev_torque(80)];  
NTD_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(81) S_stor_prev _torque(82) 
S_stor_prev_torque(83) S_stor_prev_torque(84) S_sto r_prev_torque(85)];  
TTD_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(86) S_stor_prev _torque(87) 
S_stor_prev_torque(88) S_stor_prev_torque(89) S_sto r_prev_torque(90)];  
ON_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(91) S_stor_prev_ torque(92) 
S_stor_prev_torque(93) S_stor_prev_torque(94) S_sto r_prev_torque(95)];  
OT_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(96) S_stor_prev_ torque(97) 
S_stor_prev_torque(98) S_stor_prev_torque(99) S_sto r_prev_torque(100)];  
NN_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(101) S_stor_prev _torque(102) 
S_stor_prev_torque(103) S_stor_prev_torque(104) S_s tor_prev_torque(105)];  
NT_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(106) S_stor_prev _torque(107) 
S_stor_prev_torque(108) S_stor_prev_torque(109) S_s tor_prev_torque(110)];  
TT_S_stor_prev=[S_stor_prev_torque(111) S_stor_prev _torque(112) 
S_stor_prev_torque(113) S_stor_prev_torque(114) S_s tor_prev_torque(115)];  
  
 STA_K_stor_break=[K_stor_break_torque(1) K_stor_br eak_torque(2) 
K_stor_break_torque(3) K_stor_break_torque(4) K_sto r_break_torque(5)];  
STB_K_stor_break=[K_stor_break_torque(6) K_stor_bre ak_torque(7) 
K_stor_break_torque(8) K_stor_break_torque(9) K_sto r_break_torque(10)];  
STC_K_stor_break=[K_stor_break_torque(11) K_stor_br eak_torque(12) 
K_stor_break_torque(13) K_stor_break_torque(14) K_s tor_break_torque(15)];  
STD_K_stor_break=[K_stor_break_torque(16) K_stor_br eak_torque(17) 
K_stor_break_torque(18) K_stor_break_torque(19) K_s tor_break_torque(20)];  
SNBR_K_stor_break=[K_stor_break_torque(21) K_stor_b reak_torque(22) 
K_stor_break_torque(23) K_stor_break_torque(24) K_s tor_break_torque(25)];  
SNDR_K_stor_break=[K_stor_break_torque(26) K_stor_b reak_torque(27) 
K_stor_break_torque(28) K_stor_break_torque(29) K_s tor_break_torque(30)];  
SN_K_stor_break=[K_stor_break_torque(31) K_stor_bre ak_torque(32) 
K_stor_break_torque(33) K_stor_break_torque(34) K_s tor_break_torque(35)];  
ST_K_stor_break=[K_stor_break_torque(36) K_stor_bre ak_torque(37) 
K_stor_break_torque(38) K_stor_break_torque(39) K_s tor_break_torque(40)];  
  
 STA_K_stor_prev=[K_stor_prev_torque(1) K_stor_prev _torque(2) 
K_stor_prev_torque(3) K_stor_prev_torque(4) K_stor_ prev_torque(5)];  
STB_K_stor_prev=[K_stor_prev_torque(6) K_stor_prev_ torque(7) 
K_stor_prev_torque(8) K_stor_prev_torque(9) K_stor_ prev_torque(10)];  
STC_K_stor_prev=[K_stor_prev_torque(11) K_stor_prev _torque(12) 
K_stor_prev_torque(13) K_stor_prev_torque(14) K_sto r_prev_torque(15)];  
STD_K_stor_prev=[K_stor_prev_torque(16) K_stor_prev _torque(17) 
K_stor_prev_torque(18) K_stor_prev_torque(19) K_sto r_prev_torque(20)];  
SNBR_K_stor_prev=[K_stor_prev_torque(21) K_stor_pre v_torque(22) 
K_stor_prev_torque(23) K_stor_prev_torque(24) K_sto r_prev_torque(25)];  
SNDR_K_stor_prev=[K_stor_prev_torque(26) K_stor_pre v_torque(27) 
K_stor_prev_torque(28) K_stor_prev_torque(29) K_sto r_prev_torque(30)];  
SN_K_stor_prev=[K_stor_prev_torque(31) K_stor_prev_ torque(32) 
K_stor_prev_torque(33) K_stor_prev_torque(34) K_sto r_prev_torque(35)];  
ST_K_stor_prev=[K_stor_prev_torque(36) K_stor_prev_ torque(37) 
K_stor_prev_torque(38) K_stor_prev_torque(39) K_sto r_prev_torque(40)];  
  
