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Förord 
 
Kunskap om limning och detaljer kring stora limmade tvärsnitt är ett område för 
träbyggande med eftersatt FoU. Samtidigt är god kunskap inom detta område en 
förutsättning för fortsatt utveckling av komponenter och processer för större 
träkonstruktioner.  
 
TräCentrum Norr initierade därför detta projekt under 2006 för att sammanställa  
befintlig kunskap och driva utvecklingen vidare inom området.  
 
Denna rapport är ett resultat från det arbete som drivits under ett par år. Rapporten 
innehåller en litteraturöversikt, analys och provningsresultat från ett antal angelägna 
frågeställningar framtagna av företag inom TräCentrum Norr.  
 
Arbetet har finansierats av TräCentrum Norr och arbetet har genomförts av företag i 
TräCentrum Norr, SP Trätek, Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet. 
 
Jag vill rikta ett varmt tack till alla deltagare för entusiasm och mycket gott samarbete. 
Förhoppningsvis har vi bidragit för att utveckla träbyggnadet i Sverige. 
 
Ett speciellt tack till:  
 
Per Lundgren, Martinsons Trä AB 
Greger Lindgren, Martinsons Byggsystem AB 
Peter Jacobsson, Martinsons Träbroar AB 
Lotta Johansson Jänkänpää, Luleå Tekniska Universitet, FB Engineering AB  
Viktor Rönnblom, Umeå Universitet, Martinsons Byggsystem  
Ulf-Arne Girhammar, Umeå Universitet 
Helena Johnsson, Luleå teknisk universitet 
Göran Berggren, SP Trätek 
Björn Schneider, Fachhochschule Rosenheim 
Per-Johan Gustafsson, Lunds Tekniska Universitet 
Göran Forsberg, SP Trätek 
 
               
Skellefteå augusti 2008 
 
Anders Gustafsson 
SP Trätek  
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Sammanfattning 
 
Rapporten är en sammanställning av det arbete som genomförts inom projektet 
”Utveckling av stora limmade konstruktioner”. Projektet delades in i två huvudområden, 
dels ”Produkt- och förbandsegenskaper för flerskiktslimmade skivor”, dels ”Teknik och 
detaljer kring flerskiktslimmade skivor”.  
 
I den första delen genomfördes ett antal provningar av en fullstor vägg uppbyggd av 
korslimmade skivor. Provningsresultaten visade att krafter i skivor och fogar kan 
beräknas med förenklade antaganden och behandlas i programvara för 
stångkonstruktioner. Ytterligare förfinade beräkningsmetoder bör dock eftersträvas med 
programvaror som kan simulera korslimmade skivor.  
 
Ett stort antal flerskiktsskivor har provats med beaktande av styvhet och böjhållfasthet. 
Resultaten från provningar har vidare använts för verifiering av beräkningsmodeller och 
underlag för processflöde vid tillverkning av flerskiktsskivor.  
 
Resultat från projektet har lett till en bättre produktkännedom och kunskap kring vilka 
delar av produktionen som är av stor betydelse för slutproduktens mekaniska egenskaper. 
Det ger möjlighet till bättre styrning av produktionen och att sågning av brädor bör 
specifikt anpassas för massivträprodukter.   
 
Inom projektdelen ”Teknik och detaljer kring flerskikslimmade skivor” har en 
litteraturgenomgång genomförts för att fastställa befintlig kunskap och vara en 
utgångspunkt för provning och utvärdering av fortsatt arbetet. Det innebar att kunskap 
gällande inlimmade skruvar för klimatklass III och spik- eller skruvlimning inhämtades 
och kompletterande provningar genomfördes.  
 
Ett antal provningar gjordes där annat bland skillnaden mellan inlimmade stänger i skilda 
klimat jämfördes. För inlimmade stänger i klimatklass III (utomhuskonstruktioner) visar 
provningarna på att stora reduktioner för bärförmågan måste göras för 
utomhuskonstruktioner. Det finns dock fortfarande stora frågeställningar kring vad som 
kan hänföras till klimatklass III för t.ex. inlimmade stänger. Det saknas fortfarande 
underlag och beräkningsformler för limfogar.  
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1 Bakgrund 
 
Kraven ökar på den trämekaniska industrin för att utveckla nya produkter och finna 
avsättning för skogsråvaran samt att stärka industrins lönsamhet. Genom att ständigt öka 
kunskapen och utveckla tekniken för nya användningsområden kan den trämekaniska 
industrins lönsamhet förbättras. 
 
Trä används i allt större utsträckning till större inomhus- och utomhuskonstruktioner. En 
ny produkt för trä är stora flerskiktslimmade skivor vars användning har ökat kraftigt 
under de senaste åren. Den senaste tiden av utveckling och byggande med massivträ-
tekniken (Inre Hamnen i Sundvall, Kvarteret Plogen i Umeå m.fl.) samt pågående eller 
genomförda investeringar hos producenter visar på vilja och tro på produkten. Fördelen 
med flerskiktslimmade skivor är förutom möjligheten till alternativa konstruktiva 
lösningar är den potential som finns för bättre utnyttjade av trämaterialets goda 
förutsättningar för anpassning till nya användningsområden.   
 
Utvecklingsarbetet har varit framgångsrikt och bidragit till inte enbart arbetstillfällen vid 
tillverkning av broar och flerskiktskivor utan även en ökad kunskap kring tekniken med 
flerskiktskivor i trä. Detta har även bidragit till underlag till beräkningssätt för 
konstruktioner och för produkter. Nya produktstandarder som skall vara underlag för 
dimensionering håller på att sammanställas på nordisk nivå.  
Trots detta finns det fortfarande ett stort antal frågeställningar och potentiella 
förbättringsåtgärder som skulle öka stora träkonstruktioners konkurrenskraft, inte minst 
för produkter som används för mera avancerade konstruktioner.  

Största användningsområdet är som bärande stomme till flervåningshus men även andra 
typer av byggnader är och kan vara aktuella. Exempelvis har över 500 nya träbroar byggts 
i Sverige under de senaste tio åren. Broarna är efter 10 år i bra skick och fria från 
allvarliga skador och brister som på sikt kan påverka broarnas bärighet. Eftersom 
nuvarande träbroar har visat sig fungera bra finns det en framtida god marknad med 
möjligheter för nya typer av brokonstruktioner. Parkeringshus av trä eller andra 
byggnader som kräver stora fria ytor är andra konstruktioner där flerskiktslimmade skivor 
skulle kunna används. Alla dessa konstruktioner ställer stora krav på väl verifierade 
produkter och väl utformade detaljer.     
 
Vid en genomgång av de områden som idag skapar hinder för fortsatt utveckling och 
anpassning har direkta frågeställningar framkommit som bör belysas och bearbetas för att 
finna framtida lösningar.  

- Egenskaper och förband för flerskiktslimmade skivor 
- Möjligheten att utnyttja inlimmade skruvar i klimatklass II, III 
- Förband i klimatklass III 
- Möjligheten att utnyttja skruvlimmade konstruktioner 
- Tillverkningsmetodik för stora limmade förband (skapande av presstryck) 
- Hur fungerar och beräknas stora limmade förband 
- Vilka limtyper är att föredra  
- Infästningar av stolpar i flerskiktskivor 
 

Några av dessa frågeställningar finns behandlade i olika forsknings- och 
utvecklingsarbeten. De flesta av genomförda arbeten är dock för små eller medelstora 
förband och i inomhusmiljö. Arbeten är oftast enbart presenterade i olika 
forskningsskrifter och anpassningar med praktiska beräkningsmetoder med tillhörande 
informationsmaterial saknas.   
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1.1 Syfte/målsättning 
 
Syftet med projektet är att skapa bättre underlag för konstruktiva lösningar för stora 
limmade konstruktioner i olika miljöer. Det för att stärka kunskapen kring limmade 
konstruktioner och öka möjligheten att använda större limmade komponenter i byggandet.   
 
Mål, del 1: Bestämning av karakteristiska egenskaper för flerskiktslimmade skivor samt 
verifiering och anpassning av beräkningsmodeller för flerskiktslimmade skivor. 
 
Mål, del 2: Analys och sammanställning av befintligt arbete samt skapande av riktlinjer 
och modeller för specificerade detaljer för limmade konstruktioner 

 
1.2 Industrinytta 
Genom att utveckla och förbättra möjligheten att styra uppbyggnaden av flerskiktskivor 
samt öka kunskapen om större limmade konstruktiva lösningarna får industriföretagen 
ökad konkurrenskraft avseende:  

• Anpassning för nya användningsområden 

• Ökad förädlingsgrad av produkter och råvara  

• Ökad teknisk kunskap i företagen 

 
1.3 Arbetsplan 
 
Projektet genomförs i två huvuddelar. Den slutgiltiga omfattningen och innehåll i 
delprojekt 2 har baserats på information som framkommer i delprojektets inledande fas.  
 
1.3.1 Del 1 Produkt- och förbandsegenskaper för 

flerskiktslimmade skivor 
 
Användningen av flerskiktslimmade skivor i bärande konstruktioner har ökat under de 
senaste fem åren. Flerskiktslimmade skivor av trä byggs upp av brädor i flera skikt. 
Brädornas kvalité och placering i tvärsnittet påverkar skivans egenskaper. Det ger stora 
frihetsgrader att skapa olika lösningar på tvärsnittets uppbyggnad baserat på 
gynnsammare fördelning av ingående material i beaktande av mängd, kostnad och 
kvalité.  Det ger också möjlighet till alternativa lösningar i hörn, balkar mm.  
 
Kunskapen hur dessa skivor fungerar under belastning finns presenterad i artiklar och 
rapporter av bland annat Kreutzinger et al. och H-J Blaβ et al.  Beräkningsmodeller och 
ingående materialparametrars påverkan på bärighet och styvhet bör verifieras och vidare 
utvecklas för att nå en optimal anpassning och användning av ingående träråvara.  
Det slutliga målet med projektdelen är att göra simuleringar för att bedöma styrkan hos 
ett uppbyggt tvärsnitt. På så sätt går det framledes att minska behovet av tidsödande och 
kostsamma tester vid minsta förändring av skivornas uppbyggnad. Det första steget i 
projektdelen är att göra provningar för att noggrant bestämma ingående bräders 
karakteristika i relation till slutproduktens karakteristiska värden. I det andra steget 
kompletteras och utvecklas matematiska modeller som beskriver skivornas egenskaper. 
Det tredje steget går ut på att implementera dessa modeller i en datormiljö för att därefter 
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kunna göra simuleringar skivornas uppbyggnad. Enligt principskissen nedan kommer 
huvuddelen av delprojektet beröra kopplingen material-modell-produkt.  

Principskiss: 

 

Behov 
 Objekt 1 
 Objekt 2 

Krav 
 Dimensionerande   
 värden

Material 
Kvalité 
Mängd 
Dimensioner 
Lim 

Produkt 
 Skivtyp X - objekt 1 
 Skivtyp Y – objekt 2 
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1.3.2 Del 2: Teknik och detaljer kring flerskiktslimmade 
skivor  

 
Projektdel 2 har fokuseras kring tre huvudområden. Stora limförband, inlimmade skruv i 
utomhuskonstruktioner och spik/skruvlimning. Beräkningsmetoder för infästningar av 
stolpar har under projekttiden valts bort. Samtliga frågeställningar har utgångspunkt från 
konkreta problemformuleringar vars svar inte fås via handböcker och andra 
beräkningshjälpmedel. Arbetet startades upp med litteratursammanställning (fas a) och 
utifrån den information som framkommit har ett antal provningar genomförts.   
 
a) Inventering och sammanställning av befintlig kunskap  
Syftet med föreliggande delprojekt var att i en första fas analysera och samla in  
tillgänglig information. Med utgångspunkt från inventering analyserades vilka delar som 
saknade praktiska anvisningar och vilka kompletterande arbeten som skulle genomföras.  
 
 
b) Stora limförband 
Stora lastupptagande limförband (> 400x400 mm2) skiljer sig från mindre förband och 
har en spänningsfördelning som ej överensstämmer med små förband. Kunskapen inom 
detta område bör stärkas för att utnyttja fördelarna hos limmade träkonstruktioner och 
element.  Inom projektet bör därför ett antal frågeställningar analyseras. Med 
utgångspunkt från litteratursammanställningen gjordes prioriteringar och togs beslut om 
omfattning.    
 
- Hur stora limmade ytor kan tillgodoräknas vid beräkningar och hur ser 
spänningsfördelningen ut ? 
- Hur fungerar skruv- och limförband tillsammans i ett stor förband?  
 
c) Inlimmade skruvar i utomhuskonstruktioner 
Inlimmade skruvar är idag godkända för enbart inomhuskonstruktioner. Möjligheten att 
använda inlimmade skruvar i utomhuskonstruktioner skall klarläggas. Inlimmade skruvar 
skyddas av trämaterialet och under ett år varierar troligen inte fuktkvoten kring 
inlimmade stänger i direkt relation till relativa luftfuktigheten. En del i arbetet kommer 
därför att vara att fastställa vilket klimat som påverkar en inlimmad skruv i stora tvärsnitt.  
 
d) Beräkningsmodeller vid dimensionering av infästningar för stolpar till 
massivträplattor 
Stolpar till balkonger, parkeringshus och broar dimensioneras vanligen som inspända 
stänger. Dimensionering av infästningar enligt gällande bronorm av exempelvis 
brostolpar innebär att stora teoretiska skjuvkrafter uppkommer. Förband av aktuell typ 
bör därför analyseras för klarläggande av verkliga spänningsförhållanden.   
 
 
 
 
 
 

2 Produkt- och förbandsegenskaper för 
flerskiktslimmade skivor  

 
Syftet med arbetet var att utvärdera egenskaper för massiva flerskiktsskivor i trä samt 
verifiera beräkningsmetoder för sammansatta tvärsnitt. Primärt är det skivornas styvhet 
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som är av intresse. Skivorna är uppbyggda av bräder som limmas i olika skikt korsvis 
enligt samma princip som plywoodskivor. Två typer av skivor har studerats, med tre 
respektive fem skikt. Det finns idag förenklade beräkningsmodeller för flerskiktsskivor, 
som inte tar inte hänsyn till skjuvdeformationer och är därmed giltiga endast för 
spännvidder motsvarande 30 gånger skivtjockleken. 
 
 
2.1 Provning av väggar med bärande korslimmade 

skivor 
Att optimera en konstruktion innebär vanligtvis en sammanvägning av en stor mängd 
olika funktionskrav. Konstruktioner med stor andel trä har visat sig klara dessa 
förhållanden bra. Bärande väggar uppbyggda av korslimmade skivor har förmågan att 
klara höga vertikala laster och laster parallellt planet. Vid höga byggnader ökar kravet på 
den bärande konstruktionen att motstå höga krafter parallellt väggens plan för att 
säkerställa konstruktionens stabilitet. Målet med provning av fullstora väggelement av 
korslimmade skivor har varit att verifiera beräkningar och analysera kompletterande 
förstärkningars inverkan på konstruktionen.  
 
Resultaten från provningarna visar på relativt stora rörelser. Resultaten överensstämmer 
dock mycket bra med resultat från programvara för stångkonstruktioner. Fortfarande 
saknas dock för lite kännedom vad gäller dynamiska laster  
 
Resultat från provningar har inneburet en rekommendation riktad till arkitekter om att det 
alltid skall finnas 600 mm obearbetad vägg vid hörn och under/över fönster för att väggen 
skall kunna anses stabiliserande. 
Ytterligare information redovisas bilaga 1. 
 
 
2.2 Provning av ingående material till korslimmade 

skivor 
Ingående brädors egenskaper påverkar hela skivans beteende. Genom att mäta egenskaper 
för brädor avsedda för flerskiktsskivor uppnås en bättre förståelse för uppbyggnaden av 
olika tvärsnitt. Sambandet mellan brädornas egenskaper och skivans egenskaper ger även 
en verifiering av befintliga modeller för beräkning av egenskaper hos sammansatta 
tvärsnitt.  
Förs samtliga provade skivor har ingående brädors egenvikt och elasticitetsmodul 
bestämts. Arbetet genomfördes vid två olika tillfällen och med icke sorterade sidobräder, 
resultatet framgår av tabell nedan.  
 
Tabell 1 Elasticitetsmodul för brädor 
 Antal Max Min. Medel Standardavvikelse 
Omgång 1 145 st 17447 Mpa 8167 Mpa 12725 Mpa 1685 Mpa 
Omgång 2 138 st 15290 Mpa 5748 Mpa 11140 Mpa 1704 Mpa 
 
 
Ytterligare information om ingående brädor finns presenterade i bilaga 2  
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2.3 Provning av korslimmade skivor 3 och 5-
skitsskivor 

För att utvärdera eventuell koppling mellan brädornas egenskaper och det färdiga 
resultatet har ett antal flerskiktsskivor provats. 
   
Provning har genomförts av korslimmade skivor med avseende på brotthållfasthet och 
styvhet. Provningarna genomfördes i två omgångar med 3-skiktskivor och 5-skiktsskivor. 
Provade skivor indelades i tre olika bredder, 200, 600 och 1200 mm för att fastställa 
inverkan av skivbredd. Resultaten på egenskapskillnader hos provobjekt har betydelse 
som bör beaktas vid två olika situationer, smala bärande väggskivor och för val av 
lämpliga provbitar vid tillverkningskontroll.    
 
I omgång 1 var brädorna i skivornas längdriktning (bärande riktning) stumskarvade och 
skarvarnas placering slumpmässig. I omgång 2 användes fingerskarvade brädor för 
ytskiktsbrädor. Justering gjordes även gällande måtttoleranser för ingående brädor.    
 
Fingerskarvning av virke samt mindre toleranser ger en ökning av hållfastheten för skivor 
med bredden större eller lika med 600 mm. För 3-skiktsskivor med bredden 200 mm fås 
enbart en mindre ökning av medelvärdet för brotthållfastheten, medan för 5-skiktsskivor 
blev resultaten sämre för de bredare skivorna i omgång I. Resultat beror på att 
stumskarvar samt ofullständiga limfogar fick stort genomslag på resultatet för 5-
skiktsskivor med bredden 600 mm, se Figur 1och Figur 2. Standardavvikelsen för 
brotthållfastheten minskar med bredden 600 mm i relation till skivor med bredden 200 
mm.  
 
Betydligt högre värden påräknas för elasticitetsmodul om fingerskarvat material med små 
toleranser används. Skillnader mellan provskivornas bredd 200-1200 mm hade enbart en 
mindre påverkan på elasticitetsmodulen, se Figur 3och Figur 4.  
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Brotthållfasthet 5-skiktsskivor 
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Figur 1  Brotthållfasthet 3-skiktsskivor 
omgång I och II  

Figur 2  Brotthållfasthet 5-skiktsskivor 
omgång I och II 
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Elasticitetsmodul 5-skiktsskivor 
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Figur 3 Elasticitetsmodul för 3-skiktsskivor 
omgång I och II  

Figur 4 Elasticitetsmodul 5-skiktsskivor 
omgång I och II 
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Genomfört arbete har medfört att tillverkningen idag sker med skärpta krav på toleranser 
för ingående material. Tillverkningskontroll av skivor bör för brotthållfasthet och styvhet 
göras med skivor bredare än 200 mm. Används stumskarv i ytskikt innebär det väsentligt 
lägre karakteristiska värden.  
  
Provningarna redovisas i sin helhet i bilaga 2 och 3. 
 
 
2.4 Provning och utvärdering av massivträelement, 

5- och 7-skiktsskivor 
 
Korslimmade skivor har en stor potential för användning till brokonstruktioner. För 
broplattor skiljer last och lastfördelning betydligt i jämförelse med bjälklag till kontor, 
skolor etc. Stora punktlaster förekommer och brottlasten kan i vissa situationer vara 
dimensionerande. Under däck och järnvägshjul på broplattan förekommer mycket höga 
tryck. Brokonstruktionens syfte är att föra över dessa krafter till bärande balkar ner till 
bärkraftig undergrund.  
 
Provningar har därför gjorts med ett antal olika latsfördelningar och lastriktningar för 
utvärdera möjligheten att använda korslimmade plattor till brokonstruktioner.  
 
Provningar av 7 skiktskivor visar att skivan kan användas för tex. broar genom att förses 
med uppstyvande liv och slitskikt. Limning av stora träkonstruktioner är dock fortfarande 
ett litet frågetecken vad gäller lim, metod och presstryck.  
 
Resultaten redovisas i bilagorna 4 och 5.  
 
 
 

3 Teknik och detaljer kring 
flerskiktslimmade skivor 

 
Syftet med denna del var att samla in den information som finns tillgänglig. Många av de 
frågeställningar som uppkommit under genomförd utvecklingsarbetet och konkreta 
byggprojekt är av sådan art att en sammanställning av befintligt arbete bör göras före 
beslut om fortsatt arbete. Arbetet indelades i tre områden  

- Sammanställning av befintlig kunskap 
- Inlimmade skruvar  
- Spik- eller skruvlimmning 

 
3.1 Sammanställning av befintlig kunskap   
Limmade förband omfattar många områden och en mängd olika applikationer. 
Stora lastupptagande limförband skiljer sig från mindre förband och har en spännings-
fördelning som ej överensstämmer med små förband. Kunskapen inom detta område bör 
stärkas för att utnyttja fördelarna hos limmade träkonstruktioner och element.  Inom 
projektet bör därför ett antal frågeställningar analyseras. Med utgångspunkt från 
genomförd litteraturstudie prioriterades ett antal områden där befintlig kunskap och 
dokumentation saknades.  Inom projektet har även kontakt skapats med Per-Johan 
Gustafsson i Lund som har arbetat med gummi i fogar för att nå en jämnare fördelning av 
krafterna i limfogar.  
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Limfogens längd har betydelse för spänningskoncentrationer i en limfog. Betydelsen har 
dock varit oklar och tydliga regler kring limfogens kritiska längd finns ej presenterad. 
Provningar gjordes därför av ett antal limfogar med olika limfogslängder. Högsta värden 
för brottspänning erhölls vid längden 300 mm, se Figur 5. 
 

Skjuvprov av limfog, längd 100-1000 mm
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Figur 5 Brottspänning för limfog med olika längder  
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Provningsförfarande och resultat presenteras i bilaga 6 och 7.  
 
 
3.2 Inlimmade skruvar  
Inlimmade skruvar är relativt vanligt förekommande. Godkännande finns i dag för 
användning av inlimmade skruvar i förhållanden som motsvarar klimatklass 2. En av de 
frågeställningar som uppkommer är under vilka förhållanden inlimmade skruvar 
påverkas, och finns det lämpliga provningsmetoder. För att skapa bättre kunskaper om 
hållfasthetsförändringar genomfördes ett antal prov med inlimmade stänger där 
jämförelser gjordes före och efter genomförda delamineringsprovning av provobjekten. 
För att uppnå fukt och temperatur inverkan på provbitarena användes en standardiserad 
delamineringsmetod. Provningarna visade att draghållfastheten för inlimmade skruvar 
minskade med ca 50 %.   
 
Dimensioneringsvärden för inlimmade stänger gäller vanligen när tillverkningen sker 
med vertikala stänger och då limfyllnad kan konstateras genom att limmet pressas ut.   
Frågeställningar finns vid tillverkning eftersom en stor del av produktionen gäller 
”liggande” ingjutning, vilket innebär att limmet ej kan garanteras fördelas på rätt sätt. 
Sådan tillverkningen sker genom att vid tillverkning läggs lim i hålet och sedan även på 
bulten när den gängas in. Vid jämförelser mellan de två olika tillverkningsmetoderna har 
ingen signifikant skillnad konstaterats för draghållfastheten.  
 
Provningsförfarande och resultat presenteras i bilaga 6. 
 
3.3 Spik- eller skruvlimning 
 
Limförband där spik eller skruv används som presstryck under limningens härdningstid är 
ett område där information saknas. Inom projektet gjordes ett antal initialförsök för att 
bestämma klämkraft från ett antal utvalda skruvtyper. Skjuvprov gjordes även på 
limmade fogar där presstrycket varierade på grund av utförande (antal skruv).  
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Används träskruv med två olika gängstigningar vid limning för att uppnå presstryck finns 
en risk för att skruven kan bidra till dragpåkänningar vinkelrätt limfogen. Inledande 
försök genomfördes och finns presenterade i bilaga 8.  
 
4 Diskussion  
Projektet har omfattat ett mycket brett område med många skiftande frågeställningar.   
Arbetet har dock inneburit att förståelsen och kunskapen kring stora limmade 
konstruktioner har ökat.  
 
Projektet har i många delar enbart påbörjat ett arbete som i många avseenden kräver 
fördjupad insats för att uppnå efterfrågade behov och slutgiltig kunskap. Detta gäller 
speciellt för: 

• Rörelser hos massivträväggar  
• Enkla beräkningsmodeller för limfogar 
• Miljöns påverkan på inlimmade stänger i utomhusklimat 
• Verifiering av egenskaper av inlimmade stänger i produktion 
• Verifiering av egenskaper för limmade skivor i produktion 
• Verifiering av konstruktions-limfog för färdiga produkter 
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Förord 
 
Vid val av nya metoder och produkter styrs ofta investeringar mot kända och 
beprövade fakta. Det är därför angeläget att skapa bättre grundval av fakta för att 
kunna presentera och välja ändamålsenliga lösningar vid beaktande av 
byggmetoder, detaljlösningar och andra byggrelaterade frågeställningar.  
 
Föreliggande rapport utgör en redovisning av delar inom projektet ”Stora limmade 
konstruktioner” som utförts vid SP Trätek. Projektet har finansierats av 
TräCentrum Norr. 
 
Syftet med projektdelen har varit att fastställa korslimmade väggar styvhet och ge 
underlag för projektering av väggar till flervåningshus i trä. Arbetet har baserats 
på provningar gjorda av ett antal väggar i verklig skala.  
 
Leverantörer av provobjekt har varit Martinsons Byggsystem. Till finansiärer och 
alla deltagande i projektet riktas ett varmt tack för värdefullt stöd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Gustafsson 
SP Trätek 
 
Augusti 2008, Skellefteå  
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Sammanfattning 
 
Det byggs allt mer höga byggnader av trä och därmed ställs högre krav på 
horisontell bärförmåga hos väggar för att uppta ökade vindlaster. Bärande väggar 
uppbyggda av korslimmade brädor har stor förmågan att bära både vertikala och 
horisontella laster.  

Syftet med projektet har varit att inhämta kunskap och utveckla byggmetoder till 
gagn för kommande träbyggprojekt. Målet för projektet har varit att finna en 
tekniskt lösning för att uppnå erforderliga krav på väggars skivstabilitet. 

Rapporten visar resultaten från provning av ett antal väggar uppbyggda av 
korslimmade skivor, med och utan kompletterande förstärkningar. Genom att 
komplettera väggarna med horisontellt liggande reglar uppnås ökad bärförmåga 
men väggarnas styvhet påverkas obetydligt. Genomförda provningar visar att:  

- horisontella rörelser uppkommer redan vid relativt små laster 
- brott i fogarna mellan skivorna uppkommer vid ca 120-140 kN 
- brott i limmad överliggare uppkommer vid 140-160 kN 

 

Förstärkningarna gör att väggen fungerar som en styv skiva vid normala 
brukslaster. Finita elementberäkning enligt kap. 4.2 ger en utböjning på 3 mm vid 
40 kN medan för väggar i omgång 2 erhölls en utböjning av ca 5 mm. Skillnaden 
mellan teoretiskt värde och provade väggar kan hänföras till deformationer i 
upplag för provade objekt samt att redovisad beräkning avser en 5-skiktsskiva 
med mindre geometriska avvikelser.          
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1. Bakgrund och inledning 
 

Att optimera en konstruktion innebär vanligtvis en sammanvägning av en stor 
mängd olika funktionskrav. Konstruktioner med stor andel trä har visat sig klara 
dessa förhållanden bra. Bärande väggar uppbyggda av korslimmade brädor har 
stor förmågan att bära vertikala och horisontella laster. Vid höga byggnader ökar 
kravet på den bärande konstruktionen att motstå stora horisontella laster i väggens 
plan för att säkerställa byggnadens stabilitet.  

Denna rapport är en sammanställning av ett antal provningar av fullstora 
väggelement för att fastställa och verifiera väggarnas förmåga att motstå stora 
laster parallellt väggens plan.  

 
Undersökningen är utförd som en teoretisk studie med verifieringsförsök.  
Resultat och värden i rapporten är endast avsedda att användas för provade objekt 
eller likvärdiga konstruktioner.    
 
 

 
2. Krav på bärande väggar 
 
2.1 Allmänt 
 
De krav som ställs på väggar är bärförmåga, isolerande förmåga och integritet 
(täthet). Kravens nivå bestäms av vilka yttre krafter som verkar på väggarna i 
form av statiska eller dynamiska laster, ångtryck, temperatur mm. Förutom 
fysikaliska krav bör även en vägg kunna tillverkas rationellt och till ett 
konkurrenskraftigt pris.  
 
Vertikal bärförmåga hos väggskivor utförda med korslimmade brädor finns väl 
dokumenterade i ett antal rapporter och kan relativt enkelt provas med mindre 
provobjekt med god tillförlitlighet. Skjuvhållfastheten hos mindre provbitar kan 
även fastställas med relativ god tillförlitlighet.  
 
Väggens förmåga att uppta horisontella laster är däremot svårbedömd i och med 
att den består av flera sammansatta skivor där olikartade rörelser uppkommer i 
fogar, underlag och kompletterande reglar, vilket påverkar hela väggens beteende. 
 
Hur stora horisontella laster en stabiliserande vägg skall dimensioneras för beror 
av ett antal faktorer:  
- byggnadens läge 
- byggnadens höjd 
- planlösningens utformning 
- vägglängder 
- öppningars placering 
- öppningars storlek  
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För ett 6-våningshus med normal utformning av planlösningar, fönsterstorlekar 
kan den horisontella lasten på en vägg i understa plan uppgå till 100-150 kN.  
 
De rörelser som uppkommer i en stabiliserande korslimmad vägg kan hänföras till 
underlagts deformation, fogarnas eftergivlighet och skivornas utböjning.  
   
 
 
 
3. Provning av deformation upplagslist 
 
Deformation hos sylomerlist har tidigare genomförts i dokumenterade provningar. 
De provningarna har dock genomförts med små provbitar. Presenterade 
provningar genomfördes för att verifiera tidigare provningar och beräknade 
värden.  
  
3.1 Förutsättningar och provmetod 
 
Väggen placeras på en hyvlad bräda som låses till underlaget. Mellan vägg och bräda 
placeras en sylodynlist av typen NF med bredden 41 mm och tjockleken 25 mm. 
Horisontell last påförs ca 70 mm ovan sylodynlistens centrum, se Figur 1. Väggens och 
listens längd var 4000 mm.  
 

 
Figur 1 Provningsuppställning för provning av upplagslistens  
deformation  

 
 
 3.2    Resultat 
Inledningsvis deformeras sylodynlisten och vid ca 2,3-2,5 kN fås rörelser av väggen. 
Last-deformationskurva framgår av Figur 2.     
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Figur 2 Diagram last-deformation   
 

 
Bestämning av friktionskoefficient 
Friktionskraftens storlek är proportionell mot normalkraften och är oberoende av 
kontaktytans storlek. 
 
Friktionskoefficienten kan skrivas som: 
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Beräkning av sylodynens skjuvmodul (0-2 mm) 
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Tidigare genomförda provningar på små provbitar visade ett värde på 
skjuvmodulen på ca 3,5 MPa och friktionskoefficient 0,68.  
Skillnaden mellan provningarna kan hänföras till de olika provningsmetoderna. 
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4. Provningar av väggars skivstabilitet 
 
Testning av väggar har genomförts i två olika omgångar. Den första provningen 
genomfördes i december 2006 och omfattade en vägg. Baserad på kunskap från 
provningen och behovet att verifiera förstärkta väggar genomfördes ytterligare 
prov under november 2007. Omgång II omfattade likartade väggar och en vägg 
där insidan var klädd med gips, sammanställning av provningar se Tabell 1.  
 
Tabell 1 Sammanställning av genomförda provningar  
 Beskrivning  Hänvisning 
Omg. 1, 
prov 1  

Utan förstärkningar Kap. 4.3 
Provningsförfarande 
och resultat vägg 1, 
omgång 1 

Omg. 2  
prov 1 

Med förstärkningar, utan infästningar mot 
underlag 

Kap. 4.4 
Provningsförfarande 
och resultat vägg 1, 
omgång 2 

Omg. 2  
prov 2 

Med förstärkningar, med infästningar mot 
underlag 

Kap. 4.5 
Provningsförfarande 
och resultat, vägg 2, 
omgång 2 

Omg. 2  
prov 3 

Med förstärkningar, med infästningar mot 
underlag 

Kap. 4.6 
Provningsförfarande 
och resultat vägg 3, 
omgång 2 

Omg. 2  
prov 5 

Med förstärkningar, utan infästningar mot 
underlag, med gips 

Kap. 4.7 
Provningsförfarande 
och resultat vägg 4, 
omgång 2  

 
 
4.1 Provobjekt 
 
Väggarna i samtliga provningar var uppbyggd av flerskiktskivor med tjocklekarna 
85 mm och 95 mm. Sammanfogningen av skivor var gjord med fyra stycken 
dymlingar per fog.  Tvärsnittet bestod av tre skikt med tjocklekarna 19+47+19 
mm och brädornas bredd var 95 mm. Material var gran och brädorna limmades 
tillsammans med melaminlim. Väggarna hade en total bredd på 4,0 meter och 
höjden 2,9 meter. Väggen hade även en öppning med måtten 1,2x2,4 m2. Mått och 
öppningens placering framgår av Figur 3.  
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Figur 3  Laster på provvägg  
 
 
4.2 Teoretisk beräkning  
 
Beräkningar kan göras med Finita Elementmodeller, FEM, eller med förenklade 
stångmodeller. Nedan redovisas en kortfattat beräkning enligt FEM.   
 
3D-CADmodellen visar en limmad massivträvägg i dimension 95x2850x4000 millimeter. 
Väggen består av fem skikt brädor med tjockleken 19 mm. Ytskikt och mittskikt är 
uppbyggda av stående brädor. Skikt 2 och 4 består av liggande brädor. 
 

 
Figur 4  Väggens dimensioner. 
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Modelleringens förutsättningar: 
• I FEM-simuleringen tilldelas brädor bärförmåga och styvhet motsvarande K35 

enligt Boverkets konstruktionsregler, BKR 2004.  
• Last: 40 kN jämt fördelad längs efter den övre kanten. 
• Randvillkor: Fast förankring i nedre vänstra hörnet och rullstöd i högra hörnet,  
       se Figur 5.  

 

 
Figur 5 Vägg, isometrisk vy med laster och randvillkor 
 

 
Figur 6 Vägg, deformationsbild (starkt överdriven) 
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Figur 7  Vägg, Spänningsbild (Färgskalan vald för att  
framhäva var kritiska punkter finns) 
 
 
4.3 Provningsförfarande och resultat vägg 1, omgång 1  
 
Väggen placerades på en styv provbalk och stagades sidledes. Mellan stålbalk och 
provvägg placerades en sylomerlist av typen, NF. Detta för att simulera verkligt 
utförande där en sylomerlist placeras mellan bjälklagselementet och väggens 
översida. För att kunna påföra utbredd last på väggen placerades en stålbalk på 
väggens överkant. Väggen påfördes last via stålbalken och tre stycken spännstag, 
se Figur 8. Uppspänningen avbröts då mindre förskjutningar uppmärksammades i 
punkt E-D. Kraften i stagen blev ca 13 kN/stag vilket ger en utbredd last av ca 
19,5 kN/m. För att undvika krypning i stålstag placerades ett fjäderpaket längst 
upp i varje stag, se Figur 11. Förskjutningarna berodde på att väggens del ovan 
fönsteröppning var några mm högre än sidodelarna vilket medförde att väggens 
mittendel tog all last.  
 

 
Figur 8 Uppställd provvägg   
 

 



13 

Instrumentering av väggskiva 
För mätning av väggens rörelser och krafter användes 15 stycken lägesgivare 
enligt Figur 9,Figur 10. Påförd last och kraft i dragstänger dokumenterades i sju  
stycken lastceller, se Figur 11.    
 
 

 

Figur 9 Lägesgivare I och H 
(övre bilden), lägesgivare G, 
J, K, L och F (undre bilden)  
 

 Figur 10 Lägesgivare E 
och D (övre bilden), 
lägesgivare M,N,O och 
B (undre bilden)  
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Figur 11  Fjäderpaket med lastceller  
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4.31 Resultat 
Förändringen av krafter i vertikal spännstänger registrerades under 
belastningsförsöket. Relativt små förändringar noterades, se Tabell 2

Tabell 2  Förändring av krafter i spännstag under försök 

.   

Stång Ingångsvärde 
(kN) 

Förändring
0-80 kN 

Totalt (kN) 

1 13,1 +10,1 23,2 
2 13,2 +9,5 22,7 
3 11,2 +1,5 12,8 
4 11,2 +1,6 12,8 
5 13,7 -3,0 10,7 
6 13,6 -3,1 10,5 

 

Första större brott erhölls vid en horisontell last av ca 92 kN.  Mindre störningar 
har uppkommit vid 6 tillfällen ,53 kN,64 kN,72 kN, 77 kN, 83 kN, 91 kN och 
första brottet sker vid punkt I, se Figur 13.  

Störningarna kan hänföras till friktion mot stöd eftersom de flesta rörelserna kom 
vertikalt i punkt J.  

Efter första brottet fanns det kvar bärförmåga upp till ca 110 kN. Rörelser under 
försöket blev relativt stora. Total horisontell rörelse uppgick till 32 mm vid lasten 
92 kN. Horisontella rörelserna kan hänföras till mjukt underlag (sylomer).  

Figur 12  Last-förskjutningsdiagram, horisontell last i punkt F,  
förskjutning i punkt A, se Figur 9, Figur 10 
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Figur 13 Händelsediagram, last påförd i punkt F samt momentana händelser i 
lägesgivare A 

 

Provningen gav stor utböjning parallellt skivans plan. Även om hänsyn tas till lyft 
från underlaget kan utböjningen betraktas som stor. Det skulle innebära att väggen 
ej uppträder som en helt styva skiva. En sammanställningar av skivdelarnas 
rotation ger följande värden, se Tabell 3.  

Tabell 3 Jämförelser mellan skivdelar 
Mätpunkter Skillnad mellan 

mätpunkter 
(mm)  

Avstånd mellan 
punkter (mm) 

Lutning (10-3 rad) 

O-A 14,14 2700 5,2 
N-O 3,26 850 3,8 
B-C 0,57 800 0,71 
D-E 0,59 800 0,73 
L-M 0,88 2200 0,4 
J-K 1,73 800 3,8 
G-F 1,4 800 1,7 
H-I 0,69 800 0,86 

    

Totala utböjningen i horisontell riktning och parallellt med skivorna 14,4 mm (5,2 
10-3 rad). Minskas den siffran med värden ovan och under fönsteröppning fås en 
utböjning av ca 10,5 mm.  
 
Beräknas utböjningen för enbart en skiva med bredd 1000 meter och lasten antas 
fördelas i relation till skivornas bredd fås en teoretisk utböjning av cirka. 5 mm.  
 
Det innebär att förstärkningar av väggen bör göras för att minimera risken för 
skadliga deformationer.  
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4.4 Provningsförfarande och resultat vägg 1, omgång 2 
 
4.4.1 Provobjekt  
Väggen placerades på en styv provbalk och stagades sidledes. Väggen placerades 
direkt på stålbalken utan upplagslist. Förstärkningar av väggen har gjorts med 
liggande reglar 45x200 (limskruvad, c200, diameter 4 mm) ovan och under 
fönsteröppning samt i väggens nedre kant, se Figur 15

Figur 15

. Reglarna går förbi 
skivskarvar med ca 300-350 mm. Väggen har även försetts med skruvlimmad 
överliggare av 45x84 mm2 (skruv 2 rader, c200, diameter 4 mm),se . 
 

Figur 16Väggens ”insida” har kompletterats med reglar 45x45 enligt . Reglar 
ovan och under fönster är dragna ca 300-350 mm över skivskarvar gäller även 
regel i väggens underkant.  
 

 
Figur 14 Uppställd provvägg  vägg 1, omgång 2 
 
 

 

Figur 15  Komplettering med regel 45x200 ovan öppning 
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Figur 16  Reglar på väggens insida  
 
 
4.4.2 Provuppställning 
För mätning av väggens rörelser och krafter användes 2 stycken lägesgivare och 
en lastcell placerade enligt Figur 17 och Figur 18 .    
 
  

 
 

 
Figur 17 Placering av lägesgivare,  Figur 18 Horisontell givare (övre 

bilden), vertikal givare (undre 
bilden)  
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4.4.2 Resultat från provning 
Mätning av förskjutning gjordes i två punkter. Horisontell förskjutning mättes 2650 mm 
från balkens överkant och vertikal förskjutning mättes 30 mm från väggens kant. 
 
Dragbrott erhölls av överliggare vid lasten 147,8 kN, Figur 19. Före dragbrottet i 
överliggaren uppkom skjuvbrott i de inlimmade dymlingar. Brotten i dymlingarna kan 
dock ej spåras i last-förskjutningskurvan, se Figur 20. Det kan innebära att överliggarens 
betydelse för väggens brottlast klart överstiger dymlingarnas betydelse av väggens 
bärförmåga. Deformationer presenteras i Tabell 4.   
 
Tabell 4  Deformationer  vid brottlast  
Punkt Last Förskjutning  
Horisontell  148,7 kN 35,9 mm 
Vertikal  148,7 kN 12,7 mm 
 
 

 
Figur 19  Brott i överliggare 
 

Last-föskjutningsdiagram vägg 1, omg 2
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Figur 20  Last-förskjutningsdiagram, vägg 1, omgång 2 
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4.5 Provningsförfarande och resultat, vägg 2, omgång 2  
 
Väggen placerades på en styv provbalk och stagades sidledes. Väggen placerades 
direkt på stålbalken utan mellanlägg i övrigt lika provomgång 1. Förstärkningar av 
väggen var utförd lika som för vägg 1, omgång 2.  
 
Väggen kompletterades med infästning i väggskivans nedre del till stålbalk för att 
undvika allt för stora vertikala deformationer, se Figur 21.  

 
Figur 21 Kompletterande infästning av vägg 
 
 
4.5.1 Provuppställning 
För mätning av väggens rörelser och krafter användes 4 stycken lägesgivare och 
en lastcell placerade enligt Figur 22.    
 

 

 
Figur 22  Beskrivning av lägesgivarnas placering 
 
4.5.2 Resultat från provning 
Mätning av förskjutning gjordes i fyra punkter. Horisontell förskjutning mättes 
2650 mm från balkens överkant och vertikal förskjutning mättes 30 mm från 
väggens kant. Lägesgivarna med beteckningen ”Dymling 1 och Dymling 2” mäter 
inbördes rörelser mellan väggskivorna.  
 
Dragbrott erhölls av överliggare vid lasten 171 kN. Före dragbrottet i överliggaren 
uppkom skjuvbrott i inlimmade dymlingar, vid lasten ca 120-130 kN. Brotten 
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framgår i last-förskjutningskurvan, se Figur 24. Deformationer presenteras i 
Tabell 5. 
 
Tabell 5  Deformationer vid brottlast  
Punkt Last Förskjutning 
Horisontell  171 kN 54,8 mm 
Vertikal  171 kN 13,2 mm 
Dymling 1 171 kN 4,5 mm 
Dymling 2 171 kN 8,3 mm 
 
 

 
 Figur 23 Brott i överliggare 
 
 

Last-förskjutningsdiagram vägg 2, omg. 2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 10 20 30 40 50 60

Förskjutning (mm)

La
st

 (k
N)

Horisontell förskjutning
Vertikal förskjutning
Dymling 1
Dymling 2

Figur 24 Last- förskjutningsdiagram för vägg 2, omgång 2 
 
 
 
 
 
 

 



21 

4.6 Provningsförfarande och resultat vägg 3, omgång 2  
 
Väggen placerades på en styv provbalk och stagades sidledes. Väggen placerades 
direkt på stålbalken utan mellanlägg i övrigt lika provomgång 1. Förstärkningar av 
väggen var utförd lika som för vägg 1, omgång 2.  
 
Väggen kompletterades med infästning i väggskivans nedre del till stålbalk, lika 
vägg 2 i omgång 2. 
 
4.6.1 Provuppställning 
För mätning av väggens rörelser och krafter användes 4 stycken lägesgivare och 
en lastcell placerade lika vägg 2, omgång 2, se Figur 22.    
 
4.6.2 Resultat från provning 
Mätning av förskjutning gjordes i fyra punkter. Horisontell förskjutning mättes 
2650 mm från balkens överkant och vertikal förskjutning mättes 30 mm från 
väggens kant. Lägesgivarna med beteckningen ”Dymling 1 och Dymling 2” mäter 
inbördes rörelser mellan väggskivorna.  
 
Skjuvbrott mellan brädorna vid lasten 164 kN, se Fel! Hittar inte referenskälla.. 
Före dragbrottet i överliggaren uppkom skjuvbrott i inlimmade dymlingar, vid 
lasten ca 115-120 kN. Brotten framgår klart i last-förskjutningskurvan, se Figur 
25.  
 
   Tabell 6  Förskjutningar vid brottlast 
Punkt Last Förskjutning 
Horisontell  164 kN 88 mm 
Vertikal  164 kN 25,8 mm 
Dymling 1 164 kN 9,7 mm 
Dymling 2 164 kN 21,6 mm  

 
 

Last-förskjutningsdiagram vägg 3, omg. 2
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Figur 25 Last- förskjutningsdiagram för vägg 3, omgång 2 
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4.7 Provningsförfarande och resultat vägg 4, omgång 2  
 
 
Väggen placerades på en styv provbalk och stagades sidledes. Väggen placerades 
direkt på stålbalken utan mellanlägg i övrigt lika provomgång 1. Förstärkningar av 
väggen var utförd lika som för vägg 1, omgång 2.  
 
Väggen kompletterades med infästning i väggskivans nedre del till stålbalk för att 
undvika allt för stora vertikala deformationer lika vägg 2, omgång 2.  
Väggen var kompletterad med gips på en sida, se Figur 26. 
  

 
Figur 26 Vägg kompletterad med gipsskiva 
 
 
4.7.1 Provuppställning 
För mätning av väggens rörelser och krafter användes 4 stycken lägesgivare och 
en lastcell placerade enligt Figur 27.    
 

 

 
Figur 27  Beskrivning av lägesgivarnas placering 
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4.7.2 Resultat från provning 
Mätning av förskjutning gjordes i fyra punkter. Horisontell förskjutning mättes 
2650 mm från balkens överkant och vertikal förskjutning mättes 30 mm från 
väggens kant. Lägesgivarna med beteckningen ”Dymling 1 och Dymling 2” mäter 
inbördes rörelser mellan väggskivorna.  
 
Dragbrott erhölls av överliggare vid lasten 171 kN. Före dragbrottet i överliggaren 
uppkom skjuvbrott i inlimmade dymlingar, vid lasten 180 kN. Brotten framgår 
klart i last-förskjutningskurvan, se Figur 30.  
 
Tabell 7  Förskjutningar vid brottlast  
Punkt Last Förskjutning 
Horisontell  180 kN 62,1 mm 
Vertikal  180 kN 14,3 mm 
Dymling 1 180 kN 6,3 mm 
Dymling 2 180 kN 10,5 mm 
 
 

 
 Figur 28 Brott i förstärkningar och dymlingar 
 
 

 
Figur 29  Brottillväxt i gipsskiva i fönsteröppningens nedre hörn 
 
 
 
 

 



25 

 
Figur 30 Last- förskjutningsdiagram för vägg 4, omgång 2 
 

Last-förskjutningsdiagram vägg 4, omg. 2
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5. Diskussion och slutsatser 
 
Samtliga provningar i omgång 2 visar på ett likartad styvhet hos väggarna vid horisontell 
belastning. Förstärkningar av väggarna med liggande reglar ger ingen stor effekt på 
styvheten däremot ökar brotthållfastheten med en faktor 1,3, se Figur 31.    
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0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 20 40 60 80 100 120

Horisontell förskjutning (mm)

H
or

is
on

te
ll 

la
st

 (k
N

)

Provvägg 1
Provvägg 2
Provvägg 3
Provvägg 4

Figur 31 Sammanställning av samtliga väggar omgång 2 
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För att göra en jämförelse mellan provningarna omräknas värden för 
utböjningarna från väggarnas lodlinje till lutningar. Det ger möjligheter till att 
reducera utböjningarna med de vertikala deformationerna och därmed eliminera 
eventuella fel vid infästningar. Beräknade lutningar framgår av Tabell 8.  
 
Tabell 8  Jämförelse med övrigt provade väggar vi horisontell last 50 kN  
Vägg Lutning totalt Lutning reducerad med lyft 
Vägg 1 omg. 1  5,2  10-3 rad  2,9 10-3 rad 
Vägg 1 omg. 2 3,2  10-3 rad         1,1 10-3 rad 
Vägg 2 omg. 2 2,4  10-3 rad 1,9 10-3 rad 
Vägg 3 omg. 2 2,8  10-3 rad 2,2 10-3 rad 
Vägg 4 omg. 2 2,8  10-3 rad 1,9 10-3 rad 
 
Följande kan då konstateras: 
• Förstärkningarna av väggarna ger en minskning av väggens utböjning 

parallellt planet med en faktor 1,6. 
• Infästning av väggen i underlaget enligt bilder ger en ytterligare minskning av 

väggens utböjning men en faktor 1,13. 
• Beaktas lyftningen av väggen reduceras utböjningen med en faktor 1,5(vägg 

1.1 och väggar omgång 2) 
• Beaktas lyftningen av väggen blir skillnaden i omgång 2 små.  
 
Tekniska specifikationer och provningar för väggar som sammanställts i rapporten 
visar att: 

- Horisontella rörelser uppkommer redan vid små laster 
- Brott i fogarna mellan skivorna uppkommer vid ca 120-140 kN 
- Brott i limmad överliggare uppkommer vid 140-160 kN 

 
Jämförelse med beräknade värden ger en god överstämmelse med väggar i 
omgång 2. Förstärkningarna gör att väggen fungerar som en styv skiva vid 
normala brukslaster. Finita elementberäkning enligt kap. 4.2 ger en utböjning på 3 
mm vid 40 kN medan för väggar i omgång 2 erhölls en utböjning av ca 5 mm. 
Skillnaden mellan teoretiskt värde och provade väggar kan hänföras till 
deformationer i upplag för provade objekt samt att redovisad beräkning avser en 
5-skiktsskiva med mindre geometriska avvikelser.       
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Abstract 
This report is a degree project of 10 points. The purpose of the study is to evaluate properties 
(primarily stiffness properties) of solid wood panels with crossed layers and investigate 
different calculation methods. 
 
The plates are built up with three or five layers, the thickness of the plates is 85 respectively 
95 millimetres. The stiffness is evaluated from bending tests. 
There are simplified calculation models that do not include shear deformation, and are thereby 
only valid for spans greater than 30 times the thickness of the plate. 
 
Previous testing of similar plates indicated that the simplified models were not accurate 
enough to be used. Those plates had outer layers consisting of butt jointed wood. In this study 
the plates have outer layers consisting of finger jointed wood.  
To be able to evaluate the calculation methods the modulus of elasticity of the outer layer in 
the panels where measured before the production of the plates.  
 
The simplified calculation models proved to be accurate within their limitations. For shorter 
spans it is possible to adjust the result with a factor depending on the length/thickness ratio. 
It is also possible to calculate the stiffness of the plates using ordinary analytic methods, as 
long as shear deformation is considered.  
 
The properties of the panels depend on how well the glue between the layers can be applied. 
This is not a problem for five layer plates, but has a significant effect on the three layer plates. 



  

Förord 
Detta är ett tio poängs examensarbete som utgör det avslutande momentet på 
högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Umeå universitet. Examensarbetet är utfört på 
uppdrag av SP Trätek i Skellefteå och Martinsons Byggsystem i Bygdsiljum. Arbetet ingår 
som en del i TräCentrum Norrs projekt ”Utveckling av stora limmade konstruktioner”. 
Uppdraget har varit att utvärdera egenskaper (primärt styvhet) hos korslimmade 
massivträskivor samt att se över beräkningsmöjligheter för dessa. 
 
Stort tack till mina handledare Ulf Arne Girhammar vid institutionen för Tillämpad fysik och 
elektronik vid Umeå universitet, samt Anders Gustafsson på SP Trätek.  
Tack även till Göran Berggren och Göran Forsberg på SP Trätek för hjälp med 
provningsgenomförandet, idéer och teknisk support.  
 
