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Förord
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motsvarande 15 högskolepoäng. Detta projekt har utförts i samarbete med GE Healthcare Umeå 
som tilldelat uppdraget och bistått med handledning och material. Allt arbete är verkställt i 
Teknikhuset på campus i Umeå där Umeå Universitetet har bistått med handledare, verkstad och 
annan teknisk utrustning. 

Jag vill rikta ett tack till min handledare Leif Johansson på Umeå Universitet som bistått med sin 
erfarenhet och kunskap om skruvförband.  Jag tillägnar även ett tack till Fredrik Holmgren med 
sin kunskap och hjälpsamhet vid tillverkningen av testbänken. Jag vill även förmedla ett stort tack 
till Ken Zajac, Tamara Klajic, och Sven Stigenlöv på GE Healthcare för sitt engagemang och 
tillmötesgående inställning.

 



Sammanfattning 
Gänglåsningsadhesiv är en vanlig komponent hos många tillverkare för att skydda mot vibrationer 
och glappning. Detta fungerar dock inte som önskat på rostfritt stål. Syftet med arbetet är att utreda 
om självlåsande gängor kan ersätta gänglåsningsadhesiv för att säkerställa kvalitén i förbandet 
samt minska monteringstider. 

I detta arbete har en metod för testning av uppdragningsmoment konstruerats, tillverkats och 
genomförts för självlåsande gängor (SELF-LOCK) samt för gängor med standardbasprofil och 
gänglåsningsadhesiv (Loctite) applicerat. Konstruktionen som tillämpats till testet är bestående av 
en skiva rostfritt stål med en godstjocklek på 26 mm. Skivan är bearbetad med gängade hål för 
SELF-LOCK gängor samt gängor med standardbasprofil. Storlekarna på hålen är M6, M8, M10, 
M12 och M16. Samtliga storlekar är tillämpade för båda gänglåsningssystemen.

Testet utgår ifrån att undersöka de två olika gänglåsningssystemens uppdragningsmoment vid 
förspända förband, med en förspänning på 73 % av sträckgränsen för 8.8 hållfasthetsklass.
Mätutrustning i testet är en digital fjädervåg fäst i ett ledhantag. Avståndet från skruvenscentrum 
till fjädervågens infästning på ledhantaget är 290 millimeter. Alla skruvar lagras med ett axiallager 
mellan gods och skruvhuvud för att kunna bortse från skruvskallsfriktionen. 

Efter analys av resultatet, kan det konstateras att SELF-LOCK gängor inte ger högre 
uppdragningsmoment än grovdelad metriska gängor med Loctite applicerat. Skillnaden i procent 
hamnar på ett snitt av 12 % högre uppdragningsmoment till Loctites fördel. Jämförelseanalysen 
visar dock en fördel för SELF-LOCK där bland annat monteringstiden för att hämta och applicera 
Loctite tog 23 sekunder. Vilket är tid som kan sparas om SELF-LOCK implementeras.

Även om SELF-LOCK gängorna inte uppfyllde kravet för uppdragningsmomentet så ser jag ändå 
att detta utreds vidare då SELF-LOCK systemet bland annat är bättre ur miljö- och 
arbetsmiljösynpunkt samt även tidsmässigt fördelaktigt. Detta ger stora fördelar för människor 
som jobbar i produktion där Loctite används men det kan även ge ekonomiska fördelar för 
företaget på långsikt. Förslagsvis bör en mer ekonomisk översikt ingå i en vidare utredning samt 
även fler tester av mekaniska egenskaper såsom vibrationstest genomföras.



Abstract 
Thread-locking adhesive is a common component for many manufacturers, due to its protection 
against vibrations and slipping in screw joints. However, this does not work as desired on stainless 
steel materials. The purpose of this work is to evaluate if self-locking threads can replace thread 
locking adhesive to ensure the quality in the screw joints and reduce assembly times.

In this work, a method for testing the loosening torque has been designed, manufactured and 
implemented for self-locking threads (SELF-LOCK) and for threads with standard base profile 
and thread-locking adhesive (Loctite) applied. The design applied to the test consists of a disc of 
stainless steel with a thickness of 26 mm. The disc is machined with threaded holes for SELF-
LOCK threads and threads with standard base profile. The sizes of the holes are M6, M8, M10, 
M12 and M16. All sizes are applied for both thread locking systems.

The test is based on investigating the two different thread-locking systems loosening torque in the 
case of pre-tensioned joints, with a bias of 73% of the yield strength for 8.8 strength class.
Measuring equipment in this test is a digital spring scale attached to a joint breaker bar. The 
distance from the screw center to the spring scale attachment to the joint breaker bar is 290 mm.
All screws are mounted with an axial bearing between the goods and the screw head in order to 
ignore the screw head friction.

After analysis of the result, it can be noted that SELF-LOCK threads do not provide higher 
loosening torques than coarse pitch metric threads with Loctite applied. The difference in 
percentages falls to an average of 12% higher to Loctite's advantage. However, the comparison 
analysis shows an advantage for SELF-LOCK where among other things, the assembly time for 
retrieving and applying Loctite took 23 seconds. Which is the time that can be saved if SELF-
LOCK is implemented.

Although the SELF-LOCK threads did not meet the requirement for loosening torques, I still want 
to see that this is further investigated due to the fact that the SELF-LOCK system is, among other 
things, better in environmental and work environment viewpoints, and also in terms of time. This 
gives great benefits to people who work in production where Loctite is used, but it can also 
provide economic benefits for the company on a long-term basis. For example, a more economical 
overview should be included in a wider investigation as well as more tests of mechanical 
properties such as vibration tests should be carried out.



