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Abstract

Process av bondfog mellan två termoplastsubstrat

Process of bonding two substates of a thermoplast

Andersson.F, Flodstam.J, Johansson.E, Lundblad.K, Nordh.N, Ohlin.H,
Tärnåsen.O

Flera olika metoder har testats för
sammanfogning av två Zeonor 1060R plaster
och utifrån detta har projektet riktats in
mot det mest lovande områdena. Från det
området har det jobbats vidare mot en mer
specifik sammanfogningsprocess.

Several different methods have been tested
for the joining of two Zeonor 1060R
plastics and based on this, the project
has been directed toward the most
promising areas. From there we have worked
towards a more specific bonding process.
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1 Inledning 

1.1 Projektmål 
Projektets mål var att komma fram till ett effektivt sätt att sammanfoga två stycken Zeonor 1060R, 

termoplast och folie. Olika metoder tillämpades och utvärderades för att nå ett så bra resultat som 

möjligt. 

1.2 Projektupplägg  
Primärt gjordes en projektspecificering, som genom kommunikation med uppdragsgivare 

skulle ge en tydligare bild av vad som förväntades från projektet. Genom en förstudie gjordes 

val av olika sammanfogningsprocesser. Utifrån laborationer gjordes sedan utvärderingar om 

hur bra olika metoder är. Därefter utfördes flera laborationer, där resultaten som erhållits 

utvärderas. Slutligen gjordes en slututvärdering. 

Kommunikation inom gruppen har främst skett genom en sms-grupp där möten bokats och 

avstämningar skett. Via dropbox delas dokument internt. Detta har underlättat för gruppens 

medlemmar att kunna arbeta från olika platser. Via loggboken har alla i gruppen enkelt kunnat 

följa vad som har utförts. Övrig kommunikation mot företag och affärscoach samt teknisk 

konsult har skett löpande via telefon och mejl. 

Ansvarsfördelning gjordes i ett första steg genom att en projektledare samt en 

projektgranskare valdes. Nicki Nordh valdes till projektledare och Jerker Flodstam till 

projektgranskare. I ett andra steg efter avslutad förstudie delades arbetsområden upp i tre 

olika grupper. Oscar Tärnåsen och Fredrik Andersson tilldelades plasmaets, Nicki Nordh, 

Jerker Flodstam och Kristoffer Lundblad lim och Hanna Ohlin samt Evelina Johansson 

lösningsmedel. 

Uppföljning av delmål användes för att se att projektgruppen följde planen. Detta har skett 

genom att en tidplan har gjorts, som stämts av veckovis inom gruppen.  Även en 

halvtidsrapport för att stämma av mot projektbeställare och affärscoach gjordes till 

halvtidsredovisningen för att kontrollera att projektet var på väg mot sitt mål samt att det följt 

tidplanen. Slutligen skedde en utvärdering av avslutat projekt där resultatet samt 

arbetsmetodiken utvärderats. 

Fokus på alla metoder har behållits fram till projektslutet då ingen metod har givit så entydigt 

bra resultat så att alla andra metoder har kunnat uteslutas. Därför kommer rapporten att 

behandla alla tre metoder som tillämpats, då intressanta resultat har nåtts inom alla områden. 

1.2.1 SWOT-analys 

Styrkor 
Olika utbildningsbakgrunder finns inom gruppen, några gruppmedlemmar läser 

civilingenjörsprogrammet inom kemiteknik och några läser civilingenjörsprogrammet inom 

teknisk fysik med materialvetenskap.  

Svagheter 

Gruppen saknar direkta förkunskaper inom ämnet. Då målen för projektet är brett satta kan 

detta innebära en svaghet då slutmålet inte är strikt specificerat. I och med att 

gruppmedlemmarna studerar på två olika utbildningsprogram så kan detta innebära 

schemakrockar, vilket försvårar den praktiska planeringen.  

Möjligheter 

 I och med att schemat ser olika ut för gruppens möjligheter finns trots något krångel även 

tidsmässiga vinningar att göra. Då gruppen har fått tämligen fria händer inom projektet 
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erbjuder detta flera möjligheter till att testa olika sammanfogningsprocesser. Dessa tester går 

utmärkt att utföra på Ångströmlaboratoriet, alltså i nära anslutning till gruppens sedvanliga 

studielokaler. 

Hot 

Vid sjukdom hos en eller flera gruppmedlemmar skulle arbetet kunna fördröjas. Det finns inte 

heller några garantier för att potentiella lokalproblem går att lösa smidigt, eller att allt material 

anländer i tid.  

1.3 Bakgrund 
Projektbeställare är Sigolis AB som utvecklar och producerar mikrosystem/komponenter i 

polymera material.  

 

Zeonor 1060R är en transparent termoplast som bland annat används inom medicinska 

tillämpningar, lyktglas till fordon med mera. Den tillämpas främst på grund av sina goda 

optiska egenskaper.  Tg = 100   
 

Metoder som använts: 

 

 Applikation av lösningsmedel, värmning av lösningsmedel som ångas på plasten så att 

ytorna aktiveras och kan sammanfogas. 

 

 Limning, på ett flertal olika sätt. En metod är att först späda ut limmet med ett 

lösningsmedel för att på så sätt kunna applicera ett tunt skikt på ett lätt sätt. Det kan 

även göras genom att applicera limmet outspätt och därefter använda sig utav olika 

appliceringsmetoder, tex screentryck eller rollning.  

 

 Varmpressning sker genom att plast och film pressas mot varandra vid en temperatur 

nära Tg. 

 

 Plasmaetsning sker genom att plastens yta utsätts för ett reaktivt plasma. Detta leder 

till att ytan blir homogen med bulken.  

 

 Corona, en hög potential läggs över en yta och oxiderar denna för att förbättra 

vätningsegenskaperna. 
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2 Undersökning/ Resultat 

2.1 Limmetod 

Zeonor 1060R kompabilitet med lösningsmedel 

Då limning kan ske på ett flertal olika sätt och lim så har olika metoder och lim utvärderats. 

Den första laborationen som genomfördes var Zeonor 1060Rs reaktionsbeständighet mot 18 

olika lösningsmedel. Syftet med laborationen var att ta reda på vilka lösningsmedel som 

kunde användas för att späda ut lim utan påverkan på Zeonor 1060R.
1
 Resultatet från dessa 

tester gav att Aceton, Etanol och Metanol kunde användas för att späda ut lim i senare 

laborationer som kan ses i tabell 1. 
 

Tabell 1. Lösingsmedlens effekt på Zeonor 1060R 

Ämne Ingen Reaktion Reaktion Anmärkning 

Aceton X   

2-Propanol X   

Etanol X   

Metanol X   

Cyklohexan  X Spröd 

Dietyl eter X   

Dietyl eter extra ren X   

Hexan  X Spröd 

Kloroform  X Grumlig 

Koltetraklorid  X Spröd 

Toulen  X Gel 

Ättiksyra  X Spröd 

Cyklohexanon  X Spröd 

Butanol X   

Tert-Butanol  X Spröd (kristalliserat vid 

rumstemp) 

P-Xylol  X Spröd 

1-Propanol X   

Formalaldehyd X  Bildas droppar, flyter ej 

ut. 

Test av lim 

I det andra steget så testades limmens vidhäftning mot Zeonor 1060R, de limmen som 

testades var UV-limmen Loctite 3211, Vitralit 8400T, Vitralit VBB-1, Vitralit 7989 samt 

Loctite 406. 

Ett värmehärdande lim testades även i Epotek 310M.  Limmens vidhäftning testades genom 

att dra loss plasten förhand och ett betyg sattes på vidhäftningsförmågan mellan 1-5. Där 5 är 

mycket god vidhäftning och 1 obefintlig vidhäftning. 

 

 

                                                             
1
 Hillborn, Jöns; PhD, Researcher. Möte 2013-03-26 
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Tabell 2. Vidhäftning lim 

Lim Loctite 

3211 

Vitralit 

8400T 

Vitralit 

VBB-1 

Vitralit 

7989 

Loctite 

406 

Epotek 

310M 

Vidhäftning 1 4 5 1 1 3 

 De tre limmen som hade betyg 1 och därmed väldigt dålig vidhäftningsförmåga uteslöts för 

vidare tester medans de tre limmen med betyg 3 och högre togs vidare för mer avancerade 

tester. 

 Vid de mer avancerade testerna jämfördes limmens vidhäftningsförmåga genom att 

förbehandla Zeonor 1060Rs yta genom att använda corona. Epotek 310M valdes därefter bort 

då dess vidhäftning ej var tillfredssttällande samt att eftersom det var ett tvåkomponentslim 

var krångligt att arbeta med. 

Tabell 3. Vidhäftning lim, test 2 

 Epotek 310M Vitralit 8400T Vitralit VBB-1 

Film-film 

Utan förbehandling 

Sitter dugligt. God 

vidhäftning men går 

relativt lätt att rycka 

av. 

Fäster bra. God 

vidhäftning men går 

relativt lätt att rycka 

bort. 

Mycket god 

vidhäftning. 

Skiva-film  

Utan förbehandling 

Sitter dugligt. God 

vidhäftning men går 

relativt lätt att rycka 

av. 

Fäster bra. Går 

relativt enkelt att dra 

isär. 

Fäster mycket bra. 

Krävs stor 

ansträngning för att 

få bort filmen. 

Skiva-skiva  

Corona 

Fäster bra men går 

dra isär relativt 

enkelt för hand. 

Sitter bra men går att 

dra loss för hand. 

Sitter hårt. Plasten 

går sönder innan 

fogen. Krävs stor 

ansträngning för att 

dra isär. 

Test av förbehandlingsmetoder 

Testerna för limmen genomfördes med tre olika ytbehandlingar av Zeonor 1060R.  

Dessa metoder bestod av ingen förbehandling samt förbehandling genom plasmaets 

respektive coronabehandling.  

Tabell 4. Test av förbehandlingsmetoder. 

 Vitralit 8400T Vitralit VBB-1 

Skiva-film  

Utan förbehandling 

Fäster bra. Går 

relativt enkelt att dra 

isär. 

Fäster mycket bra. 

Krävs stor 

ansträngning för att 

få bort filmen. 

Skiva-film  

Plasmaets 

Sitter hårt men går 

att dra bort filmen. 

Fäster extremt bra. 

Filmen går sönder 

innan fogen. 

Skiva-film  

Corona 

Sitter bra men går att 

dra loss. 

Fäster bra men går 

relativt lätt att rycka 

upp. 
 



Slutrapport  Självständigt arbete VT 13, 15 hp 
Projektgrupp 2 för Sigolis AB  Uppsala Universitet 

 

7 
 

Resultatet visade att förbehandling via plasmaets gav bäst resultat för alla tre lim och att 

denna metod kommer användas för vidare limtester. Det lim med bäst vidhäftningsförmåga 

var Vitralit VBB-1.  

Lim kompabilitet med lösningsmedel 

Det genomfördes även en laboration för att testa de båda Vitralit limmens lösningsgrad i de 

tre utvalda lösningsmedlen från tabell 1, Aceton, Etanol samt Metanol. Efter att 

lösningsgraden testats så testades även vidhäftning av lim efter det spätts med lösningsmedel 

samt om någon visuell påverkan har skett. 

