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Sammanfattning 
 
Denna undersökning av en ny produktionsprocess för ett nytt limträmaterial är utfört 
under 2004.09-2005.03 på uppdrag av Per Hobro och Kent Rothoff vid Stepkit AB. 
Det aktuella materialet är tillverkat av ohyvlat och kupigt virke som limmas samman i 
en stålform samt under ett högre tryck än vad som är konventionellt. Arbetet ska ge en 
första upplysning om materialet och kunna verka som beslutsunderlag vid sökandet av 
ekonomiska medel inför fortsatt forskning och utveckling.  
 
Examensarbetet har begränsats vid att utföra en ekonomisk skattning, en 
litteraturundersökning av vad som utförts på samma område tidigare samt en 
materialstudie där limfogens skjuvhållfasthet och delamineringstendens prövas. 
 
Första delen av arbetet visade att det finns ett ekonomiskt intresse i materialet främst 
p g a att hyvel- och lokalinvesteringar undviks i denna tillverkningsprocess motför i 
den vanliga limträbalkindustrin.  
 
Litteraturundersökningen resulterade i att inga källor hittades angående limning av 
ohyvlat virke eller limning vid högt tryck. 
 
Sju stycken provbalkar med de varierade faktorerna fuktkvot och tryck vid limning 
tillverkades utav granvirke med längden 0,6 m.  
Studien visar huvudsakligen på att materialet tolererar kraven för balkar i 
konstruktioner enligt standard SS-EN 386 angående skjuvhållfasthet men ej angående 
delamineringstendens. Brädornas yta antas bl a ha inverkat kraftigt på resultatet och 
referensproven visade en stor spridning. Därför går det inte att dra några slutsatser om 
hur fuktkvoten eller trycket vid limningen påverkar limfogen.  
 
Den kalkylerade ekonomiska konkurrensmöjligheten samt den betrodda möjligheten 
för materialet att utvecklas uppmuntrar till vidare forskning.  
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Abstract 
 
The present study examines a new production line of glue-laminated wood (glulam) at 
the request of Per Hobro and Kent Rothoff at Stepkit AB. The work has taken place 
during September 2004 to Mars 2005. 
The glulam is produced from non-planed boards of spruce, which also is convex, that 
is pressed together with high pressure during the gluing. The aim of the work is to 
examine necessary information about the material, which then can be used in 
decision-making processes when economic resources are searched for.  
 
The diploma work is restricted to inspect the business-case of the material, the state-
of-the-art and the most important values of the glue line trough shear and 
delaminating test. The material was examined with the conditions and requirements 
from the industry of glued laminated timber.  
 
According to the economic calculation the new material approximately has the same 
production cost as the conventional material if the material saving is left out of 
account. 
 
During the search for literature no information was found about exactly or partly this 
production line. 
 
Glued laminated timber, consisting of four laminates of spruce, was produced with the 
length 0,6 m. The moisture content (MC) in the boards and the clamping pressure 
during the curing was varying in the different samples.  
The study mainly found out that the shear strength of the material tolerated the 
demanded values in standard SS-EN 386, but the delaminating values did not.  
The surface probably made some difference for the results and the reference samples 
showed a broad spectrum, therefore no conclusion can be drawn regarding the two 
variables.  
 
The economic potential and the trusted possibility of developing the material gives 
positive signals concerning more research in this glulam.  
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1 Inledning 
Uppdragsgivaren till detta examensarbete om 20 poäng inom träteknik vid 
Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik (IKP) vid Linköpings tekniska 
högskola (LiTH) är Stepkit AB som utlyst projektet Högtrycket. Projektet behandlar 
ett nytt limträmaterial som antas kunna konkurrera med konventionella 
konstruktionsprodukter så som massivelement och limträbalkar. Materialet bygger på 
en mer rationell tillverkningsprocess med limning av ohyvlade brädor under högt 
tryck. Förhoppningarna kring materialet är att det ska kunna konkurrera både i fråga 
om ekonomi samt kvalitet. 
 

1.1 Syfte 
Syftet är att skapa en första länk på den kedja som undersöker detta material. Därför 
måste detta examensarbete skapa möjlighet till fortsatt sökande av ekonomiska medel 
så att ytterligare forskning kring materialet kan ta vid. Arbetet bör därför ge ett 
ekonomiskt underlag samt besvara de mest väsentliga materialfrågorna och jämföra 
dessa med den befintliga limträindustrin. En litteraturstudie över vad som undersökts 
angående detta material tidigare är dessutom av intresse. 
 
Den ekonomiska aspekten täcks in genom en skattning av tillverkningsprocessens 
kostnader för att granska materialets konkurrensmöjligheter. 
Angående materialfrågorna är limfogen avgörande samt att balken har god 
formstabilitet. Fokus i materialundersökningen ligger därför på att utföra ett klimattest 
samt att pröva skjuvhållfasthet och delamineringstendens.  
 

1.2 Avgränsningar 
Experimenterande med ingående parametrar vid tillverkningen kan förekomma i 
arbetet för att konfirmera att provbitarna svarar mot materialets kapacitet. Dock 
avsätts inte tid till någon omfattande optimering. 
Det tänkta klimattestet för att pröva formstabiliteten utgår på grund av tidsbrist. 
Undersökningen måste ge materialproverna tid till att stabiliseras till höga och låga 
fuktkvoter.  
Arbetet behandlar ej hur längre segment än vad som är möjligt att tillverka från 
normal virkeslängd ska produceras. Fingerskarvning, vilken är den mest 
konventionella metoden, tas alltså inte upp. 
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1.3 Materialet 
Det nya materialet tillverkas utav ohyvlat, kupigt virke av valfritt träslag. Virket 
limmas samman under likformigt ökande, högt tryck i en kraftig form som samtidigt 
positionerar brädorna. Det höga trycket får brädornas kupiga ytor att fästa tämligen 
plant mot varandra så som figur 1 förevisar. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En provbit är tillverkad sedan tidigare utav två lameller, då med det ungefärliga 
trycket 5 MPa, vilket är fem gånger högre än normalt. Genom denna 
tillverkningsprocess undgås den inledande hyvlingen av alla ingående lameller. 
Möjligtvis skapas även en yta på den färdiga balkens sidor, utav det indirekta trycket 
från formen, sådan att sluthyvlingen inte avverkar så mycket material.  
Det finns förhoppningar om att ett högt tryck ska skapa ”nitförband” utav kvistar. 
Alltså att kvistar med hög hårdhet ej komprimeras utan pressas in i det mjukare 
materialet.  
Figur 2 nedan kan jämföras med figur 16 som visar tillverkningsprocessen i en 
konventionell limträbalksindustri. 

 

Figur 2. Tillverkningsprocessen för det nya limträmaterialet innehåller ingen hyvling av de enskilda 
brädorna samt möjligtvis ingen sluthyvling av balken. Sammanpressningen äger rum i en form med 
stationära sidor. 

Figur 1. Ohyvlade och kupiga brädor pressas samman 
under limtiden. 
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1.4 Förstudie 
Initialt i detta projekt fanns alltså konstruktionsmaterialet med en ny 
tillverkningsprocess. Vad som är nödvändigt att veta om ett nytt 
konstruktionsmaterial utav limträ är därför den fråga som varit utgångspunkt för detta 
projekt. Samtal med bl a Ove Söderström och Göran Hed (2004.09), Magdalena 
Sterley (2004.09), Björn Källander (2004.09) samt Bo Källsner (2004.09) gjorde 
gällande att materialtesterna skjuvhållfasthet, delamineringstendens, klyvningstendens 
samt formstabilitet är grundläggande för limträelement. Just klyvningstendensen 
ansågs av Björn Källander vara ofruktbar i och med att den enbart visar om limfogen 
är starkare än träet eller ej. På tal var även brandsäkerhet, ljud- och värmeisolering 
samt mer omfattande långtidsförsök med fullskaliga balkar för att exakt undersöka 
formstabilitet, plasticitet, elasticitet och hållfasthet. Ett förslag till examensarbetssyfte 
som lades fram var en optimering av materialet där de väsentligaste variablerna var 
limsort, presstryck, presstid samt ytstruktur och utgående egenskaper är de som redan 
beskrivits ovan.  
Ytterligare samtal med Ove Söderström (2004.09) underbyggde att en litteraturstudie 
behövs för att visa om liknande materialundersökningar är utförda. Dessutom fordras 
en prövning av materialets business-case (marknadsintresse) för att underbygga att 
materialet kan konkurrera med befintliga material i pris och/eller funktion. Dessa två 
områden prioriterades framför den tidigare nämnda optimeringen av materialet. Från 
Stepkit AB kom efterhand även en förfrågan om att undersöka fuktkvoten vid 
tillverkningen och dess inverkan på det slutgiltiga materialet. Att pressa tillbaka 
kupningen vid högre fuktkvot kräver ett lägre tryck. Dessutom kan egenskaperna hos 
träet efter torkning skilja sig mot för då torrt virke används. Projektets 
materialundersökning begränsades därmed till att undersöka ett tvåfaktorfall där de 
prioriterade variablerna är det unika presstrycket för materialet samt fuktkvoten. 
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2 Teori 
Teorikapitlet avser att förmedla all den bakomvarande kunskap om materialet trä, 
trälimning och limträbalkar som behövs för att få full förståelse om det nya materialet 
samt styrka alla argument i metodkapitlet (3.1). Teoriavsnittet börjar dock med att 
beskriva hur den förberedande litteraturstudien gick till och vilka källor till teoridelen 
som påträffades. 
 

2.1 Litteraturstudie 
Den litteraturstudie som inledde detta arbete utfördes till stor del med hjälp av SP 
Träteks bibliotek i Stockholm samt genom dess bibliotekarie (Gunnare 2004.10). I 
övrigt användes artikelsökmotorerna APT Online (2004.10) med artiklar från Wood 
and Fiber Science (2004.10) samt SpringerLink (2004.10) där artiklar ur Springer-
Verlag kan sökas.  
 
Vid SP Träteks egna arkiv och sökmotor användes i huvudsak sökorden limning, 
limträ, pressning, ytstruktur, struktur.  
Vid artikelsökning utförd av Gunnare (2004.10) genomsöktes sökmotorn CABA med  
 
sökorden:     skuret/kombinerat med: 

Laminated timber    Planning 
Glued timber products    Surface roughness 
Laminated wood products        Gluing 

Pressure 
 
Berglind (2001) gav lite information om hur olika ytbearbetningar passar för limning, 
dock inget om just ohyvlade ytor. I övrigt hittades inte fler källor genom dessa 
sökningar. 
 

2.2 Trä 
För att närmare förstå beteendet hos trä vid de olika momenten i detta arbete krävs en 
genomförlig beskrivning av trädets uppbyggnad och grundläggande fysiologi. I detta 
kapitel behandlas därtill cellernas fuktupptagning, hur formfelen hos virke uppstår 
samt hur trä uppträder under press samt under långvarig belastning. 
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2.2.1 Uppbyggnad 
Trä är ett levande material som är uppbyggt av både levande och döda celler. Hos 
barrträden kan cellerna delas in i två huvudgrupper: Fibrer, som även kallas trakeider, 
samt parenkymceller. Barrträden består av 90-95 % av fibrer som när de är 
färdigbildade dör. Det område i trädet som kallas splint (se figur 3) innehåller trädets 
enda levande celler. Så länge parenkymcellerna befinner sig i splintveden lever de  
 
 

nämligen ännu, men i kärnveden är de döda. Dessa celler ligger i både vertikala och 
radiella stråk i veden. I radiell led ligger parenkymcellerna i märgstrålarna och 
omsluter de horisontella hartskanalerna som förbinds med de vertikala hartskanalerna. 
De vertikala hartskanalerna är även de omgärdade av parenkymcellerna vars uppgift 
är att förse trädets levande celler med näringsämnen samt att avsöndra hartser och 
täppa till fibrernas hålighet då trädet bildar kärnved. (Träguidens webbplats 
2004.11.02) 
 
Trä är ett polymeriskt cellstrukturerat levande material som har anisotropa 
egenskaper. Det modelleras ofta som ortotropiskt, vilket betyder att det har olika 
egenskaper i de tre olika vinkelräta riktningarna radial- tangential- samt axialled. Det 
är inte ovanligt att de båda riktningarna radial- samt tangentialled sammanförs p g a 
sina liknande egenskaper och benämns vinkelrätt mot fiber. (Blomberg 2004) 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Trädets olika skikt samt strömningen av vätskor i splinten, innerbarken och 
märgstrålarna. (Skogsindustriernas webbplats)
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Träets minsta beståndsdel finns i fiberväggen och består av sockerarten glykos som är 
sammankopplad till långa cellulosakedjor vilka i sin tur bildar miceller, microfibriller 
och till slut fibriller (se figur 4). (Träguidens webbplats 2004.11.02) 
 
Lignin (29 % i gran) är en amorf 
fenolpropanenhet som fungerar som lim 
mellan så väl fibrillerna som trädets alla fibrer 
(Träguidens webbplats 2004.11.02). Smith et 
al (2003) förtäljer att ligninet mjukgöres vid 
170 °C vilket används flitigt vid tillverkning 
av träbaserade produkter.  
Ytterligare en viktig beståndsdel hos trä är 
extraktivämnena som alltså är kåda, en 
blandning av fett- och hartssyror (3 % i gran). 
Dessa existerar i cellväggarna och speciellt i 
parenkymcellerna. De delas in i skyddsämnen, 
näringsämnen samt oorganiska ämnen (aska). 
(Träguidens webbplats 2004.11.02) 
 
I cellväggen är fibrillerna spiralformigt 
lindade runt lumen (cellhåligheten) likt 
spiralfjädrar med olika stigningsvinkel i såväl 
höger- som vänstervarv (se figur 5) (ibid). 
Enligt Smith et al (2003) binder primära 
cellväggen och mittlamellen tillsammans de 
intilliggande cellerna. Det är väl känt att 
tjocklek och fibrillvinkeln hos sekundärvägg 
S2, som är betydligt tjockare än S1 och S3, har 
stor betydelse för elasticiteten i materialets 
axiella riktning (Bergander & Salmén 2002). Bergander & Salmén (2002) visar att 
även tjocklek och fibrillvinkel hos sekundärvägg S1 har stor betydelse för materialets 
elasticitet vinkelrätt mot fibrerna.  
 
Tryckved är en betydande materialeffekt, ofta kallad defekt, eftersom den påverkar 
virkesegenskaperna negativt. Tryckveden är den reaktionsved som uppstår i 
barrträdens ved under trädens levnad till följd av att trädet börjat luta vid blåst, 
sluttande uppväxtmark eller tyngande snö (Smith et al 2003). Trädet har en inbyggd 
mekanism för att räta upp trädet baserad på att tillförseln av tillväxthormon störs och 

Figur 4. Fiberväggens uppbyggnad. (Träguidens webbplats) 

Figur 5. Struktur hos cellväggen samt runt 
cellerna (Träguidens webbplats). 
Hålrummet V är cellens lumen, S1-S3 
kallas sekundär cellvägg, P står för primär 
cellvägg samt ML för mittlamell (Smith et 
al 2003). 
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skapar en speciell vävnad i trädet (Illston & Domone 2001). I barrträden uppstår 
reaktionsveden på trycksidan av trädet, alltså konkava sidan av det böjda trädet (ibid). 
Eftersom kärnan i trädet förskjuts mot den konvexa sidan blir årsringsavståndet även 
större i reaktionsveden. Tryckveden karaktäriseras av högt lignininnehåll samt högre 
mikrofibrillvinkel i S2-lagret, vilket orsakar högre krympning längs med fibrerna samt 
ett mörkare och skörare material (ibid).  

2.2.2 Fukt i trä 
Trädets fuktinnehåll är mycket betydande 
för dess funktion och beteende. När trädet 
fälls har kärnveden vanligtvis en fuktkvot 
på 30-50 % medan splinten ligger på en 
fuktkvot på 50-60 % längst ute vid barken. 
Vid torkningen, som oftast läggs efter 
klyvsågningen och före hyvlingen, på 
sågverken, avgår först det fria vattnet i 
cellernas lumen. (Träguidens webbplats 
2004.11.02) 
I lumen och andra hålrum finns vattnet 
fritt i flytande form och/eller som ånga 
medan cellväggarna håller bundet vatten 
genom van der Waals- eller 
vätebindningar. Eftersom utdrivandet av 
bundna vattnet kräver mer energi töms 
först materialet på fritt vatten. Därefter når 
träet sin fibermättnadspunkt, vilket innebär 
den punkt då vatten börjar avgå från 
cellväggarna och då vattenånga avgår från 
lumen. Fibermättnadspunkten ligger kring 
25-30 % fuktkvot. Torkning under denna punkt 
innebär att virket krymper och får förändrade 
mekaniska egenskaper. (Smith et al 2003) 
Fuktkvoten i trä strävar efter att ställa sig i 
jämvikt med omgivningens relativa luftfuktighet 
(Träguidens webbplats 2004.11.02). 
Sorptionskurvor används för att ange sambandet 
mellan virkets jämviktsfuktkvot och den relativa 
luftfuktigheten. Kurvan (se figur 6) har olika 
utseende vid fuktavgivning (desorptionsisoterm) 
och vid fuktupptagning (adsorptionsisoterm) samt 
vid olika temperaturer (ibid). Adsorptionskurvan 
ligger alltid unders (ibid). I en träbit som fuktas 
upp är jämviktsfuktkvoten därför lägre än vid 
torkning av samma träbit (ibid). Högre temperatur 
vid samma relativa luftfuktighet ökar fuktkvoten 
(ibid). Träets egenskaper varierar således både 
med temperatur samt med fuktkvot. Figur 7 
exemplifierar hur träets egenskaper förändras 
med fukten.  

Figur 6. Exempel på sorptionskurva vid 
temperaturen 20 °C. Desorptionsisotermen visas av 
den övre kurvan och adsorptionskurvan ligger 
underst. (Träguidens webbplats) 

Figur 7. Hållfasthetsegenskaperna försämras 
med höjd fuktkvot upp till 
fibermättnadspunkten. (Dahlgren et al 1996) 
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2.2.3 Formfel 
Illston & Domone (2001) anger 
att krympning från rått tillstånd 
till 12 % fuktkvot hos tallarten 
Pinus strobus ger en krympning 
på 3,5; 1,5 samt mindre än 0,1 % 
i tangentiell, radiell respektive 
tangentiell ledd. Trä med högre 
densitet krymper relativt mycket 
p g a att massan till så stor del 
består av cellväggar (mindre 
lumen)(Smith et al 2003). 
Fenomenet med krympning 
innebär att virke som kapats ur 
en stock även formförändras. 
Figur 8 visar hur formfelen 
framträder hos en bräda och figur 
9 visar hur olika ursågade 
segment från stocken 
formförändras i radiell-
tangentiell ledd.  
 
Kupningen beror enligt Ormarsson (1999) helt på hur virket är taget i förhållande till 
stockens radiella led eftersom krympningen är större tangentiellt än radiellt. En 
tumregel för att förstå formförändringen är att de krökta årsringarna alltid vill räta ut 
sig, d v s bli rakare och kortare (se figur 9). En bräda med ”stående årsringar” syns 
längst ner till vänster i figur 9 och denna används gärna av bl a möbelsnickare 
(Träguidens webbplats 2004.11.02). Det mest kantkrokiga och spruckna virket får 
plankor som sågats ut nära märgen. Virke med märg har nästan alltid en spricka från 
märgen men dessa brädor kupas också minimalt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. De fyra formfelen hos virke. För skevheten  
mäts vinkeln, för de övriga tre mäts ett avstånd. 
(Träguidens webbplats) 

Figur 9. Illustration över hur virke, taget från olika 
sektioner ur stocken, formförändras vid torkning. 
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Skevheten beror enligt Ormarsson (1999) i sin tur på 
hur nära kärnan virket är taget. Nära kärnan är nämligen 
den så kallade fibervinkeln större och nära barken är 
den praktiskt taget obefintlig eller måhända negativ (se 
figur 10) (ibid). Enligt Kollman & Côté (1984) ligger 
det närmast för gran, björk och alm att påverkas av 
dessa krafter eftersom de består av spiralorienterade 
fibrer som är sammankopplade.  

2.2.4 Komprimerat trä 
Träets elasticitet är en av de parametrar som varierar 
med riktning i träet men även p g a cellväggens struktur 
samt variationer mellan vår- och sommarvedens 
densitet. Tryck- töjningskurvans utseende är liknande 
för träets radiella samt tangentiella riktning men avviker 
från utseendet för den axiella riktningen, som kräver 20 
gånger högre tryck för att kollapsa. (Blomberg 2004) 
Elasticiteten varierar även mellan rot och topp av trädet 
samt mellan splint och kärnved. Kärnveden är fylld av 

kåda och harts vilket är instängt i cellväggen och ej kan förflyttas. Därför fungerar 
denna kåda som en utvidgningsagent som motarbetar det elastiska tillbakasträvandet i 
materialet efter pressning. (Ibid) 
Kvistar och träet runt kvistarna blir i Blombergs (2004) arbete, där 50-140 MPa 
används i en CaLignumprocess1, mindre komprimerade än övrigt trä. Densiteten blir 
generellt mer homogen mellan kvistar och övrigt trä efter kompressionen. Kvistarna 
fungerar även som en barriär så att materialet mellan kvisten och pressbordet hindras 
från ökande densitet. (Ibid) 
 
Trä genomgår tre olika stadier av kollaps vid ökande tryck. Vinkelrätt mot fibrerna ser 
tryck- töjningskurvan ut som i figur 11.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 CaLignumprocessen sker med en Quintuspress som åstadkommer närapå isostatiskt tryck. Isostatiskt 
tryck innebär att trycket ligger jämnt fördelat från de tre vinkelräta riktningarna. Trycket appliceras m h 
a olja kring den pressade detaljen som även skyddas från vätskan av ett gummimembran. Ingen 
ytterligare värme tillförs vid pressningen samt fuktinnehållet är konstant. (Blomberg 2004) 

Figur 10. Fibervinkeln vid olika 
avstånd från kärnan. Närmast 
kärnan är vinkeln stor och 
närmast barken är den negativ, 
vilket har överdrivits i bilden. 
(Ormarsson 1999) 

Figur 11. Tryck- töjningskurva för barrträd. ”Strain” = 
töjning, ”stress” = tryck. (Blomberg 2004) 
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Vid små töjningar (ε < 0,02, område A i figur 11) är deformationen elastiskt linjär. 
Fortsatt last förorsakar böjning och kollaps av cellväggarna, vilket orsakar snabb 
höjning av densiteten (område B i figur 11). Vid större töjningar än 0,4 (område C i 
figur 11) vidtar kompression av även cellväggarna. Varefter cellväggarna 
sammanpressas och stärks desto snabbare ökar trycket i jämförelse mot töjningen. 
(Blomberg 2004) 
Figur 12 exemplifierar en cellvägg som pressats genom CaLignumprocessen till det 
senare stadiet C. Erfarenheter har visat att om vatten tillåts tränga in i celltrukturen så 
utvidgas materialet och det antar sin ursprungliga volym. 
Inom det linjärt elastiska området A för kurvan med 
radiell kompression (figur 11) är det cellväggarna 
som (reversibelt) böjs in mot lumen. Detta följs av 
kollaps av vårvedens svagaste rader av celler i 
område B. Kollapsen fortsätter tills 30 % av vårveden 
förfallit utan att sommarveden kollapsat. Då även 
sommarveden börjar kollapsa stiger trycket drastiskt 
(område C). (Ibid) 
För kurvan med tangentiell deformation i figur 11 ses 
först en striktare linjär elasticitet i område A än för 
den radiella deformationen. Detta p g a att 
cellväggarna är uppbyggda på ett mer irrationellt i 
denna riktning. I område B ses en drastisk minskning 
av trycket. Orsaken är att band av sommarvedsceller 
bucklas. Efter att bucklingen är över startar kollapsen 
av vårveden och därmed sker den starka 
tryckförändringen i område C. Så vid tangentiellt 
tryck skadas sommarveden mer än vid radiellt tryck 
samtidigt som vårveden och sommarveden vid radiell 
kompression hjälps åt att ta lasten. (Ibid) 
 
Desto fuktigare och varmare trä är då pressning sker, desto mindre spänningar byggs 
in i materialet. Därför strävar det pressade materialet i mindre utsträckning tillbaka.  
Om både fukt och värme tillsätts vid pressning så verkar komprimeringen av träet 
vara mindre destruktivt på vedcellerna (Blomberg 2004). I vissa fall har dessa 
ingredienser givit ett hårdare slutmaterial (ibid). 