Nomenklatur

Beteckning Förklaring Enhet
d Skruvstammens diameter mm
d1 Innerdiameter mm
d2 Medeldiameter mm
dh Frigående hål mm
F Kraft N
Ff Förspänningskraft N
Fst Sträckkraft N
g Tyngdkraftsacceleration m/s2

M Moment Nm
Mv Åtdragningsmoment Nm
Mloss Uppdragningsmoment Nm
m Massa kg
P Gängstigning mm

𝜀1 Friktionsvinkeln °

ϕ Stigningsvinkeln °
µ Friktionskoefficient



Innehållsförteckning

.........................................................................................................................................1. Inledning 1
..................................................................................................................................1.1 Bakgrund 1

......................................................................................................1.2 Syfte och problemställning 1
...........................................................................................................................................1.3 Mål 1

..........................................................................................................................1.4 Avgränsningar 1
................................................................................................................................................2. Teori 1

.....................................................................................................................2.1 Gängans mekanik 1
.................................................................................................................2.1.1 Gängans geometri 2

...........................................................................................................................2.1.2 Förspänning 3
................................................................................................................2.1.3 Monteringsfriktion 3

..............................................................................................................................2.1.4 Smörjning 3
.............................................................................................................2.1.5 Spänningsfördelning 4

...................................................................................................................2.1.4 Momentekvation 4
................................................................................................................2.2 Gänglåsningsadhesiv 5
................................................................................................................2.3 SELF-LOCK gängor 5

..............................................................................................................................................3. Metod 6
...............................................................................................................3.1 Testbänkstillverkning 6

................................................................................................................................3.1.1 Borrning 6
...............................................................................................................................3.1.2 Gängning 7

........................................................................................................................................3.2 Testet 7
..........................................................................................................................................4. Resultat 8

...............................................................................................................................4.1 Testresultat  8
......................................................................................................................4.2 Sammanställning 9

...............................................................................................................................4.3 Tidmätning 9
....................................................................................................................4.4 Jämförelseanalys 10

....................................................................................................................................5. Diskussion 11
.........................................................................................................................5.1 Arbetets gång 11
.........................................................................................................................5.2 Projektplanen 11
.......................................................................................................................5.3 Uppfyllda krav 11

................................................................................................................5.4 Personlig reflektion 11
..................................................................................................................5.5 Analys av resultat 12

.................................................................................................................................5.5.1 Loctite 12
.......................................................................................................................5.5.2 SELF-LOCK 12

...........................................................................................................................5.5.3 Reflektion 12
........................................................................................................................................Referenser 14

..............................................................................................................................................Bilaga 1 A

 



1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
GE Healtcare Umeå är en tillverkare av medicinteknisk utrustning och är en del av GE 
koncernen. Gänglåsningsadhesiv används för de flesta skruvförband i deras produkter men de 
fäster inte som önskat på rostfritt stål. Detta kan leda till att skruvar lossnar. 
 
Ett alternativ till gänglåsningsadhesiv är självlåsande gängor, vilka utnyttjar geometrin i gängan 
för att skapa ett säkert förband med bibehållen åtdragning. 

1.2 Syfte och problemställning 
Syftet med projektet är att utreda om självlåsande gängor kan ersätta gänglåsningsadhesiv för att 
säkerställa kvalitén i skruvförbanden och minska monteringstider. 

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att:

-Testa gängor med standardbasprofil och självlåsande gängors förspänning, uppdragningsmoment 
samt monteringstid. 

-Konstruera och tillverka en testbänk för uppdragningsmoment. 

-Genomföra och sammanställa en jämförelseanalys med relevanta egenskaper. 

-Genomföra en presentation på GE Healthcare för handledare och andra involverade. Det ska även 
ske en muntlig presentation på Umeå Universitet 

1.4 Avgränsningar 
I detta projekt har det valts att inte genomföra vibrationstester., detta för att projekttiden var 
otillräcklig.

2. Teori 
Nedan presenteras teorier om gängans mekanik och gänglåsningsadhesiv. För beräkningar se 
bilaga 1.

2.1 Gängans mekanik
När en skruv i ett skruvförband utsätts för moment uppstår en kraft i skruvens axiala riktning. 
Denna kraft är initialt lika stor som förspänningskraften och är därför mycket viktig för att 
bestämma rätt förspänning i skruvförbandet.

Det finns olika sätt att mäta förspänningen i ett förband. Dels kan ett teoretisk värde för 
förspänningen beräknas men det finns även fysiska test såsom mätning av skruvens förlängning 
och även användning av mätverktyg, till exempel lastceller. 

För att kunna beräkna ett skruvförbands åtdragningsmoment samt uppdragningsmoment krävs en 
del parametrar. Initialt krävs dimensioner för skruven, det vill säga skruvens medelarea samt 
stigning och stigningsvinkel (se figur 1).
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2.1.1 Gängans geometri
För att kunna säkerställa rätt gängpassning så kräver både de invändiga och utvändiga gängorna en 
gemensam teoretisk profil (se figur 1) till vilken tolerans hänförs. Basprofilen för en metrisk gänga 
så finns SS-ISO 68-1 [1,5] som ska säkerställa rätt basprofil samt passning. 

Figur 1) Basprofil för utvändig gänga.

Det finns olika klasser för stigning eller delningen för metriska gängor, grov eller fin. Delningen 
(P) är avståndet mellan två gängtoppar eller kan också beskrivas som skruvens förflyttning per 
rotationsvarv. Grovdelad metrisk gänga betecknas oftast bara med t.ex. M10 och en findelad gänga 
har delningen utskrivet i namnet t.ex. M10x1,25.

En skruv med findelad gänga har en finare delning, alltså att skruven förflyttar sig inte lika mycket  
per rotationsvarv. Detta innebär att en findelad gänga har fler ingreppspunkter på samma 
ingreppslängd som för en grovdelad gänga. En findelad gänga har även en större tvärsnittsyta än 
en grovdelad även om det är samma dimension. Detta just på grund av att basprofilens för 
metriska gängor är den samma, alltså att vinkel mellan gängflakarna är 60 ° (se figur 1). 
Det som skiljer är delningen (P) vilket kommer påverka djupet på gängorna, och där av förflytta 
medeldiametern (d2) längre ut från skruvstammens centrum. Detta innebär att den axiala kraften i 
skruven kommer bli mindre för en findelad gängad skruv än för en grovdelad skruv för samma 
monteringsmoment.
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2.1.2 Förspänning
Förspänning eller klämkraft som det också representerar definieras som den axiala kraft som håller 
ihop två eller fler komponenter i ett skruvförband. Ett förspänt förband behövs för att ge förbandet 
dynamisk hållfasthet [1]. För statiskt belastade komponenter är detta inte till samma grad lika 
viktigt som för dynamiskt belastad förband.