Tabell 5. Lösningsgrad av lim i lösningsmedel 

Lösningsmedel\Lim Vitralit 8400T Vitralit VBB-1 

Etanol Löser sig bra, krävs inte så 

mycket omrörning. 

Löser sig bra men kräver 

omrörning. 

Metanol Löser sig bra efter 

omrörning. 

Löser sig bra men kräver 

omrörning. 

Aceton Löser sig bra, krävs inte så 

mycket omrörning. 

Löser sig bra men kräver lite 

omrörning. 

 

Tabell 6. Vidhäftning av lim i lösningsmedel. Film-film 

Lösningsmedel\Lim Vitralit 8400T Vitralit VBB-1 

Etanol Duglig vidhäftning. Ingen 

visuell påverkan. 

Duglig vidhäftning. Ingen 

visuell påverkan. 

Metanol Sker någon form av reaktion, 

alternativt att all metanol ej 

hinner avdunsta under 10 

min. Blir grumligt. Duglig 

vidhäftning. 

Sker någon form av reaktion, 

alternativt att all metanol ej 

hinner avdunsta under 10 

min. Blir grumligt. Duglig 

vidhäftning. 

Aceton Dålig vidhäftning. Ingen 

visuell påverkan. 

Dålig vidhäftning. Ingen 

visuell påverkan. 
 

Resultatet från detta gav att limmen löste sig bra i alla lösningsmedel men att Metanol gav 

någon form av reaktion under UV-härdningen vilken gav upphov till en grumlig limyta. 

Acetonet påverkade limmets vidhäftningsförmåga negativt. Från dessa tester så valdes Etanol 

ut för senare applikationsmetoder. 

Applikationsmetoder 

Det sista momentet för limning gick ut på att testa olika applikationsmetoder. 

Dessa applikationsmetoder bestod av att pensla ut utspätt samt outspätt och att rolla ut lim på 

skiva respektive film.
2
 Testerna gav likartade resultat för de båda limmen vid pensling men 

med bäst resultat för VBB-1 utspätt 1:2 vid applicering på film.
3
  

Vid rollning gav 8400T överlag bättre resultat för mängden luftbubblor under filmen men 

med en mycket större andel fyllda kanaler. 

                                                             
2 Sigolis AB, Simon Uhrberg, Möte 2013-03-20 

3 Hillborn, Jöns; PhD, Researcher. Möte 2013-03-26 
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Tabell 7. ranking av olika appliceringsmetoder 

 
Tabell 8. Rankingsystem med avseende på 

luftbubblor och kanaler 

X  Y  

1 Mer luft än 

lim 

1 Helfyllda kanaler 

2 Många stora 

luftbubblor 

2 Halvfyllda 

kanaler 

3 Många små 

luftbubblor 

3 Finns fria kanaler 

4 Få 

luftbubblor 

4 Finns ifyllda 

kanaler 

5 Inga 

luftbubblor 

5 Alla kanaler är 

fria 

 

 

 

 

 

 

2.2 Bonding med hjälp av lösningsmedel 
Här så har det använts toluen för att foga samman Zeonor 1060R med en plast av samma sort. 

Detta har gjorts både mellan en skiva och folie samt mellan två skivor. 

Vidhäftning, skiva-folie 

Inledande tester huruvida ytaktivering med lösningsmedlet toluen var lämpat som bondmetod 

i fallet skiva-folié (Zeonor 1060R – Zeonor 1060R) gjordes, för att initialt studera huruvida en 

bondingprocess var möjlig att åstadkomma. Laborationen baserades på tidigare tester av 

lösningsmedel där toluen gav upphov till en gel-liknade reaktion vid kontakt med Zeonor. 

Kompatibilitetslaborationen utfördes tillsammans med limgruppen, då båda grupperna hade 

intresse av resultaten. Resultat för denna laboration återfinns ovan.  

Olika mängd lösningsmedel och appliceringsmetoder testades enligt följande tabell.  

Tabell 9. Tabell som beskriver hur varje plastprov behandlades. 

Prov Mängd Toluen Zeonor Hårdplast Zeonor Folie 

A Fuktas X  

B Fuktas  X 

C Fuktas X X 

VBB-1  8400T  

Utan 

lösningsmedel 

 Without 

solvent 

 

Ringlad 3:1 Pensel, film 3:2 

Pensel, film 3:2 Pensel, film + 

tryck (20k 

pounds) 

3:1 

Pensel, film 

pårullad 

3:3 Pensel, skiva 3:2 

Roller, film 

pårullad 

3:4 Roller, film 

pårullad 

4:2 

Rollad inut, 

skiva 

3:2 Roller inut, 

skiva  

3:1 

Roller sidled, 

skiva 

3:3 Roller sidled, 

skiva  

4:1 

Roller, film + 

tryck 

3:4 Roller, film + 

tryck 

4:2 

Med etanol  med etanol  

pensel, film 

spädd 1:1 

2:2 Pensel, film, 

släppte skiva. 

3:2 

Pensel, skiva 

spädd 1:1 

3:2 Pensel, film 3:2 

pensel, film 

spädd 1:2 

4:4   
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D Ånga utan värme X  

E Ånga utan värme  X 

F Ånga utan värme X X 

G Ånga med värme (40 grader) X  

H Ånga med värme (40 grader)  X 

I Ånga med värme (40 grader) X X 

Efter initiala tester enligt tabell ovan gavs följande resultat. 

Tabell 10. Kommentarer till varje plastprov. 

Prov Resultat Kommentarer 

A Dålig vidhäftning Kan ha varit så att filtrerpappret var 

dåligt fuktat 

B Dålig vidhäftning Dåligt fuktat filtrerpapper? 

 

C Bra vidhäftning! Både film och hårdplast baddade med 

lösningsmedel, förhållandevis rikligt. 

Ingen tydlig optisk påverkan förutom 

enstaka luftbubblor. 

D Noll vidhäftning Satt inte i en enda punkt 

E Noll vidhäftning Satt inte i en enda punkt 

F Noll vidhäftning Satt inte i en enda punkt 

G Noll vidhäftning Satt inte i en enda punkt 

H Noll vidhäftning Satt inte i en enda punkt 

I Noll vidhäftning Satt inte i en enda punkt 

Testerna fastslog att ytaktivering via ångning i fallet Zeonor – toluen är en ineffektiv metod 

för bondning av Zeonor mot Zeonor. Från denna punkt uteslöts metoden ångning och mer 

fokus lades på att mer ingående undersöka vidhäftningen efter mer intensiv vätning av 

substraten, antingen genom att väta via ett filtrerpapper eller via enkel applicering genom att 

droppa på toluen på substratet. Vid test med film över kanalerna ses ingen påverkan över 

kanalerna efter att filmen (med våld) dragits bort. Fullständig laborationsrapport återfinns som 

bilaga ”Vidhäftning med toluen”.  

Vidhäftning, skiva-skiva 

I laborationen undersöktes vidhäftning hos skiva-skiva(Zeonor 1060R-Zeonor 1060R) med 

lösningsmedlet toluen. Laborationen baserades på tidigare lyckade tester av vidhäftning 

mellan skiva-folie (Zeonor 1060R-Zeonor 1060R) vid användning av toluen (se ovan). Olika 

metoder för applicering och sammanfogning testades. Detta kan ses i tabeller nedan. Initialt 

gjordes ett vätningstest med toluen av båda skivorna, därefter tester med olika uppställningar. 

Tabell 11. Vätningstest. 

Prov Mängd Toluen Zeonor Hårdplast 

(skiva 1) 

Zeonor Hårdplast  

(skiva 2) 

1.1 Fuktas X  

1.2 Fuktas X X 
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Tabell 12. Provuppställning och appliceringsmetod. 

Prov Provuppställning Applicering Zeonor 

Hårdplast (skiva 

1) 

Zeonor 

Hårdplast 

(skiva 2) 

2 CD-ställ, se Bilaga 

figur 1 

Fuktas, filterpapper X  

3 CD-ställ, se Bilaga 

figur 1 

Fuktas, filterpapper X  

4 CD-ställ, se Bilaga 

figur 1 

Direkt pipettering  X  

5 På urglas, se Bilaga 

figur 2 

Direkt pipettering X  

6 Manuellt + Tyngd, 

se 

Bilaga figur 3 

Direkt pipettering X  

7 Manuellt, se Bilaga 

figur 4 

Direkt pipettering X  

 Mängden lösningsmedel hölls konstant. Alla metoder som testades gav mycket god 

vidhäftning. Direkt applicering av lösningsmedel på enbart ena skivan visade sig vara mest 

effektiv för att uppnå minst optisk påverkan. Se tabell nedan. 

Tabell 13. Resultat från inledande vätningstest. 

Prov Resultat Kommentarer 

1.1 God vidhäftning  Liten grad av glidning 

 Optisk påverkan där det skett 

sämre vätning 

 

1.2 Sämre vidhäftning  Större grad av glidning 

 Större optisk påverkan 

 Plastisk deformation 

 
Tabell 14. Resultat från test av provuppställning och appliceringsmetod. 

Prov Resultat Kommentarer 

2 God vidhäftning  Riklig vätning, filterpapper först 

vätt och sedan placerat på skiva, 

släpp av skiva på skiva, se fig. 

**** 

 Plastiskdeformation, främst i 

kanterna, allmänt lite degig. 

 Optiskt påverkad av mängden 

lösningsmedel. 

 Lösningsmedel gick igenom 

bägge skivorna. 

 

3 God vidhäftning  Lösningsmedel applicerades 

genom att placera filterpapper på 

skiva och sedan väta 

filterpappret, släpp av skiva på 
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skiva. 

 Knappt någon 

plastiskdeformation. 

 Viss optisk påverkan. 

 

 

4 God vidhäftning  Direkt applicering av 

lösningsmedel med pipett, 

manuellt tryck på skivorna. 

 Bättre optisk. 

 Plastiskdeformation pga. 

Läckage. 

 Lovande metod. 

 

5 God vidhäftning  På urglas. 

 Direkt applicering av 

lösningsmedel med pipett, 

manuellt tryck på skivorna. 

 Näst intill perfekt optiskt. 

 Problem med kontaktpunkterna 

med urglaset, lätt plastisk 

deformation. 

 

 

6 God vidhäftning  Lösningsmedel applicerat med 

pipett på skiva i 45° vinkel, 

manuell sammanpressning, prov 

placerat därefter under en vikt på 

ca 2kg. 

 Liten optisk påverkan, dock 

något sämre än test 5. 

 Problem att få ut all 

luft/lösningsmedel, behövs mer 

tryck . 

 

7 God vidhäftning  Lösningsmedel applicerat med 

pipett på skiva i 45° vinkel, 

manuell sammanpressning, ingen 

vikt. 

 Likvärdig med prov 6. 

 

För samtliga prover så var vidhäftningen tillräckligt bra för att det inte skulle gå att sära på 

skivorna med våld, varvid laborationen ansågs tämligen lyckad. 

En ljusmikroskopilaboration utfördes, som visade på få eller inga visuella artefakter i till 

synes helt genomskinliga områden. Samtliga metoder som testades har potential för fortsatt 

utveckling. Fullständig laborationsrapport återfinns i bilaga ”Vidhäftning med toluen, skiva-

skiva”. 
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2.3 Plasmaets och värmepressning 

Laborationernas syfte var att undersöka huruvida värmepressning kombinerat med 

plasmaetsning är en tillämpbar metod för att binda polymeren Zeonor 1060R till ett likvärdigt 

substrat av samma material. Plasmaetsningens syfte är att aktivera och rengöra polymerens 

yta för att optimera bindningsmöjligheter. 