2.2.5 Mekaniska egenskaper 
Illston & Domone (2001) beskriver hur trä uppträder under långvarig, hög last. Last- 
och deformationsrelationen är komplex beroende på att: 
  

Materialet inte är helt elastiskt utan tidsberoende samt 
 
Storlek på spänningstolerans beror på faktorer så som densitet, lastens vinkel i 
förhållande till fibrerna, vinkel av mikrofibriller inom cellväggarna, 
temperatur samt fuktighet i omgivningen. 

 

Figur 12. Cellstrukturen före 
och efter pressning genom 
CaLignumprocessen. 
(CaLignums webbplats 
2005.03.17) 
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Vid belastning av trä uppstår vid tiden t0 = 0 (se figur 13) en direkt deformation som 
även är reversibel. Denna deformation är alltså helt elastisk. Vid bevarande av samma 
last till tiden t1 ökar deformationen dock under retarderande. Deformationen sägs 
bestå av två ytterligare sorter av formförändring, nämligen försenad elasticitet samt 
plasticitet, även kallade reversibel krypning respektive irreversibel krypning. (Illston 
& Domone 2001) 
Vid avlastning av träet återgår därför den rent elastiska deformationen direkt medan 
den reversibla krypningen (försenade elasticiteten) återgår med tiden och är helt 
återgången efter vid tiden t2. Den irreversibla krypningen förändras inte något efter 
avlastningen. Materialet har alltså erhållit en formförändring under belastningen som 
bibehålls efter tiden t2. (Illston & Domone 2001) 
 

Träets utböjning bildar på längre balkar en synbar kurva vilket är orsaken till att 
balkarna måste överhöjas (se kapitel 2.3.3). (Carling 2003) 
  
I det här arbetet kommer det vara viktigt är att ta hänsyn till att trä tål ungefär hälften 
så stor tryckkraft mot för dragkraft (Dahlgren et al 1996). Därtill tolererar trä högre 
krafter i radiell led mot för i tangentiell led.  

2.2.6 Trälimning 
Träindustrins limmer kommer från klasserna härdbara (termiska), termoplastiska samt 
elastomeriska limmer. (Bandel 1995) 
De härdbara limmerna reagerar vid värme, eller av speciella härdare, så att de når till 
ett tillstånd där de är osmältbara och reaktionen är irreversibel. Limmet bildar en 
tredimensionell struktur som motstår externa krafter och temperaturer. 
De termoplastiska limmerna saknar den irreversibla mekanismen efter härdning. Vid 
uppvärmning kan dessa förlora kohesionskrafterna (se figur 14) och återuppta 
plastiska egenskaper. (Ibid) 
De elastomeriska limmerna har en elastisk karaktär. Hit hör polykloroprene, 
polyuretan (PUR-lim), termoplastiskt gummi samt naturellt gummi. (Ibid) 
 
Då vi talar om limförbandets styrka kan det bero på två mekanismer. Adhesion och 
kohesion. Koheison är attraktionen mellan molekylerna och adhesion är kraften som 
limmet och limstycket attraheras med (se figur 14). (Ibid) 

Figur 13. Töjning hos trä i samband med på- och avlastning samt krypningen under last. 
(Blomberg 2004) 
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Adhesion uppkommer ur tre mekanismer. Med 
hjälp av träets porer så sugs flytande lim genom 
osmos in i träets struktur. Därmed uppkommer 
en mekanisk adhesion genom att limmet stelnar 
i de tredimensionellt slingrande gångarna. (Ibid) 
Specifik adhesion är den kraft som kommer ur 
molekylerna samt limförbandets komponenters 
polaritet. Den specifika adhesionen delas upp i 
primär och sekundär klass. Den primära kraften 
uppkommer mellan atomerna och bestämmer 
molekylens struktur men den har ingen 
betydande del till limförbandets styrka. Den 
sekundära adhesionen ingår mer i 
bindningsprocessen genom att den influerar 
ytspänningen av limmet. Ytspänningen är 
avgörande för hur bra ett lim väter limstycket, 
vilket i sin tur är viktigt för limfogens styrka. 
Desto lägre ytspänning desto bättre 
vätningsförmåga har limmet. Ytspänningen 
mäts så som i figur 15 med hjälp av vinkeln α. 
Vad gäller polaritet så kan starka band endast 
formas mellan limmer och arbetsstycken 
med liknande polaritet. (Ibid) 
De krafter som uppstår från interaktion 
mellan limmet samt arbetsstycket benämns 
kemisk adhesion. (Ibid) 
 
Limmängden varierar på produkt men ligger 
på ca 200 g/m2. (Ibid) 
 

2.2.7 Härdningsmekanism 
De limmer som hör träindustrin till stelnar under kemisk reaktion, under kylning eller 
p g a avdunstning. (Bandel 1995) 
Den kemiska reaktionen börjar med en kondenseringsprocess, vilket är en 
polymeriseringsprocess2 som uppstår då vatten och formaldehyd avgår. För epoxi och 
polyuretan fortgår härdningen utan att några ämnen avges och oftast utan att limfogen 
krymper. (Ibid) 
Vissa limmer tillsätts i ett hett eller smält stadium varefter de stelnar vid avkylning, så 
kallade ”hot melt”-limmer. (Ibid) 
Limmer som sprids härdar under avdunstning som en reaktion av att de bildat en tunn 
film på arbetsstycket. Även lösningsburna limmer så som neopren och polyuretan 
härdar under avdunstning. (Ibid) 
Alla dessa härdningsmekanismer kräver att härdningen sker under tryck. (Ibid) 
 

                                                 
2 Vid polymerisation sammankopplas relativt små molekyler till en mycket större 
kedjemolekyl. 

Figur 14. De två olika 
styrkebestämmande mekanismerna 
adhesion och kohesion. (Bandel 1995) 

Figur 15. Limdroppens lutning avgör vilket mått 
av vätning materialet tillskrivs. (Bandel 1995) 
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Öppentiden för ett lim är under den tid som limmet har möjlighet att väta 
arbetsstycket och skapa ett limförband. Där efter härdar limmet. (Ibid) 

2.2.8 Presstryck 
För att limning av trä ska nå ett bra resultat krävs tillräckligt högt tryck över hela ytan 
samt under hela den tid som limmet behöver för att härda. Mjuka trädslag behöver 
mindre tryck och kortare presstid och vice versa. Lämpligt tryck kan ligga mellan ca 
10 N/cm2 samt 180 N/cm2 (0,1-1,8 MPa) Trycket måste även regleras efter antalet 
lager i limträmaterialet. Fler lameller kräver högre tryck. Olika träslag behöver olika 
tryck varav ek kräver högre tryck än t ex gran. (Bandel 1995) 
Olika limmer har visserligen särskilda krav, polyuretanlimning kräver inte mer tryck 
än vad som behövs för att hålla arbetsstyckena på plats. 
Vätningen är nödvändig och den försvåras om limmet är delvis härdat då det stryks på 
arbetsstyckena. Ökning av trycket förstorar dock möjligheten för limmet att väta båda 
trästyckena som ska sammanfogas. Variation på tjocklek hos materialet som ska 
limmas kan orsaka ojämnt tryck över pressytan, vilket kan ge för tjocka limfogar. 
(Ibid) 

2.2.9 Fuktkvot 
För att få bäst resultat vid limning bör fuktkvoten ligga på 8-12 %. Högre fuktkvot 
kan ge defekter, framförallt vid härdning med hjälp av värme. Fukten i träet kan då 
späda ut limmet så att det blir utarmat. Ångan kan även orsaka bubblor och blämmor i 
limfogen. (Bandel 1995) 
Sterley (2004) kompletterar detta genom sin undersökning om våtlimning av 
fingerskarvar där fogen kan uppnå tillfredställande styrka med hänseende till SS-EN 
3863, EN 392 samt EN 408 (se Bilaga 1 för information om standarder) vid 
våtlimning utan värmning.  
Enligt Bandel (1995) kan dess utom för torrt material orsakar onödigt snabb 
absorbering av limmet vilket kan försvaga fogen.  

2.2.10 Temperatur 
Högre temperatur skapar kortare presstider. Materialet och limmet får dock inte vara 
utanför spannet 15-20 °C. Därför borde produktionen hållas i sådana tempererade 
lokaler. (Bandel 1995) 

2.2.11 Limytan 
Ofta brukar en så tunn fog som möjligt eftersträvas. Limfogar tjockare än 0,1 mm 
måste härda längre tid och brukar därför få särskilda presstider utnämnda. Det är 
planheten på limstycket, presstrycket och ytstrukturen som avgör hur tjock limfogen 
blir. 
Att slipa limstycken ger enligt Berglind (2001) inte den optimala limytan. Limfogen 
blir tjockare där limmet fyller fåror orsakade av slipkornen. Komprimerande krafter 

                                                 
3 Beteckningarna SS och EN beskriver att det rör sig om en svensk standard respektive en europeisk 
standard.  
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som orsakas av både hyvling och slipning resulterar i krosskadade celler. Krossade 
celler vid ytan kan förhindra limmets inträngning ner till oskadade celler och kan på 
så sätt ge upphov till låg skjuvhållfasthet (vid försök med PRF-lim). (Ibid) 
Det har stor betydelse när virket är sågat, hyvlat eller slipat. Desto längre tid som går 
desto större mängd extraktivämnen pressas ut mot materialets yta och dessa 
motverkar vätning. 
 

2.3 Limträ 
Limträ är ett material bestående utav brädor eller plankor samt lim (se figur 16) på så 
sätt att limfogen följer fiberriktningen och fiberriktningen ligger i balkens 
längdriktning. Materialet har framträtt att vara passande som konstruktionsmaterial 
beroende på att uppbyggnaden optimalt utnyttjar träets tekniska egenskaper (Carling 
2003).  
De första patenten för limträ uppkom i Tyskland omkring 1900 men 1906 kom den 
verkliga starten för dagens limträmaterial med ett patent från Hetzer Binder. Limträ 
har alltså använts i ca 100 år. Några av de första limträkonstruktionerna i Sverige är 
vänthallarna till tågstationerna i Stockholm, Göteborg samt Malmö, vilka byggdes på 
1920-talet. (Ibid) 
 
Limträ har många fördelar som konstruktionsvirke mot konkurrerande material. I 
jämförelse med stål är limträ starkare i förhållande till egenvikten. Detta underbygger 
att limträ kan användas vid större spännvidder med färre mellanstöd. Materialets 
minimala vikt underlättar vid projektering eftersom kranbilar med mindre lastförmåga 
är billigare att hyra. Monteringsmässigt går det också snabbare med trä p g a att det är 
enklare att ta hål i trä än exempelvis metall. Miljömässigt har träet fördelar i att 
råvaran är förnyelsebar och att tillverkningsprocessen är energisnål. Limträ har även 
fördelar då det gäller beständighet, formstabilitet, brandmotstånd och i viss mån pris. 
(Martinsons Träs webbplats 2004.10.08) 
En av nackdelarna är att styrkan och styvheten är inhomogen och förändras med 
fuktkvot, fibervinkel i förhållande till last samt att den försämras under långvarig, 
hård belastning (Carling 2003). Andra nackdelar kan vara röta där konstruktionen ej 
är anpassad efter materialet. Det faktum att materialet utvidgas vid fuktupptagning 
kan även medföra problem vid användandet.  
 
Byggnation av höghus i trä har, sedan de stora svenska trästäderna brann ner, varit 
förbjudet enligt standarderna för husbyggnation. Dessa regler har nyligen skrivits om 
sedan omfattande forskning kring brand och trä utförts. Därför ökar användandet av 
trästommar till höghus upp till fem våningar idag. 
 
Kontrollen är en viktig del för limträföretagen, genom den skapar de sin trovärdighet, 
säkerhet och kvalitetsstämpel. L-trä (L-märkt limträ) är en allmän benämning på 
limträ med fler än fyra fogar som kontrollerats och märkts enligt särskilda föreskrifter 
utav Statens Provnings- och forskningsinstitut (SP). De är ett ackrediterat 
certifieringsorgan som har upprättat regler för tillverkningskontroll av limträ efter 
kvalitetsstandarden ISO 9002 (Svenskt Limträ AB:s webbplats 2004.10). Standarden 
SS-EN 386 är en väsentlig del av detta certifieringsarbete, den sätter reglerna för 
materialvärden och tillverkningsprocessen av limträet (Carling 2003). Märkningen L-
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trä föreskriver hur ofta strötester ska tas ur tillverkarens produktion samt genom vilka 
standarder testerna ska utföras (Långshytte Limträ AB). Nordisk Limtränämnd 
samordnar L-trä-märkningen i Norden (Carling 2003). 
Idag finns tre etablerade tillverkare av limträbalkar i Sverige som är certifierade enligt 
L-trä4.  

2.3.1 Tillverkning 
Produktionslinan för en limträbalk, från inkommande bräda till leveransfärdig 
produkt, visas i figur 16. Torrt virke utav gran med fuktkvoten 12 % och 
dimensionerna 50 * 100 mm används vanligtvis. Det genomgår först en grov hyvling 
så att det kan avsynas av en kontrollant och av en scanner samt E-modulmätas 
maskinellt. Därpå färgmärks virket beroende på vilken kvalitet det tilldelades så att 
det kan placeras korrekt i antingen balkens ytter- eller innerskikt (se kapitel 2.3.3). 
Därefter finhyvlas virket och fuktkvoten kontrolleras en sista gång innan virkets 
avscannade defekter kapas bort och de skarvas ihop genom fingerskarvning. 
Fingerskarvningen inleds med att ett antal brädor positioneras tillsammans innan 
fingrarna fräses. Därefter blandas och appliceras snabbhärdande lim och brädorna 
fogas samman till ett långt element som i sin tur kapas till balkens längd. Brädorna 
bestryks och pressas samman varpå ett HF-aggregat värmer balken och snabbhärdar 
limmet. HF står för högfrekventa elektromagnetiska vågor, alltså s k mikrovågor. 
Därefter hyvlas balkens alla sidor och den exakta längden kapas till. Materialtester 
utförs på slumpvis utvalda balkar och slutligen emballeras balkarna i plast.  
Effekten på HF-aggregaten kan ligga på 200 kW. Vid uppvärmningen koncentreras 
värmen till områden med mycket vätska eftersom mikrovågorna värmer genom 
friktionen från rörelse hos H2O-molekylerna. Vid stora ansamlingar av lim i öppna 
sprickor i träet kan processen orsaka explosion. Vid extra fuktigt trä finns även risk 
för att mikrovågorna värmer träet mer än limmet. (Studiebesök vid Långshytte Limträ 
AB 2004.09.23) 
Limning av lamellerna ska helst ske mindre än 24 h efter hyvling. Vid limning av 
trädarter rika på extraktivämnen, så som tall och gran, förkortas denna tid.  

                                                 
4 Martinsons Trä AB, Långshytte Limträ AB samt Moelven Töreboda Limträ AB är certifierade enligt 
L-regler. 
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2.3.2 Limsorter 
Limningen av limträ för bärande träkonstruktioner i Europa måste vara godkänt. I 
Sverige gäller L-trämärkningen. Godkännandet är baserat på ett antal EN-standarder 
där krav och provningsmetoder specificeras (Sterley 1999).  
Limsorterna ska vara godkända enligt standarderna EN 301/302, vilken listar alla 
godkända limmer och indelar dem i grupp I och II. Limtyp I lämpad för alla 
klimatklasser medan limtyp II enbart tillåts inom klimatklass 0-2. Klimatklasserna är 
indelade från 0 till 3 där 0 står för ett relativt torrt inomhusklimat och 3 motsvarar 
utomhusklimat där träet är direkt utsatt för väder och vind eller är i kontakt med 
marken. (Ibid) 
 
Prövningen av limmer till standarden EN 301/302 har tidigare varit riktad till limmer 
av fenol och aminoplastisk karaktär:  
 

Fenol-formaldehydlim (PF-lim) 
Resorcinollim (RF-lim)  
Resorcinol-fenol-formaldehydlim (PRF-lim) 
Urea-formaldehydlim (UF-lim)  
Melamin-urea-formaldehydlim (MUF-lim) 

       (Sterley 1999) 
 
Detta har orsakat att andra limsystem har förhindrats att äntra listan. Limsystem som 
redan används i Europa, Japan och Nordamerika. Dessa är polyuretan, emulsion-

Figur 16. Tillverkningsprocessen för limträ från skog till färdig produkt. (Carling 2003) 
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polymer-isocyanat (EPI) och till vissa applikationer epoxilim. Utveckling pågår också 
avseende lim som är baserade på förnyelsebara material. Standarden EN 301/302 har 
dock rekonstruerats i syfte att öppna upp för de övriga limsystemen. (Ibid) 
Norsk treteknisk institutt (NTI) listar på sin webbplats (2004.12) de nya limmerna 
som godkänds enligt EN 301/302 samt vilken av typerna I och II de tillhör.  
 
Innan de nytillträdda limsystemen beskrivs följer här en kort beskrivning av de mest 
frekvent använda limmerna i limträbalkindustrin idag. 
Kaseinlimmet har används industriellt sedan 1920, mest i bärande konstruktioner för 
inomhusbruk p g a dess begränsade fuktbeständighet (se standardiserade klimatklasser 
i Bilaga 1). (Ibid) 
 
UF-limmer härdar i rumstemperatur samt under HF-värmning. De tål kallt vatten men 
är ej väderbeständiga, de tål alltså inte växlande krympning och svällning av trä och 
används därför endast till inomhusbruk. (Ibid)  
 
De modifierade UF-limmen innehåller melamin och kallas då MUF-lim. Melaminet 
ökar väderbeständigheten och skapar en ljus limfog till skillnad från den tidigare 
mörka. (Ibid) 
 
RF-lim och PRF-lim är de ledande limmerna för utomhusbruk och bärande 
konstruktioner. RF-lim härdar fortare än PRF-lim, båda ger mörka fogar och båda 
härdar redan vid rumstemperatur och kan accelereras med HF-värmning. (Ibid) 
 
PUR-lim har sitt ursprung i början av 1930-talet hos Bayer i Tyskland. Detta 
limsystem har först nu fått möjlighet att godkännas enligt EN 301/302 och därmed 
användas för bärande konstruktioner. Exakt vilka limtillverkares PUR-limmer som 
godkänts står listade på bl a NTI:s webbplats (2004.12). 
Det finns både en- och tvåkomponentlim av PUR-lim. Tvåkomponentlim består av en 
hydroxylhaltig förening som blandas med den andra komponenten (härdaren), vilken 
är isocyanat. Båda är lösningsmedelfria komponenter och reagerar med varandra 
under bildandet av polyuretan. (Sterley 1999) 
Enkomponentlimmerna är kända för sin goda adhesion, elasticitet, höga kohesiva 
styrka och snabba härdningsförlopp utan värmetillförsel. De består av isocyanat, 
vilket reagerar med fukten från materialet eller luften och bildar amin under det att 
koldioxid avges. Aminen reagerar vidare med isocyanatet och bildar en 
polyureabindning med ungefär samma egenskaper som polyuretanbindningen. 
Utgivning av koldioxid gör att limmet skummar och expanderar. Om detta sker utan 
kontroll (presstid, presstryck, luft- och materialfuktighet) blir limförbandet för tjockt, 
vilket medför en fog med lägre styrka. Enkomponent fukthärdande PUR-lim kan 
limma även relativt fuktigt trä, ca 20 %, samt många andra material. (Ibid) 
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2.3.3 Konstruktion av balk 
För att balken ska få så formstabil konstruktion som möjligt 
placeras lamellerna med kärnsidorna så som i figur 17. 
Kärnsidorna placeras alltså i samma riktning så att kärnsida 
möter splintsida förutom vid ena ytterlamellen som vänds så att 
kärnsidan alltid blickar utåt. (Carling 2003) 
 
Att överhöja en balk är att tillverka en böjd balk vars krökning 
svarar mot den uträknade balkutböjningen. Då balken installeras 
och belastas raknar den alltså. Överhöjning utförs om balken 
spänner över mer än 6-8 m. Då finns risk för att balken buktar 
ner mer än 1/300 av längden, vilket är väl synligt för blotta 
ögat. Överhöjning tillverkas enkelt upp till 200 mm 
utböjning. (Ibid) 
 
De yttre lagren av limträbalken består av kvalitetsmässigt 
bättre virke med högre hårdhet och E-modul samt färre defekter. Det är nämligen de 
yttre lagren som tar upp mest drag- samt tryckspänning vid böjning av balken. Kärnan 
av balken belastas mindre. Minst 1/3 av balkens tvärsnitt ska på under- och översidan 
av balken därför bestå av virkeskvaliteten C30 medan de inre lamellerna kan bestå av 
den lägre kvaliteten C18 (se Bilaga 1 angående kvalitetsmärkning). (Ibid)  
 
Volymeffekten är en väl dokumenterad verkan av balkens dimensioner som gör 
balken spröd. Vid ökande dimensioner ökar även risken för ett sprött brott hos balken 
vid kortvariga laster. Amerikanska normer använder en korrektionsfaktor för limträs 
böjhållfasthet till följd av höjden. I Sverige tas på samma sätt hänsyn till balkens 
volym vid hållfasthetsberäkningar. (Ibid) 

2.3.4 Virkeskvalitet 
Om kvistar är stora eller ligger nära varandra i de yttersta lamellerna av en balk ökar 
enligt Carling (2003) risken för brott drastiskt vid det stället. Dessutom ökar 
sannolikheten för en sådan plats i takt med volymen av ett element. Det är därför 
mycket viktigt att kontrollera virkesinnehållet i balkarna för att kunna säkerställa 
hållfastheten. Utseendet, som till stor del beror av kvistfrekvensen, spelar även in vid 
försäljning av balkar. I detta kapitel behandlas de viktigaste standarderna och 
bedömningsmetoderna för kvaliteten av virket. Bilaga 1 kompletterar detta kapitel 
med ytterligare information om bl a jämförelser mellan klassificeringsstandarder. 
 
Formfel är även en del av kvalitetsbedömningen (Se kapitel 2.2.3). Ormarsson (1999) 
berättar att formförändringen hos virke är den största orsaken till att byggindustrin i 
Europa och Nordamerika övergått till andra byggmaterial. Det är framförallt 
skevheten (se figur 8) som ligger för långt ifrån byggarnas krav. För att minska 
vridningen är det viktigt med en ordentlig stapling med lika avstånd mellan virket och 
tillräckligt positionerande tryck under virkestorkningen (Kollman & Côté 1984). Om 
virket positioneras under torkningen kan formförändringarna motverkas. Träet stelnar 
i ett visst läge men vid avlastning återgår en stor del av den hämmade deformation 
genast enligt Ormarsson (1999). 

