
  

 

      
      
      
      
      
      
    



Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur tvärkraftskapaciteten i limträ påverkades om den 
förstärktes med inlimmade gängstänger samt att studera samverkan mellan limträ och 
gängstänger. 

En litteraturstudie genomfördes för att ta del av tidigare forskning. Förstärkning av 
tvärkraftskapaciteten hos limträbalkar är ett område där begränsad forskning skett. Ahlskog 
och Ross (2015) berörde detta område om hur limträ förstärkts mot tvärkraftbrott med 
pålimmade träribbor på utsidan. Resultatet från Ahlskog och Ross (2015) visade att deras 
förstärkningsmetod medförde en ökad tvärkraftskapacitet på 11 %. Denna studie var en 
vidareutveckling på Ahlskog och Ross (2015) arbete men med en ny förstärkningsmetod med 
inlimmade gängstänger i olika vinklar mot fiberriktningen.  

Testet bestod av fem olika provserier med åtta prover i varje serie. Provserie 1 var oförstärkt. 
Provserie 2 och 4 var förstärkta med inlimmade gänstänger i två olika vinklar mot 
fiberriktningen och testades med avseende för tvärkraftkapaciteten och jämfördes mot den 
oförstärkta. Provserie 3 och 5 var förstärkta på samma sätt som provserie 2 och 4 men 
provbitarna var klyvda i mitten och testades med avseende på gängstängernas hållfasthet och 
jämfördes mot provserie 2 och 4 för att undersöka samverkan. Provbitarna skruvades fast i två 
anhåll som placerades i tryckprovmaskinen som utsatte provbitarna med belastning tills brott 
inträffade. Maskinen var kopplad till en dator som registrerade samtliga värden i maskinens 
datorprogram Trapezium X. 

Studien resulterade i en ökning av tvärkraftkapaciteten på 13 % för provserie 2 förstärkt 45° 
och 1,0 % för provserie 4 förstärkt 90° jämfört med provserie 1. Samverkan mellan limträ och 
gängstänger resulterade i 32 % samverkan för provserie 2 förstärkt 45° och 4 % samverkan 
för provserie 4 förstärkt 90°. Resultatet hade förbättrats och visat en tydligare ökning av 
tvärkraftskapaciteten om fler felkällor hade beaktats i ett tidigare skede. En av dessa felkällor 
var torrsprickor, vilket resulterade i att provbitarna gav ett lägre värde gentemot de teoretiska 
beräkningarna.  

Framtida studier redovisas i slutet av denna studie.   

 

 

  



Abstract 

The purpose of the study was to investigate how the shear capacity of glulam was affected if 
it was reinforced with glued-in rods and to study the interaction between the glulam and the 
glued-in rods. 

A literature study was conducted to take part of previous research. Reinforcing the shear 
capacity of glulam beams is an area where limited research has taken place. Ahlskog and Ross 
(2015) made a study on this area about how glulam reinforced against cross-force failure with 
glued wooden ribs on the outside. The result from Ahlskog and Ross (2015) showed that their 
reinforcement method resulted in an increased shear capacity of 11%. This study was a further 
development on Ahlskog and Ross (2015) work but with a new reinforcement method with 
glued-in rods at different angles to the fiber direction. 

The test consisted of five different series of samples with eight samples in each series. Sample 
1 was unreinforced. Test series 2 and 4 were reinforced with glued-in rods at two different 
angles to the fiber direction and were tested for shear capacity and compared to the 
unreinforced. Test series 3 and 5 were reinforced in the same way as test series 2 and 4, but 
the test pieces were split in the middle and tested for the strength of the glued-in rods and 
compared to the test series 2 and 4 to investigate the interaction. The test pieces were screwed 
into two supports which were placed in the pressure test machine which subjected the test 
pieces to load until breakage occurred. The machine was connected to a computer that 
registered all values in the machine's computer program Trapezium X. 

The study resulted in an increase in shear capacity of 13 % for test series 2 reinforced 45 ° 
and 1.0% for sample series 4 reinforced 90 ° compared to sample series 1. Interaction 
between glulam and glued-in rods resulted in 32 % interaction for sample series 2 reinforced 
45 ° and 4 % interaction for sample series 4 reinforced 90 °. The result had improved and 
showed a clearer increase in the shear capacity if more error sources had been taken into 
account at an earlier stage. One of these sources of error was dry cracks, which resulted in the 
test pieces giving a lower value than the theoretical calculations. 