Hållfasthetsklassen för skruvar har en stor inverkan på förspänningen, den bestämmer egentligen 
maximala klämkraften som kan uppnås för förbandet. Detta styrs helt enkelt av skruvens flytgräns. 
Alltså klämkraften är linjärt kopplat till flytgränsen. Dock är det inte enbart materialets hållfasthet 
som inverkar utan friktionen har även den en stor inverkan som nämns i nästa avsnitt.

Momentstyrd montering tillhör en av de två nivåer för att bestämma initial klämkraft och används 
ofta i t.ex. bilindustrin. Detta är ett förutbestämt moment som visar vilken förspänning förbandet 
kommer ha. Dock påverkas detta mycket av friktionsegenskaperna i skruvförbandet som kan 
variera kraftigt.  Därför är det viktigt att de bestäms för specifika förband för att få en så liten 
spridning som möjligt och optimera repeterbarheten i klämkraften[1].

Sträckgränsstyrd montering är den andra nivån för att bestämma förspänningen i ett förband. Detta 
påverkas mycket av skruven hållfasthetsklass och används oftast bara för 8.8 eller högre 
hållfasthetsklass. Sträckgränsstyrd montering utnyttjar skruvens förläning för att se vilken 
spänning som skruven åstadkommer. Alltså vid en förlängning på t.ex. 0.003 mm så har en M10 
skruv en förspänning på 73 % av sträckgränsen. 

2.1.3 Monteringsfriktion
Friktion i ett skruvförband tillhör en av de viktigaste parametrarna vid montering, både vid 
åtdragning och uppdragning. Monteringsfriktion kan delas upp i gängfriktion och skallfriktion. För 
att övervinna dessa så krävs ett betydligt större moment än om friktionen hade varit betydligt 
mindre. Endast 10 % av pålagt moment åtgår till förspänningen och hela 90 % åtgår till att 
övervinna friktionen. Skallfriktionen står för 50 % och gängfriktionen står för 40 % [1]. 

Monteringsfriktionen bör vara relativt stor annars finns större risk för uppglappning. Ett 
gemensamt krav inom fordonsindustrin är att monteringsfriktionens friktionstal bör ligga mellan 
0.1-0.16 µ. Om monteringsfriktionen hade varit noll så skulle monteringsmomentet för en M10 8.8 
skruv med en klämkraft på 25 kN uppgå till 5 Nm vilket är ungefär tio gånger lägre än en M10 
8.8. skruv med lämplig monteringsfriktion. Dock kommer ett skruvförband med friktionstalet noll 
i monteringsfriktion att glappa upp av sig själv [1].

2.1.4 Smörjning
Smörjning av skruvförband har stor betydelse för vilken klämkraft som uppnås vid ett visst 
monteringsmoment. Smörjning av förbanden kan sänka friktionskoefficienten (µ) vilken är direkt 
kopplad till monteringsfriktionen. Som tidigare nämnts så kräver ett förband med mindre 
monteringsfriktion mindre monteringsmoment för att åstadkomma samma klämkraft. Inom 
fordonsindustrin dras skruvar oftast med ett bestämt moment, men om friktionen varierar finns 
risk för brott av skruven vid montering om friktionen är lägre än rekommenderat. Om friktionen är 
större så finns risk för att förspänningen blir för låg och förbandet kan glappa upp och skruven 
lossnar [1]. Detta gör att smörjningen är en viktig parameter. Smörjning av förbanden ger en 
repeterbarhet i friktion som gör att spridningen i klämkraften minskar. Vanligtvis så är skruvarna 
ytbehandlade för att åstadkomma smörjeffekt vilket gör att produktionstiderna minskar.

Det är extra viktigt med smörjning när man vill förspänna rostfritt stål mot rostfritt stål, alltså då 
godset är av rostfritt stålkvalité samt skruven. Detta på grund av att skruvens och godsets gängor 
kan skära ihop vilket förstör gängornas basprofil [1].

Vanliga smörjmedel för skruvförband är bland annat olja, vax eller molybdendisulfid. Även 
gänglåsningsadhesiv ger en smörjande effekt vid åtdragning. Efter härdning ger den dock motsatt 
effekt.
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2.1.5 Spänningsfördelning
Den axiella kraft som uppstår då skruven dras med ett vridande moment antas vara konstant över 
skruvens tvärsnitt. Gängflanken är så pass liten att krafterna antas vara koncentrerade mot 
medelradien på skruven. Vridspänningen som uppstår vid pålagt moment avtar kraftigt då 
monteringsverktyget tas bort eftersom skruven har en tendens att vrida tillbaka skruvhuvudet 
något. Detta pågår tills friktionen under skruvhuvudet blir balanserat av momentet i skruvstammen 
och relaxsion inträffar [1].

2.1.4 Momentekvation
Nedan presenteras Kellerman - Kleins momentekvation [1,6] för teoretisk beräkning av 
åtdragningsmoment för skruvförband, formler för uppdragningsmoment [6], moment till kraft [6] 
och kraft till massa [6].