Figur 17. Balkens 
tvärsnitt med en bestämd 
placeringen av 
kärnsidan.(Carling 2003)
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Virkeskvaliteten anges traditionellt med stöd från antingen ”gröna boken” eller ”blå 
boken”, vilka är två sorters handelssorteringar. Dessa ger dock inte något inriktat stöd 
för användandet av träet t ex i fall det är lämpligt till snickeri, emballering eller 
konstruktion. (Skogsindustriernas webbplats 2004.09.08) 
 
Enligt ”gröna boken” delas virket in sex sorter från I till VI där I står för högsta 
kvaliteten (se figur 18). Sort V kallas för kvinta, sort VI benämns ofta utskott samt 
sorterna I-IV kallas för O/S. ”Blåa boken” har klasserna A-C där A har den största 
kvaliteten. (Ibid) 
 

 
Sort I – Furu           Sort I – Gran         Sort III – Furu       Sort III – Gran        Sort V – Furu        Sort V – Gran 
Sort A1 – Furu       Sort A1 – Gran      Sort A3 – Furu     Sort A3 – Gran      Sort B – Furu         Sort B – Gran 
                                                               Sort G4-0 – Furu  Sort G4-0 – Gran  Sort G4-2 – Furu   Sort G4-2 – Gran 

Beteckningen G2-G4 står för hur bedömningen är utförd enligt en Europeisk standard 
för handelssortering. G2 väger enbart in flatsidorna av brädorna i bedömningen 
medan G4 även tar hänsyn till kantsidorna. Denna beteckning följs av 
kvalitetsbedömningen med graderingssystemet 0-4 där 0 står för den bästa kvaliteten. 
(Ibid) 
 
Visuell bedömning enligt bl a ”blå boken” kräver utbildning och diplom för att 
praktisera. Vid visuell sortering beaktas sådana faktorer som påverkar hållfastheten. I 
första hand fokuseras på kvistar, men dessutom granskas snedfibrighet, 
svampangrepp, växt, sprickor och hål samt form. För bedömning av kvistarnas 
betydelse för hållfastheten finns i sorteringsreglerna mätregler som anger hur 
kvistarnas storlek ska mätas och hur de ska bedömas: 

 
Storlek i förhållande till dimension hos virket 
Placering kantsida/flatsida 
Placering i virkets längdriktning     

          (Ibid) 

Figur 18. Brädorna är sorterade enligt de olika klassificeringarna ”gröna boken” och ”blåa boken”. 
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2.3.4.1 Ytstruktur 
Mätning av ytstrukturen på trä kan ske med de för metall avsedda ytstrukturmätarna 
enligt Sandberg (2004.10). Dock passar dessa inget bra p g a att de pressar ner och 
deformerar speciellt mjuka träslag, vilket ger en orättfärdig mätning (ibid). Det är 
däremot möjligt att beskriva ytans beskaffenhet genom att ange den sågmetod som 
använts. När virke sågas uppkommer olika strukturer på träytan. Faktorer som 
påverkar strukturen är använd maskinutrustning samt om virket är kluvet ur rått 
(råsågat) eller torrt virke (torrkluvet). Om virket klyvs ytterligare senare i processen 
kallas detta för klyvyta. (Skogsindustriernas webbplats 2004.09.08) 
 
Strukturen på en ramsågad yta (se figur 19) uppkommer då ett kraftigt sågblad drivs 
vinkelrätt mot stockens matning. När bladet vänder upp kommer en liten markering 
på träytan. Användningen av ramsågning är dock avtagande. (Ibid) 
Cirkelsågning (klingsågning) är den vanligaste sågtekniken. En cirkelsågad yta får sin 
karaktär av en klinga som ger svagt svängda spår över träytan. I moderna sågverk 
förekommer mötande klingor, vilket ger två cirkelmönster på ytan och en ibland 
synlig söm mellan cirkelmönstren. (Ibid) 
Bandsågning är en vanlig sågteknik och den yta som erhålls liknar en ramsågad yta, 
men är oftast betydligt slätare (ibid). 
Reducering är en form av maskinfräsning som tidigare gav en grov flisig yta men som 
nu har utvecklats och ger en mycket slät yta (ibid). 
Den hyvlade ytan är en slät yta som uppnås genom att skarpa skärverktyg bearbetar 
ytan med en hög hastighet (ibid).  
En annan metod som är under stark utveckling och som kan ge olika ytstruktur är 
maskinputsning (ibid). 
 
 

                                       

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19.      Ramsågad yta         Cirkelsågad yta             Bandsågad yta              Reducerad yta 

(Skogsindustriernas webbplats 2004.09.08) 
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3 Utförande 
Denna undersökning riktas mot att undersöka det nya materialet med 
limträbalkindustrin som referens. Därför utvärderas materialet med standarder kring 
tillåtna lim, provutrustning och testförfaranden hos limträindustrin som bas.  
Under kapitlet Metod (3.1) beskrivs arbetsmetoden och provupplägget, därefter 
dokumenteras den faktiska tillverkningen och användandet av de valda metoderna 
under kapitlet Genomförande (3.2). Under Metodutvärdering (3.3) beskrivs vad som 
fungerade bra samt vad som kunde utförts bättre eller på annat sätt.  
 

3.1 Metod 
Introduktioner och diskussioner kring olika metoder återges i detta avsnitt. Först 
måste den generella metoden för att undersöka det nya materialets limfog fastställas. 
Därefter läggs vikt vid att skapa ett gediget provupplägg så att provresultaten inte kan 
vara missvisande. Dessutom behövs en dokumentation av väsentliga material- och 
produktionsfaktorer sådan att försöken kan upprepas i ytterligare studier. Standarder 
som använts som mall till de standardiserade procedurerna är grundligt beskrivna i 
detta avsnitt.  

3.1.1 Arbetsupplägg 
Metoden för att skapa materialvärden från det nya limträmaterialet innefattar en 
tillverkning av det nya materialet och påföljande materialprovning. Tillverkningen av 
materialet har tidigare skett då limträämnen på ca 400 mm längd limmats samman i en 
stålform inuti en stor press. Samma metod att tillverka kortare limträelement kan 
användas här för att sedan prövas enligt limträindustrins standardiserade 
stickprovsundersökningar. Mer information om limträämnenas utformning finns 
under kapitel 3.1.4.1. Gran är det dominerande materialet vid limträbalkstillverkning 
och väljs att användas i detta projekt.   
Därefter kan resultaten i arbetet jämföras med de krav på materialvärden som 
limträindustrin har samt bedömas gentemot deras faktiska materialvärden. Gällande 
standard för generella funktions- och produktionskrav i limträbalkindustrin finns i 
standard SS-EN 386. De exakta anvisningar för vilka skjuv- och delamineringsvärden 
som krävs finns i denna skrift och dessa värden presenteras i Bilaga 1. 
 
De tillgångar som Högskolan i Gävle förfogar över som kan användas i detta projekt 
är fullt tillräckliga för att utföra detta arbetsupplägg. En press med kapacitet på 300 
ton är bl a det viktigaste elementet för att kunna ombesörja tillverkningsprocessen. 
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Därtill finns provdragningsmaskin, klimatskåp och tryckkärl, vilket behövs till skjuv- 
och delamineringsprovning (se kapitel 3.1.3.2). 
 
För att göra provresultaten så tillförlitliga som möjligt krävs först en noggrann analys 
och dokumentation av både varierade och statiska faktorer (Bergman & Klefsjö 
1991), vilken följer under kapitel 3.1.3. Varierade faktorer är de parametrar som 
medvetet förändras i syfte att undersöka deras inverkan på materialet. Det är av stor 
vikt att de statiska faktorerna är så likartade som möjligt mellan olika tillverkningar 
eller test. Därtill ska hela processen utföras så slumpmässig som möjligt för att 
eliminera påverkan från störande faktorer. Exempelvis är parameterdrifter i 
tillverknings- eller testprocessen (Bergman & Klefsjö 1991) samt 
materialparametrarna mellan de olika individerna sådana störningar. Med individ 
menas ett segment av en bräda. I det här fallet ska individerna användas till 
balktillverkning och därför håller de samma längd som den stålform de ska tillverkas 
i. Genom att använda slump styrs provsvarens variation mot att med större 
sannolikhet bero på de medvetet varierade faktorerna. Exempelvis ska 
tillverkningsordningen av balkarna samt provordningen vid skjuv- och 
delamineringsprov lottas ut. 

3.1.2 Provupplägg 
Vid delamineringsprovning krävs det av materialundersökaren att denne bildar en 
egen referensram. Desto fler delamineringsprov utförda av samma person desto 
säkrare kan dennes testresultat jämföras inbördes. Eftersom resultaten är svåra att 
jämföra med resultat från andra undersökningar finns det även intresse av att samma 
materialundersökare vid samma tillfälle undersöker normalt tillverkade provbitar. En 
balk med hyvlade ytor, limmad med samma lim som övriga testbalkar och normalt 
limtryck på ca 1 MPa kan i detta fall bidra med denna betydande information.  
 
Desto större spridning provresultaten uppvisar inom en specifik kombination av 
varierade faktorer desto större antal provsvar behövs för att ge en exaktare bild av 
spridningen och medelvärdet.  
 
Referensprov är av stor nytta då det gäller tillverkning i trä. Referensprov hjälper till 
att skapa en uppfattning om hur mycket provresultaten kan skilja mellan olika 
tillverkningstillfällen med skiljda arbetsstycken men med samma 
tillverkningsfaktorer. På så sätt kan storleken av inverkan från de statiska 
materialfaktorerna samt störningarna från de statiska produktionsfaktorerna bedömas. 
 
För att med ovanstående två argument ordna ett provupplägg som undersöker hur 
fuktkvot och tryck ska koordineras för att erhålla det främsta materialet i fråga om 
skjuvhållfasthet och delamineringstendens används det tvåfaktorförsök Bergman & 
Klefsjö (1991) beskriver. Denna metod erbjuder ett effektivt provupplägg och en 
säker analys av provsvaren. Metoden tar även vara på eventuella samband mellan de 
varierade faktorerna, vilket anses fullt möjligt i detta fall. Bergman & Klefsjös (1991) 
modell utgår från att pröva två värden (ett högt och ett lågt) av varje varierad faktor 
och bilda alla tänkbara kombinationer enligt tabell 1 nedan.  
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     Faktorer   
Försök nr Tryck Fuktkvkot

1 - - 
2 - + 
3 + - 
4 + + 

 
 
 
 
 
Vilka värden som ska motsvara de höga och låga värdena beror på tillgången av virke 
samt vad några förberedande tillverkningar visar vara lämpliga tryck.  
För att åstadkomma referensprover upprepas tillverkningen av valfritt 
försöksnummer. I detta fall väljs försöksnummer 3 för att skapa ett stort antal 
provsvar från den mest centrala kombinationen för detta arbete, nämligen högt tryck 
och normal fuktkvot. Tabell 2 visar alla tilltänkta balktillverkningarna, även den 
normalt tillverkade balken, lagda i en delvis slumpvis tillverkningsordning. De balkar 
med högre fuktkvot behöver nämligen bli tillverkade innan fuktkvoten på virket 
sjunker till normal nivå. 
 

               Faktorer
Tillverknings-

nummer
Tryck Fuktkvkot

1 + +
2 - +
3 + -
4 - -
5 + -
6 normalt -
7 + -  

Tabell 2. De delvis slumpvis placerade tillverkningarna av provbalkar. 

3.1.3 Faktoranalys 
Detta kapitel kommer att beskriva och skatta de ingående och de sökta faktorernas 
inverkan på det nya materialet. Kapitlet tar också upp hur parametrarna ska 
utkristalliseras. 
 
Från förstudien (kapitel 1.3) är det känt att de varierade faktorerna vid tillverkningen 
ska vara trycket samt fuktkvoten av det ingående virket. De statiska faktorerna är 
indelade i de två grupperna produktions- samt materialfaktorer. Tabell 3 åskådliggör 
de faktorer som funnits kunna påverka skjuvhållfastheten och delamineringstendensen 
och de två följande kapitlen 3.1.3.1 samt 3.1.3.2 förtydligar de olika faktorerna.  
 
 
 
 
 
 

Tabell 1. De olika försöksomgångarna enligt 
modellen beskriven av Bergman & Klefsjö (1991). 
Högt värde symboliseras av + och lågt av -. 
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Varierade faktorer Statiska produktionsfaktorer Statiska materialfaktorer 

Fuktkvot Presstid Kvistantal 
Presstryck Limsort Formfel hos individ 

  Presshastighet Tryckved 
  Temperatur Årsringsposition 
  Ytfinhet Densitet 

3.1.3.1 Produktionsfaktorer 
Presstiden styrs av hur lång tid det använda limmet måste härda under press. Denna 
faktor påverkar tillsammans med presstrycket, presshastigheten, fuktkvoten, luft- och 
virkestemperaturen samt alla statiska materialfaktorer hur mycket materialet kommer 
att deformeras. Enbart presstiden styr speciellt hur stor krypningen blir (se kapitel 
2.2.4) Deformationen kan ligga till grund för hur stark limfogen blir genom att 
cellstrukturen förändras och skapar andra förutsättningar för limmet att tränga in och 
fästa inuti limstyckets yta. Dessutom kan deformationer av cellstrukturen, som i fallet 
med CaLignum där materialet visserligen komprimeras mycket hårt, (se kapitel 2.2.4) 
orsaka överdriven formförändring vid kontakt med vatten.  
 
Limsorten är grundläggande för hur materialet klarar delaminerings- och skjuvprov. 
Därför läggs stor vikt vid att välja ett lim som passar produktionsprocessen. 
Limmängden per kvadratmeter har betydelse för materialbeteendet men i första hand 
påverkar limmängden om den inte är tillräcklig, inte täcker limstycket helt. Därför 
behöver inte limmängden kontrolleras i förväg. Den bör dokumenteras för att bidra 
med siffror till kalkyler kring framtida produktion.  
 
Presshastigheten kan påverka hur materialet tenderar att spricka vid belastandet. En 
långsammare presshastighet kan ge materialet mer tid att krypa, vilket i så fall skulle 
minska risken för att sprickor uppstår vid tillplattning av virkets kupning. 
 
Ytfinheten i tabell 3 står alltså för ytans beskaffenhet vilket i det här fallet beskrivs 
med att ange hur virket är sågat. Ytans karaktär antas kunna influera limfogens styrka 
eftersom vissa limmer inte fäster vid förstörda celler. Ytan bestämmer dessutom hur 
tjock limfogen kommer bli då den fylls ut av sågningens avbrutna träflisor.  

3.1.3.2 Materialfaktorer 
Bland materialfaktorerna finns både de som ska kontrolleras innan provtillverkningen 
samt de eftersökta parametrarna skjuvhållfasthet och delamineringstendens. 

3.1.3.2.1 Formfel 
Formfelen hos virke som syns i figur 8 kan mätas manuellt med skjutmått. Mätningen 
är möjlig om brädorna placeras på ett plant underlag. Däremot blir vinkeln på 
skevheten svår att avläsa, varför även denna kan måttas. 

Tabell 3. De olika faktorer som beaktats vid provtillverkningen. 
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De formfel som är intressanta är de som påverkar tillverkningprocessen eller 
materialegenskaperna hos den färdiga provbalken. I detta fall anses kupigheten 
påverka med vilket tryck balken måste belastas för att limytorna ska ligga plana mot 
varandra under härdningstiden. Skevheten och flatböjningen anses påverka trycket på 
samma sätt men i mindre skala. Kantkrokigheten förutsätts dock inte påverka 
slutresultatet eftersom endast brädor med obetydlig krokighet passar i pressformen.  

3.1.3.2.2 Tryckved 
Tryckved avviker från normal ved huvudsakligen genom minskad styrka och ökad 
krympning längs med fiberriktningen. Den alstrar negativa resultat både hos normala 
limfogar och detta material. Tryckved önskas därför inte vid balktillverkningen 
eftersom så likartade provbitar som möjligt eftersträvas. 

3.1.3.2.3 Årsringsposition 
Placeringen utav årsringarna i brädbitarna påverkar starkt vilka spänningar som 
uppstår vid krympning och utvidgning både i brädan självt och speciellt då flera 
brädor sammanfogas. Figur 17 visar hur brädornas kärnor placeras vid byggandet av 
en balk och detta ska efterliknas även vid denna balktillverkning. Ändå kommer olika 
utseende av brädans årsringsposition att orsaka olika grader av spänningar vilket kan 
ge utslag i delamineringsprovningen. 

3.1.3.2.4 Fuktkvot 
Det finns en direkt metod för att mäta fuktkvoten i trä och några olika metoder för att 
utföra indirekt provning. Den direkta mätningen kallas torrviktsmetoden (Träguidens 
webbplats 2004.11.02). Denna mäter hur stor massa vatten det finns per massa torkat 
trä och värdena sätts in i följande formel enligt Smith et al (2003): 
 

m = (vattenmassa i trä / massa ugnstorkat trä) * 100 (1) 
 
Även den standard SS-EN 13183-1 som används i detta arbete bekräftar denna formel 
men ger även fler förhållningsregler, vilka finns beskrivna i kapitlet nedan med 
samma namn.  
 
En vanlig metod för indirekt mätning är att mäta träets elektriska motstånd genom att 
stoppa ner två stift i träet en bit ifrån längs fiberriktningen. Resistensmetoden kallas 
denna metod. Mätningen måste korrigeras med information om träslag och rådande 
temperatur. Detta instrument kan endast användas vid fuktkvoter mellan 7 och 25 %, 
dessutom har metoden en spridning i förhållande till torrviktsmetoden vid 18 % 
medelfuktkvot på ca  ± 2 %. (Träguidens webbplats 2004.11.02)  
 
Till följd av den dåliga noggrannheten men höga effektiviteten i den indirekta 
metoden skulle de båda metoderna kunna varvas och jämföras. På så sätt kan 
mätmetoden anpassas efter kraven på exakthet och intresse i effektivitet (Sterley 
2004.11).  
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SS-EN 13183-1 
Trävaror – Fuktmätning - Del 1: Bestämning av fuktkvoten hos ett stycke sågat virke 
(Torrviktsmetoden - Ugnstorkning) 
 
Här följer en noggrann beskrivning av tillvägagångssättet och krav på utrustning för 
att utföra fuktkvotsmätning enligt ovan nämnda standard. Om ingen annan källa anges 
så är informationen i detta kapitel helt tagen från standarden. 
 
Den provbit som fuktkvoten ska testas på ska sågas ut ur en bräda enligt figur 20. Den 
ska vara placerad minst 300 mm från kanten av brädan eller vara sågad i brädans mitt. 
Provbiten ska vara minst 20 mm bred. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direkt efter att provbiten sågats från sin plats ska den vägas. Därefter sätts den att 
torka i en temperatur på 103 ± 2 °C tills differensen mellan två vägningar med 
intervallet 2 h är mindre än 0,1 %. Vägningen efter torkningen ska ske direkt efter att 
provbiten tagits ur ugnen. 
 
Virke med stort innehåll av kåda och hartser ska torkas i vakuum på låg temperatur 
eller med en hygroskopisk substans i närheten. 
 
Fuktkvoten ω beräknas därefter med hjälp av formeln: 
  
 ω = 100 * (m1 - m0) / m0 (2) 
 

där m1 är vikten innan torkning mätt i gram, 
m0 är vikten efter torkning mätt i gram samt 
ω är fuktkvoten angiven i procent med en decimal. 
 

 
SS-EN 13183-2 
Trävaror – Fuktmätning - Del 2: Skattning av fuktkvoten hos ett stycke sågat virke 
(Resistensmetoden) 
 
Kapitlet tar noggrant upp hur denna standard ska efterföljas och hela kapitlet refererar 
till denna skrift om ingen annan källa uppges. 
 
Metoden passar för virke med fuktkvoter mellan 7 % och 30 %. 
 
Mätinstrumentet ska vara utrustat med inställningar eller tabeller som möjliggör att 
korrigera värdena efter träslag och temperatur. Om fuktkvotsgradienten är stor så ska 
isolerade elektroder med oskadad isolering användas. 

>300 >20 

Figur 20. En skuren provbit ur en individ/bräda. Mått i millimeter. 
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Resistensmätaren ska kollas enligt instruktionerna från tillverkaren. 
 
För att uppskatta fuktkvoten i en individ sätt stiften på resistensmätaren i 
fiberriktningen minst 300 mm från änden av individen eller i mitten. Mätningen ska 
ske på avståndet 0,3 * bredden på brädan från kanten samt på djupet 0,3 gånger 
höjden av brädan. Platsen för mätningen ska vara fri från kådlåpor, bark och kvist. 
Avläs instrumentet efter att värdet visats 2 till 3 sekunder på displayen. Avrunda till 
närmaste hela procentenhet. 
 
En tabell i standarden visar hur många värden som ska tas från varje individ. I det här 
fallet anges det att 3 mätningar ska genomföras per testbit. 
 
Med resultaten bör följande information följa med: 
Specifikation av virkesursprunget, träslag, dimensioner, datum, typ av instrument, 
trädslagsinställning, temperaturinställnig samt avläsningsdjup. 

3.1.3.2.5 Densitet 
Densiteten är sammanlänkad med många andra egenskaper hos träet och den kan 
inverka starkt både på hur träet komprimeras och på vilka spänningar som uppstår vid 
delamineringsprovningen. Högre densitet hos trä resulterar i att rörelserna av fukt är 
större, därför borde inte virke med allt för skiljda densiteter ligga intill varandra 
(Sterley 2004.12). 
 
Densiteten hos trä beror mestadels på fuktkvoten men även på hur massivt träet självt 
är beroende på trädslag, porositet, årsringsbredd, extraktivämnesinnehåll etc. Här 
följer fem olika densiteter samt förslag på hur några av dem kan mätas:  
 

Kompaktdensiteten, eller den torra fiberväggens densitet, är ca 1 500 kg/m3.  
 
Den nyavverkade timmerstockens densitet, den s k rådensiteten, varierar 
mycket beroende på trädslag och om det är en topp eller rotstock. Barrträdens 
toppstock kan ha en rådensitet över 1 000 kg/m3 om de är precis nyavverkade 
medan tallens och granens rotstockar har en rådensitet omkring 800-900 
kg/m3. Anledningen till de stora skillnaderna är framförallt kärnvedsandelen 
och därmed vedens fuktkvot.  
 
Den vanligaste densitetsdefinitionen är torr-rådensiteten. Den definieras som 
kvoten av det torra virkesstyckets massa och virkesstyckets fullsvällda (råa) 
volym. I Sverige är torr-rådensiteten som medeltal 400 kg/m3 för gran och 430 
kg/m3 för furu. Variationerna är stora och standardavvikelser omkring 25 
kg/m3 är vanligt vid undersökningar med många prover.  
 
En variant på denna metod är att bestämma volymen vid 12 % fuktkvot. 
Denna metod används oftast vid vedteknologiska undersökningar.  
 
I vissa fall används även torrdensitet, vilket innebär att den absolut torra 
massan och torra volymen används vid densitetsbestämningen. För gran 
brukar torrdensiteten anges till 370-440 kg/m3 och för furu 400-470 kg/m3. 