Future studies are reported at the end of this study. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Trä har använts som byggnadsmaterial under många hundra år och används även idag i 
omfattande utsträckning. Trä är ett anisotropt material vilket påverkar hållfastheten hos 
virket. Hållfastheten är beroende av fiberriktningen och har en högre hållfasthet parallellt med 
fiberriktningen jämfört med vinkelrätt mot fiberriktningen. 

Limträ är en förädlad träprodukt som i första hand nyttjas för bärande konstruktioner vid stora 
spännvidder då hållfastheten för limträ är högre än vid vanligt trävirke, se Tabell 1. Limträ 
utvecklades under 1920-talet för att förbättra egenskaperna hos trä såsom virkesfel och 
sprickor i virket. Det resulterar i ett mer homogent material. Limträ består oftast av gran och 
är uppbyggd av lameller som limmas ihop till önskade dimensioner. Limträ används idag till 
t.ex. balkar, pelare, bågar och ramar. 
 

Tabell 1. Olika trätypers hållfasthetsvärden. 

 

 

 

När balkarna dimensioneras för långa spännvidder kan sadelbalkar användas. Sadelbalkarna 
har minst tvärsnitt vid dess upplag samtidigt som tvärkrafterna är som störst där enligt Carling 
(2008). Det medför att tvärkrafterna blir avgörande vid dimensionering och inte böjmomentet 
vid mitten av balkarna. Genom att förstärka balken vid dess ändar skulle det enligt teorin 
kunna användas ett mindre tvärsnitt vid balkarnas upplag och därmed minimera 
materialanvändningen, se Figur 2. 

Det finns tidigare forskning hur böjhållfastheten hos limträbalkar kan förstärkas. 
Förstärkningar av böjhållfastheten kan ske på flera olika sätt. Trä, kolfiber, stål, 
aluminiumplattor och glasfiber är några metoder som har använts vid tidigare studier för 
nedböjning (Tadeu Mascia, Augusto Abade Bertoline, Donizeti Baságlia, & Fazendeiro 
Donadon, 2018). Tillvägagångssättet för experimenten är att de olika materialen fästs vid 
undersidan av limträbalkarna. Sedan utsätts balkarna för tryckprovningar tills brott uppstår.  

Förstärkning av tvärkraftskapaciteten hos limträbalkar är ett område där begränsad forskning 
skett. Denzler och Gloz (2007) testar tvärkraftskapaciteten enligt den europeiska standarden 
EN 408. Men de undersöker inte hur balkarna kan förstärkas. Ahlskog och Ross (2015) 
genomför en studie om tvärkraftsförstärkning i sitt examensarbete. De studerar hur 
sadelbalkar kan förstärkas för tvärkrafter. Två träribbor limmas fast utanpå varje provbit 50° 

Trätyp E-modul (MPa) Tryck parallelt 
fiberna (MPa) 

C14 4700 16 
C24 7400 21 

GL28cs 10400 24 
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mot fiberriktningen och sedan tryckprovas provbitarna. Studien resulterade i att 
tvärkraftskapaciteten ökade med 11 %. 

Hållfastheten är beroende av fiberriktningen då trä är ett anisotropt material. Hållfastheten hos 
trä är högre parallellt med fiberriktningen jämfört med vinkelrätt mot fiberriktningen. 
Tvärkrafterna som uppstår i balkarna kommer verka vinkelrätt fiberriktningen och vara störst 
ute vid upplagen, se Figur 1. Detta medför att balkarna kommer dimensioneras efter 
tvärkrafterna de utsätts för. 

 

Figur 1 Balk och tvärkraftsdiagram 

Genom att förstärka balkarna med inlimmade gängstänger ute vid upplagen kunde enligt 
teorin tvärkraftskapaciteten öka med upp till 20 % om de införs i 45° från fiberriktningen 
(Dietsch & Brandner 2015). Då tvärkrafterna var störst vid upplagen skedde förstärkningarna 
där. Studien undersökte två olika förstärkningar där ena blev förstärkt 45° från fiberriktningen 
och den andra 90° från fiberriktningen, se Figur 2. 