Samtliga prover bestod utav två komponenter varav en av komponenterna alltid bestod av en 

skiva med kanaler på ett djup av 50 mikrometer. I övriga fall bestod den andra komponenten 

utav antingen en tunn film eller en till skiva utan kanaler. Samtliga komponenter bestod 

enbart utav Zeonor 1060R. Alla prover behandlades med någon form utav plasmaetsning och 

pressades därefter i värmepress under viss temperatur, tryck och tid. Ursprungs inställningar 

för värmepress skapades med hjälp utav Örjan Vallin
4
. Parametrar för Värmepressning erhölls 

med hjälp utav Lena Klintbergs tidigare erfarenheter med bondning utav andra polymerer
5
. 

Egenskaper hos Zeonor 1060R som behövdes för att göra antaganden angående 

startparametrar erhölls från Matweb 
6
 Följande inställningar användes: 

Tabell 15 - Inställningar för Plasmaetsning 

Prov Tryck 

(torr) 

Effekt 

(W) 

Gaskomposition Tid 

(min) 

Plasma 

typ 

1 0,25 100 50% O2, 50% Ar 2 Indirekt 

2 0,25 100 50% O2, 50% Ar 2 Indirekt 

3 0,25 100 50% O2, 50% Ar 2 Indirekt 

4 0,25 150 50% O2, 50% Ar 2 RIE 

5 0,25 150 50% O2, 50% Ar 2 RIE 

6 0,25 150 100% O2 2 RIE 

7 0,25 150 50% O2, 50% Ar 2 RIE 

8 0,25 150 50% O2, 50% Ar 2 RIE 

 

Tabell 16 - Inställningar för Värmepressning 

Prov Komponenter Tryck 

(bar) 

Temperatur 

(°C) 

Tid 

(min) 

1 skiva-film 1,93 90 30 

2 skiva-film 1,93 100 30 

3 skiva-film 3,87 90 180 

4 skiva-film 1,93 90 30 

5 skiva-skiva 3,87 90 30 

6 skiva-skiva 9,67 90 30 

7 skiva-skiva 9,67 90 30 

8 skiva-skiva 9,67 90 30 

 

                                                             
4
 Matweb, Zeon Chemicals Zeonor® 1060R Cyclo-Olefin Polymer, 

http://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?matguid=068e766a57d64016ab04d4966c1e994b&ckck=1, 2013-

03-27 
5
 Klintberg, Lena; PhD, Researcher. Möte 2013-03-25 och 2013-05-14. 

6
 Matweb, Zeon Chemicals Zeonor® 1060R Cyclo-Olefin Polymer… 

http://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?matguid=068e766a57d64016ab04d4966c1e994b&ckck=1
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De tre första prover som förbereddes bestod utav en kombination av skiva mot film. Dessa 

prover behandlades tillsammans i ett indirekt plasma med inställningar enligt tabell 15. Vid 

värmepressningen bereddes första provet med 90 grader Celsius och det andra med 100 

grader. 100 grader Celsius visade sig vara för varmt och 90 grader användes istället till tredje 

provet. Det tredje provet lät behandlas under en tid på 180 minuter istället för 30. Efter 

granskning observerades ingen signifikant skillnad mellan de två proven trots stor variation i 

tid. 

För att öka renheten hos prov behandlades proven 4-8 med isopropanol innan 

plasmaetsningen. Samma prov behandlades även i ett RIE plasma istället för indirekt, detta 

för eventuellt öka renligheten, dessutom ökades effekten till 150W. För prov 4, 5 och 6 

undersöktes tryckets effekt på bondningen. Ett tryck på 9,67 bar visade att bondning förekom 

och detta tryck användes därefter. Plasmans komposition undersöktes även genom att 

behandla prov 6 med enbart syrgas istället för en kombination av syre och argon. Detta visade 

sig dock inte göra någon skillnad. Efter undersökning visade det sig att bondning förekom 

enbart längs kanter på skivor. Höjdskillnader undersöktes och en skillnad på 0,07mm mellan 

tjockleken vid skivans mitt och kant kunde påvisas. 

För att undvika dessa höjdskillnader modifierades en pressplatta till värmepressen så att ett 

hål förekom i mitten utav skivan. Detta hål skulle undvika att lägga tryck på det område på 

skivan där den största höjdskillnaden förekom. Denna metod visade sig dock vara 

verkningslös. 

3 Diskussion och slutsatser 

3.1 Sammanfogning med hjälp av lösningsmedel 
Fördelarna med att använda toluen är i gruppens perspektiv många, det är en billig kemikalie, 

reaktion med Zeonor1060R sker omedelbart och ger mycket god vidhäftning nästan 

oberoende appliceringsmetod (fuktning via filterpapper eller direkt applicering).  

Härdningen tilläts aldrig ta längre tid än 20 minuter under någon av laborationerna, inga 

negativa effekter kunde iakttas av denna korta härdning. Ingen undersökning har bedrivits 

kring härdningstidens längd, men den är troligtvis betydligt kortare än de som tillämpats 

under laborationerna. Detta betyder att metoden för sammanfogning med toluen kan 

effektiviseras ytterligare, vilket ur en produktionssynvinkel är positivt. 

Vid grundläggande, enklare tester genomförda på skivor med kanaler – folie (Zeonor – 

Zeonor) kunde ingen deformation av kanalerna ses vid enkel okulärbesiktning. 

Senare tester har visat att toluen kan ta sig igenom hårdplast (Zeonor) vilket kan tyda på att 

ingen toluen stannar kvar i kanalerna, utan lämnar substratet helt. Om så vore fallet är det ett 

mycket lovande resultat då toluen har många negativa hälsoaspekter 
7
. I fallet där toluen tog 

sig igenom skivorna var vätningen riklig, detta skulle kunna innebära att en mindre mängd 

toluen kan tänkas bete sig på liknande sett hos den betydligt tunnare folien (Zeonor). 

Testerna med toluen uppvisar mycket god hållfasthet, oavsett om skiva-skiva eller skiva-folie 

sammanfogats. Vissa appliceringsmetoder har även gett goda optiska resultat. I 

ljusmikroskoptester framkommer inga tecken på mikroskopiska luftbubblor, utan de bubblor 

som finns syns, då de ofta uppkommer som artefakter från att provet har vridits, skruvats, 

                                                             
7
 Gordon H Aylward, Tristan J V Findlay, SI Chemical Data, 6:th edition 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Gordon%20H%20Aylward
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Tristan%20J%20V%20Findlay
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skjuvats eller skjutits under sammanfogningsfasen. Generellt har testerna skiva-folie uppvisat 

mindre optisk påverkan, oavsett appliceringsmetod.  

För minskad optisk påverkan har i fallet skiva-skiva direkt applicering av toluen visade sig 

mer effektiv än vätning via fuktat filterpapper, se bilaga 11 ”Vidhäftning, skiva-skiva– Metod 

lösningsmedel Toluen”. Motsvarande jämförelse har ej genomförts i fallet skiva – folie. 

I båda fallen (skiva-skiva och skiva-folie) har vätning av endast ena substratet visat sig ge 

större grad av hållbarhet och minst optisk påverkan. I fallet skiva-folie är det att föredra att 

väta folien. Det är svårt att dra en liknelse mellan styrka hos skiva-skiva och hos skiva-folie, 

då folien gett vika före bondfogen.  

Sammanfattningsvis: ytaktivering med toluen är en snabb och effektiv metod som ger väldigt 

god vidhäftning. Metoden har låg materialkostnad och går lätt att utföra. Toluen anses därför 

vara en väldigt lovande metod värd att bedriva fortsatta studier på.  

Metoder, Applikationsmetoder 

För samtliga experiment som ansågs ge användbara resultat har någon form av 

försöksuppställningar gjorts. Värdet av dessa har varierat, och alla har inte alltid varit 

effektiva eller felfria. För att belysa några felkällor och förbättringsförslag diskuteras här 

applikationsmetoder. 

Aerosol 

Applicering i form av aerosol kan tänkas vara en intressant metod att tillämpa för att uppnå en 

jämn täckning av substratytan som inte resulterar i mycket överflödig lösningsmedel som 

riskerar deformerar proverna. Pga. hälsofarorna med inandning av toluen har inget försök med 

aerosol genomförts. Om tillgång till lämplig utrustning finns kan aerosol tänkas vara en 

tillämpbar metod. 

Denna metod är ej testad 

Ångning 

Ångning visade sig vara en ineffektiv metod, se resultat ovan. 

Testad på  skiva-folie utan större framgång. 

Vätning med filterpapper 

Visade sig vara en effektiv metod enligt laborationer. Resultaten diskuteras ovan. 

Testad på skiva-folie och skiva-skiva med framgång. 

Direktapplicering 

En effektiv metod, för minskad optisk påverkan har i fallet skiva-skiva direkt applicering av 

toluen visade sig mer effektiv än vätning via fuktat filterpapper, se resultat ovan. 

Toluen applicerades på skiva placerat i 45° vinkel, vilket ger minskad risk för deformation 

och inkapslade luftbubblor då överflödigt toluen rinner av innan pressning. 

Motsvarande jämförelse har ej genomförts i fallet skiva – folie. 
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Provuppställningar 

Skiva-skiva 

 

 

Figur 1. Provuppställning med CD-ställ 

CD-ställ 

Anses vara en lovande provuppställning då uppställningens konstruktion minskar risk för 

glidning, se bilaga Vidhäftning, skiva-skiva  – Metod lösningsmedel Toluen.  

Dock samlas överflödigt toluen i botten av ställningen vilket leder till deformation av 

skivorna. Om avrinning av överflödigt lösningsmedel går att åstadkomma har en CD-ställ-

liknade uppställning potential att agera som en billig och lätthanterlig manuell metod för 

sammanfogning av skiva-skiva.  

 

 

Figur 2. Provuppställning med urglas. F- Pålagd kraft 

Urglas 

Lovande provuppställning där uppställningens skålformade agerade ”brunn” och möjliggör 

avrinning och uppsamling av toluen. Test med urglas gav goda resultat men problem med 

lättare deformation av substraten förekom vid kontaktpunkterna skiva –urglas där överflödigt 

toluen lätt samlas. 



Slutrapport  Självständigt arbete VT 13, 15 hp 
Projektgrupp 2 för Sigolis AB  Uppsala Universitet 

 

16 
 

 

Figur 3. Manuell sammanpressning. F – Pålagd kraft, 2 Kg - Statisk pressning 

Manuell pressning 

Manuell sammanpressning där skivorna hålls vertikalt och kraft påläggs horisontellt som 

tillåter avrinning av överflödigt toluen. En mer konstant kraft fördelat över hela skivans yta 

hade varit att föredra, möjligen via en mekanisk lösning då detta är svårt att åstadkomma 

manuellt. Försök med manuell sammanpressning följt av statiskt sammanpress med en tyng 

på 2 kg, vilket motsvarar en kraft på ca 196,4 Newton, genomfördes. Försöket gav dock ingen 

märkbar förbättring, vilket stärker teorin om att en mekanisk pressning kan vara mer lämplig 

då större kraft kan tillämpas på provet. 