Kellerman - Kleins momentekvation [1,6] ges av

Mv =Ff [rm∗tan(𝜀1+ϕ)+rmb∗µ],                (1) 

där Mv är åtdragningsmoment i Newtonmeter (Nm), Ff är förspänningskraft i Newton (N). 
Skruvstammens medelradien rm i millimeter (mm) beskrivs av sambandet 

rm =(dm /2),                                                                                                                                       (2)

där dm är skruvstammens diameter i millimeter (mm). Friktionsvinkeln 𝜀1 ges av sambandet

tan (𝜀1) = µ/cos (30°),                                                                                                                      (3)

där µ är friktionsvariabeln mellan skruv och gods, cos (30°) är halva vinkeln mellan gängflankarna 
för standard metrisk gänga. Delningsvinkeln ϕ ges av 

tan (ϕ) = P/(π∗dm),                                                                                                                           (4)

där delningen P är avståndet mellan gängtopparna i millimeter (mm),  konstanten π (3,1416). 
Skruvhuvudets medelanliggande radie rmb  i millimeter (mm) beskrivs med sambandet 

rmb = (s+dh) / 4,                                                                                                                                (5)

där s är skruvhuvudets ytterdiameter i millimeter (mm) och dh är håldiametern på godset i 
millimeter (mm). Skallfriktionen ges av

rmb ∗ µ = skallfriktion,                                                                                                                      (6)                                                                                                                                                                                                                           

och gängfriktionen ges av sambandet

rm ∗tan (𝜀1+ ϕ) = gängfriktion.                                                                                                         (7)

Uppdragningsmoment [1] ges av sambandet

Mloss = -Ff ∗(P/2π) ∗ (tan(ϕ- 𝜀1) / tan (ϕ)),                                                                                      (8)

där Mloss är uppdragningsmoment i Newtonmeter (Nm).

Moment till kraft [6] ges av 

M=F ∗ L => M/L = F,                                                                                                                     (9)
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där M är moment i Newtonmeter (Nm), F är kraft i Newton (N) och L är momentarm i meter (m) 
vinkelrät mot kraften F.

Kraft till massa [6] ges av sambandet 

F = m ∗ g => F/g = m,                                                                                                                   (10)

där m är massa i kilogram (kg) och g är tyngdaccelerationen i meter per sekundkvadrat (9.81m/s2). 

2.2 Gänglåsningsadhesiv
Gänglåsningsadhesiv tillhör gruppen anaeroba adhesiv. Detta innebär att adhesivet förblir flytande 
innan det isoleras från syret i luften och kommer i kontakt med metalljoner. 

I skruvförband fyller adhesivet hålrummen mellan skruvens gängor och godsets gängor vilket 
startar härdningsprocessen. Gänglåsningsadhesiv härdar i rumstemperatur och blir hårt efter några 
minuter. Full härdning erhålls efter 24 timmar. Gänglåsningsadhesiv ger materialet skydd mot 
korrision och förhindrar att förbandet lossnar på grund av vibrationer [3,4]. Gänglåsningsadhesiv 
kommer i olika styrkor där vissa endast skyddar mot vibrationer och vissa låser fast skruven mot 
gängorna så att uppdragningsmomentet kan bli lika stort som brottgränsen för skruven. 

Vidhäftningen av gänglåsningsadhesiv beror mycket på ytan av materialet som den ska vidhäfta. 
Blanka ytbeläggningar t.ex. elektrolytiska ytbehandlingar har sämre vidhäftning än exempelvis 
fosfaterade ytor. Därför ska blanka ytor fosfateras innan applikation av gänglåsningsadhesiv [1,4]. 
Miljö och hälsoskyddsmässigt är gänglåsningsadhesiv inte att föredra då adhesivet är skadligt vid 
kontakt mot hud, ögon, inandning och förtäring. Innan användning ska montör ha relevant 
säkerhetsutrustning.

2.3 SELF-LOCK gängor
SELF-LOCK varumärket tillhör företaget Emuge-franken som är en stor tillverkare av 
metallbearbetningsverktyg så som gängtappar, fräsar, borrar etc. SELF-LOCK är deras 
motsvarighet till gänglåsning och utnyttjar geometrin i gängan (se figur 2) för att ge ett motstånd 
mot vibrationer. Detta ger en jämnare fördelning av spänning över hela ingreppslängden [2]. 
Kraften som appliceras på gängorna förskjuts längre ut på gängorna som ger en större 
medeltvärsnittsyta [2]. 

Figur 2) Gängtapp SELF-LOCK M16.
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3. Metod 
Nedan presenteras metoderna som användes för testerna av uppdragningsmomenten för M-gänga 
med applicerad Loctite samt SELF-LOCK gängor utan Loctite.

3.1 Testbänkstillverkning
Tillverkningen och uppställningen av testbänken har gjorts på Umeå Universitets tekniska 
verkstad. Testbänken är bestående av en 26 mm tjock skiva av rostfritt stål. Skivan borras och 
gängas för skruvstorlekarna M6, M8, M10, M12, M16 samt med SELF-LOCK gängor i samtliga 
storlekar (se figur 3). Därefter spänns skivan fast i en arbetsbänk med hjälp av tvingar.

Figur 3) Test materialet med borrade och gängade hål för samtliga storlekar.

3.1.1 Borrning
Borringen av hålen gjordes i Umeå Universitets tekniska verkstads pelarborr. Skivan spändes fast i 
pelarborrens bord. Två hål av varje storlek borrades i två till tre steg beroende på dess dimensioner 
(se tabell 1). Till borrningen användes skärvätska med fördel.

Tabell 1) Tabell över borrdimensioner för tillverkning av hål för gängning
Storlek Håldiameter 

(mm)
Material Antal steg Pilothål (mm) Borr nr 2 (mm) Borr nr 3 (mm)

M6 5 Hss med 
Coboltlegering

1 5 - -

M8 6,8 Hss1 2 5 6,8 -
M10 8,5 Hss 2 5 8,5 -
M12 10,2 Hss 2 5 10,2 -
M16 14 Hss 3 5 10 14
1Hss (High speed steel), på svenska kallat snabbstål. Materialet behåller sina egenskaper vid höga temperaturer som kan 
uppstå av friktion. Därför lämpar sig materialet bra för skärande bearbetning med höga varvtal.
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3.1.2 Gängning
Gängningen av hålen startades med pelarborrmaskinen för att få en centrerad och rak gängning. 
Därefter drogs de för hand med gängningsverktyg. Skärvätska användes med fördel. 

Hålen markerades därefter med dimension (se tabell 2) och gängtyp. Godset spändes sedan fast 
med två tvingar i en arbetsbänk och skivan hade ett utstick från bordskanten så att genomgående 
skruvar inte tog i bordsskivan. 