 

Figur 2. Sadelbalk förstärkt med gängstänger i 45° respektive 90° från fiberriktningen. 
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Dietsch & Brandner (2015) Genomförde en teoretisk studie där var och hur i teorin 
förstärkningar av limträbalkar med självborrande skruvar skulle utföras med hänsyn till de 
moment och de tvärkrafter de utsätts för. De menar att skruvarna kan ha ett brett 
användningsområde och är ett ekonomiskt fördelaktigt sätt att förstärka limträbalkar både för 
upplags- och momentkrafter. Enligt deras beräkningar kan tvärkraftskapaciteten i balkarna nå 
en ökning på 20 % vid sprickfria tvärsnitt och normala konstruktionsförhållanden. För att få 
denna hållfasthetsökning ska skruvarna införas med en vinkel på 45° från fiberriktningen då 
hållfastheten hos skruvarna är större i drag än dess skjuvhållfasthet. 

En metod som beskriver hur skjuvhållfastheten hos trä kan undersökas är den europeiska 
standarden EN 408. Standarden baseras i korta drag på att provbitar förstärkta med stålplattor 
på dess bredd belastas med två motriktade krafter 14° från fiberriktningen. Denzler och Glos i 
Determination of shear strength values according to EN 408 (2006) undersökte metoden och 
hur den förhöll sig till en tidigare standard kallad EN 338. I studien framgår det att 
skjuvhållfasthetsvärdena i de olika standarderna inte stämmer överens då proverna i EN 408 
får högre hållfasthetsvärden. Denzler & Glos (2007) menar att metoden inte tar hänsyn till 
faktorer som virkesfel, sprickor och kvistar då provbitarna har små dimensioner och därmed 
får skjuvhållfastheten högre värden. Däremot understryker både Denzler & Glos (2007) och 
Ehrhart & Brandner (2018) att det inte förekommer en ökning i skjuvhållfastheten med ökad 
densitet på materialet vilket är angivet att det ska göra i EN 338. 
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Flera studier som använder detta förfarande uppmärksammade att limmet som används för att 
fästa stålplattorna har en tendens att släppa vilket ger skjuvhållfastheten felaktiga värden. 
Anderson och Odén (2009) menar att höga spänningskoncentrationer uppstår vid ändarna på 
plåtbitarna under tryck vilket medför att de släpper. I deras studie undersöker de två olika 
modifierade EN 408-metoder där båda bygger på att försöka jämna ut 
spänningskoncentrationerna. Detta löstes genom att skruva dit plåtbitarna istället för limma, 
med detta förfarande är det även möjligt att återanvända stålbitarna till varje trycktest. 
Metoderna kallas EN 408-skruv och EN 408-krycka där den förstnämnda ser ut som vanliga 
EN 408, se Figur 3. EN 408-krycka ser däremot annorlunda ut där krafterna appliceras längs 
fiberriktningen med hjälp av vinklade stål som sträcker sig in över provbitarnas bredd, se 
Figur 4. Anledningen till den ändrade uppställningen var att reducera krafterna som uppstår 
vinkelrätt fibrerna i vanliga EN 408. 

 

 

Figur 3. Anderson och Odén (2009) EN 408. 



5 

 

  

Temperaturskillnader påverkar materialens egenskaper olika. Trä ger en minskad hållfasthet 
vid högre temperaturer men hållfastheten påverkas även av träets fuktkvot och densitet. Om 
fuktkvoten i träet ökar minskar dess hållfasthet. För densiteten är det tvärt om, om densiteten 
ökar, ökar även hållfastheten. Fuktkvoten påverkar även hur träet rör sig, träet krymper när 
fuktkvoten minskar och sväller när den ökar. Krympning/svällning sker olika beroende på 
träets tvärsnitt. Längs fiberriktningen sker krympning/svällning med 0,01 % för varje 
procentändring av fuktkvoten och tvärs fiberriktningen sker det med 0,2 %. 
Stål är också temperaturberoende och dess egenskaper påverkas av temperaturskillnader. Stål 
töjs vid högre temperaturer och krymper vid lägre temperatur.  Längdutvidgningskoefficient 
för stål är 𝛼 = 1,2 ∗ 10   /°𝐶. Beroende på vilket miljö materialet vistas i är det viktigt att 
tänka på hur materialen kommer att bete sig vid temperaturskillnader och vilken effekt det 
kan få på konstruktionen. (Isaksson, Mårtensson & Thelandersson, 2016) 

Inlimmade gängstänger används för att förbättra träets egenskaper. Hållfastheten vinkelrätt 
mot träets fibrer och skjuvhållfastheten kan förhöjas genom förstärkningar av gängstänger i 
kritiska zoner. Gängstänger fungerar som armeringen i betong. Det finns flertalet typer av 
balkar där förstärkningar vinkelrätt mot fibrerna är viktiga. Avsmalnande och böjda balkar, 
balkar med urtagning i ändarna och balkar med urtagna hål är exempel på detta. 