3.2 Varmpressning 
Valda parametrar innan laborationerna påbörjades grundades i ett möte med Lena Klintberg 

angående tidigare studier inom bonding av polymerer [2]. Parametrar i denna studie var enligt 

följande: processtemperatur nära polymerens glastransitionstemperatur, processtid på 30min 

och processtryck på 0,4MPa. Med nämnda parametrar i åtanke valdes specifika parametrar för 

varmpressning av Zeonor 1060R till följande: processtemperatur på 100°C, processtid på 

30min och processtryck på 0,193MPa. 

Utifrån genomförda laborationer inom värmepressning kombinerat med plasmaetsning kan 

man genom observationer, konstatera följande slutsatser; 

Tester har utförts med processtemperatur 90°C samt 100°C. Tester som har utförts vid 100°C 

uppvisar deformationer i provets fysiska struktur. På grund av detta bör processtemperaturen 

ej uppnå 100°C. Vid processtemperaturen 90°C förekommer en viss optisk förändring. Enligt 

vetenskapliga artiklar har det förekommit tester vid lägre temperaturer som 85°C [1]. En 

begränsning av temperaturen skulle eventuellt minska den optiska förändringen. 

Under laboration ett genomfördes ett test där provet fick svalna under tryck. Vid kontroll av 

provet observerades en mängd större sprickor. Efter utförande av andra tester med högre tryck 

bekräftades att sprickbildningen berodde på kontraktion av materialet då det fortfarande var 

under tryck. 

Processtiden bör inte överstiga 30 min då tester upp till 3 h har genomförts och inga 

signifikanta skillnader mellan testerna har observerats. Kortare processtider har förekommit i 

vetenskapliga artiklar men då också i kombination med andra behandlingar [1]. 

Skivornas tjocklek varierar på olika delar utav skivorna. Detta leder även till variationer av 

tryck. Största variationen av tjocklek förekommer vid den centrala kanten av skivorna där det 

skiljer 0,07 mm mot ytterkanten. Detta innebär att tryckets inverkan förskjuts signifikant mot 

kanterna av skivan medan resterande delar är opåverkade, även vid höga tryck. Skulle detta 

problem lösas bör även tryck justeras för att kompensera för den ”verkliga” arean. 
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Vid byte från indirekt plasma till RIE-plasma märktes ingen signifikant skillnad. Vid 

användning av indirekt plasma underlättas en eventuell preparation av flera prover samtidigt. 

Skulle dessa metoder sakna betydelse för processen är detta optimalt för eventuell produktion 

i större skala. 

3.3 Limning 
Kompabilitet med lösningsmedel testades först för att kunna ta reda på hur Zeonor 1060R 

reagerade med olika lösningsmedel. Med de givna resultaten enligt tabell 1, gavs möjligheten 

till att späda ut lim som var för trögflytande med de godkända lösningsmedlen och därmed 

underlätta appliceringen av dem. Det gav även möjligheten till att applicera ett tunnare lager 

av lim på plasten.  

 

Tidig uteslutning av dåliga lim. Vi ansåg att det var viktigt att tidigt under projektet välja bort 

lim som inte hade tillfredställande vidhäftning. Av denna anledning utfördes test på många 

olika typer av lim för att få ett brett spektra på försöken. Först utfördes simpla 

vidhäftningstest av limmerna mellan skiva-skiva eller skiva-film med överflödig mängd lim 

och högt tryck för att lätt kunna utvärdera om det fanns någon potential i limmen. 

Från dessa tester kunde vi välja bort UV limmen Loctite 3211 och Vitralit 7989 samt snabb 

limmet Loctite 406 då ingen av dem gav någon tilltalande vidhäftning mot Zeonor 1060R. 

Vi hade då kvar tre lim ett tvåkomponentslim Epotek 310M samt två UV lim Vitralit VBB-

1och Vitralit 8400-T som alla hade godkänd vidhäftning.  

UV limmens fördel är att de är enkla att arbeta med då du kan bestämma när de ska börja 

härda.
8
  

 

Vi valde då att utföra noggrannare tester mellan dessa tre lim, då skivorna samt filmerna 

förbehandlades med corona. Av de vidhäftningsresultaten enligt tabell 3 kunde Epotek 310M 

uteslutas. En ytterligare anledning till att Epotek 310M valdes bort var för att det är ett 

tvåkomponentslim som även var värmehärdande, vilket gjorde limmet mer krävande att arbeta 

med i jämförelse med de två UV härdande limmen. 

 

Två lim med olika fysikaliska egenskaper fanns nu kvar. Vi ansåg att det var en klar fördel att 

limmen hade olika egenskaper när det kommer till viskositet. Detta för att kunna använda 

olika appliceringsmetoder som antingen lämpar sig för mer viskösa fluider samt mer 

trögflytande. Nästa steg i vår process för framtagning av metod för sammanfogning med lim 

är val av förbehandling. Vårt resonemang för val av en förbehandlingsmetod var att vi sökte 

efter en metod som kunde ge limmet en sådan bra kontakt som möjligt med Zeonor1060R- 

ytan. 

 

De resultaten vi kan se från tabell 4 visar på att vidhäftningen ökade markant med 

förbehandling mot icke-förbehandla Zeonor 1060R samt att plasmaetsning gav bättre resultat 

än corona. Problemet med plasmaetsning var dock att den var mer tidskrävande, men vi valde 

ändå att gå vidare med den på grund av mer fördelaktiga resultat. 

Som sista steget för att sammanfoga Zeonor 1060R-skivor med kanaler var att ta fram en väl 

fungerande appliceringsmetod för limmet som ej skulle påverka kanalerna. 

 

Vår idé med appliceringsmetoder var att testa många metoder med fler parametrar som kan 

varieras. Ett av målen var att kunna applicera ett väldigt tunt lager med lim för att minimera 

risken med fyllda kanaler i skivan. Av den anledningen valde vi att gå vidare med tester av de 

båda limmens kompabilitet med lösningsmedel. Från de resultaten i tabell 5 och tabell 6 valde 

                                                             
8
 Microjoining KB, Thomass Gawalewicz, mailkontakt 2013-04-12 
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vi att gå vidare med etanol som lösningsmedel och metanol väljs bort då den ger upphov till 

någon form av reaktion med limmen eller under härdningsprocessen som ger en grumlig yta 

på filmen. Aceton väljs bort då påverkar vidhäftningsförmågan till det sämre. 

 

Från tabell 7 och med hjälp av tabell 8  kunde resultaten från appliceringen lätt tolkas och 

slutsatserna vi kunde dra var att generellt är VBB-1 bättre. På grund av att det är mindre 

visköst är det lättare att applicera i ett riktigt tunt lager lim. Som tidigare förväntat gav ett 

tunnare lager av lim mindre fyllda kanaler på skivan. Dessutom gav det generellt bättre 

resultat när limmet applicerades på filmen istället för på skivan.  

 

Vår teori angående applicering på skivan gentemot på filmen är att limmet ganska lätt kan 

tryckas ned i kanalerna med de mjuka ytorna som användes för att applicera istället för när 

limmet redan ligger på den mer styva Zeonor filmen. De bästa resultaten gavs för Vitralit 

VBB-1 vilket vi anser att det är tack vare dess trögflytande egenskaper som möjliggör 

applikation av ett väldigt tunt lager av lim på filmen. Dessutom gav det bäst vidhäftning. 

 

Vi anser att Vitralit 8400T gav godkända resultat men var för visköst för att applicera direkt 

på en skiva med kanaler. Det krävdes väldigt lite lim för att kunna få goda resultat. 

Enligt våra prover gav det bättre resultat att med hjälp av ett stämjärn ta bort en cirkel i mitten 

på filmen. Detta då det finns en upphöjd yta på skivan som gör det svårare att reducera antalet 

luftbubblor mellan Zeonor1060R-plasterna. 
 

Som kommentar på de slutliga resultaten appliceringsmetoder är att vi anser att Vitralit - 

VBB-1 löst i etanol 1:2, VBB-1 rollat på film följt av pressning med jämnt fördelat tryck samt 

VBB-1 rollat på filmen gav bäst resultat. Som gemensam nämnare här kunde vi dra slutsatsen 

som tidigare nämnt angående krav på väldigt tunt lager lim.  

3.4 Sammanfattning 
De olika sammanfogningsmetoderna har alla sina för- och nackdelar, dessa kan vara ur 

hälsosynpunkt, vidhäftningsförmåga, bevaring av kanaler eller sedda ur en processaspekt. 

Ur hälsosynpunkt är plasmaetsning och värmepressning det bästa alternativet då detta inte 

involverar några tillsatta kemikalier. 

Sett till vidhäftningsförmåga så presterar alla metoder ungefär jämlikt och ingen metod kan 

direkt sägas vara bättre eller sämre. Detta leder till att den stora skillnaden i prestation blir till 

bevarande av kanaler och optiska egenskaper. Den metod som har störst problem med att 

bevara de optiska egenskaperna hos Zeonor 1060R är värmepressning vilken ger en visuell 

försämring på den yttre ytan efter pressning. Toluen och lim presterar likvärdigt på vissa 

punkter, olikvärdigt på andra. Båda problem med viss uppkomst av luftbubblor mellan 

substraten. Limning har störst problem med bevarande av kanaler, då dessa lätt blir igenfyllda 

av lim vid applicering. Toluen och värmepressning bevarar båda kanalerna väl, men vissa 

frågor kvarstår för lösningsmedel då det ej är kontrollerat om det finns restprodukter kvar i 

gångarna. Primära resultat visar dock på att toluen ångar igenom plastsubstratet utan att lämna 

rester kvar. 

De metoder med bäst processaspekt är lösningsmedel och limning, detta då dessa metoder kan 

tillämpas i relativt stor skala. För värmepressning är problemet att endast ett prov kan pressas 

åt gången, vilket gör den långsammare än de andra metoderna. Det går definitivt att länge 

debattera vad som överlag är den bäst lämpade metoden. Svaret på detta är ytterst oklart – alla 

metoder har både klara fördelar och nackdelar, varvid samtliga metoder bör testas på större 

skala innan ett klart yttrande kan ges om huruvida någon metod är bättre än någon annan. 
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1. Zeonors kompabilitet med lösningsmedel 

Inledning 
Laborationen går ut på att ta reda på olika lösningsmedels effekt på termoplasten 
Zeonor1060R. Detta för att dessa lösningsmedel sedan ska kunna användas för att späda ut 
lim så att ett tunt lager lim kan appliceras. De lösningsmedel som saknar effekt på 
Zeonor1060R  kommer att testas för effekter på limmet. 

Genomförande 
Lösningsmedlens effekt på Zeonor1060R testades genom att bitar av Zeonor1060R-film 
klipptes till var på en mindre mängd lösningsmedel applicerades på filmens yta med pipett. 
Efter att medlen fått reagera med ytan ett kortare tag så studerades filmens optiska och 
mekaniska egenskaper, detta genom enkla okulära undersökningar respektive genom att böja 
och röra filmen. Lösningsmedlens effekt på limmet testades ej då en tillräckligt stark UV-
lampa för att härda limmet inte fanns tillgänglig. 