Tabell 2) Tabell för gängtappar som användes vid tillverkning av testbänken
Storlek Typ Material Stigning i mm
M6 Standrad grov Hss 1M6

Self-Lock Hss med 
nitridlegering

1

M8 Standrad Grov Hss 1,25M8
Self-Lock Hss med 

nitridlegering
1,25

M10 Standrad Grov Hss 1,5M10
Self-Lock Hss med 

nitridlegering
1,5

M12 Standrad Grov Hss 1,75M12
Self-Lock Hss med 

nitridlegering
1,75

M16 Standrad Grov Hss 2,0M16
Self-Lock Hss med 

nitridlegering
2,0

3.2 Testet
Beräkningar av teoretiska åtdragnings- och uppdragningsmoment beräknas för att sedan användas 
som underlag vid testningen av dessa. Alla storlekar testas med standard grovgänga med Loctite 
och med SELF-LOCK gängor i godset. Förspänningen på alla skruvar är 73 % av sträckgränsen 
för hållfasthetsklassen 8.8. Åtdragnings- och uppdragningsmoment mäts med en digital fjädervåg 
[7] på ett 290 mm långt ledhantag (se figur 4). Skruvarna lagras med ett axiallager mellan 
skruvhuvud och gods för att minimera friktionen mellan skruvhuvud och underlag. Friktionen 
mellan skruvhuvudet och underlaget är därför försumbart i beräkningarna (se ekvation 6). 
Gänglåsningsadhesivet Loctite 243 fäste dåligt mot de rostfria godsmaterialet.

Figur 4) Lednyckel vid momentdragning. 290 mm till det andra strecket på handtaget. 
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4. Resultat
Nedan presenteras resultatet från testbänken (se tabell 3) samt tidmätning på applicering av 
Loctite. För att se beräkningarna av de teoretiska värdena som användes som underlag för detta 
test se bilaga 1.

4.1 Testresultat
Testresultaten visar på att de teoretiskt beräknade värdena stämde godtyckligt överens med de 
verkliga värdena med avvikelse för skruvarna med Loctite. De visade på en ökning av 
uppdragningskraften för samtliga storlekar jämfört med de teoretiska värdena som beräknats 
(se tabell 3) samt att de visade på en större uppdragningskraft jämfört med samma storlek av 
SELF-LOCK gängor. För storlek M10 avvek resultatet något från de andra storlekarna, detta då 
skruven med Loctite inte härdat som önskat. 

De teoretiska värdena är beräknade utan inverkan av Loctite eller skruvskallsfriktion (se bilaga 1 
för beräkningar). Kraften är baserad på beräknat moment och omräknat till massa som applicerats 
på en 0,290 m lång momentarm. De teoretiska värdena jämförs med testresultatet från 
laborationen. 

Tabell 3) Tabell för teoretisk beräknade värden för pålagd massa för åtdragning och uppdragning, 
både för standard metrisk gänga med grov delning samt för SELF-LOCK gängor. Tabellen visar 
även testresultatet från laborationen
Storlek Typ Teoretiskt (utan Loctite)Teoretiskt (utan Loctite)Teoretiskt (utan Loctite) TestresultatTestresultatStorlek Typ

Pålagd massa för 
åtdragning
[kg]

Pålagd massa för 
uppdragning
[kg]

Momentarm
[m]

Pålagd massa för 
åtdragning
[kg]

Pålagd massa för 
uppdragning
 [kg]

M6 Standard grov 
Loctite 243

1,958 0,904
0,290

2 1,6M6

Self-lock 2,132 1,078 0,290 2,1 1

M8 Standard grov 
Loctite 243

4,683 2,294 0,290 4,7 3,5M8

Self-lock 5,077 2,688 0,290 5,1 2,8

M10 Standard grov 
Loctite 243

9,218 4,672 0,290 9,2 5,2M10

Self-lock 9,967 5,422 0,290 10 5,1

M12 Standard grov 
Loctite 243

15,996 8,291 0,290 16 13,2M12

Self-lock 17,267 9,562 0,290 17,3 10,2

M16 Standard grov 
Loctite 243

38,852 22,434 0,290 38.9 31M16

Self-lock 41,559 25,142 0,290 41,6 29
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4.2 Sammanställning
I en sammanställning av uppdragningskraften för gängorna med Loctite och SELF-LOCK 
gängorna blir resultatet mer tydligt. Loctite kräver en högre uppdragningskraft jämfört med SELF-
LOCK gängorna, trots att SELF-LOCK gängorna behövde ett högre åtdragningsmoment för att 
uppnå samma förspänning (se figur 5).

Figur 5) Stapeldiagram över pålagd massa för uppdragning för standard metriska gängor med 
Loctite samt SELF-LOCK gängor för samma förspänning. 

4.3 Tidmätning
Tiden att applicera Loctite på en skruv där montören startar från föregående moment och hämtar 
Loctite och applicerar var 23 sekunder. Detta moment försvinner med användning av SELF-LOCK 
gängor.

Loctite SELF-LOCK

0

10

20

30

40

M6 M8 M10 M12 M16

29,0

10,2

5,1
2,8

1,0

31,0

13,2

5,2
3,5

1,6

Pålagd massa för uppdragning

kg
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4.4 Jämförelseanalys
Jämförelseanalysen visar att SELF-LOCK gängorna har fler fördelar och därmed fler poäng i 
egenskapsuppskattningen (se tabell 4). Detta då den bland annat sparar tid, är bättre för miljön och 
är mer fördelaktig vid service. 

Egenskaperna betygsätts med ett värde 1-5 där egenskapernas prioritering multipliceras med ett 
värde 1-3. Den metod med högst poäng anses vara mest fördelaktig (se tabell 4).