Figur 4. Anderson och Odén (2009) EN 408-krycka. 
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Användningen av inlimmade gängstänger vid balkars upplag ökar skjuvhållfastheten hos 
virket vilket förhindrar tidiga sprickbildningar. Inlimmade gängstänger eller självborrande 
skruvar bidrar till en betydande ökning av skjuvhållfastheten hos balkar vid en infästning i 
intervallet 23 till 45° från fiberriktningen enligt Trautz & Koj (2008). Balkar förstärkta för 
skjuvning kan även öka tryckhållfastheten vid böjning. Gängstänger är att föredra framför 
självborrande skruvar då de har en högre styvhet vilket ger en större ökning av 
tvärkraftskapaciteten enligt Steiger et al. (2015). Men det är en mer krävande process att 
tillämpa i praktiken. För att uppnå optimal ökning av tvärkraftskapaciteten vid inlimmade 
gängstänger skall flera faktorer undvikas. Felvinklade borrhål, felvinklade gängstänger i 
borrhålen och inte fullständig isättning av gängstänger är felkällor som ska undvikas. (Steiger 
et al., 2015) 

Inlimmade gängstänger i limträ har använts i Sverige sedan 1980-talet. Det har under en lång 
tid pågått forskning hur t.ex. ramverk kan förstärkas i de kritiska zonerna på bästa sätt. Flera 
olika limtyper har använts sedan introduktionen på 80-talet. I början användes vanligt trälim 
Fenol-resorcinollim (PRF) som är bäst lämpat för fingerskarvat limträ. Alltså inte optimalt vid 
limning mellan metall och trä. Sedan användes epoxilim (EPX) som passade bättre än PRF då 
EPX är tillverkat med syfte att fungera mellan metall och trä. På senare tid har en tredje 
limtyp börjat användas mer frekvent, nämligen polyuretanlim (PUR). PUR är en limtyp som 
är mer universal och fungerar mellan trä och diverse andra material. PUR tål konstant 
vattenbelastning, se Bilaga 2. Två-komponents PUR- och EPX-limmer används ofta i 
inlimmade gängstänger i t.ex. Storbritannien, Sverige, Tyskland och Nya Zeeland. 
(Tlustochowicz, Serrano, & Steiger, 2010). Se Bilaga 2 för limtypernas produktdatablad. 

Under tre år i slutet av 1990-talet genomfördes ett europeiskt forskningsprojekt där tre typer 
av lim testades på diverse olika sätt för att fastställa vilka limtyper som lämpar sig bäst vid 
inlimmade gängstänger. Alla limtyper behandlades och härdades under samma 
förutsättningar. De tre limtyperna som testades var fenol-resorcinillim (PRF), epoxilim (EPX) 
och polyuretanlim (PUR). Alla gängstänger utsattes för utdragningsexperiment. Efter att alla 
experimenten och analyser var genomförda redovisades resultat. Limtypen som presterade 
sämst enligt detta experiment var fenol-resorcinillim följt av polyuretan- och epoxilim som 
presterade bäst. (Serrano, 2001) 

Hållfastheten hos inlimmade gängstänger beror väldigt mycket på ett korrekt utförande. 
Huvudsyftet för limmet vid inlimmade gängstänger är att åstadkomma en homogen anslutning 
mellan limträet och stängerna. Detta för att effektivt överföra och motstå laster på ett mer 
verksamt sätt. Målet är att hela tiden under konstruktionsfasen se till att limanslutningarna 
inte är de svagaste länkarna i fogarna, träet ska alltid gå till brott först. Vid val av limtyper är 
det flera faktorer som spelar in. Hänsyn måste tas till både mekaniska och geometriska 
aspekter. Exempel på det är limmens vidhäftningsstyrka, borrhålens diametrar jämfört med 
gängstängernas diametrar, tjockleken på limlinjerna, gängstängernas diametrar och 
inborrningsdjupen för gängstängerna. Allt detta för att undvika att limfogarna inte ska vara 
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den bristande faktorn i anslutningen mellan gängstängerna och limträet. (Steiger, Gehri, & 
Widmann, 2006) 