Resultat 
De lösningsmedel som ger upphov till en reaktion med Zeonor1060R försämrar plastens 
egenskaper till den grad att dessa lösningsmedel inte kan användas för att späda ut limmet 
som sedan ska appliceras på plasten. För individuella lösningsmedels effekt på Zeonor1060R, 
se Tabell 1. På grund av effekterna som lösningsmedlet toulen ger upphov till så kommer fler 
laborationer att utföras för att studera ifall toulen går att använda för att sammanfoga Zeonor 
med Zeonor. 
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Tabell 1. 
Tabell över lösningsmedlens effekt på Zeonor1060R. Med anmärkning avses plastens 
mekaniska eller optiska egenskaper efter reaktion med lösningsmedel. 
Ämne Ingen Reaktion Reaktion Anmärkning 
Aceton X   
2-Propanol X   
Etanol X   
Metanol X   
Cyklohexan  X Spröd 
Dietyl eter X   
Dietyl eter extra ren X   
Hexan  X Spröd 
Kloroform  X Grumlig 
Koltetraklorid  X Spröd 
Toulen  X Gel 
Ättiksyra  X Spröd 
Cyklohexanon  X Spröd 
Butanol X   
Tert-Butanol  X Spröd (kristalliserat vid 

rumstemp) 
P-Xylol  X Spröd 
1-Propanol X   
Formalaldehyd X  Bildas droppar, flyter ej ut. 
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2. Laboration - Test av UV-Lim 

Inledning 
Vidhäftning av UV-Lim av typen Loctite 3211 samt Vitralit 7989 testades. Detta för att ta 
reda på om vidhäftningen var god nog att använda i vidare tester. 

Genomförande 
Lite lim droppades på en plastfilm bestående av Zeonor 1060R. Sedan lades ytterligare en 
film ovanpå. Limmet pressades för hand ut till ett tunt lager mellan de båda plastfilmerna. 
Provet lades i en UV-ugn i ca 1min. Provet lät härdas i ca 60min innan test av vidhäftning 
gjordes.  

Test av vidhäftning bestod av att för hand dra i båda filmerna och känna hur hårt plasten sitter 
fast. Detta gjordes för båda limmen. 

Resultat/slutsats 
Vid dragningen lossnade plasten direkt från limmet i båda fallen. Eftersom dessa sätter sig så 
löst som de gör är det ingen idé att gå vidare och fortsätta använda dessa lim i andra försök.  
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3. Laboration - Loctite 406 

Inledning 
I denna laboration testas ett lim med namn Loctite 406, vilket är ett snabblim avsett för plast 
och gummi. Med detta lim testas vidhäftningen mellan en plastfilm och en plastskiva båda av 
plasten Zeonor 1060R. 

Genomförande 
Skyddsfilmen togs bort från den tunna plasten. Lim droppades på filmen och skrapades sedan 
ut till ett lager över hela filmen. Sedan pressades filmen mot skivan med limlagret emellan. 
De största luftbubblorna som bildades avlägsnades för hand genom att stryka med fingret över 
plasten. Det provet som limmats ihop tilläts ligga i ca ett dygn för härdning innan observation 
av resultat gjordes. 

Resultat/Slutsats 
Vidhäftning mellan limmet och Zeonor1060R-filmen är i detta fall obefintlig. Viss 
vidhäftning mellan lim och Zeonor1060R-skivan, dock hade limmet bildat mindre öar och 
lämnat delar av plasten orörd utan vätning. Limmet hade inte härdat fulltsändigt trots en 
härdningstid på 1 dygn. Slutsatsen som dras är att det inte är någon idé att gå vidare med mer 
komplexa laborationer för Loctite 406 på grund av den dåliga vidhäftningen samt de påtagliga 
svårigheterna att åstadkomma ett jämnt och tunt lager lim på plasten. 
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4. Test av lim, vidhäftning  

Inledning 
Detta är en fortsättning av tester för att hitta ett lim som ger en god vidhäftning mellan två 
ytor av substratet Zeonor. I dessa försök limmas en film på en film, en film på en skiva 
respektive en skiva på en annan skiva. Skivorna är helt plana, d.v.s. inga mikrostrukturer 
såsom kanaler förekommer. Förbehandlingen av proverna består av plasmaetsning eller 
Corona. Corona är en maskin där man sveper en borste med hög spänning över plastens yta. 
Denna spänningsskillnad oxiderar plastens yta och gör denna lättare att väta.  

Lim som testas i denna laboration är: Epotek 310M, Vitralit VBB-1, Vitralit 8400-T. 
Epotek är ett tvåkomponentslim som är värmehärdande och resterande två är UV- härdande. 

Utförande 
Som första tester testades alla lim på plasten utan förbehandling. Två prover av varje lim 
gjordes, film mot film och film mot skiva. Epotek 310M blandades enligt anvisningar 10:5,5.  

Film/Film 
Limmet droppades godtyckligt på en ena filmens yta. Sedan lades den andra filmen ovanpå 
och luftbubblor och överflödigt lim skrapades ut med en skrapa ovanpå den andra filmen. 
Totalt tre stycken sådana prov gjordes, ett för varje lim. 

Film/Skiva 
Skedde på samma sätt som för film/film förutom att limmet nu droppas på skivan. 

Tester med förbehandling 
I dessa tester testades alla lim på film/skiva och skiva/skiva 

Plasmaetsning 
Maskinen som användes var Sigolis AB’s ”Alf”. Utrymmet i plasmaetsen räckte till material 
för ett lim åt gången d.v.s. 3 st skivor och en film. Materialet behandlades med inställningar 
som prog. 6 anger. Tillräckligt med lim droppades på två skivor för att hela ytorna ska täckas 
efter applicering. Sedan lades en film respektive en skiva ovanpå de limbelagda skivorna. 
Överflödigt lim och luftbubblor pressades ut för hand och med skrapa. 

Corona 
På samma sätt som för plasmaetsningen, förutom att alla plast ytor behandlats med Corona. 

Härdning 
Efter att alla prov inom varje moment förberetts så härdades de. De både Vitralit limmen 
härdades i en UV-ugn i 5-10 min sedan efterhädads i minst 24 h. Epotek härdades i 
värmeskåp, enligt härdningsanvisningar, i 2 h vid 65°C. Sedan analyserades alla proverna. 
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Resultat 
Resultat avläses i tabell 1. 

Tabell 1. Kommentarer till analys av limfog 

 Epotek 310M Vitralit 8400T Vitralit VBB-1 
Film-film Sitter dugligt. God 

vidhäftning men går 
relativt lätt att rycka 
av. 

Fäster bra. God 
vidhäftning men går 
relativt lätt att rycka 
bort. 

Mycket god 
vidhäftning. 

Skiva-film  
Utan förbehandling 

Sitter dugligt. God 
vidhäftning men går 
relativt lätt att rycka 
av. 

Fäster bra. Går relativt 
enkelt att dra isär. 

Fäster mycket bra. 
Krävs stor 
ansträngning för att få 
bort filmen. 

Skiva-skiva  
Plasmaets 

 Fäster mycket bra 
krävs stor ansträngning 
för att bryta upp. 

Extremt god 
vidhäftning. Krävs våld 
och verktyg för att få 
isär. 

Skiva-film  
Plasmaets 

 Sitter hårt men går att 
dra bort filmen. 

Fäster extremt bra. 
Filmen går sönder 
innan fogen. 

Skiva-skiva  
Corona 

Fäster bra men går dra 
isär relativt enkelt för 
hand. 

Sitter bra men går att 
dra loss för hand. 

Sitter hårt. Plasten går 
sönder innan fogen. 
Krävs stor 
ansträngning för att dra 
isär. 

Skiva-film  
corona 

 Sitter bra men går att 
dra loss. 

Fäster bra men går 
relativt lätt att rycka 
upp. 

 

Kommentarer till lim: 
Epotek 310M: Krångligt att hantera då det är ett tvåkomponentslim. Har relativt låg viskositet 
och går enkelt att applicera. Överlag sämst vidhäftning av de testade limmen. Kräver härdning 
i 65°C under minst två timmar. 

Vitralit 8400T: Väldigt lätt att applicera tack vare en mycket låg viskositet. Går åt mindre lim 
jämfört med de andra testade limmen. Stor skillnad mellan vidhäftningsförmågor vid 
förbehandling av ytan jämfört med utan förbehandling. Härdas i UV-ugn under minst fem 
minuter. 

Vitralit VBB-1: Högst viskositet och väldigt segt att applicera. Finns dock fördelar med den höga 
viskositeten, exempelvis att extremt tunna och jämna lager lim kan fås även om det tar lång tid. Bäst 
vidhäftning av de testade limmen. Härdas i UV-ugn under minst fem minuter. 

Kommentarer till förbehandlingsmetoder: 
Ingen förbehandling: Ger sämst vidhäftning. 

Plasmaets: Ger bäst vidhäftning av de testade förbehandlingarna men tar längst tid. 
Krånglade delvis under laborationerna men fungerade bra under sista körningarna. 
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Corona: Ger bra vidhäftning, märks en tydlig skillnad mot ingen förbehandling. Är enkel att 
arbeta med, men kräver manuell körning av maskinen. 

Slutsats 
De slutsatserna vi kan dra av resultaten ovan är att inte fortsätta arbeta med Epotek 310M då 
det var krångligast att arbeta med samtidigt som det gav sämst vidhäftning av de testade 
limmen. Förbehandlingsmetoden vi går vidare med är plasmaets då det gav bäst vidhäftning 
och slipper köras manuellt. Vi går vidare med både Vitralit VBB-1 och Vitralit 8400T. 
Vitralit VBB-1 främst p.g.a. den extremt goda vidhäftningen och Vitralit 8400T p.g.a. den 
goda vidhäftningen samt att den ger andra möjligheter vid appliceringsmetoder, då båda 
limmen har olika viskositet. 
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5. Utspädning av lim med lösningmedel 

Syfte 
Laborationen syftar till att undersöka den spädningsgrad av lim som krävs för att enkelt kunna 
applicera ett tunt lager lim på film av Zeonor1060R, samtidigt som god vidhäftningsförmåga 
kvarstår. 

Genomförande 
En liten mängd utspätt lim appliceras på film av Zeonor1060R. Denna fördelas i ett tunt lager 
över ytan. Vid svårigheter att få ett tillräckligt tunt lager så späds limmet ut och kontrolleras 
så att det löstes upp. Zeonor1060R-filmen ärt tidigare förbehandlad med corona. 
Därefter appliceras ett tillfredställande tunt lager på filmen och lösningsmedlet ges fem till tio 
minuter på sig att dunsta innan en andra film appliceras. Proven placeras i UV-ugn där de 
tillåts härda i fem minuter. Limmen som används är Vitralit 8400T och Vitralit VBB-1 med 
korresponderande lösningsmedel etanol, metanol och aceton. 

Resultat 
Tabell 1 Lösningsgrad av lim i lösningsmedel 

Lösningsmedel\Lim Vitralit 8400T Vitralit VBB-1 
Etanol Löser sig bra, krävs inte så 

mycket omrörning. 
Löser sig bra men kräver 
omrörning. 

Metanol Löser sig bra efter 
omrörning. 

Löser sig bra men kräver 
omrörning. 

Aceton Löser sig bra, krävs inte så 
mycket omrörning. 

