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Sammanfattning 
 
Gångjärn i trä är ett sätt att utveckla och bidra till en hållbar möbelkultur och 
visa på trämaterialets stora möjligheter. Jag gör en omvärldsspaning kring 
användningen av trägångjärn; historiskt och i samtid, studerar trä och andra 
materials olika egenskaper samt tillverkar olika prover med trägångjärn 
varefter jag utför tester på dessa. 
 
Det har visat sig att hög precision på segmentens diameter är en avgörande 
faktor för en lyckad och effektiv tillverkningsprocess samt att placering av 
centrumstiftet har en påverkan på friktionen och är tillsammans med 
materialval det viktigaste att tänkta på för god slitstyrka och funktion över 
tid. Resultaten pekar också på att centrumstift av trä kan vara en bra 
ersättning till stål, att bivax är ett lämpligt friktionsminskande medium och 
att fisklim har klarat samtliga tester lika bra som ett PVAc-lim under samma 
förhållanden.  
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Abstract 
 
Wooden hinges are a way of developing and contributing to a sustainable 
furniture culture and showing the great potential of the wood material. I do 
research on the use of wooden hinges; historically and present, studying the 
different properties of wood and other materials and produce various 
samples with wooden hinges, after which I perform tests on these. 
 
It has been found that high precision on the segments' diameter is a decisive 
factor for a successful and efficient manufacturing process and that the 
placement of the center pin together with the choice of material is the most 
important thing to consider for good durability and function over time. The 
results also indicate that center pins made of wood can be a good 
replacement for steel, that beeswax is a suitable friction-reducing medium 
and that fish glue has passed all tests as well as a PVAc-glue under the same 
conditions. 
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Förord 
 
Examensarbetet har genomförts under vårterminen 2019 vid Malmstens, 
Linköpings Universitet. Arbetet har gett mig möjlighet att fördjupa mig i 
tillverkning och användning av trägångjärn. 
 
Jag vill tacka min handledare Leif Burman och examinator Ulf brunne för 
goda synpunkter och vägledning. Vidare vill jag tacka David Barron för 
vänligheten att svara på frågor via mail och för att ha uppmärksammat mitt 
arbete i sin blogg. Norio Tanno för att jag fick möjlighet att besöka 
verkstaden i Asahikawa och för att tålmodigt svarat på mina frågor. Tack till 
goda vänner och familj för uppmuntrande tillrop. 
 
Slutligen vill jag särskilt tacka min sambo Mirjam och vår dotter Astrid för att 
ni stått ut med mig och hållit mina fötter på jorden.  
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1. Inledning 
Det här är ett arbete om gångjärn i trä; hur de fungerar, olika 
tillverkningsmetoder och lämpliga materialval. 
 
Jag har sedan en tillbaka intresserat mig för gångjärn i trä, i synnerhet den 
integrerade typen. Trägångjärn har använts långt tillbaka i historien och 
används fortfarande i finare möbelsnickeriarbeten. Ingen teknik som 
presenteras är min egen ”uppfinning” utan enbart, i mitt tycke ett 
obearbetat forskningsfält som jag har en önskan om att utveckla. 
 
Tankarna har vuxit fram under arbetet med gesällprovet där jag använde mig 
av integrerade trägångjärn och upplever att det finns utvecklingspotential 
av tekniken.   
 
I en tid där syntetiska och experimentella material får allt större utrymme i 
tillverkningen av möbler vill jag ta kontroll över trämaterialet och sätta det i 
fokus. Jag tror att det finns en allmän vilja och ett önskemål om att 
vidareutveckla träets möjligheter, som exempelvis trä som cykelmaterial 
osv. Kostnaderna ökar också i samband med återvinning av föremål 
innehållandes flera olika material med tanke på fragmentiseringen.  
 
När jag talat med kollegor och studiekamrater om att tillverka ”möbler som 
håller” handlar oftast diskussionerna kring konstruktion, formgivning och 
vilket träslag som lämpar sig bäst. Här glömmer man generellt andra 
material som ingår i möbeltillverkning som till exempel limmer och 
ytbehandlingar. I min mening bör man beakta även dessa typer av material 
för att uppnå det jag valt att kalla för en hållbar möbelkultur.  
 
Vi ställer relativt höga krav på möbler; dom förväntas vara funktionella och 
lämpliga för det avsedda ändamålet, tåla ögats slitage, tillräckligt starka för 
att klara påfrestningar under en användbar livstid, kunna tåla det omgivande 
klimatets förändringar, inte belasta miljön och vara prisvärda. Inte helt enkla 
kriterier att uppfylla.  
 
Det finns mycket begränsad litteratur i ämnet och i synnerhet vad gäller 
integrerade trägångjärn. Men det finns dock några verksamma 
möbelsnickare som använder sig relativt frekvent av de tekniker som 
presenteras. 
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1.1 Syfte och mål 
Arbetets mål är att kartlägga olika förutsättningar för användning av 
trägångjärn i syfte att öka trämaterialets användningsområden för olika 
sammanhang, som ett led i strävan efter en hållbar möbelkultur. Rapporten 
ska hjälpa läsaren att få en fördjupad inblick i tillverkningen av en integrerad 
typ av trägångjärn samt redogöra för dess möjligheter och begränsningar. 
Avsikten är att detta arbete ska bidra till vidareutveckling av tekniken.  
 
1.2 Frågeställning 
På vilket sätt kan fördjupade studier om trägångjärn bidra till dess ökade 
användning och vidareutveckling anpassade till en hållbar möbelkultur? 
För att gå vidare med denna frågeställning finns det en rad frågor att förhålla 
sig till: 
 

1. Hur påverkas trägångjärnets funktion av omgivningen och vilka 
nedbrytningsfaktorer behöver man ta hänsyn till? 

2. Vilka material och tillverkningsmetoder lämpar sig och hur står de i 
relation till hållfastheten över tid? 

 
1.3 Metod och källor 
Jag kommer inledningsvis mot bakgrund av litteraturstudier ge en kort 
redogörelse för gångjärnets användning genom historien. Jag har genomfört 
studiebesök samt intervjuer med personer med god erfarenhet och 
kompetens inom området. Handgripliga tester ligger som grund till mitt 
resonemang kring funktion kontra precision, friktion, hållfasthet och 
slitstyrka samt möjligheter och begränsningar mellan olika 
tillverkningsmetoder.  
 
1.4 Avgränsningar 
Jag har i den praktiska undersökningen begränsat mig till nordiska träslag av 
ekologiska skäl. Det finns träslag som möjligtvis skulle kunna vara bättre 
lämpade ur vissa aspekter men jag anser att mina val av träslag ger 
tillräckliga resultat för att kunna dra de slutsatser jag gjort. Arbetet 
behandlar trägångjärn av den integrerade typen av den anledningen att jag 
anser att det är en relativt outnyttjad teknik med utvecklingsmöjligheter.  
 
Slutsatser och resonemang byggs på litteraturstudier i kombination med 
praktiska tester. Detta underbyggs också av bedömningar, kunskap och 
erfarenheter från andra yrkesverksamma möbelsnickare samt av mig i 
egenskap av möbelkonservator och möbelsnickare. När jag beskriver olika 
tillverkningsprocesser jämför jag dessa och presenterar den process som 
fungerat för mig utifrån de förutsättningar jag har och det resultat jag 
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eftersträvat. I studien har jag valt att undersöka två typer av lim som är 
vanligt förekommande i tillverkning och konservering/restaurering av 
möbler. Proverna i testerna är inte ytbehandlade för att vara så oskyddade 
som möjligt. Avsikten är att presenterade tekniker ska vara fullt 
genomförbara med relativt enkel snickeriutrustning utan till exempel behov 
av CNC utrustning. 
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2. Historik och användningsområde 
Detta kapitel ger inledningsvis en kort historisk tillbakablick över 
användningen av gångjärn från antiken fram till idag.  
 