Umeå, maj 2007 
 
Viktor Rönnblom 



  

Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att utvärdera egenskaper för massiva flerskiktsskivor i trä samt att 
undersöka beräkningsmöjligheter för dessa. Primärt är det skivornas styvhet som är av 
intresse. Skivorna är uppbyggda av bräder som limmas i olika skikt korsvis enligt samma 
princip som plywoodskivor. Två typer av skivor studeras, med tre respektive fem skikt. Det 
finns förenklade beräkningsmodeller för flerskiktsskivor i trä och syftet med arbetet är att 
utvärdera dessa samt att verifiera skivornas egenskaper. De förenklade beräkningsmodellerna 
tar inte hänsyn till skjuvdeformationer och är därmed giltiga endast för spännvidder 
motsvarande 30 gånger skivtjockleken. 
 
Tidigare har samma skivtyper provats och då var överensstämmelsen med 
beräkningsmodellerna inte acceptabel. Skivorna hade stumskarvade bräder, och testades på en 
spännvidd utanför modellernas giltighet. 
 
Skivorna som utvärderas i denna rapport är uppbyggda av fingerskarvade bräder. För att 
kunna utvärdera beräkningsmodeller mättes varje bräda som ska ingå i ytskikten på skivorna 
med avseende på styvhet. Bräderna markerades för att senare kunna identifieras. 
 
Det visade sig att de förenklade beräkningsmodellerna överensstämmer ganska väl med 
provningsresultaten i de intervall de är giltiga. Det går att korrigera resultatet från de 
förenklade modellerna med en faktor som är beroende av förhållandet mellan skivans tjocklek 
och aktuell spännvidd. Det går även bra att räkna skivorna med vanlig ”handräkning” om man 
tar hänsyn till skjuvdeformationer. 
 
Skivornas egenskaper är beroende av att limningen mellan skikten är fullständig. Detta är 
inget problem för skivorna med fem skikt men ett större problem för skivorna med tre skikt. 
 
Provkropparna har levererats av Martinson Byggsystem i Bygdsiljum och provningar har 
utförts på SP Trätek i Skellefteå. 
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1. Inledning  
Martinsons Byggsystem har sedan en tid tillbaka tillverkat och sålt massivträelement till 
husbyggen. Dessa massivträelement kan användas till en rad olika ändamål, som till exempel 
väggar och bjälklag. I framtiden är det även tänkt att utvidga dess användningomsråde till att 
innefatta mer än bara husdelar. Broar är ett tänkt område. 
I dagsläget finns inget enkelt sätt att beräkna dessa elements egenskaper, de har bestämts 
genom provningar. Syftet med detta projekt är att verifiera olika beräkningsmodeller för 
massivträelement, och främst skivor avsedda för bjälklag. Om en enkel beräkningsmodell 
visar sig ge bra överensstämmelse med försöken så kan en massivträskiva beräknas utifrån 
den aktuella modellen utan att provas. 
 
Inom husbyggen är det i stort sett alltid bruksgränstillståndet (svikt, nedböjningar) som 
bestämmer dimensioner när man bygger med trä. Det som är av största intresse att kunna 
beräkna är därför skivornas styvhet. Elasticitetsmodulen, E-modul, är den egenskap som 
tillsammans med tvärsnittets utformning bestämmer skivans styvhet. 
 
Framöver i rapporten ges en kort introduktion till byggnadsmaterialet massivträ. Därefter 
följer en presentation av olika beräkningsmodeller samt en mätning av det ingående virket i 
skivorna som ska provas. Slutligen utvärderas en provserie med avseende på skivornas E-
modul. Skivorna som tillverkas i dagsläget har bräder med stumskarvar. De provningar som 
jag ska utföra kommer att ha fingerskarvade bräder. 
 
1.1 Avgränsningar 
Följande begränsningar är gjorda: 

� Beräkningar är begränsade till linjärt elastiska 
� Endast belastning vinkelrätt skivans plan, parallellt fibrerna beaktas 
� Skjuvflöden i limfogar beaktas ej 
� Ingen utvädering av skjuvmodul för skivorna är utförd 
� FEM-modelleringar av provkroppar utgår på grund av tidsbrist 
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2. Massivträ – en kort presentation 
Nedan följer en presentation av massivträ samt utvecklingen av massivträbyggande. Dess 
bakgrund, uppbyggnad och egenskaper presenteras kortfattat. Både bjälklag och väggar 
presenteras men tyngdpunken ligger på bjälklag eftersom det är det tänkta 
användningsområdet för den produkt som detta arbete handlar om. 

2.1 Bakgrund 
Utvecklingen av massivträ började i Kanada omkring år 1975 där man hade ett stort behov av 
att bygga nya broar samt renovera befintliga. Trä är en stor naturtillgång i Kanada och man 
började använda tvärspända broplattor av trä [1]. Ett tvärspänt massivträelement är i stort sett 
plankor ställda på högkant sammanfogade med en mekanisk förbindare, se bild 2.1:1. 
Spännkraften i stålstagen kan anpassas för att uppnå erforderlig friktion mellan plankorna så 
att det bildas en skiva av trä. 

 
Bild 2.1:1: Tvärspänt massivträelement sammanfogat med stålstag 

 
Principen med tvärspända broplattor spred sig till Europa i början av 1990-talet där 
utvecklingen tog två riktningar, en mot fortsatt utveckling av broar och en mot utveckling av 
byggnadsdelar i massivträ. Anledningen till att utvecklingen av massivträ för husbyggen tog 
fart var att det fanns ett behov av miljövänliga byggnadsmaterial och rationella 
byggnadssystem [1]. 

2.2 Användningsområde 
Massivträ används i husbyggande primärt som väggar och bjälklag. Dessa är vanligtvis 
uppbyggda i element som sammanfogas på byggarbetsplatsen. Förutom att användas till 
väggar och bjälklag finns det även möjlighet att tillverka balkonger och loftgångar i 
massivträ. 

2.3 Uppbyggnad 
Massiva väggar och bjälklag av trä kan byggas upp på ett flertal olika sätt. Nedan följer en 
beskrivning för några olika principer. Gemensamt för både väggar och bjälklag är att om de 
limmas så appliceras limmet mellan de olika lagren, men inte mellan de enskilda bräderna (så 
kallad kantlimning). 

2.3.1 Bjälklag 

Med bjälklag i massivträ menas bjälklag som till största del är uppbyggda av solitt trä . Det 
finns fyra huvudtyper av massiva träbjälklag, med olika undergrupper: planparallella plattor, 
samverkansbjälklag, lådtvärsnitt samt T-plattor. Planparallella plattor är enkla att bygga och 
använda och om de görs korslimmade (”plywood”) kan de ta upp böjmoment även tvärs 
längdriktningen [2]. Det är i huvudsak denna typ av plattor/skivor som denna rapport 
behandlar. Se bild 2.3.1:1-2 nedan för uppbyggnad och tvärsektion. 
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Bild 2.1.1:1 Korslimmad massivträskiva, tre skikt 

 
Bild 2.1.1:2 Tvärsektion korslimmad massiträskiva, tre skikt 

 
Samverkansbjälklag tillverkas genom att ett betongskikt gjuts ovanpå 
massivträkonstruktionen och på så sätt kan man klara större spännvidder än för ett rent 
träbjälklag. Nackdelen är man får betongens alla svårigheter med uttorkning och egentyngd. 
Lådtvärsnitt och T-plattor byggs upp på motsvarande sätt som exempelvis stålprofiler. 

2.3.2 Väggar 

Massiva träväggar är bärande med stor bärförmåga. Bärförågan kan ofta jämföras med 
betongkonstruktioner. Väggelementen utförs antingen spikade/dymlade eller limmade [2]. 

2.4 Tillverkning 
Tillverkning av massivträ kan ske på byggplatsen eller i fabrik. Limmade element tillverkas 
med fördel på fabrik. 
 
Tillverkning av limmat massivträ kan ske genom att man tar färdig limfog ur ordinarie 
produktionslinje och sammanfogar eller så limmas alla skikt ihop på en gång. För 
sammanpressningen finns det två huvudmetoder; vakuum- och hydraulpressning. 
Vakuumpressningen ger ett jämt presstryck även vid icke plana ytor men presstrycket blir 
lågt. Hydraulpressning kan ske på olika sätt; kall- eller varmpressning samt högfrekvenspress 
[3]. 

2.5 Egenskaper 

2.5.1 Fysikaliska egenskaper 

Relativt traditionell träregelstomme är en stomme av massivträ en tung stomme, som har goda 
värmelagrande egenskaper samt förmåga att buffra fukt. Dess värmelagrande egenskaper kan 
jämföras med tegel som ger en temperaturutjämning inomhus över dygnet [2]. 
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Massivträ har bra brandmotstånd i en fullt utvecklad brand tack vare att det behåller sina 
bärande egenskaper innanför kolskiktet och förkolningszonen. Innan branden är fullt 
utvecklad kan dock rena träytor bidra till att påskynda övertändningen i ett rum. 
Massivträkonstruktioner är mindre känsliga för kollaps än traditionella träregelkonstruktioner 
tack vare sin kompakthet [4, kap3]. 
 
Akustiken i en byggnad av massivträ måste tas i åtanke vid projektering då det uppstår 
störande ljud mellan lägenheter om inte åtgärder vidtas. En åtgärd kan vara att föreskriva att 
lägenhetsskiljande väggar bör förses med dubbla stommar och ljuddämpande isolering. 
Bjälklag kan behöva isoleras för att minska stegljuden. 

2.5.2 Mekaniska egenskaper 

Trä är ett hygroskopiskt material, det vill säga det avger och upptar fukt i förhållande till 
omgivande luft, och sväller och krymper beroende på fuktkvot. Om man använder 
korslimmade element så kommer dessa fuktrörelser att minska väsentligt [2] 
 
Bjälklag av massivträ kan uppta stora punktlaster tack vare dess lastspridande förmåga. [1, 
kap.3] 

2.5.3 Miljö 

Trä är en förnyelsebar råvara som ingår i ett naturligt kretslopp, det är i nästan alla situationer 
det bästa valet av byggnadsmaterial ur miljösynpunkt [10]. 
 
Om råvaran till massivträet kommer från ett uthålligt skogsbruk så blir bidraget till 
växthuseffekten låg [5] 
 
Träets låga egenvikt gör att transporter av färdiga element får större kapacitet jämfört med 
betongelement. Detta innebär att det går att transportera fler kvadratmeter massivträ än betong 
i varje lastbil och detta ger minskade utsläpp. 
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3. Mätning av E-moduler hos material i ytskikt 
För att kunna utvärdera hur E-modulerna hos virket i de yttersta skikten på massivträskivorna 
inverkar på egenskaperna hos den färdiga skivan så måste dessa värden vara kända. Enskilda 
bräder kommer ej att beaktas vid beräkningar, ett medelvärde för de bräder som ingår i lagret 
kommer att användas. E-modulen mäts för böjning parallellt fibrerna. 

3.1 Genomförande 
Mätningarna utfördes fredag den 26 mars 2007 med hjälp av Göran Berggren SP Trätek på 
plats vid Martinsons fabrik i Bygdsiljum. Utrustningen som användes var SP Träteks egen 
och den var kalibrerad enligt deras standarder. 
 
Följande utrustning användes för mätningarna: 

• Bärbar dator med Excel 
• Digital skjutmått Mitutoyo med USB-anslutning 
• Måttband 5 meter 
• Mettlervåg 0-10kg 
• Tareringsvikt 1,513kg samt lastvikt 6,124kg 
• Mätklocka Mitutoyo på magnetstativ 
• Övriga praktiska tillbehör som pennor, bockar etc. 
• Bräder 19x95 millimeter, längde sex meter 
 

Bräderna som mättes hade tvärsnittet 19x95 millimeter men mättes med skjutmått för exakt 
tvärsnittsdata. Längden för samtliga bräder var 6 meter. Antalet bräder var 138 stycken, 
tillräckligt många för att kunna utgöra ytskikten till de provkroppar som senare ska provas. 
Alla bräder märktes på båda sidor med ett löpnummer för att senare kunna identifeieras och 
ligga till grund för jämförelser med beräkningsmodeller. Snittutböjningen förutsattes ligga 
omkring 12 millimeter och detta motsvarar mätklockans halva mätområde. 
 
Mätningen genomfördes enligt den föreslagna standarden prEN 408:2003 (ej bifogad) som ett 
trepunkts böjprov. Bräderna placerades på bockar så att utsticket på vardera sidan blev lika 
stort. En tareringsvikt placerades mitt över mätklockan och när svikten i brädan hade avtagit 
nollställdes mätklockan varvid lastvikten lades på. Nedböjningen mättes då brädan slutat 
svikta. Alla värden matades in i Excel-dokumentet för vidare analys. 
 
För bestämning av den globala E-modulen anges följande samband i prEN 408:2003: 

Idw
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E

××

×
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48
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modul-EE

=

=





=

==

=

brädorsamtligaförgemensamt
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Vid mätningarna konstaterades att utböjningen blev mellan 10 och 14 millimeter med ett fåtal 
avvikelser åt båda håll. Förutom E-moduler för alla bräder så valdes även bräder med 
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avvikande värden på nedböjningen ut för densitetsbestämning. Det skedde med en vägning 

och sedan beräknades densiteten 
V

m
=δ .   (2) 

Ungefär var åttonde bräda vägdes. 

3.2 Resultat 
De fullständiga resultaten av mätningarna kan ses i bilaga 1. Resultaten för de enskilda 
bräderna kommer att användas för att räkna ut ett medelvärde på ytskikten i provkropparna.  
Karakteristiska värden är beräknade enligt Boverkets publikation ”Dimensionering genom 
provning” 
Resultatet för de 138 bräderna visas översiktligt nedan: 
 

Tabell 3.2:1 Sammanfattning mätningar av E-modul hos brädor 
 E-modul 

(MPa) 
Nedböjning 
(mm) 

Yttröghet 
(mm4) 

Densitet för avvikande 
bräder (kg/m3) 

Tvärsnitt 
(mm) 

Max 17447 19,37 57769 515  
Min 8167 9,38 50836 426  
Medel 12725 12,78 54130 463 19,09*93,98 
Std. avvikelse 1685 1,704 1040 1,70  
Variationskoeff. 0,132 0,133 0,019 0,004  
Dim. Värde (5 % 
fraktil) 

9961     

Dim. Värde (50 % 
fraktil) 

12725     

 

Nedan syns ett diagram som tydliggör förhållandet mellan E-modul och nedböjning samt 
visar spridningen i mätvärden. 

Nedböjning i förhållande till E-modul
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Diagram 3.2:2 Samband mellan E-modul och nedböjning för provade bräder. Varje punkt 

representerar ett mätvärde 
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3.2.1 Diskussion 

Det var inte så stor variation av egenskaperna hos bräderna, vissa undantag fanns givetvis. 
Det visade sig att synliga defekter så som ”tjurved” inte hade någon inverkan som gick att 
påvisa. Enstaka bräder fick väldigt stor nedböjning utan att någon synlig orsak fanns. 
Ur diagram 3.2:2 syns det nästan rätlinjiga förhållandet mellan nedböjning och E-modul, 
resultatet var väntat utifrån Hookes lag ( Ε×= εσ ) som anger ett rätlinjigt förhållande mellan 
töjning (nedböjning) och E-modul inom det elastiska området .  
En jämförelse med gällande karakteristiska värden för 5 % -fraktilen (brottgräns) respektive 
50 % -fraktilen (bruksgräns) angivna enligt BKR visar följande: 
 
Tabell 3.2.1:1 Jämförelse mellan mätningar och angivna karakteristiska värden enligt BKR99 
 Mätning BKR99 (K35) 

Brottgräns (5 %) 9961 MPa 9000 MPa 

Bruksgräns (50 %) 12725 MPa 13000 MPa 

 
Virket som användes kan gott och väl jämföras med K35.
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4. Beräkningssätt för flerskiktsskivor 
Det finns flera sätt att beräkna flerskiktsskivor. Skivornas uppbyggnad skulle kräva att man 
tar hänsyn till alla lager och deras respektive egenskaper för en korrekt beräkningsmodell. 
Detta kan förenklas genom att man bortser från de inre lagrens medverkan och endast ser till 
de yttersta lagren. 
 
När man beräknar E-modulen enligt (1) vid provningar så kommer resultatet att innefatta både 
böj- och skjuvdeformationer. Svårigheten i analytiska modeller är att ta hänsyn till 
skjuvdeformationerna i en skiva. Det finns förutom de vanliga skjuvspänningarna även ett 
fenomen rullskjuvning som inverkar på skivans nedböjning. Rullskjuvning beskrivs ytligt i ett 
senare avsnitt men kommer inte att behandlas i beräkningarna. 

4.1 Rullskjuvning 
Rullskjuvning uppträder i de skikt som ligger vinkelrätt längdriktningen. Se figur 4.1:1. 

 
Figur 4.1:1 Rullskjuvning längs årsringarna för en bräda vinkelrätt längdriktningen 

 

Brottet sker mellan årsringarna. Rullskjuvhållfastheten hos trä anges till 0,4-1,1 MPa 
beroende på vilken litteratur som studeras. Rullskjuvmodulen varierar mellan 50-132 MPa, 
alternativt 10 % av skjuvmodulen parallellt med fibrerna [6]. Detta är en egenskap hos trä 
med låga styvhets- och hållfasthetsvärden. På grund av den låga styvheten uppstår stora 
deformationer. För att minska inverkan av rullskjuvdeformationerna kan brädernas bredd 
ökas, ökat presstryck och hög densitet på virket ger också minskade deformationer [3]. 
 
De total bidraget från skjuvdeformationer är mindre än 10 % då förhållandet L/t >30 [1] 

4.2 Beräkningsmodeller 
Det finns förutom den klassiska elasticitetsteorin två olika sätt att beräkna flersskiktsskivor. 
I [1] presenteras en modell som tar hänsyn till samtliga ingående skikt. Det finns en modell 
som presenterats i Tyskland [6] som korrigerar det sammansatta tvärsnittets egenskaper för att 
sedan kunna beräkna det som ett homogent tvärsnitt. Förutom dessa analytiska modeller kan 
beräkningar även ske med datorstöd, finita element modellering (FEM). 

4.2.1 Beräkning enligt Norska modellen (Schubanalogieverfahren) 

Den ”Norska modellen” är hämtad från [1] som i sin tur bygger på Schubanalogieverfahren. 
En flerskiktskiva betraktas som två balkar, A och B, förbundna med oändligt styva förbindare. 

 
Figur 4.2.1:1 Illustration av de två ”balkarna” med styva förbindare 
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Limning mellan lager förutsätts ge en fullständig samverkan. De två balkarna deformeras lika 
mycket av laster. Modellen tar ej hänsyn till skjuvdeformationer. 
Den totala effektiva böjstyvheten fördelas enligt: 
( ) ( ) BAeff EIEIEI )(+=       (3) 

Balk A tilldelas summan av böjstyvheten kring sin egen tyngdpunktsaxel för alla ingående 
skikt och anses ha oändlig skjuvstyvhet. 

( ) ∑∑ ==
n

ii

n

iiA tE
b

IEEI
11 12

     (4) 

 
Balk B tilldelas summan av Steinerbidragen för de enskilda skikten samt den totala 
skjuvstyvheten för skivan (ej visat nedan). 

( ) ∑∑ ==
n
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(5) 

 
Ett yttre moment fördelas till de två ”balkarna” enligt: 

BA MMM +=       (6) 

( )
( )A

eff

A EI
EI

M
M ×=       (7) 

( )
( )B

eff

B EI
EI

M
M ×=       (8) 

Slutligen kan den sammansatta flerskiktskivans effektiva styvhet beräknas: 
( ) ( )

tot

eff

tot
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eff
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E
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×
==

12

    
 (9) 

Vidare kan även moment- och normalkraftpåkänningar i de enskilda skikten och därtill de 
resulterande spänningarna beräknas. Det antas att momentet i balk A ger en 
momentfördelning i tvärsnittet och att momentet i balk B ger normalkraftsfördelningen. Den 
totala spänningen i ett lager är summan av böj- och normalspänningen. 

( ) 2,
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ii
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= σ      (10 a,b) 

( ) i
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×
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= ,σ     (11 a,b) 

Normalt beräknas skivor på en bredd med 1000mm enligt Norska modellen. 
Modellen ger inget direkt sätt att beräkna hållfastheten för den sammansatta skivan.  
Det förutsätts att symmetrin runt mittskiktet innefattar såväl tjocklekar som styvhetsvärden. 
Ingen justering av tvärsnittets tyngdpunkt behöver göras då. I verkliga fall så kommer inte 
tyngdpunkten att ligga exakt i mitten av tvärsnittet då alla lager har en variation i styvhet men 
tillräcklig noggrannhet uppnås om inte skillnaderna bedöms som stora. 
Modellen är giltigt för ett obegränsat antal skikt. 

4.2.2 Beräkning enligt Tyska modellen 

En beräkningsmodell för flerskiktsskivor presenteras i [6]. Tyska modellen bygger på att 
flerskiktsskivans egenskaper beror av det ingående materialets egenskaper som korrigeras 
med olika k-faktorer beroende på aktuell belastningsriktning. Dessa k-faktorer är beroende av 
tvärsnittets uppbyggnad och är härledda på empirisk väg. Modellen tar inte hänsyn till 
skjuvdeformationer och ej heller till att olika skikt kan ha olika styvhetsvärden. När 
förhållandet längden, L, är större än 30 gånger tjockleken, t, så kan skjuvdeformationer 
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am am-2 

am-4 

bortses ifrån enligt den Tyska modellen och därmed är modellen endast giltig för L/t>30. 
Vidare gäller den bara för tre- och femskiktsskivor. 
Normalspänningar i de inre skikten vinkelrätt mot längdriktningen försummas och man har 
antagit ett linjärt spännings-deformationsförhållande samt att tvärsnittet förblir plant enligt 
Bernoullis hypotes. Efter korrigering med k-faktorerna kan tvärsnittet beräknas enligt 
traditionell elasticitetsteori. 
[översättning av [6], fritt tolkat av Viktor Rönnblom] 
 
Följande samband gäller för de olika k-faktorerna: 
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 (12) 

För treskiktsskivor sätts am-4=0. 
Ett frågetecken med den här modellen är vad a1 står för i formlerna för k-faktorerna. Detta har 
inte kunnat besvaras och a1 är ej medräknad vid kommande beräkningar enligt modellen. 
Index 90 anger värden som gäller vinkelrätt mot fibrerna och index 0 parallellt fibrerna. E90 

antas i [6] till 1/30 av E0 . 
K-faktorerna används för att erhålla effektiva hållfasthets- och styvhetsvärden enligt följande: 
 
Belastningsriktning Fiberorientering Hållfasthet Styvhet 
Vinkelrätt skivans plan 
(skiva) 

Parallellt fm,0,eff=fm,0× k1 Em,o,ef=E0× k1 
Vinkelrätt fm,90,eff=(fm,0× k2× am)/am-2 Em,90,eff=E0× k2 

I skivans plan 
(balk) 

Parallellt fm,0,eff=fm,0× k3 Em,o,ef=E0× k3 
Vinkelrätt fm,90,eff=fm,0× k4 Em,90,eff=E0× k4 

Tabell 4.2.2:1 Användning av k-faktorer för olika belastningstyper enligt Tyska modellen 

 

 

 

 
Figur 4.2.2:1 Illustration av tillämpningsfall av reduktionsfaktorerna k1 och k2 vid böjning 

vinkelrätt skivans plan 

 
Maximala böjspänningen i ytterskiktet erhålls genom att proportionera E-modulen för skiktet 
med den effektiva E-modulen för hela skivan: 
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4.2.3 Beräkningar enligt handboksformler 

Handberäkningar är beräkningar tagna direkt ur handböcker samt [7]. Med dessa kan hänsyn 
tas till skjuvdeformationer och sedan kan den sammansatta E-modulen (effektiva E-modulen) 
beräknas. Den effektiva E-modulen kan för en punktlinjelast i mitten av skivan beräknas ur: 

ttvärsnittehelaföryttröghetI

nedböjningy

spännviddL

astpunklinjelP

Iy
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E

tot

tot

eff

=

=
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××

×
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    (14) 

böjskjuvtot yyy +=      (15) 

Böjdeformationer beräknas enligt: 
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      (16) 

Den sammansatta böjstyvheten för tvärsnittet beräknas enligt Steiners sats: 
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    (17) 

Skjuvdeformationer beräknas enligt [8]: 
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β kan sättas till 1,2 för massiva rektangulära tvärsnitt [7] och B avser beräkningsbredd på 
skivan. Den sammansatta skjuvmodulen kan beräknas enligt [9]: 
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     (19 a,b) 

Index I står för ytskikten och inre skikt parallella med dessa och index II för de korslagda 
skikten. 
 
Efter att (16) och (18) beräknats insätts de i (15) för att erhålla den totala nedböjningen. (15) 
insätts i (14) och ger den sammansatta (effektiva) E-modulen. 
 
En balks deformationer beror av dess böjstyvhet och skjuvstyvhet. Skjuvdeformationerna 
kommer att variera med längden och tjockleken på skivan. Vidare kommer de korsande 
skiktens tjocklek att inverka på skjuvdeformationernas storlek. Eftersom G-modulen för de 
korsande skikten är låg (se 4.1 Rullskjuvning) så kommer dessa skikt att bidra till att den 
sammansatta skjuvmodulen blir låg. 

4.2.4 Skjuvdeformationens inverkan på den totala böjstyvheten 

För att studera skjuvdeformationens inverkan gjordes en utvärdering med följande indata: 
skivor uppbyggda av K35 i samtliga skikt, E90=1/30 av E0, G90=Grull=50MPa, 
beräkningsbredd 1000mm, spännvidd 6 meter, punktlinjelast 33,33 kN. Resultatet kan ses i 
diagram 4.2.4:1 nedan: 
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Diagram 4.2.4:1 skjuvdeformationens andel för tre- och femskitksskivor beroende av 

förhållandet L/t. Baserat på teoretiska antaganden 

 
I den Tyska modellen antas att skjuvdeformationerna försummas när L/t>30. Detta verkar 
rimligt om man ser till diagram 4.2.4:1, då skjuvandelen ligger under 10 % för både tre- och 
femskiktsskivan vid detta förhållande. Kurvorna följs inte åt och skillnaden är relativt stor för 
små L/t. Skillnaden i skjuvandelen åskådliggörs i 4.2.4:2. 
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Diagram 4.2.4:2 Skillnad i skjuvandel för tre- och femskiktsskiva baserat på diagram 4.2.4:1  
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4.2.5 Skillnader mellan beräkningsmodeller 

För att avgöra vad de olika modellerna ger för resultat med avseende på effektiv E-modul har 
följande indata använts för en teoretisk jämförelse: treskiktsskiva bestående av bräder av 
kvaliteten K35 i samtliga lager, E90=1/30 av E0, G90=Grull=50MPa, beräkningsbredd 1000mm, 
punktlinjelast 10,0 kN, spännvidd 6 meter. Alla värden, förutom rullskjuvmodulen, är 
karakteristiska och hämtade från BKR99. 
 
Tabell 4.2.5:1 Jämförelse mellan beräkningsmodeller, resultat vid samma indata 
Modell: Tyska Norska Handberäkning 

(Inkl. skjuvdef.) 
Handberäkning 
(Exkl. skjuvdef.) 

Eeff 7529 MPa 7529 MPa 7373 MPa 7529 MPa 
 
Vid denna första jämförelse ger alla modeller samma resultat om skjuvdeformationerna 
försummas. I ovanstående försvinner fördelen hos den Norska- och handberäkningsmodellen 
som kan ta hänsyn till de olika lagrens egenskaper. 

4.2.6 Finita element metoden 

FEM-modelleringar och beräkningar utförs med hjälp av programmet Solid Works (version 
2006) med COSMOSWorks-modul. Modellerna ritas förenklat med de olika lagren som 
solida kroppar. Full samverkan mellan lagren förutsätts. Skivorna kan sedan belastas med 
valfri last varefter deformationer och spänningar kan avläsas. Utifrån dessa data kan en 
effektiv E-modul beräknas enligt (14). FEM var tänkt att jämföras med de verkliga försöken 
men utgår på grund av tidsbrist. 
 
De första modelleringarna i FEM gav en större styvhet än de andra modellerna men ligger 
ändå inom rimliga gränser. Överensstämmelsen mellan FEM och modellerna verkar vara 
marginellt större för femskiktsskivor än för treskiktsskivor. 
 

 
Figur 4.2.6:1 Exempel på deformationsfigur för treskiktsskiva i COSMOSWorks 



 

16 

4.3 Tidigare provningar och beräkningar av flerskiktsskivor 
Det har konstaterats i [8] att provning av skivorna kan ske med en punktlinjelast och att 
ytskiktens egenskaper har en väsentlig inverkan på plattans egenskaper samt att kantlimmning 
av bräder endast ger en väldigt liten förbättring av styvheten. 
 
Vidare har det i [3] konstaterats att en ökning av ytskiktens E-modul med 1000 MPa ger en 
ökad böjstyvhet för skivan med 7-10 % (treskiktsskiva 3x20 millimeter). 
 
En serie förstörande provningar utfördes i januari 2007, på SP Trätek, av flerskiktsskivor 
uppbyggda av stumskarvat virke (i övrigt behandlar rapporten enbart fingerskarvat virke). Vid 
provningar konstaterades att stumskarvarna gav upphov till brott. Provningarna utfördes med 
1800 millimeters avstånd mellan upplagspunkter. Skivorna var 85 respektive 95 millimeter 
tjocka (tre- respektive femskiktsskivor) och således L/t=21,2 för treskiktsskivorna och L/t=19 
för femskiktsskivorna. Detta innebär att skjuvdeformationen har en icke försumbar inverkan 
på nedböjningen och därför kommer en jämförelse med teorin att bli haltande. Vidare 
behandlar inte de teoretiska modellerna stumskarvar. Det är ändå av intresse att se hur 
försöken förhåller sig till teorin för att upptäcka mönster och samband som kan vara 
användbara för tillverkaren. Skivorna provades med tre bredder; 1200, 600 och 200 
millimeter. Detta för att bestämma volymseffekten hos provmaterialet. Nedan visas resultaten 
från förra mätomgången. E-modul beräknad enligt (1) och brottspänningar enligt: 

 
W

M
brott

max=σ       (20) 

 
Tabell 4.3:1 Resultat E-moduler för stumskarvade treskiktsskivor, tjocklek 85 millimeter. 

L/t=21,2 
3-skiktskivor 
(19+47+19mm) 

Antal 
prov 

Medelvärde Standardav. Variations-
koefficient 

5 %-
fraktil 

50 %-
fraktil 

b= 1200 6 7600 MPa 288 MPa 0,038 6939 
MPa 

7517 
MPa 

b= 600 6 7251 MPa 330 MPa 0,046 6493 
MPa 

7156 
MPa 

b= 200 18 7467 MPa 413 MPa 0,055 6662 
MPa 

7401 
MPa 

 

Tabell 4.3:2 Resultat brottspänningar för stumskarvade treskiktsskivor, tjocklek 85 

millimeter. L/t=21,2 
3-skiktskivor 
(19+47+19mm) 

Antal 
prov 

Medelvärde 
(MPa) 

Standardav. Variations-
koefficient 

5 %-
fraktil 

50 %-
fraktil 

b= 600 mm  6 33,23 4,2 0,126 23,4 
MPa 

- 

b= 200 mm 18 28,4 6,9 0,243 15,0 
MPa 

- 
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Tabell 4.3:3 Resultat E-moduler för stumskarvade femskiktsskivor, tjocklek 95 millimeter. 

L/t=19 
5-
skiktskivor 
(5x19mm) 

Antal 
prov 

Medelvärde Standardav. Variations-
koefficient 

5 %-
fraktil 
 

50 %-
fraktil 

b= 1200 6 6914 MPa 455 MPa 0,066 5867  
MPa 

6782 MPa 

b= 600 6 6584 MPa 425 MPa 0,065 5606  
MPa 

6461 MPa 

b= 200 18 6934 985 MPa 0,142 5013  
MPa 

6776 MPa 

 

Tabell 4.3:4 Resultat brottspänningar för stumskarvade femskiktsskivor, tjocklek 95 

millimeter. L/t=19 
5-
skiktskivor 
(5x19mm) 

Antal 
prov 

Medelvärde 
(MPa) 

Standardav. Variations-
koefficient 

5 %-
fraktil 

50 %-
fraktil 

b= 600 mm  6 29,2 5,7 0,195 15,9 
MPa 

- 

b= 200 mm 18 32,7 8,1 0,248 16,9 
MPa 

- 

 
Nedan finns en jämförelse med den Tyska modellen. De teoretiska värdena är framtagna med 
den genomsnittliga E-modulen för de ingående bräderna i ytskikten (11140 MPa) samt en 
antagen E-modul vinkelrätt fibrerna på 300 MPa. Det som utvärderas är korrektionsfaktorn k1 
enligt Tyska modellen, vilken ska ge E-modulen för skivan utifrån ingående E-modul. I 
diagrammen nedan framgår en betydande skillnad mellan teori och praktik. Förhoppningen är 
att kommande prover ska visa en bättre överensstämmelse med teorin. 
 

3-skikt stumskarvad skiva 19+47+19mm

0,8355

0,6822
0,6509 0,6703

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

k1
 e

n
li

g
t 

ty
sk

a 
m

o
d

el
le

n

Teori

b=1200

b=600

b=200

 
Diagram 4.3:1 Jämförelse mellan teori och praktik för stumskarvad treskiktsskiva, tjocklek 85 

millimeter. L/t=21,2 
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5-skikt stumskarvad skiva 5*19mm
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Diagram 4.3:2 Jämförelse mellan teori och praktik för stumskarvad femskiktsskiva, tjocklek 

95 millimeter. L/t=19 
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5. Provningar 

5.1 Inledning 
Provkropparna tillverkades hos Martinsons fabrik i Bygdsiljum och levererades till SP Trätek 
ungefär två veckor innan provningarna började. Innan leverans och tillverkning förvarades 
bräderna på Martinsons fabrik. Vid leverans var skivorna inplastade och således 
väderskyddade. Efter leverans förvarades skivorna i provningslokalen. Lokalen är 
klimatiserad och håller en temperatur på 20oC och en relativ luftfuktighet på 40-45 %. 
Ingen mätning av fuktkvot har skett, varken i bräderna eller i de färdiga skivorna men 
förhoppningen är att beskrivningen ovan ska ge en bild av vilka förutsättningar bräderna 
respektive skivorna har haft. 
 
Skivorna levererades med en längd på sex meter och en bredd på 1,2 meter, två skivor med tre 
skikt och två skivor med fem skikt. Skivornas ytskikt är av fingerskarvade bräder. Bräderna i 
ytskikten är numrerade utifrån mätningen av bräder (avsnitt 3) för att kunna identifieras. I de 
inre skikten är det inte möjligt att identifiera enskilda bräder.  
 
För att undersöka giltigheten i beräkningsmodeller och skalbarheten (volymseffekten) i försök 
och beräkningar provades skivorna med olika upplagsavstånd och bredder. 

5.2 Provkroppar 
Provkropparna bestod av massivträskivor med tre respektive fem skikt. 
 

 
Bild 5.2:1 Provkroppar, överst ses fyra stycken femskiksskivor och därefter fyra 

treskiktsskivor 
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5.2.1 Treskiktsskivor 

Treskiktsskivorna är uppbyggda av två ytskikt parallella med längdriktningen samt ett 
mittskikt vinkelrätt denna. Ytskikten består av de bräder som har känd E-modul enligt avsnitt 
3.2. Mittskiktet består av bräder med låg kvalitet, med okända egenskaper. Ytskikten har 
tjockleken 19 millimeter och mittskiktet 47 millimeter. Total tjocklek på hela skivan 85 
millimeter. 

Figur 5.2.1:1 Tvärsnitt treskiktsskiva totaltjocklek 85 millimeter 

5.2.2 Femskiktsskivor 

Femskiktsskivorna är uppbyggda av två ytskikt parallella med längdriktningen, ett mittskikt 
orienterat som ytskikten samt två skikt vinkelräta mot dessa. Ytskikten består av bräder med 
känd E-modul enligt avsnitt 3.2. Alla skikt består av bräder av samma kvalitet och tjocklek, 
19 millimeter. Total tjocklek på skivan 95 millimeter. 
 Mittskiktet är uppbyggt av stumskarvade bräder. 

Figur 5.2.2:1 Tvärsnitt femskiktsskiva totaltjocklek 95 millimeter 
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5.3 Provuppställning 
Mätningen genomförs enligt den föreslagna standarden prEN 408:2003 som ett trepunkts 
böjprov. Det som frångår standarden är upplagslängden då den behöver kunna varieras för att 
utvärdera olika beräkningsmodeller. Provkropparna läggs fritt upplagda på stöd med flyttbara  
avstånd och belastas i mittpunkten med hjälp av en pressbalk. 
 

 
Bild 5.3:1 Provuppställning för trepunkts böjprov. Bilden visar en femskiktsskiva på upplag 

1800 millimeter och en bredd på 1200 millimeter. 

 
För att mäta nedböjning hos provkropparna används tre lägesgivare. En lägesgivare placeras 
på vardera sidan ungefär 20 millimeter in från kanten rakt under pressbalken på skivans 
undersida, detta för att kunna göra en genomsnittsmätning av nedböjningen och på så sätt 
undvika att eventuella skevheter i skivan ger för stort utslag på resultatet. En lägesgivare 
placeras på lastcylindern för att kunna mäta nedböjningen hela vägen till slutligt brott.  

5.4 Provningsutrutsning 
Provningarna följde SP Träteks standardförfarande. Utrustningen som användes var följande: 

• Riggning/Uppställning: SP Trätek portalrigg för böjprovning 
• Mätsystem  Measurements Group System 5000 (50 Hz sampling) 
• Lastcell  Omegadyne 100kN, regnummer 47d02 
• Lägesgivare 1  HS 50, 50 mm, regnummer 28b31 
• Lägesgivare 2  HS 50, 50 mm, regnummer 28b32 
• Lägesgivare 3 (på lastcell) HS 100, 100 mm, regnummer 28b51 
• Skjutmått 150/600 mm Mitutoyo digital regnummer 27j/27c 
• Måttband   Ironside 5 meter, regnummer 20n09 
• PC med programvara StrainSmart 
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5.5 Genomförande/Metod 
Efter att skivorna anlänt till SP Trätek delades de sex meter långa skivorna i två delar om tre 
meter och transporterades sedan in i provlokalen tills det var dags för provningarna. 
Skivorna provades på olika upplagsavstånd och med olika bredder. Proverna utfördes alltså i 
den ordningen att förstörande provningar utfördes efter de icke förstörande provningarna. 
Efter oförstörande provningar kapades skivorna i ytterligare provkroppar. Alla skivor 
numrerades och namngavs enligt ett system som följer följande uppbyggnad: 

• B (Block, eller sexmetersskiva) 
• 1 (Blocknummer) 
• D (Del av block, eller tremetersskiva) 
• 1(Delnummer) 
• V (Vänster del av block och del) 
• 200 (avstånd från mittlinje vid sågning av 200 millimeters skivbredd) 

Figuren nedan visar schematiskt hur uppdelning och namngivning är uppbyggd: 

 
 
Figur 5.5:1 Schematisk uppdelning och namngivning av provkroppar 

 
Provningarna utfördes på följande sätt; efter att provuppställningen var klar placerades 
provkroppen på stöden. Lägesgivarna placerades och nollställdes. Beroende på vilken sorts 
prov som genomfördes togs lägesgivarna under provkroppen bort (vid förstörande prov) efter 
en förutbestämd nedböjning, vid oförstörande provningar var lägesgivarna kvar under hela 
provningen. Efter att de oförstörande provningarna var klara delades skivorna upp och 
proceduren upprepades. Varje skivas tvärsnitt vid lastpunkten mättes med skjutmått. Data för 
beräkningar hämtades ur programvaran StrainSmart, där det finns numeriska värden för hela 
provförloppet med 50 Hz sampling. Vidare sparades en last-deformationskurva för varje prov.  

5.5.1 Provserier 

Följande provningar utfördes: 
Mätning av E-modul (oförstörande provning) samt brottlast (förstörande provning). 
E-modulen utvärderas för nedböjning vid två lägen. Det första läget bestämdes till två 
millimeter och läge två bestämdes från prov till prov och varierade mellan sex och 15 
millmeter. 
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Provserierna som följande, med samma provtyper och antal för tre- och femskiktsskivor:  
 

Tabell 5.5:1 Provtyper och antal prov av varje typ. 
 E-modul Brottprov 
L=2800, b=1200 4+4 prov - 
L=1800, b=1200 4+4 prov - 
L=1800, b=600 8+8 prov 4+4 prov 
L=800, b=600 4+4 prov 4 prov (tre skikt) 
L=1800, b=200 12+12 prov 12+12 prov 
Totalt 64 prov 36 prov 

5.6 Kommentarer och iakttagelser vid provningar 

5.6.1 Treskiktsskivor 

Treskiktsskivorna har ett mittskikt av dålig kvalitet, vissa är kupiga och bräderna håller inte 
samma dimensioner. Det innebär att det finns glipor mellan bräderna tillsammans med 
kupigheten innebär att limningen mot ytskikten blir brisfällig. Detta märktes framförallt vid 
brottprov men även vid mätning av E-modul på grund av glidningar vid dålig limkontakt. 

 
Bild 5.6.1:1 Varierande kvalitet på mittskikt hos treskiktsskivor 

 

Vid brottprov uppstod i huvudsak två typer av brott; brott i limning mellan skikten samt rent 
träbrott i ytskikten. När upplagsavståndet krymptes till 800 millimeter uppträdde 
rullskjuvbrott (se avsnitt 4.1) vid alla prover.  
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Bild 5.6.1:2 brott i limfog mellan skikt hos en treskiktsskiva. Upplagslängd 1800 millimeter. 

L/t=21,2 

 

 
Bild 5.6.1:3 Rullskjuvbrott hos en treskiktsskiva. Upplagslängd 800 millimeter. L/t=9,4 
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5.6.2 Femskiktsskivor 

Femskiktsskivorna är uppbyggda av bräder av samma kvalitet och har därför inte samma 
problem som treskiktsskivorna med limning. Vid brottprov var det oftast kvistar eller andra 
defekter i virket som initierade brottet. Även för femskiktsskivor uppstod i huvudsak de två 
brottyperna limbrott och träbrott. Vid 800 millimeters upplagslängd räckte inte kapaciteten i 
provutrustningen till för att uppnå brottlast.  

 
Bild 5.6.2:1 Träbrott under lastpunkt hos en femskiktsskiva. Upplagslängd 1800 millimeter. 

Blå linje är rakt under pressbalken. L/t=19 

5.7 Resultat 
E-modulen utvärderades enligt ekvation (1) och brottspänningen enligt (20). 
Beräknade karakteristiska värden utifrån provningarna redovisas fortsättningsvis som 5 % 
respektive 50 % fraktilen, framtagna som i avsnitt 3. Det motsvarar brottgränstillståndet 
respektive brukgränstillståndet. Brottspänningen utvärderas inte olika beroende på den brottyp 
som uppstod utan relateras till spänningen i ytskikten vid brottillfället. På så sätt blir det 
enkelt och rationellt att sedan kunna beräkna tillåten belastning.  
 
För fullständig mätdata se bilaga 2. En korfattad sammanställning av provdata finns i bilaga 3. 
Last-deformationskurvor finns i bilaga 5. 
Resultaten från provningarna av E-modulen kan ses nedan. 
 
Tabell 5.7:1 Uppmätt E-modul vid provningar av treskiktsskivor med olika längd och bredd 
3-skiktskivor 
(19+47+19mm) 

Antal 
prov 

Medelvärde 
(MPa) 

Standardav. Variations-
koefficient 

5 %-
fraktil 
(MPa) 

50 %-
fraktil 
(MPa) 

 L=2800 millimeter 
b= 1200 mm 4 9955 542 0,054 8502 9743 

 L=1800 millimeter 
b=1200 mm 4 8669 514 0,059 7292 8469 
b= 600 mm  8 8659 329 0,038 7942 8577 
b= 200 mm 12 8736 697 0,080 7314 8597 

 L=800 millimeter 
b=600 mm 4 4034 142 0,035 3653 3979 
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Tabell 5.7:2 Uppmätt E-modul vid provningar av femskiktsskivor med olika längd och bredd 
5-skiktskivor 
(5*19mm) 

Antal 
prov 

Medelvärde 
(MPa) 

Standardav. Variations-
koefficient 

5 %-
fraktil 
(MPa) 

50 %-
fraktil 
(MPa) 

 L=2800 millimeter 
b= 1200 mm 4 9370 189 0,020 8864 9296 

 L=1800 millimeter 
b=1200 mm 4 8314 170 0,021 7858 8248 
b= 600 mm 8 8021 339 0,042 7282 7936 
b= 200 mm  12 8149 645 0,079 6833 8020 

 L=800 millimeter 
b=600 mm 4 3718 118 0,032 3402 3072 
 
Brottlaster och tillhörande brottspänningar utvärderades enbart för skivor med bredd 600 och 
200 millimeter och med upplagslängd 1800 millimeter. Resultaten från mätning av 
brottspänningen kan ses nedan. Som sagt tidigare så relateras brottspänningen till spänningen 
i ytskikten oavsett hur det verkliga brottet uppstod. 
 
Tabell 5.7:3 Uppmätt brottspänning vid provningar av treskiktsskivor med olika längd och 

bredd 
3-skiktskivor 
(19+47+19mm) 

Antal 
prov 

Medelvärde 
(MPa) 

Standardav. Variations-
koefficient 

5 %-
fraktil 
(MPa) 

50 %-
fraktil 
(MPa) 

 L=1800 millimeter 
b= 600 mm  4 38,4 8,1 0,211 16,7 - 
b= 200 mm 12 32,5 11,3 0,348 9,5 - 

 L=800 millimeter 
b=600 mm 4 47,7 3,3 0,069 38,86 - 
 

Tabell 5.7:4 Uppmätt brottspänning vid provningar av femskiktsskivor med olika längd och 

bredd 

5-
skiktskivor 
(5*19mm) 

Antal 
prov 

Medelvärde 
(MPa) 

Standardav. Variations-
koefficient 

5 %-
fraktil 
(MPa) 

50 %-
fraktil 
(MPa) 

 L=1800 millimeter 
b= 600 mm  4 45,2 2,8 0,062 37,7 - 
b= 200 mm 12 41,7 6,3 0,151 28,85 - 

 L=800 millimeter 
b=600 mm 4  Ej uppnått (>52 MPa vid prov) 

5.7.1 Diskussion 

Treskiktsskivorna uppvisar en större variation (standardavvikelse) i mätresultaten än 
femskiktsskivorna, både gällande E-modul och brotthållfasthet. Som nämnt tidigare (avsnitt 
5.6.1) så har bräderna i mittskiktet en låg kvalitet med följande limproblem. På grund av detta 
uppnås inte full samverkan mellan skikten och glidningar kan uppstå och på så sätt minska 
styvheten. Vid brottprov av treskiktsskivor uppstod brott ofta mellan lagren i limningen och ju 
smalare skivorna blev desto tydligare blev det. En bredare skiva kan ha dålig limkontakt på 
mindre ytor men tack vare dess bredd kan omkringliggande ytor uppta krafter och fördela 
dessa, det handlar alltså om en spridningseffekt. När skivorna blir smalare ökar risken att 
dålig limkontakt leder till brott. Detta syns om man studerar standardavvikelsen i tabell 5.7:3. 
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Volymseffekten anger det motsatta förhållandet, det vill säga att för en bredare (större volym) 
skiva borde det finnas fler defekter som kan leda till brott. När upplagslängden kortades till 
800 millimeter för treskiktsskivorna minskade standardavvikelsen igen, detta beror på att vid 
så pass korta spännvidder är det andra typer av brott som uppstår, det var i alla fyra tester 
rullskjuvbrott som initierade det slutliga brottet. 
 
Femskiktsskivorna uppvisade inte samma problem med limningen, även om det ändå fanns 
enstaka prov där det skedde ett rent brott i limfogen. Den vanligaste brottypen var ett 
kombinerat lim och träbrott där en defekt i skivan initierade brottet för att sedan orsaka brott 
mellan skikten. Dessa brott mellan skikten har dock en annan karaktär än de hos en 
treskiktsskiva. På femskiktsskivan kunde det ofta synas att det var relativ god kontakt och att 
det inte fanns så stora ytor med enbart lim kvar. För treskiktsskivorna kunde finnas ytor som 
var helt ”rena” från trärester. 
 
Vad gäller skalbarheten i provningarna visade det sig att medelvärdet för de smalare proverna 
stämmer bra överens med de bredare, men att standardavvikelsen ökat. Det är därför inte 
möjligt att rakt av jämföra ett prov med bredd 200 millimeter och ett prov med bredd 1200 
millimeter och anta att den smalare provbiten ger ett representativt resultat för den hela skivan 
även om överrensstämmelsen mellan medelvärden i en större provserie skulle hamna ganska 
lika. I de två nedanstående diagrammen illustreras detta, förutom medelvärdet av 
provningarna så är standardavvikelsen inritad i diagrammen. Tyvärr finns det bara provdata 
för en bredd på upplagslängd 2800 millimeter. 

 
Diagram 5.7.1:1 Utvärdering av skalbarhet i provningarna för treskiktsskivor. 

Standardavvikelsen är inritad som felstaplar. Varierande L/t 
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Diagram 5.7.1:2 Utvärdering av skalbarhet i provningarna för femskiktsskivor. 

Standardavvikelsen är inritad som felstaplar. Varierande L/t 

 
Alla prover oavsett skivtyp uppvisar ett linjärt beteende i området för mätning av E-modul. 
För de skivor som det finns last-deformationskurvor hela vägen till slutligt brott syns samma 
linjaritet hela vägen till brottet, endast på en del finns det hack på kurvan som beror på tidiga 
”förbrott” i kvistar eller andra defekter i skivan. Samtliga kurvor kan ses i bilaga 5. Observera 
att för de kurvor som går hela vägen till brott  är nedböjningen mätt på lastcellen, och ger ett 
något högre värde än det korrekta som uppmäts i skivans underkant.  
Exempel på last-deformationskurvor: 

 
Diagram 5.7.1:3 Last-deformationskurva för en treskiktsskiva med bredd 1200 millimeter och 

upplagslängd 2800 millimeter. Skivtjocklek 85 millimeter, L/t=32,9 
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Diagram 5.7.1:4 Last-deformationskurva för en treskiktsskiva med mätning av nedböjning 

hela vägen till brott. Skivbredd 600 millimeter, upplagslängd 1800 millimeter. Skivtjocklek 85 

milllimeter, L/t=21,2 

 

5.7.2 Jämförelse med tidigare provningar 

En jämförelse med föregående provningar av liknande skivor utförda med stumskarvade 
bräder (se tabell 4.3.1:1 samt 4.3.1:3) visar att för treskiktsskivorna har medelvärdet av 
provningarna av E-modul ökat med 1000-1300 MPa beroende på skivbredd. Detta motsvarar 
ungefär ökningen av ytskiktens E-modul från 11140 MPa till 12725 MPa. Standardavvikelsen 
har ökat, framförallt för skivor med bredd 200 millimeter. Detta indikerar att limningen var 
bättre vid den förra provserien. 
 
Femskiktsskivorna uppvisar en ökning av E-modulen med 800- 1700 MPa beroende på 
skivbredd. Det motsvarar en ökning som är något högre än ökningen av ytskiktens E-modul. 
Standardavvikelsen har minskat drastiskt för bredd 1200 och 200 millimeter. Detta beror på 
att stumskarvarna vid föregående provserie gled isär under belastning. 
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Diagram 5.7.2:1 Jämförelse föregående provserie med stumskaravde bräder och aktuella 

prover med fingerskarvade bräder. Treskiktsskivor. Visade värden är medelvärden utfifrån 

provningar. L/t=21,2 

 

 
Diagram 5.7.2:2 Jämförelse föregående provserie med stumskaravde bräder och aktuella 

prover med fingerskarvade bräder. Femskiktsskivor. Visade värden är medelvärden utfifrån 

provningar.  L/t=19 

 
Brottspänningen vid föregående provserie är beräknad på samma sätt som angivits i avsnitt 
5.7 och är därför direkt jämförbara med de aktuella proverna.  
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Diagram 5.7.2:1 Jämförelse föregående provserie med stumskaravde bräder och aktuella 

prover med fingerskarvade bräder. Treskiktsskivor. Visade värden är medelvärden utfifrån 

provningar.  Standardavvikelse inritad som felstaplar. L/t=21,2 

 

 
Diagram 5.7.2:2 Jämförelse föregående provserie med stumskaravde bräder och aktuella 

prover med fingerskarvade bräder. Femskiktsskivor. Visade värden är medelvärden utfifrån 

provningar.  Standardavvikelse inritad som felstaplar. L/t=21,2 
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6. Utvärdering av beräkningsmodeller 
På grund av tidsbrist kommer inga modelleringar av skivorna i Solid Works att utföras. 
De beräkningsmodeller som kommer att utvärderas är den Tyska- den Norska- samt 
handboksmodellen, de presenterades i avsnitt 4.2.1-3. 
För att kunna göra en bra utvärdering av beräkningsmodellerna numrerades varje enskild 
bräda vid mätningen av dess E-modul för att sedan kunna identifieras. Mätningen av E-
modulen utfördes inte längs hela brädans längd, och detta kan inverka på resultatet då en 
brädas E-modul varierar med dess längd beroende på vart i trädet den är uttagen. Ett träd har 
större styvhet vid roten än vid toppen och då får också virke som sågas ur ett träd samma 
variationer. 
Vid beräkningar av skivorna har följande antagits: 

• E-modul i ytskiktet är medelvärdet av bräder i aktuell provkropp (se bilaga 4) 
• E-modul i mittskiktet för femskiktsskivor är medelvärdet av samtliga bräders E-modul 
• E-modul för skikt vinkelrätt längdriktningen är för en treskiktsskiva 300 MPa och för 

en femskiktsskiva 1/30 av ytskiktets E-modul. Detta för att kvaliteten på de korsande 
skikten är lägre hos en treskiktsskiva. 