(Träguidens webbplats 2004.11.02) 
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3.1.3.2.6 Kvisttäthet 
Kvistantalet och storleken av kvistarna har betydelse för kompressionen av träet samt 
för limfogen då kvisten ligger direkt mot limfogen. Dessutom kan kvistens höga 
densitet få den att tränga in i intilliggande, mjukare limstycken och skapa ett 
nitliknande förband om materialet komprimeras. Att kvistar existerar vid provningen 
orsakar dock instabila provsvar, vilket kräver ett högre antal tester för att säkrare 
urskilja medelvärde och spridning. Det faktum att delamineringsprovet ej godkänner 
delamineringar orsakade av kvist trots att kvist i denna undersökning är av intresse 
gör provning av kvist tudelad. Att undersöka beteendet vid kvist skulle kunna vara en 
egen fråga vid framtida arbete eftersom detta är väsentligt för materialet. Materialet 
kommer dock inte kunna vara helt kvistfritt så de kvistar som kommer att ingå kan 
berätta lite om nitförbanden. Alltså väljs att arbeta med så liten andel kvist som 
möjligt. 
 
I första hand är det stora kvistar som bör undvikas. Kvistarnas storlek bör alltså 
dokumenteras och vägas in i beslutet liksom deras tillstånd som död eller levande 
kvist. En svart kvist eller en kvist med en avskiljning mellan två årsringar bedöms här 
som en död kvist. Kvistar helt utan eller med mycket liten andel svart färg betecknas 
som levande. Kvistarna bedöms och märks i denna rapport enligt tabell 4: 
 

Grupp Kvistdiameter 
[mm] 

S <5 
M 5--10 
L >10 
Sv Död kvist 

 
 
 
 

3.1.3.2.7 Skjuvhållfasthet 
Skjuvbarhet är en av de två materialparametrar som eftersöks hos limfogarna i de 
tillverkade balkarna. För skjuvprov av limfogar till träkonstruktion gäller standarden 
EN 392 som beskriver storleken på provbiten och hur den ska belastas (se kapitlet 
nedan). För att kunna anlägga de krafter som krävs utan att provbiten vippar 
(roterande rörelse), vilket standarden ställer krav på, är en provrigg användbar. 
Standard ASTM D-143 – 94 (2000) föreskriver användning av en sådan provrigg, 
vilken också borde användas vid denna skjuvprovning. 
 
Då en yta utsätts för skjuvning kan det se ut som i 
figur 21. Två krafter orsakar att en yta tar upp krafter 
som ligger i samma plan som ytan. Skjuvkraften är 
alltså en kraft [N] per yta [m2] och anges därför i 
N/m2.  Limfogar i gran för bärande 
konstruktionselement bör klara av skjuvkrafter upp 
till 6-10 Mpa enligt standarden SS-EN 386 (se Bilaga 
1). 
 

Tabell 4. Bedömningsgrund vid kvisträkning. 
Måtten avser kvistarnas kortaste diameter. 

Figur 21. Skjuvning med 
hjälp av två krafter. 
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EN 392 
Trävaror – Limträ – Skjuvningsprov för limfogar 
(för följande avsnitt är EN 392 källa om ej annan anges) 
 
Denna standard är CEN-godkänd5 och innehåller riktlinjer för testmaskinen såväl som 
provriggen.  
Testmaskinen måste vara kalibrerad så att maxlasten kan anges med en noggrannhet 
på ± 3 %. Vid urkapningen av provbit (till provriggen) ur provstycket (hela 
balksegmentet) ska stor noggrannhet läggas till att den belastade ytan är plan, putsad 
och vinkelrät mot fiberriktningen. Om det är färre än 10 lameller i provstycket så ska 
alla limfogar testas.  
 
Provbiten är ett 40-50 mm långt urkapat stycke från den tillverkade balken (0,5 m 
lång) och djupet b ska reduceras från balkens ursprungliga 124 mm till 40-50 mm. 
Längden på provbiten blir densamma som balkens ursprungliga höjd, alltså 4 segment 
á ca 50 mm (se figur 22). 
Provbiten ska vara konditionerad till en fuktkvot i jämvikt med luftens 65 ± 5 % vid 
temperaturen 20 ± 2 °C. 
Storleken på provbiten ska mätas med 0,5 mm noggrannhet och avrundas därtill, 
förslagsvis med ett skjutmått. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belastningen i provet ska öka med en konstant hastighet så att tid till brott är mindre 
än 20 s. 
Vid den faktiska provningen är skjuvkraften Fu den direkta utparametern med vilken 
skjuvstyrkan fv kan beräknas enligt formeln: 
 

 
fv =  k * Fu / A (3) 
 

 
 
 
 

                                                 
5 CEN – European Committee for Standardization 

Figur 22. Dimensioner på provbit till skjuvprov. 
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där  A är den utsatta skjuvade ytan 
 Fu är skjuvkraft, last 

k är en modifikationsfaktor enligt: 
k = 0,78 + 0,0044 t (4) 

  t är tjockleken i enlighet med figur 22 
 
Träbrottsandel hos fogen är ytterligare en utgående parameter från testet. 
Träbrottsandelen räknas ut genom division av sammanräknade ytor av träbrott med 
den totala brottytan. Resultatet ska avrundas till närmaste hela procentenhet delbar 
med fem. 
 
En rapport efter testning enligt SS-EN 391 måste innehålla följande fakta: 
  

1. Referens till standarden 
2. Datum för testet 
3. Identifikation av provbitar och de balkar de är sprungna ur 
4. Träslag 
5. Limsort 
6. Storlekar av provbitarna 
7. Slutlig skjuvkraft och skjuvstyrka 
8. Relevanta observationer under testningen 
9. Signatur av ansvarig 

 
Provriggen måste vara konstruerad så att provbiten kan belastas i fiberändsytan med 
ett tryck helt parallellt med fogen enligt SS-EN 391. 

3.2.3.2.8 Delamineringstendens 
Delamineringstendensen är den andra materialparametern som söks från de 
tillverkade balkarna. Det delamineringsprov som är gällande enligt standard för 
limfogar i limträ till träkonstruktioner är SS-EN 391 vilken är beskriven nedan.  
 
Då ett material bestående av hopfogade lameller tekniskt skiktas i någon punkt mellan 
lamellerna så kallas det för delaminering (Nationalencyklopedins webbsida 
2005.02.07). Sammanfogat trä utsätts för kraftig väta och därefter kraftig torkning 
under ett delamineringsprov. Detta för med sig en eventuell upplösning av limmet i 
fogen samt spänningar mellan de sammanfogade elementen i och med att materialet 
har en rörelse. Limfogar i gran för bärande konstruktionselement bör ha 
delamineringsprocent på max 4 % enligt standarden EN 386. 
 
Vilken utav testcyklerna ur standarden SS-EN 391 som ska nyttjats (A, B eller C) 
bestäms först utifrån vilken klass (I eller II) det använda limmet är klassat till inom 
standarden EN 301. Limmer klassade till grupp I testas genom cykel A eller B och 
grupp II testas enligt cykel C. Enligt den limlista NTI publicerat via sin webbsida 
(2004.12) så kan PUR-limmet Purbond HB 530 placeras i grupp I enligt EN 301. 
Limmet står dock på en lista som ej fullt är godkänt för användning i 
konstruktionssammanhang eftersom limmerna behöver mer produktionserfarenhet. De 
har dock prövats enligt metod B i EN 391 och erhållit godkända värden, därför 
beskrivs metod B här nedan och nyttjas vid delamineringsprovningen. 
 



Olof Larsson 
Examensarbete i Träteknik, IKP 
 

 31

SS-EN 391 
Träkonstruktioner – Limträ – Delamineringsprov för limfogar 
(för följande avsnitt är SS-EN 391 källa om ej annan anges) 
 
Detta är en europeisk standard (CEN-godkänd) för hur provning av 
delamineringstendensen hos limfogar ska genomföras. Standarden ger även 
information om hur delamineringssprickorna ska avläsas samt förordningar om hur 
delamineringen ska beräknas. 
 
Provbitarna kapas ur balken till en längd på 70-80 mm. För en balk med de 
dimensioner detta projekt använder krävs inga fler uppdelningar. 
 
Provbitarna vägs innan de påbörjar behandlingen. 
 
Till delamineringsprovningens första del behövs ett vakuumkärl som kan fyllas med 
vatten och provbitar och sugas till ett absolut tryck på 15-30 kPa i 30 min. Därefter 
ska samma provbitar i vatten utsättas för ett absolut tryck på 600-700 kPa i 2 h. 
Behandlingen avser att övermätta de urkapade balksegmenten med vätska. 
 
Delamineringsprovningens andra del torkar i gengäld ut provbitarna i en 
klimatanläggning med en luftström på 2-3 m/s, temperatur på 65-75 °C samt en 
luftfuktighet på 10 %.  
Då provbitarna har återgått till 100-110 % av sin vikt ska bitarna tas ur ugnen och 
torktiden antecknas. 
 
Inom en timme efter färdigställande av torkningen ska bitarna vägas och undersökas i 
mikroskop med en ungefärlig förstoring på 10 X. En kniv behövs till att klyva 
provbitarna från baksidan och på så sätt undersöka sprickors djup. Avsikten är alltså 
att räkna ut hur stor del av provbitens totala limfogslängd som delaminerat. Vilka 
slags sprickor som ska räknas som delamineringssprickor anges till viss del i SS-EN 
391 men erfarenhet och jämförelse har stor betydelse. Det är därför viktigt att 
proverna undersöks en första gång inom den förutbestämda timmen, och därefter 
ytterligare en gång (Wikström 2004.10). När den andra mätningen genomförs kan 
personen som bedömer sprickorna uppdatera sitt bedömningssystem om så behövs 
eftersom referensbanken har förstärkts (ibid).  
 
Standarden ger följande föreskrifter om vilka limfogsöppningar som anses vara 
korrekta delamineringar av limfogen: 
  

Kohesionsspricka inom limlagret 
  

Ett fel i limfogen precis mellan limlagret och träbiten på ett sådant sätt att inga 
fibrer fastnat mot limmet. 

 
Ett träbrott som enbart håller sig inom de första två lagren ifrån limfogen där 
sprickriktningen ej påverkats av fibervinkeln eller årsringsstrukturen. Brottet 
karaktäriseras av ett fint, ulligt utseende från träfibrerna som kantar gränsytan 
mellan träytan och limlagret. 
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Nedanstående beskrivningar är sprickor som ej ska betraktas som 
limfogsdelamineringar: 
 

Ett brott inom träet som inte finnes bortom två lager från limfogen där 
sprickriktningen starkt påverkats av fibervinkeln eller årsringsstrukturen. 
 
Isolerade öppningar i limfogen som är kortare än 2,5 mm långa och mer än 5 
mm från närmaste delaminering. 
 
Öppningar i limfogen som hittas i kontakt med kvistar eller kådlåpor. När det 
misstänks att en gömd kvist orsakar sprickan ska limfogen öppnas med kniv 
från andra sidan av provbiten. 

 
 
Den totala delaminationens andel av provbiten ska beräknas genom: 
 

100 * ltot,delam / ltot,glueline (5) 
 
där ltot,delam är den sammanlagda längden av alla sprickor och ltot,glueline står för den 
totala längden av limfogen, vilket räknar in båda sidorna av provbiten. 
 
Den maximala delaminationen av en specifik limfog ska beräknas genom: 
 
 100 * lmax,delam / (2 * lglueline) (6) 
 
där lmax,delam är längden av den längsta sprickan på provbiten och lglueline står för 
längden av den limfog där lmax,delam uppstått. Längden av denna limfog kommer var 
den samma som bredden av provbiten. 
 
En rapport efter testning enligt SS-EN 391 måste innehålla följande fakta: 
  

1. Referens till standarden 
2. Datum för testet 
3. Identifikation av provbitar och de balkar de är sprungna ur 
4. Träslag 
5. Limsort 
6. Vilken av de olika testcyklerna ur standarden som nyttjats (A, B eller C) 
7. Totala delamineringsandelen vid samtliga mättillfällen 
8. Maximala delamineringsandelen vid samtliga mättillfällen  
9. Relevanta observationer under testningen 
10. Signatur av ansvarig 

 

3.1.4 Produktionsförfarande 
Till följd av att trycket i pressen kan variera med oberoende parametrar så som 
densitet, temperatur och virkesdimension behövs en förberedande produktionsomgång 
där det ungefärliga presstrycket fastställs under mindre kontrollerade förhållanden. En 
uppskattning får sedan avgöra vilka två presstryck som bör motsvara den höga 
respektive låga nivån i tabell 2.  
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3.1.4.1 Balkutformning 
Två faktorer som bestämmer utseendet på balken är de påföljande 
materialprovningarna samt ansatsen att efterlikna en limträbalk.  
Förstudien visade på att skjuvprov och delamineringsprov är två tänkbara 
undersökningar. Standarderna för dessa prover (se kapitlen 3.1.3.2.7 och 3.1.3.2.8) 
ställer krav på storleken på provbitatarna. Sammanfattningsvis behövs en längd på 
minst 470 mm för att skapa underlag för tre skjuvprovbitar (40-50 mm) och fem 
delamineringsprovbitar (70-80 mm). Spill i ändarna och vid kapandet räknas in och 
därför väljs en 580 mm lång balk att formas.  
För att efterlikna limträbalktillverkningen används virke med de konventionella 
balktillverkningsdimensionerna, 50 * 125 mm. Vid beslutandet av antalet element att 
placera i höjd togs ej hänsyn till att limträindustrin vanligtvis benämner limträ med 
fler än 4 element för balk. Beslut togs till att använda 4 element men limträämnet 
kallas ändå för balk.  

3.1.4.2 Stålform 
Den form som är avsedd att kapsla in och positionera virket vid tillverkning måste 
alltså vara anpassad efter måtten på balken. Den enkla ritningen i figur 23 nedan 
illustrerar formen som Stepkit AB lät tillverka till detta arbete. 
 

 
Med på bilden är ej den stålbalk som ska överföra trycket från pressen mot 
arbetsstycket och som i rapporten kallas för överliggare. Tjockleken är den samma 
som godset i formens botten. Eftersom överliggaren tillverkades för kort läggs även 
en längre ekbräda in för att sprida trycket även ut till gavlarna. Figur 24 visar 
schematiskt de olika lagren inne i formen. 
 
 

Gavel Sida 

Ovanifrån 

Figur 23. Formen är i solitt stål. Vyn ovan ifrån visar bäst hur gavelbalkarna håller de två 
sidobalkarna på plats. De små klamrarna sitter fast i stålbordet och håller fast nederkanten 
av sido- och gavelbalkarna. 
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För att inte allt tryck ska ligga på en punkt på träbalken används gummimembran så 
att trycket sprids över hela ovanytan av balken. 

3.1.4.3 Limmetod 
Det antas att limfogen i det nya materialet kommer att se annorlunda ut än en 
konventionellt tillverkad limfog. Mer flis och stickor i form av avhuggna fibrer 
kommer att fylla ut limfogen men samtidigt pressas samman under högt tryck. Ett lim 
med hög kohesionkraft (vidhäftningsförmåga) kan därför vara nödvändigt. PUR-
limmerna motsvarar detta kriterium eftersom de tränger långt in i limstycket (Sterley 
2004.11). Dessutom ger de godkända limfogar att testa efter standarden SS-EN 391 
(cykel B) eftersom de i tillräcklig grad tål väta. Något som de vanliga PVAc-
limmerna inte klarar av. Därför undersöks PUR-lim vidare med nedan följande 
information kring process- och produktfördelarna. Bandel (1995) listar de mest 
betydande egenskaperna hos polyuretan:  
  

Enkelt att producera och använda 
 Optimal vidhäftningsförmåga till många material 
 Hög vidhäftningsstyrka och resistans mot åldrande av limfogen 
 Ypperlig resistans av förbandet mot plastiserande rörelse 
       (Ibid) 
 
PUR-limmet anses därmed lämpligt att användas i projektet.  
Därtill kommer valet av tillverkare av PUR-lim där det finns två faktorer att ta fasta 
på: 

 
Godkännande enligt EN 301/302 
Sika AB är samarbetspartners till examensarbetets värdföretag Stepkit AB 
 

Att limmet måste tillhöra listan i standarden EN 301/302 beror på att 
delamineringsprovet, efter standarden SS-EN 391, kräver denna tillhörighet.  
Det är svår kompromiss att välja lim från Sika AB som ej tidigare fokuserat på 
bärande konstruktioner och därför ej certifierat något lim enligt EN 301/302. Det 
råder också en stor osäkerhet kring vilken härdningstid och presstid som är gällande 
vid trälimning, vilket resulterar i en ineffektivt provtillverkning. Det tekniska 
databladet (se Bilaga 2) ger inga rekommendationer kring fuktkvoten hos limstyckena 

Presskolv

Överliggare

Plywood

Ekbräda

3 gummimembran

Träbalken

Figur 24. Schematiskt bild över hur trästyckena pressas. 
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och presstiden ligger mellan 30 min och 24 h. P g a ovanstående faktum undersöks 
därför möjligheten att använda de limmer som är godkända enligt EN 301/302 och 
som hittas via NTI:s webbplats. 
Purbond HB 530 är ett PUR-lim från Purbond som är inriktad mot träproduktion. 
Detta lim rådes enligt EN 386 att användas för virke med fuktkvot mellan 8-15 %. 
Orsaken är att limning av konstruktionsvirke generellt är begränsat till att limmas vid 
max 15 % fuktkvot p g a risken för formförändringar av balkar eller massivelement 
efter montering (Sterley 2004.12). Purbond HB 530 kan i övrigt limma upp till 100 % 
fuktkvot. Detta lim är lättåtkomligt från producentens sida och väljs att användas i 
detta projekt. 
 
Öppentiden för Purbond HB 530 ligger på 12-15 min beroende på fukt i trä och luft. 
Efter 12-15 min bör limstyckena alltså vara sammanpressade.  
Detta lim har en dokumenterad presstid på 60 min då limfogens tjocklek är mindre än 
0,1 mm (se produktblad i Bilaga 2). I detta arbete är det troligt att limfogens tjocklek 
överskrider 0,1 mm och därför bör den längre rekommenderade presstiden på 90 min 
användas.  
 
Limmängden kommer inte kunna följa de normala förordade värdena eftersom 
limfogen kommer att innehålla stickor, material som inte bidrar till att limmet 
sammanbinder limstyckena. Därför kommer ett överflöd av lim att användas för att 
säkerställa att limmängden inte underdimensioneras. 
 
PUR-limmer kräver försiktighet vid användande. Hudkontakt kan verka irriterande 
liksom ögonkontakt, inandning och intag av lim. Irritationen är dock inte av sådan 
grad att läkarhjälp behövs direkt. Handskar och en väl luftkonditionerad lokal ska 
räcka ur säkerhetssynpunkt. 
 
Eftersom PUR-limmerna även fäster vid metall så är det mycket viktigt att förse 
formen med något slags skydd mot vidhäftning. Purbond och Sika AB har båda 
leverantörerna egentillverkade sådana medel men även silikon, plastfolie, 
bakplåtspapper och diverse sprayer användas. Sterley (2004.12) informerar dock om 
risken för kontaminering av ytor då silikon används fel. Riktiga limytor kan av 
misstag appliceras med silikon vilket påverkar limresultatet markant. I detta fall anses 
bakplåtspapper praktiskt i den inte så långa formen samt säkert med tanke på hur tätt 
formen sluter kring limstycket. 
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3.2 Genomförande 
Här följer en så exakt redogörelse som möjligt om hur den ekonomiska skattningen 
gick till, hur materialet till balkarna valdes, hur balkarna tillverkades och hur 
provningen utfördes. Kapitlet innehåller mycket siffror och fakta och därför läggs 
information som inte är direkt bunden till syftet av rapporten, men som ändå är av 
intresse, i Bilaga 3.  

3.2.1 Ekonomisk skattning 
Det ekonomiska intresset utav materialet är alltså det område som undersöks först. 
Till detta kapitel har dock information från arbetets genomförande- och 
diskussionskapitel (kapitel 3.2 samt 4) använts eftersom det har stått till grund i några 
av räkneexemplen. Värdena i kapitlet är uppskattade, dock har uppskattningarna 
uttalats av experter vid frågor gällande maskinpark, limpris, lokal och energi. 
   
De grundläggande premisserna i denna ekonomiska skattning är att det nya materialet 
ska användas till limträbalkar och att det tillverkas i samma skala som i 
konventionella limträindustrier. Dessutom förutsätts kvaliteten och priset kunna 
konkurrera med de vanliga limträbalkarna. Utifrån detta görs en jämförelse mellan 
tillverkningsprocesserna. De åtskiljande stegen mellan processerna blir därför 
avgörande och endast dessa ställs inför en kalkylmässig jämförelse.  
 
Limträbalktillverkningen består av en mängd processer från att råvaran, ohyvlat virke, 
anländer till produktionsanläggningen tills att den slutgiltiga produkten levereras till 
beställaren. Några viktiga, sammanfattande processer inom tillverkningen är (se även 
figur 2 och 16):  
 

Kvalitetsmärkning av virket och sortering 
• Hyvling av lamellerna till exakt tjocklek 

Fingerskarvning 
Längdkapning av fingerskarvselement till balklängd 

• Limbestrykning 
• Sammanpressning av brädor 

HF-härdning av limfogen 
Eventuell klyvning till smalare balkar 

• Hyvling av hel balk 
Emballering och frakt 

 
Vid tillverkning av balkar av det nya materialet skulle de markerade processerna 
avvika signifikant och därför följer en redogörelse för dessa nedan.  
 



Olof Larsson 
Examensarbete i Träteknik, IKP 
 

 37

3.2.1.1 Nyckeltal 
Under ett år tillverkas 20 000 m3 (7) vilket leder till 22 909 balkar/år (8) av den 
största dimensionen som har måtten 0,115 * 12,05 * 0,63 (9). Varje dag i veckan 
tillverkas därmed 63 balkar (10).  

3.2.1.2 Hyvlingsbesparingar 
Hyvlingen av alla ingående brädor samt hyvlingen av den hela balken innebär i en 
normal industri kostnader för: 
 
 Hyvelinvestering 
 Materialbortfall 
 Personal  

Lokal  
 Energi 
 Ledtid 
 
Dessa faktorer beaktas i nedanstående kapitel med hänsyn till hyvlingen av alla 
enskilda brädor. På så sätt uppskattas vilka besparingar det kan ge att inte hyvla 
brädorna innan de limmas. Kostnaderna för att hyvla de hela balkarna ligger 
antagligen på samma nivå eftersom de kräver samma utrymme, energi, inköpspris m 
m. Förhoppningen var att denna hyvling också kunde strykas men arbetet visar att den 
måste utföras men möjligtvis med mindre materialbortfall. Om differensen mellan 
lamellernas bredd efter att de limmats är mindre i detta material så behöver inte lika 
mycket material hyvlas bort. Hyvlingen kommer dock att kosta lika mycket som i 
limträindustrin eftersom samma utrustning behövs. 