2.1 Historisk tillbakablick 
Det finns inga helt säkra källor vad gäller tidpunkten för när användningen 
av gångjärn började. Gångjärn har hittats i antika samhällen, bland annat i 
Asien, Afrika och Europa. Dessa gångjärn har främst prytt dörrar och portar 
till viktiga byggnader. Arkeologiska fynd från Zürich visar dock att gångjärn 
på dörrar har förekommit redan så långt bak i tiden som på 3000-talet f.v.t. 
(The Guardian, 2010). Gångjärnsfunktionen på tidiga dörrar bestod av vad 
som närmast skulle beskrivas som ett integrerat pinngångjärn idag; två 
tappar i var ände på dörrens långsida som i sin förlängning passades in i urtag 
i en tröskel och överliggare. Romarna utvecklade gångjärnet och började 
använda det i mer vardagliga bruksföremål som exempelvis skåp men också 
för rörliga delar i rustningar, de hade till och med en gångjärnsgudinna vid 
namn Cardea(!). Produktionen av gångjärn ökade i takt med utvecklade 
kunskaper om metaller och legeringar och under medeltiden användes 
gångjärn till detaljer för exempelvis låsanordningar, kistor och skeppsbygge. 
Vid tiden för ångkraften och industrialismens intåg utvecklades gångjärnen 
och nya varianter uppfanns som fortfarande är vanligt förekommande idag 
(hingedummy.info).  
 
I allmogekulturen finns flertalet exempel på gångjärnsfunktioner av trä på 
bruksföremål, exempelvis stånkor och saltkar (Fig. 1). Fällbord av den typ 
som tillverkades av Jacob Sjölin kan nämnas som ett exempel på där en tapp 
av trä fungerar som gångjärnsled. Tobaksboxar, 1800-tal, tillskrivna Peter 
Carl Fabergé är ett historiskt exempel på ett integrerat trägångjärn vilket har 
stora likheter med det trägångjärn som detta arbete kretsar kring (Fig. 2).   

Figur 1. Stånkor 
 

Figur 2. Tobaksbox 
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3. Utgångspunkt och research 
I detta kapitel presenteras utgångspunkten för studien som ligger i mitt 
gesällprov i möbelsnickeri där trägångjärn av denna typ användes. 
Etablerade snickare och formgivare som på olika sätt har använt och 
använder sig av gångjärn i trä presenteras i detta avsnitt. Dessa personer har 
alla på ett eller annat sätt varit informanter och återkommer i rapporten. 
 
3.1 Utgångspunkt 
 
3.1.1 Gesällprov 
Vid tillverkningen av mitt gesällprov i möbelsnickaryrket valde jag att 
använda mig av trägångjärn. I just det specifika fallet var det en intressant 
detalj och teknik jag inte utforskat innan som samtidigt fyllde en viktig 
funktion. Gesällprovet utgörs av ett schatull/displayskrin (Fig.3) där  

 
 

 
kortsidor, rygg och lock är sammansatta med trägångjärn. Tanken är att 
schatullet ska ge något tillbaka till användaren vid interaktion, samtidigt som 
det i ett stängt läge ska ge ett lugnt och anonymt intryck. Under 
gesällarbetet fick jag möjlighet att analysera och ringa in de mest kritiska och 
viktigaste delarna i tillverkningen och sedan hitta sätt att utföra arbetet med 
en precision god nog till ett gesällprov. Efter gesällprovet har jag haft 
möjlighet att kunna utvärdera och fundera kring utvecklingsmöjligheter 
kopplat till hållbarhet, hållfasthet och ekonomi; dessa erfarenheter ligger 
sedan till grund för detta arbete. 

Figur 3. Gesällprov 
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Figur 4. Gesällprov, trägångjärn stängt 

Figur 5. Gesällprov, trägångjärn öppet 
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3.2 Research 
 

3.2.1 Rob Cosman 
Rob Cosman är möbelsnickare baserad i Kanada. Cosman driver ett litet 
familjeföretag där han formger och tillverkar träbearbetningsverktyg. 
Cosman gick en kurs hos svarvaren och läraren Dale Nish 1985 där han fick 
lära sig att tillverka denna typ av integrerade gångjärn. Cosman har sedan 
dess hunnit tillverka tusentals skrin med denna typ av gångjärn 
(robcosman.com). Cosman har även producerat ett antal filmklipp där han 
beskriver sin tillverkningsmetod för ett integrerat trägångjärn, se 
källförteckning för länk. 
 
3.2.2 Norio Tanno 
Norio Tanno är möbelsnickare och boxmakare baserad i Asahikawa, Japan. 
Tanno startade sin egen verksamhet 1980 och har stor erfarenhet av 
tillverkning av produkter innehållandes olika typer av trägångjärn 
(tannoworks.com). I uppstarten av denna studie besökte jag Tanno i hans 
verkstad i syfte att etablera kontakt och hämta inspiration, i samband med 
besöket började vi diskutera olika tillverkningsmetoder och materialval. 
Efter besöket har vi hållit kontakt via mail där vi kunnat fortsätta reflektera 
kring frågor om materialval, hållfasthet över tid och tillverkningsmetoder. 
 
3.2.3 Kristian Frandsen 
Kristian Frandsen är möbelsnickare baserad i Köpenhamn med utbildning 
från Capellagården 2014–2016 och driver sedan 2016 egen verksamhet 
(snedkersind.dk). Frandsen har presenterat sin teknik för tillverkning av 
trägångjärn i 2019-års januarinummer av Furniture & cabinetmaking 
magazine.  
 
3.2.4 David Barron 
David Barron är möbelsnickare baserad i Southampton. Barron driver en 
blogg, publicerar filmklipp och tillverkar verktyg för möbelsnickeri 
(davidbarronfurniture.co.uk). Barron skriver även artiklar för Furniture & 
cabinetmaking magazine.  Barron har varit vänlig nog att bidra genom att 
via mail, svara på frågor kring hans erfarenhet av trägångjärnens hållfasthet 
över tid samt materialval.  
 
3.2.5 Carl Schneider 
Carl Schneider är möbelsnickare baserad i Hørning, Danmark. Schneider 
utbildade sig vid Malmstens mellan 1991–93 och har drivit egen verksamhet 
sedan 1995 (snedkeri.dk). Schneider ger inblick i hur han tillverkar ett skrin 
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med integrerat trägångjärn i ett filmklipp (se källförteckning för länk) där 
vissa av tillverkningsmetoderna nämns i 4. Teknik och tillämpning.  
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4. Teknik och tillämpning 
Denna typ av trägångjärn bygger på en enkel princip; ett hålkäl fräses i två 
mötande ämnen, exempelvis lock och botten, en rundstav kapas upp i ett 
önskat antal segment, ett hål borras i mitten av respektive segment och ett 
stift placeras i hålet för dem att rotera kring. Gångjärnet limmas sedan 
vartannat segment i lock och botten. Många tillverkningsmoment kräver 
stor precision för att få ett tillfredställande resultat.  
 

4.1 Exempel på trägångjärnets tillverkningsprocess 
Här beskrivs den tillverkningsprocess som använts i framställningen av de 
prover som testas i kapitel 6. Genomförande av laborationer. Även metoder, 
erfarenheter och reflektioner från andra snickare som använder sig av 
trägångjärn av denna eller liknande typ presenteras. 
 
4.1.1 Materialuttag 
Ämnet märks upp på lämpligt sätt för att kunna hålla reda på alla bitar i rätt 
ordning; det blir snabbt tidsödande om bitar blandas och ”tappas bort”. 
Ämnet riktas och hyvlas vinkelräta. Ena sidan av ämnet klyvs ifrån (Fig. 6) och 
sparas till rundstavstillverkningen. Ämnet klyvs för att få lock och botten (Fig. 
7). Bandsågade ytor hyvlas ner; avverka så lite material som möjligt för att 
behålla passningen av ådringen så långt som möjligt om det är viktigt, 
detsamma gäller för rundstavsämnet.  

 Figur 6. Uppklyvning 
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4.1.2 Fräsning av hålkäl 
Det viktiga i detta skede är att placera gångjärnets tänkta rotationscentrum 
på rätt plats vilket styrs av produktens formgivning och hur mycket den 
rörliga delen ska gå att öppna. Att simulera gångjärnet i AutoCad eller på 
papper fungerar bra för att få en fingervisning om var fräsningen bör vara. 
 