Tabell 4) Tabell för jämförelseanalys av de testade metoderna. SELF-LOCK ansågs vara mest 
fördelaktigt då den erhöll 41 poäng och Loctite 34 poäng

JämförelseanalysJämförelseanalysJämförelseanalysJämförelseanalysJämförelseanalys
Egenskap (värde 1-5) Förklarning av värde Värde av egenskap 

(multiplikator). Värde 1-3 
(låg, medel, hög)

SELF-
LOCK

Loctite

Pris 1=dyrt
5=billigt

2 3 2

Tid 1=Mycket 
tidskrävande, 
5= Mycket 
tidsbesparande

2 4 2

Uppdragningsmoment 1=lågt
5=Högt

3 3 5

Repeterbarhet 1 = Stor spridning, 
5 = Liten spridning

1 4 3

Service 1= ej fördelaktigt, 
5=fördelaktig

1 4 2

Skydd mot korrosion 1=dåligt
5=Mycket bra

1 2 4

Miljö 1= miljöfarligt, 
5= miljösmart

2 4 1

SUMSUMSUM 41 34
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5. Diskussion

5.1 Arbetets gång
Huvuddelen av projekt har handlat om testningen och förberedelserna inför testningen. För att 
resultaten skulle bli tillförlitligt och användbara så ställdes det stora krav på noggrannhet och 
metod för mätningen av uppdragningsmomenten. En förundersökning av vilka metoder som kunde 
användas var en stor del av projektstarten. Mätinstrument såsom momentgyron och 
momentnycklar var till en början huvudinstrumenten som var planerade att användas. Dock efter 
diskussion med min handledare på Umeå Universitet kom vi fram till att en fjädervåg fastspänd på 
en lednyckel skulle vara ett tillförlitligt och simpelt alternativ för denna typ av testning. Dels för 
att mätnoggrannheten för en våg brukar generellt vara relativt noggrann samt att kostnaden för en 
fjädervåg är liten. Så i den meningen ansåg jag att detta alternativ var att föredra.

Under testningen upplevde jag att denna metod fungerade bra. Dels för att värdena på den digitala 
fjädervågen var enkla att läsa av samt att det fanns en låsfunktion på vågen som låste vid den 
maximala vikten. Men denna metod så har momentarmen en stor bidragande roll för 
noggrannheten i resultatet. Generellt upplevde jag att testningen gick bra och testresultaten 
upplevdes som tillförlitliga.

5.2 Projektplanen
Under projektplanen skapade jag ett GANTT schema för mitt projekt. Vilket till en början var bra 
avvägt. Men den ursprungliga tidsplanen kom att bli fördröjd då beställningen samt leveransen av 
gängtapparna för SELF-LOCK gängorna tog längre tid än vad som kommunicerats vid 
uppförandet av GANTT schemat. Jag hade till viss del lagt extra tid på beställningen men det drog 
ut på tiden ändå. Därefter så har min tidsram kortats ner relativt mycket. Dock ska det även 
påpekas att testningen drog ut på tiden då jag endast hade ett axiallager att tillgå. Vilket ledde till 
att skruvarna med Loctite endast kunde testas en gång per dag, eftersom härdningstiden för Loctite 
är 24 timmar. Men bortsett från att vissa delar varit mer tidskrävande så har ändå schemat hamnat i 
fas mot slutet av projektet.

5.3 Uppfyllda krav 

1. Den självlåsande gängan ska uppfylla samma uppdragningsmoment som för 
gänglåsningsadhesive eller bättre. 

o Uppfylls ej, Se tabell 1)

2. Den självlåsandegängan ska spara monteringstid. 

• Uppfylls, mätningen av tiden tagen i produktion hos GE angav att tiden för att 
hämta Loctite och applicera på en skruv tog 23s på denna station.

3. Den självlåsande gängan ska kunna appliceras på alla produkters skruvförband där 
gänglåsningsadhesiv används.

 
• Uppfylls, de självlåsande gängorna går att applicera på alla produkters 

skruvförband där gänglåsningsadhesiv används.

5.4 Personlig reflektion
I min personliga synpunkt anser jag att detta projekt varit lyckat. Alla kraven har blivit testade och 
det med ett tillförlitligt resultat. Att det gått så bra tycker jag beror mycket på planeringen och 
upplägget för detta projekt. En rak och tydlig linje har lett detta projekt till det som förväntades 
innan. Detta är något jag kommer att ta med mig i framtiden. Att enkla tydliga mål får prägla 
tidsplanen och ge en stabilitet i projektet. Jag tycker att för många uppgifter under samma 
tidsperiod kan göra prioriteringsfrågan svår och att mycket fokus faller bort på grund av detta.  
Dock ska det påpekas att min planering inte följts till punkt och pricka. Men grunden i upplägget 
har alltid varit där vilket har gett en trygghet i projektet. Men såklart har detta projekt som många 
andra haft sina motgångar.
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5.5 Analys av resultat 

5.5.1 Loctite
Resultatet från testet av uppdragingskraften visar att skruvarna med Loctite har gett ett högre 
uppdragningsmoment än de teoretiska värdena och även högre än SELF-LOCK gängorna. Detta 
tyder på att Loctite tillför motstånd mot uppdragning vilket är en egenskap SELF-LOCK gängorna 
saknar. Detta kan vara en mycket bra egenskap i skruvförband där skruvarna ska sitta permanent, 
dock är inte Loctite 243 anpassad för det. Utan dess primära uppgift är att skydda mot vibrationer 
som kan leda till uppglappning. 

Ett stort problem som upptäcktes vid testningen var att Loctite inte härdade korrekt för framförallt 
storleken M10. Detta kan bero på många faktorer såsom material, applicering, temperatur etc. 
Vilket leder till stora variationer i kvalitén, vilket vill undvikas vid tillverkning och montering av 
produkter. 

Loctite som många andra märken och tillverkare av gänglåsningsadhesiv har ett anmärkningsvärt 
problem, vilket är miljö och arbetsmiljö. Vid enstaka tillfällen vid användning av 
gänglåsningsadhesiv så har det inte stor påverkan på hälsa eller dylikt. Det är dock vid frekvent 
användning över lång tid detta kan få större påverkan på hälsa. Vilket såklart vill undvikas på alla 
arbetsplatser. Jag tycker detta är en stor faktor till att avveckla användningen av 
gänglåsningsadehsiv i stora produktioner.