• Skjuvmodulen 600 MPa för samtliga skivtyper 
• Skjuvmodul vinkelrätt fibrerna 60 MPa för samtliga skivtyper  

 
Gällande brottspänningar så är inte brädernas hållfasthet känd, och således kan ingen 
utvärdering av beräkningsmodellerna göras. 

6.1 Resultat 
Resultaten för fem och treskiktsskivor redovisas separat. Generellt kan sägas att den Norska 
och Tyska modellen gav så likvärdiga resultat att jag har valt att enbart redovisa den Tyska- 
samt Handboksmodellen i nedanstående jämförelser. Fullständiga beräkningsvärden kan ses i 
bilaga 2. 

6.1.2 Treskiktsskivor 

För upplagslängd 2800 millimeter överensstämmer den Tyska modellen  bra med provvärden. 
Det gör även beräkningar med handboksformler. Den Norska modellen gav för E-modul i det 
närmaste identiska värden som den Tyska modellen. 
 



 

33 

 
Diagram 6.1.2:1 Utvärdering av beräkningsmodeller för treskiktsskiva med upplagslängd 

2800 och bredd 1200 millimeter. L/t=32,9 

 

När upplagslängden minskades till 1800 millimeter så är både den Tyska och Norska 
modellen ogiltiga enligtupphovsmakarna. Det syns tydligt i diagrammet nedan.  Beräkningar 
enligt handboksmodellen visar fortfarande en god överrensstämmelse med provningarna. 

 
Diagram 6.1.2:2 Utvärdering av beräkningsmodeller för treskiktsskiva med upplagslängd 

1800 och bredd 1200 millimeter. L/t=21,2 

 
Slutligen visas diagrammet för skivbredd 200 millimeter. Diagrammet för skivbredd 600 
millimeter visar inga ovanligheter så det utesluts av utrymmesskäl. 
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Diagram 6.1.2:3 Utvärdering av beräkningsmodeller för treskiktsskiva med upplagslängd 

1800 och bredd 200 millimeter. L/t=21,2 

 
För att ytterligare utvärdera handboksmetoden, då den visar sig vara tillämplig även på 
kortare spännvidder, togs en teoretisk kurva fram som visar hus stor andel av ytskiktets E-
modul som kan utnyttjas för en flersskiktsskiva, beroende på förhållandet mellan skivans 
tjocklek och spännvidd. Förutsättningarna och antaganden är desamma som i avsnitt 5.8 med 
skillnaden att ytskiktens E-modul är densamma som genomsnittet för samtliga bräder enligt 
avsnitt 3. De tre mätpunkterna på kurvan motsvarar medelvärden för mätningar med 
upplagslängd 800, 1800 samt 2800 millimeter. Att tänka på är att treskiktsskivorna visade en 
spridning i provresultaten och att de mätvärden som är inritade i kurvan är medelvärden. Som 
referens är reduktionsfaktorn k1 (andel av ytskiktets E-modul) enligt den Tyska modellen 
inritad. 
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Diagram 6.1.2:4 Utvärdering av handboksmodellen med mätdata inmarkerade för de L/t som 

är provade. Treskiktsskivor tjocklek 85 millimeter. Notera att kurvan för tyska modellen ej 

beaktar skjuvdeformationer 

 
Av diagram 6.1.2:4 ovan framgår att handboksmodellen är giltig för spännvidder som inte 
täcks av de Norska och Tyska modellerna. Tanken var från början att bara genomföra prover 
med upplagsavstånd 1800 och 2800 millimeter men efter att proverna var klara konstaterades 
att det gick få ut ytterligare provkroppar ur skivorna för att på så sätt kontrollera 
handboksmodellen ytterligare. Det hade varit intressant att göra mätningar på andra 
spännvidder för att vidare bekräfta kurvan som syns i diagrammet. 
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6.1.3 Femskiktsskivor 

För upplagslängd 2800 millimeter överensstämmer den Tyska modellen  bra med provvärden. 
Det gör även beräkningar med handboksformler. Den Norska modellen gav för E-modul i det 
närmaste identiska värden som den Tyska. 

 
Digram 6.1.3:1 Utvärdering av beräkningsmodeller för femskiktsskiva med upplagslängd 

2800 och bredd 1200 millimeter. L/t=29,5 

 
När upplagslängden minskades till 1800 millimeter så är både den ”Tyska ” och Norska 
modellen ogiltiga enligt dess upphovsmakare. Det syns tydligt i diagrammet nedan.  
Beräkningar enligt handboksformler visar fortfarande en god överrensstämmelse med 
provningarna. 

 
Digram 6.1.3:2 Utvärdering av beräkningsmodeller för femskiktsskiva med upplagslängd 

1800 och bredd 1200 millimeter. L/t=19 
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Som för treskiktsskivorna utelämnas diagrammet för skivbredd 600 millimeter. 
 

 
Diagram 6.1.3:3 Utvärdering av beräkningsmodeller för femskiktsskiva med upplagslängd 

1800 och bredd 200 millimeter. L/t=19 

 

På samma sätt som för treskiktsskivorna så följer en ytterligare utvärdering av 
handboksmodellen. Som referens är reduktionsfaktorn k1 (andel av ytskiktets E-modul) enligt 
den Tyska modellen inritad. 
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Diagram 6.1.3:4 Utvärdering av handboksmodellen med mätdata inmarkeradeför de L/t som 

är provade. Femskiktsskivor tjocklek 95 millimeter. Notera att kurvan för tyska modellen ej 

beaktar skjuvdeformationer 

 
Även för femskiktsskivor visar handboksmodellen en god översenstämmelse med provningar. 
Femskiktsskivorna visade en mindre spridning i provresultaten än treskiktsskivorna men även 
här är det medelvärden som är inritade. 

6.2 Anpassning av beräkningsmodeller 
Eftersom varken den Tyska eller den Norska modellen tar hänsyn till tvärkraftens inverkan på 
deformationen och därmed även E-modulen vore det praktiskt att kunna justera de 
ingångsvärden man använder i modellerna, alternativt att justera resultatet. Detta gäller 
framförallt den Tyska modellen som är väldigt enkel till sin uppbyggnad. Den goda 
överrensstämmelsen med teoretiska värden enligt handboksmodellen och provresultaten (se 
diagram 6.1.2:4 samt 6.1.3:4) ger en bild av att det borde vara möjligt att reducera resultatet 
(E-modulen) med utgångspunkt i den teoretiska kurvan. Man ser även att den Tyska modellen 
ligger över den teoretiska kurvan även för L/t>30 så det finns intresse att reducera resultatet 
även för L/t>30.  
Med utgångspunkt i de två diagrammen (6.1.2:4 samt 6.1.3:4) har jag tagit fram en kurva som 
kan användas för att reducera resultatet av beräkningsmodeller som ej tar hänsyn till 
tvärkrafter. Den är konstruerad på följande sätt: för vardera skivtyp har faktorn k1 bestämts 
och sedan har kvoten mellan det teoretiska värdet utifrån handboksmodellen och k1 beräknats 
för varje L/t. Kurvan är endast giltig för de skivtyper som behandlas i rapporten men 
möjligheten finns att ta fram kurvor för andra uppbyggnader, dock inom den Tyska modellens 
giltighet. 
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Diagram 6.2:1 Reduktionskurva för resultat utifrån Tyska modellen.  
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7. Slutsatser 
För en treskiktsskiva är limningen mellan skikten helt avgörande för skivans egenskaper. 
Det går inte att utföra brottprov på 200 millimeter skivbredd och få ett korrekt resultat i 
dagsläget. För både tre- och femskiktsskivan sjunker hållfastheten med minskad provbredd. 
Femskiktsskivorna uppvisar inga problem med limkontakt mellan skikt. 
Den största skillnaden mot föregående provserie med stumskarvade bräder är brotthållfasthet 
för femskiktsskivor. Hos en treskiktsskiva var det tidigare stumskarvarna som orskade brott, 
och nu var det limningen. Hållfastheten var högre hos de stumskarvade. 
Styvheten har ökat ungefär motsvarande vad ytskiktens genomsnittliga E-modul har ökat. 
Vidare undersökningar är nödvändiga. 
 
Beräkningsmässigt går det att beräkna med vanlig handräkning om hänsyn tas till 
skjuvdeformationer. Förenklade modeller kan användas för spännvidder minst 30 gånger 
tjockleken och för övriga spännvidder kan resultatet korrigeras. 
 
I övrigt bedöms underlaget vara för litet för att dra några långtgående slutsatser. 

8. Vidare undersökningar 
Ökningen av skivornas E-modul motsvarar ungefär ökningen av ytskiktens E-modul i 
medeltal. Det kan undersökas mer ingående för varje skivprov hur ökningen av ytskiktet står i 
förhållande till ökning av skivans E-modul beroende på om bräderna är stum- eller 
fingerskarvade. Underlag finns i och med denna rapport och rapporter hos SP Trätek. 
 
Fler prover ger alltid bättre underlag. 
 
För att utvärdera volymseffekten behövs ett större provunderlag, framförallt på skivbredd 
1200 millimeter. I dagsläget verkar spridningseffekten ha en större inverkan på skivornas 
egenskaper än volymseffekten. 
 
Det vore intressant att undersöka hur en ”felfri” treskiktsskiva uppför sig jämfört med de som 
provades. På så sätt skulle det vara möjligt att avgöra om det är lönsamt att åtgärda 
limproblemet eller om det inte ger någon större effekt på resultatet. 
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Provbit Fukt Tjocklek Bredd Längd Vikt(kg) Densitet YttröghetsmomentNedböjning Emodul Bräda Notering

100 19,3 94,65 6000 4,86 0,443 56704 12,07 mm 27220,76 mm 12750 MPa 100

101 19,17 93,41 6000 54838 15,08 mm 10552 MPa 101

102 18,94 93,86 6000 53142 12,04 mm 13639 MPa 102

103 6000 10,83 mm #DIVISION/0! 103

104 19,21 94,1 6000 55589 14,65 mm 10715 MPa 104

105 19,35 93,92 6000 56705 13,05 mm 11792 MPa 105

106 19,11 94 6000 54667 11,70 mm 13643 MPa 106

107 19,05 93,98 6000 54143 11,76 mm 13705 MPa 107

108 19,02 93,98 6000 53887 12,76 mm 12691 MPa 108

109 19,07 94,08 6000 54371 10,96 mm 14644 MPa 109

110 19,01 94,14 6000 4,58 0,427 53894 14,20 mm 33291,27 mm 11403 MPa 110

111 19,26 94,03 6000 55983 14,19 mm 10985 MPa 111

112 19,21 93,94 6000 55495 12,78 mm 12304 MPa 112

113 19,23 94,07 6000 55745 12,90 mm 12135 MPa 113

114 19,06 93,98 6000 54228 12,38 mm 12998 MPa 114

115 19 93,8 6000 53615 14,82 mm 10983 MPa 115

116 19,04 93,94 6000 5,5 0,513 54034 9,93 mm 19375,61 mm 16264 MPa 116

117 19,05 93,97 6000 54137 10,20 mm 15803 MPa 117

118 18,98 94,01 6000 53565 13,76 mm 11840 MPa 118

119 19,01 94,01 6000 4,9 0,457 53819 14,10 mm 30855,35 mm 11499 MPa 119

120 18,66 93,89 6000 50836 11,48 mm 14953 MPa 120

121 19,04 93,95 6000 54040 12,78 mm 12635 MPa 121

122 19,14 93,98 6000 54914 13,68 mm 11616 MPa 122

123 19,05 94,03 6000 54171 12,81 mm 12575 MPa 123

124 19,1 93,67 6000 54390 13,12 mm 12229 MPa 124

125 18,71 94,1 6000 51361 13,93 mm 12197 MPa 125

126 19,29 94,33 6000 4,78 0,438 56424 16,89 mm 38577,59 mm 9157 MPa 126

127 19 93,98 6000 5,02 0,469 53717 15,35 mm 32760,08 mm 10583 MPa 127

128 19,11 94,24 6000 54807 12,18 mm 13072 MPa 128

129 19,06 94,12 6000 54309 11,42 mm 14070 MPa 129

130 19,09 93,88 6000 54426 11,82 mm 13565 MPa 130

131 18,75 93,95 6000 51608 14,42 mm 11726 MPa 131

132 19,04 93,94 6000 54034 11,57 mm 13958 MPa 132

133 19,25 93,7 6000 55699 11,67 mm 13425 MPa 133

134 19,15 94,02 6000 55023 12,24 mm 12957 MPa 134

135 19,03 94,05 6000 54012 12,30 mm 13135 MPa 135

136 19,02 94,04 6000 5,22 0,486 53922 10,57 mm 21730,96 mm 15311 MPa 136

137 19,04 93,98 6000 54057 12,24 mm 13189 MPa 137

138 18,99 94,02 6000 53655 12,89 mm 12617 MPa 138

139 19,05 93,9 6000 54097 12,35 mm 13062 MPa 139

140 18,94 94,01 6000 5,28 0,494 53227 10,81 mm 21872,43 mm 15166 MPa 140

141 19,18 93,91 6000 55217 14,42 mm 10960 MPa 141

142 19,09 94 6000 54496 10,02 mm 15981 MPa 142

143 19,05 93,87 6000 4,9 0,457 54079 15,86 mm 34728,03 mm 10174 MPa 143

144 19,04 93,91 6000 54017 10,79 mm 14972 MPa 144

145 19,06 94,2 6000 54355 13,54 mm 11857 MPa 145

146 19,04 93,67 6000 4,66 0,435 53879 17,39 mm 39933,04 mm 9314 MPa 146

147 19,16 94 6000 55098 14,19 mm 11161 MPa 147

148 19,05 93,88 6000 54085 13,37 mm 12068 MPa 148

149 19,05 94,04 6000 54177 12,49 mm 12896 MPa 149

150 19,03 94,02 6000 53995 12,94 mm 12489 MPa 150

151 19,15 94 6000 55011 13,35 mm 11882 MPa 151

152 19,09 93,89 6000 54432 11,76 mm 13632 MPa 152

153 19,23 94 6000 55704 14,12 mm 11095 MPa 153

154 19,08 94,09 6000 54462 11,19 mm 14319 MPa 154

155 19,46 94,07 6000 5,64 0,513 57769 12,90 mm 25122,09 mm 11710 MPa 155

156 19,3 93,9 6000 56254 11,38 mm 13631 MPa 156

157 19,18 94,16 6000 55364 11,06 mm 14251 MPa 157

158 19,09 93,88 6000 54426 12,08 mm 13273 MPa 158

159 19,33 94,1 6000 56637 11,29 mm 13647 MPa 159

160 19,04 94,09 6000 54121 11,96 mm 13482 MPa 160

161 19,46 93,97 6000 4,68 0,427 57708 14,81 mm 34721,02 mm 10210 MPa 161

162 19,11 93,96 6000 54644 13,96 mm 11439 MPa 162

163 19,04 94,03 6000 5,24 0,488 54086 9,82 mm 20130,98 mm 16430 MPa 163

164 19,24 94 6000 4,74 0,437 55791 14,66 mm 33561,38 mm 10669 MPa 164

165 19,12 94,03 6000 54771 12,80 mm 12447 MPa 165

166 19,02 93,89 6000 4,76 0,444 53836 15,08 mm 33944,97 mm 10749 MPa 166

167 18,93 93,81 6000 53030 12,85 mm 12806 MPa 167

168 19,13 94,13 6000 54915 13,08 mm 12149 MPa 168

169 19,14 94,06 6000 54960 13,26 mm 11974 MPa 169

170 19,1 94,01 6000 54587 12,35 mm 12944 MPa 170

171 19,27 94,14 6000 56136 14,12 mm 11009 MPa 171

172 19,16 93,91 6000 55045 12,80 mm 12385 MPa 172

173 19,09 93,89 6000 54432 12,50 mm 12825 MPa 173

174 19,1 94,03 6000 54599 11,60 mm 13778 MPa 174

Bilaga 1 - E-moduler hos ytbräder
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175 19,08 94,09 6000 4,7 0,436 54462 14,48 mm 33185,15 mm 11065 MPa 175

176 19,15 93,97 6000 4,82 0,446 54994 15,13 mm 33892,31 mm 10488 MPa 176

177 19,04 94,16 6000 54161 12,74 mm 12647 MPa 177

178 19,08 93,84 6000 54318 14,53 mm 11057 MPa 178

179 19,07 93,99 6000 54319 13,73 mm 11701 MPa 179

180 19,22 94,06 6000 55652 13,34 mm 11754 MPa 180

181 18,96 93,88 6000 5,5 0,515 53322 9,38 mm 18213,89 mm 17447 MPa 181

182 18,79 93,95 6000 51939 12,75 mm 13177 MPa 182

183 18,98 93,86 6000 53480 12,73 mm 12818 MPa 183

184 19,13 94,02 6000 54851 13,22 mm 12034 MPa 184

185 18,95 94 6000 53306 10,76 mm 15214 MPa 185

186 19,16 94,01 6000 55104 11,71 mm 13524 MPa 186

187 19,06 93,94 6000 4,92 0,458 54205 15,34 mm 33495,38 mm 10495 MPa 187

188 19,14 94,13 6000 55001 13,51 mm 11744 MPa 188

189 19,23 94 6000 55704 10,57 mm 14821 MPa 189

190 19,07 93,87 6000 54250 11,54 mm 13939 MPa 190

191 19 94,17 6000 53826 12,02 mm 13488 MPa 191

192 19,15 93,92 6000 54965 13,02 mm 12194 MPa 192

193 19,26 93,88 6000 55893 11,84 mm 13186 MPa 193

194 19,05 93,97 6000 5,2 0,484 54137 9,80 mm 20242,22 mm 16448 MPa 194

195 19,16 93,97 6000 55080 12,36 mm 12818 MPa 195

196 19,13 93,97 6000 54822 9,72 mm 16376 MPa 196

197 19,13 94,01 6000 54845 12,49 mm 12739 MPa 197

198 19,18 94,15 6000 55359 12,56 mm 12550 MPa 198

199 19,09 93,98 6000 54484 14,66 mm 10925 MPa 199

200 18,93 93,96 6000 53115 11,94 mm 13760 MPa 200

201 19,07 93,87 6000 4,9 0,456 54250 14,69 mm 32199,90 mm 10950 MPa 201

202 19,1 93,96 6000 54558 12,60 mm 12694 MPa 202

203 19,15 94 6000 55011 12,66 mm 12530 MPa 203

204 18,99 93,96 6000 53621 11,67 mm 13945 MPa 204

205 18,97 94,01 6000 53480 11,06 mm 14753 MPa 205

206 19,21 93,96 6000 55507 12,58 mm 12497 MPa 206

207 19,02 93,91 6000 53847 10,87 mm 14909 MPa 207

208 19,1 94,07 6000 54622 10,72 mm 14903 MPa 208

209 19,14 94,04 6000 5,28 0,489 54949 13,41 mm 27428,41 mm 11843 MPa 209 tjurved

210 19,04 93,98 6000 54057 12,59 mm 12822 MPa 210

211 19,1 93,94 6000 54547 12,92 mm 12382 MPa 211

212 19,06 93,92 6000 54193 12,87 mm 12512 MPa 212

213 19,16 94,03 6000 4,86 0,450 55115 14,44 mm 32117,68 mm 10965 MPa 213

214 19,11 94,01 6000 54673 14,01 mm 11393 MPa 214

215 19,15 94,04 6000 5,4 0,500 55035 10,37 mm 15290 MPa 215

216 19,01 94,11 6000 53877 11,88 mm 13634 MPa 216

217 19,07 94,07 6000 54365 13,07 mm 12281 MPa 217

218 19,04 94,11 6000 54132 12,73 mm 12663 MPa 218

219 19,02 94,02 6000 53910 10,92 mm 14823 MPa 219

220 19,33 93,95 6000 56547 14,00 mm 11023 MPa 220

221 19,13 93,82 6000 54734 11,19 mm 14248 MPa 221

222 19,31 94,13 6000 56480 13,13 mm 11767 MPa 222

223 18,8 93,95 6000 52022 223 dålig limfog

224 19,08 93,94 6000 54376 14,13 mm 11358 MPa 224

225 19,05 93,81 6000 54045 10,93 mm 14773 MPa 225

226 19,24 94,01 6000 55797 12,72 mm 12295 MPa 226

227 19,05 93,95 6000 54125 13,56 mm 11890 MPa 227

228 19,13 93,89 6000 54775 14,06 mm 11331 MPa 228

229 19,09 93,94 6000 54461 14,36 mm 11158 MPa 229

230 19,06 93,77 6000 5,4 0,504 54107 9,94 mm 19739,25 mm 16225 MPa 230

231 19,04 94,13 6000 54144 11,58 mm 13918 MPa 231

232 19,17 94,02 6000 55196 11,49 mm 13760 MPa 232

233 19,03 93,92 6000 53938 10,50 mm 15408 MPa 233

234 19,14 93,93 6000 4,6 0,426 54884 15,70 mm 36816,23 mm 10127 MPa 234

235 19,17 93,96 6000 4,82 0,446 55160 19,37 mm 43430,91 mm 8167 MPa 235

236 19,06 93,75 6000 54095 12,66 mm 12742 MPa 236

237 19,05 93,83 6000 54056 11,99 mm 13464 MPa 237

238 19,13 93,9 6000 54781 13,76 mm 11577 MPa 238

239 19,01 93,89 6000 4,94 0,461 53751 19,02 mm 41232,18 mm 8536 MPa 239

Tjocklek Bredd Längd Vikt Dens Yttröghet Nedböjning E-modul

Max 19,46 94,65 6000 5,64 0,515 57769 19,37 mm 17447 MPa

Medel 19,09 93,98 6000 5,0036 0,464 54130 12,78 mm 12725 MPa

Min 18,66 93,41 6000 4,58 0,426 50836 9,38 mm 8167 MPa

Standardavv. 0,120 0,129 0,304 0,029 1040 1,704 mm 1685 MPa

5%-fraktil 9961 MPa

50%-fraktil 12725

Bilaga 1 - E-moduler hos ytbräder
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 3 skikt l=2800

B3D1 b=1200
Medel (Mpa)

Ovansida 13415,59

Undersida 12975,97

t-medel 83,62

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 2,62 15 19,94 10420,94 11016 9824

B3D2 b=1200 Not: Dålig limmning mellan mittskikt och ovansida.

Medel (Mpa)

Ovansida 13415,59

Undersida 12975,97

t-medel 84,12

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 2,11 15 18,18 9497,46 11016 9827

B4D1 b=1200
Medel (Mpa)

Ovansida 12350,75

Undersida 12955,06

t-medel 83,25

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 2,45 15 19,55 10426,36 10565 9467

13195,78

13195,78

12652,91

2 2,45 15 19,55 10426,36 10565 9467

B4D2 b=1200
Medel (Mpa)

Ovansida 12350,75

Undersida 12955,06

t-medel 84,4

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 2,39 15 18,58 9473,47 10564,5 10565 9467

Jämförelse mellan provningar och "Tyska" modellen för l=2800

Provning "Tyska" "Handbok"

B3D1 10421 11016 9827
B3D2 9497 11016 9827
B4D1 10426 10565 9467
B4D2 9474 10565 9467
Medel 9955 10791 9647

Std. Avvikelse 541,46

12652,91

Bilaga 2 - Mätvärden och beräkningar
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 3 skikt l=2800

Sammanställning provdata skivor 3 skikt bredd1200:

l=2800 l=1800
Skiva E-modul (MPa) E-modul (MPa) Diff (MPa) Diff (%)
B3D1 10421 9230 -1191 -11,4
B3D2 9498 8311 -1187 -12,5
B4D1 10426 8974 -1452 -13,9
B4D2 9473 8161 -1312 -13,8

Medel 9955 8669 -1286 -12,9
Std. Avvikelse 542 514

10421

9497

10426

9474

11016 11016
10565 10565

9827 9827
9467 946710000

12000

Jämförelse mellan provningsvärden och värden enligt 
beräkningsmodeller.
3-skikt b=1200 l=2800
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 3 skikt l=1800

B3D1 b=1200
Medel (Mpa)

Ovansida 13415,59

Undersida 12975,97

t-medel 83,62

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 8,25 8 34,9 9229,79 11015,6 11016 8520

B3D2 b=1200 Not: Dålig limmning mellan mittskikt och ovansida.

Medel (Mpa)

Ovansida 13415,59

Undersida 12975,97

t-medel 84,12

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 4,9 8 29,33 8310,95 11015,6 11016 8520

B4D1 b=1200
Medel (Mpa)

Ovansida 12350,75

Undersida 12955,06

t-medel 83,25

13195,78

13195,78

12652,91

t-medel 83,25

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 7,93 8 33,5 8974,35 10564,5 10565 8247

B4D2 b=1200
Medel (Mpa)

Ovansida 12350,75

Undersida 12955,06

t-medel 84,4

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 6,67 8 30,9 8161,15 10564,5 10565 8247

Jämförelse mellan provningar och "Tyska" modellen för l=1800

Provning "Tyska" "Handbok"

B3D1 9230 11016 8520
B3D2 8311 11016 8520
B4D1 8974 10565 8247
B4D2 8161 10565 8247

Medel 8669 10791 8384

12652,91

Bilaga 2 - Mätvärden och beräkningar

-BILAGA 2-



Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 3 skikt l=1800

Sammanställning provdata:
l=1800

Skiva E-modul (MPa)
B3D1 9230
B3D2 8311
B4D1 8974
B4D2 8161

Medel 8669
Std. Avvikelse 514

Jämförelse mellan provningsvärden och värden enligt 
beräkningsmodeller.
3-skikt b=1200 l=1800

9230

8311
8974

8161

11016 11016
10565 10565

8520 8520 8247 8247
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Bilaga 2 - Mätvärden och beräkningar
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 3 skikt b=600 l=1800

B3D1V b=600
Medel

Ovansida 13300,77 MPa

Undersida 12808,26 MPa

t-medel 83,62 mm

bredd 599,6 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 3,37 8 16,27 8941,4 10898 10898 8449

Brottprov Notering: Limsläpp ena halvan, efter brott. Lastkruva till brott 

Fmax 57,3 kN Brottspänning 36,9 43,6

B3D1H b=600
Medel

Ovansida 13112,14 MPa

Undersida 13326,94 MPa

t-medel 83,62 mm

bredd 598,35 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 3,6 8 16,63 9050,3 11035 11035 8533

Brottprov Notering: EJ utfört

Fmax 0 kN Brottspänning Mpa

B3D2V b=600
Medel

Ovansida 13300,77 MPa

Undersida 13597,25 MPa

t-medel 84,12

13054,515

13219,54

13449,01

t-medel 84,12

bredd 599,85

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 2,64 8 14,68 8193,9 11226 11226 8645

Brottprov Notering: Träbrott underkant. Lastkurva till brott

Fmax 59,53 kN Brottspänning 37,9 44,9

B3D2H b=600
Medel 

Ovansida 13112,14 MPa

Undersida 13326,94 MPa

t-medel 84,12 mm

bredd 598,22 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 3,18 8 15,59 8468,8 11035 11035 8532

Brottprov Notering: EJ utfört

Fmax 0 kN Brottspänning Mpa

B4D1V b=600
Medel

Ovansida 13185,82 MPa

Undersida 13401,45 MPa

t-medel 83,25

bredd 599,5

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 3,77 8 16,59 9006,4 11097 11097 8568

Brottprov Notering: Brott överkant skiva, därefter limsläpp mellan alla lager. Lastkruva till brott

Fmax 75,65 kN Brottspänning 49,2 56,8

B4D1H b=600
Medel 

Ovansida 11569,14 MPa

Undersida 12981,31 MPa

t-medel 83,25 mm

13293,635

12275,225

13219,54

Bilaga 2 - Mätvärden och beräkningar
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 3 skikt b=600 l=1800

bredd 598,4 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 3,43 8 15,94 8804,8 10251 10251 8055

Brottprov Notering: EJ utfört

Fmax 0 kN Brottspänning Mpa

B4D2V b=600
Medel

Ovansida 12686,76 MPa

Undersida 13401,45 MPa

t-medel 83,9

bredd 600 (ej uppmätt)

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 3,19 8 15,5 8441,6 10890 10890 8444

Brottprov Notering: Rent limsläpp

Fmax 46,3 kN Brottspänning 29,6 35,4

B4D2H b=600
Medel 

Ovansida 11569,14 MPa

Undersida 12349,31 MPa

t-medel 83,9 mm

bredd 600 mm (ej uppmätt)

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 3,33 8 15,53 8366,2 9988 9988 7892

Brottprov Notering: EJ utfört

Fmax 0 kN Brottspänning Mpa

13044,105

11959,225

max 0 kN Brottspänning Mpa

Skiva Provning "Tyskland" "Handbok"
B3D1V 8941 10898 8449

B3D1H 9050 11035 8533

B3D2V 8194 11226 8645

B3D2H 8469 11035 8532

B4D1V 9006 11097 8568

B4D1H 8805 10251 8055

B4D2V 8442 10890 8444

B4D2H 8366 9988 7892

Medel 8659,125 10802,5 8389,75

Bilaga 2 - Mätvärden och beräkningar
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 3 skikt b=600 l=1800

3-skikt b=600mm l=1800mm Provresultat

Skiva E-modul Maxlast (kN) Brottspänning (MPa)
B3D1V 8941 57,3 36,9

B3D1H 9050

B3D2V 8194 59,53 37,9

B3D2H 8469

B4D1V 9006 75,65 49,2

B4D1H 8805

B4D2V 8442 46,3 29,6

B4D2H 8366

Medel 8659,1 59,7 38,4
Std. Avvikelse 329,4 12,1 8,1

8941 9050
8194 8469

9006 8805
8442 8366

10898 11035 11226 11035 11097
10251

10890

9988

8449 8533 8645 8532 8568
8055
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Jämförelse provningar med beräkningsmodeller.
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 3 skikt b=600 l=800

B3D1V b=600
Medel

Ovansida 13300,77 MPa

Undersida 12808,26 MPa

t-medel 83,62 mm

bredd 599,6 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 19,72 6 65,87 4212,4 10898 10898 4460

Brottprov Notering: Limbrott, sedan brott i mittskikt

Fmax 69,82 kN Brottspänning 45,0

B3D2V b=600
Medel

Ovansida 13300,77 MPa

Undersida 13579,25 MPa

t-medel 83,62 mm

bredd 599,6 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 20,08 5,5 58 3955,7 11226 11226 4513

Brottprov Notering: Brott i mittskikt

Fmax 81,2 kN Brottspänning 52,3

B4D1V b=600
Medel

Ovansida 13185,82 MPa

Undersida 13401,45 MPa

t-medel 83,62 mm

13054,52

13440,01

13293,64

t-medel 83,62 mm

bredd 599,6 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 18,85 6 63,51 4076,4 11097 11097 4493

Brottprov Notering: Brott i mittskikt

Fmax 70,68 kN Brottspänning 45,5

B4D2V b=600
Medel

Ovansida 12686,76 MPa

Undersida 13401,45 MPa

t-medel 83,62 mm

bredd 599,6 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 18,95 6 61,57 3890,2 10890 10890 4459

Brottprov Notering: Brott i mittskikt

Fmax 74,68 kN Brottspänning 48,1

13044,11

Bilaga 2 - Mätvärden och beräkningar
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 3 skikt b=600 l=800

3 skikt b=600 l=800 provresultat

Skiva "E-modul 2800"E-modul 1800 E-modul 800 Maxlast (kN) Brottspänning (MPa)
B3D1V 10421 8941 4212 69,82 45

B3D2V 9498 8194 3956 81,2 52,3

B4D1V 10426 9006 4076 70,68 45,5

B4D2V 9473 8442 3890 74,68 48,1

Medel 9954,5 8645,8 4033,5 74,1 47,7
Std. Avvikelse 392,7 141,7 5,2 3,3
k5 3900 45,1
k50 4016
Medelvärden beroende av upplagslängd

L/t E-modul E0 E/E0

9 4034 12725 0,317013752

21 8669 12725 0,681257367

33 9955 12725 0,782318271
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Bilaga 2 - Mätvärden och beräkningar
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 3 skikt b=600 l=800
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 3 skikt b=200 l=1800

B3D1H0 b=200
Medel

Ovansida 11571,92 MPa

Undersida 13852,24 MPa

t-medel 83,62 mm

bredd 197,8 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,38 8 5,9 9497,0 10614 10614 8277

Brottprov Notering: Limsläpp

Fmax 19 kN Brottspänning 37,1 46,3 42,5

Mmax 8,55 50,5

B3D1H200 b=200
Medel

Ovansida 14331,38 MPa

Undersida 12237,51 MPa

t-medel 83,62 mm

bredd 198,1 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,48 8 5,92 9314,8 11089 11089 8564

Brottprov Notering: Limsläpp

Fmax 15,84 kN Brottspänning 30,9 38,3 35,5

Mmax 7,128 44,8

B3D1H400 b=200
Medel

Ovansida 14203,23 MPa

Undersida 13628,41 MPa

t-medel 83,62 mm

bredd 198,2 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,32 8 5,57 8911,7 11614 11614 8873

12712,08

13284,445

13915,82

2 1,32 8 5,57 8911,7 11614 11614 8873

Brottprov Notering: Limsläpp

Fmax 15,51 kN Brottspänning 30,2 35,4 34,7

Mmax 6,9795 48,0

B3D2H0 b=200
Medel

Ovansida 12114,02 MPa

Undersida 13852,24 MPa

t-medel 84,12 mm

bredd 197,12 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,35 8 5,41 8408,2 10839 10839 8414

Brottprov Notering: Brott i limmning och fingerskarv underkant

Fmax 18,51 kN Brottspänning 35,8 44,2 41,4

Mmax 8,3295 55,9

B3D2H200 b=200
Medel

Ovansida 14331,38 MPa

Undersida 12237,51 MPa

t-medel 84,12 mm

bredd 197,3 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,34 8 5,56 8731,6 11089 11089 8564

Brottprov Notering: Limsläpp

Fmax 19,5 kN Brottspänning 37,7 47,1 43,7

Mmax 8,775 58,0

B3D2H400 b=200
Medel

Ovansida 14203,26 MPa

Undersida 13628,41 MPa

t-medel 84,12 mm

bredd 198,2 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,34 8 5,7 8980,3 11614 11614 8873

Brottprov Notering: Limsläpp

Fmax 11,78 kN Brottspänning 22,7 26,9 26,4

M 5,301 35,5

12983,13

13284,445

13915,835

Bilaga 2 - Mätvärden och beräkningar

-BILAGA 2-



Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 3 skikt b=200 l=1800

B4D1H0 b=200
Medel

Ovansida 11736,44 MPa

Undersida 12827,28 MPa

t-medel 83,25 mm

bredd 197,3 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,3 8 5,34 8624,0 10256 10256 8058

Brottprov Notering: Limsläpp samt träbrott underkant

Fmax 22,04 kN Brottspänning 43,5 51,5 49,3

Mmax 9,918 63,3

B4D1H200 b=200
Medel

Ovansida 11714,69 MPa

Undersida 14235,19 MPa

t-medel 83,25 mm

bredd 197 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,51 8 6,04 9684,7 10832 10832 8410

Brottprov Notering: Träbrott i ytterlamell, därefter limsläpp

Fmax 24,14 kN Brottspänning 47,7 59,3 54

Mmax 10,863 65,3

B4D1H400 b=200
Medel

Ovansida 11028,23 MPa

Undersida 12010,75 MPa

t-medel 83,25 mm

bredd 198,7 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,4 8 5,49 8669,2 9623 9623 7662

12281,86

12974,94

11519,49

2 1,4 8 5,49 8669,2 9623 9623 7662

Brottprov Notering:

Fmax 23,24 kN Brottspänning 45,6 54,2 52

Mmax 10,458 61,8

B4D2H0 b=200
Medel

Ovansida 11592,29 MPa

Undersida 11056,88 MPa

t-medel 83,9 mm

bredd 196,5 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,34 8 5,4 8501,3 9461 9461 7559

Brottprov Notering:

Fmax 15,34 kN Brottspänning 29,9 35,1 34,4

Mmax 6,903 40,4

B4D2H200 b=200
Medel

Ovansida 11739,19 MPa

Undersida 14235,19 MPa

t-medel 83,9 mm

bredd 197,2 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,36 8 5,47 8575,4 10842 10842 8416

Brottprov Notering: Tidigt limsläpp

Fmax 10,02 kN Brottspänning 19,5 24,6 22,4

Mmax 4,509 29,9

B4D2H400 b=200
Medel

Ovansida 11028,23 MPa

Undersida 12010,72 MPa

t-medel 83,9 mm

bredd 198,1 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,29 8 4,63 6937,2 9623 9623 7662

Brottprov Notering: Mycket tidigt limsläpp

Fmax 4,71 kN Brottspänning 9,1 11 10,5

M 2,1195 15,3

11324,585

12987,19

11519,475
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 3 skikt b=200 l=1800

Skiva Provning "Tyskland" "Handbok"
B3D1H0 9497,0 10614 8277

B3D1H200 9314,8 11089 8564

B3D1H400 8911,7 11614 8873

B3D2H0 8408,2 10839 8414

B3D2H200 8731,6 11089 8564

B3D2H400 8980,3 11614 8873

B4D1H0 8624,0 10256 8058

B4D1H200 9684,7 10832 8410

B4D1H400 8669,2 9623 7662

B4D2H0 8501,3 9461 7559

B4D2H200 8575,4 10842 8416

B4D2H400 6937,2 9623 7662

Medel 8736,3 10624,7 8277,7

Std. Avvikelse 697,1 739,9 452,4
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 3 skikt b=200 l=1800

3-skikt b=200mm l=1800mm Provresultat

Skiva E-modul (MPa) Maxlast (kN) Brottspänning (MPa)
B3D1H0 9497,0 19 37,1

B3D1H200 9314,8 15,84 30,9

B3D1H400 8911,7 15,51 30,2

B3D2H0 8408,2 18,51 35,8

B3D2H200 8731,6 19,5 37,7

B3D2H400 8980,3 11,78 22,7

B4D1H0 8624,0 22,04 43,5

B4D1H200 9684,7 24,14 47,7

B4D1H400 8669,2 23,24 45,6

B4D2H0 8501,3 15,34 29,9

B4D2H200 8575,4 10,02 19,5

B4D2H400 6937,2 4,71 9,1

Medel 8736,3 16,6 32,5

Std. Avvikelse 697,1 5,7 11,3

Jämförelse provningar med beräkningsmodeller. 
3 skikt b=200 l=1800
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 5 skikt l=2800

B1D1 b=1200
Medel (Mpa)

Ovansida 11827,6

Undersida 12776,3

t-medel 95,08

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) MpaNorge Tyskland Hand

2 3,29 15 26,37 9446,2 9828,5 9828 8903

B1D2 b=1200
Medel (Mpa)

Ovansida 11827,6

Undersida 12776,3

t-medel 95,33

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) MpaNorge Tyskland Hand

2 3,26 15 26,56 9461,4 9828,5 9828 8903

B2D1 b=1200
Medel (Mpa)

Ovansida 12077,52

Undersida 12724,06

t-medel 95,33

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) MpaNorge Tyskland Hand

12301,95

12301,95

12400,79

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) MpaNorge Tyskland Hand

2 3,33 15 25,71 9087,8 9907,5 9907 8968

B2D2 b=1200
Medel (Mpa)

Ovansida 12077,52

Undersida 12724,06

t-medel 95,44

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) MpaNorge Tyskland Hand

2 3,5 15 26,94 9485,4 9907,5 9907 8968

Jämförelse mellan provningar och "Tyska" modellen för l=2800

Provning "Tyska" "Handbok"

B1D1 9446 9828 8903
B1D2 9461 9828 8903
B2D1 9088 9907 8968
B2D2 9485 9907 8968
Medel 9370 9868 8936

Std. Avvikelse 188,68

12400,79
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 5 skikt l=2800

Sammanställning provdata skivor 5 skikt bredd1200:
l=2800 l=1800

Skiva E-modul (MPa) E-modul (MPa) Diff (MPa) Diff (%)
B1D1 9446 8352 -1094 -11,6
B1D2 9461 8480 -981 -10,4

B2D1 9088 8076 -1012 -11,1
B2D2 9485 8348 -1137 -12,0

Medel 9370 8314 -1056 -11,3
Std. Avvikelse 189 170
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 5 skikt l=1800

B1D1 b=1200
Medel (Mpa)

Ovansida 11827,6

Undersida 12776,3

t-medel 95,08

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 10,55 8 46 8351,7 9828,5 9828 7860

B1D2 b=1200
Medel (Mpa)

Ovansida 11827,6

Undersida 12776,3

t-medel 95,33

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 6,92 8 43,2 8480,1 9828,5 9828 7860

B2D1 b=1200
Medel (Mpa)

Ovansida 12077,52

Undersida 12724,06

t-medel 95,33

12301,95

12301,95

12400,79

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 10,22 8 44,77 8075,8 9907,5 9907 7910

B2D2 b=1200
Medel (Mpa)

Ovansida 12077,52

Undersida 12724,06

t-medel 95,44

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 8,15 8 43,99 8348,4 9907,5 9907 7910

Jämförelse mellan provningar och "Tyska" modellen för l=1800

Provning "Tyska" "Handbok"

B1D1 8352 9828 7860
B1D2 8480 9828 7860
B2D1 8076 9907 7910
B2D2 8348 9907 7910
Medel 8314

Std. Avvikelse 170,23

12400,79
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 5 skikt l=1800
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 5 skikt b=600 l=1800

B1D1V b=600
Medel

Ovansida 11512,46 MPa

Undersida 12371,97 MPa

t-medel 95,08 mm

bredd 597,5 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 5,32 8 22,9 8318,0 9544 9542 7677

Brottprov Notering: Fingersläpp underkant

Fmax 90,04 kN Brottspänning 45,0 58,2

Mmax 40,518 kNm 38,7

B1D1H b=600
Medel

Ovansida 12189,11 MPa

Undersida 13164,58 MPa

t-medel 95,03 mm

bredd 599,34 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 5,53 8 22,55 8041,0 10125 10128 8048

Brottprov Notering: EJ utfört

Fmax 0 kN Brottspänning Mpa

B1D2V b=600
Medel

Ovansida 11512,46 MPa

Undersida 12371,97 MPa

t-medel 95,33

11942,215

12676,845

11942,215

t-medel 95,33

bredd 601,02

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 6,17 8 23,28 7985,1 9544 9541 7677

Brottprov Notering: Rent träbrott uk. Lastkurva finns till brott

Fmax 95,44 kN Brottspänning 47,2 61,7

Mmax 42,948 kNm 42,2

B1D2H b=600
Medel 

Ovansida 11659,83 MPa

Undersida 13221,69 MPa

t-medel 95,33 mm

bredd 599 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 4,39 8 22,26 8367,9 9936 9939 7929

Brottprov Notering: EJ utfört

Fmax 0 kN Brottspänning Mpa

B2D1V b=600
Medel

Ovansida 12266,91 MPa

Undersida 12485,4 MPa

t-medel 95,33

bredd 600,4

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 4,64 8 21,45 7853,2 9889 9888 7899

Brottprov Notering:

Fmax 83,66 kN Brottspänning 41,4 52,7

Mmax 37,647 kNm 39,0

B2D1H b=600
Medel 

Ovansida 12019,68 MPa

Undersida 13029,08 MPa

t-medel 95,33 mm

12376,155

12524,38

12440,76
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 5 skikt b=600 l=1800

bredd 598,8 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 4,73 8 20,44 7358,9 10004 10006 7972

Brottprov Notering: EJ utfört

Fmax 0 kN Brottspänning Mpa

B2D2V b=600
Medel

Ovansida 12019,68 MPa

Undersida 13029,08 MPa

t-medel 95,44

bredd 599,9

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 4,57 8 22,5 8354,4 10004 10006 7972

Brottprov Notering: Limsläpp mellan lager 4 och lager 5

Fmax 95,65 kN Brottspänning 47,3 62,1

Mmax 43,0425 kNm 42,3

B2D2H b=600
Medel 

Ovansida 12266,91 MPa

Undersida 12335,2 MPa

t-medel 95,44 mm

bredd 598,34 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 4,35 8 21,24 7890,4 9831 9828 7861

Brottprov Notering: EJ utfört

Fmax 0 kN Brottspänning Mpa

12524,38

12301,055

Fmax 0 kN Brottspänning Mpa

5-skiktskivor b=600mm l=1800mm

Skiva Provning "Tyskland" "Handbok"
B1D1V 8318 9542 7677

B1D1H 8041 10128 8048

B1D2V 7985 9541 7677

B1D2H 8368 9939 7929

B2D1V 7853 9888 7899

B2D1H 7359 10006 7972

B2D2V 8354 10006 7972

B2D2H 7890 9828 7861

Medel 8021 9859,75 7879,375
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 5 skikt b=600 l=1800

Skiva E-modul Maxlast (kN) Brottspänning (MPa)

B1D1V 8318 90,04 45

B1D1H 8041

B1D2V 7985 95,44 47,2

B1D2H 8368

B2D1V 7853 83,66 41,4

B2D1H 7359

B2D2V 8354 95,65 47,3

B2D2H 7890

Medel 8021 91,2 45,2
Std. Avvikelse 339 5,7 2,8

Jämförelse provningar med beräkningsmodeller. 5-skikt 
b=600 l=1800

8318 8041 7985 8368
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 5 skikt b=600 l=800

B1D1V b=600
Medel

Ovansida 11512,46 MPa

Undersida 12371,97 MPa

t-medel 95,08 mm

bredd 597,5 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 23,25 6 81,37 3621,3 9544 9542 4263

Brottprov Notering:

Fmax 105 kN Brottspänning 52,5 58,2

Mmax 47,25 kNm 103,8

B1D2V b=600
Medel

Ovansida 11512,46 MPa

Undersida 12371,97 MPa

t-medel 95,08 mm

bredd 597,5 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 30 6 88,3 3632,6 9544 9541 4264

Brottprov Notering:

Fmax 105 kN Brottspänning 52,5 58,2

Mmax 47,25 kNm 103,4

B2D1V b=600
Medel

Ovansida 12266,91 MPa

11942,22

11942,22

Ovansida 12266,91 MPa

Undersida 12485,4 MPa

t-medel 95,08 mm

bredd 597,5 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 21,03 6 81,1 3742,8 9889 9888 4331

Brottprov Notering:

Fmax 105 kN Brottspänning 52,5 58,2

Mmax 47,25 kNm 104,0

B2D2V b=600
Medel

Ovansida 12019,68 MPa

Undersida 13029,08 MPa

t-medel 95,08 mm

bredd 597,5 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 27,81 6 90 3874,9 10004 10006 4353

Brottprov Notering:

Fmax 105 kN Brottspänning 52,5 58,2

Mmax 47,25 kNm 101,7

12376,16

12524,38
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 5 skikt b=600 l=800

Skiva "E-modul 2800" E-modul 1800E-modul 800 Maxlast (kN)
B1D1V 9446 8318 3621 Ej uppnått

B1D2V 9461 7985 3633 Ej uppnått

B2D1V 9088 7853 3743 Ej uppnått

B2D2V 9485 8354 3875 Ej uppnått

Medel 9370 8127,5 3718
Std. Avvikelse 247 118

k5 3623
k50 3688

Medelvärden beroende av upplagslängd

L/t E-modul E0 E/E0

8 3718 12725 0,292180747

19 8021 12725 0,630333988

30 9370 12725 0,736345776
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 5 skikt b=200 l=1800

B1D1H0 b=200
Medel

Ovansida 11671,13 MPa

Undersida 12726,46 MPa

t-medel 95,08 mm

bredd 197,43 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,92 8 7,87 8520,1 9747 9746 7807

Brottprov Notering: Limsläpp vid kvist. Därefter träbrott

Fmax 32,12 kN Brottspänning 48,6 62,7 62,6

Mmax 14,454 kNm 41,7

B1D1H200 b=200
Medel

Ovansida 13046,65 MPa

Undersida 14985,91 MPa

t-medel 95,08 mm

bredd 197,16 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 2,07 8 8,09 8632,1 11181 11973 8702

Brottprov Notering: Rent träbrott underkant, därefter limsläpp

Fmax 31,69 kN Brottspänning 48,0 63,5 61,8

Mmax 14,2605 kNm 46,7

B1D1H400 b=200
Medel

Ovansida 11435,54 MPa

Undersida 12000,44 MPa

t-medel 95,08 mm

12198,8

14016,28

11717,99

t-medel 95,08 mm

bredd 198,87 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,73 8 7,16 7719,1 9368 9362 7563

Brottprov Notering:

Fmax 19,54 kN Brottspänning 29,3 37,4 38,1

Mmax 8,793 kNm 26,7

B1D2H0 b=200
Medel

Ovansida 11671,13 MPa

Undersida 12726,46 MPa

t-medel 95,08 mm

bredd 197,27 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,94 8 8,07 8784,9 9747 9746 7807

Brottprov Notering: Kvist underkant initierade brott. Därefter ytterligare en liten lastökning

Fmax 26,25 kN Brottspänning 39,7 51,3 51,1

Mmax 11,8125 kNm 33,1

B1D2H200 b=200
Medel

Ovansida 13046,65 MPa

Undersida 12000 MPa

t-medel 95,08 mm

bredd 197,68 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,91 8 8,06 8795,3 10011 10005 7976

Brottprov Notering: Kvist underkant initierade brott. Rent träbrott

Fmax 28,27 kN Brottspänning 42,7 55,1 55

Mmax 12,7215 kNm 36,5

B1D2H400 b=200
Medel

Ovansida 11435,54 MPa

12198,8

12523,33
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 5 skikt b=200 l=1800

Undersida 12000,44 MPa

t-medel 95,08 mm

bredd 198,35 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,72 8 7,47 8195,5 9368 9362 7563

Brottprov Notering: Kvist underkant initierade brott. Rent träbrott

Fmax 26,79 kN Brottspänning 40,3 51,5 52

Mmax 12,0555 kNm 34,6

B2D1H0 b=200
Medel

Ovansida 13643,29 MPa

Undersida 12998,41 MPa

t-medel 95,33 mm

bredd 196,6 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 2,04 8 8,24 8845,6 10640 10642 8370

Brottprov Notering: Träbrott underkant. Stumskarv i mittskikt gled isär något vid brott

Fmax 33,04 kN Brottspänning 49,9 63,5 64,6

Mmax 14,868 kNm 45,0

B2D1H200 b=200
Medel

Ovansida 12281,07 MPa

Undersida 12295,28 MPa

t-medel 95,33 mm

bredd 198,44 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,51 8 6,38 6883,6 9821 9817 7854

11717,99

13320,85

12288,18

2 1,51 8 6,38 6883,6 9821 9817 7854

Brottprov Notering: Träbrott underkant. Litet limsläpp, osäkert om före eller efter brott

Fmax 29,33 kN Brottspänning 43,9 54,9 57,2

Mmax 13,1985 kNm 46,9

B2D1H400 b=200
Medel

Ovansida 11396,31 MPa

Undersida 11425,12 MPa

t-medel 95,33 mm

bredd 200,2 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,75 8 6,85 7145,4 9127 9116 7405

Brottprov Notering:

Fmax 30,76 kN Brottspänning 45,6 57,4 59,8

Mmax 13,842 kNm 43,6

B2D2H0 b=200
Medel

Ovansida 12726,43 MPa

Undersida 12046,76 MPa

t-medel 95,33 mm

bredd 196,67 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,87 8 7,67 8271,9 9901 9896 7906,18

Brottprov Notering: Kvist initeirade brott. Först brott i en lamell, därefter ökade lasten tills slutligt brott.