I det här fallet har jag valt att placera centrum innanför bakkanten mellan 
lock och botten för att sedan ha möjlighet att hyvla ned gångjärnet i liv med 
bakkanten. Det är viktigt att stålet är helt sfäriskt för passningens skull. 
Använd en rundstav av rätt diameter för att ställa in fräsen. En viktig detalj 
för hållfastheten över tid är att när locket- och botten bottnar ska det vara 
ett mycket litet mellanrum mellan botten och locket bakåt; endast så inte 
locket ligger och ”bryter” på gångjärnet (Fig. 8). Hålkälet kan, i fall där 
träslaget är sprött eller på annat sätt känsligt, med fördel fräsas i flera 
omgångar för att i första passet avlägsna mycket material och i sista passet 
fräsa till slutgiltigt djup. En skiva monteras på fräsbordet, i det här fallet 
handöverfräs monterat under bord. Skivan har ett hål som passar precis till 
frässtålets diameter för att ha så mycket material som möjligt runt stålet. 
Skivan har hål för att kunna suga ut damm och spån ned under bordet, detta 
hjälper också till att suga fast ämnet något mot bordsytan. För att minska 
vibrationer som kan påverka fräsningen negativt har jag monterat stöd vilket 
pressar ämnet mot anhållen (Fig. 9).  
 
 

 
 

Figur 7. Ämnet klyvs till lock och botten 
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4.1.3 Rundstavstillverkning 
Placeringen av trägångjärnets fiberriktningar i förhållande till lock och 
botten är viktig om syftet är att göra gångjärnet så osynligt.  
 

Figur 8. Mellanrum mellan lock och botten mot bakkant 

Figur 9. Fräsning av hålkäl med hjälp av stöd 
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Fiberriktningen påverkar inte bara det estetiska uttrycket utan också 
funktionen, se 6.3 Variationer i RF- påverkan på limmet. Med hålkälet fräst 
kan man nu se vad man har att jobba med vad gäller inpassningen i 
ändträytorna (Fig 10).  
 
I det här fallet är det färdiga gångjärnets mått bestämt till 8mm i diameter. 
Den bit som vid bandsågningen klyvts från startämnet sågas upp efter 
”inpassning” och planhyvlas kvadratiskt ned till 8,2x8,2mm. Ämnet hyvlas 
sedan 8-kantigt med hjälp av en mall till ett diagonalmått på 9mm. Mallen 
kan utformas på olika sätt beroende på hur effektiv man vill/behöver vara; 
till exempel vid tillverkningen av gesällprovet behövdes bara 3 ämnen hyvlas 
fram, jag använde då en mall med ett sågat ”V- spår” och ett stopp för ämnet 
i bakkant som sedan fördes genom planhyveln. Vid detta tillfälle behövdes 
många fler ämnen tillverkas vilket krävde ett mer rationellt sätt. En skiva 
utrustades med flera V-spår och monteras fast i hyvelbordet och detta gör 
att flera ämnen kan bearbetas samtidigt och endast ämnet matas genom 
hyveln.  

 
 
 
Rundsvarvningen görs med hjälp av en träklots, hyvelstål och skruvdragare. 
Klotsen har två hål; ett ingångshål och ett utgångshål. Ingångshålet hjälper 
till att styra ämnet för mer stabilitet och har en diameter på 9mm, därav 
ämnets diagonalmått. Utgångshålet har en diameter på 8mm vilket 
motsvarar rundstavens färdiga mått. Ingångs- och utgångshålet är borrade 
med samma centrum genom klotsen nära en av kanterna vilken sedan 

Figur 10. Matcha in ämne för rundstav 
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putsas eller hyvlas ned för att precis tangera borrhålens radie. I övergången 
mellan ingångs- och utgångshål placeras sedan ett hyvelstål diagonalt över 
dessa. Med hjälp av skruvdragare svarvas ämnet för att få en skärvsvarvad 
yta (Fig11). Det är mycket viktigt att rundstaven blir exakt i rätt mått av flera 
anledningar men framförallt för att urtaget för centrumstiftet ska kunna 
utföras med precision. Det är möjligt att justera diametermåttet genom att 
shimsa upp hyvelstålet något om diametermåttet behöver ökas, annars får 

man istället avverka lite på klotsen.  
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Frandsen presenterar sin tillverkningsmetod i 2019-års januarinummer av 
tidningsmagasinet Furniture & cabinetmaking magazine där han använder 
en pluggborr för att ta fram rundstavsämnen (Fig.12).  

 
 
Carl Schneider möbelsnickare baserad i Danmark, visar hur han monterar 
ämnet i svarven och bearbetar ämnet med ett specialtillverkat verktyg som 
liknar en hyvel med ett utgångshål som motsvarar färdigt radiemått; en 
metod som har många likheter med den jag använt (Fig.13). Tanno beskriver 
att han använder radiefrässtål och fräser ämnet runt i flera omgångar. 
Cosman använder sig av samma metod jag valde vid tillverkningen av 
proven.  
 

 
 

Figur 12. Frandsens metod för framställning av rundstav  

Figur 13. Schneiders metod för framställning av rundstav  
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Samtliga av dessa metoder fungerar säkert bra, de metoder jag presenterar 
här är utifrån mina förutsättningar och krav på precision, estetik och 
effektivitet. Det finns kommersiella ”jiggar” att köpa vilka är avsedda för 
rundstavstillverkning som fungerar på liknande sätt, denna typ har dock inte 
använts i denna studie.  
 

4.1.4 Uppkapning av rundstav 
Rundstaven kapas upp i ett förutbestämt antal segment, detta beror på 
produktens formgivning. I det här fallet har jag valt att ha ett jämnt antal 
segment i provbitarna; två i lock och två i bas. I en produkt väljer jag oftast 
att använda ett ojämnt antal där det är fler i basen än i den öppningsbara 
delen av den enda anledningen till att det är så jag tidigare lärt mig göra vid 
infällning av metallgångjärn och tycker det ger en bra balans. Rundstaven 
markeras över längden med ett streck för att på så sätt kunna rada upp 
segmenten och ådringen tillbaka i ”rätt” ordning efter kapning. Kapningen 
görs i justersåg med rundstaven placerad i en mall. Mallen har ett hålkäl som 
motsvarar rundstavens diameter och ett längdstopp för segmenten. Mallen 
tvingas fast i justersågens släde och rundstaven sitter med snabbspännare 
på var sida om klingan/sågsnittet.  
 
Eftersom man sågar in i mallen förhindrar detta urslag då det finns 
stödmaterial runt hela ämnet. Genom denna metod får man både ett färdigt 
segment i rätt längd och ett startsnitt för nästa segment samtidigt. 
Segmenten markeras med nummer och riktning i förhållande till varandra 
och förvaras med fördel i påsar (Fig.14). Klingans bredd avverkar relativt 
mycket, ca 3,5mm, vill man bibehålla ådringen så nära ursprungsämnet som 
möjligt skulle en alternativ metod vara att använda en handsåg med ett tunt 
blad; en metod som Cosman använder.  
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4.1.5 Urtag för centrumstift i segment 
När segmenten är i rätt längd och markerade är det tid att fräsa hålet för 
axeln. I det här fallet har jag använt ett frässtål som är 2mm i diameter. Vid 
gesällprovets tillverkning användes en fixtur vilken centrerades under 
fräshuvudet på sinkmaskinen där segmentet placerades i ett genomgående 
hål i fixturen och tack vare ett sågat spår kunde ämnet klämmas åt (Fig. 15). 
Resultatet av den metoden ansåg jag vara lyckad, dock var jag tvungen att 
hitta ett annat sätt för att effektivisera momentet med tanke på antalet 
provbitar. Den uppdaterade fixturen bygger på samma princip som den 
föregående; fixturen centreras och tvingas fast under fräshuvudet på 
sinkmaskinen, ämnet placeras i ett hålkäl med matchande diameter och 
spänns fast med snabbspännare (Fig.16). På detta sättet kan ämnena 
bearbetas mycket snabbare och säkrare än tidigare. Centrumhålet måste 
vara noggrant placerat eftersom det påverkar slutresultatet både estetiskt, 
hållfasthetsmässigt och funktionsmässigt. Det är också mycket viktigt att 
rundstaven har svarvats till rätt diameter för att det ska passa i mallen på ett 
bra sätt och för att hålet ska hamna i centrum på samtliga segment för att 
vara effektivt och ekonomiskt hållbart. Hålet fräses i det här fallet med ett 
pinnfrässtål, 2mm i diameter.  

