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Förord 
Som en avslutande del i utbildningen till civilingenjör i väg- och vattenbyggnadsteknik vid 
Luleå tekniska universitet ingår detta examensarbete. Arbetet har utförts på avdelningen för 
byggkonstruktion - träbyggnad under sommaren och hösten 2007. Handledare har varit 
Anders Gustafsson på SP Trätek i Skellefteå och Helena Johnsson på Avdelningen för 
byggkonstruktion på LTU, som även har varit examinator. 
 
Examensarbetet är en del i projektet Utveckling av större limmade träkonstruktioner som 
finansieras av TräCentrum Norr. Medverkande företag är bland annat SP Trätek och 
Martinson Group. 
 
Jag vill passa på att rikta ett tack till mina handledare Helena Johnsson och Anders 
Gustafsson. Jag vill också tacka Björn Schneider som har hjälpt mig med försöken och låtit 
mig använda sina försöksresultat. Sist men inte minst vill jag tacka mina nära och kära som 
har stöttat mig under resans gång. 
 
 
 
Luleå, januari 2008 
 
Lotta Johansson Jänkänpää 
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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. 
 



2 BAKGRUND 

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) 
 

5 



2 BAKGRUND 

6 

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) 
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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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= )          (12) 

 
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
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För en symmetrisk överlappsskarv, α = 1, blir 
 

t
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=           (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. 
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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 



3 LITTERATURSTUDIE 

29 

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. 
 

31 



4 MATERIAL OCH METOD 

 
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 

35 



4 MATERIAL OCH METOD 

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. 
 

( )
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π
tanh

f
f

ld
P
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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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Sv. dimensionering, oberoende av t Steurer, t=45 mm
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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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