 %% Utskrift  
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disp( 'medelvärde_break    median_break    std_break    m edelvärde_prev    
median_prev    std_prev' )  
  
Values_skruv_stortest=[mean(ONA_S_stor_break) media n(ONA_S_stor_break) 
std(ONA_S_stor_break) mean(ONA_S_stor_prev) median( ONA_S_stor_prev) 
std(ONA_S_stor_prev)  
    mean(ONB_S_stor_break) median(ONB_S_stor_break)  std(ONB_S_stor_break) 
mean(ONB_S_stor_prev) median(ONB_S_stor_prev) std(O NB_S_stor_prev)  
    mean(ONC_S_stor_break) median(ONC_S_stor_break)  std(ONC_S_stor_break) 
mean(ONC_S_stor_prev) median(ONC_S_stor_prev) std(O NC_S_stor_prev)  
    mean(OND_S_stor_break) median(OND_S_stor_break)  std(OND_S_stor_break) 
mean(OND_S_stor_prev) median(OND_S_stor_prev) std(O ND_S_stor_prev)  
    mean(OTA_S_stor_break) median(OTA_S_stor_break)  std(OTA_S_stor_break) 
mean(OTA_S_stor_prev) median(OTA_S_stor_prev) std(O TA_S_stor_prev)  
    mean(OTB_S_stor_break) median(OTB_S_stor_break)  std(OTB_S_stor_break) 
mean(OTB_S_stor_prev) median(OTB_S_stor_prev) std(O TB_S_stor_prev)  
    mean(OTC_S_stor_break) median(OTC_S_stor_break)  std(OTC_S_stor_break) 
mean(OTC_S_stor_prev) median(OTC_S_stor_prev) std(O TC_S_stor_prev)  
    mean(OTD_S_stor_break) median(OTD_S_stor_break)  std(OTD_S_stor_break) 
mean(OTD_S_stor_prev) median(OTD_S_stor_prev) std(O TD_S_stor_prev)  
    mean(NTA_S_stor_break) median(NTA_S_stor_break)  std(NTA_S_stor_break) 
mean(NTA_S_stor_prev) median(NTA_S_stor_prev) std(N TA_S_stor_prev)  
    mean(NTB_S_stor_break) median(NTB_S_stor_break)  std(NTB_S_stor_break) 
mean(NTB_S_stor_prev) median(NTB_S_stor_prev) std(N TB_S_stor_prev)  
    mean(NTC_S_stor_break) median(NTC_S_stor_break)  std(NTC_S_stor_break) 
mean(NTC_S_stor_prev) median(NTC_S_stor_prev) std(N TC_S_stor_prev)  
    mean(NTD_S_stor_break) median(NTD_S_stor_break)  std(NTD_S_stor_break) 
mean(NTD_S_stor_prev) median(NTD_S_stor_prev) std(N TD_S_stor_prev)  
    mean(TTA_S_stor_break) median(TTA_S_stor_break)  std(TTA_S_stor_break) 
mean(TTA_S_stor_prev) median(TTA_S_stor_prev) std(T TA_S_stor_prev)  
    mean(TTB_S_stor_break) median(TTB_S_stor_break)  std(TTB_S_stor_break) 
mean(TTB_S_stor_prev) median(TTB_S_stor_prev) std(T TB_S_stor_prev)  
    mean(TTC_S_stor_break) median(TTC_S_stor_break)  std(TTC_S_stor_break) 
mean(TTC_S_stor_prev) median(TTC_S_stor_prev) std(T TC_S_stor_prev)  
    mean(TTD_S_stor_break) median(TTD_S_stor_break)  std(TTD_S_stor_break) 
mean(TTD_S_stor_prev) median(TTD_S_stor_prev) std(T TD_S_stor_prev)  
    mean(NNBK_S_stor_break) median(NNBK_S_stor_brea k) 
std(NNBK_S_stor_break) mean(NNBK_S_stor_prev) media n(NNBK_S_stor_prev) 
std(NNBK_S_stor_prev)  
    mean(NNDK_S_stor_break) median(NNDK_S_stor_brea k) 
std(NNDK_S_stor_break) mean(NNDK_S_stor_prev) media n(NNDK_S_stor_prev) 
std(NNDK_S_stor_prev)  
    mean(ON_S_stor_break) median(ON_S_stor_break) s td(ON_S_stor_break) 
mean(ON_S_stor_prev) median(ON_S_stor_prev) std(ON_ S_stor_prev)  
    mean(OT_S_stor_break) median(OT_S_stor_break) s td(OT_S_stor_break) 
mean(OT_S_stor_prev) median(OT_S_stor_prev) std(OT_ S_stor_prev)  
    mean(NN_S_stor_break) median(NN_S_stor_break) s td(NN_S_stor_break) 
mean(NN_S_stor_prev) median(NN_S_stor_prev) std(NN_ S_stor_prev)  
    mean(NT_S_stor_break) median(NT_S_stor_break) s td(NT_S_stor_break) 
mean(NT_S_stor_prev) median(NT_S_stor_prev) std(NT_ S_stor_prev)  
    mean(TT_S_stor_break) median(TT_S_stor_break) s td(TT_S_stor_break) 
mean(TT_S_stor_prev) median(TT_S_stor_prev) std(TT_ S_stor_prev)]  
   