5.5.2 SELF-LOCK
SELF-LOCK gängorna presterade som uträknat och de teoretiska värdena var godtyckligt nära de 
verkliga. Jämfört med de teoretiska värdena för standard metrisk gänga med grov delning så har 
SELF-LOCK gängorna den stora fördelen att dess aktiva tvärsnitt är större, alltså kraften värkar 
längre ut på gängorna. I teorin ger detta ett högre åtdragningsmoment för att uppnå samma 
förspänning jämfört med standard metriska gängor, vilket leder till ett högre uppdragningsmoment.  
Så i teorin är SELF-LOCK gängorna bättre men i verkligheten kan de inte tillföra mer motstånd 
mot uppdragning som Loctite kan, vilket leder till att SELF-LOCK gängorna inte når upp i samma 
uppdragningsmoment som för gängor med Loctite. 

Men SELF-LOCK har vissa viktiga egenskaper som Loctite saknar, till exempel bättre 
repeterbarhet. Alltså att uppdragningsmomentet för skruvarna inte varierar lika mycket, vilket 
leder till bättre repeterbarhet och där också bättre kvalité. Det blir lättare för montörer att få 
samma resultat varje gång. Dessutom finns stora fördelar inom miljön om SELF-LOCK används 
jämfört med gänglåsningsadhesiv. Miljö och arbetsmiljön blir bättre om användningen av 
kemikalier minskar. Detta är några av de samtliga egenskaper som tas upp i jämförelseanalysen (se 
figur 4) som gör att SELF-LOCK blir den metod som föredras.

5.5.3 Reflektion
Efter analys av resultatet, kan de konstateras att SELF-LOCK gängor inte ger högre 
uppdragningsmoment än grovgängade metriska gängor med Loctite applicerat. Skillnaden i 
procent hamnar på ett snitt 12 % högre uppdragningsmoment till Loctites fördel. Men en 12 % 
skillnad är godtyckligt nära för att utreda vidare anser jag. Dels för besparingarna i tid och 
vinsterna i miljö och arbetsmiljö. Uppdragningsmomentet är bara en liten del i detta och var det 
som kunde åstadkommas under denna projekttid. 

Jag skulle vilja se en fortsatt utredning av detta projekt där förbanden utsätts för vibrationer, 
eftersom det är det som är huvudegenskaperna för båda metoder. Alltså deras motstånd mot 
uppglappning vid vibrationer. 

Rent teoretiskt skulle SELF-LOCK gängorna ge ett högre uppdragningsmoment än de metriska 
gängorna (se bilaga 1). Detta just på grund av att det verkande tvärsnittet blir större för SELF-
LOCK gängorna vilket ger ett högre moment för samma förspänning. 
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Som ett tredje alternativ utredde jag teoretiska beräkningar för findelad metriska gängor som på 
samma sätt ökar det aktiva tvärsnitten samt att delningen är finare. Teoretiskt sett så ger de även en 
ökning i uppdragningsmoment dock inte lika mycket som SELF-LOCK gängorna. Men jag tror 
inte detta skulle vara en relevant ändring då de teoretiskt sätt har lägre uppdragningsmoment än 
SELF-LOCK. Dessutom för att genomföra en sådan ändring så måste alla skruvar, muttrar 
gängtappar med mera ändras då de ej är kompatibla med de grovgängade systemen som är i bruk 
idag hos GE. Implementationen av SELF-LOCK systemen innebär endast en ändring av 
gängtappar och inget annat. Därför är detta till stor fördel enligt mig.

13



Referenser
[1] Swedish Fasteners Network (2018), Handbok för skruvförband
http://handbok.sfnskruv.se/template.asp?lank=238 (Hämtad 2019-04-22).

[2] Emuge (2017), SELF-LOCK Thread Form 02/28/2017.   
https://www.emuge.com/sites/default/files/literature/EMUGE_SELF-LOCK-v7.pdf 
(Hämtad 2019-04-15).

[3] Henkel Adhesive (2019), Anaerobic Ahesives
https://www.henkel-adhesives.com/be/en/products/industrial-adhesives/anaerobic-adhesives.html
(Hämtad 2019-05-01)

[4] Henkel Adhesive (2015) The Adhesive Sourcebook.
http://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/The-Adhesive-Sourcebookpdf
(Hämtad 2019-05-01)

[5] Svenska Institutet för Standarder (2003), ISO-gängor för allmän användning – Basprofil – Del 
1: Metriska ISO-gängor, ISO-68-1.
(Hämtad 2019-04-22)

[6] Karl björk (2017) Formler och tabeller för mekaniska konstruktioner, åttonde upplagan.
(Hämtad 2019-04-22)

[7] Granngården (2019), Våg Digi Scale, 50Kg.
https://www.granngarden.se/vag-digi-scale-50-kg/p/1207650
(Hämtad 2019-04-20)

14

http://handbok.sfnskruv.se/template.asp?lank=238
http://handbok.sfnskruv.se/template.asp?lank=238
https://www.emuge.com/sites/default/files/literature/EMUGE_SELF-LOCK-v7.pdf
https://www.emuge.com/sites/default/files/literature/EMUGE_SELF-LOCK-v7.pdf
https://www.henkel-adhesives.com/be/en/products/industrial-adhesives/anaerobic-adhesives.html
https://www.henkel-adhesives.com/be/en/products/industrial-adhesives/anaerobic-adhesives.html
http://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/The-Adhesive-Sourcebookpdf
http://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/The-Adhesive-Sourcebookpdf
https://www.granngarden.se/vag-digi-scale-50-kg/p/1207650
https://www.granngarden.se/vag-digi-scale-50-kg/p/1207650


Bilaga 1

Standard GrovgängaStandard GrovgängaStandard Grovgänga                  

Strolek
hållfkla
ss

dm 
(mm) µ P

As 
(mm^
2)

Fst 
(kN)

Ff 
(kN)

rm 
(mm)

tan(ε
)

tan(ϕ
)

tan(ε+
ϕ)

rm*tan(ε+
ϕ)

Mv 
(Nm)

Momenta
rm (m)

Kg 
dragkraft P/2PI

tan(ϕ-
ε)

Mv loss 
(Nm)