3.2.1.2.1 Hyvel  
Inbetalningsöverskottet anses ligga i linje med konkurrenters. Utbetalningsöverskottet 
anses avgörande så därför ska kalkylmässiga kostnader användas med hjälp av 
följande siffror: 
 

Slutvärde: 0 kr 
Livslängd: 15 år 
Inköpspris höghastighetshyvel: 4 Milj  
Räntesats som företaget får låna för: 5 % 
Annuitetsfaktor (n = 15 år, r = 10 %) = 0,1315 
Annuitet = årlig kapitalkostnad = avskrivning + ränta = 4 Milj * 0,1315 =  
526 000 kr 
Avskrivning: 4 / 15 = 267 000 kr/år 
Kostnad per balk med användning av ekvation (8): 267 000 / 22 909 = 11 
kr/balk (11) 

3.2.1.2.2 Lokal 
Det utrymme hyvlingen behöver ligger på ungefär 30 m2. Oftast betalas ej hyra. 
Lokalen ägs av fabriken och avbetalningar och räntor på egen investering är därmed 
en omkostnadspost.  
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Hyvelns totala omgivning kostar 20 Milj med hänsyn till: 
 

Lokaluppförsel 
Produktionslina runt om kring 
Transporter fram till användningsplatsen 
Försäkringar 
Installationsåtgärder 
Underhåll 

 
Kapitalkostnaderna för denna investering beräknas efter följande uppskattade siffror: 
 

Avskrivningstid sätts till 20 år 
Slutvärde till 0 kr 
Kalkylmässig avskrivning: 20 / 20 = 1 Milj/år 
Kalkylränta: 10 % (avkastning på sysselsatt kapital) 
Inflation sätts till 0,6 % 
Annuitetsfaktor blir (n =20 år, r = 10 %) = 0,1175 
Annuitet = årlig kapitalkostnad = avskrivning + ränta = 20 Milj * 0,1175 = 
2,35 Milj kr 

 Kostnad per balk m h a ekvation (8): 2,35 * 106 / 22 909 = 103 kr/balk (12) 
 

3.2.1.2.3 Materialbesparing 
Normalt används hyvlade plankor med tjockleken 45 mm i limträindustrin. När 
brädorna kommer från sågverk håller de 50 mm tjocklek. Vilket betyder att totalt 10 
% av materialet hyvlas bort. Huruvida denna materialbesparing ska tillgodoräknas är 
osäkert. Den är inte nödvändigtvis proportionerlig mot kostnadsbesparingen. 

3.2.1.2.4 Personal 
Uppskattningsvis behövs 0,5 personer per dag till en hyvel beroende på 
automatiseringsgraden i fabriken. Kostnaderna beräknas med följande siffror: 
 

Lön: 17 000 kr/mån 
Sociala avgifter: 0,6 * 17 000 = 10 200 kr/mån 
Personalkostnad per balk m h a (8) och (10): (0,5 * (17 000 + 10 200) / 30) / 
63 = 7 kr/balk (13) 
 

3.2.1.2.5 Energi 
Energiåtgången för vardera balk kan uppskattas med hjälp av följande siffror: 
 

Effektåtgång 150 kW 
Pris för energi 50 öre/kWh 
Tidsåtgång för en balk i hyvlingen: 1,12 min/balk = 0,01867 h/balk 
Effekt/balk blir 0,01867 * 150 = 2,8 kWh 
Energikostnad: 2,8 * 0,50 = 1,4 kr/balk (14) 
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3.2.1.2.6 Ledtid 
Tiden det tar att hyvla brädorna påverkar den totala ledtiden.  
I industrin utnyttjas en hyvlingshastighet på 150 m/min. 
Det behöver hyvlas 14 fingerskarvade plankor till varje balk 
Det ger tillsammans med (11): 14 * 12,05 = 168,7 m hyvling/balk 
Vilket spar en tid på 168,7 / 150 = 1,12 min/balk (15) 

3.2.1.3 Limbestrykning 
Vid limbestrykningen ligger det antagligen en merkostnad p g a att det går åt mer lim 
för den ohyvlade ytan. Siffror från tabell 8 visar hur mycket lim som använts i detta 
projekt. Mängden lim kan alltså uppskattas till ca 400 g/m2 vilket kan jämföras med 
den normala mängden på 200 g/m2. Visserligen krävs ca 10 % färre fogar/balkhöjd till 
följd av den ohyvlade brädan är tjockare men detta tas ej med i detta räkneexempel. 
Nedan följer beräkningen av limkostnaden per balk. 
 

Balken med mått enligt (11) innehåller 13 limfogar  
Total yta/balk blir: 13 * 0,115 * 12,05 = 18 m2/balk 
Enkel påstrykning används 
Limförbrukning per yta är 400 g/m2 
Limförbrukning/balk = 18 * 400 = 7 200 g/balk = 7,2 kg/balk 
Kostnad med polyuretanlim är 35 kr/kg 
Total kostnad blir 35 * 7,2 = 252 kr/balk 
Merkostnad för detta material blir slutligen 252 / 2 = 126 kr/balk (16) 

 

3.2.1.4 Sammanpressning av brädor 
Pressen kräver mer energi, grövre dimensionerade balkar och tätare med kolvar för att 
komma upp i högre tryck vid limningen. Detta leder till en marginell ökning i 
inköpspris och driftsomkostnad. Alla andra kostnadsfaktorer kring pressen så som 
presstid, utrymme, transportband mm ligger dock på samma nivå för de två fallen. 
Sammanfattningsvis ger pressprocessen en så pass liten skillnad i prispåverkan att den 
inte beräknas vidare. Ett nyckeltal för pressen har dock räknats ut nedan. 
 
För att pressa en hel balk med trycket 3,3 MPa behövs rent teoretiskt följande kraft: 

Total pressyta ligger på 0,115 * 12,05 m = 1,39 m2 
Balken kräver en kraft på 3,3 * 10^6 * 1,39 = 4,6 MN 
Detta motsvaras av 4,6 * 10^6 * 0,101972 = 0,47 * 10^6 kg = 470 000 kg = 
470 ton (17) 

 
För att varje limfog ska kunna uppta samma tryck är det möjligt att den rent teoretiska 
modellen ej är adekvat. 

3.2.1.5 Ledtid 
En kortare ledtid skulle minska de fasta kostnaderna per balk. Ledtiden för en balk i 
detta material mot för en balk i konventionellt material borde vara mindre i hänseende 
till den eller de två utgående hyvlingsprocesserna.  
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Däremot så är härdningstiden för limträbalkar så välutvecklad med HF-värmning på 
hög effekt att denna process antagligen går långsammare för det nya materialet. 
Möjlighet att hålla hög effekt beror på hur stora limansamlingar som finns i limfogen. 
HF-vågorna ansamlas till limansamlingarna och dessa utsätts för explosionsartad 
uppvärmning som orsakar stora skador på balken. Därför krävs en minskning av 
effekten om sådan risk föreligger. I det nya materialet borde risken vara avsevärt 
högre eftersom det har en oregelbunden yta samt innehåller mer lim. Detta kan alltså 
leda till en längre ledtid.  
 
Sammanpressningen av balken ska nå ca 3 gånger högre tryck samt att det ska 
anläggas likformigt ökande. Om en form så som i detta arbete ska användas i 
produktionen måste sidoväggar appliceras under förloppet vilket försvårar processen. 
Denna process kommer alltså kräva längre tid än vid konventionell balktillverkning.  
 
Sammanfattningsvis så är det mycket svårt att spekulera i tillverkningsprocessens 
ledtider. Därför dras ej heller någon slutsats om huruvida den är förkortade eller 
förlängd. 

3.2.1.6 Sammanställning 
För att bringa klarhet över den ekonomiska skattningen sammanställs de här nedan m 
h a ekvationerna (11)-(14) och (16) 
 
Åtskiljande aspekt   
Hyvel     -11 kr/balk 
Lokal mm   -103 kr/balk 
Personalkostnad  -7 kr/balk 
Energikostnad   -1 kr/balk 
Limning   +126 kr/balk 
 
Totalt    +4 kr/balk (18) 
 
 
Den ekonomiska skattningen visar alltså på nära på lika kostnader för de olika 
tillverkningsprocesserna. Med i uträkningen är alltså inte den materialbesparing på     
-10 % som är en fördel för det nya materialet. Detta uppmuntrar alltså fortsatta 
undersökningar av materialet. 

3.2.2 Materialval 
Materialparametrarna är, alla utom fuktkvoten, av sådant slag att de ska hållas så 
statiska som möjligt i tillverkningen och i de olika försöken. Innan balkarna 
tillverkades schemalades därför de mest väsentliga materialparametrarna för de olika 
brädorna och individerna så att de mest likartade individerna valdes. Därefter 
slumpades de valda individerna in i balkarna i en utlottning där även placeringen i 
balken fastlades.  
Eftersom två olika fuktkvoter önskades så har virket anskaffats från två olika källor. 
Det fuktigare virket på 16 %, parti 1, var lite svårare att hitta och köptes på en mindre 
såg. Parti 2 med normalfuktigt virke på 12 % hämtades hos Långshytte Limträ AB.  
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Detta avsnitt inleds med beskrivning av de undersökta materialparametrarna med dess 
resultat. Därefter beskrivs hur parametrarna prioriterades och vilka individer som 
valdes att användas i tillverkningen av provbalkarna. 

3.2.2.1 Kvisttäthet 
I detta avsnitt behandlas avsyningen av kvistfrekvensen i samråd med viktiga 
materialdefekter så som kådlåpor, ytbeläggningar, svampangrepp. Dessa 
materialdefekter kan försämra limningen och där behövs därför inte kvistinnehållet 
räknas. Tabell 16 i Bilaga 3 visar innehållet av kvistar i virkesparti 1 respektive 2 eller 
beskriver den materialdefekt som individen möjligtvis har. De individer som slutligen 
använts till balkarna är i tabellen markerade med grönt.  

3.2.2.2 Tryckved 
Tryckved är svår att detektera men kan urskiljas genom den stora årsringsbredden 
samt det mörka utseendet. Brädorna inspekterades både i ändträet och på långsidorna 
utan att ved som stack ut mer än vanligt hittades. 

3.2.2.3 Virkesyta 
Tyvärr var informationen om klyvmetoden svåråtkomlig. 

3.2.2.4 Formfel 
Kupighet, skevhet och flatböj (se figur 8) är de formfel som valdes att dokumenteras 
eftersom de kan påverka det fordrade presstrycket. 
Storleken på kupningen mättes genom att den ca 600 mm långa individen placerades 
på ett alldeles plant rikthyvelbord. Dessutom spändes den fast m h a en tving på ett 
sådant sätt att kupningen inte påverkades. Den ände av brädbiten med störst kupning 
bokfördes.  
Vid mätningen av skevheten användes samma inspänning av brädan som vid 
kupigheten. Brädan var alltså fasttvingad i ena änden så att den andra änden antingen 
befann sig helt i luften eller med ena hörnet i bordet. Skevheten mättes sedermera som 
den absoluta skillnaden mellan höjderna ovanför bordet hos de två hörnen som ej 
tvingats fast. 
Flatböjen mättes vid samma fastsättning och mättes från bordet upp till brädans mitt. 
Dessa formfelsmätningar är tyvärr enbart utförda på parti 1, ej på parti 2. Värdena på 
de individer som nyttjades till balktillverkning från parti 1 finns dock dokumenterade 
i tabell 5 nedan. 
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Parti 1         
Bräda Individ Kupning [mm] Skevhet [mm] Flatböj [mm] 

1 D 0,5 0,9 1,9 
2 D 1,4 0 2,3 
3 C 0,8 0,4 0,6 
4 A 0,4 0,7 4 
  C 0 1,8 5,3 
5 D 0,8 2 4,8 
6 A 0,8 0,3 2,2 
  C 0,2 1,1 8,1 
  D 0,3 2,3 4,1 
  E 0 0,3 4 
7 G 0,1 0,5 8,3 
9 F 0,7 0 1,5 

3.2.2.5 Fuktkvot 
Ett försök att använda 
resistensmetoden parallellt med 
torrviktsmetoden gav opålitliga 
värden. En resistensmätare (av 
märket Protiometer Timberlogger) 
användes och resultaten jämförs med 
värdena från torrviktsmetoden i 
tabell 17 i Bilaga 3. Tre värden är 
tagna med resistensmetoden på 
samma plats på individen som 
torrviktsmetodens provbitar därefter 
kapades ur. Temperaturen låg på 
16 grader där virket förvarades 
och mätaren ställdes in på detta 
samt trädslaget norway spruce. De tydliga skillnaderna mellan mätmetoderna ansågs 
göra alla slags fuktmätningsmetoder med användning av resistensmätare omöjlig. Den 
direkta metoden m h a ekvation (2) ansågs därför ensam vara lämplig att mäta 
fuktkvoten med. 
 
Från varje bräda valdes en individ som ej ansågs vara användbar till limning p g a 
kvisttäthet eller sprickor etc. Den individ som motsvarade detta och låg så nära 
centrum av brädan som möjligt valdes i första hand. Från denna individ togs två till 
tre bitar till fuktkvotsmätning.  
 
De vägdes (på en Oertling SC161 16000g, se figur 25) innan de sattes in i ugnen 
(Elextrolux på figur 25) och de provvägdes två gånger med två timmars intervall 
nästkommande dag. Om de visade samma värde vid de två tidpunkterna noterades det 
sista värdet och de togs ut ur ugnen.  
 

Tabell 5. Uppmätta formfel hos individer utvalda till balkar med högre fuktkvot. 

Figur 25. Oertling SC161 16000g samt Electrolux nr 001162.
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Proverna togs samma dag som tillverkningen av balkarna med hög fuktkvot 
respektive låg fuktkvot startade. Eftersom de sex balkarna i torrare virke sammanlagt 
tog två dygn att tillverka är den längsta tiden mellan provtagning och tillverkning 
alltså 2 dygn. Tabell 6 visar fuktkvoterna tagna för parti 1 respektive 2.  
 
Provbitarna togs från mitten av individerna. I vissa fall hade fuktkvoten tagits en gång 
innan på samma individ, så att den redan var halverad. Därför kan en kortare individ 
ha förvarats i rumstemperatur en tid, vilket resulterar i att den torkar ut snabbare än 
fullängdsindivider. Detta kan alltså vara orsaken på det lägre fuktkvotsvärdet från 
bräda 1 i tabell 6 nedan. Den använda individen 1D (i figur 26) håller alltså säkerligen 
en högre fuktkvot än vad mätningen från den kortare provbiten uppvisar. Om det 
fanns tillgång till överblivna bitar som ej skulle användas till provbalktillverkning 
användes i första hand dessa. Men i fallet med bräda 1 från parti 1 var detta inte 
möjligt. 
Att provbitarna är tagna på olika längd från individens kant är antagligen orsaken till 
variationerna mellan fuktkvoterna tagna från samma individ. 
 
 

Parti 1   Parti 2   
Bräda Fuktkvot [%] Bräda Fuktkvot [%]

1 11,8 1 12,8 
  13,4  12,2 
2 14,2  11,8 
  15,7 2 9,8 
3 14  10,1 
  15,3  10,9 
4 13,3 4 11,8 
  14,5  11,7 
5 15,6  12 
  16 5 9,8 
6 16,8  9,5 
  15,7  9,8 
7 18,5 6 11 
  18,1  10,8 
9 12,7  10,7 
  14,3     

Ugnen (Elektrolux nr 001162), som användes till torkning av provbitarna, 
kalibrerades m h a en temperaturmätare (FLUKE 179 - True rms multimeter) för att 
ligga mellan 101-105 °C. 
Vågen som användes är ackrediterad6 och mäter till en noggrannhet på en tiondels 
gram. 

                                                 
6 Ackreditering utförs i detta fall av Swedac, ett organ som försäkrar redskapets noggrannhet. 

Tabell 6. Fuktkvoterna för de två virkespartierna tagna max 2 dygn 
innan användning av respektive bräda. Den direkta metoden m h a 
ekvatione (2) användes. 
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3.2.2.6 Densitet 
Densitetsmätningarna utfördes enligt torrdensitetsmetoden. De individer som 
provbitarna skulle tas ur hyvlades först rätsidiga innan de sågades till ca 100 mm 
långa segment och sattes in i en ugnen med temperaturen 103 ± 2 °C.  
 
Efter att provbitarna torkat till en nivå där de inte längre minskade i vikt under ett 
intervall på 2 h så vägdes bitarna på ackrediterad våg och mättes därefter med 
skjutmått. P g a krökning av vissa sidor lades stor vikt vid att hitta en medellängd. De 
provbitar med spricka, speciellt de med kärnan av trädet, uppvisade enbart spricka i 
en riktning ut från kärnan. Därför mättes den sida som ej stördes av en spricka. De 
uppmätta densiteterna syns för de olika brädorna i tabell 7. 
 
 

Parti 1   Parti 2   

Individ Torrdensitet 
[kg/m^3] Individ Torrdensitet 

[kg/m^3] 
1 446 1 434 
2 465 2 389 
3 441 4 472 
4 418 5 374 
5 466 6 443 
6 447     
7 448     
8 355     
9 401     

3.2.2.7 Materialval 
Vid valet av ingående individer till balkarna prioriterades alltså kvistmängden som 
faktor. Det prövades att se till att fuktkvoten och densiteten mellan intilliggande 
limstycken inte skiljde för mycket, men urvalet av virke var för litet och det var 
tvunget att använda alla brädor som ej sorterades ut p g a defekter.   
De stora kvistarna ansågs vara sämst för både delaminerings- och skjuvprovningen så 
därför valdes först individerna med så få stora kvistar som möjligt.  
De individer som slutligen användes vid tillverkningen av de sju balkarna är 
markerade med grönt i tabell 16 i Bilaga 3. Dessa individer lottades därefter in i de sju 
balkarna och fick samtidigt den placering i balken som figur 26 visar. 
 

Tabell 7. Densiteten från alla ingående brädor. Värdena från parti 2 är 
ett medelvärde från tre mätningar. 
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3.2.3 Tillverkning av prover 
Några provbalkar tillverkades för att granska de ingående praktiska momenten vid 
provtillverkningen. T ex var tidsbristen svåröverkomlig. Limmet måste sitta under 
tryck efter 12-15 min och dessförinnan ska det vägas och appliceras i formen. Det 
bakplåtspapper som används för att skydda formen revs lätt sönder vid penetreringen 
av limstycket i formen men problemet kunde kringgås genom att fälla ut/välta 
sidostyckena vid penetreringen. 
 
Det fuktigare virket ändförseglades med en blandning av 1 del Casco PVAc-lim samt 
1 del vatten för att virket ej skulle torka ut. Dessutom förvarades de i ett garage med 
en lägre temperatur (15-16 °C) efter arbetstid. Limmet applicerades noggrant med 
pensel så att brädornas ovansida ej berördes. 
 
Först i tillverkningsprocessen vägdes de olimmade limstyckena tillsammans. Därpå 
ströks Purbond HB 530 på på en sida vardera i de tre fogarna under ett 
ventilationsskåp med hjälp av en tandad skrapa. Den använda limmängden syns i 
tabell 8. Limstyckena sammanfördes efter max 4 min varpå de åter vägdes och därpå 
placerades i stålformen i pressen under några minuter så att bakplåtspapper täckte 
sidorna av balken. Gavlarna sattes på plats. Därefter placerades de tre 
gummimembranen, den hyvlade ekbrädan och plywoodskivan mellan träbalken och 
den pressande överliggaren. Trycket lades på inom 12 min efter att limmet ströks på.  
 

Balk Limmängd/yta 
[g/m^2] 

1 429 
2 399 
3 481 
4 411 
5 372 
6 251 
7 317 

 
 
 
 
Pressen styrdes av en kontrollenhet (med namnet FORM+TEST SEIDNER D7940), 
som kunde ställas in på presshastigheten 10 kN/sek och en maximal last. Den undre 

Tabell 8. Använd limmängd/yta per balk. Observera att balk 
6 var hyvlad och därför ej beströks med lika mycket lim. 

Figur 26. De olika balkarna i tillverkningsserien med de ingående individerna samt positionen på 
årsringarna. 
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kolven i figur 27 pressade först upp hela 
formen mot den övre kolven i den valda 
hastigheten. Då maxtrycket uppnås ser 
pressen till att trycket bibehålls trots att träet 
och gummit kryper med tiden.  
 
Vid pressning snoddes för säkerhets skull 
den spännrem, som syns i figur 27, runt 
stålformen för att gavlarna inte skulle 
snäppa lös om ett utåt verkande tryck skulle 
påverka dem. 
 
Pressningen fortskred i 90 min i enlighet 
med tillverkarens instruktioner (se Bilaga 2). 
 
Av särskilda skäl pressades balk 1 först med 
ett tryck på 4,9 MPa i 10 minuterna (läs mer 
under kapitel 3.3). Eftersom detta tryck 
komprimerade balken 10 % valdes därefter 
den höga nivån på trycket till 3,3 MPa. Det 
var vid detta läge inte möjligt att tillverka en 
korrekt balk 1 eftersom virket från parti 1 
var slut. Därför användes denna pressning 
med hög fuktkvot och högt tryck i 
provuppställningen.  
Det lägre trycket valdes till 2,4 MPa och därmed kan de slutgiltiga varierade 
faktorerna sammanfattas i tabell 9 nedan. 
 
 

Tillverknings-
nummer/balk 

Fuktkvot [%] Individ 
nr 1  2  3  4 

Tryck 
[MPa] Anmärkning 

1 15,8  16,3  13,9 4,9-3,3 Kolv emot form 
2 16,3  15,0  13,9  16,3 2,4   
3 11,8  10,3  10,8  10,3 3,3   
4 10,3  10,8  11,8  10,3 2,4   
5 11,8  10,8  11,8  11,8 3,3   
6 12,3  11,8  12,3  10,8 1,4 Hyvlat virke 
7 12,3  12,3  11,8  10,8 3,3   

 
 

Tabell 9. Slumpmässig tillverkningsordning av de sju balkarna där de varierade faktorerna 
är slutgiltiga. Fuktkvoterna är medelvärden från respektive bräda från tabell 6. 
Fuktkvotsmätningen från parti 1 i bräda 1 anses ej tillförlitlig och står ej med. 

 

Figur 27. Pressen med stålform utan gavel så 
att balkänden syns. Vid pressning användes 
även tre gummimembran, ekbräda, 
plywoodskiva och stålbalk ovanpå träbalken.



Olof Larsson 
Examensarbete i Träteknik, IKP 
 

 47

3.2.4 Skjuvprov 
En snarlik provrigg den som används i 
standarden ASTM D-143 – 94 (2000) kunde 
lånas från SP Trätek i Stockholm (se figur 
28).  
 
Inför skjuvprovningen kapades provbitarna 
till en ungefärlig tjocklek på 40 mm samt en 
höjd på 42 mm. De exakta måtten som 
mättes med skjutmått visas i tabell 19 i 
Bilaga 4 där även resultaten står med.   
 
Innan de riktiga provningen startade testades 
skjuvriggen, provtryckmaskinen samt med 
kontrollstationen (samma tillverkare som vid 
tillverkningen). Skjuvriggen positionerades 
på tryckbordet dock utan att fastmonteras.  
  
Det krävdes en fyrsiffrig kombination för att 
beskriva varje fog. I nedstigande ordning 
gäller: 

 
Balkens tillverkningsnummer 1-7 
Från varje balk togs 3 st provbitar  
Varje provbit kapades itu till 2 st delar 
Varje del innehåller 3 st limfogar. 

 
Fog 7.3.2.3 kommer alltså från den tredje fogen från den andra provbiten från den 
tredje urkapade provbiten ur balk 7. 
 
Vilka prov som kommer från samma ursprungliga limfog kan delvis utläsas. Fog 1-3 
är desamma i del 1 samt 2. Däremot kan det ej försäkras att fog 1-3 i provbit 1-3 
motsvarar samma ursprungliga limfog. Vilken av fogarna 1-3 som var placerad överst 
i formen vid pressningen går därför ej att besvara. 
 
Vissa fogar från speciellt Balk 1 var grovt krökta och på några enstaka fogar kunde ej 
limfogen placeras så att avståndet mellan fog och skjuvplan max var 1 mm vilket EN 
392 kräver. 