Figur 14. Rundstav uppkapad till segment 
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Figur 15. Fixtur, generation 1 

Figur 16. Fixtur, generation 2 Figur 17. Hål för centrumstift  
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Samtliga snickare som nämns i detta arbete är överens om att detta 
momentet är ett av de viktigaste i tillverkningen av trägångjärn men deras 
tillvägagångssätt skiljer sig något. Det vanligaste sättet jag sett i min 
undersökning är att borra hålet; antingen med hjälp av pelarborr eller 
skruvdragare. Cosman och Schneider använder sig av en jigg där ett borr 
skruvas fast med ställskruvar i en cylinder. Cylindern har en gängad tapp där 
man sedan skruvar på en hylsa med en innerdiameter vilken motsvarar 
segmentets diameter (Fig. 18). På detta sätt hålls både borr och segment 
stadiga av hylsan vid utförandet (Fig.19).  
 

 
 
 

 
 
 

Figur 18. Cosmans jigg 

Figur 19. Schneider borrar för centrumstift  
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Frandsen beskriver hur även han borrar hålet där ämnet placeras centrerat 
under pelarborren i en träbit med ett hål i samma diameter som segmentet, 
därefter träs ett annat träämne över segmentet som en guide. Guiden har 
från ena sidan ett borrat hål motsvarande segmentets diameter och från 
andra hållet i samma center ett hål motsvarande centrumstiftets diameter 
(Fig.20).  
 

 

 
 
Anledningen till att jag valde att fräsa istället för att borra är för att jag tror 
att med tanke på frässtålets godstjocklek i jämförelse med ett borr 
genererar ett stadigare utförande; något som påverkar precision och 
därmed hållbarhet med avseende på effektivitet och ekonomi. I efterhand 
har jag provat den jigg Cosman tillverkar och efter att ha anpassat den till 
mm från tum upplevde jag denna metod som mycket effektiv med bra 
resultat på de tester jag gjort i 6mm rundstav. 
 
4.1.6 Montera gångjärn 
Segmentens delningar markeras i hålkälet i syfte att indikera var limmet ska 
appliceras och var segmentet ska gå fritt; segmenten limmas varannan i bas 
och varannan i lock (Fig. 21). Centrumstiftet monteras i mellan segmenten. 
De ytor/områden vilka inte ska limmas vaxas för att minska risken för 
oavsiktlig fastlimning. Vaxet hjälper samtidigt till att smörja upp gångjärnet 
något och därför vaxar jag också ändytorna mellan varje segment. 
Segmenten orienteras i tänkt riktning med hjälp av tidigare gjorda 
markering. Limmet appliceras (Fig. 22) och segmenten placeras försiktigt 
utan att limmets stryks omkring och hamnar fel. Limmet kan gärna få vara 
en sträng så länge som möjligt vid applicering för att inte torka för snabbt. I 
detta fall har jag använt mig av PVAc lim och fisklim men val av lim beror på 
vilka egenskaper som eftersträvas. Tanno och Barron använder epoxy för 
inlimning av trägångjärn. 

Figur 20. Frandsens metod för att borra centrumhål i segment 
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Beroende på hur många limningar det handlar om utformas limstationen 
därefter, i detta fallet har jag använt mig av en skiva med tre stycken 
snabbspännare placerade över längdsträckan. Genom detta fick jag samma 
presstryck på samtliga ämnen vilket kändes relevant med tanke på att det 
var provbitar som sedan skulle testas bland annat för limmets hållfasthet. 
Mellan prov och snabbspännare placerades en bit MDF i syfte att jämna ut 
trycket över sträckan. Segmenten kan med fördel med ett lätt tryck pressas 
samman mot varandra för att säkerställa täta möten dem emellan. 
 
När limmet torkat putsades gångjärnet ned i liv med locket och bottens 
bakkant och kapades sedan till rätt längd. 
  

Figur 21. Markering av segmentens placering 

Figur 22. Limning 
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Figur 23. Färdigt prov 

Figur 24. Färdigt prov öppnat 
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5. Om nedbrytning och material 
Nedbrytning av ett föremål innebär en oönskad förändring av föremålet 
vilket kan leda till förlust av olika värden. Dessa värden kan ta sin form på 
olika sätt beroende på vad föremålet representerar för respektive 
användare. Det kan till exempel innebära att föremålet förlorar eller tappar 
sin funktion eller ekonomiska-, estetiska-, och/eller affektionsvärde (Rivers 
& Umney, 2003, s.241). 
 
Genom att dela in olika material i kategorier kan man beskriva likartade 
fysiska sammansättning hos en viss grupp material (Fjæstad, 1999, s.22). 
Ofta talas det om organiska, icke-organiska- och moderna material. Många 
moderna material började framställas under industrialismen för att 
efterlikna exklusiva naturmaterial. I denna kategori ingår till exempel 
celluloid, spånplattor, plywood och oljebaserade plaster (Fjæstad, 1999, 
s.23). Det icke-organiska materialet delas upp i silikater och metaller. 
Silikater utvinns ur sand och leror och metallerna ur malmkroppar. Det icke-
organiska materialet är i regel tåligare i jämförelse med det organiska 
materialet. Värme, torka och ljus orsakar sällan problem, dock kan fukt 
orsaka korrosion (Lindeqvist, 2000, s.43). 
 
Det organiska materialet är till skillnad från det icke-organiska materialet 
hygroskopiskt. Detta innebär att materialet tar upp och avger fukt från dess 
omgivning när det ställer in sig efter den luftfuktighet som råder i 
omgivningen. Möbler består ofta av flera olika material; både icke-organiska 
och organiska. I en och samma möbel kan det förekomma flera olika material 
samtidigt i form av flera sorters träslag, textil, skinn och metaller. Dessutom 
kan de vara ytbehandlade på olika sätt. Möbler mår bäst av ett stabilt klimat 
då kombinationen av olika material och ytbehandlingar gör föremålet 
känsligt vid klimatvariationer.  
 
Trä innehåller syror vilka är inbäddade i vedstrukturen, framförallt myrsyra 
och ättiksyra men även olika slags garvsyror. Ättiksyra och myrsyra är 
exempel på flyktiga syror; flyktiga för dess förmåga att kunna ”sväva” i luften 
på grund av dess molekylära uppbyggnad med mycket små och lätta 
molekyler.  
 
Generellt innehåller barrträ en mindre halt syror i jämförelse med lövträ, 
barrträ innehåller istället terpener och hartser. Virkets torkningsprocess har 
också betydelse då lufttorkat virke som har torkats under en längre period 
(minst 5 år) i regel har en mindre halt av bundna syror i jämförelse med virke 
som har torkats artificiellt i 6–8 veckor (Lindeqvist, 2000, s.32). 
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Nedbrytningsprodukter vilket kan bildas i form av syror och liknande kan 
verka skadegörande för föremålet (Fjæstad, 1999, s.237). 
 
5.1 Om trä och fukt 
Trä är hygroskopiskt och svarar på förändringar i omgivningens luftfuktighet. 
I takt med att vattenmängden minskar och ökar i omgivningen krymper och 
sväller träet. Krympningen och svällningen sker inte likformigt utan olika 
mycket delvis beroende på var snittet är taget ur stammen; tangentiellt, 
radiellt eller axiellt (Fig.25), det har så kallade anisotropa egenskaper. Olika 
träslag krymper och sväller olika mycket i relation till varandra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuktkvoten hos trä beror på det omgivande klimatet. Relativ fuktighet (RF) 
är en term som används för att beskriva mängden vatten som finns i luften i 
förhållande till den mängd vatten luften kan bära vid en given temperatur. 
 
När den relativa luftfuktigheten sjunker, avges bundet vatten och när den 
relativa fuktigheten ökar binds vatten upp. När ett föremål av trä förvaras i 
en miljö med konstant relativ luftfuktighet under en längre tid, kommer 
träet och omgivningen att uppnå ett jämviktsförhållande med varandra där 
träföremålet varken avger eller binder upp vatten; fuktkvoten i träet uppnår 
jämviktsfuktkvot. Det bestämda förhållandet mellan virkets fuktkvot, luftens 
relativa fuktighet och temperatur uttrycks i en så kallad jämviktskurva eller 
sorptionskurva. Kurvan är inte helt oberoende av temperaturen men 
skillnaden är liten i jämförelse med inverkan av RF (Fig. 26). Träets 
individuella inflytande är också mycket litet (Rivers & Umney, 2003, s.253–
254). 
 