När gängstängerna placeras i limträbalkarna som har borrats upp i diametrar som överstiger 
stängernas diametrar är det viktigt att limmen har en god förmåga att fylla igen dessa hålrum. 
Detta examensarbete testar en håldiameter som överstiger stängernas diametrar med 0,5 mm. 
Om limmen inte klarar av att uppfylla dessa kriterium kommer det bildas luftbubblor i 
limfogarna vilket kan medföra att fogarna blir de svagaste länkarna. Epoxilimmen är bra på 
att fylla igen dessa hålrum och gjort att det är träet som går till brott först även vid sådana 
situationer (Bengtsson och Johansson 2001). Undersökningen genomfördes i ett laboratorium 
där utdragstester gjordes för att se hur bra limmen hade lyckats fylla igen hålrummen. 

För att uppnå den förväntade hållfastheten är det viktigt för limmen att härda under 
gynnsamma och konstanta förhållanden. Temperaturer och luftfuktigheter är två viktiga 
aspekter. För att uppfylla dessa villkor ställs det höga krav på en strikt kontroll under limmens 
härdningsperiod. Som ett resultat av detta ses behovet av kontrollerade förhållanden som en 
av de största begränsningarna för att kunna montera gängstänger ute på arbetsplatserna. 
(Steiger et al., 2015) 

1.1.1 Tidigare studier vid Högskolan i Gävle 

Detta examensarbete kommer vidareutveckla Ahlskog och Ross (2015) arbete och undersöka 
hur inlimmade gängstänger i limträ kan öka tvärkraftskapaciteten samt samverkan mellan 
gängstänger och limträ. Gängstänger används för olika sorters limträförband och är ett 
lämpligt material att tillämpa vid förstärkningar av limträ. 

Ahlskog och Ross (2015) och Skytt och Brink (2016) undersökte hur limträ kan 
tvärkraftsförstärkas med träribbor. Ahlskog och Ross (2015) limmade fast träribbor på 
provbitarna och jämförde dem med oförstärkta bitar. Skytt och Brink (2016) undersökte tre 
variabler, oförstärkta, limmade träribbor och träribbor som var infrästa i provbitarna. De båda 
arbetena använde sig utav en förenklad EN 408-metod vid infästning av provbitarna i 
anhållen. Bitarna förborrades och skruvades fast i anhållen istället för att limmas enligt EN 
408. Tvärkraftskapaciteten ökade i båda arbetena. Provningen med infrästa träribbor 
resulterade i den största ökningen med 16 % högre tvärkraftskapacitet jämfört med de 
oförstärkta provbitarna.  



8 

 

1.2 Syfte och allmän metod 

Syftet med studien var att undersöka hur tvärkraftskapaciteten i limträ påverkades om den 
förstärktes med inlimmade gängstänger samt att studera samverkan mellan limträet och 
gängstängerna. 

Frågeställningar: 

 Kunde inlimmade gängstänger ge en betydande ökning av tvärkraftskapaciteten för 
limträ? 

 Vilken vinkel mot fiberriktningen bidrog till den högsta ökningen av 
tvärkraftskapaciteten vid inlimmade gängstänger i limträ?  

 Vilken samverkan hade limträ och gängstänger? 

Målet med studien var att se en betydande ökning av tvärkraftskapaciteten i limträ med 
förstärkning av inlimmade gängstänger. Det kunde leda till minskade tvärsnitt och mindre 
materialanvändning. Ytterligare ett mål var att identifiera hur stor samverkan mellan stål och 
trä var vid tvärkraftsförstärkning. 

Provningen beaktade en dimension av gängstänger Ø6mm och en typ av limträ (GL28cs) 
57*270mm. Provbitarnas mått anpassades efter tidigare utförda arbeten. Studien anpassades 
efter befintlig drag- och tryckprovmaskin samt efter de anhåll som tillverkades i Ahlskog och 
Ross (2015) arbete. Studien beaktade endast tvärkraftskapaciteten och ingen hänsyn togs till 
momentkapaciteten. En limtyp användes, polyuretanlim. 