Fmax 21,98 kN Brottspänning 33,2 42,3 42,9

Mmax 9,891 kNm 29,7

B2D2H200 b=200
Medel

Ovansida 11831,81 MPa

Undersida 10352,55 MPa

t-medel 95,33 mm

bredd 196,97 mm

11410,72

12386,6

11092,18
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 5 skikt b=200 l=1800

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,75 8 7,26 7846,4 8880,1 8862 7241

Brottprov Notering:

Fmax 28,4 kN Brottspänning 42,8 56,6 55,4

Mmax 12,78 kNm 36,2

B2D2H400 b=200
Medel

Ovansida 12879,11 MPa

Undersida 14200,19 MPa

t-medel 95,33 mm

bredd 196,55 mm

w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) E-modul (prov) Mpa Norge Tyskland Hand

2 1,91 8 7,62 8148,6 10806 10817 8473

Brottprov Notering: Kvist initierade brott

Fmax 23,86 kN Brottspänning 36,1 46,9 46,6

Mmax 10,737 kNm 35,8

5-skiktskivor b=200mm l=1800mm

Skiva Provning "Tyskland""Handbok"
B1D1H0 8520 9746 7807

B1D1H200 8632 11973 8702

B1D1H400 7719 9362 7563

B1D2H0 8785 9746 7807

B1D2H200 8795 10005 7976

B1D2H400 8195 9362 7563

B2D1H0 8846 10642 8370

B2D1H200 6884 9817 7854

13539,65

B2D1H200 6884 9817 7854

B2D1H400 7145 9116 7405

B2D2H0 8272 9896 7906

B2D2H200 7846 8862 7241

B2D2H400 8149 10817 8473

Medel 8149 9945 7889
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Utvärdering av prover samt beräkningar enligt teoretiska modeller 5 skikt b=200 l=1800

5 skikt b=200mm l=1800mm Provresultat

Skiva E-modul (MPa) Maxlast (kN) Brottspänning (Mpa)
B1D1H0 8520,1 32,12 48,6

B1D1H200 8632,1 31,69 48,0

B1D1H400 7719,1 19,54 29,3

B1D2H0 8784,9 26,25 39,7

B1D2H200 8795,3 28,27 42,7

B1D2H400 8195,5 26,79 40,3

B2D1H0 8845,6 33,04 49,9

B2D1H200 6883,6 29,33 43,9

B2D1H400 7145,4 30,76 45,6

B2D2H0 8271,9 21,98 33,2

B2D2H200 7846,4 28,4 42,8

B2D2H400 8148,6 23,86 36,1

Medel 8149,0 27,7 41,7
Std. Avvikelse 645,3 4,20 6,32
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Sammanställning provdata maj 2007
5-skitsskivor 5*19 mm

Skiva Bredd (mm) Upplag (mm) w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) Brottlast (kN) E-modul (MPa) Brottspänning (MPa)

B1D1 1200 2800 2 3,29 15 26,37 - 9447 -

B1D2 1200 2800 2 3,26 15 26,56 - 9461 -

B2D1 1200 2800 2 3,33 15 25,71 - 9088 -

B2D2 1200 2800 2 3,5 15 26,94 - 9908 -

B1D1 1200 1800 2 10,55 8 46 - 8352 -

B1D2 1200 1800 2 6,92 8 43,22 - 8480 -

B2D1 1200 1800 2 10,22 8 44,77 - 8076 -

B2D2 1200 1800 2 8,18 8 43,99 - 8348 -

B1D1V 600 1800 2 5,32 8 22,9 90,04 8318 45,0

B1D1H 600 1800 2 5,53 8 22,55 - 8041 -

B1D2V 600 1800 2 6,17 8 23,28 95,44 7985 42,2

BID2H 600 1800 2 4,39 8 22,26 - 8368 -

Punkt 1 Punkt 2

Idw

LdF
E

××

×
=

48

3

W

M
=σ

BID2H 600 1800 2 4,39 8 22,26 - 8368 -

B2DIV 600 1800 2 4,64 8 21,45 83,66 7853 41,4

B2DIH 600 1800 2 4,73 8 20,44 - 7359

B2D2V 600 1800 2 4,57 8 22,5 95,65 8354 47,3

B2D2H 600 1800 2 4,35 8 21,24 - 7890 -

B1D1V 600 800 2 23,25 6 81,37 - 3621 -

B1D2V 600 800 2 30 6 88,3 - 3633 -

B2D1V 600 800 2 21,03 6 81,1 - 3743 -

B2D2V 600 800 2 27,81 6 90 - 3875 -

B1D1H0 200 1800 2 1,92 8 7,87 32,12 8520 48,6

B1D1H200 200 1800 2 2,07 8 8,09 31,69 8632 48,0

B1D1H400 200 1800 2 1,73 8 7,16 19,54 7719 29,3

B1D2H0 200 1800 2 1,94 8 8,07 26,25 8785 39,7

B1D2H200 200 1800 2 1,91 8 8,06 28,27 8795 42,7

B1D2H400 200 1800 2 1,72 8 7,47 26,79 8195 40,3

B2D1H0 200 1800 2 2,04 8 8,24 33,04 8846 49,9

B2D1H200 200 1800 2 1,51 8 6,38 29,33 6884 43,9

B2D1H400 200 1800 2 1,75 8 6,85 30,76 7145 45,6

B2D2H0 200 1800 2 1,87 8 7,67 21,98 8272 33,2

B2D2H200 200 1800 2 1,75 8 7,26 28,4 7846 42,8

B2D2H400 200 1800 2 1,91 8 7,62 23,86 8149 36,1

Idw

LdF
E

××

×
=

48

3

W

M
=σ
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Sammanställning provdata maj 2007
3-skitsskivor 19+47+19 mm

Skiva Bredd (mm) Upplag (mm) w1 (mm) F1 (kN) w2 (mm) F2 (kN) Brottlast (kN) E-modul (MPa) Brottspänning (MPa)

B3D1 1200 2800 2 2,62 15 19,94 - 10421 -

B3D2 1200 2800 2 2,11 15 18,18 - 9498 -

B4D1 1200 2800 2 2,45 15 19,55 - 10426 -

B4D2 1200 2800 2 2,39 15 18,58 - 9473 -

B3D1 1200 1800 2 8,25 8 34,9 - 9230 -

B3D2 1200 1800 2 4,9 8 29,33 - 8311 -

B4D1 1200 1800 2 7,93 8 33,5 - 8974 -

B4D2 1200 1800 2 6,67 8 30,9 - 8161 -

B3D1V 600 1800 2 3,37 8 16,27 57,3 8941 36,9

B3D1H 600 1800 2 3,6 8 16,63 - 9050 -

B3D2V 600 1800 2 2,64 8 14,68 59,53 8194 37,9

B3D2H 600 1800 2 3,18 8 15,59 - 8469 -

Punkt 2Punkt 1

Idw

LdF
E

××

×
=

48

3

W

M
=σ

B3D2H 600 1800 2 3,18 8 15,59 - 8469 -

B4D1V 600 1800 2 3,77 8 16,59 75,65 9006 49,2

B4D1H 600 1800 2 3,43 8 15,94 - 8805 -

B4D2V 600 1800 2 3,19 8 15,5 46,3 8442 29,6

B4D2H 600 1800 2 3,33 8 15,53 8366 -

B3D1V 600 800 2 19,72 6 65,87 69,82 4212 45

B3D2V 600 800 2 20,08 5,5 58 81,2 3956 52,3

B4D1V 600 800 2 18,85 6 63,51 70,68 4076 45,5

B4D2V 600 800 2 18,95 6 61,57 74,68 3890 48,1

B3D1H0 200 1800 2 1,38 8 5,9 19 9497 37,1

B3D1H200 200 1800 2 1,48 8 5,92 15,84 9315 30,9

B3D1H400 200 1800 2 1,32 8 5,57 15,51 8912 30,2

B3D2H0 200 1800 2 1,35 8 5,41 18,51 8408 35,8

B3D2H200 200 1800 2 1,34 8 5,56 19,5 8732 37,7

B3D2H400 200 1800 2 1,34 8 5,7 11,78 8980 22,7

B4D1H0 200 1800 2 1,3 8 5,34 22,04 8624 43,5

B4D1H200 200 1800 2 1,51 8 6,04 24,14 9685 47,7

B4D1H400 200 1800 2 1,4 8 5,49 23,24 8669 45,6

B4D2H0 200 1800 2 1,34 8 5,4 15,34 8501 29,9

B4D2H200 200 1800 2 1,36 8 5,47 10,02 8575 19,5

B4D2H400 200 1800 2 1,29 8 4,63 4,71 6937 9,1

Idw

LdF
E

××

×
=

48

3

W

M
=σ
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E-moduler hos brädor till ytlager i provskivor

Skivor bredd 1200 mm, 5 och 3 skikt

Skiva
Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under

11161,39 13705,26 13643,2912 11792,43 13072,25 10715,33 12725,00 13638,54 MPa

11709,69 10982,55 12998,4076 12134,90 15310,73 12304,14 10984,93 11402,66 MPa

16429,95 12575,19 11616,2938 12635,33 14972,03 14952,67 11499,41 11839,51 MPa

11009,33 11725,98 13564,5873 14070,13 13632,34 13646,96 10583,04 9156,70 MPa

11700,67 13061,63 12617,3127 13188,56 13481,54 12805,92 13135,14 12957,07 MPa

10494,71 12944,16 9313,52302 11857,05 12148,82 11065,42 10174,19 15980,91 MPa

12818,01 11056,72 14318,788 11094,67 10487,7 12817,91 11882,27 12489,47 MPa 3-skikt medel 12911,84

12529,88 13523,76 11439,4314 10210,39 12034,23 13487,67 13778,13 13272,63 MPa

12382,31 16448,06 10950,0029 11974,04 12193,81 10925,16 13177,34 10748,87 MPa 5-skikt medel 12338,58

14823,15 12694,08 11842,6182 12646,73 13759,91 14908,78 13938,96 12825,31 MPa

11330,92 12821,92 12281,0674 15214,13 14902,84 15290,34 12550,45 17447,13 MPa

8167,25 12663,39 12295,2839 13186,25 13633,78 11357,61 12497,10 12738,95 MPa

8535,69 11889,77 10127,1012 15408,17 14772,73 13759,68 13633,78 13918,02 MPa

Medel 11827,63 12776,34 12077,5161 12724,06 13415,59 12925,97 12350,75 12955,06

Skivor bredd 600 mm, 5 skikt

Skiva
Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under

12818,01 13705,26 11161,39 12944,16 12818,01 13705,26 12725,00 12944,16 12998,41 13188,56 13643,29 11792,43 13643,29 11792,43 12998,41 12134,90 MPa

12529,88 10982,55 11709,69 11056,72 12529,88 10982,55 11161,39 11056,72 11616,29 11857,05 12998,41 12134,90 12998,41 12134,90 11616,29 13188,56 MPa

12382,31 12575,19 16429,95 13523,76 12382,31 12575,19 11709,69 13523,76 13564,59 11094,67 10950,00 12635,33 10950,00 12635,33 13564,59 11857,05 MPa

14823,15 11725,98 11009,33 16448,06 14823,15 11725,98 11009,33 16448,06 12617,31 10210,39 11842,62 14070,13 11842,62 14070,13 12617,31 11094,67 MPa

11330,92 13061,63 11700,67 12694,08 11330,92 13061,63 11700,67 12694,08 9313,52 12646,73 12281,07 13188,56 12281,07 13188,56 9313,52 10210,39 MPa

8167,25 12663,39 10494,71 12821,92 8167,25 12663,39 10494,71 12663,39 14318,79 15214,13 12295,28 11974,04 12295,28 11974,04 14318,79 12646,73 MPa

8535,69 11889,77 12818,01 12663,39 8535,69 11889,77 12818,01 ? 11439,43 13186,25 10127,10 15408,17 10127,10 15408,17 11439,43 15214,13 MPa

Medel 11512,46 12371,97 12189,11 13164,58 11512,46 12371,97 11659,83 13221,69 12266,91 12485,40 12019,68 13029,08 12019,68 13029,08 12266,91 12335,20 MPa

Skivor bredd 600 mm, 3 skikt

Skiva
Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under

13072,25 13646,96 10487,7044 10715,33 13072,25 13646,96 10487,7 10715,33 12725 13638,54 12725 16263,51 12725 13638,54 12725 11839,51 MPa

15310,73 12805,92 12034,2302 12304,14 15310,73 12805,92 12034,23 12304,14 13778,13 11402,66 10984,9288 9156,695 13778,13 11402,66 10984,93 9156,695 MPa

14972,03 11065,42 12193,8128 14952,67 14972,03 11065,42 12193,81 14952,67 13177,34 11839,51 11499,4061 12957,07 13177,34 11839,51 11499,41 12957,07 MPa

13632,34 12817,91 13759,915 14908,78 13632,34 12817,91 13759,91 14908,78 13938,96 12825,31 10583,0367 15980,91 12550,45 12825,31 10583,04 15980,91 MPa

B3D1=B3D2 B4D1=B4D2

B3D1V B3D1H B3D2V B3D2H

5 skikt 3 skikt

B4D1V B4D1H

B1D1V B1D1H B1D2V B1D2H

B1D1=B1D2 B2D1=B2D2

B4D2V B4D2H

B2D1V B2D1H B2D2V B2D2H
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13481,54 13487,67 14902,8351 15290,34 13481,54 13487,67 14902,84 15290,34 12550,45 17447,13 13135,1383 12489,47 12497,1 17447,13 13135,14 12489,47 MPa

12148,82 10925,16 13633,7825 11357,61 12148,82 16448,06 13633,78 11357,61 12497,1 12738,95 10174,1933 13272,63 11392,54 12738,95 10174,19 13272,63 MPa

10487,7 14908,78 14772,7276 13759,68 10487,7 14908,78 14772,73 13759,68 13633,78 13918,02 11882,2715 10748,87 ? 13918,02 11882,27 10748,87 MPa

Medel 13300,77 12808,26 13112,14 13326,94 13300,77 13597,25 13112,14 13326,94 13185,82 13401,45 11569,14 12981,31 12686,76 13401,45 11569,14 12349,31 MPa

Skivor bredd 200 mm, 5 skikt

Skiva
Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under

11700,67 12694,08 16429,9473 13523,76 11161,39 12944,16 11700,67 12694,08 16429,95 11161,3869 12944,16 MPa

10494,71 12821,92 11009,3301 16448,06 11709,69 11056,72 10494,71 12821,92 11009,33 11709,6945 11056,72 MPa

12818,01 12663,39 11700,6681 12818,01 12663,39 11700,67 MPa

Medel 11671,13 12726,46 13046,6485 14985,91 11435,54 12000,44 11671,13 12726,46 13046,65 ######## 11435,5407 12000,44 MPa

Skiva
Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under

13643,29 12635,33 12281,0674 11974,04 10950 10715,33 12998,41 13188,56 13564,59 10210,39 14318,788 15214,13 MPa

12998,41 14070,13 12295,2839 15408,17 11842,62 12134,9 11616,29 11857,05 12617,31 10494,71 11439,4314 13186,25 MPa

10127,1 11882,27 10127,1012 13564,59 11094,67 9313,523 MPa

Medel 12256,27 12862,58 11567,8175 13691,11 11396,31 11425,12 12726,43 12046,76 11831,81 10352,55 12879,1097 14200,19 MPa

Skivor bredd 200 mm, 3 skikt

Skiva
Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under

10487,7 14908,78 13759,915 10715,33 13633,78 12304,14 12034,23 14908,78 13759,91 10715,33 13633,7825 12304,14 MPa

12034,23 15290,34 14902,8351 13759,68 14772,73 14952,67 12193,81 15290,34 14902,84 13759,68 14772,7276 14952,67 MPa

12193,81 11357,61 11357,61 MPa

Medel 11571,92 13852,24 14331,375 12237,51 14203,26 13628,41 12114,02 13852,24 14331,38 12237,51 14203,255 13628,41 MPa

Skiva
Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under Ovan Under

12725 16263,51 11499,4061 15980,91 10174,19 13272,63 10552,46 9156,695 11499,41 15980,91 10174,1933 13272,63 MPa

10984,93 9156,695 10583,0367 12489,47 11882,27 10748,87 12725 12957,07 10583,04 12489,47 11882,2715 10748,87 MPa

11499,41 13061,63 13061,6318 11499,41 13135,14 MPa

Medel 11736,44 12827,28 11714,6915 14235,19 11028,23 12010,75 11592,29 11056,88 11739,19 14235,19 11028,2324 12010,75 MPa

B4D2H200 B4D2H400B4D1H0 B4D1H200 B4D1H400 B4D2H0

B3D2H200 B3D2H400B3D1H0 B3D1H200 B3D1H400 B3D2H0

B2D2H200 B2D2H400B2D1H0 B2D1H200 B2D1H400 B2D2H0

B1D2H200 B1D2H400B1D1H0 B1D1H200 B1D1H400 B1D2H0
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3-skiktsskivor  
Skivbredd 1200 mm 
Upplagslängd 2800 
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Upplag1800mm
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Skivbredd 600 mm, upplag 1800mm 
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Skivbredd 600mm, upplag 800 mm 
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Skivbredd 200mm, upplag 1800mm 
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5-skiktsskivor  
Skivbredd 1200 mm 
Upplagslängd 2800 
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Upplag1800mm 
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Skivbredd 600 mm, upplag 1800mm 
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Skivbredd 600mm, upplag 800mm 
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Skivbredd 200 mm, upplag 1800mm 

 

Bilaga 5 - Lastkurvor från provningar

-BILAGA 5-



Bilaga 5 - Lastkurvor från provningar

-BILAGA 5-



Bilaga 5 - Lastkurvor från provningar

-BILAGA 5-



 

Bilaga 5 - Lastkurvor från provningar

-BILAGA 5-



 

Bilaga 5 - Lastkurvor från provningar

-BILAGA 5-



 
Date Reference Page 
2008-08-12 P602690-2 1 (24) 
   
   

RAPPORT 
 

   
 
 

 
    

   
Handled by, department   
Anders Gustafsson   
Building Technology and Mechanics   
010-516 62 33 TräCentrum Norr 

Olle Hagman 
93176 Skellefteå 

Provning av KL-skivor, 3 och 5-skiktsskivor   
(3 bilagor) 
 
Provning av KL-skivor, 3 och 3 skiktsskivor.............................................................................. 1 

1. Allmänt ............................................................................................................................... 2 
2. Provning och beskrivning av provobjekten......................................................................... 3 
2.1 Omfattning av provningar ................................................................................................. 4 
2.2 Skivor 3-skikt, omg. I ....................................................................................................... 4 
2.3 Skivor 5-skikt, omg. I ....................................................................................................... 5 
2.4 Skivor 3-skikt, omg. II ...................................................................................................... 5 
2.5 Skivor 5-skikt, omg. II ...................................................................................................... 5 

3. Beräkning av brotthållfasthet och elasticitetsmodul ............................................................... 7 
4. Resultat omg. I ........................................................................................................................ 8 

4.1 Provning av styvhet och böjhållfasthet ......................................................................... 8 
4.1.1 Resultat från provningar, brotthållfasthet, 3-skiktsskivor.......................................... 8 
4.1.2 Resultat från provningar, brotthållfasthet, 5-skiktsskivor.......................................... 9 
4.1.3 Resultat från provningar, styvhetsvärden, 3-skiktsskivor ........................................ 10 
4.1.4 Resultat från provningar, styvhetsvärden, 5-skiktsskivor ........................................ 11 

5. Resultat omg. II..................................................................................................................... 13 
5.1 Provning av styvhet och böjhållfasthet ....................................................................... 13 
5.1.1 Resultat från provningar, brotthållfasthet, 3-skiktsskivor........................................ 13 
5.1.2 Resultat från provningar, brotthållfasthet, 5-skiktsskivor........................................ 14 
5.2.1 Resultat från provningar, styvhetsvärden, 3-skiktsskivor ........................................ 14 
5.2.3 Resultat från provningar, styvhetsvärden, 5-skiktsskivor, omg. II .......................... 16 

5. Sammanställning av provningar........................................................................................ 17 
 
Bilaga 1: Bilder 
Bilaga 2: Utvärdering provningar  
Bilaga 3:  Belastningsdiagram 
 
Sammanfattning 
Provning har genomförts av korslimmade skivor med avseende på brotthållfasthet och styvhet. 
Provningarna genomfördes i två omgångar med 3-skiktskivor och 5-skiktsskivor.  
I omgång I var brädorna i skivornas längdriktning (bärande riktning) stumskarvade och 
skarvarnas placering var slumpmässig.  
 
I omgång II användes fingerskarvade limmade skarvar för de längsgående brädorna.      
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Sammanställning av resultat omg. I och II, 3-skiktsskivor 

Omg  Beteckning 
skiva Antal  Bredd 

(mm) 
Upplagslängd 

(mm) 
Brotthåll. 
(Mpa)* 

Elasticitets-
modul 
(Mpa)* 

I B1D1-B2D3 6 1200 1800 - 7943 (383) 

I OB1D1V-
OB2D3V 6 600 1800 33,7 (4,4) 7725 (282) 

I OB1D3H0-
OB1D1H400 18 200 1800 28,7 (6,9) 7794(645) 

II B3D1-B4D2 4 1200 2800 - 10059 (281) 
II B3D1-B4D2 4 1200 1800 - 8889 (663) 
II B3D1V-B4D2H 9 600 1800 38,0 (7,70) 8611 (300) 

II B4D2H0-
B3D1H400 12 200 1800 32,0 (10,3) 9029 (551) 

* medelvärde, värde inom parantes anges standardavvikelsen 
 
 
 
 
 
Sammanställning av resultat omg. I och II, 5-skiktsskivor 
Omg
.  

Beteckning 
skiva Antal  Bredd 

(mm) 
Upplagslängd 

(mm) 
Brotthåll. 
(Mpa)* 

Elasticitets-
modul 
(Mpa)* 

I B3D1-B4D3 6 1200 1800 - 7190 (243) 

I OB3D1V-
OB4D3V 6 600 1800 29,6 (5,8) 6905 (507) 

I OB1D3H0-
OB1D1H400 9 200 1800 35,6 (8,7) 7606 (518) 

II B1D1-B2D2 4 1200 2800 -  9717 (207) 
II B1D1-B2D2 4 1200 1800 - 8894 (47) 
II B1D1V-B2D2H 8 600 1800 46,2 (2,86) 8578 (1464) 

II B1D1H200-
B2D1H0 12 200 1800 42,0 (6,4) 8877 (999) 

* medelvärde, värde inom parantes anges standardavvikelsen 
 
 
1. Allmänt 
SP Trätek har på uppdrag av Martinson Byggsystem och TräCentrum Norr, som en del i 
projektet ”Konstruktiv utveckling av stora limmade konstruktioner provat 6+8 stycken 
korslimmade skivor, KL-skivor, med avseende på att fastställa elasticitetsmodul och 
brotthållfasthet. Prover har utförts på element tillverkade av Martinsons Byggsystem. Två 
typer av skivor har provats, 5-skiktsskivor och 7-skiktsskivor. Uppbyggnaden av skivorna 
redovisas under punkt 2.   
 
Provningarna utfördes vid SP Träteks anläggning i två omgångar i Skellefteå under tiden 2008-
09-27/2008-10-03. Provningarna har utförts som en linjelast placerad centriskt mellan två stöd 
för bestämning av E-modul och böjhållfasthet. 
 
All provmaterial tillhandahölls av beställaren (Martinsons Byggsystem) utan påverkan och 
insyn av SP Trätek.  Exempel på plattornas Skivornas tvärsnitt framgår av Figur 1,Figur 2.   
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Figur 1 Element 3-skikt 
 

Figur 2 Element 5-skikt 
 

OMG. I 
Totalt levererades till SP 3 stycken skivor med bredden 1200 mm, längden 6000 mm och 
tjockleken 85 mm samt 3 stycken skivor med bredden 1200 mm, längden 6000 mm och 
tjockleken 95 mm.    
 
Skivornas delades in och märktes enligt bilaga 1. ”Numrering Väggblock 3 resp. 5 skikt” 
 
 
 
OMG. II 
Totalt levererades till SP 4 stycken skivor med bredden 1200 mm, längden 6000 mm och 
tjockleken 85 mm samt 4 stycken skivor med bredden 1200 mm, längden 6000 mm och 
tjockleken 95 mm.    
 
Skivornas delades in och märktes enligt bilaga 1. ”Numrering Väggblock 3 resp. 5 skikt” 
 
 
 
2. Provning och beskrivning av provobjekten 
Alla provningar har utförts i princip enligt prEN 408:2003 med några avvikelser. Praktiska 
skäl medför problem att prova skivor som fyrpunkts böjprov och därför har trepunkts böjprov 
använts under provningarna. Skivorna belastades med en linjelast placering och riktning enligt 
Figur 3. 
 
Deformation mättes under mittpunkten till en given nivå varefter lägesgivare togs bort och last 
påfördes till brott. Provuppställningen framgår av schematiskt i Figur 3,Figur 4. 
 
 

L/2 F 

L= 1800-2800  

 
Figur 3. Provuppställning   
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Last och upplag placerade tvärs ytskiktens riktning. Lasten fördelad som en linjelast. 
Deformation mättes i två punkter under skivan, se ,Figur 4, Figur 5.    

 

Figur 4 Provningsuppställning  
 

 
Figur 5  Provningsuppställning, lägesgivare  
 
 
 
2.1 Omfattning av provningar 
 
Skivor 3-skikt, omg. I 
Skivor var uppbyggda i 3 skikt med skikttjocklekarna 19+47+19 mm. Brädor i skivans 
längdled var stumskarvade i fallande ordning. Provningen omfattade provning av styvhet och 
bärförmåga. En översikt av de olika provningar för 3-skiktsskivor framgår av Tabell 1. Totalt 
provades 6 stycken skivor med bredden 1200 mm.  
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Tabell 1. Översikt av provningar, 3-skikt, omg. I 

Omg. I Skiva 
nr 

Längd
* (mm) 

Bredd* 
(mm) 

Tjocklek 
(mm) 

1 B1D1 1800 1200 84,1 
1 B1D2 1800  1200 84,5 
1 B1D3 1800 1200 84,3 
1 B2D1 1800 1200 84,6 
1 B2D2 1800 1200 84,8 
1 B2D3 1800 1200 84,4 

* upplagslängd 
 
Skivor 5-skikt, omg. I 
Skivor var uppbyggda i 5 skikt med skikttjocklekarna 19 mm. . Brädor i skivans längdled var 
stumskarvade i fallande ordning Provningen omfattade provning av styvhet och bärförmåga. 
En översikt av de olika provningar för 5-skiktsskivor framgår i Tabell 2. Totalt provades 6 
stycken skivor med bredden 1200 mm.  
 
Tabell 2. Översikt av provningar, 5-skikt, omg.I 

Omg. I Skiva 
nr 

Längd
* (mm) 

Bredd* 
(mm) 

Tjocklek 
(mm) 

I B3D1 1800 1200 94,1 
I B3D2 1800  1200 94,3 
I B3D3 1800 1200 94,3 
I B4D1 1800 1200 94,4 
I B4D2 1800 1200 94,5 
I B4D3 1800 1200 94,5 

 
 
Skivor 3-skikt, omg. II 
Skivor var uppbyggda i 3 skikt med skikttjocklekarna 19+47+19 mm. Brädor i skivans 
längdled var stumskarvade i fallande ordning. Provningen omfattade provning av styvhet och 
bärförmåga. En översikt av de olika provningar för 3-skiktsskivor framgår av Tabell 1. Totalt 
provades 8 stycken skivor med bredden 1200 mm.  
 
 
Tabell 3. Översikt av provningar, 3-skikt, omg. II 

Omg. I Skiva 
nr 

Längd
* (mm) 

Bredd* 
(mm) 

Tjocklek 
(mm) 

I B3D1 1800 1200 84,8 
I B3D2 1800  1200 84,4 
I B4D1 1800 1200 84,4 
I B4D2 1800 1200 84,4 
I B3D1 2800 1200 84,8 
I B3D2 2800 1200 84,4 
I B4D1 2800 1200 84,4 
I B4D2 2800 1200 84,4 

* upplagslängd 
 
Skivor 5-skikt, omg. II 
Skivor var uppbyggda i 3 skikt med skikttjocklekarna 19+47+19 mm. Brädor i skivans 
längdled var stumskarvade i fallande ordning. Provningen omfattade provning av styvhet och 



 
Date Reference Page 
2008-08-12 P602690-2 6 (24) 
   
   

RAPPORT 
 

   
 
 
bärförmåga. En översikt av de olika provningar för 5-skiktsskivor framgår av Tabell 4. Totalt 
provades 8 stycken skivor med bredden 1200 mm.  
 
Tabell 4. Översikt av provningar, 5-skikt, omg.II 

Omg. II Skiva 
nr 

Längd
* (mm) 

Bredd* 
(mm) 

Tjocklek 
(mm) 

II B1D1 1800 1200 84,1 
II B1D2 1800  1200 84,5 
II B1D1 1800 1200 84,3 
II B2D2 1800 1200 84,6 
II B1D2 2800 1200 84,8 
II B1D3 2800 1200 84,4 
II B2D2 2800 1200 84,8 
II B2D3 2800 1200 84,4 

* upplagslängd 
 
2.2 Översikt av provningar  
Efter provning av styvhet för skivor med bredd 1200 mm delades skivorna in i mindre 
strimlor med bredderna 600 mm och 200 mm. sammanställning av märkning, antal och 
längder framgår av tabellerna Tabell 5 och Tabell 6.   
 
Tabell 5 Översikt av provningar, 3-skiktsskivor 
Omgång  Beteckning skiva Antal  Bredd 

(mm) 
Antal 
skikt 

Upplagslängd 
(mm) Mätning 

I B1D1-B2D3 6 1200 3 1800 Styvhet 

I OB1D1V-OB2D3V 6 600 3 1800 Brotthållfasthet 
Styvhet 

I OB1D3H0-
OB1D1H400 18 200 3 1800 Brotthållfasthet 

Styvhet 
II B1D1-B4D2 4+4 1200 3 1800/2800 Styvhet 

II B3D1V-B4D2H 8 600 3 1800 Brotthållfasthet 
Styvhet 

II B4D2H0-B3D1H400 12 200 3 1800 Brotthållfasthet 
Styvhet 

 
 
 
 
Tabell 6 Översikt av provningar, 5-skiktsskivor 
Omgång  Beteckning skiva Antal  Bredd 

(mm) 
Antal 
skikt 

Upplagslängd 
(mm) Mätning 

I B3D1-B4D3 6 1200 5 1800 Styvhet 

I OB3D1V-OB4D3V 6 600 5 1800 Brotthållfasthet 
Styvhet 

I OB1D3H0-
OB1D1H400 18 200 5 1800 Brotthållfasthet 

Styvhet 
II B1D1-B4D2 4+4 1200 5 1800/2800 Styvhet 

II B1D1V-B2D2H 8 600 5 1800 Brotthållfasthet 
Styvhet 

II B1D1H200-B2D1H0 12 200 5 1800 Brotthållfasthet 
Styvhet 
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3. Beräkning av brotthållfasthet och elasticitetsmodul 
 
Brotthållfasthet har beräknats på hela tvärsnittet enligt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 tjocklekets tvärsnitt:      
bredd ets tvärsnitt:      
gdupplagslän :      

brottlast:
2

3,

max

2
max

max

h
b
L
F

hb
LF

W
MingenBrottspänn

⋅⋅
⋅⋅

==σ

 
Vid beräkning av elasticitetsmodulen har hänsyn tagits till upplagslängden genom formelns 
andra del. Elasticitetsmodulen har beräknats enligt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ) ( )

rberäkninga  vidanväntshar  15K tsmodul,elasticiteoch  skjuvmodulmellan aktor Relationsf :K   
last emotsvarand  vidngförskjutni :  
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bredd ets tvärsnitt:    
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4. Resultat omg. I 
 
4.1 Provning av styvhet och böjhållfasthet 
Provningarna genomfördes i två etapper, etapp 1 med hela skivor (bredd = 1200mm) och 
provning av styvhet samt utvärdering av elasticitetsmodul. Efter styvhetsprovning delades 
skivorna i en skiva med bredden 600 mm och tre skivor med bredden 200 mm och skivorna  
 
provades därefter med avseende på styvhet och brotthållfasthet.   
 
4.2 Resultat från provningar, brotthållfasthet, 3-skiktsskivor  
I Tabell 7 och Tabell 8 nedan framgår resultaten från böjprovningarna. Belastningsdiagram 
från provningarna presenteras i bilaga 3.  
 
Tabell 7. Brottlast, 3-skiktskivor, b=600, omg I  
Skiva 
(Serie. Nr) 

Last  
(kN) 

 

Brottspänning 
(Mpa) Kommentar 

OB1D1V 62,40 39,70 Skjuvbrott i tvärgående skikt, upplag och mitt, Bild 1  
OB1D2V 54,80 34,54 Skjuvbrott i tvärgående skikt, upplag och mitt, Bild 2 

OB1D3V 49,20 31,15  
OB2D1V 46,04 28,95  
OB2D2V 47,90 29,97  
OB2D3V 59,75 37,75 Skjuvbrott i tvärgående skikt, upplag och mitt, Bild 3  
Sammanställning brotthållfasthet, 3-skikt, b=600 mm  
Medelvärde:        33,7 Mpa 
Standaravvikelse:  4,4 Mpa    
Max. värde:         39,7 Mpa 
Min. värde:          29,0 Mpa 
 
Tabell 8. Brottlast, 3-skiktskivor, b=200, omg. I  
Skiva 
(Serie. Nr) 

Last 
(kN) 

Brottspänning 
(Mpa) 

 
Kommentar 

OB1D3H0 14,21 27,1 Skjuvbrott i tvärgående skikt, upplag och mitt, Bild 4 

OB1D3H200 10,33 19,5  
OB1D3H400 12,08 23,0  
OB1D2H0 21,63 40,8  
OB1D2H200 23,13 43,4 Dragbrott i ytterskikt, Bild 5 

OB1D2H400 17,41 33,0  
OB1D1H0 16,92 32,1  
OB1D1H200 12,61 23,9  
OB1D1H400 10,70 20,3 Skjuvbrott i närhet av skarv för ytskikt, Bild 6 

OB2D3H0 16,90 32,3  
OB2D3H200 16,87 31,9  
OB2D3H400 14,70 27,9  
OB2D2H0 17,49 33,0  
OB2D2H200 15,69 29,5  
OB2D2H400 12,14 23,0  
OB2D1H0 15,56 29,5  
OB2D1H200 15,90 30,1  
OB2D1H400 8,97 17,0  
Sammanställning brotthållfasthet, 3-skikt, b=200 mm  
Medelvärde:        29,6 Mpa 
Standaravvikelse:  8,7 Mpa    
Max. värde:         43,4 Mpa 
Min. värde:          17,0 Mpa 
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Brotten består i av till största delen av skjuvbrott. Skjuvbrotten har skett i limfog eller som 
träbrott. Träbrott har skett oftast som rullskjuvbrott i tvärgående skikt.  
 
 
4.3 Resultat från provningar, brotthållfasthet, 5-skiktsskivor  
 
Tabell 9. Brottlast, 5-skiktskivor, b=600, omg. I  
Skiva 
(Serie. Nr) 

Last  
(kN) 

Brottspänning 
(Mpa) Kommentar 

OB3D1V 64,51 32,8  
OB3D2V 45,72 23,1  
OB3D3V 68,00 34,4  
OB4D1V 48,20 24,3  
OB4D2V 73,14 36,9  
OB4D3V 51,64 26,0  
Sammanställning brotthållfasthet, 5-skikt, b=600 mm  
Medelvärde:        29,6 Mpa 
Standaravvikelse:  5,8 Mpa    
Max. värde:         36,9 Mpa 
Min. värde:          23,1 Mpa 
 
 
 
Tabell 10. Brottlast, 5-skiktskivor, b=200  
Skiva 
(Serie. Nr) 

Last 
(kN) 

Brottspänning 
(Mpa) 

 
Kommentar 

OB3D3H0 25,48 38,8 Brott i ytskikt/skarv, Bild 9 

OB3D3H200 22,06 34,3  
OB3D3H400 24,82 37,7  
OB3D2H0 27,29 41,3  
OB3D2H200 28,32 43,1 Brott i ytskikt, Bild 8 

OB3D2H400 26,14 39,5  
OB3D1H0 14,80 40,2  
OB3D2H200 28,73 43,3  
OB3D2H400 13,12 19,8  
OB4D3H0 26,47 40,4 Brott i ytskikt, Bild 7 

OB4D3H200 21,65 32,9  
OB4D3H400 22,57 34,3  
OB4D2H0 16,28 24,7  
OB4D2H200 13,20 20,0  
OB4D2H400 15,68 23,7  
OB4D1H0 28,08 42,6  
OB4D1H200 19,81 29,9  
OB4D1H400 25,00 37,6  
Sammanställning brotthållfasthet, 5-skikt, b=200 mm  
Medelvärde:        35,6 Mpa 
Standaravvikelse:  8,7 Mpa    
Max. värde:         43,3 Mpa 
Min. värde:          19,8 Mpa 
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4.4 Resultat från provningar, styvhetsvärden, 3-skiktsskivor  
Beräkning av elasticitetsmodul har gjorts inom lastintervallet 0,1 Fmax och 0,4-0,6 Fmax för 
skivor med bredden 600 mm och 200 mm. För skivor med bredden 1200 mm gjordes 
baserades beräkningen på maxlast från skivor med bredd 600 mm.      
 
 
Tabell 11.  Deformation vid två olika punkter, 3-skikt, b=1200, omg.Ii  

Punkt 1 (ca 0,1 Fmax mm)  Punkt 2 (ca 0,4-0,6 Fmax) 
Skiva  
 Deformation 

(mm) 
Last 
(kN) 

Deformatio
n  

(mm) 

Last  
(kN) E-modul (Mpa) 

B1D1 2,26 6,51 7,27 26,05 8280 
B1D2 2,22 5,61 6,57 22,44 8100 
B1D3 2,95 4,92 6,84 19,68 7999 
B2D1 2,8 4,73 6,87 18,92 7274 
B2D2 1,95 4,95 5,92 19,78 7740 
B2D3 1,93 6,15 6,62 24,6 8265 
Sammanställning elasticitetsmodul, 3-skikt, b=1200 mm  
Medelvärde:        7943 Mpa 
Standaravvikelse:  383 Mpa    
Max. värde:         8279 Mpa 
Min. värde:          7274 Mpa 
 
 
 
 
Tabell 12.  Deformation vid två olika punkter, 3-skikt, b=600, omg. II  

Punkt 1 (0,1 Fmax mm)  Punkt 2 (0,4 Fmax) Skiva  
 Deformation 

(mm) 
Last 
(kN) 

Deformation  
(mm) 

Last  
(kN) E-modul (Mpa) 

OB1D1V 3,75 6,51 13,95 26,05 8134 
OB1D2V 3,62 5,61 12,72 22,44 7744 
OB1D3V 5,84 5,18 14,29 19,68 7759 
OB2D1V 3,33 4,73 11,45 18,92 7287 
OB2D2V 3,11 4,95 10,94 19,78 7849 
OB2D3V 3,68 6,15 13,92 24,6 7579 
Sammanställning elasticitetsmodul, 3-skikt, b=600 mm  
Medelvärde:        7725 Mpa 
Standaravvikelse:  282 Mpa    
Max. värde:         8134 Mpa 
Min. värde:          7287 Mpa 
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Tabell 13.  Deformation vid två olika punkter, 3-skikt, b=200, omg. I  

Punkt 1 (0,1 Fmax mm)  Punkt 2 (0,4 Fmax) Skiva  
 Deformation 

(mm) 
Last 
(kN) 

Deformation  
(mm) 

Last  
(kN) E-modul (Mpa) 

OB1D3H0 2,42 1,42 5,68 9,35 7830 
OB1D3H200 1,91 1,03 4,13 7,69 6737 
OB1D3H400 4,03 2,30 9,18 16,47 6996 
OB1D2H0 3,55 2,16 8,65 13,23 8393 
OB1D2H200 4,00 2,42 9,70 14,76 8411 
OB1D2H400 3,12 1,81 7,24 12,27 7481 
OB1D1H0 2,68 1,75 7,00 10,22 8777 
OB1D1H200 2,09 1,29 5,15 8,29 7848 
OB1D1H400 1,94 1,10 4,38 7,37 7614 
OB2D3H0 2,68 1,69 10,43 16,9 8333 
OB2D3H200 2,62 1,69 10,31 16,87 8266 
OB2D3H400 2,34 1,47 9,34 14,7 7969 
OB2D2H0 2,9 1,75 11,14 17,49 7976 
OB2D2H200 2,58 1,57 9,93 15,69 7967 
OB2D2H400 2,57 1,21 9,77 12,14 6355 
OB2D1H0 2,72 1,56 10,51 15,56 7541 
OB2D1H200 2,5 1,59 9,57 15,9 8505 
OB2D1H400 1,69 0,9 6,33 8,97 7308 
Sammanställning elasticitetsmodul, 3-skikt, b=200 mm  
Medelvärde:        7794 Mpa 
Standaravvikelse:  645 Mpa    
Max. värde:         8776 Mpa 
Min. värde:          6355 Mpa 
 
 
 
 
 
4.5 Resultat från provningar, styvhetsvärden, 5-skiktsskivor  
 
Tabell 14.  Deformation vid två olika punkter, 5-skikt, b=1200, omg. I  

Punkt 1 (ca 0,1 Fmax) Punkt 2 (ca 0,4 Fmax) Skiva  
 Deformation 

(mm) 
Last 
(kN) 

Deformation  
(mm) 

Last  
(kN) E-modul (Mpa) 

B3D1 1,39 6,45 5,40 25,8 7382 
B3D2 1,15 4,90 4,18 19,61 7352 
B3D3 1,72 6,90 5,99 27,60 7388 
B4D1 1,15 4,82 4,24 19,20 7054 
B4D2 1,19 4,65 4,33 18,59 6773 
B4D3 1,19 4,87 4,26 19,48 7192 
Sammanställning elasticitetsmodul, 5-skikt  
Medelvärde:        7190 Mpa 
Standaravvikelse:  242 Mpa    
Max. värde:         7389 Mpa 
Min. värde:          6773 Mpa 
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Tabell 15.  Deformation vid två olika punkter, 5-skikt, b=600, omg. I  

Punkt 1 (ca 0,1 Fmax) Punkt 2 (ca 0,4 Fmax) Skiva  
 Deformation 

(mm) 
Last 
(kN) 

Deformation  
(mm) 

Last  
(kN) E-modul (Mpa) 

OB3D1V 2,99 6,45 11,65 25,8 6837 
OB3D2V 2,2 4,57 8,67 18,28 6444 
OB3D3V 3,16 6,88 11,5 27,53 7530 
OB4D1V 2,35 4,82 9,07 19,28 6523 
OB4D2V 3,13 7,41 12,03 29,63 7546 
OB4D3V 2,53 5,16 9,68 20,66 6552 
Sammanställning elasticitetsmodul, 5-skikt  
Medelvärde:        6905 Mpa 
Standaravvikelse:  507 Mpa    
Max. värde:         7545 Mpa 
Min. värde:          6443 Mpa 
 
 
Tabell 16.  Deformation vid två olika punkter, 5-skikt, b=200, omg. I  

Punkt 1 (0,1 Fmax mm)  Punkt 2 (0,4 Fmax) 
Skiva  
 Deformation 

(mm) 
Last 
(kN) 

Deformatio
n  

(mm) 

Last  
(kN) E-modul (Mpa) 

OB3D3H0 3,11 2,55 12,25 10,19 7649 
OB3D3H200 2,49 2,26 9,79 9,04 8476 
OB3D3H400 3,15 2,48 12,37 9,93 7372 
OB3D2H0 3,35 2,73 13,11 10,92 7632 
OB3D2H200 3,27 2,83 12,8 11,33 8162 
OB3D2H400 3,39 2,61 13,06 10,46 7360 
OB3D1H0 1,92 1,48 7,87 5,92 6704 
OB3D1H200 3,33 2,87 13,29 11,49 7823 
OB3D1H400 1,64 1,31 6,52 5,25 7276 
OB4D3H0 3,36 2,65 15,28 12,25 7393 
OB4D3H200 3,05 2,17 11,46 8,66 7040 
OB4D3H400 3,01 2,26 11,58 9,03 7207 
OB4D2H0 2,44 1,63 9,85 6,51 5990 
OB4D2H200 1,94 1,32 8,47 5,28 5498 
OB4D2H400 2,7 1,57 10,81 6,27 5255 
OB4D1H0 3,16 2,81 12,11 11,23 8583 
OB4D1H200 2,7 1,98 10,53 7,92 6857 
OB4D1H400 3,16 2,5 12,25 8,06 5512 

 
Sammanställning elasticitetsmodul, 3-skikt, b=200 mm  
Medelvärde:        7099 Mpa 
Standaravvikelse:  986 Mpa    
Max. värde:         8583 Mpa 
Min. värde:          5255 Mpa 
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5. Resultat omg. II  
 
5.1 Provning av styvhet och böjhållfasthet 
Provningarna genomfördes i två etapper, etapp 1 med hela skivor (bredd = 1200mm) och 
provning av styvhet samt utvärdering av elasticitetsmodul. Efter styvhetsprovning delades 
skivorna i en skiva med bredden 600 mm och tre skivor med bredden 200 mm och skivorna 
provades därefter med avseende på styvhet och brotthållfasthet.   
 
 
 
5.2 Resultat från provningar, brotthållfasthet, 3-skiktsskivor, omg. II  
I Tabell 17 till Tabell 20 nedan framgår resultaten från böjprovningarna. Belastningsdiagram från 
provningarna presenteras i bilaga 3. 
 
Tabell 17. Brottlast, 3-skiktskivor, b=600, omg. II  

  
Sammanställning brotthållfasthet, 3-skikt, b=600 mm  
Medelvärde:        38,0  Mpa 
Standaravvikelse: 7,70 Mpa    
Max. värde:          48,1 Mpa 
Min. värde:          29,5  Mpa 
 

Skiva 
(Serie. Nr) 

Last  
(kN) 

 

Brottspänning 
(Mpa) Kommentar 

B3D1V 57,30 36,46  
B3D2V 59,93 38,13  
B4D1V 75,65 48,13  
B4D2V 46,30 29,46  

 
 
Tabell 18. Brottlast, 3-skiktskivor, b=200, omg. II  

Skiva 
(Serie. Nr) 

Last 
(kN) 

Brottspänning 
(Mpa) 

 
Kommentar 

B4D2H0 15,34 29,28  
B4D2H200 10,02 19,13  
B4D2H400 6,53 12,46  
B4D1H0 22,04 42,07  
B4D1H200 24,14 46,08  
B4D1H400 23,24 44,36  
B3D2H0 18,51 35,33  
B3D2H200 19,50 37,22  
B3D2H400 11,78 22,48  
B3D1H0 19,00 36,27  
B3D1H200 15,84 30,23  
B3D1H400 15,51 29,60  

Sammanställning brotthållfasthet, 3-skikt, b=200 mm  
Medelvärde:         32,0 Mpa 
Standaravvikelse: 10,3 Mpa    
Max. värde:          46,1 Mpa 
Min. värde:          12,5 Mpa 
 
Brotten består i av till största delen av skjuvbrott. Skjuvbrotten har skett i brott i limfog eller 
träbrott. Träbrott har skett oftast som rullskjuvbrott i tvärgående skikt. Under punktlast har 
skjuvbrott erhållits mellan de två understa brädskikten.      
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5.3 Resultat från provningar, brotthållfasthet, 5-skiktsskivor, omg. II  
 
Tabell 19. Brottlast, 5-skiktskivor, b=600, omg. II  

Skiva 
(Serie. Nr) 

Last 
(kN) 

Brottspänning 
(Mpa) 

 
Kommentar 

B1D1V 90,04 45,56  
B1D2V 95,44 48,30  
B2D1V 83,66 42,34  
B2D2V 95,65 48,40  

 
Sammanställning brotthållfasthet, 5-skikt, b=600 mm  
Medelvärde:          46,2 Mpa 
Standaravvikelse:   2,9  Mpa    
Max. värde:          48,4  Mpa 
Min. värde:           42,3  Mpa 
 
 
Tabell 20. Brottlast, 5-skiktskivor, b=200, omg. II  

Skiva 
(Serie. Nr) 

Last 
(kN) 

Brottspänning 
(Mpa) 

 
Kommentar 

B2D1H0 33,04 50,16  
B2D1H200 29,33 44,53  
B2D1H400 30,76 46,70  
B2D2H0 21,98 33,37  
B2D2H200 28,40 43,12  
B2D2H400 23,86 36,22  
B1D2H0 26,25 39,85  
B1D2H200 28,27 42,92  
B1D2H400 26,79 40,67  
B1D1H0 32,12 48,76  
B1D1H200 31,69 48,11  
B1D1H400 19,54 29,66  

Sammanställning brotthållfasthet, 5-skikt, b=200 mm  
Medelvärde:          42,0  Mpa 
Standaravvikelse:   6,4  Mpa    
Max. värde:          50,2  Mpa 
Min. värde:           29,7  Mpa 
 
5.4 Resultat från provningar, styvhetsvärden, 3-skiktsskivor, omg. II  
Tabell 21.  Deformation vid två olika punkter, 3-skikt, b=1200, upplagslängd 2800 mm, omg. II  

Punkt 1 (ca 0,1 Fmax) Punkt 2 (ca 0,4-0,6 Fmax) Skiva  
 Deformation 

(mm) 
Last 
(kN) 

Deformation  
(mm) 

Last  
(kN) E-modul (Mpa) 

B3D1 1,77 2,3 6,89 9,2 10274 
B3D2 1,94 2,03 6,62 8,14 10094 
B4D1 1,79 2,18 6,74 8,72 10215 
B4D2 1,77 2,07 6,76 8,3 9652 

Sammanställning elasticitetsmodul, 3-skikt  
Medelvärde:        10059   Mpa 
Standaravvikelse:  281     Mpa    
Max. värde:         10274   Mpa 
Min. värde:           99652  Mpa 
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Tabell 22.  Deformation vid två olika punkter, 3-skikt, b=1200, upplagslängd 1800 mm, omg. II  

Punkt 1 (ca 0,1 Fmax) Punkt 2 (ca 0,4 Fmax) 
Skiva  
 Deformation 

(mm) 
Last 
(kN) 

Deformatio
n  

(mm) 

Last  
(kN) E-modul (Mpa) 

B3D1 1,12 4,12 3,83 16,46 9435 
B3D2 1,75 3,97 4,77 15,89 8292 
B4D1 1,08 3,88 3,63 15,4 9491 
B4D2 1,37 4,23 4,57 16,93 8338 

Sammanställning elasticitetsmodul, 3-skikt  
Medelvärde:           8889  Mpa 
Standaravvikelse:     663  Mpa    
Max. värde:            9491  Mpa 
Min. värde:             8292  Mpa 
 
Tabell 23.  Deformation vid två olika punkter, 3-skikt, b=600, upplagslängd 1800 mm, omg.II  

Punkt 1 (ca 0,1 Fmax) Punkt 2 (ca 0,4 Fmax) 
Skiva  
 Deformation 

(mm) 
Last 
(kN) 

Deformatio
n  

(mm) 

Last  
(kN) E-modul (Mpa) 

B3D1V 3,98 5,73 12,90 22,92 8182 
B3D1H 1,29 2,11 4,23 8,43 9127 
B3D2V 4,38 5,95 13,52 23,82 8301 
B3D2H 1,47 2,17 4,68 8,68 8611 
B4D1V 6,06 7,57 17,24 30,26 8617 
B4D1H 1,36 2,11 4,40 8,43 8827 
B4D2V 2,70 4,63 9,44 18,52 8750 
B4D2H 1,29 1,97 4,26 7,90 8477 

Sammanställning elasticitetsmodul, 3-skikt  
Medelvärde:          8611 Mpa 
Standaravvikelse:    300 Mpa    
Max. värde:           9127 Mpa 
Min. värde:            8182 Mpa 
 
 
Tabell 24.  Deformation vid två olika punkter, 3-skikt, b=200, omg.II  

Punkt 1 (0,1 Fmax mm)  Punkt 2 (0,4 Fmax) 
Skiva  
 Deformation 

(mm) 
Last 
(kN) 

Deformatio
n  

(mm) 

Last  
(kN) E-modul (Mpa) 

B4D2H0 2,29 1,53 9,07 6,14 8661 
B4D2H200 1,49 1 5,86 4,01 8773 
B4D2H400 1,00 0,65 3,99 2,612 8353 

B4D1H0 3,32 2,2 8,97 6,00 8567 
B4D1H200 3,2 2,41 9,27 7,00 9632 
B4D1H400 3,34 2,32 8,73 6,00 8696 

B3D2H0 2,75 1,85 8,87 6,00 8637 
B3D2H200 2,89 1,95 8,62 6,00 9003 
B3D2H400 1,74 1,18 6,63 4,71 91954 

B3D1H0 2,70 1,9 9,74 7,60 10313 
B3D1H200 2,15 1,58 8,57 6,34 9444 
B3D1H400 2,35 1,55 8,88 6,20 9070 
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Sammanställning elasticitetsmodul, 3-skikt, b=200 mm  
Medelvärde:        9029 Mpa 
Standaravvikelse:  551 Mpa    
Max. värde:       10312 Mpa 
Min. värde:          8358 Mpa 
 
 
5.5 Resultat från provningar, styvhetsvärden, 5-skiktsskivor, omg. II  
Beräkning av elasticitetsmodul har gjorts inom lastintervallet 0,1 Fmax och 0,4 Fmax för skivor med 
bredden 600 mm och 200 mm. För skivor med bredden 1200 mm gjordes baserades beräkningen 
på maxlast från skivor med bredd 600 mm.      
 