Figur 25. Träets krympning vid olika snitt 
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Skador orsakade genom dimensionsförändringar är relativt vanligt, 
framförallt när man studerar äldre möbler. En rekommenderad RF i 
föremålsbevarande syfte av träföremål är 45–55% av den anledningen att 
kring 50% RF planar sorptionskurvan ut vilket medför att förändringarna i RF 
kring dessa värden ger mindre förändringar i fuktkvoten och därmed 
rörelserna. Över dessa värden ökar risk för skadedjursangrepp och mögel 
och lägre värden kan leda till skador genom torkning.  
 

5.2 Om adhesiv 
Adhesion och kohesion är viktiga aspekter för att två komponenter ska 
kunna bindas samman när man talar om lim. Adhesion är den vidhäftningen 
som bildas mellan bindemedlet och substratet, med kohesion avses 
materialets egna molekylers attraktion till varandra (Rivers & Umney, 2003, 
s.156–157). En limning kan försvagas eller brista på flera sätt, till exempel 
genom adhesionsproblem mellan lim och komponent, problem med att 
limmets egna molekyler är för svaga och inte klarar eventuella påfrestningar 
samt att limmet är starkare än de limmade komponenterna vilket innebär 
att limmet drar loss fibrer från komponenterna (Horie, 2010, s.103). 
 
Hur länge ett limförband håller beror naturligtvis på vilken typ av 
nedbrytningsprocess som det handlar om och hur snabbt och skulle, så länge 
det är förvarat i en kontrollerad miljö och kemiskt stabilt, vara permanent. 
Dessvärre existerar inte dessa förhållanden i praktiken och ofta brister ett 
limförband eller det limmade föremålet långt innan vad teoretiska 
kalkyleringar förutspår och sker i förbandets svagaste punkt vilket generellt 
innebär att bristningen beror på kohesionsproblem (Rivers & Umney, 2003, 
s.345). 

Figur 26. Schematisk bild över desorptions-  
och adsorptionskurvan för trä vid 20°C 
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6. Genomförande av tester  
 
Testerna syftar till att bidra med resultat vilka kan användas i utvecklingen 
av trägångjärn med avseende på lämpliga materialval, funktion och 
hållfasthet. Varje enskilt prov har en egen unik kod. Med hjälp av denna kod 
kan man följa provets information om träslag, kombinationer av träslag, 
viktförändringar, adhesiv, centrumstift och observationer. Testerna har 
genomförts vid Malmstens, Lidingö, Maj 2019. 
 
Genomförda tester: 

• Förvaring i stabilt klimat med en luftfuktighet på 75% relativ 
luftfuktighet under nio dagar med efterföljande observationer. 
Proven skiftas sedan till ett förhållande med en relativ luftfuktighet 
kring 30% med efterföljande observationer. I observationerna 
antecknas status på materialmöten, limmade möten och funktion.  

 
• Skillnader mellan olika friktionssänkande medium.  

 
• Centrumstiftets betydelse för friktion och funktion. 

 
6.1 Provbitarna 
Samtliga provbitar har tillverkats samtidigt och har undergått samma 
presstryck och presstid vid limning. Samtliga prover har ett trägångjärn av 
8mm rundstav uppdelade i 4 segment. Många av testerna sker inom samma 
prov. 
 
Prover med centrumstift av trä har ett stift av samma träslag som 
segmenten. Grupperna T1, T2 och T3 skiljer sig då de testas enbart för 
förändringar mellan olika träslag. Grupperna T1 och T3 är samtliga limmade 
med PVAc-lim och har ett centrumstift av stål. Grupp T2 är samtliga limmade 
med PVAc-lim och har ett centrumstift av trä. Grupp V har använts för att 
testa olika friktionssänkande medium och har inte konditionerats i 
klimatkammare. Provernas koder beskriver i ordningsföljd: träslag, 
centrumstift, lim:  
 
Ex. ATF= Ask, Trä, Fisklim. (se bilaga för observationsdokument). 
 
Provernas mått: 
128x24x20mm. 
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T1: Olika träslag med segment i samma riktning som topp och botten  
T1 1  
Lock och botten: Lönn  
Gångjärn: Ask 
 
T1 2  
Lock och botten: Ask  
Gångjärn: Lönn 
 
T1 3  
Lock och botten: Björk  
Gångjärn: Ask 
 
T1 4  
Lock och botten: Ask  
Gångjärn: Bok 
 
T1 5  
Lock och botten: Lönn 
Gångjärn: Ek 
 
T1 6  
Lock och botten: Ek  
Gångjärn: Lönn 
 
T2: Olika träslag och ingen hänsyn till fiberriktningar 
T2 1 
Lock och botten: Bok 
Gångjärn: Lönn 
 
T2 2 
Lock och botten: Lönn  
Gångjärn: Björk 
 
T2 3 
Lock och botten: Bok  
Gångjärn: Ask 
 
T2 4 
Lock och botten: Björk 
Gångjärn: Björk, Ask, Ek 
 
T2 5 
Lock och botten: Ask  
Gångjärn: Ek 
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T3: Samma träslag (lönn) med segment med fiberriktning i 90° mot topp 
och botten 
 
V: Friktionssänkande medium 
V 1 
Lock och botten: Ask  
Gångjärn: Ask 
Centrumstift: Trä 
Medium: Paraffin 
 
V 2 
Lock och botten: Ask  
Gångjärn: Ask 
Centrumstift: Stål 
Medium: Bivax 
 
V 3 
Lock och botten: Ask  
Gångjärn: Björk 
Centrumstift: Stål 
Medium: Paraffin 
 
V 4 
Lock och botten: Ask  
Gångjärn: Ask 
Centrumstift: Stål 
Medium: Karnaubavax & Bivax 
 
V 5 
Lock och botten: Ask  
Gångjärn: Ask 
Centrumstift: Stål 
Medium: Paraffin 
 
V 6 
Lock och botten: Ask  
Gångjärn: Ask 
Centrumstift: Trä 
Medium: Candelillavax & Bivax 
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6.2 Variationer i RF- påverkan på trämaterialet/funktionen 
Totalt har 33 stycken prover testats för variationer i relativ luftfuktighet av 
olika träslag, fiberriktningar samt kombinationer av dessa. Proverna har i 
första perioden utsatts för en konstant RF på 75% i en klimatkammare under 
en nio-dagars period. Kammaren är byggd av en låda av polypropen (PP) 
med ett skyddande lock med snäpplås. Proverna vilade på lister av poppel 
över en mättad natriumkloridlösning (vatten+NaCl). Olika salter har olika 
egenskaper och utvecklar en viss luftfuktighet i omgivningen, detta är en 
beprövad metod som används i exsickatorer. Natriumklorid (NaCl) utvecklar 
75% RF (Fig. 28). Samtliga prov vägdes tre gånger innan placering i 
klimatkammaren för att minimera risker för felaktiga data, värdena 
antecknades i Excel, se bilaga. Vågen som användes är av märket SARTORIUS 
BL3100 och har en precision på 0.1g. Relativ luftfuktighet och temperatur 
kontrollerades med en termometer/hygrometer av typen PROLOGUE. 
Proverna flyttades ut ur klimatkammaren när viktökningen var ca 4,5%, ett 
värde som sattes som ett riktmärke vid start. Proverna togs upp efter 
konditionering och besiktigades för funktion, friktion, huruvida olimmade 
och limmade materialmöten var täta och jämna, samt vägdes. 

Figur 27. Provbitar i olika träslag 
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För att bestämma jämviktfuktkvoten som proverna uppnådde i 
klimatkammaren användes torrviktsmetoden, se nedan. Några prover 
torkades i 103°C tills viktminskningen var inom 0,1% per två timmar. Den 
viktminskning som provet/proverna undergår dividerad med torrvikten ger 
ett mått på träets fuktkvot uttryckt i procent. Med detta resultat kan provets 
egenskaper hänvisas till dessa fuktkvoter vilket blir mer exakt än enbart till 
klimatkammarens RF.  
 