Löser sig bra men kräver lite 
omrörning. 

 

Tabell 2 Vidhäftning av lim i lösningsmedel. Film-film. 

Lösningsmedel\Lim Vitralit 8400T Vitralit VBB-1 
Etanol Duglig vidhäftning. Ingen 

visuell påverkan. 
Duglig vidhäftning. Ingen 
visuell påverkan. 

Metanol Sker någon form av reaktion, 
alternativt att all metanol ej 
hinner avdunsta under 10 
min. Blir grumligt. Duglig 
vidhäftning. 

Sker någon form av reaktion, 
alternativt att all metanol ej 
hinner avdunsta under 10 
min. Blir grumligt. Duglig 
vidhäftning. 

Aceton Dålig vidhäftning. Ingen 
visuell påverkan. 

Dålig vidhäftning. Ingen 
visuell påverkan. 

Slutsats 
Vi går vidare med mer djupgående tetser av applicering med hjälp av att lösa limmen i etanol.  
Metanol väljs bort då den ger upphov till någon form av reaktion som ger en grumlig yta på 
filmen. Aceton väljs bort då den ger en dålig vidhäftning. 
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6. Appliceringsmetoder för lim 

Inledning 
I denna laboration testas flera olika appliceringsmetoder för att lägga ett tunt limlager mellan två ytor 
av Zeonor 1060R. Till skillnad från tidigare försök så har nu skivor med mikrokanaler börjat 
användas. Alla prover kommer vara sammansatta som film/skiva. 
Syftet är att hitta en metod som inte fyller dessa mikrokanaler med lim vid sammanfogning. Samtliga 
prov förbehandlas med plasmaets. Lim som testas är: Vitralit 8400T, Vitralit VBB-1. 

Metoder som ska testas är: 

• Ringla lim på filmen och sedan lägga på skivan. 
• Pensla lim på film och lägga på skivan. 
• Pensla lim på film och rulla på filmen på skivan. 
• Pensla lim på film och sätta ihop med skivan med hjälp av tryck. 
• Pensla lim på skivan och rulla på filmen. 
• Lösa upp lim med etanol och pensla lösningen på film respektive skiva. 
• Lösa upp lim med etanol och pensla lösningen på film för att sedan släppa sivan mha 

ställning. 
• Rolla på lim på skiva respektive film. 

Genomförande 
Plasterna förbehandlades med plasmaetsning. Maskinen som användes var Sigolis AB’s 
”Alf”. Efter att plasterna förbehandlats så utfördes följande appliceringar av lim. 
Först ringlades de båda limmen på varsin film, skivorna lades försiktigt på filmen och med 
hjälp av visst pålagt tryck så jämnades lagret av lim ut. Sedan applicerades båda limmen på 
varsin film genom att pensla på dem för att sedan lägga på skivan.  
 
Mer individuellt anpassade tester av limmen utfördes genom att Vitralit 8400T penslades 
direkt på skivan, därefter applicerades filmen. Vitralit 8400T penslades på filmen och skivan 
lades på genom tryck (20000 pounds). Vitralit VBB-1 penslades på filmen som redan rullades 
på skivan. Efter dessa försök så löstes de båda limmen upp i etanol. Vitralit VBB-1 i 
proportionerna 1:1 samt 1:2 medans Vitralit 8400T endast löstes upp i proportionen 1:1. De 
båda 1:1 lösningarna samt 1:2 lösningen penslades på varsin film som sedan fick ligga öppet i 
ca 10 minuter så att lösningsmedlet skulle hinna avdunsta. Efter 10 minuter så lades skivan på 
filmen. Applicering av 1:1 VBB-1 lösningen penslades även på skiva som sedan fick ligga 
öppet i 10 minuter för avdunstning och därefter rullades filmen på skivan. Lösningen med 
8400T penslades på filmen som även den fick ligga öppet i 10 minuter för avdunstning. 
Filmen placerades sedan under en ställning (cd-hållare) i vilket en skiva släpptes på filmen. 
Dessa försök följdes av applicering av lim med roller, detta genom fyra olika metoder. Vid 
dessa försök har mitten på filmen klippts ut enligt formen på skivan. 
 
Vid de två första av dessa metoder så applicerades limmet på skivan, genom att limmet 
rollades längst med kanalerna samt tvärs över kanalerna. Efter att limmet applicerats på 
skivans yta så placerades skivan på en film, tillsammans med ett lågt pålagt tryck. 
De två sista metoderna skedde genom att limmet rollades på en film som sedans placerades 
ovanpå en skiva. Skillnaden mellan dessa två sista metoder är det pålagda trycket, för den ena 
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metoden så rollades baksidan av filmen med ett lätt tryck. För den andra så placerades skivan 
och filmen i en press och pressades samman utan extra pålagd kraft. 
Dessa fyra metoder skedde både för VBB-1 samt 8400T och med dubbla prov för de tre första 
metoderna. Alla prover härdades i UV-ugn i cirka 10 minuter och med efterföljande härdning 
i ett dygn. 

Resultat 
Tabell 1. Rankingsystem med avseende på luftbubblor och kanaler. 

X  Y  
1 Mer luft än lim 1 Helfyllda kanaler 
2 Många stora bubblor 2 Halvfyllda kanaler 
3 Många små/få stora 3 Finns fria kanaler 
4 Få luftbubblor 4 Finns ifyllda kanaler 
5 Inga luftbubblor 5 Alla kanaler är fria 
Med systemet som illustreras i tabell 1 är det möjligt att ranka prover med avseende på två olika 
attribut på formen X:Y. 
Exempel: Ett prov rankas 1:5, det finns mer luft än lim mellan ytorna, och kanalerna i skivan är helt 
fria från lim. 

Tabell 2. Beskriver resultatet av olika appliceringsmetoder enligt tidigare angivet rankingsystem. 

VBB-1    8400T    
Utan lös-m  Med lös-m  Utan lös-m  Med lös-m  
Ringlad 3:1 Pensel, film 

1:1 
2:2 Pensel, film 3:2 Pensel, film 

Släppt 
3:2 

Pensel, film 3:2 Pensel, 
skiva 1:1 

3:2 Pensel, film + 
tryck (20k 
pounds) 

3:1 Pensel, film 3:2 

Pensel, film 
pårullad 

3:3 Pensel, film 
1:2 

4:4 Pensel, skiva 3:2   

 
Tabell 3. Ranking av rollade prover. 

VBB-1  8400T  
Film 3:4 Film 4:2 
Film 3:4 Film 4:2 
Skiva in-ut 3:2 Skiva in-ut 3:1 
Skiva in-ut 3:2 Skiva in-ut 3:1 
Skiva sidled 3:3 Skiva sidled 4:1 
Skiva sidled 3:3 Skiva sidled 4:1 
Film press 3:4 Film press 4:2 
 

Tabell 2 och 3 beskriver med hjälp av rankingsystem hur bra alla resultat blev. 
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Slutsats 

• Generellt är VBB-1 bättre. På grund av att det är mindre visköst är det lättare att 
applicera i ett riktigt tunt lager. 
 

• 8400T var generellt för viskös för att applicera direkt på skivan och fyllde lätt 
kanalerna. 
 

• Bättre resultat nås då mitten på filmen klipptes ut med hjälp av ett cirkelformat 
stämjärn. Antalet bubblor i mitten reducerades kraftigt vilket tidigare varit ett problem 
vid applicering på grund av upphöjningen som finns i mitten på skivan. 
 

• Tunnare lager av lim minskade kraftigt anatlet fyllda kanaler i skivan. Vår teori är att 
ett tunt lager lim minskar risken för att fylla kanalerna. 
 

• Generellt ges bättre resultat vid applicering av lim på filmen än på skivan. Vår teori är 
att limmet lätt trycks ned i kanalerna då det appliceras direkt på skivan. Vid 
applicering av lim på filmen så förminskas risken av att limmet ska tryckas ned i 
kanalerna. Gissningsvis är inte filmen lika mjuk som exemplevis en pensel eller roller 
som lätt kan böja ner limmet i kanalerna. 
 

• Bäst resultat för VBB-1 löst i etanol 1:2, VBB-1 rollat på film följt av pressning med 
jämnt fördelat tryck samt för VBB-1 rollat på filmen. Ingen tydlig skillnad mellan att 
enbart rolla på filmen och rolla på filmen + pålagt tryck ses. Anledningen som vi ser 
till att dessa metoder fungerade var främst möjligheten till att applicera limmet i ett 
tunt lager, men även att limmet applicerades på filmen hellre än på skivan. 
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7. Värmefogning-Dragskåp 
Inledning 
Zeonor1060R-termoplast värmdes i ugn i syfte att ta reda på lämplig temperatur för 
värmepressning. Temperaturer runt polymerens glastransitionsområde antas vara lämpliga. 

Utförande/Observationer 
Ett värmeskåp värmdes till 90 grader Celsius. Därefter togs ett urglas och 2 bitar utav 
Zeonor1060R-plastfilm placerades på denna med skyddsfilm borttagen, skyddad sida uppåt. 
Ytterligare 2 bitar togs och sattes mot varandra. Dessa hölls sedan samman med hjälp utav en 
klädnypa. Urglaset placerades därefter i skåpet under 5 minuter. Då proven togs ut och 
undersöktes förekom inga större skillnader mot ursprungstillståndet. Värmeskåpet värmdes 
därefter till 100 grader Celsius. Proverna placerades återigen i ugnen och tilläts ligga i 5 
minuter. Då dessa togs ut fanns en viss sammanfogning mellan de två bitarna som suttit med 
en nypa, inte särskilt stark men ändå förekommande. 

Slutsats/felkällor 
Utifrån de observationer som setts verkar 100 grader Celsius vara en lämplig temperatur att 
prova för värmepressning. Det kan alltså bekräftas att någon form utav reaktion sker vid 
denna temperatur runt glastransitionen. Kontaminationer kan ha minskat vidhäftningen hos 
prover. Tiden som prover utsattes för värme är väldigt kort vilket medför att tydliga resultat är 
svåra att få. 
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Tabell 1. Uppsättning för indirekt plasmaetsning 

Prov Processtid [min] Tryck [torr] Effekt [Watt] Gasblandning 
1 2 0,25 100 50% O2, 50% Ar 
2 2 0,25 100 50% O2, 50% Ar 
3 2 0,25 100 50% O2, 50% Ar 
 

 

8. Laboration - Plasmaetsning & Varmpressning 

Inledning 
Laborationens syfte är att undersöka huruvida värmepressning kombinerat med plasmaetsning 
är en godtycklig metod för att bonda polymeren Zeonor 1060R. Plasmaetsningens syfte är att 
aktivera och rengöra polymerens yta för att optimera bondningsmöjligheter.  

Utförande 
Tre prover utfördes, var och ett bestående utav 2 komponenter. I samtliga fall var en av 
komponenterna en skiva med svarvade kanaler på ett djup av 50 mikrometer. I varierande fall 
bestod den andra komponenten utav antingen en tunn film eller en till skiva utan kanaler, 
samtliga komponenter bestod enbart utav Zeonor 1060R. De olika testerna som genomfördes 
under laborationen har genomgått följande steg; 

• Indirekt plasmaetsning 
• Varmpressning 

Följande uppsättningar för prover användes; 

1. Skiva med kanaler samt tunn film 
2. Skiva utan kanaler samt tunn film 
3. Skiva med kanaler samt tunn film 

 

Tabell 2. Uppsättning för värmepressning 

Prov Processtid [min] Tryck [bar] Temperatur [°C] 
1 30 1,93 90 
2 30 1,93 100 
3 180 3,87 90 
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Figur 1. Schematisk bild över prov 1, visar endast bonding i ytterkant av skivan. 