Values_kolv_stortest=[mean(STA_K_stor_break) median (STA_K_stor_break) 
std(STA_K_stor_break) mean(STA_K_stor_prev) median( STA_K_stor_prev) 
std(STA_K_stor_prev)  
    mean(STB_K_stor_break) median(STB_K_stor_break)  std(STB_K_stor_break) 
mean(STB_K_stor_prev) median(STB_K_stor_prev) std(S TB_K_stor_prev)  
    mean(STC_K_stor_break) median(STC_K_stor_break)  std(STC_K_stor_break) 
mean(STC_K_stor_prev) median(STC_K_stor_prev) std(S TC_K_stor_prev)  
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    mean(STD_K_stor_break) median(STD_K_stor_break)  std(STD_K_stor_break) 
mean(STD_K_stor_prev) median(STD_K_stor_prev) std(S TD_K_stor_prev)  
    mean(SNBR_K_stor_break) median(SNBR_K_stor_brea k) 
std(SNBR_K_stor_break) mean(SNBR_K_stor_prev) media n(SNBR_K_stor_prev) 
std(SNBR_K_stor_prev)  
    mean(SNDR_K_stor_break) median(SNDR_K_stor_brea k) 
std(SNDR_K_stor_break) mean(SNDR_K_stor_prev) media n(SNDR_K_stor_prev) 
std(SNDR_K_stor_prev)  
    mean(SN_K_stor_break) median(SN_K_stor_break) s td(SN_K_stor_break) 
mean(SN_K_stor_prev) median(SN_K_stor_prev) std(SN_ K_stor_prev)  
    mean(ST_K_stor_break) median(ST_K_stor_break) s td(ST_K_stor_break) 
mean(ST_K_stor_prev) median(ST_K_stor_prev) std(ST_ K_stor_prev)]  
   
%% Skruv Temperaturtest  
  
  
skruv_temp = xlsread( 'Sammanstallning_skruv_temp.xls' );  
skruv_kontroll = xlsread( 'Sammanstallning_skruv_kontroll.xls' );  
   
S_temp_break_torque=[];  % Vektorer att spara break och prevail-värden i  
S_temp_prev_torque=[];  
S_kontroll_break_torque=[];  
S_kontroll_prev_torque=[];  
  