 
Tabell 25.  Deformation vid två olika punkter, 5-skikt, b=1200, längd=2800 mm,  omg. II  

Punkt 1 (ca 0,1 Fmax mm)  Punkt 2 (ca 0,4 Fmax) Skiva  
 Deformation 

(mm) 
Last 
(kN) 

Deformation  
(mm) 

Last  
(kN) E-modul (Mpa) 

B1D1 1,74 2,86 6,63 11,43 9745 
B1D2 1,76 2,84 6,59 11,36 9620 
B2D1 1,68 2,8 6,55 11,19 9511 
B2D2 1,72 2,99 6,72 11,97 9993 

Sammanställning elasticitetsmodul, 5-skikt, b=1200 mm  
Medelvärde:         9717 Mpa 
Standaravvikelse:   207 Mpa    
Max. värde:          9993 Mpa 
Min. värde:           9511 Mpa 
 
Tabell 26.  Deformation vid två olika punkter, 5-skikt, b=1200, längd=1800 mm,  omg. II  

Punkt 1 (ca 0,1 Fmax mm)  Punkt 2 (ca 0,4 Fmax) Skiva  
 Deformation 

(mm) 
Last 
(kN) 

Deformation  
(mm) 

Last  
(kN) E-modul (Mpa) 

B1D1 1,13 5,60 4,00 22,41 8909 
B1D2 1,65 2,85 4,22 20,02 8886 
B2D1 1,09 2,85 3,67 19,99 8834 
B2D2 1,44 5,06 4,02 20,24 8946 

Sammanställning elasticitetsmodul, 5-skikt, b=1200 mm  
Medelvärde:         8894 Mpa 
Standaravvikelse:   47   Mpa    
Max. värde:          8946 Mpa 
Min. värde:           8834 Mpa 
 
 
 
Tabell 27.  Deformation vid två olika punkter, 5-skikt, b=600, omg. II  

Punkt 1 (0,1 Fmax mm)  Punkt 2 (0,4 Fmax) Skiva  
 Deformation 

(mm) 
Last 
(kN) 

Deformation  
(mm) 

Last  
(kN) E-modul (Mpa) 

B1D1V 3,26 9 3,26 29,88 9202 
B1D1H 0,94 2,64 0,94 10,54 8400 
B1D2V 3,4 9,54 3,4 38,18 8303 
B2D2H 1,38 2,71 1,38 10,85 8872 
B2D1V 3,35 8,37 3,35 29,44 6209 
B2D1H 1,11 2,51 1,11 10,03 7778 
B2D2V 3,73 9,57 3,73 36 11433 
B2D2H 1,36 2,67 1,36 10,68 8428 
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Sammanställning elasticitetsmodul, 3-skikt, b=600 mm  
Medelvärde:         8574  Mpa 
Standaravvikelse:  1464 Mpa    
Max. värde:         11433 Mpa 
Min. värde:          6209   Mpa 
 
 
 
Tabell 28.  Deformation vid två olika punkter, 5-skikt, b=200, omg. II  

Punkt 1 (0,1 Fmax mm)  Punkt 2 (0,4 Fmax) Skiva  
 Deformation 

(mm) 
Last 
(kN) 

Deformation  
(mm) 

Last  
(kN) E-modul (Mpa) 

B2D1H0 3,22 3,30 9,71 10,00 9418 
B2D1H200 3,77 2,93 11,26 9,00 7393 
B2D1H400 3,54 3,08 10,51 9,00 7749 

B2D2H0 2,34 2,20 9,13 8,79 8854 
B2D2H200 3,24 2,84 8,80 8,00 8467 
B2D2H400 2,51 2,39 9,99 9,54 8720 

B1D2H0 2,68 2,63 10,40 10,5 9300 
B1D2H200 2,94 2,83 8,68 10,00 11396 
B1D2H400 3,01 2,68 8,56 8,00 8745 

B1D1H0 3,32 3,21 10,07 9,90 9042 
B1D1H200 3,09 3,17 9,88 10,00 9177 
B1D1H400 2,24 1,95 8,72 7,82 8264 

 
Sammanställning elasticitetsmodul, 5-skikt, b=200 mm  
Medelvärde:         8877 Mpa 
Standaravvikelse:   999 Mpa    
Max. värde:        11397 Mpa 
Min. värde:           7393 Mpa 
 
 
 
6. Sammanställning av provningar 
 
Tabell 29 Sammanställning av resultat omg. I och II, 3-skiktsskivor 

Omg  Beteckning 
skiva Antal  Bredd 

(mm) 
Upplagslängd 

(mm) 
Brotthåll. 
(Mpa)* 

Elasticitets-
modul 
(Mpa)* 

I B1D1-B2D3 6 1200 1800 - 7943 (383) 

I OB1D1V-
OB2D3V 6 600 1800 33,7 (4,4) 7725 (282) 

I OB1D3H0-
OB1D1H400 18 200 1800 28,7 (6,9) 7794(645) 

II B3D1-B4D2 4 1200 2800 - 10059 (281) 
II B3D1-B4D2 4 1200 1800 - 8889 (663) 
II B3D1V-B4D2H 9 600 1800 38,0 (7,70) 8611 (300) 

II B4D2H0-
B3D1H400 12 200 1800 32,0 (10,3) 9029 (551) 

* medelvärde, värde inom parantes anges standardavvikelsen 
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Tabell 30 Sammanställning av resultat omg. I och II, 5-skiktsskivor 

Omg
.  

Beteckning 
skiva Antal  Bredd 

(mm) 
Upplagslängd 

(mm) 
Brotthåll. 
(Mpa)* 

Elasticitets-
modul 
(Mpa)* 

I B3D1-B4D3 6 1200 1800 - 7190 (243) 

I OB3D1V-
OB4D3V 6 600 1800 29,6 (5,8) 6905 (507) 

I OB1D3H0-
OB1D1H400 9 200 1800 35,6 (8,7) 7606 (518) 

II B1D1-B2D2 4 1200 2800 -  9717 (207) 
II B1D1-B2D2 4 1200 1800 - 8894 (47) 
II B1D1V-B2D2H 8 600 1800 46,2 (2,86) 8578 (1464) 

II B1D1H200-
B2D1H0 12 200 1800 42,0 (6,4) 8877 (999) 

* medelvärde, värde inom parantes anges standardavvikelsen 
 
 
 
Känslighetsanalys av val av faktor K 
Ökas minskas faktorn K från 15 till 20 kommer värden för elasticitetsmodul öka med ca 1,6 % 
vid upplagslängd 1800 mm och 0,5 % vid upplagslängd 2800 mm. 

 
 
  
  
  
  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 

1. Indelning skivor och beteckningar  
2. Bilder  
3. Belastningsdiagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Date Reference Page 
2008-08-12 P602690-2 19 (24) 
   
   

RAPPORT 
 

   
 
 
Bilaga 1: Indelning skivor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omgång I: 
 

 
Figur 1: Blockindelning och Fotodokumentation  
 
 

 

OB1D2 OB1D2V OB1D2H0 
 
 
OB1D2H200 
 
 
OB1D2H400 

Blocket delas in 
i 3 lika delar.  

Kameraposition FOTO 
innan delning av block.  DEL 3 

  
Kontroll görs så 
att alla brädor 
har nummer 
efter delning. 

DEL 3  
 
DEL 2 

DEL 2  
 DEL 1 
Ej möjligt i 
änden av block 
men detta kan 
pusslas ihop när 
alla delar 
fotograferats. 

 

DEL 1 
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Figur 2: Numrering och delning  
 
Omgång II: Indelades i princip lika del I förutom andra längder
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Bilaga 2: Bilder omg. I,   
 

Bild 1  Skiva OB1D1V, omg. I 
 

Bild 2 Skiva OB1D2V, omg. I 
 

Bild 3  Skiva OB2D3V, omg. I 
 

Bild 4 Skiva OB2D3H0, omg. I 
 

Bild 5  Skiva OB2D3H200, omg. I 
 

Bild 6  Skiva OB2D1H400, omg. I 
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Bild 7  OB4D3H0, omg. I 
 

Bild 8 OB3D2H200, omg.I 
 

 

Bild 9 OB3DH0, omg. I  

 
Bild 10 B1D12V (undersida), omg. I  
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Bild 11 B3D3H0-H400 (undersida), omg. I  

 
 

Bild 12 Skiva B3D1V,omg. II Bild 13 Skiva B3D2 V, omg. II 
 

Bild 14 B4D1V, omg. II Bild 15 B1D2V, omg. II 
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Bilaga 3 Exempel på belastningsdiagram 

Last-deformation prov 3.1

0

50

100

150

200

250

300

0 2 4 6 8 10 12

Deformation (mm)

La
st

 (k
N)

Givare 1
Givare 2
Givare 3
Givare 4
Givare 5
Givare 6
Givare 7

Diagram 1. Last-deformationskurvor för varje givare prov 3.1 
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Bilaga 2: Last-förskjutningsdiagram 
 
 
1. Allmänt 
SP Trätek har på uppdrag av TräCentrum Norr och som en del i projektet ”Konstruktiv 
utveckling av stora limmade konstruktioner” provat 20 stycken massivträskivor med avseende 
på att fastställa underlag till utvärdering av elasticitetsmodul och brotthållfasthet. Prover har 
utförts på element tillverkade av Martinsons Byggsystem och tillhandahållits av Martinsons 
Träbroar. Två typer av skivor har provats, 5-skiktsskivor och 7-skiktsskivor. Uppbyggnaden av 
skivorna redovisas under punkt 2.   
 
Provningarna utfördes vid SP Träteks anläggning i Skellefteå under tiden 2008-09-27/2008-
10-15. Provningarna har utförts som punktlast placerad centriskt, respektive förskjutet mot  
upplag, se Figur 3 och,Figur 4.  
 
All provmaterial tillhandahölls av beställaren (Martinsons Träbroar) utan insyn av SP Trätek.  
Exempel på plattornas Skivornas tvärsnitt framgår av Figur 1,Figur 2.   
 

 
Figur 1 Element 7-skikt 
 

Figur 2 Element 5-skikt 
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Totalt levererades till SP 10 stycken skivor med bredden 1200 mm, längden 1200 mm och 
tjockleken 181 mm samt 10 stycken skivor med bredden 1200 mm, längden 1200 mm och 
tjockleken 127 mm.    
 
 
 
2. Provning och beskrivning av provobjekten 
Provningar har utförts för tre olika uppställningar, ytskiktens riktning, lastens placering och 
upplagslängden.  
 
Alla provningar har utförts i princip enligt prEN 408:2003 med några avvikelser. Anpassning 
mot användningsområde (broar) medför att normalt provningsutförande som fyrpunktsböj har 
ersatts med trepunkts böjprov och punktlast. Skivorna belastades med en punktlast med 
utbredningen 200x300 mm2 (stålplatta med tjockleken 20 mm) med riktning enligt figurer. 
Mellan stålplatta och skivans lades en gummiduk med tjockleken 20 mm och shoretalet 70, se 
Figur 6 . 
 
Deformation mättes under mittpunkten på 4 respektive 5 punkter till en given nivå varefter 
lägesgivare togs bort och last påfördes till brott. Uppställning av rörelsegivare utfördes enligt 
två alternativ, se bild 1 och 2, bilaga 1. Provuppställningen framgår av schematiskt i Figur 3 
och Figur 6. 
 
 

 
L/2 F 

L= 600-1200  

 
Figur 3. Provuppställning alternativ 1  
 
 

150 
F 

L=600-1200

 
Figur 4 Provuppställning alternativ 2 
 
 
 
Totalt fyra olika uppställningar provades, serie 1 och 5, serie 2 och 7, serie 3och ,6 och serie 4 
och 8. 
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Serie 1 och 5  
Lasten centriskt placerad i både riktningar och upplagen i ytskiktens riktning. Lastplattans 
riktning parallellt med ytskiktets riktning.   
se Figur 5,Figur 6.    
Serie 1: 7-skiktskivor, avstånd mellan upplag 1100 mm  
Serie 5: 5-skiktsskivor, avstånd mellan upplag 600 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 Upplagsriktning och mätriktning i relation till skivans ytskikt, serie 1 och 5 

 Upplag 

Mätlinje 

 
 

 
Figur 6 Provningsuppställning för serie 1 och 5 
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Serie 2 och 7  
Lasten placerad i kant, 150 mm från mitt upplag till lastcentrum samt centriskt mellan fria 
kanter. Lastplattans riktning parallellt med ytskiktets riktning och upplagen i ytskiktens 
riktning, se Figur 7,Figur 8.  
 
Serie 2: 7-skiktskivor,  avstånd mellan upplag 1100 mm  
Serie 7: 5-skiktskivor, avstånd mellan upplag 600 mm  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7 Upplagsriktning och mätriktning i relation till skivans ytskikt, serie 2 och 7 
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Figur 8  Provningsuppställning för serie 2 och 7 
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Serie 3 och 6  
Lasten centriskt placerad i både riktningar och upplagen vinkelrätt i ytskiktens riktning,  
se Figur 9. Lastplattans vinkelrätt ytskiktets riktning, se Figur 9,Figur 10.  
  
Serie 3: 7-skiktskivor, avstånd mellan stöd 1100 mm   
Serie 6: 5-skiktskivor, avstånd mellan stöd 600 mm   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9 Upplagsriktning och mätriktning i relation till skivans ytskikt, serie 3 och 6 

Upplag

Mätlinje

 
 
 
 
 
 

 
 Figur 10    Provningsuppställning för serie 3, 7-skiktsskiva 
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Serie 4 och 8 
Lasten centriskt placerad i både riktningar och upplagen i ytskiktens riktning. Lastplattans 
riktning parallellt med ytskiktets riktning, se Figur 11.  
 
Serie 4: 7-skiktskiva, avstånd mellan upplag 600 mm.  
Serie 8: 5-skiktskiva, avstånd mellan upplag 1100 mm. 
 

Figur 11  Provningsuppställning för serie 4 (ex. 7-skiktsskiva) 
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2.1 Skivor 7-skikt 
Skivor var uppbyggda i 7 skikt med skikttjocklekarna 26 mm. Provningen omfattade provning 
av styvhet och bärförmåga. En översikt av de olika provningar för 7-skiktsskivor framgår av 
Tabell 1. Totalt provades 10 stycken skivor.  
 
Tabell 1. Översikt av provningar, 7-skikt 

Ser
. 

Skiva 
nr 

Längd
* (mm) 

Bredd* 
(mm) 

Tjocklek 
(mm) Anmärkning 

1 1 1197 1200 181 Centrisk last, upplag parallellt ytskikt upplagslängd 1100 mm 
1 2 1201  1200 181 Centrisk last, upplag parallellt ytskikt upplagslängd 1100 mm 
1 3 1198 1200 181 Centrisk last, upplag parallellt ytskikt upplagslängd 1100 mm 
2 1 1197 1200 181 Last vid kant,  upplag parallellt ytskikt upplagslängd 1100 mm 
2 2 1201 1200 181 Last vid kant,  upplag parallellt ytskikt upplagslängd 1100 mm 
2 3 1201 1200 181 Last vid kant,  upplag parallellt ytskikt upplagslängd 1100 mm 
3 1 1200 1196 181 Centrisk last, upplag vinkelrätt ytskikt upplagslängd 1100 mm 
3 2 1200 1199 181 Centrisk last, upplag vinkelrätt ytskikt upplagslängd 1100 mm 
3 3 1200 1205 181 Centrisk last, upplag vinkelrätt ytskikt upplagslängd 1100 mm 
4 1 1122 100 181 Centrisk last, upplag parallellt ytskikt, upplagslängd 600 mm 

* medelvärde av 3 mätningar 
 
2.1 Skivor 5-skikt 
Skivor var uppbyggda i 5 skikt med skikttjocklekarna 26 mm. Provningen omfattade provning 
av styvhet och bärförmåga. En översikt av de olika provningar för 5-skiktsskivor framgår 
iTabell 2. Totalt provades 10 stycken skivor.  
 
Tabell 2. Översikt av provningar, 5-skikt 

Ser
. 

Skiva 
nr  

Längd
* (mm) 

Bredd* 
(mm) 

Tjocklek 
(mm) Anmärkning 

5 1 1199 1200 127 Centrisk last, upplag parallellt ytskikt, upplagslängd c600 
5 2 1195  1200 127 Centrisk last, upplag parallellt ytskikt, upplagslängd c600 
5 3 1202 1200 127 Centrisk last, upplag parallellt ytskikt, upplagslängd c600 
6 1 1200 1201 127 Centrisk last, upplag vinkelrätt  ytskikt,  upplagslängd c600 
6 2 1200 1122 127 Centrisk last, upplag vinkelrätt  ytskikt,  upplagslängd c600 
6 3 1200 1199 127 Centrisk last, upplag vinkelrätt  ytskikt,  upplagslängd c600 
7 1 1203 1200 127 Last vid kant,  upplag parallellt ytskikt 
7 2 1201 1200 127 Last vid kant,  upplag parallellt ytskikt 
7 3 1199 1200 127 Last vid kant,  upplag parallellt ytskikt 
8 1 1203 1200 127 Centrisk last, upplag parallellt ytskikt, upplagslängd 1100 mm 

* medelvärde av 3 mätningar 
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3. Resultat  
 
3.1 Mått element 
Elementens mått framgår av Tabell 1 och Tabell 2. 
 
3.2 Provning av styvhet och böjhållfasthet 
Resultat från provningar  
I tabell 3 and 4 nedan framgår resultaten från böjprovningarna . Belastningsdiagram från 
provningarna presenteras i bilaga 2.  
 
Tabell 3. Brottlast, 7-skiktskivor  
Skiva 
(Serie. Nr) 

Last  
(kN) 

 
Kommentar 

1.1 292,0 Skjuvbrott i tvärgående skikt, upplag, Bild 3  
1.2 318,8 Skjuvbrott i tvärgående skikt, upplag, Bild 4  
1.3 305,6 Skjuvbrott i tvärgående skikt, upplag, (bild P9270021, ej i rapport) 
2.1 441,5 Skjuvbrott i tvärgående skikt, upplag, Bild 8 

2.2 450,1 Skjuvbrott i tvärgående skikt upplag, Bild 9 

2.3 445,3 Skjuvbrott i tvärgående skikt upplag, Bild 10 

3.1 279,6 Skjuvbrott i tvärgående skikt upplag, Bild 5 

3.2 287,7 Skjuvbrott i tvärgående skikt upplag, (bild  P9270024, ej i rapport) 
3.3 304,6 Skjuvbrott i tvärgående skikt upplag, Bild 6 

4.1 521,4 Skjuvbrott i tvärgående skikt, Bild 12 

 
Brotten består i av till största delen av skjuvbrott. Skjuvbrotten har skett i brott i limfog eller 
träbrott. Träbrott har skett oftast som rullskjuvbrott i tvärgående skikt. Under punktlast har 
skjuvbrott erhållits mellan de två understa brädskikten.      
 
 
Tabell 4. Brottlast, 5-skiktskivor  
Skiva 
(Serie. Nr) 

Last  
(kN) Kommentar 

5.1 227,6 Skjuvbrott i tvärgående skikt, under last, Bild 13  
5.2 256,6 Skjuvbrott i tvärgående skikt, under last, bild PA030003   
5.3 305,6 Skjuvbrott i tvärgående skikt, under last, Bild 14,  
6.1 277,6 Böjbrott i understa skikt, Bild 15Bild 16 

6.2 275,8 Böjbrott i understa skikt, bild PA030012  
6.3 303,5 Böjbrott i understa skikt, Bild 17  
7.1 362,4 Skjuvbrott i tvärgående skikt, under last, Bild 19 

7.2 432,5  
7.3 354,9  
8.1 189,0 Skjuvbrott i tvärgående skikt upplag, Bild 20 
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Tabell 5.  Deformation vid två olika punkter, 7-skikt  

Punkt 1 (10% av maxlast ) Punkt 2 (40% av 
maxlast) Skiva  

 Deformation 
(mm) 

Last 
(kN) 

Deformatio
n  

(mm) 

Last  
(kN) Anmärkning 

1.1 1,68 29,2 4,55 116,8  
1.2 1,21 31,5 3,86 127,6  
1.3 1,24 31,0 3,75 122,2  
2.1 1,98 44,2 2,71 176,8 Ej centrisk punktlast 
2.2 1,17 45,1 3,13 179,3 Ej centrisk punktlast 
2.3 1,69 44,6 3,45 178,6 Ej centrisk punktlast 
3.1 1,06 28,2 3,36 111,8  
3.2 1,05 27,8 3,26 115,1  
3.3 1,08 30,7 3,41 121,8  
4.1  52,1  208,6  
 
 
Tabell 6.  Deformation vid två olika punkter, 5-skikt  

Punkt 1 (10% av maxlast ) Punkt 2 (40% av 
maxlast) Skiva  

 Deformation 
(mm) 

Last 
(kN) 

Deformatio
n  

(mm) 

Last  
(kN) 

 
Anmärkning 

5.1 0,79 22,9 2,32 91,8  
5.2 0,90 24,8 2,64 102,7  
5.3 1,24 29,8 3,18 122,2  
6.1 1,18 26,7 2,81 111,8  
6.2 1,26 27,4 3,15 110,4  
6.3 0,94 29,4 2,74 121,4  
7.1 0,88 36,3 2,41 145,2 Ej centrisk punktlast 
7.2 1,11 44,5 2,76 173,4 Ej centrisk punktlast 
7.3 1,22 51,0 2,70 150,0 Ej centrisk punktlast 
8.1 2,97 35,2 6,26 90,3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Datum Beteckning Sida 

(16) 

 

 
 

  10 
   
   

RAPPORT 

   

 
Sammanställning av nedböjningar, 7-skiktsskivor  
 

Nedböjning 7-skiktsplatta, 215 kN prov 1.1-1.3
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Figur 12 Nedböjning av skiva, prov1.1-1.3 vid last 215 kN 
 
 
 

Nedböjning 7-skiktsplatta, 300 kN prov 1.1-1.3 (prov 1.1 avbrutet)
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Figur 13 Nedböjning av skiva, prov1.1-1.3 vid last 300 kN  
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Nedböjning 7-skiktsskiva, last vid stöd 200 kN 
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Figur 14 Nedböjning av skiva, prov 2.1-2.3 vid last 200 kN  
 
 
 
 
 

Nedböjning 7-skiktsplatta, prov 2.2-3, last vid stöd 440 kN
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Figur 15 Nedböjning av skiva, prov 2.1-2.3 vid last 440 kN 
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Nedböjning 7-skiktsplatta, 250 kN försök 3.1-3.3
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Figur 16 Nedböjning av skiva, prov3.1-3.3 vid last 250 kN, ytskikt tvärs stöd  

 
 
 
 
 

Nedböjning 7-skiktsskiva vid laster 100, 200, 300, 400, 500 kN, prov 4.1, stöd c600 
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Figur 17  Nedböjning av skiva prov 4.1 vid laster 100, 200, 300, 400, 500 kN, ytskikt parallellt 
stöd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Datum Beteckning Sida 
  13 (16) 
   
   

RAPPORT 
 

   
 
 
 

Sammanställning av nedböjningar, 5 skiktsskivor 

Nedböjning 5-skiktsplatta, 200 kN , prov 5.1-3
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Figur 18 Nedböjning av skiva, prov 5.1 vid lasten 200 kN, ytskikt parallellt stöd, avstånd 
mellan stöd c600 
 
 
 
 

Nedböjning 5-skiktsplatta, 240 kN, prov 6.1-3
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Figur 19 Nedböjning av skiva, prov 5.1 vid lasten 240 kN, ytskikt vinkelrätt stöd, avstånd 
mellan stöd c600 
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Nedböjning 5-skiktsskiva, last vid stöd 100 kN

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0
0 100 200 300 400 500 600

Avstånd från stöd (mm)

Ne
db

öj
ni

ng
 (m

m
) Prov 7.1

Prov 7.2
Prov 7.3

Uppla
Mätlin

Stöd
Mätlinje

Figur 20 Nedböjning av skiva, prov 7 vid lasten 100 kN, ytskikt vinkelrätt stöd, avstånd mellan 
stöd c600, last placerad vid stöd  
 
 
 
 
 

Nedböjning 5-skiktsskiva, last vid stöd 200 kN
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Figur 21 Nedböjning av skiva, prov 7 vid lasten 200 kN, ytskikt vinkelrätt stöd, avstånd mellan 
stöd c600, last placerad vid stöd  
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Nedböjning 5-skiktsskiva, last vid stöd 300 kN
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Figur 22 Nedböjning av skiva, prov 7 vid lasten 300 kN, ytskikt vinkelrätt stöd, avstånd mellan 
stöd c600, last placerad vid stöd 
 

Nedböjning 5-skiktsskiva vid laster 50,100,150,180 KN, prov 8.1, avstånd mellan stöd 
1100 mm 
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Figur 23 Nedböjning av skiva, prov 8 vid olika laster,  ytskikt parallellt stöd, avstånd mellan 
stöd c1100, last placerad i centrum 
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1. Bilder  
2. Belastningsdiagram
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Bild 1 Provuppställning skivor prov 1.1-1.3, 5.1-5.3 
  

 
Bild 2 Uppställning av lägesgivare prov 1.1-1.3, 5.1-5.3 
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Bild 3 Brott prov 1.1 
  

 
Bild 4 Brott prov 1.2 
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Bild 5 Brott prov 3.1  
 

Bild 6 Brott prov 3.3 
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Bild 7 Uppställning av lägesgivare prov 2.1-2.3, 7.1-7.3 
 

Bild 8 Brott prov 2.1 
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Bild 9 Brott prov 2.2 
 

Bild 10 Brott prov 2.3 
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Bild 11 Uppställning  prov 4.1 
 

Bild 12 Brott prov 4.1 
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Bild 13 Brott prov 5.1 
 

 
Bild 14  Brott prov 5.3 
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Bild 15 Brott prov 6.1 
 

 
Bild 16 Brott prov 6.1, undersida 
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Bild 17 Brott prov 6.3 
 

Bild 18 Uppställning lägesgivare prov 7.1-7.1 
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Bild 19 Brott prov 7.1 
 

Bild 20 Brott prov 8.1 
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Bilaga 2:1 Exempel på belastningsdiagram 

Last-förskjutningsdiagram prov 1-1
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Diagram 1 Last-förskjutning prov 1.1 
 

Last-förskjutningsdiagram, prov 1.2
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Diagram 2 Last-förskjutning prov 1.2 

Last-förskjutningsdiagram, prov 1.3
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Diagram 3 Last-förskjutning prov 1.3 
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Last-förskjutningsdiagram, prov 2.1
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Diagram 4 Last-förskjutning prov 2.1 (punktlast vid upplag) 
 

Last-förskjutningsdiagram, prov 2.2
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Diagram 5 Last-förskjutning prov 2.2 (punktlast vid upplag) 

Last-förskjutningsdiagram, prov 2.3
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Diagram 6 Last-förskjutning prov 2.3 (punktlast vid upplag) 
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Last-deformation prov 3.1
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Diagram 7 Last-förskjutning prov 3.1  
 

Last-förskjutninsdiagram, prov 3.2 
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Diagram 8 Last-förskjutning prov 3.2  
 

Last-förskjutningsdiagram, prov 3.3
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Diagram 9 Last-förskjutning prov 3.3 
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Last-förskjutninsdiagram, prov 4.1 
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Diagram 10 Last-förskjutning prov 4.1 
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Diagram 11 Last-förskjutning prov 5.1 
 
 

Last-förkjutningsdiagram, prov 5.2

0

50

100

150

200

250

300

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Förskjutning (mm)

La
st

 (k
N)

[2]  mm 1
[3]  mm 2
[4]  mm 3
[5]  mm 4 mitt
[6]  mm 5
[7]  mm 6
[8]  mm 7

Diagram 12 Last-förskjutning prov 5.2 
 

Last-förskjutningsdiagram, prov 5.3
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Diagram 13 Last-förskjutning prov 5.3 
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Last-förskjutningsdiagram, prov 6.2
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Last-förskjutningsdiagram, prov 6.3
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Last-förskjutningsdiagram, prov 7.1
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Last-förskjutningsdiagram, prov 7.2
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Last-förskjutningsdiagram, prov 6.3
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Last-förskjutningsdiagram, prov 8.1
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1. Allmänt provobjekt 
SP Trätek har på uppdrag av TräCentrum Norr och som en del i projektet ”Konstruktiv 
utveckling av stora limmade konstruktioner” provat 20 stycken massivträskivor med avseende 
på att fastställa underlag till utvärdering av elasticitetsmodul och brotthållfasthet. Prover har 
utförts på element tillverkade av Martinsons Byggsystem och tillhandahållits av Martinsons 
Träbroar. Två typer av skivor har provats, 5-skiktsskivor och 7-skiktsskivor.  
 
Provningarna utfördes vid SP Träteks anläggning i Skellefteå under tiden 2008-09-27/2008-
10-15. Provningarna har utförts som punktlast placerad centriskt, respektive förskjutet mot  
upplag. Resultat från provningar finns sammanställt i provningsrapport P602690 P. 
 
 
 
 
2. Allmänt normalfördelning 
Histogram kan användas för att avgöra om datamaterialet är normalfördelat. Med få 
observationer kan dock histogram ej användas. Alternativt sätt att avgöra om normalfördelning 
föreligger är att göra en normalplott. Observationerna sorteras i storleksordning och plottas i 
relation till sina andelstal och den plottade krökta kurvan ska vara anpassas mot motsvarande 
normalfördelningskurva. Om man istället plottar mot inversa standardiserade 
normalfördelningsfunktionen för dessa tal ska punkterna anpassa sig till en rät linje om 
observationerna är normalfördelade, Figur 1och Figur 6.  
 
Underlag till utvärdering utgörs av tre prov per typ vilket medför att det statiskt underlaget per 
prov bedöms vara i underkant. Samtliga provomgångar ger dock en indikation om 
provobjekten kan betraktas som normalfördelade.  
  

 
 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

 
Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post 
SP 
Skeria 2 
931 77 Skellefteå 

Laboratorgränd 2 
Skellefteå 

0910-28 56 00 
0910-28 56 01 
info@sp.se 

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen 
godkänt annat. 

 



 
Datum Beteckning Sida 
2008-06-11  2 (5) 
   
   

RAPPORT 
 

   
 
 
3. Broplattor 5-skikt  
Antal 3 st
Medelvärde 263,3 Mpa
Var 1554,3 Mpa
Standav 39,4 Mpa
Min 227,6 Mpa
Max 305,6 Mpa
Omr. 78,0 Mpa
Snedhet 0,7 Mpa

Sannorlikhetskurva för 
normalfördelning, prov 5.1-5.3, 

broplattor
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Figur 1 Värden samt diagram för sannolikhet för normalfördelade värden, broplattor 5.1-5.3 
 
 
Antal 3 st
Medelvärde 285,6 Mpa
Var 240,2 Mpa
Standav 15,5 Mpa
Min 275,8 Mpa
Max 303,5 Mpa
Omr. 27,7 Mpa
Snedhet 1,7 Mpa  

Sannorlikskurva för normalfördelning, 
prov 6.1-6.3, broplattor 
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Figur 2 Värden samt diagram för sannolikhet för normalfördelade värden, broplattor 6.1-6.3 
 
 
Antal 3 st
Medelvärde 383,3 Mpa
Var 1832,0 Mpa
Standav 42,8 Mpa
Min 354,9 Mpa
Max 432,5 Mpa
Omr. 77,6 Mpa
Snedhet 1,7 Mpa

Sannorlikhetskurva för 
normalfördelning, prov 7.1-7.3 broplattor
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Figur 3  Värden samt diagram för sannolikhet för normalfördelade värden, broplattor 7.1-7.3 
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4. Broplattor 7-skikt 
 
Antal 3 st
Medelvärde 305,4667 Mpa
Var 179,5733 Mpa
Standav 13,4005 Mpa
Min 292 Mpa
Max 318,8 Mpa
Omr. 26,8 Mpa
Snedhet -0,04477 Mpa

Sannorlikhetskurva för 
normalfördelning, prov 1.1-1.3, 

broplattor
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Figur 4 Värden samt diagram för sannolikhet för normalfördelade värden, broplattor 1.1-1.3 
 
 
Antal 3 st
Medelvärde 445,6 Mpa
Var 18,6 Mpa
Standav 4,3 Mpa
Min 441,5 Mpa
Max 450,1 Mpa
Omr. 8,6 Mpa
Snedhet 0,3 Mpa

Sannorlikhetskurva för 
normalfördelning, prov 2.1-2.3, 

broplattor
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Figur 5 Värden samt diagram för sannolikhet för normalfördelade värden, broplattor 2.1-2.3 
 
 
Antal 3 st 
Medelvärde 290,6 Mpa 
Var 162,7 Mpa 
Standav 12,8 Mpa 
Min 279,6 Mpa 
Max 304,6 Mpa 
Omr. 25,0 Mpa 
Snedhet 1,0 Mpa  

Sannorlikhetskurva för 
normalfördelning, prov 3.1-3.3, 

broplattor
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Figur 6 Värden samt diagram för sannolikhet för normalfördelade värden, broplattor 3.1-3.3 
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5. Bedömning av observationernas normalfördelning 
  
Omfattningen av provningarna och därmed få observationer gör att normalfördelning ej klart 
kan fastställas. 7-skiktsskivorna visar över lag bättre överensstämmelse med en 
normalfördelnigskurvan medan 5-skiktsskivorna har större avvikelser.  
 
6. Karakteristiska värden  
Nedan gjorda beräkning av karakteristiska brottvärden för ovan gjorda broplattor skall 
användas med beaktande av provningarnas omfattning och utfall.  
 
För utvärdering av brotthållfasthet och elasticitetsmodul införs en korrelationsfaktor, K,  
mellan skjuvmodul och elasticitetsmodul. I detta fall väljs korrelationsfaktorn till 15. 
Provningar med förskjuten lastpunkt(prov 2 och 7) ingår ej.  
 
Beräkning av brottspänning har skett enligt: 
   
 
 
 

2
max

max 2
3,

hb
LF

W
MingBrottspänn

⋅⋅
⋅⋅

==σ
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Karakteristiska värden för skivor  
Vid beräkning av karakteristiskt värde har kpn-värdet som ger karakteristiska värden vid 75% 
konfidensnivå för tre observationer satts till:  
böjspänning: 3,19 (5% fraktil) 
elasticitetsmodul: 0,48 (50 % fraktil)   
 
Tabell 1 5-skiktsskivor, karakteristiska värden för böjspänning och elasticitetsmodul 

Prov Antal prov Böjspänning Elasticitetsmodul Anmärkning 
5.1-5.3 3 6,5 Mpa 1788 Mpa Ytterskikt parallellt upplag  

6.1-6.3 3 11,6 Mpa 1936 Mpa Ytterskikt tvärs upplag 
7.1-7.3 3 - Mpa - Mpa  

  

  
Tabell 2 7-skiktsskivor, karakteristiska värden för böjspänning och elasticitetsmodul 

Prov Antal prov Böjspänning Elasticitetsmodul Anmärkning 
1.1-1.3 3 11,1 Mpa 2283 Mpa Ytterskikt parallellt upplag 
2.1-2.3 3 - Mpa - Mpa  
3.1-3.3 3 10,7 Mpa 2611 Mpa Ytterskikt tvärs upplag 
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Förord 
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Sammanfattning 
Att förbättra kunskapen om limmade konstruktioner är ett av målen med TräCentrum Norrs 
projekt ”Utveckling av större limmade träkonstruktioner”, där detta examensarbete ingår. 
Målet är att kunna räta ut några av alla frågetecken som finns gällande limförband eftersom 
svar saknas i handböcker. Limmade överlappsskarvar samt spik- och skruvlimning är exempel 
på områden där det saknas användbara dimensioneringsmodeller. I fråga om inlimmad skruv 
finns det gällande konstruktionsregler, men dessa får ej tillämpas i klimatklass 3. Det finns 
intresse av att använda limmade förband i den miljön och även att kunna dimensionera spik- 
och skruvlimmade förband samt förstå spänningsfördelningen i överlappsskarvar. 
 
Dimensionering av limförband i träkonstruktioner sker idag främst baserat på provningar. 
Försök att ta fram enklare modeller för spänningsberäkning i limfogar har pågått länge och 
försvåras av att trä och lim inte är helt elastiska material. Från början var spännings-
analyserna endimensionella, men har sedan dess utvecklats till att inkludera materialets 
ickelinjära beteende samt ytterligare en dimension. Teorierna som finns avseende 
överlappsskarvar är således mycket förenklade eller väldigt komplicerade. Lämpliga modeller 
har valts ut och undersökts lite närmare med beräkningar för överlappsskarvar med varierande 
längd. Den svenska dimensioneringsmodellen är förenklad och ger en skjuvhållfasthet i 
förbandet som beror linjärt på limfogens längd. De andra modellerna som har undersökts 
uppvisar det kända beteendet att skjuvhållfastheten slutar öka med ökad limfogslängd när 
skarven uppnår viss längd. Dessa modeller är användarvänliga och rekommenderas i de fall 
ren skjuvning förekommer. Dessvärre är inte detta så vanligt då krafterna i överlappsskarvar 
är excentriska och ofta ger upphov till ett moment i förbandet. 
 
Försök har utförts med skruvlimmade förband. Skruvlimning innebär att skruvar skapar 
presstrycket som behövs för att trycka ihop limfogen medan limmet härdar. Vanligtvis 
används någon form av press, men detta är inte alltid praktiskt genomförbart. Tre olika skruv-
tätheter i överlappsskarvar har testats i skjuvning. Resultaten förstärkte teorin från övriga 
försök, att skruvlimning ger förband med skjuvhållfastheter i paritet med presslimmade 
förband. Däremot visade sig alla prover vara jämförbara oavsett skruvtäthet, vilket inte var 
väntat. 
 
Försök utfördes också med inlimmad skruv som utsattes för väta och därefter snabb torka 
varpå de dragtestades. Fuktexponeringen motsvaras minst av miljön i klimatklass 3. Två olika 
tillverkningsmetoder och bultstorlekar inkluderades också i försöket. Resultaten visar att 
utdragshållfastheten minskar efter fuktexponering och torka. En tendens till minskad 
hållfasthet i de prover som har tillverkats liggande kan utläsas, samt en tendens till högre 
spänning i proverna med mindre skruv. Reduktion av utdragshållfastheten beroende på 
fuktexponering skedde med 37-53 procent, vilket är något mer än vad övriga försök har 
påvisat. Vid testtillfället var de fuktexponerade proverna relativt fuktiga trots torkning. I 
princip alla brott skedde i träet och det är därför möjligt att resultaten mer speglar träets 
egenskap vid fukt än limmets. 
 
Det finns ett stort behov av fortsatt forskning, då det fortfarande saknas en enkel och 
användbar modell för beräkning av spänning i en limfog. Detta hindrar också fortsatt 
forskning inom inlimmad skruv samt spik- och skruvlimning. 
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Abstract 
This thesis is a part of the project “Development of large bonded timber structures” by 
TräCentrum Norr, which emphasizes improvement of knowledge in adhesive joints. The aim 
is to answer some of the questions about adhesive joints that can not be found in manuals. 
There is a need for useful design formulas in areas such as bonded overlap joints and nail and 
screw gluing. Design models regarding glued-in rods exist, but none valid in service class 3. 
The industry wants to use glued-in rods in moisture environments, be able to design nail and 
screw glued joints, and understand stress behavior in bonded lap joints.  
 
The design of glued joints in timber structures is generally based on testing. For a long time 
experiments have been made to obtain simplified models for stress calculations in glued 
joints. This is difficult since timber and adhesives are not completely elastic materials. Early 
stress analyses were one dimensional but further extended to include nonlinear behavior of the 
materials and a second dimension. Theories covering glued lap joints are therefore either 
overly simplified or very complicated. Adequate models concerning calculations of glued lap 
joints with varied length were chosen and examined. The Swedish design model is simplified 
and the shear strength in the joint increases linearly with glue length. The other examined 
models show a shear strength that increases nonlinearly with glue length and reaches 
maximum shear strength for a certain glue length. The latter models are easy to use and 
recommended in cases with pure shear. Unfortunately there are few such cases since the 
forces in overlap joints are eccentric thus torque may occur in the joint. 
 
Experiments with screw glued joints were performed. Screw gluing means that the needed 
pressure in the joint during glue hardening is generated by screws. Normally a hydraulic or 
pneumatic press is used, but this can be impractical and even impossible to apply. Screw 
glued joints with three different screw spacing were tested in shear strength. The results 
support earlier experiments and related findings that shear strength in screw glued joints are 
comparable to those in press glued joints. Unexpectedly all results are comparable irrespective 
of varied screw spacing. 
 
Experiments with glued in rods were also performed. The joints were exposed to moisture 
followed by quick drying and then the pull-out strength was tested. The moisture exposure 
was at least as severe as service class 3. The experiment also included two different assembly 
types and bolt sizes. According to the results the pull-out strength decreases after moisture 
exposure and drying. The specimens that were produced horizontally have a tendency of 
decreased pull-out strength and the specimens with the small bolt have a tendency of 
increased stress. The pull-out strength was reduced by 37-53 % due to moisture exposure 
which is more than other experiments have proved. During pull-out testing the specimens 
were quite moist although they were dried. Almost every failure occurred in the wood 
whereas the results may reflect the strength of moist wood instead of moisture exposed glue 
as requested. 
 
The need of continuous research is still vast due to the lack of a simple and user friendly 
model for stress calculations in glued joints. This issue is an obstacle for further research 
regarding glued in rods and nail and screw gluing. 
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1 INLEDNING 

1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs syfte och mål med examensarbetet. Även en problembakgrund ges här 

samt allmän introduktion till arbetet. 

1.1 Utveckling av större limmade träkonstruktioner 
TräCentrum Norr är en samling intressenter inom svensk träindustri som har som mål att öka 
förädlingsvärdet och stärka konkurrenskraften för denna industri genom utvecklade produkter, 
system och tjänster. Detta ska inte bara gagna företagen utan även hela samhället. TräCentrum 
Norr ska nå målet genom att bland annat bidra med nätverk, fördjupat samarbete mellan 
forskning och näringsliv, förbättrad utbildning samt skapande av nya problemlösningar och 
idéer. (Luleå tekniska universitet, 2006) 
 
TräCentrum Norr har flera pågående projekt i dagsläget, bland annat projektet ”Utveckling av 
större limmade träkonstruktioner” där detta examensarbete ingår. Projektet startade augusti 
2006 och planeras att pågå till januari 2008. Syftet med projektet är att förbättra kunskapen 
om limmade konstruktioner och därmed öka möjligheten att nyttja stora limmade element i 
byggandet. Fokus ligger både på bestämning av egenskaper för flerskiktslimmade skivor samt 
på frågeställningar kring olika typer av limförband där svar inte hittas i handböcker. 
Målsättningen är också att sammanställa och analysera befintligt arbete för detaljer i limmade 
konstruktioner och vid behov skapa nya riktlinjer och modeller. (Luleå tekniska universitet, 
2006) 

1.2 Bakgrund till examensarbetet 
Att använda lim vid sammanfogning av olika komponenter är ingen nyhet utan en väl 
etablerad förbandsmetod. Från början användes klistriga ämnen som ägg, kåda, lera och vax 
som lim. Forskningen har gått framåt sedan dess och flygindustrin brukar pekas ut som 
pionjärerna inom avancerad limteknik. Idag har utvecklingen stagnerat en aning, men 
fortfarande görs försök att få hållbarare och starkare limskarvar. (Wernersson 1990) 
 
Inom träkonstruktioner används en mängd olika förband såsom spikar, skruvar, spikplåtar och 
dymlingar, samt limförband. För att kunna utnyttja trämaterialets konstruktiva möjligheter 
fullt ut krävs enkla och effektiva förband. Det är just konsten att kunna foga trästycke till 
trästycke på rätt sätt som är grunden i träbyggnadskonst. Väl utförda limförband mot sidträ, 
parallella med fiberriktningen, har samma hållfasthet som det svagaste av de sammanfogade 
materialen.(Carling 1992) 
 
Martinsons Träbroar utvecklar och tillverkar monteringsfärdiga bil-, gång- och cykelbroar i 
limträ med marknad i hela Europa. Träbroar är billigare än betong- och stålbroar och 
monteringen går snabbare (Martinson Group AB). Limmade förband är ett effektivt sätt att 
överföra relativt stora laster per ytenhet och används bland annat i fackverksbroar. Med ökad 
kunskap om spänningsfördelning och skruvlimning ges möjligheter att hitta nya tillämpningar 
i stora träkonstruktioner samt optimera befintliga tillämpningar. 
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Aktuella dimensioneringsregler för inlimmad skruv i träkonstruktioner tillåter ej denna 
förbandstyp i konstruktioner som dimensioneras för klimatklass 3. Vid tillverkning av diverse 
träkonstruktioner hos Martinson Group finns ett behov av att få använda inlimmade skruvar 
även i klimatklass 3. Intresset är därför sort för en undersökning kring möjligheten att med 
reducerade värden på förbandets hållfasthet få använda denna typ av förband i konstruktioner 
som utsätts för klimatklass 3. 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att studera limmade förband i träkonstruktioner och att därefter 
kunna bygga upp och sprida kunskap om dessa förband genom rapporten. 
 
Målet med examensarbetet är 

 att presentera hur långt forskningen har kommit idag vad gäller spänningar i limmade 
överlappsskarvar i trä 

 att presentera och utvärdera existerande beräkningsmodeller för spänningsfördelning i 
limmade överlappsskarvar 

 att undersöka dimensioneringsregler för spik- och skruvlimmade träförband 
 att utreda huruvida inlimmade skruvar i träkonstruktioner kan användas i klimatklass 

3. 

1.4 Metod 
Arbetet har delats in i tre delar: bakgrund, litteraturstudie samt laboratorieförsök. Bakgrunden 
och litteraturstudien ger övergripande information om limförband och en inblick i hur långt 
forskningen har kommit inom tre olika förband; limmade överlappsskarvar, spik- och 
skruvlimmade förband samt förband med inlimmad skruv. Laboratorieförsöken omfattar 
dragprov av provkroppar med inlimmade skruvar som utsatts för yttre påverkningar samt 
skjuvprov av spik- och skruvlimmade provkroppar. 

1.5 Avgränsningar 
 Trots att det finns mycket och intressant material om limfogar koncentreras detta 

examensarbete på överlappsskarvar, spik- och skruvlimmade förband samt inlimmad 
skruv. 

 Inom området för inlimmad skruv läggs fokus på väderexponerade förband även om 
andra ämnen såsom tillverkningsmetod berörs. 

 Träslag begränsas till gran, då det är den typen som används i försöken och vad gäller 
limtyper behandlas främst fenol-resorcinol och polyuretanlim. 

 Examensarbetet motsvarar 20 veckors högskolestudier. 
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2 Bakgrund 
Här beskrivs bakgrunden till examensarbetet och vad som har lett fram till frågeställningen. 

2.1 Limmade förband i träkonstruktioner - historik 
Enkelt kan det sägas att ett limmat förband består av tre komponenter, två sammanfogade 
komponenter och ett lim, men en förstoring av limfogen ger en mer komplicerad bild. 
Limytan byggs upp av flera mindre zoner som i olika lager binder ihop lim och komponent. 
För att få en bra limfog måste därför fogytorna vara väl förberedda, det vill säga släta och 
rena. Limmet bör sedan påföras så fort ytorna är färdigställda, detta för att förhindra att kåda 
tränger upp ur träet eller att smuts lägger sig på ytan. Trots att den färdiga fogen endast består 
av cirka 0,1 till 0,5 mm tjockt lager lim kan ändå det lagret styra förbandets hållfasthet och 
beteende. Limfogens egenskaper bestäms i första hand av det oändligt tunna gränsskiktet 
mellan komponent och lim eller det betydligt tjockare träfiberlagret. Gränsskiktet är bara 
någon mikrometer tjockt och det blir därför komplicerat att bestämma spänningarna i ett 
sådant lager. Istället så undersöks och bestäms egenskaper för hela limfogen där gränsskikten 
är inkluderade. (Wernersson 1990) 
 
En av fördelarna med att välja limförband framför mekaniska förband är att de i regel ger mer 
lastkapacitet per fogyta. Limförband ger också en bättre styvhet och är i vissa fall, till 
exempel för fingerskarvar, det enda ekonomiska alternativet. Däremot är produktionen av 
limförband mer komplicerad än mekaniska förband. De får sällan utföras på plats, har få 
uppenbara kvalitetskontroller och slutresultatet är mer känsligt för oskickliga hantverkare. För 
att kunna ta del av alla fördelar med limförband krävs det att dess lastkapacitet kan beräknas. 
En full förståelse för vilka spänningar och töjningar som uppstår i limfogen samt vad som 
orsakar brott är då en nödvändighet. (Thelandersson och Larsen 2003) 

2.1.1 Problem med dimensionering av limförband 
Idag baseras dimensionering av limförband i träkonstruktioner framförallt på provningar. De 
beräkningsmodeller som är lämpliga för limförband är då ofta så pass förenklade att maximal 
hållfasthet påstås vara produkten av limytans area och limmets hållfasthetsvärde som är 
oberoende av storlek (Aicher 2000). 
 
För att kunna bestämma hållfastheten i förband är det nödvändigt med en modell för 
matematisk analys. Utan en sådan blir även resultat från experiment svårtolkade. En 
matematiker ställer gärna upp flera differentialekvationer för att beskriva spänning och 
töjning i ett förband, som sedan löses med hjälp av spänningsfunktioner. Det fungerar för ett 
enkelt fall där lim och komponenter är helt elastiska och för givna randvillkor, men så fort 
ickelinjära egenskaper finns presenterade uppstår komplikationer (Adams et al. 1997). 
Trämaterialets uppbyggnad med sprickor, skarpa kanter och skavanker är sådan att den alltid 
framkallar spänningskoncentrationer i praktiken (Serrano och Gustafsson 2007). Inte ens ett 
väldigt sprött material är helt elastiskt ända till brott. Ett lim kan ändra uppträdande med ökad 
spänning och töjning, som till exempel epoxilim som först är linjärt elastisk och sedan 
uppvisar deformationshärdning och rent av idealplastiskt beteende (Aicher 2000). 
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2.1.2 Presstryck vid härdning av lim 
Ett limförband kräver presstryck som håller ihop konstruktionsdelarna medan limmet härdar. 
Presstrycket ska också leda till att limfogen blir tunn genom att lamellernas kupighet och 
skevhet pressas ut. En annan anledning till att trycksätta förbandet är att skapa ett 
hydrostatiskt tryck i limfogen som pressar in limmet i träet, vilket ger en mekanisk förankring 
(Johansson 1991). Behovet av tryck varierar för olika limtyper, en del fordrar så mycket som 
15 MPa på grund av vattenproduktion vid kemiska processer under härdningen (Adams et al. 
1997). För limträtillverkning ligger trycket vanligtvis mellan 0,6 och 1 MPa och varierar med 
tjockleken på lamellerna (Johansson 1991). 
 