Kg 
dragkraft

M6 8.8 5,35
0,1

4 1 20,1 12,9
9,41

7 2,675
0,16

2 0,059
0,2211

6
0,591590

29
5,5710

1 0,29
1,958243

104
0,1591

55
-0,102

16
2,573481

607
0,904594

75

M8 8.8 7,188
0,1

4 1,3 36,6 23,4
17,0

8 3,594
0,16

2 0,055
0,2170

1
0,779942

8 13,323 0,29
4,6831111

6
0,1989

44
-0,106

3
6,526271

095
2,294024

78

M10 8.8 9,026
0,1

4 1,5 58 37,1
27,0

8 4,513
0,16

2 0,053
0,2145

6
0,968295

31
26,224

3 0,29
9,218018

858
0,2387

32
-0,108

76
13,29316

188
4,672628

87

M12 8.8
10,86

3
0,1

4 1,8 84,3 53,9
39,3

5
5,431

5
0,16

2 0,051
0,2129

4
1,156566

99
45,507

4 0,29
15,99614

792
0,2785

21
-0,110

38
23,58949

782
8,291854

83

M16 8.8
14,70

1
0,1

4 2 157
100,

5
73,3

7
7,350

5
0,16

2 0,043
0,2049

6
1,506577

57 110,53 0,29
38,85200

301
0,3183

1
-0,118

35
63,82445

377
22,43469

15
SELF-LOCK. Antagande extremvärde för dm. Kraften är 
alltså längst ut på gängan.
SELF-LOCK. Antagande extremvärde för dm. Kraften är 
alltså längst ut på gängan.
SELF-LOCK. Antagande extremvärde för dm. Kraften är 
alltså längst ut på gängan.
SELF-LOCK. Antagande extremvärde för dm. Kraften är 
alltså längst ut på gängan.
SELF-LOCK. Antagande extremvärde för dm. Kraften är 
alltså längst ut på gängan.
SELF-LOCK. Antagande extremvärde för dm. Kraften är 
alltså längst ut på gängan.
SELF-LOCK. Antagande extremvärde för dm. Kraften är 
alltså längst ut på gängan.
SELF-LOCK. Antagande extremvärde för dm. Kraften är 
alltså längst ut på gängan.
SELF-LOCK. Antagande extremvärde för dm. Kraften är 
alltså längst ut på gängan.
SELF-LOCK. Antagande extremvärde för dm. Kraften är 
alltså längst ut på gängan.           

Strolek
hållfkla
ss

dm 
(mm) µ P

As 
(mm^
2)

Fst 
(kN)

Ff 
(kN)

rm 
(mm)

tan(ε
)

tan(ϕ
)

tan(ε+
ϕ)

rm*tan(ε+
ϕ)

Mv 
(Nm)

Momenta
rm (m)

Kg 
dragkraft P/2PI

tan(ϕ-
ε)

Mv loss 
(Nm)

Kg 
dragkraft

M6 8.8 6
0,1

4 1 20,1 12,9
9,41

7 3
0,16

2 0,053
0,2147

1
0,644129

17
6,0657

6 0,29
2,132153

814
0,1591

55
-0,108

61
3,068240

188
1,078505

46

M8 8.8 8
0,1

4 1,3 36,6 23,4
17,0

8 4
0,16

2 0,05
0,2113

9
0,845575

98
14,444

1 0,29
5,077200

92
0,1989

44
-0,111

92
7,647417

052
2,688114

54

M10 8.8 10
0,1

4 1,5 58 37,1
27,0

8 5
0,16

2 0,048 0,2094
1,047022

79
28,356

5 0,29
9,967492

095
0,2387

32
-0,113

91
15,42533

829
5,422102

11

M12 8.8 12
0,1

4 1,8 84,3 53,9
39,3

5 6
0,16

2 0,046
0,2080

8
1,248469

6
49,123

5 0,29
17,26722

678
0,2785

21
-0,115

24
27,20559

005
9,562933

69

M16 8.8 16
0,1

4 2 157
100,

5
73,3

7 8
0,16

2 0,04
0,2014

5
1,611574

49
118,23

3 0,29
41,55969

011
0,3183

1
-0,121

87
71,52755

28
25,14237

86

Standard Fingänga Standard Fingänga Standard Fingänga                  

Strolek
hållfkla
ss

dm 
(mm) µ P

As 
(mm^
2)

Fst 
(kN)

Ff 
(kN)

rm 
(mm)

tan(ε
)

tan(ϕ
)

tan(ε+
ϕ)

rm*tan(ε+
ϕ)

Mv 
(Nm)

Momenta
rm (m)

Kg 
dragkraft P/2PI

tan(ϕ-
ε)

Mv loss 
(Nm)

Kg 
dragkraft

M6x0,7
5 8.8 5,513

0,1
4 0,8 20,1 12,9

9,41
7

2,756
5

0,16
2 0,043

0,2049
6

0,564976
69

5,3203
9 0,29

1,870148
515

0,1193
66

-0,118
35

3,072242
361

1,079912
25

M8x1 8.8 7,35
0,1

4 1 36,6 23,4
17,0

8 3,675
0,16

2 0,043
0,2049

7
0,753248

37 12,867 0,29
4,522826

341
0,1591

55
-0,118

35
7,429619

182
2,611557

24
M10x1,
25 8.8 9,188

0,1
4 1,3 58 37,1

27,0
8 4,594

0,16
2 0,043

0,2049
6

0,941600
88

25,501
4 0,29

8,963892
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0,1989
44

-0,118
35

14,72539
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5,176067
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5 8.8

11,02
6

0,1
4 1,5 84,3 53,9

39,3
5 5,513

0,16
2 0,043

0,2049
6

1,129953
38

44,460
3 0,29

15,62806
278

0,2387
32

-0,118
35

25,67346
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9,024382
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M16x1,
5 8.8

15,02
6

0,1
4 1,5 157
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5

73,3
7 7,513

0,16
2 0,032

0,1934
3

1,453269
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106,61
9 0,29
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0,2387
32

-0,129
88

71,58991
223

25,16429
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