3.2.5 Delamineringsprov 
Eftersom de i standard EN 301 klassade polyuretanlimmet tillhör grupp I ska testcykel 
B i standard SS-EN 391 användas. Eftersom standarden innehåller många krav på 
värden och tidscykler vid provningen kommer de använda värdena att presenteras i 
texten nedan. 
Alla provbitar kapades till och placerades i inomhusmiljö i väntan på provning vilket 
tog 1-7 dagar.  

Figur 28. Skjuvprovsriggen med placerad 
provbit och märkningen Trätekniska 
Centrallaboratoriet 22. 
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Provbitarna vägdes innan de placerades i ett tryck- och vakuumkärl som rymde 2 
provbitar (se figur 29). I kärlet, som bestod av rostande stål, placerades även en 
plasthink för att undvika rostigt vatten. Det var dock tvunget att överfylla plasthinken 
eftersom vattnet annars skulle sugas upp av träbitarna i en sådan grad att det ej skulle 
täcka provbitarna efter de två timmarna.  
Undertrycket varierade kraftigt p g a att tryckluftsaggregatet gick på i cykler. Vakuum 
drogs dock under 30 min med värden på det absoluta trycket inom 20-45  kPa där 
målet var att ligga på 15-30 kPa.  
Provbitarna utsattes därefter för ett absolut tryck på 580-740 kPa i 2 h där målet var 
att ligga mellan 600-700 kPa. Ett högre tryck tilläts för att kompensera det 
undermåliga undertrycket.  
 
När provbitarna togs ur tryckkärlet lades de i helt täckande vattenbad i väntan på 
torkning. Tiderna för provbitarna att vänta tills de placerades i torkskåp finns 
antecknade i tabell 18 i Bilaga 3. 
 
Torkningen pågick under natten i klimatskåpet (av märket WEISS WK11180) 
Klimatskåpet ställdes in på de önskade börvärdena 10 % luftfuktighet och 75 °C. 
Klimatskåpet visar de egentliga värdena, vilket påvisade att den önskade 
luftfuktigheten ej kunde hållas. Under de första tio timmarna låg fuktkvoten på ca    
25 % vilket minskades till ca 8 % under de sista åtta timmarna. Efter ca 18 h kunde 
proverna alltså plockas ur torkskåpet då de nått ungefär 110 % av sin ursprungliga 
vikt (se tabell 18 i Bilaga 3 med all information). 
 
Alla provbitar synades genom ett mikroskop (med namnet WILD M3 Heerbrugg 
Switzerland, se figur 29) med förstoringen 16 X direkt efter de tagits från 
klimatskåpet. Sprickorna kontrollerades en andra gång någon dag efteråt. Men 
avsyningen var svår att genomföra eftersom sprickorna slutits nästan helt och 
kontrasten i det torra träet var sämre. Den andra granskningen uteblev alltså men 
kändes även överflödig eftersom den första avsyningen inte hade råkat på några 
tvetydigheter kring delamineringsbedömningen. De delaminerade limfogar som 
misstänktes innehålla kvistar öppnades. Om kvistar låg intill limfogsöppningen  
noterades delamineringen inte. 
 

 

Figur 29. De använda verktygen vid delamineringsprovningen är tryck- och vakuumkärlet vilket 
rymmer två provbitar, WILD M3 Heerbrugg Switzerland med 6,4-40 X förstoring samt 
klimatskåpet WEISS WK11180. 
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Under sista natten som klimatskåpet (se figur 29) bearbetade prover gick säkringen 
och därför fick två prover mycket lång torktid. Tre prover tog alldeles för lång tid och 
det blev praktiskt omöjligt att passa dem. Värdena togs alltså inte. 
 

3.3 Metodutvärdering 
Metodens reliabilitet utvärderas genom att påvisa vilka moment som kan leda till 
missvisande resultat. Metoden utvärderas också genom att åter diskutera ansatsen i 
planeringsfasen. I vissa fall följer råd på hur dessa moment kan rättas till vid framtida 
experiment. 
 
Formens beståndsdelar i kombination med pressens begränsade kolvavstånd orsakade 
fyra felaktiga test där trycket inte kunde fastställas. Därmed tog materialet med den 
högre fuktkvoten slut i ett sådant skede av projektet att mer virke ej var möjligt att 
beställa och förbereda p g a tidssituationen. Den pressning som låg på 356 kN men 
som avslutades på 240 kN anses alltså ej tillförlitlig, vilket också den höga grad av 
sammanpressning tyder på. Alltså kan ej något grundligt tvåfaktorförsök utvärderas i 
detta projekt men dock ett enfaktorförsök med varierande tryck på virke med lägre 
fuktkvot.  
 
De gummimembran som användes ovanpå balken vid pressningen borde prövas att 
utnyttjas även under balken. Verkan av gummimembranen kan ses på balk 1 som 
pressats med högt tryck, se figur 30. Antagligen sprider de trycket mycket bra 
eftersom trycket legat an även där kompressionen varit hög och där materialet därför 
sjunkit undan. En hård balk hade enbart påverkat de punkter där 
kompressionsmotståndet var som högst. Eftersom ett ojämnt tryck är förödande skulle 
membranen kunna placeras även under balken för vara på den säkra sidan att trycket 
fördelas jämnt i hela balken. En produktionsteknisk nackdel blir tyvärr att balken efter 
denna slags pressning kommer att sakna helt plan yta att utgå ifrån vid påföljande 
hyvling. 
 
Skillnaden i fuktkvot bland de individer som fogades samman var i vissa fall stor, 
vilket leder till spänningar mellan limstyckena då de krymper vid torkning och vice 
versa. Speciellt i balk 1 och 2 finns stora skillnader men även i balk 6 är skillnaden 
möjligtvis av betydande storlek (se tabell 6). Enligt limtillverkaren (se Bilaga 2) är en 
skillnad på 4 % mellan lamellerna tillåten, vilket balk 6 inte ligger i närheten av. 
 
Det fanns betydande skillnader i ursprung, yta och kvistkaraktär mellan parti 1 och 2. 
Den stora skillnaden mellan materialfaktorer har en betydande roll då slutsatser ska 
dras. Att materialfaktorerna i virket med hög respektive låg fuktkvot skiljdes så 
mycket åt kan undvikas vid andra undersökningar. Genom att slumpmässigt torka 
brädor från ett gemensamt parti av fuktigt virke erhålls ett statistiskt säkrare 
materialurval. Helst ska brädorna komma från samma sida och samma höjd från 
samma träd. Men eftersom det är omöjligt så kan ambitionen läggas vid att ta virket 
från samma trädklunga på platt mark. Dessutom bör stora partier användas så att virke 
med liknande materialfaktorer kan väljas ut.  
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Viktigt är också att tillverka tillräckligt många prover för att spridningen ska kunna 
sammanfattas i en normalfördelningskurva. I detta arbete är antalet prover för litet för 
att bearbeta dem till en välgjord normalfördelningskurva.  
 
Undertrycket vid delamineringsprovningen höll inte rätt värden, vilket är orsak till att 
provbitarna inte blivit utsatta för exakt lika hård behandling som provet kräver. 
Skillnaden mellan det egentliga värdet på 20-45 kPa och börvärdet på 15-30 kPa 
anses kapabel att ge en liten verkan på delamineringsresultatet. Dock låg övertrycket i 
samma kärl på ett litet högre värde med 580-740 kPa istället för börvärdet på 600-700 
kPa, vilket i sin tur borde kompensera det svaga undertrycket. 
 
Det var tvunget att överfylla den plasthink som placerades inuti kärlet så att även 
tryckkärlet fylldes ovanför hinkens kanter. Därför flöt efterhand rostpartiklar in i 
plasthinken, vilket kan ha påverkat uppsugningsförmågan och/eller limfogarna.  
 

  
 
 
 
Tabell 8 visar att balk 6, som är den hyvlade balken, blivit bestruken med 251 gram 
lim per m2. En jämförelse med limtillverkarens rekommendationer visar att minst 200 
g/m2 ska användas vid normala omständigheter, så som vid användning av hyvlat 
virke och normalt tryck. Alltså är värdet 251 g/m2 inte underdimensionerat vilket är 
huvudsaken vid limning, det överflödiga limmet ska pressas ut från fogen. 
 
 

Figur 30. Tvärsnitten av balk 1-7. På balk 1 syns att den övre ytan där gummimembranen 
legat an är deformerad, vilket också betyder att trycket spridits jämnt. 
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4 Resultat och diskussion 
Resultaten med tillhörande diskussion från delamineringsprovningen och 
skjuvprovningen presenteras i olika format i detta kapitel. I kapitel 4.3 tas viktiga 
erfarenheter och lärdomar från projektet upp. För att få förståelse om hur de olika 
balkarna 1-7 tillverkades så se tabell 2. 
 

4.1 Skjuvhållfasthet 
Skjuvprovningen resulterade i sammanlagt 168 skjuvade limfogar från 7 olika balkar. 
Resultaten med tillhörande information kan utläsas i tabell 19 i Bilaga 4. I från dessa 
resultat har plottar (se figur 34-40 i Bilaga 4) och medelvärden (tabell 10 nedan) tagits 
fram för varje balk. 
 

Balk Medel fv  
[MPa] 

Medel 
Träbrott 

[%] 

Min fv 
[MPa] 

1 9,7 91 8,1 
2 10,5 82 5,3 
3 10,6 98 8,6 
4 10,2 99 8,7 
5 9,9 95 6,7 
6 10,3 90 7,0 
7 10,3 97 6,3 

 
Medelvärdena för balk 1-7 i skjuvhållfasthet visar i tabell 10 knapphändigt på någon 
större skillnad mellan de olika balkarna. Balk 1 är möjligtvis den balk som sticker ut 
med ett sämre medelvärde. En diskussion kring referensproverna behövs för att 
utvärdera medelvärdena. Referensbalkarna är alltså balk 3, 5 och 7 och deras 
medelvärden sträcker sig mellan 9,9-10,6 MPa. De täcker in alla andra resultat 
förutom 9,7 MPa för balk 1. En avsyning av medeltalet av träbrottsandelen visar att 
balk 1 ligger lite lägre än genomsnittet för referensbalkarna. Skillnaden indicerar 

Tabell 10. Medelvärdet av skjuvstyrkan fv från respektive balk. 
Med träbrott menas hur stor andel av den skjuvade brottytan som 
har skett i träet bredvid limfogen istället för helt längs limfogen. 
Den minsta skjuvkraften per balk är viktig vid jämförelse med 
standarden SS-EN 386 och dess krav på balkars skjuvvärden. 
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alltså att skjuvhållfastheten beror på limfogens kvalitet, inte på trämaterialets 
skjuvhållfasthet.  
 
Balk 2 har stor spridning på sina värden och har dessutom låg träbrottsandel vilket gör 
att några värden inte är godkända enligt SS-EN 386. Framför allt den låga 
träbrottsandelen kan påvisa en svagare limfog. En fog med en ej penetrerad kvist gav 
ett toppvärde, vilket är mycket avvikande. Kvistar i limfogen ger i generalitet sämre 
skjuvhållfasthetsvärden i denna undersökning. Trycket har i det här fallet varit för lågt 
eller kvisten för stor för att kvisten ska tränga in i den andra lamellen men limmet har 
vidhäftat bra ändå.  
Den stora spridningen av resultaten hos balk 2 skulle kunna bero på olikartat tryck vid 
limningen. Ytans beskaffenhet kan också vara en stor orsak till de dåliga värdena. 
Många felkällor gör alltså att ingen misstanke föreligger om att balk 2, tillverkad med 
lågt tryck och hög fuktkvot, har sämre förutsättningar än övriga balkar att erhålla goda 
skjuvhållfasthetsvärden.  
 
Vid jämförelse med SS-EN 386 och dess krav på skjuvhållfasthetsvärden i limfogen 
(se tabell 13 i Bilaga 1) så står sig resultaten bra. Det lägsta accepterade resultatet för 
någon fog i barrträd är 4-6 MPa om träbrottsandelen ligger på 100 % för dessa fogar. 
En fog hos balk 2 är inte godkänd enligt denna regel. Fogar med 
skjuvhållfasthetsvärden mellan 6-10 MPa har krav på att träbrottsandelen ligger över 
74 %. Utanför detta intervall ligger totalt 9 av 168 provsvar där framför allt balk 2 är 
representerad. Helt utan anmärkningar är dock balk 3 och 4. 
Det medelvärde på skjuvhållfasthet som standarden fordrar ligger på 8-11 MPa 
samtidigt som medelvärdet för träbrottsandelen måste ligga över 72 %. Tabell 10 
åskådliggör tillsammans med tabell 13 att ingen balk ligger i riskzonen för att inte 
godkännas enligt SS-EN 386 vad det gäller medelvärdet. 
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4.2 Delamineringstendens 
Delamineringstendensen visade sig vara vida skiljd mellan de olika kombinationerna 
av fuktkvot och tillverkningstryck. Figur 31 nedan ger en god överblick över 
delamineringstendensen varpå de grundläggande värdena går att finna i tabell 20 i 
Bilaga 4.  
 

 
Värdena i tabell 11 kompletterar plotten med de exakta medelvärdena för respektive 
balkar. 
 
 

Balk 
Total 

delaminering 
[%] 

1 96 
2 77 
3 13 
4 11 
5 8 
6 71 
7 19 

I motsats till skjuvprovningen visar delamineringsprovningen på stora betydande 
skillnader. Balk 6 visar på ett så unikt resultat att den måste diskuteras i det avskilda 
kapitel 4.2.1.  
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Figur 31. Från vardera balk kommer 5 st provbitar som har delamineringsprovats. Balkarna har en 

specifik punkt och de olika provbitarnas resultat visas med dessa punkter. 

Tabell 11. Medelvärdet från de 5 delamineringsproven på vardera balk. 
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Balk 1, 2 och 6 har erhållit höga delamineringsvärden. Framför allt balk 1 som 
komprimerades under pressningen har genomgående de sämsta resultaten. Den 
kommentar som står skriven i tabell 20 i Bilaga 4 om balk 1, att limlagret ligger 
veckat mellan lamellerna, är speciellt intressant. Adhesionen är uppenbart mycket 
dålig eftersom limmet inte är fäst till något limstycke under delamineringen.  
 
Balk 2 uppvisar även dåligt resultat. Om endast de varierade faktorerna skulle 
inräknas så beror logiskt sätt dessa resultat på fuktkvoten. En orsak som inte härrör 
från de varierade faktorerna är ytan på virkesparti 1. Denna faktor kan i detta fall ha 
ett stort inflytande. Ytterligare en bidragande faktor kan vara årsringspositionen. 
 
Möjligtvis kan det faktum att balk 1 komprimerades ses som orsaken till att den 
nästan hundraprocentiga delamineringen uppnåddes. Balk 2 uppvisade inte lika höga 
delamineringsvärden. Tycket vid limningen är den mest enda medvetet förändrade 
parametern som skiljer balk 1 från balk 2. Det höga trycket kan alltså vara en faktor 
som motverkar bildandet av god adhesion.  
 
I förhållande till vad standard SS-EN 386 ställer för krav på max delamineringsvärde 
så står sig inte någon av balkarna. Det maximala värdet ligger på 4 % efter en 
delamineringscykel och det lägsta delamineringsvärdet i hela undersökningen är två 
värden på 4 %, båda från balk 5. Ingen av balkarna är dock helt godkända för att 
användas som konstruktionsmaterial. En betydande faktor för delamineringsresultatet 
kan vara den statiska limsorten, som därför borde kompletteras i ytterligare 
undersökningar med andra limmer.  
 
Mellan referensbalkarna är resultatet spridet från 8 till 19 % med ett medeltal på       
13 %. Mellan balk 4, som ligger på 11 %, och referensbalkarna går det alltså inte att 
se någon skillnad eftersom den ligger så centralt i deras spridning. Däremot kan 
inverkan av trycket vid limningen ses som marginell då det varierar mellan 2,4-3,3 
MPa. 
 
Om alla balkar hade härstammat från ett och samma parti med samma ålder på ytan 
och kluvna med samma klyvmetod hade slutsatser om fuktkvotens inverkan 
möjligtvis kunnat dras. Nu anses med osäkerhet ytan vara den avgörande faktorn och 
därför kan ingen slutsats om fuktkvotens inverkan dras.  
 
Endast två delamineringsvärden är i nivå med SS-EN 386:s krav. Trots att det finns 
många frågetecken kring denna undersökning ses ändå chanserna till att skapa 
godkända delamineringsvärden som goda. Detta p g a att många metoder att utveckla 
materialet ännu är oprövade. Speciellt resultatet av att göra en fullständig 
limoptimering antas ge en positiv effekt (se fler förslag under kapitel 7).  

4.2.1 Balk 6 
Denna normaltillverkade balk visar på överraskande dåliga resultat och måste 
analyseras grundligt. Eftersom limfogen består av ett i EN 301 godkänt PUR-lim så 
ska det alltså klara av behandlingen i SS-EN 391 (B) och ligga under 4-6 % i 
delamineringstendens enligt SS-EN 386. Här ligger siffran på 60-85 % samtidigt som 
resultaten från skjuvprovningen visar normala siffror. Det är möjligt att källan till 
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detta udda resultat kan påverka även de andra balkarna. Nedan följer olika 
infallsvinklar och analys av en rad faktorer: 
 

Den mest troliga anledningen är att materialets uppsugningsförmåga påverkats 
drastiskt av hyvlingen strax innan tillverkningen. Materialet kan ha varit glatt 
och svårt att väta så att adhesionen misslyckats. Sterley (2005.02) menar att 
vissa fackmän tror på att hyvling kan täppa till porerna.  
  
Ett ojämnt tryck vid limningen kan påverka resultatet avsevärt. Den 
uppställning med gummimembran som använts borde dock kringgå detta trots 
att de ingående individernas limytor ej var parallella. Risken för att limytorna 
ej var parallella är dock störst för balk 6 eftersom det inte är helt säkert 
huruvida individerna planhyvlades.  
 
Fogen får enligt limtillverkarnas normer max vara 0,3 mm. Vid användning av 
PUR-lim är detta viktigt att hålla. Vid grövre limfogar kan fogen nämligen 
inrymma bubblor vilka kraftigt försvagar fogen. En tjock fog borde också visa 
på sämre skjuvfasthetsvärden, vilket inte stämmer i detta fall. En mätning av 
limfogarnas tjocklek visade på normala förhållanden. Fogarna mättes i 
mikroskop med 6,4- 40 X förstoring samt med hjälp av ett elektroniskt 
skjutmått. Alla balkar visade sig ha fogar av tjockleken under eller i närheten 
av 0,1 mm. 
 
Påståendet innan borde rimligen avvisa den farhåga om att den tätslutande 
formen försvårar för det överflödiga limmet att pressas ur limfogen. Dock kan 
det inte helt uteslutas att limabsorptionen påverkas av formen.  
 
Reaktionsved skulle drastiskt kunna påverka spänningarna i balken. Dock 
visar bilderna i figur 30 inte på någon mörkare sommarved. 

 
Vid tillverkningen kan pressen orsakat att gummimembranen flyter ut mot 
stålformen och upptar energi i form av friktionsmotstånd. Hur stor andel av 
det totala trycket som detta motstånd motsvarar borde undersökas samt 
huruvida andelen är större eller mindre vid ett lägre tryck. 
 
Jämförelse med limtillverkarens rekommendationer om limmängd per yta 
(minimum 200 g/m2 från Bilaga 2) visar att limmängden var väl 
dimensionerad med sina 251 g/m2 enligt tabell 8. 
 
En analys av balkarnas tvärsnitt i figur 30 visar inga konkreta oegentligheter. 
Balk 6 har visserligen mycket kärnvirke men även balk 7 ligger på den nivån. 
Balk 7 har visserligen en aning sämre värden än de övriga referensbalkarna 
men inte tillräckligt stora för att dra slutsatsen om att spänningarna är högre i 
limfogar av kärnvirke mot för annat virke. 
 

Det föreligger fortfarande en osäkerhet kring vad som åstadkommer detta försämrade 
delamineringsmotstånd hos balk 6 och om samma anledning kan ha påverkat även de 
andra proverna. 
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4.3 Övrigt 
I detta kapitel beskrivs övriga lärdomar från projektet som inte berör det specifika 
syftet. Det är i första hand allmäna erfarenheter från tillverkningen som är viktiga och 
därefter resultat kring de så kallade kvistnitarna eller kvistförbanden. 

4.3.1 Tillverkning 
Det går inte att använda så stort tryck 
att materialet trycks ut mot sidorna av 
formen i sådan grad att materialet inte 
behöver hyvlas efter pressningen. 
Passningen mellan balken och formen 
måste antingen vara mycket exakt eller 
så måste kompressionen vara så stor 
att den drastiskt förändrar materialet. 
En hyvlingsstation för den hela balken 
kommer därför att behöva ingå i 
processen. Nivåskillnaden mellan 
lamellerna kan visserligen vara mindre 
vid hyvlingen och på så sätt spara 
energi och material.  
 
Ytan håller inte högre standard på 
balken efter att den pressats i formen än innan. Att pressa balken i en form kan därför 
ifrågasättas. Det ca 3 gånger högre trycket kan förslagsvis anbringas genom samma 
slags öppna limbänk som konventionella balkar tillverkas i (figur 32). 
 
Kupigheten har pressats samman i alla tillverkade balkar. Den hastiga undersökningen 
av limfogarnas tjocklek (se kapitel 4.2.1) pekar på att limfogarna har en lägligt smal 
fog. Trycket 2,4 MPa är alltså tillräckligt för att pressa tillbaka kupigheten på virke 
med kupighet på ca 1,5 mm. 
 
En viktig erfarenhet från denna provtillverkning är att samspelet mellan tryck och 
presstid starkt påverkar kompressionen då trycket överskrider 3,3 MPa. Tiden spelar 
enligt figur 12 in vid kompression av trä. Vid tryck över denna gräns kan gran enligt 
dessa experiment krypa utan att trycket överskrider den i teorikapitlet påtalade 
gränsen vid ca 6 MPa (radiell riktning) enligt figur 11. Om tryck på över 3,3 MPa i 
mer än 10 min behöver prövas i framtida undersökningar måste provuppställningen 
tolerera en kraftig kompression. 

Figur 32. Konventionell limbänk i genomskärning. 
1. Vertikalt anhåll. 2. Tryckfördelande bottenstycke 
med eventuell mall för överhöjning. 3. Mellanlägg. 
4. Spännklots. 5. Spännskruv. 6. Tryckfördelande 
brädor. 7. Horisontellt anhåll. (Carling, 2003) 
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4.3.2 Kvistnitar 
Observationer från balk 1 ger information 
om de förutspådda kvistnitarna. Alltså 
kvistar från en lamell som tränger in i 
lamellen intill och skapar ett nitliknande 
förband. Balk 1 utsattes för ett tryck på 4,9 
Mpa i de första 10 minuterna och då uppstod 
dessa kvistnitar. De framträder i synnerhet 
då kvistarna är av en klenare dimension. I 
detta fall har kvistnitar med den ungefärliga 
diametern 5 mm observerats så som i figur 
33. De observerade penetreringarna har ett 
djup på 2-4 mm. 
 
Vid skjuvprovningen har dock kvistnitarna 
inte orsakat några högre 
skjuvhållfasthetsvärden. De har inte brutits 
av utav skjuvgiljotinen, sprickan har istället 
löpt i det material som penetrerats och 
därmed löpt längs fibrerna runt kvistniten.  
 
Då inte skjuvhållfastheten anses påverkas av 
kvistnitarna föreligger det även en osäkerhet 
kring huruvida den närbesläktade elasticitetsmodulen av balken påverkas. 
 
