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Industriell limningsteknik – ett
snabbt växande industrisegment
Arbetsgruppen AG 49 – Industriell limning
inom Svetskommissionen arrangerar sedan
ett antal år en kurs i industriell limningsteknik på KTH i Stockholm. Kursen som är
på fyra dagar vänder sig till KTH teknologer
samt till personen från industrin som är verksamma inom konstruktion, produktion och
kvalitetsstyrning med anknytning till limning.
Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper
om limningens möjligheter, och om de hänsyn som
måste tas för ett lyckat limningsresultat. Industri
ell limning avser här limning av metaller, plaster
och oorganiska material som glas och keramik.
Svetsen har pratat lite med deltagare och före
läsare på en av kurstillfällena.

LENNART NYSTEDT, SIKA SVERIGE AB

Lennart är produktchef och
hjälper kunder med olika lim
applikationer. De han möter i sitt
jobb har varierande kunskap.
Vissa kunder har tänket, men
alltför ofta kommer de med fär
diga konstruktioner som inte går
att limma. Lennart vill komma
in så tidigt som möjligt i pro
cessen, och kunna påverka material- och limval,
tillverkningsprocessen samt konstruktionen.
– Jag ser många paralleler med svetsning – ren
heten, att man måste vara noggrann samt doku
mentera allt.
Under dagens kurs föreläser Lennart om lim i
bilindustrin, sandwichpaneler och elastisk limning.
Elastisk limning används till exempel för bilglas
och SL har bussar som nästan är hellimmade; golv,
tak, fönster. Fördelen med elastisk limning är att
den tar upp rörelser.
– Det viktiga att lära ut är tänket och medveten
heten, menar Lennart. En känsla för vad man kan
göra. Limsorter ändrar sig och limfakta är lätt att

få fram, det viktiga är att veta hur man tillämpar.
– Kursen är bra att gå för att se potentialen med
att använda limning. Ska du sammanfoga olika
material så är limning ofta ett bra val; som t.ex.
när aluminium och komposit ska kombineras. Och
idag finns ingen liknande kurs i Sverige, avslutar
Lennart.

NINNA OLASDOTTER, DIAB

Ninna är i grunden utveck
lingsingenjör, och arbetar med
produktutveckling och projekt
ledare på Diab.
En av anledningarna för
Ninna att gå kursen är att
Diab fokuserar mer mot flyg
industrin, där kraven är väldigt
högt ställda.
– I princip alla våra kunder använder någon
form av limning ihop med våra material, så för
att kunna hjälpla dem är det värdefullt med ett
helhetsgrepp om limning för att kunna se möjlig
heterna. Det har vi verkligen fått här på kursen
– Limning är en avancerad metod, och kompe
tensen inom avancerad limning är alldeles för låg i
Sverige. Statusen behöver höjas, nu ser många det
som ”att klistra ihop saker”.

”Limning är en avancerad
metod, och kompetensen inom
avancerad limning är alldeles
för låg i Sverige.”
– En bra sak med kursen är alla kontakter man
får, säger Ninna. Det är en bra blandning av elever
från KTH och sådana som kommer från olika
företag. Det är ovärderligt att få en personlig kon
takt med andra som sysslar med lim och erfarna
tekniker från limleverantörer.
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”Limsorter ändrar sig och limfakta är lätt att få
fram, det viktiga är att veta hur man tillämpar.”
RICKY ANDERSSON, KTH

MERYEM AKTAS
OCH ANNA-SARA NILSSON, ENVIROTAINER

Meyem och Anna-Sara arbetar på samma avdel
ning på Envirotainer, de började till och med på
samma dag. De arbetar med containrar i komposit
som används för att frakta mediciner ombord på
flygplan. Containrarna limmas, stora bitar med
tjocka limfogar.
– Förståelse för limning kräver förståelse för
material, säger Meryem. Man väljer inte efter
limmets egenskaper, utan helheten. Det är först
nu i och med kursen som jag kommit in på vilket
alternativ lim är.
De är överens om att lim minskar demonterbar
heten, så det får användas vid tillverkning av saker
som inte behöver servas. Det pågår forskning hur
man ska få lim att släppa, med hjälp av spänningar
och värme.
– Det var bra att föreläsaren tog upp det här med
att konstruera för limning, menar Anna-Sara, för
att optimera produktionen. Det var också bra att
få konkreta exempel ur verkligheten, det ger själv
förtroende att själv konstruera.
– Studiebesöket var kul, de var otroligt duktiga
på att hantera lim, det var ingen limlukt alls i loka
len, berättar Meryem.
Företag borde ha mer koll på hantering av lim,
hela kedjan, ur båda miljö- och arbetsmiljösyn
punkt, menar både Meryem och Anna-Sara. Före
tag använder felaktiga limtyper av gammal vana,
på grund av kunskapsbrist.
Anna-Sara saknar en fysisk butik för mer avan
cerat lim. Meryem har varit med om att hon kon
taktat limföretag som kommit med förslag utan att
veta vissa grundförutsättningar för användandet.
Mer hjälp behövs, både i form av konsulter, guider
och checklistor.
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Ricky läser marina strukturer,
en master inriktad på lättvikts
konstruktioner. Han tycker om
limkursen för att den är så sam
manhållen och kompakt. Han
tror att han kommer ha nytta av
kunskaperna i framtiden, kanske
redan under examensjobbet. Då
ska han till Kanada på ett före
tag som arbetar inom det marina.. De tar hand om
båtar, svetsar och bygger flytplatåer i stål. Rickys
del blir att undersöka om det går att göra dem som
lättviktskonstruktioner.
– Studiebesöket var givande, säger Ricky. Det är
kul att se verkligheten och inte bara skolan.

STEFAN GRÖNQVIST, POLYMERTEKNIK

Stefan föreläser om praktiska
limningsfrågor – val av olika lim,
metoder och kvalitetssäkring.
Han har lång erfarenhet av lim
och startade sin karriär för mer
än 25 år sedan. Sedan 1999 har
han eget företag.
– Acceptansen för lim har
ökat, berättar Stefan. Nu är det
ett viktigt konstruktionselement som ökar inom
alla områden – speciellt när man vill kombinera
olika material.
– Det viktiga när man arbetar med lim är att
göra ett grundligt förarbete, både teoretiskt och
praktiskt, menar han.
En av anledningarna till att gå kursen, enligt
Stefans mening, är att öka insikten av hur stort
område limning är – det finns i alla branscher,
och det bara ökar. Och så för alla intressanta frågor
och bra diskussioner.

LIMKURS
Information om kursen och nästa kurstillfälle hittar
du på: www.svets.se/limning