Förväntade resultatet var att de förstärkta provbitarna skulle ha högre tvärkraftskapacitet än de 
oförstärkta. Gängstänger som var inskruvade i 45° från fiberriktningen antogs ha något högre 
kapacitet jämfört med de som blev inskruvade vinkelrätt mot fiberriktningen. Samverkan 
studerades för att undersöka hur gängstängerna och limträet samverkade med varandra i de 
förstärkta provserierna. Samverkan beräknades enligt följande ekvation: 

Samverkan = 
ö ä  ö ä  

ä  ö ä   
  [%] 

Full samverkan mellan gängstänger och limträ antogs inte.  

En förstudie genomfördes för att undersöka hur de kluvna provbitarna reagerade vid 
provtryckningen samt vilken borrdiameter som var lämpligast med anseende på limmets 
fördelning i borrhålen.  
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2 Metod och genomförande 

2.1 Introduktion 

Forskningsprojektet undersökte fem olika provserier med åtta provbitar i varje. Första 
provserien var oförstärkt. Fyra provserier förstärktes med två stycken 6 mm gängstänger 
vardera. Två provserier där stängerna infördes i 45° från fiberriktningen samt två provserier 
där de infördes i 90°. Två av dessa serier genomfördes för att studera samverkan mellan limträ 
och gängstänger i både 45° och 90°. Detta genom att bitarna klyvdes längs fiberriktningen, se 
Figur 5. 

 

 

 

Figur 5. Provseriernas utformning. 
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Provbitarna skruvades fast i anhållen och tryckprovades sedan i maskinen Shimadzu 
Autograph AG-X. Mätningarna skedde enligt den europeiska standarden EN 408 för att mäta 
tvärkraftskapaciteten hos provbitarna. Sedan genomfördes statistisk analys på samtliga 
provresultaten vilka redovisas i 3.3 Sammanställning av resultat. 

2.2 Inledande arbete 

2.2.1 Teoretisk beräkning 

Syftet med beräkningarna var att kontrollera att provbitarna går i brott innan 100kN vilket var 
provmaskinens maximala tryckkraft se 2.8 Maskin och datainsamling. Men även att studera 
hur teorin överensstämde med praktiken. 

Provbitarnas kapacitet var baserade på Ahlskog och Ross (2015) studie vilket erhöll ett värde 
på 50 kN. De förstärkta bitarnas kapacitet bestämdes genom beräkningar på stängernas skjuv- 
och dragkapacitet och addera detta till träbitarnas kapacitet.  

Stängerna som implementerades i 45° tog både skjuv- och dragkrafter där Vx representerade 
dess totala hållfasthet, se Figur 6. De stänger som implementerades i 90° blev enbart belastade 
med skjuvkrafter. Detta medförde att stängerna i 45° hade ett högre hållfasthetsvärde då 
stängernas skjuvkonstant var lägre än dess dragkonstant. Då dimensionerande värden erhölls 
så användes ingen säkerhetsfaktor vid beräkningarna. Beräkningarna var utförda enligt 
Isaksson och Mårtensson (2016). 

  

Figur 6. Krafter för gängstång i 45°. 
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Refrensbitarnas beräknade hållfasthet = 50kN 
Gängstång: ∅6                 
𝐴 = 𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑖𝑑 𝑔ä𝑛𝑔𝑎𝑛 = 20.1 𝑚𝑚                     
𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 8.8 = 𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 ℎå𝑙𝑙𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡𝑠𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠  
𝑓 = 𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑔𝑟ä𝑛𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝å ℎå𝑙𝑙𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡𝑠𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 = 800 𝑀𝑝𝑎  

Stängernas skjuvkapacitet ges av:  
𝐹 , =  𝛼 ∗ 𝑓 ∗ 𝐴 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑒𝑟  

𝑆𝑘𝑗𝑢𝑣𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝐹ö𝑟 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 8.8 =>  𝛼 = 0.6  

𝐹 , = 0.6 ∗ 800 ∗ 20.1 ∗ 10 ∗ 2 = 19.3 𝑘𝑁  

Bitens totala hållfasthet med stänger implementerade i 90° 

𝐹 = 50 + 19.3 = 69.3 𝑘𝑁  

Stängernas dragkapacitet ges av: 
𝐹 , = 𝑘 ∗ 𝑓 ∗ 𝐴 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑒𝑟   

Där dragkonstanten 𝑘 = 0.9 

𝐹 , = 0.9 ∗ 800 ∗ 20.1 ∗ 10 ∗ 2 = 28.9 𝑘𝑁  

Bitens totala hållfasthet med stänger implementerade i 45° 
 

𝐹, , = 𝐹 , + 𝐹 , ∗ cos 45 

 
𝐹, = (28.9 + 19.3) ∗ cos 45 = 34.1 𝑘𝑁  

𝐹 = 50 + 34.1 = 84.1 𝑘𝑁  

Beräkningarna enligt Eurokod 5 gav ett totalt hållfasthetsvärde på 65.6 kN, se Bilaga 1. 