Formel: 
 
Våtvikt - Torrvikt 
______________   x 100(%) = Fuktkvot (%) 
        Torrvikt 
 
6.2.1 Resultat 
Resultatet pekar på att i takt med att luftfuktigheten ökar går gångjärnen 
generellt lite trögare. Resultatet visar också på att svällning har en inverkan 
på friktionen och funktionen då segment vilka har ett litet glapp går lättare 
vid en ökad fuktkvot. Prov i grupp T2 uppvisade störst skillnader i 
materialmöten.  
 
Prov nr. T2 4 var det prov som hade flest kombinationer av olika träslag och 
var också det prov som visade på störst skillnader i materialmöten. Även 
gången var mycket försämrad efter konditionering i klimatkammaren.  

Figur 28. Provbitar placerade i klimatkammare 
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De prov där lock och botten samt trägångjärnets segment var i samma 
träslag och fiberriktningarna var placerade i ursprungligt läge visade på 
minst skillnader i materialmöten efter konditionering. 
 
Resultaten visar på vikten av korrekt materialuttag med avseende på träets 
rörelse i olika riktningar vilket bör beaktas i konstruktion och formgivning av 
produkter där trägångjärn ska ingå. 
 
De stickprov som torkats och beräknats enligt torrviktsmetoden pekar på att 
proverna uppnådde jämviktsfuktkvoten, d.v.s. 14% i relation till 
klimatkammarens RF samt att träets fuktkvot var mellan 6–7% innan 
konditionering i klimatkammaren. 
 
6.3 Variationer i RF- påverkan på limmet 
I testerna används två lim; PVAc-lim och fisklim. PVAc-lim är termoplastiskt 
konsthartslim (Sundström, 1998, s.9) och ett vanligt förekommande lim 
inom möbelsnickeri. Fisklim är ett organiskt, animaliskt lim och används ofta 
inom möbelkonservering och restaurering.  
 
Fisklimmet är det mest reversibla av de typer av lim som nämns i denna 
rapport, det är dock mest känsligt för fukt har en längre rekommenderad 
torktid i jämförelse. Det är ett väl beprövat lim, färgar inte materialet och är 
inte hälso- eller miljöfarligt. I en fuktig miljö med en luftfuktighet över 70% 
kan det bilda en grogrund för mikroorganismer (Sundström, 1998, s.5). 
 
PVAc är också, i viss mån reversibelt, dock inte lika reversibelt jämfört med 
fisklimmet. PVAc har en viss motståndskraft mot fukt och värme. Limmet är 
inte skadligt mot människa och miljö (Sundström, 1998, s.22) men däremot 
vill jag inte påstå att det är ekologiskt då det inte kan brytas ned i naturen. 
 
I min omvärldsanalys såg jag att epoxilim är ett vedertaget adhesiv i dessa 
sammanhang med hänvisning till dess motståndskraft mot fukt och andra 
nedbrytande faktorer i omgivningen. Epoxilim är ett syntetiskt, kemiskt 
härdande lim som med hjälp av härdare bildar en tvärbunden polymer 
(Rivers & Umney, 2003, s.185). Epoxilim skulle dock kunna vara användbart 
för mindre träkomponenter där limmets vatteninnehåll kan orsaka 
formförändringar eller där det kan vara svårt att sätta tillräckligt med tryck 
för att få en bra adhesion (Rivers & Umney, 2003, s.443). 
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Epoxi är till skillnad från PVAc och fisklim icke-reversibelt vilket innebär en 
risk vid eventuell skadereparation då ett lim som är kemiskt bundet till en 
yta är svår att avlägsna utan att skada ytorna (Horie, 2010, s.104). Däremot 
är limmet mycket motståndskraftigt mot fukt och andra faktorer som kan 
innebära en påskyndad nedbrytning. Epoxi kräver också en tillsats av 
härdare vilket avger hälsovådliga ämnen vid härdning (Sundström, 1998, 
s.18). Av denna anledning har jag valt att inte testa epoxilim i denna studie 
med hänvisning till en strävan efter en hållbarhet över tid från bland annat 
ett hälso- och miljöperspektiv. Som en kommentar till valet av PVA-c lim och 
fisklim har jag valt dessa på grund av att de är vanligt förekommande i 
möbelsnickeri och restaurerings/konserveringssammanhang samt att det 
ska gå att applicera på ett relativt enkelt sätt. Även om PVA-c lim är i viss 
mån reversibelt är det inte ett lim som rekommenderas i restaurering och 
konserveringsarbeten där det finns bättre lämpade alternativ. Ett alternativ 
till fisklim skulle kunna vara ett kallflytande hudlim.   
 
6.3.1 Genomförande 
Prover limmade med fisklim och PVAc har testats för hög RF, variationer i RF 
samt i ett fall hög temperatur.  Samtliga prover limmades samma dag med 
samma presstryck och presstid (25min) och fick sedan torka i minst 12 
timmar innan vidare bearbetning. Proverna placerades i klimatkammaren 
med en RF på 75% och konditionerades under en 9-dagars period. Efter 
konditionering flyttades proverna ur klimatkammaren in i en miljö med 30% 
RF, där emellan gjordes observationer av limmade möten. Ett stickprov 
limmat med PVAc har genomgått torkning under 8 timmar i 103°C.  
 
6.3.2 Resultat 
Samtliga 39 prov i studien har täta limfogar efter genomförda tester, även 
provet som torkats i ugn under 8 timmar i 103°C vilket var överraskande. 
Fisklimmet klarade den höga luftfuktigheten bra och inga problem i 
adhesion har observerats, trots att den rekommenderade presstiden på 12 
timmar underskreds kraftigt. Resultatet visar på att limmerna har klarat de 
påfrestningarna av träets rörelser på ett bra sätt.  
 

 
6.4 Friktion 
För att trägångjärn ska fungera optimalt vad gäller funktion men även till viss 
del hållbarhet över tid blir friktionen en faktor som är värd att fundera kring. 
Då segmenten är i kontakt med varandra blir friktionen något att ta hänsyn 
till i strävan efter att få en så bra gång på gångjärnet som möjligt. I det här 
fallet handlar det framförallt om två olika slags friktion; statisk och dynamisk 
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friktion. När två ytor mot varandra befinner sig i stillastående läge behöver 
den statiska friktionen övervinnas innan den dynamiska friktionen tar vid. 
Exempel på omständigheter som har inverkan på friktionskraften är 
material, kontaktytornas ojämnheter och hur stor kraft som pressar ytorna 
mot varandra är.  
 
I samtal med David Barron menar han att friktionen borde kunna minskas 
genom användandet av ett naturligt fett träslag som exempelvis Lignum 
Vitae, alternativt applicering av vax mellan komponenterna. Vid tidigare 
tillverkning har jag använt mig av paraffin mellan segmenten, framförallt för 
det är ett vedertaget medium för att minska friktion mellan exempelvis slit-
, styr-, och glidlister på lådor. 
 
En omständighet som i borde påverka gångjärnets friktion är materialets 
formstabilitet då formförändringar av segmenten kan innebära en större 
friktionskraft om de ”skaver” mot varandra. Tätheten hos träslaget i fråga 
bör också ha en viss inverkan. 
 
6.4.1 Genomförande 
Analyser genomfördes av de prov vilka konditionerats i klimatkammare samt 
de prover som inte utsatts för höga RF värden utan där olika 
smörjningsmedium har varierats. Jag har jämfört ask tillsammans med ask 
och ask tillsammans med björk med tanke på skillnaden i storlek mellan 
ändträytornas kärl vilket möjligen skulle kunna innebära en skillnad i 
friktionskraft. Jag har valt att utvärdera följande smörjningsmedium: 
paraffin, karnaubavax, candelillavax och bivax samt blandningar av dessa. 
Det jag önskar är ett vax som är relativt enkelt och effektivt att applicera, 
minskar friktionen, inte gulnar, inte drar åt sig fukt och är inte miljö- och 
hälsoskadligt. Jag har testat två olika typer av material som led mellan 
segmenten; trä och rostfritt stål för att undersöka om det finns någon 
märkbar skillnad mellan proven med avseende på friktion och funktion. 
 
Vid limningsmomentet applicerades vax i det område där segmentet skulle 
gå fritt samt på ändträytorna och i centrumstiftets hål för att få 
smörjningsmedium mellan alla rörliga kontaktytor. 
 