 
 

Figur 33. Kvistnit från balk 1med ungefärlig 
diamter på 5 mm.
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5 Slutsats 
Den skjuvprovning som genomförts på materialets uppvisar godkända resultat enligt 
standarden SS-EN 386. Delamineringsresultaten uppnår däremot inte kraven från 
standarden. 
 
Några definitiva slutsatser från faktorförsöket går inte att dra eftersom referensproven 
visade en stor variation och p g a att ytans beskaffenhet antas har påverkat resultatet 
starkt. Antagligen beror det på åldern av de ohyvlade ytorna samt hur den hyvlade 
ytan har tillverkats. Hur fuktkvoten eller trycket vid limningen påverkar resultatet går 
alltså inte att avgöra.  
 
De nitliknande kvistförband mellan lamellerna som uppstått vid kompression av träet 
har i detta arbete inte visat på någon förbättring av skjuvstyrkan fv.  
 
Hittills uppvisar materialet sämre materialparametrar än vad som är godkänt för 
konstruktionsmaterial enligt standarden SS-EN 386. Det finns dock många förslag till 
fortsatt arbete och materialet har potential till ekonomiska fördelar. Därför ses detta 
arbete som en bekräftelse på att materialet har kapacitet att utvecklas till ett 
konstruktionsmaterial och att det är värt att fortsätta utveckla. 
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6 Framtida arbete 
PUR-limmets karaktär i samband med den speciella ohyvlade ytan kan vara en av 
anledningarna till de ej godkända delamineringsvärdena. Vilka limmer som passar att 
användas på ohyvlade ytor borde vara en allmänt eftertraktad kunskap. Möjligtvis 
vore en omfattande undersökning av denna stegvis förändrande faktor (lim för lim) 
vara lämplig att utföra på ett sådant sätt att enbart limsorten förändras, samtidigt som 
alla andra faktorer hålls konstanta.  
 
Om formen stoppar utflödet av överflödigt lim kan detta inverka på limfogens 
hållfasthet och delamineringsvärden eftersom limfogen består av ett för tjockt lager 
lim. Detta skulle kunna undersökas genom att använda den redan tillverkade slutna 
formen och jämföra med tillverkade balkar från en öppen form. 
 
Detta arbete ger ett indicium om att kompressionen påverkar adhesionen. 
Liminträngningen som funktion av trycket (vid limningen) är ett område som kan 
studeras ytterligare, speciellt då trycket verkar komprimerande på träet.  
 
Elasticitetsmodul och brottgräns är två materialegenskaper som borde undersökas. 
 
Fullskaleförsök och långtidsbelastning med verkliga laster och/eller med 
klimatförändringar är av intresse att utföra för att pröva bl a formstabiliteten och 
krypningen. 
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Bilaga 1- Information om standarder 
 
Information om standarder angående sortering, hållfasthet, funktion och produktion 
för virke, limträ samt konstruktioner av limträ. Kapitlet med namnet Limregler är ett 
exakt utdrag ur Sterleys Bilaga 1 (1999). Andra delar är bl a tagna direkt från 
Träguidens webbplats. 
 
 
Eurokod 5 
Eurokoderna behandlar endast kraven avseende konstruktioners bärförmåga, 
deformationer och beständighet som är gemensamma inom europa och som på sikt 
ska ersätta motsvarande nationella konstruktionsregler, t ex Boverkets 
konstruktionsregler (se kapitlet Limregler nedan). Inom träområdet (Eurokod 5) ligger 
detta harmoniseringsarbete på dels nordiskt plan inom NKB (Nordiska kommittén för 
byggbestämmelser), dels på internationellt plan inom CIB W18 (International Council 
for Building Research, Studies and Documentation - Working Commission W18 - 
Timber Structures). (Träguidens webbplats 2004.11.02) 
 
 
Träkonstruktioner – Fingerskarvat konstruktionsvirke – Funktions- och 
produktionskrav: SS-EN 385  
I standarden anges funktionskrav för fingerskarvar, vissa tillverkningskrav, regler för 
kvalitetskontroll samt regler för typprovning av ny utrustning eller skarvprofil. 
(Träguidens webbplats 2004.11.02) 
 
 
Limträ - funktions- och produktionskrav: SS-EN 386  
Standarden är närmast en kopia av de gemensamma nordiska regler som tillämpats 
sedan mitten av 1960-talet. Som komplement till standarden finns två standarder för 
delaminerings- och skjuvprovning av limfogar (SS-EN 391 respektive SS-EN 392). 
Dessutom anges funktions- och produktionskrav för stora fingerskarvar i hela balkar i 
standarden SS-EN 387. (Sterley 1999) 
 
Följande tabell 12 och 13 med information om krav på delaminerings- och 
skjuvhållfasthetsprestanda är direkt tagen från standarden SS-EN 386, 
Träkonstruktioner – Limträ – Funktions- och produktionskrav (2002) utgåva 2.  
 

 

Metod Typ av lim Maximal delamineringsandel efter cykel nr
1 2 3

A Typ I - 5 10
B Typ I 4 8 -
C Typ II 10 - -  

Tabell 12. Krav på delamineringsvärden från SS-EN 386. Metoden beskrivs i standard SS-EN 391och 
vilken typen av lim listas i standarden EN 301. 
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Angående medeltal Angående individer
Skjuvhållfasthet fv [N/mm^2] 6 8 >11 4 till 6 6 >10

Minimum av träbrott [%]* 90 72 45 100 74 20
Tabell 13. Krav på skjuvhållfastvärden i standard SS-EN 386. För värden mitt emellan ska interpolation 
användas.  
*För medelvärden så är minsta träbrottsandelen: 144 – 9 * fv. För individuella värden är minsta 
träbrottsandelen för skjuvhållfastheten fv ≥ 6 N/mm2: 153,3 – 13,3 * fv. 
 
 
Måttstandard limträ: SS-EN 390 
På samma sätt som för konstruktionsvirke anges inga standardmått utan bara en 
referensfuktkvot (12 %) och tillåtna måttavvikelser. Dessa frångår inte nämnvärt från 
dem som tidigare gällt i svensk standard. (Sterley 1999) 
 
 
Träkonstruktioner – Limträ – Delamineringsprov för limfogar: SS-EN 391 
Denna standard är en kompletterande handling till SS-EN 386 och behandlar hur 
prover ska delamineringsprovas. 
 
 
Glued laminated timber – Shear test of glue lines: EN 392 
Denna standard är en kompletterande handling till SS-EN 386 och behandlar hur 
prover ska skjuvprovas. 
 
 
Hållfasthetsklasser för konstruktionsvirke: SS-EN 338 
I standarden anges hållfasthetsklasserna C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, 
C35, C40, C45 och C50. Numret står för den karakteristiska böjhållfastheten i 
respektive klass, uttryckt i MPa. För varje hållfasthetsklass anges förutom 
hållfasthetsvärden också elasticitetsmodul och densitet. Klasserna C18, C24 och C30 
överensstämmer ganska väl med K18, K24 respektive K30 i Boverkets 
konstruktionsregler, BKR, medan C14 får anses motsvara K12. För att säkerställa att 
de karakteristiska värdena beräknas på ett enhetligt sätt ur resultat från provningar av 
definierade populationer av virke finns en standard SS-EN 384. Den ska användas för 
att ta fram de värden som ligger till grund för inordning av olika sorteringsklasser och 
träslag i C-klasserna. Intressant att notera är att de karakteristiska hållfasthetsvärdena 
för maskinsorterat virke beräknade enligt SS-EN 384 räknas upp 12 % jämfört med 
motsvarande värden för visuellt sorterat virke. (Träguidens webbplats 2004.11.02) 
 
 
Visuell hållfasthetssortering: SS-EN 518 
Någon enhetlig europeisk sorteringsstandard finns inte utan bara en övergripande 
standard som anger minimikrav på sorteringsregler och som listar ett antal godkända 
sådana. För Norden anges INSTA 142, en gemensam nordisk T-virkesstandard som 
ersatt de nationella T-virkesreglerna. INSTA 142 innebär endast mindre ändringar i 
förhållande till de tidigare svenska T-virkesreglerna. Exempel på detta är lättade 
kvistkrav för Tl8 (omdöpt till Tl) och mildare behandling av genomgående 
flatsidekvistar. SS-EN 518 kommer att i omarbetad form utgöra en del av en 
harmoniserad standard för konstruktionsvirke. (Träguidens webbplats 2004.11.02) 
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Maskinell hållfasthetssortering: SS-EN 519 
Standarden ger regler för godkännande, användning och kontroll av 
sorteringsmaskiner, framtagning av maskininställningar samt visuell 
kompletteringssortering och märkning av virket (Sterley 1999).  
En arbetsgrupp inom kommittén TC124/WG1 har arbetat med att ta fram 
provningsmetoder för laboratoriebruk. Totalt 16 standarder finns för bl a fastställande 
av hållfasthetsegenskaper hos konstruktionsvirke, limträ, träbaserade skivor, spik- och 
spikplåtsförband, takstolar, vägg- och golvelement. (Träguidens webbplats 
2004.11.02) 
 
 
Hållfasthetsklasser och bestämning av karakteristiska värden:  
SS-EN 1194  
Fyra hållfasthetsklasser definieras: GL24, GL28, GL32 och GL36. Siffrorna anger 
den karakteristiska böjhållfastheten i MPa vid en balkhöjd på 600 mm. I de olika 
hållfasthetsklasserna kan limträet vara homogent (samma lamellkvalitet i hela balken) 
eller kombinerat (lägre lamellkvalitet i den inre delen än i de yttre delarna). 
Böjhållfasthet och elasticitetsmodul är lika för homogent och kombinerat limträ 
medan övriga hållfasthetsvärden och densitet är högre för homogent limträ. Den i 
Sverige vanliga hållfasthetsklassen L40 har vid balkhöjden 600 mm ett karakteristiskt 
värde på cirka 33 MPa och ligger alltså något över GL32.  
För att säkerställa att de karakteristiska värdena beräknas på ett enhetligt sätt ur 
resultat från provningar av definierade populationer av virke finns en standard SS-EN 
384. Den ska användas för att ta fram de värden som ligger till grund för inordning av 
olika sorteringsklasser och träslag i C-klasserna (se SS-EN 338). (Sterley 1999) 
 
 
Sorteringsstandard SS-EN 1611-1/A1 
Denna sorteringsstandard beaktar följande särdrag:  

1. Kvistar, friska/torra eller delvis fastvuxna/barkringade/röt- eller lös-/horn- och               
bladkvistar 

2. Barkdrag  
3. Kådlåpor  
4. Kådved  
5. Reaktionsved (tryckved)  
6. Kraftig snedfibrighet, inbegriper också vresved  
7. Toppbrott och liknande avvikelser  
8. Röta  
9. Blånad eller fast röta  
10. Insektsangrepp   
11. Vankant  
12. Märgförekomst  
13. Sprickor och deformationer 

 
 
Inordning av visuella sorteringsklasser och träslag i 
hållfasthetsklasserna: SS-EN 1912 
För att inte onödigtvis tvinga fram provning av virke finns en standard som inordnar 
ett hundratal kombinationer av visuella sorteringsklasser och träslag i C-klasserna 
enligt SS-EN 338 (se tabell 14 och 15). För de angivna kombinationerna finns lång 
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användningserfarenhet och/eller tillfredsställande provningsresultat. Det stora antalet 
kombinationer förklaras av att det på den europeiska marknaden används flera 
sorteringsregler godkända enligt SS-EN 518 och att dessa tillämpas på många olika 
träslag. Gröna Boken, nordiskt trä och T-virkesregler och liknande regelverk kommer 
att ersättas eller konkurreras ut av mer internationellt baserade regler. (Träguidens 
webbplats 2004.11.02) 
 

  INSTA 142 DIN 4074 BS 4978 

C30 T3  S13    

C24 T2  S10  SS  

C18  T1      

C16    S7  GS  

C14 TO     

 
O/S Kvinta Utskott Vrak 

Gröna boken (1960) 
I II III IV V VI  VII 

A B C D 

Nordiskt Trä (1994) 
A1 A2 A3 A4       

SS-EN 1611-1 (2000)     G2/G4-0 G2/G4-1 G2/G4-2 G2/G4-3 G2/G4-4 

 
I jämförelse med sorteringsöverenskommelsen Nordiskt trä anges i SS-EN 1611-1 
inte specifikt särdragen ringsprickor, lyror, vattved, stockblånad och kvistkrypning 
(ibid). 
 
Limregler 
”Det finns många provningsmetoder som avser bestämning av fuktbeständighet hos 
lim. I litteraturen förekommer många begrepp för beskrivning av fuktbeständighet 
som väderbeständig, kokfast, temperaturbeständig, kallvattenbeständig, begränsat 
vattenbeständig. Dessa begrepp syftar till olika provningsmetoder. Nedan listas olika 
standarder som avser limmets beständighet. 
 
I Sverige gäller följande: 
BFS 1998:39 Ur Boverkets konstruktionsregler (BKR) 
 
5 Träkonstruktioner 
5:21 Klimatklasser 

Tabell 14. Standarden, SS-EN 518, möjliggör en indirekt jämförelse mellan olika 
sorteringsklasser, t ex enligt nordiska, tyska och engelska regler för furu/gran. (Träguidens 
webbplats 2004.11.02) 

Tabell 15. Ungefärliga relationer mellan de olika sorterna - kvalitetsklasserna i den nya europeiska 
standarden, den nordiska sorteringsöverenskommelsen Nordiskt trä och den äldre Gröna boken. 
(Träguidens webbplats 2004.11.02) 
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Klimatklass 0 karakteriseras av en miljö vars relativa fuktighet endast under några 
få veckor per år överstiger 65% och i genomsnitt inte överstiger 
40% 

Klimatklass 1 karakteriseras av en miljö vars relativa fuktighet endast under några 
få veckor per år överstiger 65% och aldrig når 80% 

Klimatklass 2 karakteriseras av en miljö vars relativa fuktighet endast under några 
få veckor per år överstiger 80% 

Klimatklass 3 karakteriseras av en miljö som ger ett större fuktinnehåll i 
trämaterialet än det som svarar mot klimatklass 2 

5:42 Limträ 
Limträ bör tillverkas, kontrolleras och märkas enligt Regler för tillverkningskontroll 
av limträ och limmat konstruktionsvirke, Svensk limträkontroll 1997:1 (L-regler 
1997:1) 
 
5:442 Lim 
Lim som uppfyller fordringarna för limtyp I enligt SS-EN 301 kan användas för 
konstruktioner i samtliga klimatklasser. Lim som uppfyller fordringarna för limtyp II 
kan användas för konstruktioner i klimatklasserna 0-2 
 
SS-EN 301:1992 Lim - Lim av fenol- och aminoplast för bärande träkonstruktioner - 
Klassificering 
Kraven i standarden avser endast lim inte konstruktioner. Lim som motsvarar kraven i 
denna standard för respektive limtyp kommer att fungera tillfredställande i en bärande 
konstruktion under förutsättning att limningen har utförts på ett korrekt sätt. 
 
Limtyp I får användas i alla klimatklasser, långvarig användning vid höga 

temperaturer, användningstemperatur > 50ºC, full väderexponering, 
RF>85% temp 20ºC 

Limtyp II får användas i klimatklasser 0-2, uppvärmda och ventilerade byggnader, 
utvändigt väderskyddade, kortvarig väderexponering 

 
Lim i denna standard ska motsvara kraven vid provning enligt EN 302, del 1-4. EN 
302 del 1-4 omfattar följande provningar: skjuvhållfasthet, delaminering, 
tvärdraghållfasthet, skjuvhållfasthet efter krympning. 
 
L-regler 1997:1 
Reglerna avser säkerställa limträs och limmat konstruktionsvirkes hållfasthet, styvhet 
och beständighet. 
Produkterna ska uppfylla de tekniska krav som anges i EN 386 Glued laminated 
timber – Performance requirements and minimum production requirements. Enligt 
denna standard ska lim uppfylla krav enligt EN 301 för limtyp I eller II. Lim ska 
väljas med avseende på användningsområde, träslag, ev. impregnering och 
produktionsmetod. Limforbandens hållfasthet och beständighet testas enligt EN 391 
Glued laminated timber – Delamination test of glue lines och EN 392 Glued 
laminated timber – Shear test of glue lines. 
 
I äldre litteratur förekommer många begrepp som beskriver beständigheten. Dessa 
finns definerade i en gammal standard BS1204: Part 1:1979 Synthetic resin adhesives 
(phenolic and aminoplastic) for wood Part 1 Specification for gap-filling adhesives. 
Limmen delas i fyra typer: 



Olof Larsson 
Examensarbete i Träteknik, IKP 
 

 68

WBP (Weather-proof and boil-proof) limfogar är beständiga för väder, 
mikroorganismer, kallt och kokande vatten, ånga och torr värme 

BR (Boil-resistent) bra beständighet mot väder och för kokande vatten, men 
uppfyller inte krav för långvarig exponering som WBP lim kan utstå. Limfogar 
är beständiga mot kallt vatten och mikroorganismer 

MR (moisture-resistent and moderately weather-resistant) kan motstå exponering för 
väder bara några år, bra beständighet mot kallt vatten för lång tid och varmt 
vatten begränsad tid, faller vid kokningstest. Beständiga mot mikroorganismer 

INT (Interior) limfog är beständig mot kallt vatten men inte beständig för 
mikroorganismer. 

 
När Europastandarderna EN 301 och EN 302 var färdiga ersatte dessa standarder krav 
i BS 1204 för WBP och BR lim (d v s typ I och II). Krav för MR- lim ska ersättas av 
EN 204 och EN 205 d v s standarder för icke bärande konstruktioner. I EN 204 också 
anges beständighetsklasser. 
 
EN 204 Lim – Trälim för icke bärande konstruktioner – klassificering 
Lim som avses i denna standard är användbara t ex för limning av möbler, 
inredningar, dörrar, fönster, trappor. 
Beständighetsklasser: 
D1  Invändigt i utrymmen där temperaturen endast tillfälligt överstiger 50ºC under 

kort tid med en fuktkvot i träet på högst 15% 
D2  Invändigt med tillfälliga kortvariga exponeringar av rinnande eller kondenserat 

vatten eller vid luftfuktigheter som tillfälligtvis ger en fuktkvot i träet på högst 
18% 

D3  Invändigt med frekventa kortvariga exponeringar av rinnande vatten eller med 
stark påverkan av hög luftfuktighet. Utvändigt i regnskyddat läge 

D4  Invändigt med frekventa långvariga exponeringar av rinnande eller kondenserat 
vatten. Utvändigt regnexponerad men med fullgott skydd genom ytbehandling 

 
En annan provningsstandard för icke bärande lim är DIN 68602. Denna standard delar 
limmen i beständighetsklasser: 
B1 Fogarna tål endast torrt inomhusklimat 
B2 Fogarna tål högre och växlande luftfuktighet samt vatten i viss utsträckning 
B3 Fogarna tål viss påverkan av väder och vind. 
B4 Fogarna tål större påverkan av väder och vind 
Klasserna B1-B4 i DIN 68602 motsvarar i stort klasserna D1-D4 i EN 204. 
 
I Nordamerika används flera standarder avseende fuktbeständighet hos lim. 
ASTM D2559-92 Specification for Adhesives for Structural Laminated Wood 
Products for Use Under Exterior (Wet Use) Exposure Conditions 
ASTM D4688-95 Test Methods for Evaluating Structural Adhesives for 
Fingerjointing Lumber 
ASTM D905-94 Test Method for Strength Properties of Adhesive Bonds in Shear by 
Compression Loading (motsvarar EN 392) 
ASTM D1101 Test Methods for Integrity of Glue Joints in Structural Laminated 
Wood Products for Exterior Use (motsvarar EN 391)” 

 
Utdrag ur Bilaga 1 i Nya limsystem för limträ av Sterley (1999) 

 



Olof Larsson 
Examensarbete i Träteknik, IKP 
 

 69

Bilaga 2 – Användarinstruktioner från limtillverkare 
 
Aktuellt utdrag ur Purbond HB 530:s användarinstruktioner.  
 

 



Olof Larsson 
Examensarbete i Träteknik, IKP 
 

 70

 
 
 



Olof Larsson 
Examensarbete i Träteknik, IKP 
 

 71

Tekniskt datablad över det aktuella limmet Sikabond-545 från Sika AB.
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Bilaga 3 – Tabeller angående genomförande 
Denna bilaga visar kompletterande tabeller med fakta kring kapitlet Genomförande 
(3.2). 
 
Tabell 16 innehåller all data från den kvistschemaläggning som utfördes inför 
urvalsprocessen inför tillverkningen av provbalkar. Kommentaren ”Provbit” under 
kolumnen ”Övrigt” syftar på att fuktkvot och densitet tagits från vederbörlig individ. 
 
Parti 1             

Bräda Individ  <5mm 5-10mm >10mm Sv Övrigt 
1 A 3 7 1 8 Provbit 
  B 4 5 0 5   
  C 4 0 0 4   
  D 4 8 1 5   
  E 7 7 0 3   
2 A 9 7 1 5   
  B 7 5 3 5   
  C 1 8 1 5 Stor kantflisa- Provbit 
  D 7 5 3 5   
  E 4 4 0 3 Märg 
  F 5 1 1 2 Märg 
  G 9 5 0 7   
3 A 9 8 0 11   
  B 7 5 0 9   
  C 4 6 0 5   
  D 3 5 0 3   
  E 1 4 0 5 Märg- Provbit 
4 A 3 1 0 1   
  B 8 0 0 4   
  C 3 2 1 5   
  D 3 3 6 7   
  E         Ful kant- Provbit 
5 A 2 1 7 3   
  B 1 2 4 1   
  C 4 4 3 0 Stor kantspricka- Provbit 
  D 5 10 1 10   
  E 0 5 4 4 En grå yta 
6 A 7 1 0 3   
  B 0 4 0 4 Litet kvisthål 
  C 5 8 0 6   
  D 1 4 0 2   
  E 2 3 1 2   
  F 2 3 1 5   
  G 7 2 1 7   
  H 3 2 3 2 En grå yta 

 

 

Tabell 16. Kvisttätheten för virkesparti 1 och 2. De markerade fälten visar vilka individer som ingår i de 
slutgiltiga provbalkarna. Fortsättning på nästa sida. 
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Parti 1             
Bräda Individ  <5mm 5-10mm >10mm Sv Övrigt 

7 A         Svampangrepp- Kapspår- Provbit
  B 1 3 5 4 Svart svampangrepp 
  C 8 2 2 5 Svart svampangrepp 
  D 1 0 1 0 Liten kådlåpa 
  E 4 2 5 5   
  F 3 1 6 4 Liten kådlåpa 
  G 2 0 2 2   
  H         Kvisthål 
8 A         Ful kant, stor kvist 
  B 0 1 3 1   
  C 1 0 0 0   
  D 1 0 2 2   
  E 1 0 2 2   
  F 0 2 2 0   
  G         Koniskhet 
9 A 7 9 2 8   
  B 9 5 0 10   
  C 6 6 1 5   
  D 5 4 4 5   
  E 8 3 4 6   
  F 10 2 3 6   
  G 9 3 0 3   
  H         Stor spricka 

Parti 2             
1 A         Kvist innehållande bark 
  B 3 3 3 1   
  C 6 1 3 2   
  D 5 5 1 2 Liten spricka 
  E 7 3 6 6   
  F 2 2 2 0   
  G 7 1 5 3 Kantstött- Provbit 
  H 1 3 2 1   
2 A 4 3 4 3   
  B         Fula kvistar 
  C 4 5 2 4   
  D         Ihålig kvist- Provbit 
  E 1 2 6 6   
  F 5 0 5 4   
  G 4 6 3 9   
  H         Gulnad yta- stora kvistar 

 
Tabell 16.  Kvisttätheten för virkesparti 1 och 2. De markerade fälten visar vilka individer som ingår i 
de slutgiltiga provbalkarna. Fortsättning på nästa sida. 
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Parti 2             
Bräda Individ  <5mm 5-10mm >10mm Sv Övrigt 

3 A         Gulnad yta- blottad märg 
  B 7 2 1 4 Gulnad yta 
  C 3 4 1 6 Provbit 
  D 8 4 2 8 Gulnad yta 
  E 3 2 0 2 " 
  F 3 1 1 2 " 
  G 10 0 0 4 " 
  H 1 5 1 4 " 
4 A 3 3 3 6   
  B 7 4 0 5   
  C 6 1 2 2   
  D 6 2 4 6   
  E 3 1 2 3   
  F 4 3 4 3   
  G 6 1 0 4 Aningen gulnad yta 
  H         Gulnad yta- Provbit 
  I         Gulnad yta 
5 A 8 2 8 5   
  B 7 6 9 6 Provbit 
  C 7 7 2 4   
  D 6 3 5 0   
  E 5 2 5 1   
  F 8 2 8 1   
  G 5 1 6 2   
  H 6 2 7 1   
  I 3 7 8 4 Stor spricka 
6 A 4 2 4 4   
  B 9 2 0 2   
  C 9 2 2 1 Liten spricka 
  D 9 2 5 3 Spricka- Provbit 
  E 5 3 3 4   
  F 5 5 5 6   
  G 10 2 0 1   
  H 5 2 7 5   

 
Tabell 16.  Kvisttätheten för virkesparti 1 och 2. De markerade fälten visar vilka individer som ingår i 
de slutgiltiga provbalkarna. 
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Resistensmätaren gav värden med mer varierande karaktär, vilka också skiljde sig 
från torrviktsmetodens värden. Detta visas i tabell 17 nedan. Från en individ från varje 
bräda ur parti 1 togs tre mätvärden med resistensmätaren och tre prover till 
torrviktsmätning. De individer som märkts med ”Provbit” är utelämnade bitar som 
legat mellan individer ungefär i mitten av brädan. Provbitarna som använts höll nästan 
samma längd som övriga individer, d v s nästan 600 mm. 
 