[rs cs]=size(skruv_temp);  % Storlek skruvmatrisen  
[rsk csk]=size(skruv_kontroll);  % Storlek skruvmatrisen  
n=0;  
  
for  k=1:cs/2  
    S_temp_prev_torque(k)=skruv_temp(end,2*k);    % Prevail = sista värde i 
resp. momentkolumn  
     
    S_temp_angle=skruv_temp(:,n+1);   % Vinkel i aktuellt testnummer  
    S_temp_torque=skruv_temp(:,2*k);  % Moment i aktuellt testnummer  
    
    
    S_temp_mat=[S_temp_angle S_temp_torque];  
    
    S_temp_mom=[];   % Hjälpvektor som spara momentet för respektive vin kel 
under 8 grader (topp infaller innan 8)  
    
    m=1;  
     
   while  S_temp_mat(m,1)<8   %Plockar ut break som högsta momentvärde under 
8 grader  
    S_temp_mom(m)=S_temp_mat(m,2);  
    S_temp_break_torque(k)=max(S_temp_mom);  
    m=m+1;  
   end  
     
    n=n+2;  
end  
   
e=0;  
for  dd=1:csk/2  
     
    S_kontroll_prev_torque(dd)=skruv_kontroll(end,2 *dd);  
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    S_kontroll_angle=skruv_kontroll(:,e+1);  
    S_kontroll_torque=skruv_kontroll(:,2*dd);  
    
    S_kontroll_mat=[S_kontroll_angle S_kontroll_tor que];  
    
    S_kontroll_mom=[];  
    
    b=1;  
     
    while  S_kontroll_mat(b,1)<5  
    S_kontroll_mom(b)=S_kontroll_mat(b,2);  
    S_kontroll_break_torque(dd)=max(S_kontroll_mom) ;  
    b=b+1;  
   end   
  
    e=e+2;  
end  
  
NNBT_S_break=[S_temp_break_torque(1) S_temp_break_t orque(2) 
S_temp_break_torque(3) S_temp_break_torque(4) S_tem p_break_torque(5)];  
NNDT_S_break=[S_temp_break_torque(6) S_temp_break_t orque(7) 
S_temp_break_torque(8) S_temp_break_torque(9) S_tem p_break_torque(10)];  
NNCT_S_break=[S_temp_break_torque(11) S_temp_break_ torque(12) 
S_temp_break_torque(13) S_temp_break_torque(14) S_t emp_break_torque(15)];  
NNAT_S_break=[S_temp_break_torque(16) S_temp_break_ torque(17) 
S_temp_break_torque(18) S_temp_break_torque(19) S_t emp_break_torque(20)];  
  
NNBT_S_prev=[S_temp_prev_torque(1) S_temp_prev_torq ue(2) 
S_temp_prev_torque(3) S_temp_prev_torque(4) S_temp_ prev_torque(5)];  
NNDT_S_prev=[S_temp_prev_torque(6) S_temp_prev_torq ue(7) 
S_temp_prev_torque(8) S_temp_prev_torque(9) S_temp_ prev_torque(10)];  
NNCT_S_prev=[S_temp_prev_torque(11) S_temp_prev_tor que(12) 
S_temp_prev_torque(13) S_temp_prev_torque(14) S_tem p_prev_torque(15)];  
NNAT_S_prev=[S_temp_prev_torque(16) S_temp_prev_tor que(17) 
S_temp_prev_torque(18) S_temp_prev_torque(19) S_tem p_prev_torque(20)];  
  
% Utskrift  
disp( 'medelvärde_break    median_break    std_break    m edelvärde_prev    
median_prev    std_prev' )  
  