Resultat 
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Figur 2. Schematisk bild över prov 2, även här visas sämre bonding vid skivans kanter.  
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Figur 3. Schematisk bild över prov 3, visar en viss bonding i kanterna på skivan samt 
sprickbildning från skivans centrum. 



Fredrik Andersson  Självständigt arbete K/Q  15hp 
Oscar Tärnåsen  Uppsala Universitet 
  2013-05-07 
Slutsats/Diskussion 
Enligt tidigare laboration i värmeskåp samt diskussion med tekniska konsulten Lena Klintberg 
så valdes parametrar för värmepressningen. Dessa verkar enligt resultat vara i området för att 
genomföra bonding av polymeren Zeonor 1060R.  Skillnad mellan prov 1 & 2 är 
temperaturskillnaden på 10°C där kanalerna i prov 2 har smält ihop. Detta visar att 
processtemperaturer vid 100°C och uppåt är för högt.  

För prov 3 användes ett högre tryck samt längre processtid än tidigare nämnda prover, vilket 
ledde till att provet sprack. Bondingen blir i detta fall så pass utvecklad att kanalerna ej är 
synliga vid skivans yttre kanter.  

Framtida laborationer bör fokusera på lägre processtemperatur än 100°C samt en processtid 
på 30 min.  
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9. Laboration - Plasmaetsning & Varmpressning 

Inledning 
Laborationens syfte är att undersöka huruvida värmepressning kombinerat med plasmaetsning 
är en tillämpbar metod för att binda polymeren Zeonor1060R till ett likvärdigt substrat av 
samma material. Plasmaetsens syfte är att aktivera och rengöra substratets yta för att optimera 
bondningsmöjligheter. 

Utförande 
Tre prov utfördes, var och ett bestående utav två komponenter. I samtliga fall var en av 
komponenterna en skiva med urfrästa kanaler på ett djup av 50 mikrometer. I varierande fall 
bestod den andra komponenten utav antingen en tunn film eller en till skiva utan kanaler. 
Samtliga komponenter bestod enbart utav Zeonor 1060R. Uppsättningar för proven som 
användes ses i tabell 1. 

Tabell 1. Komponentsammansättning för respektive prover. 

Prov Komponenter 
Prov 1 Skiva-film 
Prov 2 Skiva-Skiva 
Prov 3 Skiva-Skiva 

 
Laborationen startades med en preliminär rengöring i isopropanol, där samtliga skivor sänktes 
i lösningsmedlet för att avlägsna damm och fetter. Efter detta moment förvarades allt material 
i rengjorda kärl för att undvika kontaminering. Därefter behandlades samtliga prov med RIE 
plasma under något varierande parametrar. Samtliga prov behandlades under två minuter med 
en effekt på 150W. Prov ett och två utsattes för 50% argongas och 50% syrgas medans prov 
tre utsattes för enbart syrgas. Slutligen behandlades samtliga prover med varmpress. De två 
komponenterna placerades ovanpå varandra och fördes in mellan två aluminiumskivor och 
pressades sedan med ett specifikt tryck, temperatur och tid. Samtliga prover behandlades 
under 90 grader Celsius och 30 minuter, men med varierat tryck enligt tabell 2.  

Tabell 2. Använda parametrar i varmpress för prover. 

Prov Komponenter Tryck Maskin 
(bar) 

Tryck Prov 
(bar) 

Prov 1 Skiva-film 1 1,93 
Prov 2 Skiva-Skiva 2 3,87 
Prov 3 Skiva-Skiva 5 9,67 

 
Samtliga prover avlägsnades från varmpressen innan nedkylning. 
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Resultat 
Prov 1: Minimal vidhäftning. 

Prov 2: Överlag dålig vidhäftning. 

Prov 3: Bra vidhäftning i kanter, dock ingen vidhäftning mot mitten av skivor. 

Slutsats/Diskussion 
Under en tidigare laboration utfördes varmpress på ett prov under 3h och 3,87bar tryck. Detta 
prov tilläts svalna under tryck till skillnad från andra prover. Efter att ha utfört test med 
samma tryck på andra prov kan det konstateras att provet spricker vid nedkylningen eftersom 
den försöker dra ihop sig men sitter fast på grund av trycket. Det kan dessutom konstateras att 
det krävs relativt högt tryck för att effektivt bonda Zeonor1060R till ett substrat av samma 
material, då de prov som behandlats med högre tryck tydligt får bättre vidhäftning.  

Samtliga prover som behandlats har erhållit bättre vidhäftning i kanterna på strukturen. Detta 
tros bero på deformationer i skivorna som har observerats. Höjdskillnad mellan mitten av 
skiva och ytterkant har observerats till 0,07 mm. Detta leder till att en icke-homogen 
spridning av trycket, och proverna binder då endast i kanter där belastning sker, men ej i 
mitten. 
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10. Laboration - Plasmaetsning & Varmpressning 

Inledning 
Laborationens syfte är att undersöka huruvida värmepressning kombinerat med plasmaetsning 
är en tillämpbar metod för att binda polymeren Zeonor 1060R till ett likvärdigt substrat. 
Plasmaetsens syfte är att aktivera och rengöra polymerens yta för att optimera 
bondningsmöjligheter. 

Utförande 
Två prov preparerades, båda bestående utav två komponenter. I båda fall var en av 
komponenterna en skiva med kanaler på ett djup av 50 mikrometer. För första provet bestod 
den andra komponenten utav en tunn film och för andra provet bestod den utav en skiva utan 
kanaler. Samtliga komponenter bestod enbart utav Zeonor 1060R. Laborationen startades med 
en preliminär rengöring i isopropanol, där samtliga skivor sänktes i lösningsmedlet för att 
avlägsna damm och fetter. Efter detta moment förvarades allt material i rengjorda kärl för att 
undvika kontaminering. Därefter behandlades samtliga prov med RIE plasma under samma 
parametrar. Behandlingen skedde under två minuter med en effekt på 150W. Prov utsattes för 
50% argongas och 50% syrgas. Slutligen behandlades samtliga prover med varmpress. De två 
komponenterna placerades ovanpå varandra och fördes in mellan två aluminiumskivor som 
hade ett hål i mitten av skivan där mittpunkten utav plastdiskarna placerades. Prov pressades 
sedan med ett specifikt tryck, temperatur och tid. Samtliga prover behandlades under 90 
grader Celsius och 5 bar maskintryck, motsvarande 9,67 bar provtryck, under 30 minuter. 
Samtliga prover avlägsnades från varmpress innan nedkylning. 

Resultat 
Prov 1: Dålig vidhäftning. 

Prov 2: Bra vidhäftning i kanter men ej mot centrum. 

Slutsats/Diskussion 
Med slutsatser från föregående laboration borrades ett hål i aluminiumskivorna till 
varmpressen för att undvika tryck på de högre kanterna i mitten på skivan. Det hade nämligen 
visat sig att höjdskillnader i skivorna förekom, med en höjd upp till 0,07mm. Det visar sig att 
detta hål och avsaknad på tryck i mitten av skivan var tillräckligt för att få trycket i mitten 
utav proven att bli tillräckligt högt för att effektivt ge vidhäftning. 

Föreslagna metoder innefattar: 
Eliminering utav mitt på Zeonor1060R-skivor eftersom dessa troligtvis trycker ifrån och 
minskar trycket på resterande skiva mot mitten. 
Kontroll av Zeonor1060R-skivors deformationer med hjälp utav nålprofilometri och därefter 
vidare undersökning utav möjliga lösningar. 
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11.Vidhäftning, skiva-skiva – Metod lösningsmedel 
Toluen 

Sammanfattning  
I laborationen undersöktes vidhäftning hos skiva-skiva(Zeonor1060R-Zeonor1060R) med 
lösningsmedlet toluen. Olika metoder för applicering och sammanfogning testades.  
Alla metoder som testades gav god vidhäftning. Direkt applicering av lösningsmedel på 
enbart ena skivan visade sig vara mest effektiv för att uppnå minst optiska påverkan.  
Samtliga metoder har potential för fortsatt utveckling.  

Bakgrund 
Laborationen baseras på tidigare lyckade tester av vidhäftning med lösningsmedlet toluen 
mellan skiva-folie (Zeonor 1060R-Zeonor 1060R), se fristående rapport Vidhäftning – Metod 
lösningsmedel Toulen. 
 
Syftet med laborationen är att finna en appliceringsmetod som ger god vidhäftning mellan 
skiva – skiva (Zeonor 1060R-Zeonor 1060R) utan deformation. Mängden lösningsmedel 
kommer hållas konstant (5-6 ml) men tillvägagångssättet för applicering av lösningsmedel 
samt sammanfogningsmetod kommer variera under laborationen. 

Material 
Toluen, Hårdplast (Zeonor, se figur 1), CD-ställ, filterpapper, pincett, urglas, pipett, 2 kg 
tyngd. 
 

 

 

Utförande 
Inledningsvis kommer ett enkelt vätningstest vid sammanfogning av 2 st mindre bitar 
genomföras för att undersöka vad som är mest fördelaktigt av följande två tillvägagångssätt: 
 

• Aktivering av ena substratets yta  
• Aktivering av bägge substratens ytor. 

Figur 1 - Skiva av Zeonor1060R 
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Tabell 1- vätningstest 

Prov Mängd Toluen Zeonor Hårdplast 
(skiva 1) 

Zeonor Hårdplast  
(skiva 2) 

1.1 Fuktas X  
1.2 Fuktas X X 

 
Aktivering sker genom att lösningsmedel först appliceras på filterpapper och ytan därefter 
fuktas. Baserat på det inledande testet utformas fortsatt prövning, se tabell 2. 
 
Tabell 2 - Provuppställning och appliceringsmetod 

Prov Provuppställning Applicering Zeonor 
Hårdplast (skiva 

1) 

Zeonor 
Hårdplast 
(skiva 2) 

2 CD-ställ, se Bilaga 
figur 1 

Fuktas, filterpapper X  

3 CD-ställ, se Bilaga 
figur 1 

Fuktas, filterpapper X  

4 CD-ställ, se Bilaga 
figur 1 

Direkt pipettering  X  

5 På urglas, se Bilaga 
figur 2 

Direkt pipettering X  

6 Manuellt + Tyngd, 
se 

Bilaga figur 3 

Direkt pipettering X  

7 Manuellt, se Bilaga 
figur 4 

Direkt pipettering X  

 
Precis som i föregående laboration kommer ingen optimering av tid ske i detta stadium av 
experimentet, utan fokus ligger på att studera vidhäftning mellan hårdplast-hårdplast samt 
utarbeta en lämplig appliceringsmetod. 
 
Efter att den ena skivan vätts och sedan sammanfogats med den obehandlade skivan låts 
proven härda i minst 15 minuter. Därefter görs ett och manuellt hållfasthetstest genom att 
försöka rycka och bända loss skivorna. Även ev. påverkan av de optiska egenskaperna 
(genomskinlighet osv.) undersöks genom en enkel okulärbesiktning av samtliga prov. 
Mikrostrukturen på de mest lyckade proverna studeras i ljusmikroskop. 