Presstrycket kan appliceras på många olika sätt och de vanligaste innefattar bland annat 
egenvikt, hydrauliska och pneumatiska pressar, fjädrar, klämmor, bultar, spikar, skruvar, kilar 
och laskar. Med avseende på ekonomi och bekvämlighet är inte pressning och fastspänning 
några bra alternativ. Däremot är det vanligt att spikar används, men i förband med högre krav 
på kapaciteten eller i förband som utsätts för vibrationer passar skruvar bättre. Att skapa 
presstryck i en limfog med hjälp av spikar eller skruvar, det vill säga att använda spik- eller 
skruvlimning, är ett outforskat område avseende stora träkonstruktioner. (Kurt 2003a) 

2.1.3 Limtyper 
Resorcinollim tillverkas av resorcinol och formaldehyd och räknas till ett tvåkomponents 
härdplastlim. Det härdar i rumstemperatur, men högre temperaturer är att föredra för ett 
säkrare resultat. Resorcinollim är helt väderbeständigt och har goda hållfasthetsegenskaper 
även i höga temperaturer, till exempel vid brand. Det används sällan i ren form utan blandas 
ofta med 50-75 procent fenollim, vilket ger ett lägre pris men i princip samma egenskaper. 
Inom limträtillverkning och annan konstruktionslimning av trä är fenol-resorcinollim den 
mest använda limtypen. (Carling 1992) 
 
I epoxilimmet är härdning en rent kemisk reaktion och därav behövs inte presstryck i samma 
utsträckning som för andra limtyper. Krympning i limmet kan också försummas. Detta 
tvåkomponents konsthartslim är dyrt och förknippas ofta med allergiska reaktioner, vilket har 
lett till en begränsad användning. Ett gott alternativ till epoxilim är polyuretanlim (PUR), som 
i stort sett har samma fogegenskaper och samma användningsområden men mindre risk för 
allergireaktioner. Polyuretanlim finns både som en- och tvåkomponentslim. (Carling 1992) 
 
Purbond CR 421 används i försöken med inlimmad skruv som ingår i detta examensarbete. 
Detta är ett tvåkomponents polyuretanlim. I undersökningar som är gjorda inom spik- och 
skruvlimning används ofta porfyllande lim. Ett sådant lim kan skapa och bevara en fog mellan 
ytor som inte sitter helt tätt ihop (Kurt 2003a). 

2.1.4 Klimatklasser 
Klassificering av klimatklass 2 och 3 enligt Carling et al (1992). 
Klimatklass 2 
Karakteriseras av en miljö vars relativa fuktighet endast under kortare perioder överstiger 
80 procent. Den genomsnittliga fuktkvoten i trävirke är mindre än 18 procent. Exempelvis 
konstruktioner som är ventilerade och skyddade mot direkt nederbörd, t ex takstolar, vinds- 
och kryprumsbjälklag. Kan också vara konstruktioner i icke varaktigt uppvärmda, ventilerade 
byggnader eller lokaler med icke fuktalstrande verksamhet eller lagring, t ex fritidshus, 
kallgarage, kallförråd, ekonomibyggnader och uteluftsventilerade kryputrymmen. 
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Klimatklass 3 
Karakteriseras av en miljö som ger större fuktinnehåll i en träkonstruktion än vad som 
motsvarar klimatklass 2. Den genomsnittliga fuktkvoten i trävirke är större än 18 procent. Till 
exempel i konstruktioner som är oskyddade för väta eller i direkt kontakt med mark, 
byggnadsställningar och betongformar. 

2.2 Överlappsskarv 
I träkonstruktioner används många olika typer av limförband, bland annat överlappsskarvar 
som illustreras i Figur 2.1. Enkla överlappsskarvar består av två komponenter och en limfog 
och är ett vanligt förekommande förband i konstruktioner (Adams et al. 1997). Trots den 
enkla geometrin är spänningsanalysen invecklad då skarven är belastad enligt Figur 2.1. 
Dragkrafterna är excentriska och gör att förbandet vill rotera då det belastas, vilket resulterar i 
axiella krafter, skjuvkrafter samt moment i förbandet som varierar ickelinjärt med den påförda 
lasten. I dubbla överlappsskarvar är krafterna centriska och analysen av dessa förband borde 
således bli mindre komplicerad, men om förbandet skulle delas på mitten kan det betraktas 
som två enkla överlappsskarvar där ena delen är förhindrad från rotation och hälften så tjock 
som ursprungliga mittenkomponenten (Crocombe 2005). 
 

 
Figur 2.1. Laskförband, t v enkel överlappsskarv och t h dubbel överlappsskarv. 

 

2.3 Spik- och skruvlimning 
Som nämns i kapitel 2.1.2 så behöver limförband pressas ihop medan limmet härdar. Inom 
limträindustrin föredras spik- och skruvlimning då grova trä- och limträelement ska limmas 
ihop. Spikarna och skruvarna är i första hand där för att fixera lamellerna vid varandra under 
limmets härdningstid och något faktiskt presstryck kan inte garanteras. Rörelser kan dock 
fortfarande ske i fogen, till exempel genom krympning och kupning av träet om luften i 
lokalen är för torr. Lyftning och vändning av nyligt limmade lameller är andra orsaker till 
förskjutningar i limförbandet. Anmärkningsvärd krympning i limmet under härdning kan leda 
till sprickor i limfogen. Lim som används i kombination med spik och skruv bör tillåta tjocka 
limfogar och vara tillräckligt trögflytande för att inte rinna ut ur fogen då det appliceras eller 
då förbandet spikas alternativt skruvas. (Johansson 1991) 

2.4 Inlimmad skruv 
Inlimmad skruv är som det låter en gängad stålstång som skruvas in i ett förborrat och limfyllt 
hål. Detta fungerar som en kombination av limförband och mekaniskt förband. Parallellt 
fiberriktningen är inlimmad skruv den enda typ av träförband som får användas i bärande 
konstruktioner för att överföra axiella drag- eller tryckkrafter i ändträ. Vinkelrätt 
fiberriktningen bör denna typ av förband användas i liten omfattning, speciellt om 
konstruktionen är utsatt för varierande klimat. Detta på grund av risken för sprickbildning i 
träet som en följd av de tvärdragspänningar som uppstår då skruven förhindrar träets naturliga 
fuktrörelser. (Carling 1992) 
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Inlimmad skruv har blivit ett allt vanligare förband i hela Europa, men fortsatt utveckling och 
spridning hindras av att dimensioneringsreglerna varierar mellan länderna. En standard för 
dimensionering av träkonstruktioner har tagits fram, Eurocode 5, och denna innehåller bland 
annat dimensionering av förband (Bainbridge et al 2002). Det treåriga projektet GIROD –
 Glued In Rods for Timber Structures, med medarbetare i Sverige, Storbritannien och 
Tyskland, tänkte också råda bot på detta problem. Med målet att ta fram standarder och 
dimensioneringsregler som skulle kunna leda till ökad och säkrare användning av inlimmad 
skruv (Bengtsson och Johansson 2002). 
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3 Litteraturstudie 
I detta kapitel presenteras teorin bakom spänningsanalyser av limmade förband, spik- och 

skruvlimmade förband samt inlimmad skruv. Framtagna modeller och genomförda 
undersökningar beskrivs också här. 

3.1 Limmade förband -överlappsskarvar 
En vanlig metod som används för att dimensionera limmade förband är att välja förbandets 
geometri så att krafterna som överförs mellan komponenterna av limfogen främst är 
skjuvkrafter. Detta då limförbandet har sämre hållfasthet för krafter vinkelrätt mot fogen, det 
vill säga normalkrafter, inte minst då trä har låg hållfasthet vinkelrätt fibrerna. En bra analys 
av överlappsskarvar bör dessutom ta hänsyn till fläkning. Det finns flera analytiska modeller 
där både skjuvspänning och fläkning är inkluderade, till exempel Goland och Reissners teori. 
(Wernersson 1990) 
 
De första analyserna av överlappsskarvar var endimensionella och utgjordes av klara 
ekvationer för spänningen i limmet. Volkersen var troligen först ut med att analysera dubbla 
överlappsskarvar och det resulterade i en endimensionell teori som presenteras i detta kapitel 
(Crocombe 2005). Dessa klassiska spänning-töjningsanalyser är begränsade till fall utan 
singulära spänningar. Linjärelastisk brottmekanik är däremot en teori som endast gäller för 
fall med sådana lokala spänningar. Senare utvecklades också ickelinjär brottmekanik som är 
en teori som gäller oavsett om lokala spänningar finns presenterade i konstruktionen. (Serrano 
och Gustafsson 2007) 
 
Införande av en till dimension, vinkelrätt mot limfogen, samt introduktion av generaliserade 
randvillkor och ickelinjärt beteende har lett till mer komplicerade analyser som ofta kräver en 
dator för att lösas. En annan modell som kan användas vid analys av limmade förband är 
finita elementmetoden (FEM), där konstruktionen delas upp i flera små element så att ett FE-
nät skapas. I kapitel 3.1.5 beskrivs denna metod närmare. (Crocombe 2005) 

3.1.1 Spänningsanalys 
Svenska modellen 
Dimensioneringsregler för limförband i svenska handböcker är förenklad och för beräkning av 
karakteristisk hållfasthet i ett limförband presenteras följande ekvation, 
 

( )αsin5,012 −=kf           (1) 
 
där α är vinkeln mellan fiber- och kraftriktning. Ekvation (1) ger att brottlasten ej beror på 
limfogens längd utan istället på den limmade ytan. (Carling 1992) 
 
Analytiska analyser 
De första analyserna för spänning i överlappsskarvar var analytiska. Dessa beräkningar är 
förenklade så att singulariteter i spänningsbilden (lokala spänningar) försummas, men 
däremot är det möjligt att använda resultaten som randvillkor i beräkningar där hänsyn tas till 
lokala spänningar. Trots generaliseringen har de analytiska lösningarna haft stor betydelse i 
utvecklingen av konstruktioner med limförband. (Crocombe 2005) 



3 LITTERATURSTUDIE 

8 

Brottmekanik 
På en hel och felfri yta är spänningarna fördelade över en stor yta, men så fort en spricka 
uppstår kommer spänningarna att koncentrera sig kring denna och vara den betydande faktorn 
för brottförloppet. Som namnet antyder ligger fokus i brottmekanik på just detta brottförlopp i 
en kropp. Då hållfastheten i förband analyseras med denna teori är därför materialens 
brottseghet (fracture toughness) en given parameter. Egenskaperna hos spröda förband 
påverkas i stor grad av denna parameter, medan den har mindre effekt i sega förband och 
förband med homogena spänningar. För spröda förband bör därmed ett bra brottkriterium 
inkludera brottseghet, vilket modeller som tillämpar ickelinjär brottmekanik gör. Dessa 
beaktar materialets deformationsmjukning, det vill säga gradvis uppmjukning vid ökad 
deformation. Då kroppar som har spänningskoncentrationer (lokala spänningar) ska 
analyseras kan brottmekanik med fördel användas. (Wernersson 1994) 

3.1.2 Linjär brottmekanik 
Inom träkonstruktioner är det väldigt vanligt med sprickor i träet på grund av torka, 
håltagningar och olika typer av förband, vilka alla leder till spänningskoncentrationer som kan 
liknas vid sprickor. Linjärelastisk brottmekanik (LEFM) beaktar dessa lokala spänningar och 
brottkriteriet uttrycks i energin som frigörs vid utvidgning av en sådan spricka eller i en faktor 
för spänningsintensiteten, K. (Serrano och Gustafsson 2007) 
 
Spänningsintensitetsfaktorn beskriver spänningstillståndet nära en spricka i en kropp och 
beror på geometrin, påförda lasten och materialets egenskaper. Faktorn har vanligtvis 
dimensionen mMPa . Värden på spänningsintensitetsfaktorn för isotropa material med olika 
geometrier finns tabellerat i handböcker. (Wernersson 1994) 
 
Brottkriteriet kan också beskrivas med en energifaktor, G. Denna kan uttryckas antingen med 
Gf, som är energin som krävs för att en bestämd yta ska gå i fullständigt brott, eller med Gc, 
som är energin som krävs för att utvidga en redan befintlig spricka en bestämd längd 
(Wernersson 1990). Energin ges oftast i Nm/m2 eller N/m och den påverkas starkt av 
brottmod (Serrano 2004). Om limfogen utsätts för både skjuvspänningar, τ, i planet och 
dragspänningar, σ, vinkelrätt limytan ges totala brottenergin av   
 

(∫
Γ

+= nsf dG δσδτ )         (2) 

 
där Γ är formen på deformationskurvan fram till total separation av limfogen och δs och δn är 
skjuv- och normaldeformationer. Brottenergin kan också delas upp i ett fall för bara skjuvning 
och ett annat för bara dragning vinkelrätt limfogen och då motsvarar brottenergin arean under 
τ – δs respektive σ – δn kurvan (Aicher 2000). Det är dessvärre komplicerat att bestämma 
brottenergin och därmed skjuv- och draghållfastheten. Detta är Wernersson (1994) en av få 
som har lyckats med. 

3.1.3 Ickelinjär brottmekanik 
Ickelinjär brottmekanik (NLFM) är en teori som tar hänsyn till deformationsmjuknande i 
materialet, det vill säga gradvis minskad spänning i materialet vid ökad deformation. 
Fördelarna med NLFM är framförallt att både spröda och sega förband kan analyseras. För 
spröda förband används i övrigt linjärelastisk brottmekanik och för sega förband används till 
exempel plasticitetsteori. Ickelinjär brottmekanik kan användas oavsett om det finns några 
lokala spänningar och töjningar i förbandet eller ej. (Serrano 2004) 
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Kvasistatisk ickelinjär brottmekanik är en förenklad variant av vanlig ickelinjär brottmekanik. 
Modellen tar hänsyn till materialets deformation, hållfasthet och brottenergi under 
deformationsmjuknandet men bara genom en approximation att förhållandet mellan spänning 
och skjuvdeformation är linjärelastiskt. Lutningen på spänning-skjuvdeformationskurvan 
bestäms så att arean under den blir lika stor som brottenergin. (Serrano och Gustafsson 2007) 

3.1.4 Modeller och teorier 
Endimensionell analys – Volkersen 
Volkersen upprättade en endimensionell teori för skjuvspänningen i enkla och dubbla 
överlappsskarvar, se Figur 3.1, där det antas att träkomponenterna (adherend) endast 
deformeras av spänning och limlagret (adhesive layer) av skjuvning. Volkersen utgår också 
från att lim och träkomponenter uppvisar ett linjärelastiskt beteende samt att materialen är 
isotropa. (Aicher 2000) 
 

 
Figur 3.1 a) Geometri, benämningar och randvillkor för en enkel överlappsskarv. 

   b) Schematisk bild av töjningarna i förbandet samt skjuvspänningen. 
   (Aicher 2000) 

 
E1, E2, t1 och t2 är de sammanfogade delarnas elasticitetsmodul samt tjocklek, l är förbandets 
längd, G och d är limmets skjuvmodul respektive tjocklek och P är den påförda lasten. 
Förbandets bredd syns inte i figuren, men benämns med b. Genom att använda randvillkor för 
full belastning i ena kanten och ingen alls belastning i andra änden av en enkel överlappsskarv 
kan skjuvspänningen i limmet i punkten x längs limfogen beräknas enligt ekvation (3), 
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Om överlappsskarven är symmetrisk, det vill säga då E1 = E2 och t1 = t2 blir α = 1 och 
maximal spänning i ändarna på överlappsskarven ges av ekvation (7). 
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         (7) 

 
Spänningsfördelningen blir däremot osymmetrisk om komponenter med olika styvheter 
sammanfogas, det vill säga att α < 1. I det fallet uppstår maximal spänning i änden på den 
styvare komponenten. (Aicher 2000) 
 
Tillämpning av Volkersens teori 
Att spänningsfördelningen i överlappsskarvar ser ut som den gör med maxvärden längst ut i 
limfogen, se Figur 3.1 b), innebär att dessa analyser inte är tillämpbara i praktiken annat än 
för mycket korta skarvar med styvt lim. För att få en känsla för hållfastheten i limförband kan 
ändå en analys med Volkersens teori vara nyttig. Bärförmågan för en symmetrisk 
överlappsskarv ges då av ekvation (8), där maximal skjuvspänning, τmax, antas vara lika med 
limfogens skjuvhållfasthet, τf, i fallet med likformad spänningsfördelning. (Aicher 2000) 
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Goland och Reissners teori 
Volkersens teori beaktar endast axiella krafter i limförbandet och försummar både fläkning 
och det moment som uppkommer i förbandets ändar, se Figur 3.2. Goland och Reissner 
(1944) presenterade en teori som inkluderar detta moment, men som fortfarande är baserat på 
att materialen är isoptropa och uppvisar linjärelastiskt beteende. (Aicher 2000) 
 

 
 Figur 3.2 Schematisk bild av effekten av moment i en enkel överlappsskarv. 

(Aicher 2000) 
 
Momentet, M, uttrycks med en böjmomentfaktor, k, påförda lasten, P, och komponenternas 
tjocklek, t, enligt ekvation (10). 
 

2
tPkM =           (10) 

 
Böjmomentfaktorn är 1 då ingen last påförs och minskar sedan med ökad last tills 
minimivärdet 0,26 nås. Ekvationer för skjuv- respektive tvärdragspänningar i limfogen erhölls 
genom att beakta deformationer och jämvikt i både komponenter och lim. Dessvärre är 
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lösningarna väldigt invecklade eftersom de grundar sig på en tredje- respektive fjärdegrads 
differential ekvation. Spänningsfördelning för både skjuvning och tvärdragning är likadan 
som tidigare, det vill säga störst ute i kanterna av förbandet och lägre i mitten, se Figur 3.2. 
(Aicher 2000) 
 
Teorin passar bäst för relativt flexibla limfogar och Goland och Reissner (1944) begränsade 
sin modell till att endast gälla då  
 

GtGEtEt 10toch            10 3333 ≥≥ . 
 
t3, E3 och G3 är limmets tjocklek, elasticitetsmodul samt skjuvmodul och t, E och G är 
komponenternas tjocklek, elasticitetsmodul och skjuvmodul. Om trä antas vara ett isotropt 
material utesluter intervallet dessvärre de flesta överlappsskarvar i trä. (Wernersson 1990) 
 
Hart-Smiths teori 
Användning av spänningsanalyser för limförband där lim behandlas som ett linjärt material är 
begränsad eftersom dagens lim ofta visar ett tydligt ickelinjärt beteende vad gäller spänningar 
och töjningar. Därav presenterade Hart-Smith (1973) en teori för dubbla överlappsskarvar där 
limmet behandlas som ett material med elasto-plastiska egenskaper. Han visade att arean 
under spänning-töjningskurvan, det vill säga den förbrukade energin, är mer relevant än 
formen på kurvan. Skjuvspänningar och fläkning delades upp i analysen för att göra denna 
enklare och elasto-plasticitet beaktades endast i beräkningen av skjuvspänningar. (Crocombe 
2005) 
 
Hart-Smith (1973) vidareutvecklade också Goland och Reissners analys av enkla 
överlappsskarvar så att limmet behandlades som ett plastiskt material vid skjuvning 
(Crocombe 2005). En jämförelse av maximala skjuv- respektive tvärdragspänningar mellan 
dessa båda modeller visar endast skillnader för långa överlappsskarvar. Differensen beror på 
att analyserna har olika gränsvärden för böjmomentfaktorn, k. Enligt Hart-Smith kan 
böjmomentet försummas för väldigt långa skarvar eftersom effekten på spänningarna i 
förbandet då är väldigt liten. (Aicher 2000) 
 
Renton och Vinson 
Renton och Vinson (1977) förbättrade analysen av enkla överlappsskarvar då skjuvning i de 
sammanfogade komponenterna inkluderades i modellen. För att även göra 
beräkningsmodellen lämplig för kompositmaterial behandlas komponenterna som anisotropa 
material. Däremot kvarstår antagandet att skjuv- och tvärdragspänningar i limmet är konstanta 
tvärsöver limtjockleken. Limfogen behandlas som ett separat område och skjuvspänningen 
kan således snabbt avta till 0 i fogens kant som är en fri yta. Renton och Vinson tar också 
hänsyn till töjningar orsakade av temperaturändringar (värmeutvidgning) i analysmodellen. 
Maximala skjuv- och tvärdragspänningar i limförbandet blir med denna modell cirka 40 
respektive 20 procent lägre än resultaten från Goland och Reissners teori. (Crocombe 2005) 
 
I Renton och Vinsons (1977) första och mer omfattande modell interagerar skjuv- och 
normalspänningar och lösningen ges av en åttagraders differential ekvation. Den andra och 
enklare modellen gäller för symmetriska överlappsskarvar där skjuv- och normalspänningar 
antas vara oberoende av varandra. Lösningen förenklas då och ges av fyragraders differential 
ekvationer. (Wernersson 1990) 
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Bigwood och Crocombe 
Bigwood och Crocombe (1989) analyserade enkla överlappsskarvar där limtjockleken ansågs 
vara försumbar och de sammanfogade komponenterna betraktades som isotropa. De tillät 
spänningskoncentrationer i limfogens kanter. En linjärelastisk lösning för sådana förband togs 
fram och den ges av en sjugraders differential ekvation för skjuvspänningar och en sexgraders 
differential ekvation för normalspänningar. (Wernersson 1990) 
 
Senare utvecklade Bigwood och Crocombe en modell baserad på Goland och Reissners teori. 
De antog en helt ickelinjär limfog där limmets eftergivlighet antas bero både på fläkning och 
på skjuvspänningar. Modellen löstes numeriskt och visade sig stämma bra överens med 
ickelinjära FE-lösningar. Bigwood och Crocombe (1992) utökade senare sin teori så att den 
även beaktade plastisk deformation i komponenter och lim. FE-beräkningar med samma 
antagande om plasticitet, intygar att modellen är rimlig. (Crocombe 2005) 
 
Många personer har fortsatt att utveckla beräkningsmodeller för enkla överlappsskarvar. En 
del med varierande spänningar i limmet längs med limfogen, andra tar hänsyn till skjuvning i 
komponenterna och en del gäller bara för balanserade förband, det vill säga att båda 
komponenterna är lika tjocka. Longitudinella spänningar i limmet inkluderas också i en del 
teorier (Crocombe 2005).  
 
Empirisk beräkningsmodell 
1981 presenterade Steurer en empirisk beräkningsmodell för medelhållfastheten i dubbla 
överlappsskarvar. Hållfastheten ges av de sammanfogande komponenternas tjocklekar, t1 och 
t2, överlappslängden, l, som båda ges i mm, samt parametern C som är 23 då dragkrafter 
orsakar skjuvning och 28 då tryckkrafter orsakar skjuvning. 
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Ekvation (11) bygger på att komponenterna i mitten av förbandet är dubbelt så tjocka som de 
yttre komponenterna, laskarna. (Aicher 2000) 
 
Generalisering av Volkersens teori 
Gustafsson (1987) generaliserade Volkersens teori så att den tar hänsyn till uppmjukningen i 
limfogen. Han påstår att bärförmågan, Pmax, för en överlappsskarv i ren skjuvning med 
komponenter som endast utsätts för dragkrafter beror på nio variabler som beskriver 
förbandets egenskaper. Dessa är komponenternas elasticitetsmodul, E1 och E2, tjocklek, t1 och 
t2, bredd, b och längd, l, samt skjuvhållfasthet, τf, brottenergi för skjuvning, Gf,s och 
viktfunktionen g. 
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Styvhetstalet, α, beräknas enligt ekvation (5) och sprödhetstalet, ω, beräknas enligt ekvation 
(13). Ett högt sprödhetstal leder till ett sprödbrott och ett lågt tal till ett segbrott (Aicher 
2000). 
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Gustafsson (1987) identifierade fyra olika typer av τ - δ kurvor, se 

l 22 τ

 3.3, för 
iktfunktionen, g, i ekvation (12). Med dessa viktkurvor blir det möjligt att lösa 

lastkapacitetsproblem enligt Volkersens generaliserade teori analytiskt. Gustafsson 
analyserade ekvationen som ger överlappsskarvens hållfasthet för alla fyra kurvor. 
 

Figur
v

 
Figur 3.3 Olika viktkurvor enligt Gustafsson (1987). 

 
Den första viktkurvan, a, kan jämföras med ett enkelt lim som har linjärelastiska egenskaper. 
Kurvan är linjär ända upp till maximal spänning där den sedan minskar snabbt till 0 och för 
det fallet beräknas bärförmå
 

gan enligt ekvation (14), 
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För en symmetrisk överlappsskarv, α = 1, blir 
 

t
llg

2

=           (18) 

 
och ωϖ = , där ω beräknas enligt ekvation (13). 
 
Det blir lite mer komplicerade beräkningar för viktkurvorna b, c och d i Figur 3.3, men de ger 
i princip samma resultat vad gäller förbandets bärförmåga, se Figur 3.4 (viktkurvorna a, b, c 
och d motsvaras av kurvorna I, II, III och IV). Detta beror på att liknande brottenergier har 
antagits för alla kurvor (Aicher 2000). Från Figur 3.4 går det att uppskatta intervall för 
sprödhetstalet där förenklade beräkningar av förbandets brottlast är lämpliga. Wernersson 
(1990) ställde upp följande intervall för en symmetrisk överlappsskarv 
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Om förbandet har ett väldigt lågt sprödhetstal tyder det på ett ideal plastiskt beteende medan 
förband med högt sprödhetstal ligger inom området för linjär brottmekanik. Brottlasten i dessa 
spröda förband är inte beroende av skjuvhållfasthet eller överlappslängd, utan påverkas främst 
av brottenergin. Notera att Pmax för sprödhetstal ≥ 20 är identisk med Volkersens gränslast, 
P*

max i ekvation (9) efter omskrivning. (Aicher 2000) 
 

 
Figur 3.4 Limförbandets normaliserade hållfasthet som en funktion av sprödhetstalet. 
(Aicher 2000) 
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Serrano (2004) intygar att den generaliserade Volkersen-metoden är ett viktigt analytiskt 
hjälpmedel för att bestämma vilka parametrar som är relevanta då hållfastheten i ett förband i 
ren skjuvning och med enkel geometri ska beräknas. 

3.1.5 FEM – Finita elementmetoden 
Finita elementmetoden är en numerisk metod som används för att lösa differentialekvationer, 
vilka beskriver något problem över ett begränsat område, till exempel deformationer i en 
träbalk. Detta område delas då upp i mindre delområden, så kallade finita element. Ekvationer 
för varje element fås genom numerisk approximering och integration över varje element. 
Elementekvationerna bildar tillsammans ett globalt ekvationssystem, en matris, där lösningen 
ger svaret på det ursprungliga problemet. (Wernersson 1994) 
 
Som redskap för spänningsanalyser kan finita elementmetoden användas i vilken konstruktion 
som helst, även limmade förband. Jämfört med de analytiska lösningarna som har presenterats 
ovan gör FE-metoden det möjligt att analysera bland annat förband med komplex geometri 
och material med komplext beteende. Finita elementmetoden bygger på principen för 
stationär potentiell energi, det vill säga att en belastad kropp deformeras så att den potentiella 
energin minskar. Deformationen ges av förskjutningen i punkter, så kallade noder, som ligger 
på gränsen mellan de finita elementen. Kroppens deformation blir således bara en 
approximation. Det är då viktigt att kontrollera att storleken på elementen samt antalet noder 
ger en tillräckligt exakt lösning. (Crocombe 2005) 

3.1.6 Undersökning av Gustafsson och Serrano 
Gustafsson och Serrano (1998) har undersökt bärförmågan i dubbla överlappsskarvar och 
jämförde då provresultat med teoretiska beräkningar. De tog fram en enkel analytisk ekvation 
baserad på brottmekanik för att kunna beräkna skarvens bärförmåga och förutsäga hur denna 
påverkas av olika parametrar, exempelvis limfogens längd. Även numeriska beräkningar med 
finita elementmetoden användes för att verifiera resultaten. Det analyserade förbandet är en 
överlappsskarv som belastas med drag i de yttre komponenterna och tryck i de inre, se Figur 
3.5. Provresultat hämtades från en undersökning genomförd redan 1989 av Glos och 
Horstman. Målet med den undersökningen var att bestämma hur stor effekt olika parametrar 
har på förbandets bärförmåga. Glos och Horstman (1989) drog då slutsatserna att bärförmågan 
i stor omfattning påverkas av limfogens längd samt mittenkomponentens fiberriktning. 
Däremot visade sig limtyp, träets densitet, bredd och form på limmade ytan samt presstryck 
ha mindre effekt på bärförmågan. (Gustafsson och Serrano 1998) 
 

 
Figur 3.5 Geometri och definition av x i den undersökta överlappsskarven, sett 
uppifrån och mittkomponenten från sidan. (Gustafsson och Serrano 1998) 
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Den analytiska ekvation som Gustafsson och Serrano (1998) tog fram bygger på samma 
antaganden som för Volkersens teori, det vill säga att träkomponenter och limfog behandlas 
som linjärelastiska material. Utifrån en andragrads differentialekvation som beskriver 
skjuvspänningsfördelningen i limfogen samt definitionen av brottenergi och förbandets 
randvillkor togs ekvation (19) fram, där sprödhetstalet, ω, ges av ekvation (20). 
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P är den påförda lasten, B och L är förbandets bredd och längd, τf är maximal skjuvspänning, 
Gf är limfogens brottenergi, t1, t2, E1 och E2 är komponenternas tjocklek samt 
elasticitetsmodul. Observera skillnaden i beräkning av sprödhetstalet här och i fallet med 
Volkersens generaliserade teori, ekvation (13), där även överlappslängden är med. 
 
Den största skjuvspänningen uppkommer i x = 0 och detta insatt i ekvation (19) ger 
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Förbandets normaliserade skjuvhållfasthet beräknas som medelskjuvspänningen i limfogen 
vid brott dividerat med förbandets skjuvhållfasthet och ges av ekvation (22), som är en 
omskrivning av ekvation (21) där τmax = τf. (Aicher 2000) 
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Normaliserade skjuvhållfastheten är dimensionslös och kan maximalt vara 1,0. Denna övre 
gräns nås enbart för ideal plastiska lim eller för förband med en geometri som leder till 
homogen spänning över hela limytan. (Serrano 2004) 
 
För att lösa ekvation (22) behövs tre materialparametrar, vilka är skjuvhållfastheten τf, kvoten 
E1/E2 och produkten E1Gf. Om de sammanfogade komponenterna är av samma material och 
har samma fiberriktning blir kvoten av elasticitetsmodulerna 1,0. Gustafsson och Serrano 
(1998) bestämde de andra två parametrarna genom att anpassa den teoretiska ekvationen med 
provresultaten från tester med varierande överlappslängd och limtypen fenol-resorcinol. Efter 
kurvanpassning beräknades brottenergin och den visade sig stämma relativt bra med de 
energivärden som Wernersson (1994) har uppmätt.  
 
Gustafsson och Serrano (1998) sammanställde resultaten i diagram, bland annat ett med 
normaliserad skjuvhållfasthet som en funktion av limfogens längd. Både provresultat och 
teoretiska värden visar att limlängden påverkar skjuvhållfastheten. För L ≥ 200 mm minskar 
medelskjuvspänningen vid brott i förbandet ungefär proportionellt med ökningen av 
överlappslängden. I korta limfogar, L ≤ 50 mm, är lastkapaciteten så gott som proportionell 
mot limlängden. 
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Finita elementmetoden användes i de numeriska beräkningar som Gustafsson och Serrano 
(1998) gjorde. De använde en tvådimensionell analys med plan spänning som bygger på 
mixad brottmekanik och beaktar olinjära deformationer samt deformationsmjuknande i 
limfogen vid ökad belastning. Modellen och dess genomförande beskrivs närmare av 
Wernersson (1994). FE-modellen stämmer relativt bra med den analytiska lösningen, men den 
numeriskt beräknade lastkapaciteten ligger cirka 10 procent lägre än den analytiska. Detta tros 
bero på att finita elementanalysen även tar hänsyn till normalspänningar (spänningar 
vinkelrätt mot limfogen). Brottmoder i överlappsskarven uppmärksammades med FE-
analysen. För långa limfogar tenderar brott att bero på höga skjuvspänningar i förbandets 
belastade kant. Brott i förband med kortare limfog influeras istället av tvärdragspänningar i 
den obelastade delen av limfogen. (Gustafsson och Serrano 1998) 
 
Gustafsson och Serrano (1998) konstaterar att det med hjälp av brottmekanik är möjligt att 
bestämma limfogars hållfasthet samt brottenergier utifrån testdata med förbandens hållfasthet. 
De skriver också att den framtagna analytiska ekvationen ger lösningar som ligger inom 
rimliga gränser från de andra resultaten, det vill säga från tester och ickelinjära FE-analysen. 
En liknande analytisk hållfasthetsekvation kan tas fram för en dubbel överlappsskarv som 
belastas med drag i både yttre och inre komponenterna genom att ändra randvillkoren. 

3.1.7 Träets egenskaper dimensionerande? 
Att brott i en konstruktion sker i den svagaste delen eller svagaste materialet är vida känt. 
Därav tolkas oftast träbrott vid testning av limmade förband som något positivt, det vill säga 
att korrekt limtyp valts och att limfogens hållfasthet överträffar träets. Flera försök visar 
däremot att även om brott sker i träkomponenter så påverkas förbandets hållfasthet av olika 
limtyper. Hållfastheten kan till och med vara högre för fall med få träbrott jämför med dem 
som uteslutande brister i träet. Detta förklaras med hjälp av brottmekanik och då med 
brottenergier. Hållfastheten i de flesta vanliga träförband påverkas främst av brottenergin och 
trä antas ha en lägre brottenergi än lim. (Wernersson 1990) 
 
Då brott sker i träkomponenter kan en effektiv brottenergi bestämmas och den antas vara en 
kombination av träets och limfogens brottenergier. Storleken på energin bestäms av limfogens 
materialkurva och träets hållfasthet. När förbandet belastas följer limfogens beteende 
materialkurvan fram till dess att spänningen når träets hållfasthet, med antagandet att träets 
hållfasthet är lägre än limmets. Brottzonen flyttas då från limfogen till träkomponenterna. 
Storleken på effektiva brottenergin är således arean under limmets materialkurva som 
begränsas av träets hållfasthet. Detta leder till att ett förband med optimal hållfasthet bör fås 
då brottet sker i limfogen och då limmet uppvisar hög brottenergi och hög hållfasthet, men 
ändå lägre än träets. (Wernersson 1990) 
 
Eftersom det finns risk att träet går i brott före limmet bör en bra analys inkludera både lim 
och trä. I försök där provbitarna utsätts för fukt, till exempel inlimmad skruv som exponeras 
för väder och vind, bör även träets egenskaper i fuktigt tillstånd beaktas. Dinwoodie (2000) 
beskriver hur träets hållfasthet varierar med fukthalten. Då träet är mättat, det vill säga med 
fukthalter större än 27-30 procent, är tryckhållfastheten drygt 20 MPa och sedan ökar 
hållfastheten till närmare 70 MPa för riktigt torrt trä med en fukthalt som går mot noll. För 
fukthalter högre än mättnadsgraden är hållfastheten i stort sett konstant kring 22 MPa. 
 

17 



3 LITTERATURSTUDIE 

3.2 Spik- och skruvlimning 

3.2.1 Aktuella dimensioneringsregler 
I kapitel 5:524 i Boverkets konstruktionsregler (BKR) står det att lämpligt lim bör användas 
samt att avstånd mellan spikar och skruvar ska väljas på grundval av förprovning. Inte heller 
Carling (1992) tar upp någon konkret dimensioneringsmetod för spik- och skruvlimning. 
Konstruktionsreglerna som han presenterar för spiklimning är 

 Använd kamspik eller motsvarande 
 Spikarnas förankringslängd skall vara minst två gånger den tunnaste virkesdelens 

tjocklek 
 Kantavståndet får vara högst 25 mm 
 Erforderlig spiktäthet skall bestämmas genom provning. En tumregel är 1-2 spik/dm2. 

 
Carling (1992) skriver också att maximal tjocklek på sammanfogade konstruktionsdelar är 
50 mm då tillräckligt presstryck ska uppnås i hela limfogen. Önskas ett större tvärsnitt måste 
det byggas upp av flera lameller som alla uppfyller kravet på tjockleken.  

3.2.2 Undersökningar 
Enligt van Wyk (1986) är det inte känt huruvida spikar eller skruvar ökar hållfastheten i spik- 
och skruvlimmade förband eller om de enbart bidrar med yttre tryck då limmet härdar. Han 
har undersökt detta och även jämfört hållfastheten i limmade, spiklimmade och skruvlimmade 
förband. Kurt (2003) har också forskat inom detta område och fördjupat sig inom förband 
mellan trä och plywood med porfyllande fenol-resorcinol-formaldehydlim. Dels har han 
kontrollerat hur fästmetod och limtjocklek påverkar förbandets bärförmåga samt vilken 
inverkan limmet har på böjhållfastheten i förbandet. Det sist nämnda undersökte han 
tillsammans med Hussein och provningar gjordes då både med och utan lim. 
 
Böjbrottgräns 
I vissa undersökningar är provkropparnas böjbrottgräns beräknad. Böjbrottgränsen är 
spänningen som ett material kan ta vid böjning innan det går i brott och här ges den i MPa. 
Den är alltid större än brottgränsen, för det mesta kring 1,3 gånger större (Dirac Delta 
Consultants Limited 2001-2006). 
 
Van Wyk (1986) 
Van Wyk (1986) har jämfört limmade, spiklimmade och skruvlimmade förband med 
avseende på hållfasthet, styvhet och beständighet. Han önskade också fastställa huruvida 
spikar och skruvar bidrar till förbandets hållfasthet då de kombineras med lim. En del prover 
utsattes för tre cykler med successiv väta och torka där inverkan på hållfastheten användes för 
att bestämma förbandens livslängd. Van Wyk undersökte också effekten av vattenavvisande 
beläggning på väderutsatta prover.  
 
Provkropparna utgjordes av montereytall och medelhavstall, även kallad terpentintall, i block 
med dimensionen 50 mm × 40 mm × 20 mm. De förvarades i 20 ˚C och 65 procent relativ 
fuktighet och hade en fukthalt kring 12 procent. Spik med längden 38 mm som var 2,11 mm i 
diameter och bright diamond pointed plain användes. Skruvarna utgjordes av träskruv som var 
40 mm långa och 4 mm i diameter. Blocken limmades ihop parvis med fenol- -formaldehyd-
lim (PRF). Förbanden med enbart lim trycksattes med 700 kPa. De andra provkropparna fick 
sitt presstryck från en skruv alternativt två spikar. Dessa skruvades eller spikades i förborrade 
hål, som var 60 procent av skruvdiametern och 70 procent av spikdiametern.  
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60 provkroppar tillverkades av varje typ av förband, varav 30 stycken impregnerades med 
vattenavvisande medel. Proverna delades in i 10 impregnerade och 10 vanliga provkroppar av 
varje förbandstyp där en del exponerades utomhus i tre månader, en annan genomgick tre 
cykler av väta och torka och den sista delen utgjorde referensprover som förvarades i samma 
miljö som tidigare i 14 dagar. Cykeln med väta och torka åstadkoms genom att låta proverna 
ligga i vatten i 24 timmar och sedan torka i sju dagar. Resultaten från undersökningen 
presenteras i Tabell 3.1, där skjuvhållfastheten är ett medelvärde av 10 försök. 
 
Tabell 3.1 Maximal skjuvhållfasthet i limmade, spik- och skruvlimmade förband i MPa. 

Referensprov 
[MPa]

Väderexp. 
[MPa]

Ändring efter 
väderexp. [%]

Cyklisk väta-
torka [MPa]

Ändring efter 
cyklisk torka - 

väta [%]
Ja 11,90 9,22 -23 10,99 -8
Nej 12,46 8,03 -36 11,56 -7
Ja 11,74 10,15 -14 9,92 -15
Nej 11,76 7,73 -34 10,68 -9
Ja 11,18 9,39 -16 10,29 -8
Nej 12,30 6,60 -46 11,65 -5

Spik-
limmad
Skruv-
limmad

Maximal skjuvhållfasthet

Förband Impregnerad

Limmad

 
 
Van Wyk (1986) jämförde skjuvhållfastheten hos prover som utsatts för väder eller cykler 
med väta och torka med opåverkade referensprover. Alla prover uppvisade en reduktion av 
skjuvhållfastheten efter väderexponering eller cykler med fukt och torka, med allt från 5-
46 procent. Väderexponeringen påverkade proverna mer än cyklerna gjorde och då visade sig 
impregnering leda till mindre reduktion av hållfastheten. Fotografier på provkropparna innan 
testning visar att de impregnerade blocken har hållit sig intakta medan de obehandlade 
blocken spruckit upp och lämnat limfogen oskyddad. Detta nämner van Wyk som en 
förklaring till varför skjuvhållfastheten hos de obehandlade proverna minskade så snabbt. Alla 
prover tillverkades av samma träslag som också var fri från synliga skavanker, därför kan 
jämförelser göras inom referensproverna. Van Wyk skriver att kontrollproverna uppvisade 
höga och liknande värden på skjuvhållfastheten för alla förbandstyper och drar slutsatsen att 
värdena representerar limmets maximala hållfasthet. Han antar därmed att spikarna och 
skruvarna inte bidrar till skjuvhållfastheten i förbandet, men att de mycket väl åstadkommer 
ett fullgott presstryck i limfogen under tiden limmet härdar. Slutligen konstaterar Van Wyk att 
de skruv- och spiklimmade samt enbart limmade förbanden uppnådde ungefär lika stor 
hållfasthet och även styvhet vid skjuvning. 
 
Kurt (2003a och 2003b), Kurt och Hussein (2006) 
Kurt har i alla undersökningar fokuserat på limförband mellan plywoodskiva och träregel. 
Denna konstruktion benämner han stressed skin components. Limförbandet måste kunna 
överföra spänningar mellan skiva och regel, varvid hela komponentens hållfasthet är beroende 
av materialens egenskaper samt hur väl förbandet presterar. Tekniken bakom denna produkt 
utvecklades redan under 1930-talet och tack vare utvecklingen av bland annat limprodukter, 
isoleringsmaterial, behandlingsprocesser och kompositmaterial i trä har dessa paneler blivit 
populära igen. Panelen har visat sig passande i många olika typer av byggnader och används 
främst i golv, väggar, ytter- och innertak. För att ytterligare öka användandet av den är ett 
alternativ att tillverka dem med porfyllande fenol-resorcinol-formaldehydlim. Kunskapen om 
denna metod är dock inte tillräcklig för att användningen ska kunna tillta. (Kurt 2003b) 
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Kurt har således undersökt paneler av denna sort som är tillverkade med porfyllande fenol-
resorcinol-formaldehydlim, som härdar i rumstemperatur. Först undersökte Kurt (2003a) hur 
skjuvhållfastheten påverkas av olika typer av förband och av varierande limtjocklek. I den 
provningen studerades också relationen mellan förbandstyp och limtjocklek. I nästa 
undersökning kontrollerade Kurt (2003b) om förbandstypen, i det här fallet press- eller 
skruvlimning, och limtjocklek påverkade panelens egenskaper vid böjning. Detta gjordes 
genom att bestämma lastdeformationen hos böjda paneler. I den senaste undersökningen har 
Kurt och Hussein (2006) utfört ytterligare tester med paneler sammanfogade med samma lim 
som tidigare, porfyllande resorcinol-formaldehydlim. Här undersöktes limmets inverkan på 
komponenternas egenskaper vid böjning. Fyra olika förbandstyper användes vid 
tillverkningen av panelerna, vanlig presslimning, skruvlimning, enbart skruvning och en 
variant helt utan lim eller skruv där komponenterna bara lades ihop.  
 
Försöken gjordes med träreglar av gran- och tallvirke som med olika typer av förband 
sammanfogades med plywood av Douglasgran, se Figur 3.6. Träet förvarades först i en miljö 
med temperaturen 23 ± 2˚ C och relativa fuktigheten 50 ± 5 procent för att uppnå jämvikt i 
fukthalten, vilken är ungefär 11 procent. Plywoodens fiberriktning placerades längs med 
träbalken. Porfyllande fenol-resorcinol-formaldehydlim användes för all limning. 
Skruvlimmade förband åstadkoms av fingängade ”drywall #6” skruvar som var 31,75 mm 
långa och som placerades med 127 mm i centrumavstånd. Dessa sattes i förborrade hål i 
plywoodskivan som var 64 procent av skruvdiametern och drogs åt tills huvudet var jämns 
med plywoodytan.  De presslimmade provkropparna placerades istället efter limning i en 
testmaskin, där rekommenderat presstryck, 690 kPa (100 psi), påfördes i 24 timmar.  
 

 
Figur 3.6 Illustrering av proverna (Kurt 2003a). 
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Kurt 2003a 
Två förbandstyper och fem olika limtjocklekar testades och sammanlagt gjorde Kurt (2003a) 
184 skjuvprover, där 93 var presslimmade och 91 skruvlimmade. För att kunna variera 
limtjockleken nyttjades distansklossar för alla fall utom då normal limtjocklek, 0,1778 mm, 
skulle provas. 
 
Limtjockleken hos provkropparna mättes med hjälp av ett datorprogram (MetaMorph) och för 
varje block beräknades ett medelvärde på tjockleken utifrån sex mätningar, tre på varje sida. 
Provblocken grupperades sedan i olika grupper beroende på limtjockleken, 0,1778 mm, 
0,2540 mm, 0,5080 mm, 0,7620 mm och 1,0160 mm. Där varje grupp hade en tolerans på 
± 0,0762 mm för tjockleken, utom den första gruppen som representerar normal limtjocklek. 
Provkropparna belastades till brott i skjuvning och detta gjordes med testmaskinen Baldwin 
Emery SR-4. Alla försök genomfördes enligt ASTM D 3931 som är en standardtestmetod för 
bestämning av skjuvhållfasthet i förband med porfyllande lim genom tryckbelastning. Lasten 
påfördes med 0,038 mm per minut och skjuvhållfastheten vid brott beräknades. 
 
Tabell 3.2 Statistik från skjuvprovning av limmade och skruvlimmade förband i trä, enligt 
Kurt (2003a). 
Limtjocklek

Förbandstyp PL SL PL SL PL SL PL SL PL SL

Antal 17 8 21 31 23 31 19 19 13 2

Skjuvhållfasthet 
medel [MPa] 7,99 7,12 7,98 6,95 6,14 6,76 5,12 5,45 3,97 4,60

Reduktion (%) - - 0,10 2,39 23,15 5,05 35,92 23,46 50,31 35,49

Min  [MPa] 5,51 6,38 5,23 4,94 3,39 4,19 3,14 3,15 2,91 4,48

Max  [MPa] 10,47 8,07 10,15 8,93 7,91 8,65 7,39 8,76 4,97 4,73

Standard-
avvikelse 1,33 0,61 1,38 1,21 1,50 1,21 1,37 2,06 0,74 0,18

Variations-
koefficient  (%) 16,68 8,54 17,24 17,35 24,42 17,88 26,79 37,86 18,63 3,83

0,7620 1,01600,1778 0,2540 0,5080

 
PL = presslimmad 
SL = skruvlimmad 
 
I Tabell 3.2 presenteras resultaten av Kurts (2003a) undersökning och där syns det tydligt att 
en ökad limtjocklek ger minskad hållfasthet i skjuvning. Reduktionen av hållfastheten var 
dock inte lika stor för de skruvlimmade proverna som för de presslimmade. Brottet i proverna 
skedde i träet, plywooden, limmet eller i gränsen mellan plywood-lim-trä. Kurt tolkade 
resultaten statistiskt med kovariansanalys, vilket visade att effekterna av limtjocklek och 
förbandstyp var signifikanta. Analysen pekade också på ett samspel mellan limtjocklek och 
förbandstyp samt indikerade att hållfastheten inom förbandstyperna signifikant påverkades av 
limtjockleken. 
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För limtjockleken 0,508 mm och uppåt presterar de skruvlimmade provkropparna bättre än de 
presslimmade proverna. Därav konstaterar Kurt (2003a) att skruvlimning i denna 
undersökning skapar ett fullgott presstryck under limmets härdningstid. De skruvlimmade 
blocken uppvisade också tillräcklig skjuvhållfasthet samt bra porfyllande egenskaper 
tillsammans med porfyllande fenol-resorcinol-formaldehydlim. 
 
Kurt 2003b 
Provkropparna i denna undersökning var de samma som tidigare, se Figur 3.6. Materialet var 
också som i föregående försök, det vill säga plywood av Douglasgran och träbalk av gran- 
och tallvirke. För att kunna undersöka om förbandstyp och limtjocklek påverkar panelens 
egenskap i böjning alternerade Kurt (2003b) fästmetoden mellan press- och skruvlimning och 
limtjockleken mellan fem olika värden. Totalt tillverkades 40 provkroppar med en 
målsättning om fyra komponenter per limtjocklek. Träbalkarnas tvärsnitt var 38,1 × 75,2 mm 
och totalt var komponenterna var 1117,6 mm långa, 393,7 mm breda och 88,1 mm djupa. Alla 
provkroppar förvarades i samma miljö fram till provning, som beskrivits ovan. Kurt 
analyserade panelens egenskaper i böjning genom att bestämma lastdeformationen hos böjda 
paneler. 
 
Testerna gjordes i en testmaskin (Instron Test Machine model 1335) där komponenterna 
belastades till brott med en tvåpunktslast med hastigheten 3,175 mm per minut. Därefter 
registrerades maximal last och böjbrottgränsen beräknades utifrån denna last samt 
komponentens dimension, se Tabell 3.3 för provresultat. Efter testning kapades 
provkropparna upp för att kontrollera tyngd och fukthalt samt mäta limtjockleken. Det sist 
nämnda gjordes med sex kapade block där alla fick limtjockleken mätt tre gånger per sida. 
Provkropparna grupperades sedan efter limtjocklek och antalet komponenter per limtjocklek 
visade sig avvika från planeringen. Tre komponenter blev feltillverkade och ansågs ej 
lämpliga för provningen. 
 
Kurt (2003b) beskriver att brottet oftast startade med dragsprickor i träbalken, vilka letade sig 
till provkroppens neutrala lager. Innan komponenten gick i brott hördes ett ljud som följdes av 
en liten minskning av lasten. 80 procent av brotten skedde nära mitten av spannet. 
Provkropparna uppförde sig som homogena och solida material och båda fästmetoderna 
uppvisade liknande resultat och hade samma brottmoder. De skruvlimmade komponenterna 
resulterade i en högre böjbrottgräns än vad de presslimmade gjorde. 
 
Tabell 3.3 Böjbrottgränsen, resultat av statistiska analysen. 

Limtjocklek 
(mm) Antal Medel Min Max SD CV (%)

0,2540 9 9775,54 7321,84 12022,04 1499,2 15,34
0,5080 9 8639,83 7129,31 11357,52 1250,38 14,47
0,7620 1 6768,83 - - - -
0,2540 3 11055,19 10762,02 11241,72 257,01 2,32
0,5080 7 10006,52 8415,11 11933,21 1354,87 13,54
0,7620 5 10432,26 8529,06 12424,76 1551,13 14,87
1,0160 3 10321,24 9355,70 11247,2 946,37 9,17

Press-
limning

Skruv-
limning

 
 
Kurt (2003b) analyserade provresultaten med hjälp av programmen Statistical Analysis 
System (SAS) och ANCOVA för att bestämma påverkan av limtjocklek och fästmetod på 
böjbrottgränsen. Resultatet visade att böjbrottgränsen inte påverkas signifikant av 
limtjockleken och därav kombinerades all data för att få en större bas för de andra analyserna. 
Att det inte fanns någon tydlig relation mellan limtjocklek och böjbrottgräns tolkar Kurt som 
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att porfyllande fenol-resorcinol-formaldehydlim är ett fullvärdigt lim för dessa paneler. 
Analysen antydde också att skruvlimning kan öka böjbrottgränsen. Skruvarna i de 
skruvlimmade proverna medförde en ökad böjhållfasthet och undersökningen visade att 
skruvarna gav upphov till tillräckligt presstryck under limmets härdning även för tjockare 
limfogar. Plywoodskivan och träbalken pressades samman väl av skruvarna och dessa ledde 
även till att överflödigt lim trycktes ut samt höll delarna på plats under härdningen. Ingenting 
pekade på att skruvarna skulle vara orsak till något inledande brott. 
 
Kurt och Hussein 2006 
Kurt och Hussein (2006) tillverkade paneler med fyra olika förbandstyper, vanlig 
presslimning, skruvlimning, enbart skruvning och en variant helt utan lim eller skruv där 
komponenterna bara lades ihop. Sedan analyserades limmets effekt på panelens egenskaper i 
böjning. 
 
Komponenterna tillverkades som tidigare av plywood från Douglasgran och träbalk bestående 
av gran- och tallvirke (klass 1 eller högre). Plywoodskivan var 1,19 × 39,37 × 111,76 cm och 
balken var 7,62 × 3,81 × 111,76 cm. Som i de tidigare försöken förvarades komponenterna i 
en miljö där jämvikt i fukthalten uppstod, det vill säga cirka 11 procent. Totalt tillverkades 40 
provkroppar, 10 av varje fästmetod. Dessa belastades till brott med en tvåpunktslast där lasten 
påfördes med hastigheten 3,175 mm per minut. Deformationen i mitten av komponenten 
mättes. Kurt och Hussein (2006) beräknades böjbrottgränsen och lutningen på last-
nedböjningskurvan utifrån provresultaten och detta presenteras i Tabell 3.4 och Tabell 3.5. 
Resultaten analyserades som i tidigare försök med programmen Statistical Analysis System 
(SAS) och ANOVA. Det sistnämnda användes för att bestämma effekten av limmet på 
böjbrottgränsen och på last-nedböjningskurvans lutning. 
 