6.4.2 Resultat 
Resultaten visar att centrumhålets placering, tillsammans med 
fuktförändringarna påverkar på friktionen. Vad som känns bra är individuellt 
och beror på vad det är för typ av klaff och placering det handlar om men 
det prov som hade bäst ”gång” i detta fall var V4; ett prov i ask med en 
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blandning av 3 delar bivax och 1 del karnaubavax som smörjmedel och en 
stålstång som centrumstift. 
 
Det prov som hade sämst gång var V6 med candelillavax och bivax som 
smörjningsmedium. I detta prov var det statiska friktionen relativt stor och 
jag upplevde att den ville klibba fast. Jag tror att blandningsförhållandet 
mellan vaxerna var fel då mängden av det relativt hårda candelillavaxet var 
större än det mjuka bivaxet vilket gjorde det svårapplicerbart.  
 
De vaxer som var i jämförelse enklast att applicera var bivax och 
paraffinvaxet av den anledningen att de är mjukare. Prov behandlade med 
enbart paraffinvax och bivax gav ett tillfredsställande resultat. Kanske är ett 
blekt bivax att föredra alternativt en blandning av bivax och karnauba 
framför paraffin som känns något fett och mer benäget att dra till sig smuts.  
 
Det skiljer sig något i friktion och gång mellan träslagen och olika 
kombinationer av träslag. En kombination av bok och lönn har generellt gått 
trögast, däremot har kombinationen av bok och ask resulterat i en mycket 
bra gång, samma gäller för björk och ask. Prov där både topp, lock och 
gångjärn är i ek har också en fin gång och ”lagom” friktion.  
 
Testerna visar inte på några stora skillnader med avseende på friktion mellan 
ett centrumstift av trä eller ett i stål, men däremot blir det snabbt tydligt om 
inte trästiftet är helt runt och gången blir ojämn vilket gör att man behöver 
vara lite extra noggrann vid användningen av centrumstift i trä.  
 
6.5 Centrumstift 
En liten men viktig detalj i trägångjärnstillverkningen är centrumstiftet. 
Avsnittet handlar om undersökning av centrumstiftets eventuella påverkan 
på friktionen och hållfasthet över tid. Kan man dessutom tillverka även 
centrumstiftet i trä bidrar detta till ett mer ekologiskt förhållningssätt.  
 
I min omvärldsanalys har jag noterat att det är relativt vanligt att använda 
mässing och koppar som centrumstift. Jag anser att med tanke på att de 
naturligt förekommande syror i vissa träslag kan påskynda nedbrytningen av 
vissa metaller bör man om man vill använda metall istället använda sig av en 
rostfri sådan. Till exempel expanderar järn vid korrosion vilket skulle kunna 
leda till skada om det skapar spänningar. Tanno använder sig av ett så kallat 
spännstift av rostfritt stål; ett litet rör med ett vågtandat spår i 
längdriktningen vilket gör stiftet fjädrande (Fig. 29). 
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Tanno menar att han har sett att gångjärn med ett spännstift som led 
minskar risken för att gångjärnet ”glappar” med tiden eftersom fjädern 
kompenserar något för träets rörelser. Fördelen med ett spännstift med ett 
vågtandat spår i jämförelse med ett spännstift med ett rakt spår är att det 
får ett jämnare tryck runt hela stiftet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har i de prov som presenteras inte valt att studera spännstiftet då jag 
tror att det skulle behöva testas över en längre tid för att ge tydliga resultat. 
Jag har istället valt att jämföra ett centrumstift i rostfritt stål (icke fjädrande) 
med motsvarande i trä. 
 

6.5.1 Genomförande 
Totalt har 11 prover fått centrumstift av trä. Små rundstavar av trä med 2mm 
i diameter togs fram genom att borra ett 2mm hål i en metallbit och med 
ämnet hyvlat till 2x2mm drogs det sedan igenom för att ”skära” ämnet runt. 
Rundstaven klipptes sedan upp med en vass sax. Stålstången köptes färdig 
och klipptes upp i längder med avbitartång. Cosman menar att man behöver 
vara noggrann med att inte deformera ändarna på centrumstiftet för att det 
inte ska påverka gången negativt. Innan montering i segmentens centrumhål 
applicerades vax mellan ytorna. 
 
6.5.2 Resultat 
Som tidigare nämnts har precisionen av placeringen av centrumstiftet en 
påverkan på friktionen tillsammans med fuktförändringarna. Detta 
tillsammans med materialval verkar vara det viktigaste att tänka på för en 
god slitstyrka och funktion över tid. Skillnaden mellan stål och trä är 
generellt mycket liten. Prov T2 4 där flera träslag kombinerades tillsammans 
med olika centrumstift av trä visade på relativt stora skillnader i 
materialmöten efter konditionering i 75% RF samt att gången var trög. Det 
är svårt att veta säkert hur stor inverkan centrumstiftet hade i detta fall men 

Figur 29. Spännstift 
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sannolikt inte så stor i relation till de enskilda segmenten. Det ska sägas att 
det är något mer tidsödande att framställa egna centrumstift av trä i 
jämförelse med att köpa färdig rundstång eller spännstift. Fler och 
framförallt längre observationer av trä som centrumstift behöver 
genomföras för att säkert kunna dra några slutsatser om slitstyrkan över tid 
men utifrån de tester jag genomfört här ser jag inte att trä skulle vara sämre 
än stål i varken funktion, variationer i omgivningen eller friktion.  
 

7. Slutsats 
Resultatet visar att de prov där lock och botten samt trägångjärnets segment 
var i samma träslag med fiberriktningar placerade i ursprungligt läge visade 
på minst skillnader i materialmöten efter konditionering. Resultatet pekar 
på att i takt med att luftfuktigheten ökar går gångjärnen generellt lite 
trögare. Svällningen har en inverkan på friktion och funktion då segment 
vilka har ett litet glapp går lättare vid en ökad fuktkvot. 
 
Med tanke på träets skillnader i krympning och svällning i dess olika 
strukturella riktningar är materialval i kombination med lämpliga fuktkvoter 
viktigt att ta hänsyn till. Olika träslag har olika krympningskoefficienter vilket 
bör beaktas om man blandar träslag, särskilt vid rörliga delar. 
 
Samtliga limmade möten har varit intakta under hela observationsperioden; 
både vad gäller fisklim och PVAc-lim trots att proverna har utsatts för relativt 
onormala påfrestningar. Fisklimmets rekommenderade presstid 
underskreds kraftigt men klarade samtliga tester lika bra som PVAc-limmet. 
Detta innebär att jag kan se att fisklimmet i flera fall skulle kunna fungera 
som ett substitut till PVAc- lim och mer hälso- och miljöskadliga adhesiv som 
till exempel epoxi. 
 
Resultatet visar tydligt att centrumstiftets position och passform har en 
inverkan på trägångjärnets funktion, friktion och därmed en viktig detalj för 
god slittålighet över tid. Vad gäller centrumstiftets inverkan på friktionen har 
inte några betydande skillnader observerats mellan centrumstift av rostfritt 
stål och trä. Centrumstift av trä kräver dock en något större arbetsinsats i 
jämförelse och resultatet pekar på att centrumstiften behöver vara runda 
och jämna för att gången ska vara god och jämn; centrumstift av trä har 
större sannolikhet att deformeras vilket krävs lite extra noggrannhet. 
Resultatet visar att centrumstift av trä står sig bra i jämförelse med ett 
centrumstift i stål. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att rostfritt stål 
kan ha olika grader av motståndskraft. 
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Studien visar på att bivax och paraffin var enklast att applicera samt gav 
tillfredsställande resultat. En blandning av bivax och karnaubavax upplevdes 
som det smörjningsmedium vilket gav bäst resultat där friktionen upplevdes 
bra och lämnade inte en fet yta. 
 
Tillverkningsmetoden jag använt mig av har i det här fallet fungerat väl och 
gett bra resultat med avseende på precision. Det är en tillverkningsmetod 
som inte kräver en maskinpark utöver det vanliga och med hjälp av Cosmans 
verktyg för att borra i centrum på segmenten som visat sig fungera bra och 
vara en mycket effektiv metod, behöver man inte använda en 
sinkfräsmaskin i det fallet,  även om det i många andra fall bör vara det mest 
stadiga utförandet. 
 