Bräda Individ 
Fuktkvot 

Torrviktsmetod 
[%] 

Fuktkvot 
Resistensmetod 

[%] 
1 A 19,9 21,1 
    19,8 21,1 
    20,0 22,0 
2 C 18,0 20,9 
    17,9 21,2 
    18,1 21,2 
3 E 19,8 20,4 
    976,1 20,4 
    19,7 20,5 
4 E 20,0 22,5 
    19,9 22,0 
    20,0 22,8 
5 C 18,5 22,5 
    18,6 23,0 
    18,9 22,6 
6 Provbit 17,9 19,3 
    18,6 19,9 
    18,5 17,8 
7 Provbit 20,7 23,1 
    20,6 23,3 
    20,5 24,2 
8 Provbit 15,8 15,4 
    15,6 16,2 
    16,0 16,4 
9 Provbit 19,3 21,1 
    19,3 20,8 
    19,5 19,5 

 
 

Tabell 17. Tre fuktkvoter från en individ av respektive brädor ur parti 1. Vid 
beräkning av torrviktsfuktkvoten användes ekvation (2). 
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Informationen i Tabell 18 har tyvärr decimerats efter ett disketthaveri. Tider och 
vikter är hämtade från delamineringsprovningens genomförandefas. Det lilla tecknet ’ 
efter en tidpunkt markerar att tiden är tagen dagen efter den framförvarande tiden. 
 

Provbit
Vikt 

innan 
[g]

Vikt 
efter 
[g]

Vikt 
efter/innan 

[%]

Väntan till 
torkning 

[h]

In i 
torkskåp 
[h:min]

Ut ur 
torkskåp 
[h:min]

Torktid 
[h:min] Kommentar

11 940 1027 109 5 21:45 17:20' 19:35
12 993 0
13 996 0
14 996 1055 106 0 22:30 15:30' 17:00
15 963 1046 109 0 22:30 16:20' 17:50
21 954 999 105 11 21:45 15:30' 17:45
22 988 0
23 966 0
24 991 1088 110 5 22:30 16:20' 17:50
25 950 1012 107 5 22:30 16:20' 17:50
31 975 1077 110 3 21:45 15:30' 17:45
32 941 1025 109 0 21:45 15:30' 17:45
33 936 0 - - - - Klimatskåpshaveri
34 951 1028 108 11 22:30 16:20' 17:50
35 951 1001 105 11 22:30 16:20' 17:50
41 876 967 110 11 21:45 16:50' 19:05
42 887 0
43 893 981 110 0 21:45
44 901 976 108 8 22:30 17:20' 18:50
45 877 949 108 8 22:30 17:20' 18:50
51 468 0
52 878 0
53 873 0
54 881 973 110 8 21:45 18:10' 20:25
55 883 0
61 837 919 110 5 21:45
62 836 0
63 881 0 - - - - Klimatskåpshaveri
64 828 911 110 8 21:45 15:30' 17:45
65 842 908 108 3 21:45 15:30' 17:45
71 911 0
72 882 0 - - - - Klimatskåpshaveri
73 914 0
74 886 961 108 3 22:30 21:00' 22:30
75 871 951 109 3 22:30 17:20' 18:50

Tabell 18. De återstående tiderna och vikterna från delamineringsprovningens genomförandefas. 
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Bilaga 4 – Tabeller och plottar angående resultat 
Denna bilaga visar de tabeller och plottar som arbetet resulterade i. 
 
Tabell 19 nedan innehåller värden från skjuvprovningen samt det slutgiltiga 
skjuvkraften med kommentarer kring brottet. Skjuvkraften fv beräknades m h a 
ekvation (3) och (4). 
 
Tillverk-
nings-

nummer 

Posi-
tion Del Fog Längd 

[mm] 

Tjock-
lek 

[mm]

Höjd 
[mm]

Fu 
[kN]

Trä- 
brott 
[%] 

fv  
[MPa] Kommentar 

1 1 1 1 178 40,5 42,5 15,8 100 8,9   
    1 2 178 41 42,5 18,7 90 10,4   
    1 3 178 41 42 20,1 85 11,3 Tunn kvistnit 
    2 1 178 40,5 42 15,9 95 9,0   
    2 2 178 40,5 42 17 100 9,7   
    2 3 178 40,5 42 18,1 100 10,3 Kvistnit utan verkan 
  2 1 1 178 40,5 41,5 16,6 40 9,5   
    1 2 178 40,5 42,5 15,4 75 8,6   
    1 3 178 40,5 43 17,6 95 9,8 Kvistnit 
    2 1 178 40,5 40 19,7 100 11,6 frekvense histogram 
    2 2 178 40,5 41 19,8 100 11,5 Löper bredvid fogen 
    2 3 178 40 41 17,4 100 10,2 Följer årsringsrikning 
  3 1 1 178 40,5 41,5 19,3 80 11,0 Halv kvistnit bruten 
    1 2 178 41 41,5 18 100 10,2 Helt längs fog 
    1 3 178 40 42 15,2 100 8,8 Sicksack bredvid fog 
    2 1 178 40,5 41 19,2 90 11,1 Helt längs fog 
    2 2 178 40,5 41 14 100 8,1 Kvistnit, mkt längs fog 
    2 3 178 40 41,5 16,5 100 9,6 Kvistnit, kvist knäckt, följer årsring 
  4 1 1 178 40,5 40,5 14,9 100 8,7 Halv kvistnit bruten 
    1 2 178 40,5 40,5 15,1 85 8,8 Halv kvistnit rundgådd 
    1 3 178 40,5 40,5 16,1 95 9,4 Helt längs limfog 
    2 1 178 40,5 41 14,6 100 8,5 Längs fog 
    2 2 178 41 41,5 13,9 55 7,8 Närhet av kvist 
    2 3 178 41 42 17,3 90 9,7   
2 1 1 1 198 41 42,5 18,5 90 10,3 Helt längs fog 
    1 2 198 41 42,5 12,3 20 6,8 Helt längs fog 
    1 3 198 41 42,5 23,3 95 12,9 Halvt längs limfog, hårt material? 
    2 1 198 41 42,5 9,5 35 5,3 Smått penetrerad kvist utan kohesion
    2 2 198 40,5 42,5 15,9 50 9,0 Helt längs limfog 
    2 3 198 41,5 42,5 19,5 85 10,7 Fullt utvecklad dubbel spricka 
  2 1 1 198 40,5 40 18,2 100 10,8 Halvt längs limfog 
    1 2 198 40,5 40,5 19,4 100 11,3 Följande årsring 
    1 3 198 40,5 41 21,3 100 12,3 Helt längs fog, ej skjuvad i fiberriktning
    2 1 198 40,5 41 15,4 100 8,9 Bredvid fog 
    2 2 198 40,5 41 23,6 100 13,7 Helt längs fog 
    2 3 198 40,5 41,5 19,3 100 11,1 Helt bredvid fog 

 

Tabell 19. Värden och kommentarer kring skjuvhållfasthetsundersökningen. Markerade rutor visar icke 
godkända värden. Fortsättning på nästa sida. 
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Tillverk-
nings-

nummer 

Posi-
tion Del Fog Längd 

[mm] 

Tjock-
lek 

[mm]

Höjd 
[mm]

Fu 
[kN]

Trä- 
brott 
[%] 

fv  
[MPa] Kommentar 

 2 3 1 1 198 40,5 42 19,4 100 11,0 Helt längs limfog 
    1 2 198 41 41,5 24,1 85 13,6 Ej penetrerad kvist 
    1 3 198 40,5 41 20,3 100 11,7 Halvt längs limfog 
    2 1 198 41 42 19,2 100 10,7 Följande årsring 
    2 2 198 41 41,5 23,6 100 13,3 Annorlunda sprickbild granska 
    2 3 198 41 41 15,9 75 9,1 Dålig fog 
 4 1 1 198 41 41 19,3 100 11,0   
    1 2 198 41 41 15,2 25 8,7   
    1 3 198 41 40,5 13,4 80 7,7   
    2 1 198 40,5 41,5 21,1 100 12,1 Bredvid fog 
    2 2 198 41,5 41,5 15,9 30 8,9 Längs fogen 
    2 3 198 40,5 41 18,8 100 10,9 Halvt längs limfog 
3 1 1 1 198 41 42 17,6 100 9,9   
    1 2 198 41 42,5 15,5 80 8,6 Kvist mot trä 
    1 3 198 41 42,5 19 100 10,6   
    2 1 198 41,5 42,5 18,3 100 10,0   
    2 2 198 41 42,5 17,5 100 9,7 Tunn limfog 
    2 3 198 41 42,5 17 100 9,4 Tunn limfog 
  2 1 1 198 40 41 17,1 100 10,0 Sicksack bredvid fog 
    1 2 198 40 41 20,8 100 12,2 Följande årsring 
    1 3 198 40,5 41 22,1 100 12,8 Liten penetrerad kvist, helt längs fog
    2 1 198 40 41,5 18,3 100 10,6 Halvt längs limfog 
    2 2 198 40 42 19,1 100 11,0 Halvt längs limfog 
    2 3 198 40,5 42 17,9 100 10,2 Halvt längs limfog 
  3 1 1 198 40,5 41 20 100 11,6 Mkt längs årsringar 
    1 2 198 40 41,5 21 90 12,2 Helt längs fog 
    1 3 198 40,5 42 20,7 90 11,7 Helt längs fog 
    2 1 198 41 41 17,4 100 9,9 Delvis längs limfog 
    2 2 198 40,5 41,5 17,6 95 10,1 Liten kvist ger dålig fästyta 
    2 3 198 41 41,5 19,8 100 11,2 Helt längs fog 
  4 1 1 198 41 40 16,3 95 9,5 Följer limfogen 
    1 2 198 41 40,5 18,1 100 10,4 Följer årsringsrikning 
    1 3 198 41,5 41 18,3 100 10,3 Svår sprickväg nära fog 
    2 1 198 41 40,5 18,5 100 10,7 Tunn limfog 
    2 2 198 41 40,5 19,9 100 11,5   
    2 3 198 41 41 18,7 100 10,7   
4 1 1 1 198 41 42,5 19,1 100 10,6 Mkt tunn fog 
    1 2 198 40,5 42,5 15,4 95 8,7   
    1 3 198 41 42,5 17,2 100 9,6   
    2 1 198 41 42,5 19,2 100 10,6   
    2 2 198 41,5 42,5 17,5 100 9,6   
    2 3 198 41 42,5 18 95 10,0   

 
Tabell 19. Värden och kommentarer kring skjuvhållfasthetsvärden. Mareringar visar icke godkända 
värden enlig SS-EN 386. Fortsättning på nästa sida. 
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Tabell 19. Värden och kommentarer kring skjuvhållfasthetsvärden. Markeringar visar icke godkända 
värden enlig SS-EN 386. Fortsättning på nästa sida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillverk-
nings-

nummer 

Posi-
tion Del Fog Längd 

[mm] 

Tjock-
lek 

[mm]

Höjd 
[mm]

Fu 
[kN]

Trä- 
brott 
[%] 

fv  
[MPa] Kommentar 

4 2 1 1 198 41 41 15,2 100 8,7 Sicksack o rak 
    1 2 198 41 41,5 17,9 100 10,1 Löper med fiberriktning 
    1 3 198 41 41,5 19,7 90 11,1 Enbart längs limfog 
    2 1 198 41 40 18,9 85 11,0   
    2 2 198 41 40,5 17,8 100 10,3   
    2 3 198 40,5 40 16,7 100 9,9   
  3 1 1 198 41 40,5 17,7 100 10,2 Sicksack 
    1 2 198 41 41 21,8 100 12,5 Sicksack 
    1 3 198 41 41,5 17,9 100 10,1 Rakare längs fogen 
    2 1 198 41,5 40,5 19,2 100 10,9 Helt längs fog 
    2 2 198 41 41 20,1 100 11,5 Mkt längs fog 
    2 3 198 41 41,5 15,4 100 8,7 Mkt längs fog 
  4 1 1 198 41 40,5 11,1 100 6,4 Gynnsamma fibervägar? 
    1 2 198 41 40,5 19,4 100 11,2   
    1 3 198 41 40,5 19,6 100 11,3   
    2 1 198 41 40,5 20,1 100 11,6 Längs fogen 
    2 2 198 41 40,5 17,6 100 10,2 Längs fibrer 
    2 3 198 41 40,5 18,3 100 10,6 Längs fogen 
5 1 1 1 198 40,5 41,5 14 100 8,0   
    1 2 198 40,5 41,5 14,7 90 8,4   
    1 3 198 40,5 41,5 16 100 9,2 Stor spricka i bräda 
    2 1 198 41 41,5 18,5 100 10,5   
    2 2 198 41 41,5 20,3 100 11,5   
    2 3 198 41 41,5 18 100 10,2   
  2 1 1 198 40,5 40,5 17,4 100 10,1 Följer fiberriktning 
    1 2 198 40,5 40 15,2 100 9,0 Längt från limfog 
    1 3 198 41 40 15,6 80 9,1 Helt längs fog 
    2 1 198 41 40,5 18 100 10,4 Följer årsringsrikning 
    2 2 198 41 40 11,4 55 6,7 Stor kvist, halft fäst 
    2 3 198 41 40 18,6 100 10,9   
  3 1 1 198 41 41 19,4 65 11,1   
    1 2 198 40,5 40,5 16,4 100 9,6   
    1 3 198 41 41 16,7 100 9,5   
    2 1 198 41 40,5 16,9 100 9,7   
    2 2 198 40,5 41 17,8 100 10,3   
    2 3 198 41 41 17,9 100 10,2   
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Tillverk-
nings-

nummer 

Posi-
tion Del Fog Längd 

[mm] 

Tjock-
lek 

[mm]

Höjd 
[mm]

Fu 
[kN]

Trä- 
brott 
[%] 

fv  
[MPa] Kommentar 

  4 1 1 198 40,5 41 19,5 100 11,3 Längs limfog 
    1 2 198 40 41 15,7 100 9,2 Halvt längs limfog 
    1 3 198 40,5 40,5 17,4 100 10,1 Liten kvist med djup penetrering
    2 1 198 41 41 19,6 90 11,2 Längs limfog 
    2 2 198 41 41 21,4 100 12,2 Liten bit ifrån limfog 
    2 3 198 41 40,5 18,1 100 10,4 Liten bit från limfog 
6 1 1 1 187 41,5 42,5 19,2 75 10,5 Längs fog 
    1 2 187 41,5 42,5 18,2 80 10,0 Kvist 
    1 3 187 40,5 42,5 21,4 80 12,0 Närhet av kvist 
    2 1 187 41 42,5 18,3 100 10,1 Bredvid fog 
    2 2 187 40,5 42,5 19,4 100 10,9 Bredvid fog 
    2 3 187 41 42 17,3 90 9,7 Helt  längs fog 
  2 1 1 187 40,5 40,5 19,1 70 11,2   
    1 2 187 40,5 40,5 18,1 100 10,6   
    1 3 187 40,5 40,5 15,9 100 9,3 Sprött brott 
    2 1 187 41 41 18,5 100 10,6 Svår sprickväg bredvid fog 
    2 2 187 41 40,5 18,3 100 10,6 Fint längs limfog 
    2 3 187 40,5 41 18,5 100 10,7 Fint längs limfog 
  3 1 1 187 40,5 41 16,8 100 9,7 Helt längs fog 
    1 2 187 40,5 41 18,3 100 10,6 Helt längs fog 
    1 3 187 40,5 41 19,2 100 11,1 Helt längs fog o skjuvn över kvist
    2 1 187 41 40,5 15,3 100 8,8 Helt längs fog 
    2 2 187 41 40,5 14,8 100 8,5 Längs fog  
    2 3 187 41 41 18,9 100 10,8 Helt längs fog 
  4 1 1 187 40,5 41 19,5 30 11,3   
    1 2 187 41 41,5 21,5 100 12,2 Delvis följande årsring 
    1 3 187 41 41 19,3 100 11,0 Helt rak intill fogen 
    2 1 186 41 41 16,5 100 9,4 Svår sprickväg bredvid fog 
    2 2 186 41 41 12,3 40 7,0 Stor kvist 
    2 3 186 41 41 18,9 100 10,8 Helt längs fog 
7 1 1 1 195 41 40,5 17,5 95 10,1 Stor kvist 
    1 2 195 41 40,5 18,8 95 10,9   
    1 3 195 41 40,5 17,7 100 10,2   
    2 1 195 41 44 11,8 70 6,3 Stor kvist 
    2 2 195 40,5 44 18,4 100 10,0   
    2 3 195 41 44 16,9 85 9,1   
  2 1 1 195 41 40 21,1 100 12,3   
    1 2 195 40,5 40,5 17,2 100 10,1   
    1 3 195 41 40,5 18,3 100 10,6   
    2 1 195 41 41 22,3 100 12,7 Sicksack bredvid fog 
    2 2 195 40,5 41,5 18,8 100 10,8 Följande årsring 
    2 3 195 41 41,5 17,7 100 10,0 Sicksack bredvid fog 

 
Tabell 19. Värden och kommentarer kring skjuvhållfasthetsvärden. Markeringar visar icke godkända 
värden enlig SS-EN 386. Fortsättning på nästa sida. 
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Tillverk-
nings-

nummer 

Posi-
tion Del Fog Längd 

[mm] 

Tjock-
lek 

[mm]

Höjd 
[mm]

Fu 
[kN]

Trä- 
brott 
[%] 

fv  
[MPa] Kommentar 

7 3 1 1 195 41,5 41 20,4 100 11,5 Längs fog 
    1 2 195 40,5 41 13,8 90 8,0 Längs fog 
    1 3 195 41 41,5 18,3 100 10,3 Sicksack bredvid fog 
    2 1 195 41 40,5 20,1 100 11,6   
    2 2 195 40,5 41 16,9 100 9,8   
    2 3 195 40,5 41 18,8 100 10,9   
  4 1 1 195 41 41 25,6 100 14,6 Ej belastad längs fiberriktning
    1 2 195 40,5 41,5 17,3 100 9,9 Längs årsringsriktning 
    1 3 195 41 41 17,5 100 10,0 Helt längs fog 
    2 1 195 40,5 40,5 17 100 10,0   
    2 2 195 40,5 41 14,2 100 8,2   
    2 3 195 41 41 18,1 100 10,4   

 
Tabell 19. Värden och kommentarer kring skjuvhållfasthetsvärden.  
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Figur 34-40 visar plottar av skjuvhållfastheten fv över 24 värden vardera hos balk 1-7. 

 

BALK 1

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0 5 10 15 20 25 30

Mätvärdesnummer

M
ät

vä
rd

e 
[M

Pa
]

 
Figur 34. Plott över balk 1 med skjuvhållfasthetsvärden mellan 8,1-11,6 MPa. 
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Figur 35. Plott över balk 2 med skjuvhållfasthetsvärden mellan 5,3-13,6 MPa. 
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Figur 36. Plott över balk 3 med skjuvhållfasthetsvärden mellan 8,6-12,8 MPa. 
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Figur 37. Plott över balk 4 med skjuvhållfasthetsvärden mellan 8,7-12,5 MPa. 
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Figur 38. Plott över balk 5 med skjuvhållfasthetsvärden mellan 6,7-12,2 MPa. 
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Figur 39. Plott över balk 6 med hållfasthetsvärden mellan 7,0-12,2 MPa. 
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Figur 40. Plott över balk 7 med hållfasthetsvärden mellan 6,3-14,6 MPa. 
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Tabell 20 åskådliggör de värden som ligger bakom figur 31 där 
delamineringsprovernas resultat plottats. Total och max delaminering beräknades      
m h a ekvation (5) och (6). 
 
 

Provbit
Limfogs-

längd 
[mm]

Tot 
limfogsl 

[mm]

Max 
delam 
[mm]

Tot 
delam 
[mm]

Max 
delam 

[%]

Tot 
delam 

[%]
Kommentar

11 125 750 250 735 100 98
12 125 750 250 708 100 94
13 125 750 250 702 100 94

14 125 750 250 743 100 99
Limlagret ligger 
veckat mellan 
limstyckena

15 125 750 250 697 100 93
21 123 738 246 592 100 80
22 123 738 246 566 100 77
23 123 738 246 633 100 86
24 123 738 171 373 70 51
25 123 738 246 670 100 91
31 124 744 95 162 38 22
32 124 744 41 66 17 9
33 124 744 - - - Klimatskåpshaveri
34 124 744 26 50 10 7
35 124 744 33 95 13 13
41 124 744 52 99 21 13
42 124 744 66 89 27 12
43 124 744 38 68 15 9
44 124 744 48 78 19 10
45 124 744 34 66 14 9
51 124 744 44 63 18 8
52 124 744 33 33 13 4
53 124 744 23 48 9 6
54 124 744 14 32 6 4
55 124 744 44 108 18 15
61 123 738 170 512 69 69
62 123 738 200 517 81 70
63 123 738 - - - Klimatskåpshaveri
64 123 738 203 453 83 61
65 123 738 211 603 86 82
71 124 744 84 127 34 17
72 124 744 - - - Klimatskåpshaveri
73 124 744 85 230 34 31
74 124 744 54 103 22 14
75 124 744 40 102 16 14  

Tabell 20. Delamineringsvärden av balk 1-7. 
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