Tabell 3.4 Statistisk analys av böjbrottgränsen [MPa]. 
Fästmetod Antal Medel Min Max SD CV (%)
Presslimmad 10 10212,69 8997,69 12022,04 1093,97 10,71
Skruvlimmad 10 10189,53 8529,06 11933,21 1178,21 11,56
Bara skruvad 10 6241,72 5465,68 8636,78 950,68 15,23
Varken lim el skruv 10 5348,20 1600,8 5985,22 420,98 7,87  
 
Tabell 3.5 Statistisk analys av lutningen på last-nedböjningskurvan. 
Fästmetod Antal Medel Min Max SD CV (%)
Presslimmad 10 1777,82 1526,63 2151,10 164,60 9,26
Skruvlimmad 10 1931,23 1725,37 2630,78 265,68 13,76
Bara skruvad 10 1010,42 906,38 1065,29 50,08 4,96
Varken lim el skruv 10 1001,09 902,18 1080,25 60,28 6,02  
 
Hållfastheten varierade mycket mellan de olika fästmetoderna, men Kurt och Hussein (2006) 
konstaterade att alla brott skedde på samma ställe, nära provkroppens mittspann. 
Limförbanden resulterade i högre böjbrottgräns och brantare lutning på last-
nedböjningskurvan jämfört med förbanden utan lim, det vill säga de som skruvats och de som 
bara lagts ihop. Press- och skruvlimning uppvisade ungefär samma bärförmåga. Som i Kurts 
tidigare undersökningar framkommer det även här att antalet skruvar och deras 
centrumavstånd i de skruvlimmade förbanden är godtagbara. De skapar en tät kontakt mellan 
plywoodskivan och träbalken och åstadkommer fullgott presstryck i limfogen under härdning. 
Skruvarna orsakade inget brott i de skruvade provkropparna. 
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Analysen med ANOVA visade att medelvärdena på böjbrottgränsen och lutningen påverkades 
av olika fästmetoder. Däremot var det ingen signifikant skillnad mellan medelvärdena på 
böjbrottgränsen och lutningen för de presslimmade proverna och de skruvlimmade. Proverna 
utan lim, det vill säga de med enbart skruv och de utan någonting alls, visade inte heller någon 
signifikant skillnad mellan medelvärdena. Press- och skruvlimning åstadkom 76 procent och 
84 procent högre medelvärde på böjbrottgräns och lutning än respektive värden för 
fästmetoderna utan lim. Undersökningen visar att skruvlimning är en tillfredsställande 
fästmetod och Kurt och Hussein (2006) anser att skruvlimning kan användas istället för 
presslimning där de praktiska förhållandena gör det fördelaktigt. I slutsatsen skriver dock Kurt 
och Hussein att de inte rekommenderar enbart skruvlimning som fästmetod i dessa paneler. 
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3.3 Inlimmad skruv 

3.3.1 Bestämmelser och dimensioneringsregler 
Carling (1992) skriver att lastkapaciteten för inlimmade skruvar ska reduceras med 10 procent 
i konstruktioner utsatta för klimatklass 2 och att denna förbandstyp inte alls får användas i 
klimatklass 3. Orsaken till detta är att de inre spänningar som uppkommer vid stora 
fuktvariationer kan skada limförbandet. Enligt Carling et al (2001) får inlimmad skruv inte 
heller användas i konstruktioner som är utsatta för dynamiska laster eller utmattningslaster.  
 
Skruvens inlimningslängd bör vara så pass lång att skruven plasticeras innan den dras ut. För 
en skruv med diametern d, gjord av stål med sträckgränsen 350 MPa motsvarar det en längd 
på minst 19d. Där skruvarnas kantavstånd och deras inbördes avstånd antas vara minst 3d. 
(Carling et al 2001) 

3.3.2 Klimatpåverkan – olika undersökningar 
Riberholt (1986) 
Riberholt (1986) konstaterar att axiella utdragshållfastheten vid långtidslast för en inlimmad 
skruv som har exponerats i naturligt klimat ungefär är hälften av vad samma förband presterar 
i torrt tillstånd och vid korttidslast. Detta grundar han på resultaten av sina försök med 
inlimmade skruvar. Gängade stänger av kvaliteten 8.8 limmades in i träblock av granvirke 
med bland annat tvåkomponents polyuretanlim från Sadofoss. 
 
För testerna med långtidslast belastades provkroppar med en permanent dragkraft och utsattes 
samtidigt för riktigt utomhusklimat respektive kontrollerat klimat. Provkropparna som 
placerades utomhus var helt oskyddade och exponerades för både sol och nederbörd. Det 
andra försöket utfördes i en kammare där provkropparna fuktades och torkades i cykler. I 
båda fallen limmades gängade stänger in i båda ändar (240-300 mm), det vill säga 
sammanfogade två balkar. Lasten påfördes i form av ett böjtest, vilket ansågs mer praktiskt. 
Detta ledde till en liten böjning av stängerna och därmed dragkrafter vinkelrätt mot träfibrerna 
vilket kan ha reducerat utdragshållfastheten. Permanent last hölls sedan tills brott inträffade. 
Deformationen registrerades och denna mättes på både ovan- och undersidan av balkarna. 
 
I försöken med kontrollerat klimat uppmättes relativt stora krypdeformationer i 
provkropparna med polyuretanlim. Krypningen skedde framförallt under perioderna då 
proverna torkades. Riberholt (1986) uppskattar belastningen för dessa prover med 
polyuretanlim till 43 procent av vad de borde hålla för vid korttidslast i torrt tillstånd.  Då 
Riberholt skrev sin rapport hade dessa provkroppar klarat den belastningen i 7 månader. Det 
andra försöket som utfördes utomhus skedde under två månader. Fukthalten i provkropparna 
ökade då från 12 till 14 procent. Belastningen i detta försök var ungefär 60 procent av vad 
provkropparna borde klara vid korttidslast och i torrt tillstånd. Proverna hade överlevt denna 
belastning i 40 dagar då Riberholt skrev sin rapport. 
 
Riberholt (1986) utförde också dragtester med korttidslast där tiden till brott var 5-10 minuter. 
Bland annat undersöktes hur utdragshållfastheten påverkades av fukthalten i träet. Proverna 
utsattes då för 3 cykler med tryckimpregnering och torka i 30 ˚C varefter några testades i 
fuktigt tillstånd och andra i torrt tillstånd. Dessa tester gjordes med gängade stänger, diameter 
20 mm, som limmades in 300 mm i träblock med dimensionen 60 × 60 × 800 mm. 
Provkropparna bestod av två stänger som var inlimmade i varsin ände av träblocket. Utifrån 
testresultaten drar han slutsatsen att 3 cykler med väta och torka ej reducerar 
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utdragshållfastheten då proverna testas i torrt tillstånd. Däremot uppvisar de prover som 
testats fuktiga en utdragshållfasthet som är reducerad med 15 procent. 
 
Riberholt konstaterar också av sina försök att inlimmad skruv kan användas för fall med stor 
variation i träets fukthalt. Stängerna är delvis skyddade mot korrosion av limlagret, men i 
mycket korrosiva miljöer bör de rostskyddas. 
 
GIROD – Glued in Rods for Timber Structures (Bengtsson och Johansson 2002) 
Det internationella projektet GIROD, genomfördes 1998 till 2002 där bland andra SP Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut deltog. Syftet med projektet var att öka användningen av 
inlimmad skruv i träkonstruktioner och göra den mer pålitlig och avancerad genom nya 
dimensioneringsregler och standarder. Ett av områdena som undersöktes närmare var effekten 
på den axiella lastkapaciteten beroende på varierande temperatur och fuktinnehåll i förbandet. 
Dessa tester utfördes i Sverige, Storbritannien och Tyskland och bestod av 20 testserier där 
klimat, exponeringstid, limtyp, geometri, storlek samt vinkel mellan skruv och fiberriktning 
varierades. 
 
Undersökningen inkluderade både konstgjorda och naturligt varierande klimat. Tre 
konstgjorda klimat användes och där hade miljön en relativ fuktighet på 40, 65 eller 
85 procent och temperaturen 20˚ C. Proven med naturligt varierande klimat genomfördes i 
södra Sverige, sydöstra England och södra Tyskland. Exponeringstiden varierade mellan 6 
och 21 månader. Gängade stålstänger med diametern 6 och 8 mm användes i alla testserier, 
utom en serie där fiberförstärkta plaststänger med samma diametrar provades. Ankarlängden 
var 160 eller 320 mm. Vinkeln mellan skruv och fiberriktning alternerades mellan 0 och 90˚ 
grader. Tre olika limtyper testades, främst en speciell variant av fenol resorcinol (PRF), men 
varsin testserie gjordes även med epoxi (EP) och polyuretan (PUR). För en mer detaljerad 
försöksuppställning och provkroppstyper se Tabell 3.6 och Tabell 3.7. 
 
Tabell 3.6. Provtyper. 

skruvdiameter 
[mm]

ankarlängd 
[mm]

vinkel, skruv-fibrer 
[grader]

A 8 160 0
B 16 160 0
C 16 320 0
D 16 160 90
E 16 320 90  
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Tabell 3.7 Försöksuppställning, GIROD. 

Test-
serie Institut Klimat Exponerings-

tid Limtyp Vinkel 
skruv-fibrer Provtyp Antal

- - - [månader] - [grader] - -

4.1 FMPA 0 B 7
4.2 TTL 90 E 7
4.3 FMPA 0 C 7
4.4 FMPA 0 B 7
4.5 FMPA 90 E 7
4.6 FMPA 0 C 7
4.7 TTL 0 B 7
4.8 TTL 90 E 7
4.9 TTL 0 C 7

4.10 TTL 18 (vinter) 0 A 7
4.11 ULUND 90 D 7
4.12 FMPA 0 B 1
4.13 TTL 22 

0
(sommar) 0 A 7

4.14 ULUND 90 D 6
4.15 FMPA 0 B 1
4.16 ULUND PRFs 0 B 7
4.17 ULUND PUR 0 B 7
4.18 ULUND EP 0 B 7
4.19 TTL EP 0 B 7
4.20 ULUND PRFs 90 D 7

konst. 
65% RF

konst. 
85% RF

konst. 
40% RF

6

15

15

naturligt 
ute

naturligt 
ute

naturligt 
ute

PRFs

PRFs

PRFs

PRFs

PRFs

15 (vinter)

21 (sommar)

6 (vinter)

0

 
FMPA: Otto-Graf-Institute, University of Stuttgart, Tyskland 
TTL: Trada Technology, High Wycombe, Storbritannien 
ULUND: Avdelningen för byggnadsmekanik, Lunds universitet, Sverige 
 
I alla provkroppar var limtjockleken kring 0,5 mm. I Tabell 3.8 ges resultaten av provningen i 
form av fukthalt och limfogens skjuvhållfasthet, som relaterar till håldiametern. Som 
referenstest i undersökningen användes prover som varit i miljön med temperaturen 20˚ C och 
RF 65 procent. Resultaten från dessa prover anses motsvara provkropparnas normala 
hållfasthet. 
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Tabell 3.8 Resultat från provningar inom projektet GIROD. 

Test-
serie Institut Klimat Exponerings-

tid Limtyp Provtyp Fukthalt

- - - [månader] - - [%]
medel 

[N/mm2]
C.O.V. 

[%]
karakteristisk 

[N/mm2]

4.1 FMPA B 6,47 5,1 5,
4.2 TTL E 6,05 4,9 5,
4.3 FMPA C 5,95 5,0 5,
4.4 FMPA B 5,24 3,9 4,
4.5 FMPA E 4,81 5,3 4,
4.6 FMPA C 5,60 7,3 4,
4.7 TTL B 6,66 7,6 5,
4.8 TTL E 5,57 4,2 5,
4.9 TTL C 5,70 15,5 4,

4.10 TTL 18 (vinter) A 14,6 6,26 7,4 5,51
4.11 ULUND D 17,5 6,86 6,1 6,19
4.12 FMPA B 15,5 6,57 8,1 5,72
4.13 TTL 22 (sommar) A 10,3 6,54 7,3 5,81
4.14 ULUND D 14 6,25 5,2 5,73
4.15 FMPA B 14 5,94 11,0 4,87
4.16 ULUND PRFs B 18,3 6,39 4,1 5,97
4.17 ULUND PUR B 18,3 6,47 12,4 5,25
4.18 ULUND EP B 18,3 7,55 9,4 6,40
4.19 TTL EP B 14,6 4,58 8,7 4,09
4.20 ULUND PRFs D 18,3 6,38 4,8 5,88

11

18

7,6

Skjuvhållfasthet

naturligt 
ute PRFs21 (sommar)

naturligt 
ute 6 (vinter)

konst. 
40% RF 15 PRFs

naturligt 
ute PRFs15 (vinter)

konst. 
65% RF 6 PRFs

konst. 
85% RF 15 PRFs

93
58
47
92
40
93
87
19
38

 
 
De prover som utsattes för konstant fuktigt klimat med RF 85 procent, motsvarande 
18 procent i medelvärde på fukthalten, uppvisade liknande resultat vad gäller medelvärde och 
karakteristiskt värde på reduktionen av hållfastheten i jämförelse med referensproverna. Alla 
dessa provkroppar tillverkades med PRF-lim. Trots att provtyp B och E har olika ankarlängd 
och vinkel mellan skruv och fiberriktning visade de liknande resultat. Hållfastheten var i 
genomsnitt 80 procent av den normala hållfastheten för dessa provkroppar. Provtyp C 
uppvisade något högre hållfasthet och i genomsnitt var den 90 procent av referensvärdet. 
Enligt Bengtsson och Johansson (2002) leder en grov sammanställning av alla testserier i 
fuktigt klimat med provtyperna B, C och E till slutsatsen att hållfastheten i en obelastad 
provkropp som utsätts för konstant fuktigt klimat i ungefär 15 månader reduceras till 
85 procent av referensvärdet.  
 
Samma provtyper utsattes också för konstant torrt klimat med RF 40 procent, vilket ledde till 
en fukthalt på 8 procent i medelvärde. Även i detta fall visade resultaten en minskning av 
hållfastheten jämfört med referensproverna. Medelvärdet på hållfastheten för provtyp E, där 
skruven limmats vinkelrätt mot fiberriktningen, reducerades till 92 procent av normala 
medelhållfastheten. Bengtsson och Johansson (2002) gjorde även för detta fall en grov 
sammanställning av alla testserier med provtyperna B, C och E i torrt klimat. De konstaterade 
att hållfastheten för en obelastad provkropp som utsätts för konstant torrt klimat i ungefär 15 
månader i genomsnitt reduceras till 97 procent av referensvärdet. 
 
Proverna som utsattes för riktigt utomhusklimat i de olika städerna exponerades antingen i 15 
månader och provades under vintern eller så testades de efter 21 månader under sommaren. 
De provkroppar som testades under vintern hade en fukthalt som varierade mellan 
14,6 procent och 17,5 procent beroende på stad och klimat. Fukthalten i de provkropparna 
som istället testades under sommaren varierade mellan 10,3 procent och 14 procent. 
Bengtsson och Johansson (2002) konstaterar efter en statistisk analys att proverna som 
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testades under sommaren till viss del uppvisade en signifikant lägre hållfasthet än proverna 
som testades under vintern, oberoende av den lägre fukthalten under sommaren. Resultaten av 
testerna utförda under sommaren var både vad gäller medelvärdet och karakteristiska värdet 
på hållfastheten kring 0,92 procent av resultatet på hållfastheten från vinterprovningen. 
Grundat på resultat från andra försök inom GIROD-projektet, antas skillnaden i några 
månaders exponeringstid mellan proverna utförda under vintern och sommaren inte ha någon 
inverkan på resultatet enligt Bengtsson och Johansson. Vidare antas resultatet främst bero på 
att proverna som testades under sommaren respektive vintern utsattes för olika 
fuktighetsvariationer under exponeringstiden med tillhörande inre spänningar. 
 
Beteendet hos de olika limtyperna undersöktes genom att jämföra resultaten av proverna som 
exponerats i naturligt varierande klimat under sex månader vintertid (18,3 procent i fukthalt) 
med resultaten från proverna som exponerats i konstant fuktigt klimat med RF 85 procent 
(18,1 procent i fukthalt) i tre månader samt med resultaten av referensproverna i RF 
65 procent. Undersökningen visar att hållfastheten hos proverna med PUR-lim minskade både 
efter tre månader i konstant fuktigt klimat samt efter sex månader i naturligt vinterklimat, till 
85 procent respektive 79 procent av referensvärdena. Procenttalen gäller både för medelvärde 
och karakteristiskt värde på hållfastheten. Resultaten av proverna med PRF-lim som utsatts 
för konstant fuktigt klimat i tre månader visade på en reduktion av hållfastheten till 85 procent 
av referensvärdet, medan proverna som exponerades i naturligt klimat uppvisade en 
oförändrad hållfasthet. Orsaken till att proverna med PUR och PRF gav olika respons är inte 
helt självklar enligt Bengtsson och Johansson (2002), men en möjlig förklaring kan vara att 
PUR-lim åldras snabbare. Proverna med epoxilim uppvisade oförändrad hållfasthet för båda 
klimatpåfrestningarna jämfört med referensvärdena. Resultaten visade till och med på en 
ökning av hållfastheten. Enligt Bengtsson och Johansson beror denna ökning, som ligger 
mellan 3 procent och 13 procent, dels på att epoxilim är okänsligt mot fukt och på en flackare 
spänningsgradient längs limfogen på grund av lägre hållfasthet i trä med högt fuktinnehåll. 
 
Bengtsson och Johansson (2002) summerar resultaten av undersökningen och konstaterar att 
fukthalten vid provtillfället samt fukthaltens variation under exponeringstiden påverkar 
hållfastheten hos ett obelastat förband med inlimmad skruv. Responsen skiljer sig kvantitativt 
och kvalitativt mellan de olika limtyperna. Provtypernas varierande parametrar, så som 
stångdiameter och vinkel mellan stång och fiberriktning, påverkas alla i samma grad av 
fukthistoriken i provkroppen. Effekten som fukthalten har på förbandets hållfasthet måste tas i 
beaktande vid dimensionering av förbandets bärförmåga och det görs med korrektionsfaktorer 
för antingen träets eller limmets hållfasthet. De undersökta klimatförhållandena motsvarar allt 
tillhörande klimatklass 1 och 2. 
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4 Material och metod 
Försök med inlimmad skruv som har utförts beskrivs i detta kapitel, från försöksuppställning 

till förväntad hållfasthet. Försök med skruvlimning har också gjorts inom projektet Stora 
limmade träkonstruktioner under samma tid och även det försöket presenteras här. 

4.1 Försök med skruvlimning 
För att undersöka huruvida olika typer av presstryck påverkar kvaliteten på limfogen i en 
överlappsskarv har försök med vanlig limning med presstryck från en press samt 
skruvlimning genomförts. Försöken utfördes av Björn Schneider under hans praktikperiod 
(höstterminen 2007) vid SP Trätek i Skellefteå. Han studerar träteknik i Rosenheim i 
Tyskland. 
 
I undersökningen användes ett fenol-resorcinollim, Akzo Nobel Cascosinol 1719 härdare 
2619. Det är ett lim som Martinson Träbroar AB även använder i sin produktion. Träbitarna 
utgjordes av granvirke som var 98 mm breda, 40 mm tjocka och antingen 600 mm eller 
300 mm långa. Försöket delades upp i fyra testserier som alla bestod av tre provkroppar, en 
serie utan skruv och tre serier med skruv med olika centrumavstånd, se Tabell 4.1. Alla 
provkroppar bestod av tre träbitar, med dimensioner enligt ovan, som limmades samman. 
Figur 4.1 visar skruven som användes, 160 mm lång, 8 mm i diameter och torx-huvud som 
var 16 mm i diameter. 
 
Tabell 4.1 Uppställning av försök med skruvlimning. 
Benämning Presstryck Längd 

[mm] 
Antal 

Referensprov Vanlig press, ca 1 MPa 600 3 
Skruvprov 1 Tre skruvar, centrumavstånd 150 mm. 600 3 
Skruvprov 2 Två skruvar, kantavst 150 mm, centrumavst 300 mm. 600 3 
Skruvprov 3 Två skruvar, kantavst 50 mm, centrumavst 100 mm. 200 3 
 

 
Figur 4.1 Skruvtyp som användes i försök med skruvlimning. 

 
Tidigare försök som också har utförts av Björn Schneider på SP Trätek visade att skruvars 
sammanpressande kraft förbättras då skruvens huvud sänks ner en bit i träet. Därav sänktes 
skruvarnas huvud ner 10 mm i träbitarna i detta försök. Efter 22 timmars härdning togs 
skruvarna bort från provkropparna och referensproverna togs ut ur pressen. Härdningstiden 
ska enligt Akzo Nobel vara minst 11 timmar för de aktuella förhållandena. I Figur 4.2 visas 
några fotografier från försöket. 
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a)

c)
b)

 
Figur 4.2 Bilder från försöket a) Träbitar innan limning b) Sammanlimning av 
provbitar c) Nedsänkning av skruv (Foto Björn Schneider) 

 
Skjuvtesterna gjordes enligt EN 392 - Skjuvningsprov för limfogar. Där anges krav på 
provblockens storlek, vilket är 45 mm × 40 mm × 80 mm. Provkropparna kapades således upp 
i mindre bitar och numrerades utifrån sin position i stora provkroppen. Av de långa bitarna 
(600 mm) blev det 24 provblock och av de kortare bitarna (200 mm) blev det 8 provblock. 
Därefter placerades blocken i maskinen som utför skjuvtester och belastades till brott, se 
Figur 4.3. Förutom brottlast dokumenterades också brottmod, det vill säga var brottet 
inträffade; i limfog, trä eller någon blandning. 
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Figur 4.3 Bit av provkropp som skjuvtestas. (Foto Björn Schneider) 

4.2 Försök med inlimmad skruv 
För att kunna bestämma effekten av yttre påkänningar (väderexponering) för inlimmade 
skruvars utdragshållfasthet har provningar på SP Trätek i Skellefteå genomförts. Utdragstester 
har gjorts på både exponerade och opåverkade provkroppar. De yttre påkänningarna i 
undersökningen är tuffa och motsvarar åtminstone vad en konstruktion i klimatklass 3 utsätts 
för. Detta genomfördes praktiskt på samma sätt som delamineringsprov görs, vilket beskrivs 
mer i kapitel 4.2.2. Försöket resulterade i brottlast och brottmod för provkropparna. 
 
Vanligtvis sker tillverkning av inlimmade skruvar vertikalt, det vill säga stående. Detta är 
dock inte praktiskt genomförbart för alla typer av konstruktioner enligt Martinson Group, till 
exempel vid tillverkning av höga stolpar. De har därför infört en alternativ tillverkningsmetod 
där inlimning sker horisontellt, det vill säga där konstruktionen ligger ner. Svårigheterna med 
den metoden är att få skruven centrerad i hålet och att lyckas fylla hela hålet med lim utan att 
det rinner ut. Limförband som har tillverkats liggande inkluderas i detta försök då vetskap om 
hur mycket tillverkningsmetoden påverkar förbandets hållfasthet behöver förbättras. 
 
Målet med provningen är att kunna konstatera huruvida utdragshållfastheten för en inlimmad 
skruv påverkas av väderexponering samt tillverkningsmetod. 

 Hur påverkas förband med inlimmad skruv av yttre påkänningar? Genom att jämföra 
beteendet hos delamineringstestade prover med opåverkade prover kan detta 
analyseras. 

 Påverkas skruvar med större diameter mer av väderexponeringen än smalare skruvar? 
Detta kan kontrolleras genom att jämföra hur mycket prover med olika stora skruvar 
påverkas av de yttre påkänningarna. 

 Påverkas skruvens utdragshållfasthet av tillverkningsmetod? Detta undersöks genom 
att jämföra resultat från prover som är tillverkade på olika sätt. 

4.2.1 Material och testmetod 
Skruvar inlimmade i träblock har dragtestats parallellt fibrerna med korttidslast. 
Provkropparnas dimension, parametrar och testserier presenteras i Figur 4.4 och Tabell 4.2. 
Försöket bestod av åtta olika testserier med totalt 40 provkroppar. Varje testserie består av 
fem stycken prover, vilket anses vara minsta antalet vad gäller pålitliga resultat och möjlighet 
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att se samband och dra slutsatser. Fuktexponering, tillverkningsmetod och skruvdiameter 
(som även påverkar inlimningslängd), varierades mellan de olika serierna. Provkropparna 
tillverkades hos Martinsons Trä AB i Bygdsiljum och testerna utfördes på SP Trätek i 
Skellefteå. Till provdragningen användes en provdragbänk som var utrustad med en 
cylinder/lastcell. Lastcellen var en Omegadyne LC 412-75 K med kapaciteten 300 kN. 
Mätsystemet som användes var Measurment Group System 6000 och lägesgivaren var av 
typen HLS 50. Mätosäkerheten för utrustningen är ± 0,15 procent. 
 

[mm] 
80

Inlimningslängd 
150-350 

Träblockets höjd 
150-400 

115

115

 
Figur 4.4 Provkropp med dimensioner. 

 
Två olika gängade stänger provades, M12 och M30, båda med kvaliteten 8.8. Träblocken 
tillverkades av limträ med klass L30 och var 115×115 mm i tvärsnitt. Provkropparnas 
dimension begränsades till viss del av storleken på tryckkokaren, speciellt höjden. 
Träblockens höjd och inlimningslängd var 400 mm respektive 350 mm för den större skruven 
(M30) och 150 mm för den smala skruven (M12). Från början planerades samma 
inlimningslängd för båda skruvtyperna, men då limfogen visade sig vara starkare än väntat 
fick proverna med M12 kapas för att kunna åstadkomma brott i limfog och/eller trä och inte i 
stålet. Detta ledde till att skruvens inlimningslängd och träblockets höjd blev lika stora. För att 
utdragsprovet skulle vara genomförbart krävdes det att bulten stack upp cirka 80 mm från 
träblocket. Stängerna limmades med ett tvåkomponents polyuretanlim, Purbond CR 421. De 
förborrade hålen var 13 mm respektive 32 mm i diameter, vilket innebär en limtjocklek på 
0,5 mm och 1 mm. 
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Tabell 4.2 Förklaring av de olika testserierna. 
Testserie M12 SP M12 LP M12 SPD M12 LPD M30 SP M30 LP M30 SPD M30 LPD
Tillverkningsmetod Stående Liggande Stående Liggande Stående Liggande Stående Liggande
Provmetod
Träkvalitet
Träblockets tvärsnitt
Träblockets höjd
Håldiameter
Limtyp
Skruvdiameter
Skruvlängd
Inlimningslängd
Antal 5 5 5 5 5 5 5 5

Opåverkade Delaminering A Opåverkade Delaminering A

430 mm

L40
115×115 mm

Purbond CR 421
Ø 32 mm

Ø 30 mm

400 mm

350 mm

L40

Purbond CR 421

115×115 mm

230 mm
150 mm

Ø 12 mm

150 mm
Ø 13 mm

 
 
Innan varje provkropp dragtestades mättes träets fuktkvot och det gjordes med en 
fuktkvotsmätare som hamrades in drygt 1 cm i träet. Fukthalten mättes 3 gånger på 2 olika 
sidor och därefter beräknades ett medelvärde för varje prov. Fotografier från försöket syns i 
Figur 4.5. Lastfallet i försöket är drag-tryck, det vill säga dragkraft i stången och tryckkraft i 
träet som pressas mot stålplattan. 
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provkropp 
lägesgivare 

dragkraft 

a) 

Inlimmad skruv 

dragkraft 

b) 

c)

Figur 4.5 Fotografier från testerna a) Uppställning för dragtester b) Infästning av den 
inlimmade skruven, drag i stång och tryck i trä c) Tryckkokaren som användes för 
delamineringstesterna 

4.2.2 Delamineringsprov för limfogar 
Delamineringsproverna utfördes enligt svensk standard SS-EN 391, förutom storleken på 
provkropparna. Standarden säger att proverna ska vara 75±5 mm lång i fiberriktningen, 
medan dessa provkroppar alla var 400 mm långa. Teorin bakom delamineringsprov är att 
skapa en fuktkvotsgradient i träet som ger upphov till inre spänningar. Genom att undersöka 
huruvida dessa dragspänningar vinkelrätt mot limfogen orsakar delaminering kan 
limkvaliteten fastställas. Uppstår delaminering är limfogens kvalitet otillräcklig. I detta försök 
användes delamineringstestet för att utsätta proverna för påskyndad åldring och 
väderexponering för att sedan kontrollera om utdragshållfastheten förändrats och inte för att 
fastställa kvaliteten på limfogar mellan lamellerna. 
 
Det finns tre olika delamineringsmetoder, här användes metod A som är den tuffaste av 
metoderna eftersom torkningen sker snabbare och i varmare och torrare luft. Under själva 
impregneringen användes ett tryckkärl (se Figur 4.5 c) och en torkkammare. Hälften av alla 
prover i detta försök utsattes för fuktexponering, se Tabell 4.2 för testupplägget. Dessa prover 
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placerades i tryckkokaren så att alla ändytor var exponerade och hölls på plats av ett nät, se 
Figur 4.6. Tryckkokaren fylldes sedan med vatten som hade en temperatur mellan 10 ˚C och 
20 ˚C. Därefter startades en vakuum-tryck-cykel som började med vakuum på 70 - 85 kPa i 
5 minuter och avslutades med ett tryck på 500 – 600 kPa som hölls i en timme. Proverna var 
dränkta hela tiden. Denna impregneringscykel genomförs vanligen två gånger, men eftersom 
provkropparna var större än standarden tillåter utfördes en extra cykel för att proverna skulle 
hinna suga upp mer vatten. Trots detta flöt några av proverna ännu efter tredje cykeln. 
Vägning av provkroppar visade att de med M30 tagit upp cirka 2,5 liter vatten och de med 
M12 cirka 2 liter vatten. En möjlig förklaring kan vara att provkropparna har tillverkats av 
limträ med varierande kvalitet. 
 

 
 Figur 4.6 Provkroppar i blöt i tryckkokaren. 
 
Efter cyklerna med under- och övertryck placerades proverna i en torkkammare som höll en 
temperatur mellan 60 ˚C och 70 ˚C och en relativ luftfuktighet som maximalt var 15 procent. 
Proverna torkades i 22 timmar vilket standarden förskriver. I kammaren cirkulerade luften 
med 2 till 3 m/s. Efter torkningen gjordes en okulär besiktning där eventuell delaminering i 
limfogar samt sprickor noterades, fukthalten mättes och därefter utfördes dragtester. 

4.2.3 Förväntad hållfasthet 
I materialet från GIROD-projektet är en enkel modell för beräkning av inlimmade skruvars 
utdragshållfasthet för korttidslast och i konstant klimat framtagen, se ekvation (23). Denna 
ska ligga på säker sida och baseras på en blandning av brottmekanik och Volkersens teori. 
Modellen gäller framförallt för lastfallet drag-tryck, vilket är aktuellt i detta försök. 
Ekvationerna känns igen från Volkersens generaliserade teori (kap 3.1.4) som behandlar 
överlappsskarvar. 
 

( )
ϖ
ϖτ

π
tanh

f
f

ld
P

=   där  
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geo

l
l

=ϖ     (23), (24) 

 
lgeo är en längdparameter som beror på förbandets geometri och kvoten av stålet och träets E-
moduler. lm är en parameter som beror på materialens egenskaper. 
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Skjuvhållfasthet, τf, och brottenergi, Gf, för limfogen behöver bestämmas vilket i GIROD-
projektet görs genom dragtester och beräkningar enligt ekvationerna ovan. Flera limtyper 
provades, bland annat ett polyuretanlim. I beräkningar av den förväntade utdragshållfastheten 
för de inlimmade skruvarna används de materialvärden för polyuretanlim som har tagits fram 
i GIROD-projektet. I Tabell 4.3 presenteras den beräknade utdragshållfastheten, samt 
ingående materialvärden. 
 
Tabell 4.3 Beräkning av förväntad utdragshållfasthet i kN. 

Elasticitetsmodul, stång Est [MPa] 210000 (Bult 8.8)
Elasticitetsmodul, trä Eträ [MPa] 10400 (BKR,L40)
Est/Eträ - 20,19

Materialvärden för polyuretanlim
Skjuvhållfasthet τf [MPa] 9,7
Brottenergi Gf [Nmm/mm2] 1,77

Inlimningslängd l [mm] 150 350 350
Stångdiameter d [mm] 12 12 30
Träblock, tvärsnitt a [mm] 115 115 115
Area stång [mm2] 113,10 113,10 706,86
Area trä [mm2] 13225 13225 13225
lg [mm] 4397,6 23942,2 16980,6
lm [mm] 3950,5 3950,5 3950,5
Pmax [N] 40747,5 51238,5 149526,3

40,7 51,2 149,5

Beräkning av förväntad hållfasthet                                                                
(formel och materialvärden från GIROD)

 
 
Notera att den förväntade hållfastheten för prover med bult M12 har beräknats både för 
ursprungliga inlimningslängden 350 mm och den slutliga på 150 mm. Bultarnas maximala 
hållfasthet i drag är enligt tabellerade värden 67,4 kN för M12 och 466 kN för M30. 
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5 Resultat 
I detta kapitel listas resultaten från försöken med skruvlimning samt inlimmad skruv. 

Sammanställningar med medelvärden presenteras också här. 

5.1 Skruvlimning 
Resultaten presenteras i tabellen i Bilaga 1 där maximal skjuvspänning har beräknats utifrån 
skjuvkraft och provblockens tvärsnittsarea. Brottmoden varierade mellan limbrott, träbrott, 
lim-/träbrott och annat. Medelvärden på skjuvkraften, standardavvikelser samt andelen 
limbrott för de fyra testserierna syns i Tabell 5.1. Träets densitet låg mellan 482 kg/m3 och 
532 kg/m3 och fukthalten var mellan 9,83 procent och 10,25 procent. 
 
Tabell 5.1 Sammanställning av försök med skruvlimning. 

9,693 9,894 9,541 10,013
1,662 1,849 1,206 1,940

Andel limbrott [%] 29,9 32,6 38,2 64,6
Standardavvikelse

PressSkjuvspänning
2 skruvar, 

200mm
Medelvärde [MPa]

3 skruvar, 
600mm

2 skruvar, 
600mm

 
 

5.2 Inlimmad skruv 
Resultaten av utdragstesterna presenteras i Tabell 5.2, där även spänningen har beräknats 
utifrån brottlasten. Spänningen fördelas över limfogens och inte bultens yta eftersom brottet i 
uteslutande fall har skett i träet, om än i gränsskiktet mellan trä och limfog, och inte i gränsen 
mellan limfog och bult. 
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Tabell 5.2 Resultat från försök med inlimmad skruv. 
Testserie nr l Del. Medel Brottlast Spänning Typ av brott

- - mm - % kN MPa
1 150 x 23,0 27,570 4,50 Trä
2 150 x 25,7 26,490 4,32 Trä
3 150 x 32,1 28,430 4,64 Trä
4 150 x 31,5 19,630 3,20 Trä
5 150 x 25,8 26,960 4,40 Trä
6 - 11,8 29,264 (fel pga inlimningslängd)
7 200 12,0 67,580 Bultbrott
8 150 11,7 54,086 8,83 Trä, men rand m limbrott hela längden
9 150 11,4 57,445 9,38 Trä, lite lim
10 150 12,3 53,475 8,73 Trä
1 150 x 34,8 30,150 4,92 Trä
2 150 x 31,1 19,050 3,11 Trä
3 150 x 31,1 25,900 4,23 Trä
4 150 x 26,6 35,870 5,86 Trä
5 150 x 31,0 32,650 5,33 Trä
6 150 10,4 34,706 5,67 Trä
7 150 11,5 48,811 7,97 Trä
8 150 10,5 59,084 9,64 Trä
9 150 10,2 39,259 6,41 Trä
10 12,9 (fel pga inlimningslängd)
1 350 x 46,3 104,030 2,96 Trä
2 350 x 36,7 63,170 1,80 Trä
3 350 x 25,4 97,150 2,76 Trä
4 350 x 29,8 87,930 2,50 Trä
5 350 x 44,7 71,470 2,03 Trä
6 350 12,7 200,684 5,70 (hastigheten var felinställd, för snabb)
7 350 12,6 174,252 4,95 Trä
8 350 13,1 149,569 4,25 Trä
9 350 12,6 180,360 5,13 Trä
10 350 12,1 >112,09 (misstag med registrering av data)
1 350 x 41,9 91,760 2,61 Trä
2 350 x 34,4 99,560 2,83 Trä
3 350 x 40,0 Trä
4 350 x 28,5 129,910 3,69 Trä
5 350 x 24,0 135,050 3,84 Trä
6 350 11,0 184,553 5,25 Trä
7 350 12,4 194,382 5,52 Trä
8 350 11,5 178,695 5,08 Trä
9 350 12,4 168,061 4,78 Trä
10 350 10,6 194,909 5,54 Trä

M12 LPD

M12 LP

M12 SPD

M12 SP

M30 LPD

M30 LP

M30 SPD

M30 SP

 
 
Proverna som utsattes för tre cykler med impregnering och därefter snabb torkning uppvisade 
knappt några sprickor i limfogarna. Däremot hade träblockets kortsidor spruckit upp i många 
fall och med varierande omfattning. I några provkroppar med M12 låg dessa sprickor nära 
eller i limfogen vid bulten, se exempel i Figur 5.1. 
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Figur 5.1 Provkroppar med M12 utsatta för fukt och torka, vilket lett till sprickor i 
kortsidorna, här i eller nära limfogen. 

 
I nästan alla fall inträffade träbrott. Inget rent brott mellan lim och skruv noterades. Träbrott 
skedde både nära limfogen, så att bara ett tunt skikt av trä skjuvades av, samt längre in i träet 
så att bulten drog med ett stort trästycke. I många fall förekom en blandning av dessa tunna 
och mer ordentliga träbrott, se Figur 5.2 a, b, c). I Figur 5.2 d) syns ett limbrott där ett väldigt 
tunt skikt av trä har skjuvats av, här i ett försök med M30 som hade limmats stående. I samma 
testserie inträffade också några ordentliga träbrott, se Figur 5.2 e). För dessa stora brottytor 
såg tillhörande träblock ut enligt Figur 5.2 f), där det kan observeras att den lilla träbiten 
under bulten ej drogs med ut. 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

f) e) 
 

Figur 5.2 Brottytor a) M12 LP b) M12 SP c) M30 LP d) M30 SP e) M30 SP f) 
Träblock som hör till M30 SP.  

 
Några misstag under provdragningarna gör att antalet användbara resultat är mindre än totala 
antalet provkroppar. Bland annat orsakade inlimningslängden för M12 ett bortfall av 
provkroppar då den från början var för lång och ledde till brott i bulten. De misslyckade 
testerna ströks och därefter beräknades medelvärde på brottlast, fuktkvot och spänning för alla 
testserier, se Tabell 5.3. 
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Tabell 5.3 Sammanställning av resultaten med medelvärden för respektive testserie. 

Antal Brottlast, medel 
[kN]

Standard-
avvikelse

Fukthalt, medel 
[%]

Spänning  
[MPa]

Limmad area 
[mm2]

M12 LP 3 55,00 2,14 11,8 8,98 6126
M12 LP D 5 25,82 3,53 27,6 4,21 6126
M12 SP 4 45,47 10,82 10,6 7,42 6126
M12 SP D 5 28,72 6,52 30,9 4,69 6126
M30 LP 3 168,06 16,30 12,8 4,78 35186
M30 LP D 5 84,75 17,16 36,6 2,41 35186
M30 SP 5 184,12 11,28 11,6 5,23 35186
M30 SP D 4 114,07 21,60 32,2 3,24 35186

Testserie

 
 
I genomsnitt var fukthalt och skjuvspänning 11,7 procent samt 6,6 MPa i de opåverkade 
proverna och 31,8 procent samt 3,64 MPa i dem som utsattes för fukt och torka. 
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6 Analys 
Här analyseras beräkningsmodeller och resultat från försöken. Resultaten jämförs också med 
övriga undersökningar som presenterades i Kapitel 3. Eventuella felkällor diskuteras även i 

detta kapitel. 

6.1 Limmade förband - överlappsskarvar 
Lämpliga dimensioneringsmetoder valdes ut och användes för provberäkning av 
lastkapaciteten i överlappsskarvar. Modellerna gäller för ren skjuvning och tar ej hänsyn till 
moment i skarven. De utvalda beräkningsmodellerna är 
 

 Den svenska dimensioneringsmodellen 
 Steurers empiriska modell 
 Tillämpning av Volkersens teori  
 Generalisering av Volkersens teori 

 
Initiala beräkningar gjordes för överlappsskarvar med fyra olika dimensioner, se Figur 6.1 och 
Tabell 6.1. 
 

 
Figur 6.1 Geometri för en dubbel överlappsskarv. 

 
Tabell 6.1 Undersökta geometrier på överlappsskarv. 
 Limfogslängd 

l [mm] 
Tjocklek 
t [mm] 

Bredd 
b [mm] 

A 300 45 200 
B 300 115 200 
C 600 45 200 
D 600 115 200 

 
Träkomponenter av limträ klass L40 och fullgoda limfogar med fenol-resorcinollim antas. 
Värden på limmets skjuvhållfasthet, τf, och brottenergi, Gf, hämtas ur Serrano (2004) och 
limträets elasticitetsmodul hämtas ur BKR2003, se Tabell 6.2. För mer noggranna och 
pålitliga beräkningar bör skjuvhållfasthet samt brottenergi bestämmas utifrån tester med 
aktuell limtyp. 
 

Tabell 6.2 Värden hämtade fr Serrano (2004) och BKR 2003. 
Skjuvhållfasthet, PRF-lim τf  [MPa] 18 
Brottenergi, PRF-lim Gf  [Nmm/mm2] 1,25 
Elasticitetsmodul, trä L40 E  [MPa] 10400 

 

l

t 
t 
t 

P
P/2

P/2
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Beräkningarna gjordes i Excel och en sammanställning av resultaten presenteras i Tabell 6.3. 
 

Tabell 6.3 Sammanställning för beräkning av skjuvhållfasthet i överlappsskarvar. 

Svensk 
dimensioneringsregel

Steurers 
empiriska modell

Tillämpad 
Volkersen

Generaliserad 
Volkersen

A 240,0 219,1 305,4 305,9
B 240,0 299,5 477,4 477,4
C 480,0 276,0 305,9 305,9
D 480,0 377,3 488,9 489,1

Skjuvkraft [kN]

 
 
För att bättre förstår hur mycket storleken på limfogen påverkar förbandets skjuvkraft 
undersöktes längder mellan 50 och 1000 mm med samma tjocklek som tidigare, 45 och 
115 mm. Resultaten av de olika modellerna sammanställs i diagrammet i Figur 6.2 där 
sambandet mellan skjuvkraft och överlappslängd syns. Diagrammet visar tydligt att den 
svenska dimensioneringsregeln är förenklad och möjligtvis något missvisande, då resten av 
modellerna ej visar något linjärt samband mellan limfogslängd och skjuvkraft. Steurers 
modell antyder på en avtagande effekt på skjuvkraften vid ökad limfogslängd medan kurvorna 
för båda modellerna som bygger på Volkersens teori planar ut helt. Tillämpad och 
generaliserad Volkersen teori ger i princip samma resultat med ett litet undantag för slutet på 
kurvans böjning. En optimal överlappsskarv skulle med hänsyn till Volkersens teori i detta 
fall vara kring 250 mm samt 350 mm lång för 45 mm respektive 115 mm tjocka 
träkomponenter. Att Steurers modell skiljer sig från de andra kan bero på att den egentligen 
bygger på att mittenkomponenten ska vara dubbelt så tjock som de yttre komponenterna, 
vilket inte är fallet här. 
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Figur 6.2 Diagram som visar sambandet mellan skjuvkraft och överlappslängd för olika 
beräkningsmodeller. 
 
Som det nämns tidigare i rapporten så är det inte helt säkert att det är limfogen som är 
dimensionerande i ett överlappsförband, utan även träet kan ge med sig. Därav bör även träets 
skjuvhållfasthet inkluderas för att få mer pålitliga resultat. 

6.2 Spik- och skruvlimning 

6.2.1 Tolkning av testresultat 
En tydlig skillnad mellan resultaten från de olika testserierna hade förväntats, då skruvtätheten 
och därmed presstrycket varierade. Den aktuella skruven genererar en sammanfogande kraft 
som i genomsnitt är 4690 kN. Detta leder till att provkropparna maximalt borde ha pressats 
ihop med 0,4786 N/mm2 (för korta prover med två skruvar) och minst med 0,1563 N/mm2 
(för långa prover med två skruvar), vilket endast är 47,9 procent samt 15,6 procent av 
presstrycket i vanliga pressen. Trots denna skillnad är skjuvhållfastheten i proverna i princip 
jämförbara oavsett testserie, se Tabell 6.4. 

Samband mellan hållfasthet och överlappslängd 

0
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50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 
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Skjuvkraft [kN]

 

Sv. dimensionering, oberoende av t Steurer, t=45 mm
Steurer, t=115 mm Tillämpad Volkersen , t = 45 mm 
Tillämpad Volkersen , t = 115 mm Gen. Volkersen, t=45 mm 
Gen. Volkersen, t=115 mm
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Tabell 6.4 Sammanställning av resultat från försök med skruvlimning. 

9,693 9,894 9,541 10,013
1,662 1,849 1,206 1,940

Andel limbrott [%] 29,9 32,6 38,2 64,6
Skruvtäthet - 68,03 34,01 102,04

2 skruvar, 
200mm

Medelvärde [MPa]

3 skruvar, 
600mm

2 skruvar, 
600mmPressSkjuvspänning

Standardavvikelse

  
 
Resultaten kontrollerades mot krav i EN:386:2001 - Glued laminated timber. Kravet anger 
minsta andel träbrott som tillåts beroende på skjuvspänningens medelvärde. Alla testserier 
förutom de korta proverna med två skruvar klarade kraven. Dessa provbitar hade tätast mellan 
skruvarna och borde ha haft högst presstryck och därmed bra kvalitet på limfogen. Som 
tabellen i Bilaga 1 visar inträffade brott i limfog oftare i de korta proverna jämfört med de 
långa, även om medelvärdet på skjuvhållfastheten var högst i denna testserie. 

6.2.2 Felkällor 
I försöket togs ej hänsyn till limmets öppna väntetid. De korta provbitarna limmades ihop sist 
vilket kan ha påverkat limfogens kvalitet. 

6.2.3 Jämförelse med övriga försök 
I övriga försök som är gjorda med spik- och/eller skruvlimning och som tas upp i detta 
examensarbete har det konstaterats att skruv och spik skapar ett fullgott presstryck i limfogar. 
De skruvlimmade proverna i dessa försök uppvisade närapå lika stor bärförmåga som de 
presslimmade proverna. Även i det aktuella försöket presterar de skruvlimmade förbanden i 
paritet med de presslimmade. 

6.3 Inlimmad skruv 

6.3.1 Tolkning av testresultat 
Förväntad utdragshållfasthet som beräknas i kapitel 4.2.3 stämmer relativt bra överens med 
uppmätta brottlaster. Värdena är något lägre än vad provkropparna faktiskt höll för, vilket är 
korrekt då beräkningsmodellen ska leverera resultat som ligger på säker sida. Prover med bult 
M12 som limmades in 150 mm i träet bör hålla för minst 40,7 kN. Medelvärdena i Tabell 5.3 
visar att proverna, som limmades stående samt liggande, höll för 45,5 kN respektive 55,0 kN. 
Förväntad utdragshållfasthet för ursprunglig inlimningslängd 350 mm beräknades för samma 
bult till 51,2 kN, vilket är cirka 15 kN mindre än bultens draghållfasthet. Trots denna stora 
skillnad höll trä och limfog för minst 67-68 kN, då brott uppstod i bulten. Proverna med bult 
M30 som limmades in 350 mm i träet stående samt liggande höll i genomsnitt för 184,1 kN 
respektive 168,1 kN, vilket är mer än förväntad hållfasthet som beräknades till 149,5 kN. 
 
Tillverkningsmetod 
I Tabell 6.5 a) jämförs brottlast för tillverkningsmetoderna vertikal och horisontell limning. 
Genomsnittlig utdragshållfasthet visar inte någon signifikant skillnad mellan 
tillverkningsmetoderna, om än något högre hållfasthet i förbanden som hade limmats stående. 
Bortfall av totalt fyra prover som hade tillverkats liggande försämrar resultatens pålitlighet, 
varvid fler tester bör göras. En okulär besiktning av provkropparna, se Figur 6.3, visar att de 
flesta prover som hade limmats liggande saknade lim i limfogen, speciellt på ovansidan av 
bulten längst ut i hålet. Limmet hade antagligen runnit ut ur fogen innan det härdade, vilket 
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bekräftades av limspår på träblocken. Detta kan vara en orsak till den lite lägre 
draghållfastheten i de liggande proverna. 
 

Tabell 6.5 Jämförelse av brottlasten med avseende på a) tillverkningsmetod och b) 
fukt- och torkpåkänningar. 

differens kvot
(SP-LP) (LP/SP)

M12 - -9,54 1,21
M12 D 2,91 0,90
M30 - 16,06 0,91
M30 D 29,32 0,74

Stående vs. liggande limning   
Brottlast [kN]

  

differens kvot
(P-PD) (PD/P)

M12 SP 16,74 0,632
M12 LP 29,19 0,469
M30 SP 70,05 0,620
M30 LP 83,31 0,504

Opåverkade vs. delaminerade prover 
Brottlast [kN]

 
 a)     b) 

a) 

b) 

d) c) 
 

Figur 6.3 Provkroppar som tillverkades liggande a) M12 b) M30 c) M30 d) 
Delaminerad M30. 

 
Väderexponering 
Genomsnittlig brottlast för de olika testserierna visar att utdragshållfastheten är mindre för de 
provkroppar som utsattes för fukt och torka jämfört med de opåverkade kropparna. I Tabell 
6.5 har skillnad och kvot på brottlasten mellan dessa två fall beräknats. Utdragshållfastheten 
för prover som utsätts för tuffa yttre påkänningar verkar enligt denna jämförelse reduceras 
med mellan 37 och 53 procent oavsett bultstorlek. Som medelvärdena i Tabell 5.3 visar hade 
de fuktpåverkade provkropparna högre fukthalt än de opåverkade provkropparna vid 
provningstillfället. Då träbrott skedde i uteslutande fall är det antagligen träets egenskaper 
som speglas i resultaten. Lägre utdragshållfasthet i de fuktexponerade proverna kan således 
förklaras med att träets skjuvhållfasthet minskar med ökad fukthalt. 
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Storlek på bult 
Bultens storlek verkar inte påverka effekten av fuktexponering på utdragshållfastheten. I 
Tabell 5.3 syns det att brottlastens motsvarande spänning är högst i testserierna med den 
mindre bulten (M12). Medelvärdet av skjuvspänningarna i serierna M12 LP och M12 SP är 
8,98 MPa respektive 7,42 MPa, medan motsvarande serier för M30 har spänningarna 4,78 
samt 5,23. Att spänningen skiljer sig mellan fallen med bultstorlekarna tyder på någon form 
av volymeffekt, vilket ligger utanför fokus för detta examensarbete. 

6.3.2 Felkällor 
Möjliga felkällor är 

 Spridning av träkvalitet i provkropparna. 
 Ej fullgoda limfogar på grund av för lite lim samt luftbubblor i limfogen. 
 Excentrisk belastning till följd av lutande och ej mittplacerade stänger. 
 Ojämn yta mellan träblock och plåt i testbänken på grund av det överflödigt lim som 

fanns kvar på träet. 
 Skillnader i limfogens kvalitet kan förekomma mellan försök och verklig produktion, 

vilket skulle ge en felaktig bild. 

6.3.3 Jämförelse med övriga försök 
Påverkan av väderexponering 
I GIROD-projektet gjordes försök med skruvar inlimmade i träblock som utsattes för 
väderexponering i olika former. Bengtsson och Johansson (2002) konstaterade utifrån den 
undersökningen att provkroppar med polyuretanlim som utsätts för naturligt varierande 
utomhusklimat i sex månader får en hållfasthet som är cirka 79 procent av referensprovernas 
hållfasthet. De påverkas således mindre av väderexponeringen än de delaminerade 
provkropparna i detta försök. Skillnaden kan bero på att delamineringsmetod A har använts, 
vilken är den tuffaste varianten och den motsvaras antagligen av ett mer långvarigt och 
förödande klimat än vad GIROD-projektets provkroppar har utsatts för under sex månader 
utomhus. 
 