7.1 Felkällor och vidare forskning 
Åtgärder kunde ha vidtagits för att möjligen ge ett tydligare resultat som till 
exempel användandet av känsligare instrument, kontrollerad 
observationsmiljö och ett större antal prover. Det hade varit intressant att  
genomföra mer fördjupade åldringstester över en längre tid i olika 
klimatförhållanden för att genom detta kunna studera 
nedbrytningsmekanismer närmare. I verkligheten når träföremål sällan 
jämvikt med omgivningen då föremålets omgivande klimat i regel skiftar 
snabbare än föremålets kapacitet att ta upp och avge fukt. Detta betyder att 
det oftast är konstanta förändringar i både krympning och svällning. 
Eftersom förändringen sker snabbare vid ytan betyder detta att fukten sällan 
är jämnt fördelad i föremålet. Varje enskilt prov har inte torkats efter 
konditionering vilket gör att jag inte med hundra procent säkerhet kan veta 
om alla prov kom upp i jämviktsfuktkvot i kammaren eller vilken exakta 
fuktkvot de hade från början. Det hade också varit intressant att prova olika 
konstruktioner och tillämpningsområden för trägångjärn som till exempel 
varianter på dörrar, trägångjärn i större skala osv.   
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8. Avslutning 
Jag anser att rapporten i sin helhet besvarar syftet och frågeställningarna. I 
rapportens andra avsnitt redogjordes för en historisk användning av 
gångjärn. Rapportens tredje avsnitt gav en översikt över olika 
tillverkningsmetoder, material och verktyg. I rapportens fjärde avsnitt 
behandlades nedbrytning av material, allmänt om trä och fukt samt adhesiv. 
Det femte avsnittet behandlade trämaterial och metall samt dess 
nedbrytningsmekanismer. I det sjätte kapitlet redogörs för genomförandet 
av tester. 
 
Jag påstår att trägångjärn kan fungera som ett hållbart alternativ till 
”traditionella” gångjärn av metall. Beroende på produktens art bör material 
och dimensionering anpassas efter vad som bedöms rimligast med tanke på 
materialens känslighet för nedbrytningsmekanismer, materialets rörelse 
och samverkan mellan olika material. 
 
Jag kommer fortsätta att studera trägångjärn och dess potential, i nästa steg 
vill jag fördjupa mig i olika estetiska variationsmöjligheter samt konstruktion 
av trägångjärn i relation till typ av produkt/detalj. 
 
Avslutningsvis är jag glad att kunna knyta examensarbetet till gesällprovet 
och min förhoppning är att detta arbete ska kunna fungera som en bra grund 
för andra som vill vidareutveckla och applicera gångjärn i trä.  
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Figur 13. Schneiders metod för framställning av rundstav. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=SdGPLpU_KPs 
Hämtad 2019-06-01 
Figur 14. Rundstav uppkapad till segment. Foto: Robin Helgesson 
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Prover RF-Kammare 75% Starttemp: 22,5C 30% RF
Start Lördag 11/5 kl.18
KOD* Vikt Start (g) Kontrollikt 13/5 Kontrollvikt 14/5 07.30

ATP 39.4
LTP 49.1
FTP 37.9
ETP 46.6
BJTP 47.1
BOTP 51.7

ASP 40.5
LSP 51.1
FSP 39.8 41.4
ESP 48.1
BJSP 48.9 50.1 50.4
BOSP 53.7 55.1 55.4

ASF 40.1
LSF 52.6
FSF 39.1
ESF 48.1 49.3
BJSF 48.1
BOSF 55.9

T1 olika träslag - samma riktning
T1 1   Lönn&Ask
T1 2   Ask&Lönn
T1 3   Björk&Ask
T1 4   Ask&Bok
T1 6   Lönn&Ek
T1 7   Ek&Lönn

T2 Olika träslag - ingen hänsyn till riktning
T2 1   Bok&Lönn
T2 2   Lönn&Björk
T2 3   Bok&Ask
T2 4   Björk& Björsk,Ask,Ek
T2 5   Ask&Ek

T3 Samma träslag (lönn) - olika riktning 
T3 1   
T3 2
T3 3
T3 4

* Förklaring av koder



Träslag
A=Ask
L=Lönn
F=Furu
E=Ek
BJ=Björk
BO=Bok

Centrumstift
T=Trä
S=Stål

Lim
P=PVAc
F=Fisklim



Upptagning 20/5
Kontrollvikt 14/5 11.45 Vikt (viktökning)

41.2  (+4.57%)
51.1 (+4.07%)
39.9 (+5.2%)
48.6 (+4.29%)

54.1 (+4.64%)

42.1 (+3.95%)
53.4 (+4.50%)

41.4 42.0 (+5.52%)
50.1 (+4.15%)

50.4 51.3 (+4.90%)
55.4 56.4 (+5.02%)

41.7 (+3.99%)
54.9 (+4.37%)
41.3 (+5.62%)

49.4
53.3 (+10.81%)
58.4 (+4.47%)





Besiktningsobservationer

Möten täta , gången bra kanske något trög, vill öppna sig lite i framkant
Möten täta , gången bra kanske något trög, vill öppna sig lite i framkant
Möten ok-en springa botten vänster sida, gång bra, öpnnar sig lite i framkant
Möten täta, gång bra men "klickar fast" något vid stängning och öppning- trästift troligen inte helt runt

Möten täta men limkant syns i ändträ, gång bra men något trög, öppnar sig i framkant- mer än övriga i samma grupp

Möten jämna- men springa vid olimmat kontakt höger och vänster sida, Gång bra, Håller sig  stängt i framkant
Glipar påhöger sida mellan lock och botten- här verkar inte det yttersta segmentet centrera med segmentet bredvid, gången lite kärv halvvägs,  gång och möten bra vänster sida
Liten springa vid olimmat kontakt höger och vänster sida- i övrigt bra, gång bra, öppnar sig lite i framkant
Möten bra, gång bra, stängs helt men en tendens till att öppnas på höger sida, hål för centrumstift verkar lite större- gångjärnet glappar lite
Segmentens nivå mellan varandra och topp och botten lite ojämn, tendens till glipa vid olimmat möte, gång bra
Möten bra, gång bra- litet skrapljud med beror sannolikt på att provet saknar smörningsmedium

Möten bra- glipa vid olimmad kontakt men beror sannolikt på att centrumstiftet sitter löst pga för stor hål- gångjärnet glappar, gång bra, tendens till öppning i framkant vänster sida
Möten bra-tendens till glipa ändträ högersida, öppnas höger sida, gång bra
Möten bra- glipa vid olimmad kontakt, gång bra- lite skrap- inget smörjningsmedium

Möten bra- glipa vänster sida vid olimmad kontakt men här har jag råkad limma i ett lönnsegment-kanske bidragit till problem, gång bra, 
Möten bra, gång bra.

Möten bra - glipor vid  olimmad kontakt, gång bra
Möten bra, bra gång- något trög- tendens till öppning vänster sida
Möten bra- glipor vid olimmad kontakt beror troligtvis på glappt gångjärn- lite ojämn bakkant mellan lock botten och segment, bra gång
Möten bra, liten öppning på höger sida, gång bra
Möten bra, gång bra, tendens till öppning- vänster sida
Möten bra, gång bra

Limmade möten bra, skillnad material möten mellan lock botten och segment, Gång trög,
Limmade möten bra, materialmöten bra- liten skillnad mellan lock och botten fram, liten öppning fram, gång lite trög
Limmade möten bra, skillnader i materialmöten mellan lock bas och segment, liten öppning fram
Limmade möten bra,  Skillnader mellan materialmöten- minst vid ask dock,  framförallt skilnnader mellan material vid olimmad kontakt bak vid segmenten, gång trög, liten glipa fram
Limmade möten bra, Skillnader mellan materialmöten mellan olimmade möten, gång bra, glipa fram

Limmade möten bra, glipa mellan segment och botten vänster sida, gång bra
Limmade möten bra, liten glipa mellan olimmad kontakt i ändträ höger och vänster sida, gång bra
Limmade möten bra, gång bra- lite skrap, lite skillnad i materialmöten mellan segment och bas och lock, liten glipa mellan olimmad kontakt i ändträ höger och vänster sida
Limmade möten bra, gång bra- lock "klickar fast" i stängt läge, lite skillnad i materialmöten mellan segment och bas och lock, liten glipa mellan olimmad kontakt i ändträ höger och vänster sida





 

 