Values_skruv_temptest=[mean(NNAT_S_break) median(NN AT_S_break) 
std(NNAT_S_break) mean(NNAT_S_prev) median(NNAT_S_p rev) std(NNAT_S_prev)  
                       mean(NNBT_S_break) median(NN BT_S_break) 
std(NNBT_S_break) mean(NNBT_S_prev) median(NNBT_S_p rev) std(NNBT_S_prev)  
                       mean(NNCT_S_break) median(NN CT_S_break) 
std(NNCT_S_break) mean(NNCT_S_prev) median(NNCT_S_p rev) std(NNCT_S_prev)  
                       mean(NNDT_S_break) median(NN DT_S_break) 
std(NNDT_S_break) mean(NNDT_S_prev) median(NNDT_S_p rev) std(NNDT_S_prev)]  
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Appendix VI – Matlabkod cylindertest 
 
%% Förtest cylinderförband 
 
clear all 
close all 
clc 
 
LV1=[13374,11648,14866,10740,13348]'; 
LV2=[7853,7895,5986,7626,6103]'; 
LV3=[7427,8013,8620,10168,9794]'; 
LV4=[7225,7773,6087,7310,9228]'; 
LV5=[6877,6829,8669,8003,4489]'; 
LV6=[7779,6956,7643,8210,5842]'; 
LV7=[6251,6841,6876,7874,7403]'; 
LV8=[7745,6766,6818,6341,7082]'; 
LV9=[7353,4874,5161,4865,6369]'; 
LV10=[7465,6054,6722,9868,7413]'; 
LV11=[8488,7469,7921,8686,6700]'; 
 
LV=[LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 LV9 LV10 LV11];  
 
P1=[0.048 0.027 0.040 0.017 0.034]; 
P2=[0.023 0.031 0.017 0.020 0.017]; 
P3=[0.010 0.087 0.026 0.032 0.025]; 
P4=[0.023 0.024 0.021 0.020 0.030]; 
P5=[0.024 0.019 0.027 0.024 0.018]; 
P6=[0.024 0.021 0.023 0.024 0.023]; 
P7=[0.020 0.026 0.020 0.017 0.019]; 
P8=[0.020 0.022 0.021 0.023 0.026]; 
P9=[0.017 0.015 0.025 0.029 0.024]; 
P10=[0.024 0.018 0.019 0.047 0.029]; 
P11=[0.037 0.040 0.044 0.041 0.021]; 
 
figure(1) 
 
boxplot(LV/1000) 
xlabel('Låsvätska') 
ylabel('Lossbrytningskraft [kN]') 
title('Cylinderpassning Förtest') 
 
 
figure(2) 
subplot(4,3,1) 
normplot(LV1) 
subplot(4,3,2) 
normplot(LV2) 
subplot(4,3,3) 
normplot(LV3) 
subplot(4,3,4) 
normplot(LV4) 
subplot(4,3,5) 
normplot(LV5) 
subplot(4,3,6) 
normplot(LV6) 
subplot(4,3,7) 
normplot(LV7) 
subplot(4,3,8) 
normplot(LV8) 
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subplot(4,3,9) 
normplot(LV9) 
subplot(4,3,10) 
normplot(LV10) 
subplot(4,3,11) 
normplot(LV11) 
 
P1_sort=[0.017 0.027 0.034 0.040 0.048]; 
P2_sort=[0.017 0.017 0.020 0.023 0.031]; 
P3_sort=[0.010 0.025 0.026 0.032 0.087]; 
P4_sort=[0.020 0.021 0.023 0.024 0.030]; 
P5_sort=[0.018 0.019 0.024 0.024 0.027]; 
P6_sort=[0.021 0.023 0.024 0.023 0.024]; 
P7_sort=[0.017 0.019 0.020 0.020 0.026]; 
P8_sort=[0.020 0.021 0.022 0.023 0.026]; 
P9_sort=[0.015 0.017 0.024 0.025 0.029]; 
P10_sort=[0.018 0.019 0.024 0.029 0.047]; 
P11_sort=[0.021 0.037 0.040 0.041 0.044]; 
 