2.2.2 Förstudie 

En förstudie genomfördes för att undersöka hur de kluvna provbitarna reagerade vid 
trycksättningen. Syftet med de kluvna provbitarna var att studera vilken hållfasthet 
gängstängerna hade. För att uppnå detta klyvdes provbitarna på mitten längs fiberriktningen, 
se Figur 5. Trycksättningen genomfördes enligt tidigare studier av Ahlskog och Ross (2015) 
samt Skytt och Brink (2016). Då anhållen från dessa studier var en obeprövad metod 
angående de kluvna provbitarna, krävdes en förstudie för att undersöka hur anhållen reagerade 
vid trycksättningen. Resultatet av trycksättningen ses i Figur 7 och visade att ingen vridning 
av provbitarna uppstod. Ren skjuvning inträffade i det kluvna snittet. 
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Figur 7. Resultat förstudie. 

Förstudien undersökte även val av borrdiameter. Syftet var att se hur limmet fördelade sig 
beroende på borrhålens diametrar. Provbitarna som undersöktes hade diametern 5 respektive 
5,5mm. Limmet fördes in i hålen med hjälp av en slang se 2.6 framställning av provbitar. 
Gängstängerna med diametern 6mm skruvades in i de förborrade hålen. Provbitarna härdades 
i en vecka innan de klyvdes. Resultatet visade att i 5mm fördelades limmet längs hela gängan 
medan i 5,5mm var limmet sämre fördelat, se Figur 8. Det inledande arbetet visade att en 
borrdiameter på 5mm var det bästa alternativet. 

 

Figur 8. Resultat förstudie. 
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2.2.3 Provbitar 

Provbitarnas mått baserades på tidigare utfört arbete av Ahlskog och Ross (2015). Måtten på 
provbitarna var 42*180*225mm och kapades med en vinkel på 14° från fiberriktningen, se 
Figur 9. Provbitarna beräknades att uppnå skjuvhållfastheten 50 kN (Ahlskog och Ross, 
2015).  

På de förstärkta provbitarna valdes ett specifikt avstånd mellan gängstängerna för att 
minimera dess inverkan på anhållen vid belastningen. Placeringen av gängstängerna valdes 
enligt samma anledning som ovan. Detta redovisas i Figur 9 tillsammans med måtten för 
klyvningen som baserades på anhållens utsträckning över provbitarnas bredder. 
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Figur 9. Mått provbitar, centrumavstånd gängstänger och klyvning. 
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2.2.4 Borriggar 

För att samtliga borrhålen skulle uppnå likvärdiga placeringar tillverkades två riggar 
bestående av två reglar, vardera med måtten 120*45mm som sedan skruvades ihop för att 
stabilisera provbitarna. Reglarna figursågades efter provbitarna i en vinkel på 45° och 90° ± 
14° för att möjliggöra borrningar i vertikal riktning, se Figur 10 & 11. Detta för att underlätta 
borrningsprocessen samtidigt som risken för sned- och felborrningar minimerades. 

 

Figur 10. Borrigg anpassad för borrning i 45° från fiberriktningen.  

 

 

Figur 5. Borrigg anpassad för borrning i 90° från fiberriktningen. 
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2.3 Anhåll 

Det användes samma anhåll som tillverkades av Ahlskog och Ross (2015). Anhållen 
baserades på en beprövad EN 408-metod som är en europeisk standard vid 
skjuvbrottsprövning av laminerade trämaterial, och var därmed en lämpad metod att använda 
för denna studie. Anhållen visas i Figur 12. 