Resultat 
 
Tabell 3 - Resultat av inledande vätningstest 

Prov Resultat Kommentarer 
1.1 God vidhäftning • Liten grad av glidning 

• Optiskpåverkan där det skett 
sämre vätning 
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1.2 Sämre vidhäftning • Större grad av glidning 

• Större optisk påverkan 
• Plastisk deformation 

 
 
 
Tabell 4 - Resultat från test av provuppställning och appliceringsmetod 

Prov Resultat Kommentarer 
2 God vidhäftning • Riklig vätning, filterpapper först 

vätt och sedan placerat på skiva, 
släpp av skiva på skiva, se fig. 
**** 

• Plastiskdeformation, främst i 
kanterna, allmänt lite degig. 

• Optiskt påverkad av mängden 
lösningsmedel. 

• Lösningsmedel gick igenom 
bägge skivorna. 

 
3 God vidhäftning • Lösningsmedel applicerades 

genom att placera filterpapper på 
skiva och sedan väta 
filterpappret, släpp av skiva på 
skiva. 

• Knappt någon 
plastiskdeformation. 

• Viss optisk påverkan. 
 
 

4 God vidhäftning • Direkt applicering av 
lösningsmedel med pipett, 
manuellt tryck på skivorna. 

• Bättre optisk. 
• Plastiskdeformation pga. 

Läckage. 
• Lovande metod. 

 
5 God vidhäftning • På urglas. 

• Direkt applicering av 
lösningsmedel med pipett, 
manuellt tryck på skivorna. 

• Näst intill perfekt optiskt. 
• Problem med kontaktpunkterna 

med urglaset, lätt 
plastiskdeformation. 
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6 God vidhäftning • Lösningsmedel applicerat med 

pipett på skiva i 45 °vinkel, 
manuell sammanpressning , prov 
placerat därefter under en vikt på 
ca 2kg. 

• Liten optiskpåverkan, dock något 
sämre än test 5. 

• Problem att få ut all 
luft/lösningsmedel, behövs mer 
tryck . 

 
7 God vidhäftning • Lösningsmedel applicerat med 

pipett på skiva i 45 ° vinkel, 
manuell sammanpressning, ingen 
vikt. 

• Likvärdig med prov 6. 
 

 
För samtliga prover så var vidhäftningen tillräckligt bra för att det inte skulle gå att sära på 
skivorna med våld. 

Slutsats 
 
Prov  1.1 och 1.2 visade på att det är mer fördelaktigt med endast aktivering av ena skivans 
yta, för bättre resultat bör ytan dock vätas mer och vätas jämnare än under testet, se tabell 3. 
 
Prov 2 visar på att toluen kan ta sig igenom hårdplasten, detta verkar mycket lovande inför 
tester med skivor med kanaler då det kan tyda på att ingen Toluen stannar i kanalerna, utan 
lämnar substratet helt, se tabell 4. 
 
Alla tester med skiva-skiva gav oavsett appliceringsmetod god vidhäftning, se tabell 4. 
 
Testerna visar att källan till optiska påverkan härrör från mängden toluen samt glidningen 
mellan skivorna. För att uppnå ett perfekt resultat måste provuppställningen förbättras. 
Direkt applicering av toluen visade sig mer effektiv än vätning via fuktat filterpapper, se 
tabell 4. 
 
CD-stället anses vara en lovande provuppställning då uppställningens konstruktion minskade 
risken för glidning, se Bilaga figur 1. Dock samlas överflödigt toluen i botten av ställningen 
vilket leder till deformation av skivorna. Om avrinning av överflödigt lösningsmedel går att 
åstadkomma har en CD-ställiknande uppställning potential att agera som en billig och 
lätthanterlig manuell metod för sammanfogning av skiva-skiva.  
Liknande test genomfördes på urglas vars skålformade form agerade ”brunn” och 
möjliggjorde avrinning och uppsamling av toluen, se Bilaga figur 2. Testet med urglas gav 
goda resultat men problem med lättare deformation kvarstår vid kontaktpunkterna skiva-
urglas där överflödigt toluen lätt samlas. 
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Manuell sammanpressning där toluen applicerades på skiva placerat i 45° vinkel och därefter 
tillåts rinna av innan sammanfogning, se Bilaga figur 4, gav lyckade resultat.  Dock måste 
metoden förfinas för att hela substratytan ska bli optiskt perfekt. Ett mer konstant kraft 
fördelat över hela skivans yta hade varit att föredra, möjligen via en mekanisk lösning då detta 
är svårt att åstadkomma manuellt. Försök med manuell sammanpressning följt av statiskt 
sammanpress med en tyng på 2 kg, vilket motsvarar en kraft på ca 196.4 Newton, 
genomförde, se Bilaga figur 4. Försöket gav dock ingen märkbar förbättring från prov 6, se 
tabell 4, vilket stärker teorin om att en mekanisk pressning kan vara mer lämplig då större 
kraft kan tillämpas på provet. 
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Bilaga, Provuppställningar 

 
 
Figur 2, Provuppställning med CD-ställ. 

 
Figur 3, Provuppställning med urglas. 
 F – Pålagd kraft 
  
 

 

 

 

 
 

1.                                           2.                                          3.                                          4. 
 
Figur 4,  
1 & 2: Applicering av toluen 
3: Manuell sammanpressning  
 F – Pålagd kraft 
4: Statisk pressning 
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 1.                                           2.                                          3.                                           
 
Figur 5,  
1 & 2 :Applicering av toluen 
3: Manuell sammanpressning  
 F – Pålagd kraft 
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12. Vidhäftning – Metod lösningsmedel Toluen 

Bakgrund 
Syftet med laborationen är att undersöka huruvida en plast Zeonor1060R kan fästas vid en 
annan bit Zeonor1060R genom att aktivera ytorna med ett lösningsmedel innan. Zeonor1060R 
löses upp av toluen, varvid detta anses vara ett bra lösningsmedel att testa med. Testerna 
kommer att utföras på så vis att Zeonor1060R utsätts för olika mängder toluen, och där efter 
fogas samman för att se ifall vidhäftning sker. 

Material 
Toluen, Zeonor1060R (hårdplast), Zeonor1060R (folie), bägare, pincetter, värmeplattor, ev 
pipetter. 

Utförande 
Plastbitarna utsätts för toluen enligt tabell 1. 
 
Tabell 1. Tabell som beskriver hur varje plastprov behandlades. 

Prov Mängd Toluen Zeonor Hårdplast Zeonor Folie 
A Fuktas X  
B Fuktas  X 
C Fuktas X X 
D Ånga utan värme X  
E Ånga utan värme  X 
F Ånga utan värme X X 
G Ånga med värme (40 grader) X  
H Ånga med värme (40 grader)  X 
I Ånga med värme (40 grader) X X 

 
Ingen optimering av tider kommer ske i detta stadium av experimentet, utan fokus nu ligger 
på att studera huruvida vi överhuvudtaget får någon typ av vidhäftning. Om någon av 
metoderna skulle visa sig effektiv kommer ytterligare experiment för optimering ske.  
Efter att bitarna i tur och ordning har utsatts för lösningsmedlet kommer de sedan att få härda 
med den andra delen i varje provpar, behandlad eller inte. När sedan proverna härdat görs en 
enkel okulärbesiktning och manuell hållfasthetsprovning genom att rycka i folien och se hur 
den sitter, samt att studera ifall de basala optiska egenskaperna har påverkats 
(genomskinlighet, osv.).  Alla prover tillåts härda i minst 20 minuter innan hållfasthetstest. 
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Resultat 
Tabell 2. Kommentarer till varje plastprov. 

Prov Resultat Kommentarer 
A Dålig vidhäftning Kan ha varit så att filtrerpappret var 

dåligt fuktat 
B Dålig vidhäftning Dåligt fuktat filtrerpapper? 

 
C Bra vidhäftning! Både film och hårdplast baddade med 

lösningsmedel, förhållandevis rikligt. 
Ingen tydlig optisk påverkan förutom 

enstaka luftbubblor. 
D Noll vidhäftning Satt inte i en enda punkt 
E Noll vidhäftning Satt inte i en enda punkt 
F Noll vidhäftning Satt inte i en enda punkt 
G Noll vidhäftning Satt inte i en enda punkt 
H Noll vidhäftning Satt inte i en enda punkt 
I Noll vidhäftning Satt inte i en enda punkt 

 
Som kan ses i tabell 3 gav prov C förvånansvärt bra resultat. Vid test där plastfolien utsattes 
för drag gick folien sönder innan fogen.  En antydan noterades till att prov A och B fungerade 
fint, varvid prov A, B och C testas igen med jämnare och mer ordentlig vätning av ytan. 
Proverna får härda i ca 20 minuter. Prov A – vätning av skivan, prov B – vätning av folien, 
prov C – vätning av skiva och plastfilm. 
Resultat kan avläsas i tabell 3. 
 
Tabell 3. Resultat med test av plastfilm mot skiva. 

Prov Resultat Kommentar 
A Stark vidhäftning Mest optisk påverkan 

(bubblor, oklart kladd) 
B Stark vidhäftning Minst optisk påverkan 
C Stark vidhäftning Viss optisk påverkan 

 
Värt att veta är att ingen avancerad applikationsmetod tillämpas för närvarande. För samtliga 
tre prover så var vidhäftningen bra nog för att plastfolien skulle ge upp innan fogen gjorde 
det.  Ytterligare tre prover gjordes med skivor med kanaler. Som innan får proverna härda i ca 
20 minuter. Prov A – vätning av folien, folien underst, prov B – vätning av folien, skivan 
underst, prov C – vätning av skiva och film. Resultat avläses i tabell 4. 
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Tabell 4. Resultat med plastfilm mot skiva med kanaler. 

Prov Resultat Kommentar 
A Stark vidhäftning Opåverkade kanaler, viss 

optisk påverkan 
B Sämre vidhäftning Optisk påverkan som vid 

glid, troligen felkälla vid 
dålig applikation 

C Någorlunda stark vidhäftning Viss optisk påverkan som vid 
glid, troligen felkälla vid 

applikation. 
 
Ytterligare ett test görs där folien är underst, där vätning och vidhäftningen sker efter bästa 
förmåga. 

Slutsats 
Fördelarna med att använda toluen är i gruppens perspektiv många, då det är en billig 
kemikalie och effekterna sker omedelbart. Härdningen tilläts aldrig ta längre än 20 minuter, 
och inga negativa effekter av denna korta härdningstid har iakttagits. Ingen deformation av 
kanalerna sågs heller, utan vid enkel okulärbesiktning såg alla ut att vara vid ursprungsform.  
 
De nuvarande problem som iakttas och som behöver förbättras är applikationsmetod och 
rengöring innan applikation. Finns möjligheter till att applicera toluen i form av en aerosol? 
Alla applikationerna i detta experiment skedde genom ”duttande” av indränkt filtrerpapper. 
Att endast aktivera ytan med hjälp av ångor visade sig verkningslöst. Vidare studier av 
applikationsmetod krävs innan tydliga resultat av metoden toluenapplikation kan dras. 
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