LV1_sort=[10740 11648 13348 14866 13374]/1000; 
LV2_sort=[6103 5986 7626 7853 7895]/1000; 
LV3_sort=[7427 9794 8620 10168 8013]/1000; 
LV4_sort=[7310 6087 7225 7773 9228]/1000; 
LV5_sort=[4489 6829 6877 8003 8669]/1000; 
LV6_sort=[6956 7643 8210 5842 7779]/1000; 
LV7_sort=[7874 7403 6251 6876 6841]/1000; 
LV8_sort=[7745 6818 6766 6341 7082]/1000; 
LV9_sort=[4874 7353 6369 5161 4865]/1000; 
LV10_sort=[6054 6722 7465 7413 9868]/1000; 
LV11_sort=[6700 8488 7469 8686 7921]/1000; 
 
figure(3) 
plot(P1_sort,LV1_sort,P3_sort,LV3_sort,P11_sort,LV1 1_sort) 
 
xlabel('Passning [mm]') 
ylabel('Lossbrytningskraft [kN]') 
title('Kraft vs passning') 
legend('603','2700','1324H') 
 
figure(33) 
plot(P1_sort,LV1_sort,P2_sort,LV2_sort,P3_sort,LV3_ sort,P4_sort,LV4_sort,P5
_sort,LV5_sort,P6_sort,LV6_sort,P7_sort,LV7_sort,P8 _sort,LV8_sort,P9_sort,L
V9_sort,P10_sort,LV10_sort,P11_sort,LV11_sort) 
%% Huvudtest cylinderförband 
 
LVa1=[14884 12410 10086 15761 10705]; 
LVa2=[14720 9291 15013 9427 9639]; 
LVa3=[10419 11911 10934 12596 11360]; 
LVa4=[8511 10130 9347 9788 8513]; 
 
LVb1=[7399 7593 8089 6963 5306]; 
LVb2=[6585 6766 9290 6239 6389]; 
LVb3=[9307 10258 9178 9217 8988]; 
LVb4=[8488 9095 8784 8646 9088]; 
 
LVc1=[6403 6794 6555 5624 8802]; 
LVc2=[6014 6310 5911 5891 5533]; 
LVc3=[8917 8069 8729 9629 8873]; 
LVc4=[6706 7269 5207 8283 7520]; 
 
UN=[6194 3072 5883 5837 4866 5428 4029 5525 4944 60 40]; 



 
KTH Maskinkonstruktion Appendix VI III 

UT=[3092 1815 2403 1555 3167 1872 2651 2513 3201 14 31]; 
 
Pa1=[0.033 0.035 0.019 0.021 0.024]; 
Pa2=[0.024 0.021 0.026 0.025 0.027]; 
Pa3=[0.037 0.037 0.039 0.043 0.037]; 
Pa4=[0.034 0.040 0.040 0.039 0.033]; 
 
Pb1=[0.021 0.028 0.018 0.022 0.021]; 
Pb2=[0.015 0.022 0.023 0.020 0.020]; 
Pb3=[0.032 0.040 0.035 0.041 0.041]; 
Pb4=[0.040 0.037 0.034 0.035 0.034]; 
 
Pc1=[0.027 0.020 0.025 0.016 0.017]; 
Pc2=[0.016 0.018 0.004 0.020 0.017]; 
Pc3=[0.037 0.037 0.036 0.046 0.046]; 
Pc4=[0.042 0.043 0.043 0.034 0.030]; 
 
PUN=[0.035 0.040 0.036 0.035 0.034 0.038 0.034 0.03 8 0.036 0.034]; 
PUT=[0.026 0.021 0.018 0.020 0.017 0.012 0.023 0.01 8 0.027 0.018]; 
 
LV603=[LV1' LVa2]; 
P603=[P1 Pa2]; 
 
LV2700=[LV3' LVb2]; 
P2700=[P3 Pb2]; 
 
LV1324H=[LV11' LVc2]; 
P1324H=[P11 Pc2]; 
 
figure(4) 
plot(P603,LV603/1000,'o',P2700,LV2700/1000,'+',P132 4H,LV1324H/1000,'*') 
xlabel('Passning [mm]') 
ylabel('Lossbrytningskraft [kN]') 
title('Kraft vs passning') 
legend('603','2700','1324H') 
 