Bengtsson och Johansson (2002) konstaterar utifrån försöken i GIROD att både fukthalt vid 
provning och upplevda fuktvariationen påverkar resultatet och det i samma grad som olika 
skruvdimensioner och vinklar mellan skruv och träfibrer gör. Fukthalten vid testtillfället 
varierade i de provkroppar som hade exponerats utomhus under olika långa perioder. De som 
hade exponerats kortare tid hade högre fukthalt vid provning och vice versa. Dessa prover 
uppvisade ändå liknande resultat, varvid Bengtsson och Johansson drog slutsatsen att det höga 
fuktinnehållet vid testtillfället kompenseras av de andra provkropparnas längre exponeringstid 
och därmed mer oönskade inre spänningar. Med hänsyn till detta resonemang påverkades 
antagligen detta försök också av fukthalten i provkropparna vid testtillfället. Eftersom 
fukthalten skiljde så pass mycket mellan de opåverkade och fuktexponerade proverna vid 
testtillfället är det antagligen en stor orsak till den varierande utdragshållfastheten. 
 
Riberholt (1986) konstaterade att väderexponerade förband med inlimmad skruv (med 
polyuretanlim) som testas med långvarig last kan ta cirka 50 procent av den last som 
oexponerade prover klarar vid korttidslast. Detta försök är visserligen utfört med korttidslast 
men delamineringstestet kan ses som ett accelererat åldrande utomhus. Riberholts slutsats 
stämmer relativt bra överens med reduceringen i detta försök som ligger mellan 47 procent 
och 63 procent. Riberholts konstaterande också att prover som utsatts för cykler med väta och 
torka i 3 omgångar och provas när de fortfarande är fuktiga ger 15 procents reduktion av 
hållfastheten. Detta är mindre reduktion än i det aktuella försöket. 
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7 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som examensarbetet har lett fram till samt förslag på 

fortsatt forskning. 

7.1 Limmade förband - överlappsskarvar 
Spänningsberäkningar i limmade fogar har visat sig vara ett komplext problem och trots 
mycket forskning inom området saknas fortfarande en exakt beräkningsmodell. Många 
modeller bygger på limförbandets brottenergier vilka måste tas fram för respektive fall för att 
få tillförlitliga resultat. 
 
I beräkningsexemplet med svenska dimensioneringsregeln, Steurers empiriska modell samt 
Volkersens tillämpade och generaliserade modell, syns att den svenska modellen är förenklad 
och skiljer sig från de övriga som uppvisar likartade resultat. Den svenska 
dimensioneringsmodellen är oberoende av komponenternas tjocklek och linjärt beroende av 
överlappslängden medan de andra modellerna ger en draghållfasthet med avtagande inverkan 
av förbandets längd. I dessa fall kan därmed en maximal draghållfasthet i förbandet tas fram 
där längden inte längre påverkar hållfastheten nämnvärt. 

7.2 Spik- och skruvlimning 
De få undersökningar som gjorts tidigare med spik- och/eller skruvlimning har visat att spikar 
alternativt skruvar ger ett fullgott presstryck under limmets härdningstid. Försöken i detta 
examensarbete visade inte någon signifikant skillnad på skjuvhållfastheten i förbanden trots 
varierande skruvtäthet. Likaväl visar resultaten att skjuvhållfastheten i skruvlimmade och 
presslimmade förband är jämförbara, vilket förstärker teorin att skruv samt spik kan användas 
som alternativt presstryck. 
 
Någon dimensioneringsmodell där antalet spik eller skruv per förbandsyta anges är dessvärre 
inte känd, varvid mer forskning behövs. Försöken som är utförda inom området har inte lett 
till några generella slutsatser. 
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7.3 Inlimmad skruv 
För att kunna bestämma om inlimmad skruv kan användas i konstruktioner som utsätts för 
klimatklass 3 behöver spänningsfördelningen i limfogar klargöras. Denna frågeställning 
sammanförs därför med forskningen inom spänning i limmade överlappsskarvar. Teorier som 
rör limmade överlappsskarvar återkommer i material som behandlar inlimmad skruv. 
 
Resultat från försök i detta examensarbete med inlimmad skruv visar att limfogarna var 
betydligt starkare än träet i utdragning då i princip alla brott skedde i träet. Därav verkar 
resultaten mer återge träets egenskaper än limfogens, vilket betonar vikten av att inkludera trä 
vid dimensionering av limförband. De prover som utsattes för fukt och efterföljande torka 
uppvisade en lägre utdragshållfasthet än de opåverkade proverna. Utdragshållfastheten 
reducerades med mellan 37 och 53 procent i dessa fuktutsatta prover, vilket är i enighet med 
resultat från övriga försök. Dock måste fler försök göras för att kunna ta fram en 
dimensioneringsmetod som tillåter inlimmad skruv i klimatklass 3 och därmed tar hänsyn till 
förbandets reducerade hållfasthet. Fler försök bör också göras med provkroppar som tillverkas 
stående samt liggande för att kunna bekräfta antydan till lägre utdragshållfasthet i de prover 
som hade limmats liggande.  

7.4 Förslag på fortsatt forskning 
Det finns ett stort behov av fortsatt forskning inom limmade förband för att kunna klargöra 
hur spänningen fördelar sig i limfogar. Detta bör även innefatta ett samspel mellan egenskaper 
i lim och trä. Per Johan Gustafsson arbetar med detta område och planerar ge ut en guide till 
hållfasthetsberäkningar för överlappsskarvar, då med fokus på träet som oftast är den svaga 
länken i limförband. 
 
Fler försök bör göras med skruvlimmade förband för att kunna ge mer pålitliga resultat. Ett 
förslag är att variera skruvtätheten i större omfattning. Numera finns en tunn film som kan 
användas för att mäta trycket mellan två sammanpressade komponenter, vilket kan vara 
intressant för att åskådliggöra uppnått presstryck i spik- och skruvlimmade förband. Filmen 
placeras mellan komponenterna och efter pressning kan spänningen i varje punkt på ytan 
avläsas direkt. 
 
Eftersträvan att få använda inlimmad skruv i konstruktioner utsatta för klimatklass 3 ger även 
ett behov av mer forskning inom detta område. Fler försök bör göras med väderexponerad 
inlimmad skruv, där provkroppens dimension samt fukthalt vid testtillfället väljs så att 
provdragning återger limfogens hållfasthet och ej träets eller skruvens. Det borde också vara 
intressant att prova väderexponerade förband som vid testtillfället är torra, vilka enligt 
Riberholt ej borde uppvisa någon reduktion av hållfastheten. 

7.5 Avslutande kommentarer 
Alla tre områden som har behandlats i detta examensarbete leder fram till samma punkt där 
forskningen verkar ha stött på hinder, nämligen hur spänningen fördelas i limfogar. Eftersom 
alla tre områden handlar om lim är detta inte oväntat, om än frustrerande. 
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BILAGOR 

Bilaga A. Resultat från försök med skruvlimning 
 

12,178 8,979 10,099 8,648 11,026 10,108 13,109 12,045
9,554 10,110 8,818 11,252 6,119 7,704 7,928 7,569

10,696 8,710 9,497 8,019 9,334 8,540 10,363 8,574
10,809 9,266 9,471 9,306 8,826 8,784 10,467 9,396
10,756 11,868 9,889 5,511 8,665 9,463 13,044 11,922
10,726 7,981 11,830 5,622 8,102 8,246 8,970 11,873
10,248 8,900 8,511 8,998 10,991 10,670 10,493 9,239
10,577 9,583 10,077 6,710 9,253 9,460 10,836 11,011
10,011 11,653 8,212 9,603 7,916 6,114 10,182 12,036
10,434 8,273 7,425 13,288 9,976 8,237 10,571 10,331
7,555 11,449 9,379 7,005 11,053 8,967 5,961 10,630
9,333 10,458 8,339 9,965 9,648 7,773 8,905 10,999

12,019 8,972 10,443 10,584 9,991 7,876 10,242 12,428
11,559 12,243 12,883 13,145 10,624 10,315 7,486 9,145
5,348 8,796 9,563 7,607 10,036 9,431 8,508 7,673
9,642 10,004 10,963 10,445 10,217 9,207 8,745 9,749

11,000 9,522 10,897 9,068 11,158 10,107
8,702 9,982 11,398 8,367 7,842 10,290
6,449 7,413 9,379 8,355 9,180 9,886 Limbrott
8,717 8,972 10,558 8,597 9,393 10,094

11,318 7,065 7,929 10,828 9,646 10,529 Träbrott
9,301 11,044 9,400 11,687 10,362 10,448

11,180 8,633 9,200 9,029 7,848 9,665 Annat
10,600 8,914 8,843 10,515 9,285 10,214
9,700 10,812 8,970 9,837 9,916 11,112
8,851 10,021 13,812 12,454 11,210 10,266
5,664 9,041 9,133 6,770 10,072 10,101
8,072 9,958 10,638 9,687 10,399 10,493

11,328 10,417 11,184 10,057 9,436 10,536
9,512 10,029 12,161 10,027 9,245 9,107
6,235 7,653 10,258 7,411 10,544 9,509
9,025 9,366 11,201 9,165 9,742 9,717

11,608 9,534 10,624 8,742 10,015 8,743
10,152 9,592 11,309 7,761 9,503 11,284
7,287 7,669 9,406 10,146 9,104 7,747
9,682 8,932 10,446 8,883 9,541 9,258

12,051 7,375 9,060 11,893 10,114 10,525
11,732 10,505 9,750 5,770 8,282 10,168
7,022 10,244 9,678 9,479 8,530 11,240

10,268 9,375 9,496 9,047 8,975 10,644
9,440 10,811 11,050 12,167 10,512 11,237
8,980 12,039 10,004 12,654 8,744 9,659

10,531 9,609 10,578 13,085 10,737 10,321
9,650 10,820 10,544 12,635 9,998 10,406

10,648 10,491 10,897 11,472 8,984 10,460
9,396 11,849 8,362 12,144 7,174 7,609
8,336 11,076 11,526 11,340 8,923 9,811
9,460 11,139 10,262 11,652 8,360 9,293

Medel 9,693 Medel 9,894 Medel 9,541 Medel 10,013
Std.av. 1,662 Std.av. 1,849 Std.av. 1,206 Std.av. 1,940

Press 3 skruvar, 600mm 2 skruvar, 600mm 2 skruvar, 200mm
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Skjuvprovning av slitsade limfogar 
(2 bilagor) 
 
1. Sammanfattning 
 
SP Trätek har på uppdrag av TCN (Martinsons Träbroar) skjuvprovat ett antal limfogar med 
varierande längd. Provobjekten var tillverkade, preparerade och levererade av Martinsons 
Träbroar, varje provobjekt var slitsad så att limfogsbredden blev ca: 25 mm. 
Provobjekten framgår av Bilaga 1, bilder från provningen. 
 
2. Provning 
 
2.1 Provobjekt 
 
Tabell 1. Provobjekt 100 mm 

Prov 
Nr: 

Foglängd 
(mm) 

Fogbredd 
(mm) 

Skjuvarea 
(mm2) 

1 2 x 100,5 2 x 24,7 9929 
2 2 x 100,6 2 x 24,7 9939 
3 2 x 101 2 x 24.5  9898 

 
Tabell 2. Provobjekt 300 mm. 

Prov 
Nr: 

Foglängd 
(mm) 

Fogbredd 
(mm) 

Skjuvarea 
(mm2) 

1 2 x 301 2 x 24,4 29378 
2 2 x 301,3 2 x 24,4 29407 
3 2 x 301,3 2 x 24.4  29407 

 
Tabell 3. Provobjekt 600 mm. 

Prov 
Nr: 

Foglängd 
(mm) 

Fogbredd 
(mm) 

Skjuvarea 
(mm2) 

1 2 x 595,2 2 x 24,4 58092 
2 2 x 598,6 2 x 23,8 56987 
3 2 x 598,6 2 x 24.4  58423 

 
Tabell 4. Provobjekt 600 mm med 8 st. skruvar 5 x 60 mm. 

Prov 
Nr: 

Foglängd 
(mm) 

Fogbredd 
(mm) 

Skjuvarea 
(mm2) 

1 2 x 595,2 2 x 24,4 58092 
2 2 x 598,6 2 x 23,8 56987 
3 2 x 598,6 2 x 24.4  58423 
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Tabell 5. Provobjekt 1000 mm. 

Prov 
Nr: 

Foglängd 
(mm) 

Fogbredd 
(mm) 

Skjuvarea 
(mm2) 

1 2 x 1003,8 2 x 23,2 93153 
2 2 x 1004 2 x 24 96384 
3 2 x 1003,5 2 x 24.4  97942 

 
2.2 Provningsbetingelser 
 
Datum för provningen: 2008-06-13, 2008-06-16 
Lastcell: Omegadyne LC412-75K  
Skjutmått: Mitutoyo 150 mm, reg.nr: 27q 
Skjutmått: Mitutoyo 1000 mm, reg.nr: 27l 
Belastningshastighet: 15 mm / minut 
Samplingsfrekvens: 50 ggr / sek. 
 
2.3 Provningsförfarande 
 
Skjuvprovet utfördes i SP Träteks horisontala dragprovbänk, lasten påfördes hydrauliskt och 
registrerades av en lastcell. Belastningsytan 60 x 105 mm var i centrum av provobjeket, 
mothållet i andra änden av provobjektet var två plattstänger 30 x 30 mm längd 250 mm. 
Provuppställningen framgår av Bilaga 1, bilder från provningen. 
 
3. Resultat 
 
Tabell 6. Resultat provobjekt 100 mm. 

Prov 
Nr: 

Brottlast 
(kN) 

Brottspänning 
(Mpa) Anmärkning: 

1 11,646 1,17 Träbrott, snedställning en brottsida! 
2 9,361 0,94 Träbrott, snedställning en brottsida! 
3 8,247 0,88 Träbrott, båda sidor brister. 

 
Tabell 7. Resultat provobjekt 300 mm. 

Prov 
Nr: 

Brottlast 
(kN) 

Brottspänning 
(Mpa) Anmärkning: 

1 94,701 3,22 Träbrott, båda sidor brister. 
2 58,314 1,98 Träbrott, båda sidor brister. 
3 62,326 2,12 Träbrott, båda sidor brister. 

 
Tabell 8. Resultat provobjekt 600 mm. 

Prov 
Nr: 

Brottlast 
(kN) 

Brottspänning 
(Mpa) Anmärkning: 

1 108,576 1,87 Träbrott, båda sidor brister. 
2 136,409 2,39 Träbrott, båda sidor brister. 
3 88,797 1,52 Träbrott, brott i två steg på båda sidor.. 

 
Tabell 9. Resultat provobjekt 600 mm med 8 st skruvar 5 x 60 mm. 

Prov 
Nr: 

Brottlast 
(kN) 

Brottspänning 
(Mpa) Anmärkning: 

1 104,759 1,80 Träbrott, brott i två steg på båda sidor 
2 99,159 1,74 Träbrott, brott i två steg på båda sidor. 
3 127,661 2,19 Träbrott, båda sidor brister. 
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Tabell 10. Resultat provobjekt 1000 mm. 

Prov 
Nr: 

Brottlast 
(kN) 

Brottspänning 
(Mpa) Anmärkning: 

1 120,807 1,3 Träbrott, brott i två steg på båda sidor. 
2 122,896 1,27 Träbrott, båda sidor brister. 
3 151,51 1,55 Träbrott, båda sidor brister. 

 
Anmärkning: Resultaten redovisas även i Bilaga 2, belastningsdiagram. 
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Bilagor 
 
1. Bilder från provningen. 
2. Belastningsdiagram.
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Bild 1. Provuppställning vid skjuvprovning av prov 3, längd 100 mm. Brottlast 8,25 kN. 
 
 

 
 
Bild 2.Brottbild prov 3, längd 100 mm 
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Bild 3. Riggningsbild prov 1, längd 300 mm. 
 

 
 
Bild 4. Brottbild prov 1, längd 300 mm. Brottlast 94,7 kN 
 



 
Datum Beteckning Sida 
2008-06-16 P602690-06-12 3 (4) 
   
   

RAPPORT 
 

 Bilaga 1  
 
 

 
 
Bild 5. Riggningsbild på prov 1, längd 600 mm. 
 

 
 
Bild 6. Brottbild på prov 3, längd 600 mm. 
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Bild 7. Skruvarnas placering på prov 1, 2 och 3, längd 600 mm. 
 

 
 
Bild 8. Riggningsbild på prov 1, längd 1000 mm.
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2008-08-29 P600843 1 (19) 
Handläggare, enhet  
Göran Berggren  
SP Trätek  
010-516 62 30, Goran.Berggren@sp.se  

Sammanställning av resultat från provningar av  
- Inlimmad skruv 
- Knap 
- Presstryck från skruv med olika gängstigning 
 
Sammanfattning 
Alla försök gjordes i SP Träteks laboratorium i Skellefteå och utfördes under överinseende av 
SP’s personal av Björn Schmidt. Björn Schmidt studerar träteknik på högskolan i Rosenheim, 
Tyskland och gjorde sin obligatoriska praktiktermin på SP Trätek under tidsperioden 
20070820-2071212. Den tyska texten är skriven av Björn Schmidt och är hämtad från hans 
redovisning som han gjort för Högskolan i Rosenheim. 
 
Resultaten, kunskap och erfarenheter har nyttjats i projektets övriga delar och moment och här 
görs endast en kort sammanfattning.  
 
Det finns få svenska regler för skruvlimning och tysk standard DIN 1052 täcker endast 
lameller upp till 32 mm. I försöken att fastställa nya regler användes lameller på 95mm och de 
av uppdragsgivaren levererade skruvar med dimension 160x8 (se figur Typ 1) Målsättningen 
var att m h a dessa skruvar uppnå en sammandragande kraft som resulterar i ett presstryck som 
enligt limfabrikanten krävs för att limfogen skall vara OK.  
 
Begränsningar 
Resultat och värden i rapporten är endast avsedda att användas för provade objekt eller 
likvärdiga konstruktioner/provuppställningar.    
 
3a.Schraubenverleimung 
 
Im ersten Projekt, an dem ich beteiligt war, ging es um die Findung von technischen Regeln 
für die Verleimung von Holzlamellen zu Brettschichtholz mit Hilfe von Nägeln bzw. 
Schrauben ohne zusätzlichen Pressdruck. Auftraggeber war eine große Holzbaufirma aus der 
Nähe von Skellefteå, die neben einem Sägewerk auch eine Brückenbauabteilung für 
Holzbrücken hat. Diese Abteilung war Auftraggeber für dieses Projekt. Der Grund für diesen 
Auftrag war, dass man Anschlüsse in einem Fachwerkverband (Fachwerkknotenpunkt) einer 
Holzbrücke bei der Montage einfach und dauerhaft montieren will ohne aufwändig zu 
transportierende und montierende Pressen auf der Baustelle benutzen zu müssen. 
 
Da es in der schwedisch-sprachigen Literatur zu diesem Thema wenig an Regeln gibt, war es 
meine Aufgabe, in deutschsprachiger Fachliteratur/ im Internet nach technischen Regeln zu 
suchen. Nachdem sich diese Suche als ergebnislos herausgestellt hatte (Die DIN 1052 gibt 
Regeln an für Lamellendicken bis maximal 35mm, hier ging es um Lamellen bis 95mm), ging 
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es daran, selber Regeln zu erstellen. Als maßgebende Größe für diese Anwendung gilt hier der 
Mindestdruck, den der verwendete Leim benötigt, um seine maximale Festigkeit beim 
Abbinden zu erreichen. Also musste die Kraft/ Spannung ermittelt werden, die die vom 
Auftraggeber verwendeten Schrauben (Wir gingen davon aus, dass Nägel nicht das Optimum 
darstellen würden) in die Leimfuge bringen können. Diese Schrauben sind 160mm lang, haben 
einen Durchmesser von 8mm und besitzen kein durchgehendes Gewinde. 
      
 

 
 
  
Schraube 160mm lang, 8mm Durchmesser, „Typ 1“ 
 
Wir gingen davon aus, dass die Kraft, die der Schraubenkopf in das Holz bringt, der Kraft 
entspricht, die die Schraube insgesamt einbringt.  
Es wurde ein Testaufbau erstellt, bei dem die Kraft ermittelt wurde, die benötigt wird, um die 
Schraubenköpfe in bzw. durch die verwendeten Holzproben zu ziehen.  
Hierzu wurde an den Kolben eines Hydraulikzylinders eine Wägezelle  befestigt und an deren 
Ende eine Metallschiene, die das Holzstück mit zwei Gewindestangen hielt, in dass die 
getesteten Schrauben eingedreht wurden. Auf der Gegenseite befand sich das zweite 
Holzstück, dazwischen eine Stahlplatte mit Loch, durch das die Schraube ging (siehe Skizze 
unten). 
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Holzstücke

Stahlplatte als
Widerlager

Testschraube

Wägezelle

Metallleiste
  Gewindestangen

Kolben d.
Hydraulikzylinders

 
 
 
Prinzipieller Aufbau  für die Auszugstests. 
    

     
   
Erste Tests 
 
 
Die Prüfkörper bestanden aus Fichtenholz in Dimensionen von 45mm*90mm*250mm mit  
einer Rohdichte von 453 bis 464kg/m³ und einer Feuchte zwischen 9,5 und 11%. Die Feuchte 
und Dichte der Proben wurde bei jeder einzelnen Testserie bestimmt. Hierzu wurden jedes mal 
beim Fertigen der Prüfkörper kleinere zusätzliche Würfel aus den gleichen Hölzern 
geschnitten, exakt gemessen und gewogen und anschließend 24 Stunden lang im Darrofen 
getrocknet, wieder gewogen und somit die Feuchte bestimmt. 
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3.a.a Wägezellen 
 

 
  
Wägezelle 
 
Zum Messen der Kraft wurden sog. „load cells“ (=Wägezellen) verwendet. Diese zylindrisch 
aufgebauten Messwerkzeuge haben einen Federkörper im Inneren, der (sehr gering) deformiert 
wird. Diese Deformation wird über Dehnmessstreifen in ein elektrisches Signal verwandelt 
(Spannungsdifferenzen) und kann über entsprechende Software gelesen und verarbeitet 
werden; anschließend können die Ergebnisse in allen gängigen Programmen ausgegeben 
werden. So kann man leicht Grafen erstellen und wie gewohnt mit diesen Daten hantieren. 
    
Ich testete die Kraft einmal mit Schrauben plus Unterlegscheiben (Durchmesser: 28mm) und 
dann noch einmal in einer Serie ohne Unterlegscheiben wie am Anfang. Diesmal aber wurde 
auch der Weg gemessen, so dass aus den gemittelten Ergebnissen ein Kraft/ Weg -Diagramm 
erstellt werden konnte. Die Wegmessung geschah mit Hilfe von so genannten Wegaufnehmern 
(siehe unten). Jeder Test wurde vier Mal wiederholt, so dass man ein statistisches Mittel 
errechnen konnte. 
 

Medelvärd kraft över väg
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Graf über  den Mittelwert der ersten Auszugstests. 
 
 
 



 
Datum Beteckning Sida 
2008-08-29 P600843 5 (19) 
   
   

RAPPORT 
 

   
 
 
3.a.b  Wegaufnehmer 

 
  
Wegaufnehmer 
 
Wegaufnehmer sind elektromechanische Sensoren zur Messung von Längenänderungen. In der 
einfachsten Form wird eine Längendifferenz über ein mechanisch gekoppeltes Potentiometer 
in eine Spannungsdifferenz übersetzt. An Stelle des Potentiometers treten in induktiven 
Wegaufnehmern Spulen mit variabler Induktivität, in kapazitiven Wegaufnehmern sind es 
Kondensatoren mit variabler Kapazität. 
 
Mit den gemittelten Werten konnte nun ein Schraubenbild bestimmt werden (mit 
Mindestabständen nach Eurocode 5), dass überall in der verleimten Fläche die 
Mindestspannung für den Leim erreichte. So zumindest war es gedacht. Nach einem Telefonat 
mit einem FMPA-Ingenieur, der an einem ähnlichen Projekt (DIN 1052: 
Schraubenpressklebung) beteiligt gewesen war, sah es so aus, als ob eine so große 
Schraubenanzahl, wie wir sie berechnet hatten, nicht nötig war. In dem vergleichbaren Projekt 
hatte man einfach eine Schraubenanzahl bestimmt und angefangen zu testen. 
 Wir hingegen waren von vornherein vom Lastverteilungswinkel in Holz (45° in Faserrichtung, 
15° in 90 Grad zur Faserrichtung laut Eurocode 5) ausgegangen, die Leute in Stuttgart nicht. 
 
Nach diesen ersten Testreihen wurde in einem Treffen mit den Auftraggebern besprochen, wie 
man weiter vorgehen sollte.  
Es wurde bestimmt, dass wir noch weitere Tests machen sollten. In diesen sollte die Kraft 
bestimmt werden, die eingedrehte Schrauben in die Probekörper bringen können. Hierzu 
erstellte ich ein neues Setup (siehe Abbildung unten), in dem die eingebrachte Kraft der 
Schrauben auf zwei Wägezellen verteilt wurde. Die gemessenen Erebnisse wurden in der 
dazugehörigen Software direkt zur resultierenden Gesamtkraft addiert.  Das überraschende 
Ergebnis war, das bei ca. 2/3 der Kraft der Auszugstests der Schrauben entweder das Gewinde 
aus dem Holz gerissen wurde oder der Schraubenkopf abriss. Letzterer Fall ist durch die 
gleichzeitige Momenten- und Normalkraftbelastung der Schraube zu erklären. Dass dabei 
genau der Kopf abriss, hat wohl mit der Kerbwirkung zu tun.   
   Bei diesen letzten Tests hatte ich noch zwei weitere Schraubentypen zusätzlich getestet, die 
sich aber als nicht so wirkungsvoll erwiesen bezüglich der maximal eingebrachten Kraft, wie 
die ursprünglich getestete. Deshalb war ab diesem Zeitpunkt klar, dass nur noch „Typ 1“ in 
Frage kam. (siehe Abbildung oben). 
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Testaufbau für Kraftmessungen der eingedrehten Schrauben mit zwei Wägezellen. 
 
Der nächste Schritt war, Tests durchzuführen mit regulär verleimtem Schichtholz und solchem, 
dass mit Schraubendruck verleimt wurde. Ein anschließender Schubkrafttest sollte zeigen, ob 
die Leimfuge der nur mit Schrauben verleimten Teststücke eine gleichwertige Qualität aufwies 
wie die regulär verleimten Stücke.  
Die Verleimung der Proben führte ich selbst durch. Hierzu stellte ich Leimholz mit dem auch 
beim Auftraggeber verwendeten Resorzinol-  Phenolharzleim her. Die Dimensionen dieser 
Proben orientierten sich an den Anforderungen des EN- Standards 392 (Schubkraftversuche 
für Leimfugen). Einzuhalten waren natürlich auch die Anforderungen des Leimherstellers 
(Akzo Nobel, Produkt: Cascocinol 1719 mit Härter 2619).        
Zum einen produzierte ich Leimhölzer in der Presse mit einem Druck von über 1Mpa, der der 
Forderung des Leimherstellers nach einer maximalen Leimfugendicke von maximal 0,5mm 
Dicke genügen sollte (nach Professor Matti Kairi, TU Helsinki- Entwickler von Kerto 
Laminated Veneer Lumber). Die Hölzer blieben für 20 Stunden in der Presse, was die 
Herstellerforderungen (unter diesen Bedingungen 11 h) sogar übertraf. Auch die offene Zeit 
und die geforderte Verleimtemperatur und Luftfeuchtigkeit wurden eingehalten. Dies gilt 
ebenso für die weiteren Proben, die ich produzierte. Diese wurden allerdings im Gegensatz zu 
den ersteren mit Schraubendruck statt mit regulärem Pressdruck verleimt. Ich stellte Stücke 
mit unterschiedlichen Anzahlen an eingedrehten Schrauben her, um so einen  Unterschied im 
Anpressdruck während der Aushärtephase zu erreichen. So lagen die minimalen Abstände der 
Schrauben bei diesen Proben bei 100 mm und die maximalen Abstände bei 300 mm. So 
erhoffte ich, einen deutlichen Unterschied in der Verleimqualität bei den Schubkrafttests zu 
bekommen. Die Anzahlen der Proben bestimmten wir selbst. Die Dimensionen ergaben sich 
folgendermaßen: Breite und Höhe waren bei allen Hölzern gleich: (in verleimtem Zustand) 
90mm x 100mm. Die verschiedenen Längen verteilten sich so: 3 Stück 600mm lang in der 
Presse verleimt, 3 Stück 600mm lang mit drei Schrauben verleimt, 3 Stück 600mm lang mit 
zwei Schrauben verklebt und 3 Stück 200mm lang mit 2 Schrauben hergestellt (siehe auch 
Tabelle).   
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Anzahl verleimt L[mm] B[mm] H[mm]
3 In Presse 600 100 90 
3 m. 3 Schrauben 600 100 90 
3 m. 2 Schrauben 600 100 90 
3 m. 2 Schrauben 200 100 90 

 
 
Übersicht über Verleimungsarten u. Größen der Probenkörper. 
 
Die Schubkrafttests wurden gemäß dem EN- Standard 392 (Schubkraftversuche für 
Leimfugen)  durchgeführt. Die verleimten Teststücke wurden in dem Standard entsprechende 
Proben geschnitten und dann die Leimfugen dieser Teile in einer Elektro- mechanischen 
Testanlage (s. unten rechts) auf Schub beansprucht bis hin zum Bruch. So konnte die 
Bruchspannung ermittelt und abgelesen werden, ob die verschiedenen Verleimungen 
Qualitätsunterschiede aufwiesen. 
 
 
 
 

 
   
Verleimung der Proben.                                            
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Prüfkörper im Schertest 
     
 
Bei der Auswertung der Ergebnisse zeigte sich, dass die Resultate durchaus gut, aber kaum 
Tendenzen zu sehen waren. Die Einteilung der Brucharten (Holz-, Holz/ Leimbruch und 
sonstiges wie Äste oder Harzgallen) zeigte kein eindeutiges Bild. Fast alle Proben hielten die 
Anforderungen der Norm ein.  
 
Die folgende Tabelle ist als Draufsicht auf die fertig verleimten und in Proben geschnittenen 
Probenkörper zu sehen. Hierbei sind in jedem einzelnen Kasten die ersten drei Zeilen die 
Werte der erreichten Spannungen im Schubtest, die unterste Zeile der Mittelwert dieser drei 
und die vierte Zeile die Standardabweichung der Mittelwerte. So sind also die Ergebnisse an 
jeder einzelnen Stelle aller drei jeweils durchgeführten Tests auf einen Blick zu sehen plus 
deren Mittelwerte und der Qualität der Tests. 
 
Resultate der Schubtests  
Werte sind in MPa, 3 Stücke, Mittelwerte, Standardabweichung 
     
      
      
   Leimbruch   Anderes 
     
   Holzbruch   Leim/ Holzbruch 
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In der Presse verleimte Teile.  Mit drei Schrauben verleimt.  Mit zwei Schrauben
    verleimt. 
Jeweils 600mm lang!     
        

12,178 8,979 10,099 8,648 11,026 10,108  
9,554 10,11 8,818 11,252 6,119 7,704  

10,696 8,71 9,497 8,019 9,334 8,54  
1,31566612 0,74291341  0,64088559 1,71409578  2,49258026 1,220433  
10,8093333 9,26633333 9,47133333 9,30633333  8,82633333 8,784  

10,756 11,868 9,889 5,511 8,665 9,463  
10,726 7,981 11,83 5,622 8,102 8,246  
10,248 8,9 8,511 8,998  10,991 10,67  

0,28502865 2,03151643  1,66743945 1,98195467  1,53153333 1,212003  
10,5766667 9,583 10,0766667 6,71033333  9,25266667 9,459667  

10,011 11,653 8,212 9,603 7,916 6,114  
10,434 8,273 7,425 13,288  9,976 8,237  

7,555 11,449 9,379 7,005 11,053 8,967  
1,55453669 1,89530086  0,98313902 3,15713261  1,59396246 1,482095  
9,33333333 10,4583333 8,33866667 9,96533333  9,64833333 7,772667  

12,019 8,972 10,443 10,584  9,991 7,876  
11,559 12,243 12,883 13,145 10,624 10,315  

5,348 8,796 9,563 7,607  10,036 9,431  
3,72581897 1,9413151  1,72 2,77160285  0,35318975 1,234788  

9,642 10,0036667 10,963 10,4453333  10,217 9,207333  
11 9,522 10,897 9,068 11,158 10,107  

8,702 9,982 11,398 8,367 7,842 10,29  
6,449 7,413 9,379 8,355  9,18 9,886  

2,27553708 1,36986873  1,05132345 0,40823074  1,66826177 0,202298  
8,717 8,97233333 10,558 8,59666667  9,39333333 10,09433  

11,318 7,065 7,929 10,828 9,646 10,529  
9,301 11,044 9,4 11,687 10,362 10,448  
11,18 8,633 9,2 9,029  7,848 9,665  

1,12679294 2,00432807  0,79783896 1,35641967  1,29522559 0,47717  
10,5996667 8,914 8,843 10,5146667  9,28533333 10,214  

9,7 10,812 8,97 9,837 9,916 11,112  
8,851 10,021 13,812 12,454  11,21 10,266  
5,664 9,041 9,133 6,77 10,072 10,101  

2,12787319 0,88717924  2,74968404 2,84496731  0,70637761 0,542381  
8,07166667 9,958 10,6383333 9,687  10,3993333 10,493  

11,328 10,417 11,184 10,057  9,436 10,536  
9,512 10,029 12,161 10,027 9,245 9,107  
6,235 7,653 10,258 7,411 10,544 9,509  

2,58118945 1,49641884  0,95161389 1,51908262  0,70137318 0,736928  
9,025 9,36633333 11,201 9,165  9,74166667 9,717333  

11,608 9,534 10,624 8,742 10,015 8,743  
10,152 9,592 11,309 7,761  9,503 11,284  

7,287 7,669 9,406 10,146 9,104 7,747  
2,19845408 1,09388589  0,96386012 1,19873558  0,45666655 1,823873  
9,68233333 8,93166667 10,4463333 8,883  9,54066667 9,258  

12,051 7,375 9,06 11,893 10,114 10,525  
11,732 10,505 9,75 5,77 8,282 10,168  

7,022 10,244 9,678 9,479  8,53 11,24  
2,81592797 1,7366722  0,37929935 3,08423967  0,99387994 0,545872  
10,2683333 9,37466667 9,496 9,04733333  8,97533333 10,64433  

9,44 10,811 11,05 12,167 10,512 11,237  
8,98 12,039 10,004 12,654  8,744 9,659  

10,531 9,609 10,578 13,085 10,737 10,321  
0,79660551 1,21502318  0,52382822 0,45928459  1,09152019 0,7924  
9,65033333 10,8196667 10,544 12,6353333  9,99766667 10,40567  

10,648 10,491 10,897 11,472 8,984 10,46  
9,396 11,849 8,362 12,144 7,174 7,609  
8,336 11,076 11,526 11,34 8,923 9,811  

1,15732796 0,68116542  1,67495085 0,43116586  1,02784743 1,494334  
9,46 11,1386667 10,2616667 11,652  8,36033333 9,293333  

Mittelwert von allen Einzelwerten 
9,69259722 9,89359722  9,540903  
Standardabweichung  
1,6616784 1,84861371  1,205571  
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Vergleich mit Anforderung der Norm: EN:386:2001  
    
Gefordert: a)  min. 72% Holzbruch, wenn der Mittelwert der Scherfestigkeit 8MPa beträgt 
  und 45% der Scherfestigkeit 11MPa.     

b) hier: ca.25% soll Holzbruch sein. Das ist bei allen Proben eingehalten! 
  

In der Presse verleimte Stücke:    
Interpoliert: 9,69MPa ergeben mindestens 60,21% Holzbruch. 
  
50,5 Stück Holzbruch/ 72Stück gesamt= 70,14%>60,21%    
      
Mit drei Schrauben verleimt      
Interpoliert:9,89MPa ergeben mindestens 62,01% Holzbruch.    
45,5 Stück Holzbruch/72 Stück gesamt= 63,2% >62,01%     
      
   
Mit zwei Schrauben verleimt 
Interpoliert: 9,54MPa ergeben 58,86% Holzbruch mindestens.    
44,5 Stück Holzbruch/ 72 Stück gesamt=61,8%>58,86%     
 
Holzbrüche plus die Hälfte von "Holz/ Leimbruch" ergibt eine Zahl von 50,5 Stück Holzbruch 
insgesamt      
 
 
Proben 200mm lang, mit zwei Schrauben verleimt 

13,109 12,045 
7,928 7,569 

10,363 8,574 
10,4666667 9,396 

13,044 11,922 
8,97 11,873 

10,493 9,239 
10,8356667 11,0113333 

10,182 12,036 
10,571 10,331 

5,961 10,63 
8,90466667 10,999 

10,242 12,428 
7,486 9,145 
8,508 7,673 

8,74533333 9,74866667 
 
Mittelwert:  
10,0134167      
   
Standardabweichung 
1,93967052      
      
Proben 200mm lang, mit zwei Schrauben verleimt     
Interpoliert: 10,01342 ergeben 53,88% Holzbruch mindestens.   
  
8,5 Stück Holzbruch/24 Stück gesamt = 35,44%< 53,88%   NICHT EINGEHALTEN!!! 
       
Grund hierfür könnte sein, dass diese Stücke als letztes verleimt wurden und evtl. die offene 
Zeit des Leims nicht eingehalten war!     
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Dichte:       
1 532,234725      
2 497,136946      
3 480,415864      
4 482,041206      
Mittelwert 497,957185      
   
Feuchte:       
1 9,82533779      
2 9,13819837      
3 10,2867928      
4 10,2453027      
Mittelwert 9,87390793     
   
Da diese Schubkrafttests nicht so eindeutig waren wie erhofft, wurde mit dem Auftraggeber 
geplant, dass wir nun solche Proben testen sollten, wie sie in Wirklichkeit auch in Einsatz 
kommen sollten. Diese Körper sollten in originalen Dimensionen und unter 
Fabrikbedingungen hergestellt werden. 
 

 
 
„Fachwerkknotenpunkt“ kurz vor dem Belastungstest. 
 
 
So wurden nach einigen Wochen verschiedene Versionen des „Fachwerkknotenpunkts“ 
geliefert, die nur auf einem Viertel der Anschlussfläche verleimt (ebenfalls mit Resorzinol- 
Phenolharzleim hergestellt) waren und mit zwei unterschiedlichen Schraubenbildern und –
anzahlen verschraubt worden waren. Weitere Teststücke waren für Schubkrafttests 
vorgesehen, Diese konnte ich leider nicht mehr durchführen, da die dafür benötigte 
Testmaschine für mehrere Wochen für eine andere, lange Testreihe in Beschlag war. 
So waren die letzten Tests, die ich durchführte, die Belastungstests der oben genannten 
Fachwerksknotenpunkte.  
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Dieser Test war insgesamt zwölf Mal vorgesehen. Da die Knotenpunkte symmetrisch waren, 
konnten pro Stück zwei Tests gemacht werden. Es sollten allerdings drei der sechs Proben 
vorher einem so genannten „Delaminierungstest“ unterzogen werden. 
 
3.a.c  Delaminierungstest 
 

  
 
„Die Bombe“ zum Delaminieren 
 
Im so genannten Delaminierungstest werden Leimhölzer in einem druckdichten Metallbehälter 
unter Wasser gesetzt und es wird abwechselnd Über- und Unterdruck aufgebaut. Nach 
mehreren Zyklen (ja nach geforderter Belastung) wird das Holz in einer Trockenkammer unter 
genormten Konditionen getrocknet. Das hat zur Folge, dass das Wasser sehr tief in das Holz 
eindringt und Holz und Leim stark belastet. Dieses Verfahren soll innerhalb kurzer Zeit einen 
Alterungsprozess imitieren, der sonst, je nach äußeren Umständen, Monate bis Jahre dauern 
könnte. Dieses Verfahren ist in der EN-391 „glued laminated timber“ geregelt. Es gibt 
verschiedene „Härtegrade“ mit denen die Delaminierung durchgeführt wird. In all meinen 
Tests wurde die härteste Variante gewählt. Das bedeutet konkret: Die Teststücke kommen in 
den Behälter, werden fixiert und nach dem Verschließen wird der Tank mit Wasser geflutet. 
Die Norm fordert eine Wassertemperatur zwischen 10 und 20°Celsius. Also strebte ich eine 
Temperatur von 15° an und erreichte schließlich eine Mischtemperatur von 14,5°. 
   Es ist so viel Wasser einzufüllen, dass die Proben komplett mit Wasser bedeckt sind. Nun 
wird ein Unterdruck von 70- 80 Pa  erzeugt, der für fünf Minuten gehalten werden muss. 
Danach wird ein Überdruck von 500- 600 Pa aufgebaut, der jetzt für eine Stunde gehalten 
wird. Wenn die Probenkörper nicht mehr schwimmen nach dem zweiten Durchgang, kann die 
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Delaminierung abgebrochen werden. Maximal wird dieser Vorgang drei Mal durchgeführt. Es 
ist dann auch egal, ob die Teststücke noch schwimmen oder nicht.  
Anschließend kommen die Holzstücke in die Trockenkammer und werden (in diesem Fall) bei 
70°C für 24 Stunden getrocknet. Danach sollte eine Konditionierungsphase eingehalten 
werden, in der die Proben auf Raumtemperatur abkühlen sollten. Hiernach können die 
Belastungstests durchgeführt werden. 
 

 
  
Teststück nach der Delaminierung; Leimfuge war noch komplett geschlossen. 
 

 
    
Feuchteverteilung nach abgeschlossener Delaminierung in %, gemessen in ca. 25-30mm Tiefe. 
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Während die Delaminierung lief, wurde der Aufbau für die Belastungstests vorbereitet. Hierbei 
musste insbesondere darauf geachtet werden, dass die Krafteinleitung rechtwinklig zur 
Angriffsfläche geschah. Außerdem durfte die Fläche der Krafteinleitung nicht überbeansprucht 
werden, so dass nicht das Versagen dieser Fläche maßgebend werden würde. Dafür musste 
eine möglichst große Fläche ausgenutzt werden, was wiederum dadurch begrenzt war, dass 
durch den schrägen Kraftangriff die Gefahr bestand, die Fasern der benachbarten Lamelle 
einzudrücken. Dadurch wiederum hätte der Zylinder der Testmaschine eine Querkraft 
bekommen, was zu Beschädigungen der Maschine hätte führen können.  
Auch die Lagerungen auf der gegenüberliegenden Seite des Zylinders mussten extra 
angefertigt werden, was einigen Aufwand bedeutete.  
 
Die eingeleitete Kraft wurde wieder mit einer Wägezelle gemessen. Zusätzlich maßen wir auch 
die Deformation in Längs- und in Querrichtung wieder mit  Wegaufnehmern.  
Mit Hilfe der gemessenen Wege, die trotz einer hohen eingeleiteten Kraft sehr gering waren, 
konnte nachher an Hand der plötzlich stark ansteigenden  Wegveränderung der genaue 
Zeitpunkt und die genaue Kraft beim Bruch aus den aufgezeichneten Zahlenwerten abgelesen 
werden. 
 
Die erreichten Widerstandswerte der Tests waren für den Auftraggeber zufrieden stellend, 
zumindest insofern, dass die Ergebnisse ungefähr den Erwartungen entsprachen. 
 
Diese letzten Tests waren leider sehr anwendungsorientiert und zielten nicht auf eine 
„Grundlagenforschung“ ab. Das ist natürlich zu verstehen, da der Auftraggeber diese Kosten 
nicht tragen möchte, wenn er wahrscheinlich keinen Nutzen daraus ziehen kann. Trotzdem 
wäre es aus der Sicht von Trätek interessant und von Nutzen gewesen, eine technische Regel 
für diesen Anwendungsfall erstellen zu können. Es ist allerdings auch nicht ausgeschlossen, 
dass in dieser Richtung noch etwas geschieht.  
 
Weitere Aufgaben waren auch immer, die Berichte und Präsentationen für den Auftraggeber 
selbst zu formulieren und bei Treffen vorzutragen.  
 
3b. Vergleich von Verbindungen bei starker Holztrocknung. 
 
In diesem Projekt ging es darum, herauszufinden, wo eine ebenfalls geschraubte 
Leimholzverbindung bei starker Trocknung versagt. Der Auftraggeber, wieder die oben 
genannte Holzbaufirma, hatte an einer bestehenden Holzfußgängerbrücke Probleme mit den 
Anschlüssen von Holzträgern an Holzpfosten: Die Leimhölzer waren mit Maschinenschrauben 
verbunden worden. Durch Trocknung ließ die Spannung zwischen den Elementen nach. Trotz 
Nachziehens der Schrauben war das Ergebnis nicht zufrieden stellend, das heißt, die Spannung 
in der Fuge nicht dauerhaft wieder zu erhöhen. Aus diesem Grund wollte man die 
Verbindungen nachträglich mit Epoxyleim verkleben und zusätzlich mit SFS- WT- Schrauben 
verschrauben. 
Diese Schrauben  besitzen zwei Gewinde in leicht unterschiedlichen Steigungswinkeln, was 
bewirken soll, dass beim Eindrehen in (schon aneinander liegenden) Holzteilen ein 
Anpressdruck in der Fuge entsteht. Davon erhoffte man sich, die Verbindung dauerhaft 
haltbarer ausführen zu können. Da allerdings die besonders im Winter in Nordskandinavien 
sehr niedrige Luftfeuchte einen starken Einfluss auf das Holz hat, sollte verifiziert werden, wie 
haltbar diese Kombination von Verbindungsmitteln ist. Dazu wurde bestimmt, einige 
Teststücke zu produzieren und anschließend auf 4-7% Holzfeuchte herunter zu trocknen, was 
ungefähr der niedrigsten Luftfeuchte im Winter in diesen Breiten entspricht. Das sollte in 
verschiedenen Geschwindigkeiten passieren, damit man einen Eindruck bekommen könnte 
von der Relaxationsfähigkeit Holzes.  
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Technische Informationen: WT-T-8,2 x L / WT-T-6,5 x L 
Material: Kohlenstoffstahl 
Angriff: T40 / T30 
Oberfläche: Durocoat 
Durchmesser: Ø 8,2 mm / Ø 6,5 mm 
 
Spezifikationen der eingesetzten Schrauben. In diesem Fall 160mm lang und mit einem  
Durchmesser von 6,5mm. 
 
Dazu schnitt ich Stücke von fertig gehobelten Fichtenhölzern mit Dimensionen von 95x95mm² 
in Längen von 100mm bzw. 200mm herunter. Jeweils zwei Stücke verleimte ich in der Presse 
mit über 1MPa und für eine Dauer von 24 Stunden, entsprechend den Anforderungen des 
Leimherstellers. Anschließend verschraubte ich jedes Teststück mit vier der oben genannten 
SFS Schrauben. So entstanden vier Stücke von 100mm Länge und vier von 200mm Länge. Die 
Randabstände der Schrauben wurden entsprechend dem Eurocode 5 (Holzbrücken) gewählt. 
Durch die verschiedenen Längen der Probenkörper und die gleichen Schraubenrandabstände 
ergaben sich verschiedene Zwischenräume zwischen den Schrauben. So sollten Unterschiede 
auf Grund von Abstandsunterschieden ermittelt werden können. 
  

 
 
Die verschieden großen Probenkörper. 
 
Nach der Fertigstellung ging es daran, die Proben in verschiedenen Geschwindigkeiten so 
herunter zu trocknen, dass die Endfeuchten von 4-7% auch erreicht werden würden.  
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3.b.a Holztrocknung 
 
Für die Trocknung stehen bei Trätek mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:  Mehrere 
Frischluft/ Abluft(F/A)- Trockenkammern, zwei Öfen zum Darrtrocknen und eine 
Eigenanfertigung mit einer Trocknungssoftware, die für industriell angewendete Trockner 
entwickelt wurde. Letztere Kammer wurde oft eingesetzt zum kontrollierten Trocknen von 
kleinen bis mittelgroßen Proben und stellt ebenfalls eine F/A- Kammer dar.  
 
Das verwendete Holz hatte eine Anfangsfeuchte von 16,5% im Mittel. Das Trocknen auf eine 
bestimmte Feuchte stellt ein Problem dar, da die kapazitiven Handmessgeräte unter 10% 
ungenau werden. In den stationären Geräten ist es nur möglich, einen Feuchtebereich 
anzuwählen, nicht aber einen genauen Wert. So konnte man mit der Software den Vorgang mit 
25°C nur simulieren und herausbekommen, dass der Vorgang etwa 3-4 Wochen dauern würde.  
 

  
 
Darrofen 
 
Auf Grund der Annahme, dass die langsame Trocknung mit 25°C sehr lange Zeit dauern 
würde, wurde alles eingerichtet und ich ließ die Trocknung in Ruhe laufen und kontrollierte 
nur die Randbedingungen. In der Zwischenzeit kamen die anderen vier Teststücke in einen 
anderen Ofen bei einer Temperatur von 70°C.  
 
Aufgrund dessen, das sich die Feuchte nicht messen ließ, war ich hier auf die Erfahrung der 
Kollegen angewiesen bezüglich der Dauer. Bei den schnell getrockneten Proben sah es nach 
einem Tag stark danach aus, dass hier die Leimverbindung fast komplett gebrochen war. 
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So entschieden wir, den Versuch der schnellen Trocknung nach ca. 30 Stunden abzubrechen. 
Nun konnte man durch eine Gewichtsbestimmung, anschließendes Darrtrocknen und erneutes 
Wiegen die Feuchte zum Zeitpunkt des Testabbruchs bestimmen. 
Die Prüfung einer Restfestigkeit entfiel bei diesen Proben: Schon beim Ausdrehen der 
Schrauben zerfielen einige. Dies galt auch für den Rest der Proben, als ich diese an der 
Kreissäge auftrennte. Bis auf sehr wenige Bereiche war die geklebte Verbindung überall 
gebrochen.  
 
Die nachher bestimmte Feuchte zum Zeitpunkt des Testabbruchs lag bei 4%. 
 

 
  
Aufgetrennte, bei 70°C getrocknete, Proben. 
 
 
Als ich die Proben des zweiten Tests nach knapp vier Wochen aus der Trocknung holte und 
ebenfalls wog, darrtrocknete und wieder wog, hatte sich eine Feuchte von 6,2% eingestellt. 
    Diese bei 25°C getrockneten Proben hatten dem Anschein nach nicht so sehr gelitten wie die 
aus den schnellen Tests. Um dies genauer zu bestimmen, schnitt ich auch diese Teile auf. 
Dieses mal allerdings in Größen, die der Norm EN 392- Schubkrafttests für Leimfugen- 
entsprachen. Anschließend wurden diese Proben wieder in der Elektro- mechanischen 
Testmaschine, wie ich sie auch in vorhergehenden Versuchen schon verwendet hatte, auf 
Schub beansprucht. Hierbei wurden die Probenkörper wieder bis zum Bruch beansprucht und 
aus der Fläche der Verbindung und der aufgewendeten Bruchkraft die Bruchspannung 
ermittelt.   
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Aufgetrennte, bei 25°C getrocknete Probe mit intakter Leimfuge. Interessant: 
Die Beschichtung der Schrauben hatte sich bei allen Schrauben beim Herausdrehen gelöst. 
 
Das Ergebnis dieser Tests war überaus positiv. Nur in 7% aller Fälle war der Leim gebrochen, 
in allen anderen Fällen hatte das Holz neben der Leimfuge nachgegeben. Dieses Ergebnis 
entspricht den Anforderungen der EN 386-Leimholz- bezüglich der Bruchspannung und des 
maximal zulässigen Leimbruchanteils bezüglich der Fläche.   
 
Als Fazit in diesem Stadium des Projekts kann man schlussfolgern, dass die Leimfuge nicht in 
einer negativen Weise beeinflusst wird durch die zusätzlich hinzugefügten Schrauben. 
Leider wurden andere Projekte bevorzugt behandelt, so dass keine weiteren Versuche in dieser 
Sache durchgeführt wurden in der Zeit, in der ich dort war.  
 
 
4.Fazit 
 
Das Testwesen ist ein sehr großes und weitläufiges Feld. Es gibt selbst in den relativ simplen 
Tests, wie ich sie durchgeführt habe, schon sehr viele Dinge zu beachten. Deshalb war es gut, 
auf so unglaublich qualifizierte und erfahrene Leute zurückgreifen zu können, wie bei SP 
Trätek. Darüber hinaus herrscht dort eine sehr motivierte Arbeitsatmosphäre ich habe sehr 
offene und hilfsbereite, nette Kollegen kennen lernen dürfen. Ich wurde bezüglich meiner 
Arbeit mit sehr viel Vertrauen behandelt und habe sehr eigenständig arbeiten dürfen und meine 
Ideen wurden stets ernst genommen.   
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