M=[LV1 LVa2' LV3 LVb2' LV11 LVc2']; 
 
figure(5) 
boxplot(M/1000) 
xlabel('603 för, 603 stor, 2700 för, 2700 stor, 132 4H för, 1324H stor') 
ylabel('Lossbrytningskraft [kN]') 
title('Förtest vs stortest') 
 
figure(6) 
boxplot([LVa1' LVa2' LVa3' LVa4']/1000) 
xlabel('Konfiguration') 
ylabel('Lossbrytningskraft [kN]') 
title('Låsvätska Loctite 603') 
 
figure(7) 
boxplot([LVb1' LVb2' LVb3' LVb4']/1000) 
xlabel('Konfiguration') 
ylabel('Lossbrytningskraft [kN]') 
title('Låsvätska Loctite 2700') 
 
figure(8) 
boxplot([LVc1' LVc2' LVc3' LVc4']/1000) 
xlabel('Konfiguration') 
ylabel('Lossbrytningskraft [kN]') 
title('Låsvätska 1324H') 
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figure(9) 
subplot(2,2,1) 
normplot(LV603) 
 
subplot(2,2,2) 
normplot(LV2700) 
 
subplot(2,2,3) 
normplot(LV1324H) 
 
figure(10) 
plot(Pa1,LVa1,'o',Pa3,LVa3,'*') 
 
figure(11) 
plot(P3,LV3','o',Pb2,LVb2,'*') 
 
figure(12) 
plot(PUN,UN,'x',PUT,UT,'o') 
 
figure(13) 
 
subplot(3,1,1) 
plot(PUT,UT/1000,'o',P603,LV603/1000,'*',PUN,UN/100 0,'+',Pa4,LVa4/1000,'x') 
title('Loctite 603') 
legend('Titan utan LV','Titan med LV','Natur utan L V','Natur med LV') 
 
subplot(3,1,2) 
plot(PUT,UT/1000,'o',P2700,LV2700/1000,'*',PUN,UN/1 000,'+',Pb4,LVb4/1000,'x
') 
title('Loctite 2700') 
 
subplot(3,1,3) 
plot(PUT,UT/1000,'o',P1324H,LV1324H/1000,'*',PUN,UN /1000,'+',Pc4,LVc4/1000,
'x') 
xlabel('Passning [mm]') 
ylabel('Lossbrytningskraft [kN]') 
title('Threebond 1324H') 
 
%% Utskrift 
 
disp('Rad = konfiguration 1,2,3,4') 
disp('Medelv_Lossbr [N] STD_Lossbr [N] Medelv_Passn ing [mm] STD_Passning 
[mm]') 
 
Resultat_603=[mean(LVa1/1000) std(LVa1/1000) mean(P a1) std(Pa1); 
    mean(LVa2/1000) std(LVa2/1000) mean(Pa2) std(Pa 2); 
    mean(LVa3/1000) std(LVa3/1000) mean(Pa3) std(Pa 3); 
    mean(LVa4/1000) std(LVa4/1000) mean(Pa4) std(Pa 4)] 
 
Resultat_2700=[mean(LVb1/1000) std(LVb1/1000) mean( Pb1) std(Pb1); 
    mean(LVb2/1000) std(LVb2/1000) mean(Pb2) std(Pb 2); 
    mean(LVb3/1000) std(LVb3/1000) mean(Pb3) std(Pb 3); 
    mean(LVb4/1000) std(LVb4/1000) mean(Pb4) std(Pb 4)] 
 
Resultat_1324H=[mean(LVc1/1000) std(LVc1/1000) mean (Pc1) std(Pc1); 
    mean(LVc2/1000) std(LVc2/1000) mean(Pc2) std(Pc 2); 
    mean(LVc3/1000) std(LVc3/1000) mean(Pc3) std(Pc 3); 
    mean(LVc4/1000) std(LVc4/1000) mean(Pc4) std(Pc 4)] 
 
Resultat_Utan=[mean(UN/1000) std(UN/1000) mean(PUN)  std(PUN); 
    mean(UT/1000) std(UT/1000) mean(PUT) std(PUT)] 