 

Figur 12. Anhållen. 
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2.4 Material 

5st Limträbalk (GL28cs), dimension 56*270*4000mm 
16st Gängstänger Ø6 á 1m 
6st M6 muttrar 
Bågfil 
Anhåll 
Vinkelhake 
Linjal 
3*40mm borr 
5*50mm borr 
5*315mm borr 
4,5*36mm träskruv 
Bits 
Spännband 
Tving 
Pelarborrmaskin 
Klyvsåg 
Bandsåg 
Skruvdragare 
Slipmaskin 
Polyuretanlim 
Slang till lim 
Plasthandskar 
Planhyvel 
OSB-skiva 
 

  



18 

 

2.5 Provserier 

Provserie 1 - provbit utan förstärkning, se Figur 13. 

Provserie 2 - provbit med förstärkning med två inlimmade gängstänger Ø6 i 45° lutning mot 
fiberriktningen, se Figur 13. 

Provserie 3 - provbit klyvd i mitten längs fiberriktningen samt förstärkning med två 
inlimmade gängstänger Ø6 i 45° lutning mot fiberriktningen, se Figur 13. 

Provserie 4 - provbit med förstärkning med två inlimmade gängstänger Ø6 i 90° lutning mot 
fiberriktningen, se Figur 14. 

Provserie 5 - provbit klyvd i mitten längs fiberriktningen samt förstärkning med två 
inlimmade gängstänger Ø6 i 90° lutning mot fiberriktningen, se Figur 14.  

 

Figur 6. Kraftpåverkan provserie 1, 2 & 3. Provserie 2 & 3 utsattes gängstängerna för dragkrafter. 
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Figur 74. Kraftpåverkan provserie 4 & 5. Gängstänger utsattes för tryckkrafter. 

 
 

2.6 Framställning av provbitar 

Provningen bestod av fem provserier med åtta provbitar i varje serie. Ytterligare en bit i 
reserv till varje provserie, utifall fel skulle inträffa. Fem stycken fyra meters limträbalkar 
(GL28cs) i dimension 56*270mm beställdes. Limträbalkarna planhyvlades ner till 42mm, 
därefter sågades provbitarna ut till 180*225mm i klyvsågen enligt Figur 15. 

 
Figur 85. Modell för sågning av provbitarna. 

Provserierna utgick från samma dimensioner på provbitarna men med olika arbetsprocesser. 
Provserie 1 berörde endast limträbalkens hållfasthet, därför behövdes inga ytterligare 
arbetsprocesser tillämpas förutom borrningar för infästningen av anhållen.  
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2.6.1 Arbetsprocess för provserie 2 och 4 

Placeringarna för måtten ritades med linjal och vinkelhake. Provbitarna spändes därefter fast 
med en tving i borrigg 45° och borrigg 90°. Två styrhål borrades för hand med en 5*50mm 
borr i en skruvdragare. Borrigg placerades i en pelarborrmaskin och ett av hålen borrades med 
5*50mm borr. Sedan byttes borr från 5*50mm till 5*315mm och borrade i samma hål, se 
Figur 16. 

 

Figur 96. Borrning med kort borr och lång borr. 
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Sedan borrades provbitarna för hand då pelarborrmaskinen hade ett maximalt borrdjup på 
180mm. Handborrningen genomfördes med en 5*315mm borr i skruvdragare, se Figur 17. 
Samma procedur upprepades för det andra hålet. 

 

Figur 107. Handborrning. 
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Borrhålen blåstes rent med tryckluft. Lim fördes i hålen med hjälp av en slang. Denna studie 
använde sig av ett polyuretanlim av märket Illbruck (PU204), se Figur 18. 

 

Figur 118. Polyuretanlim och limning. 

Två muttrar låstes fast på änden av gängstängerna och fästes i en skruvdragare. Provbitarna 
spändes fast i en arbetsbänk och gängstängerna gängades in med hjälp av skruvdragaren, se 
Figur 19. Gängstängerna avslutades 5-10mm innan utgångssidorna. Viktigt att tänka på var 
vilket håll gängstängerna gängades in ifrån. Detta för att undvika kontakt med anhållen, se 
Figur 20. Överflödigt lim torkades av med papper. 

 

Figur 129. Ingängning av gängstång 
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Figur 20. Inskruvning av gängstängerna i 45° respektive 90°. 

Kvarvarande gängstänger sågades av med en bågfil. Därefter slipades provbitarna i 
slipmaskinen för att släta till ytan och ta bort de utstickande stålen Figur 21. 

 

Figur 131. Sågning och slipning av gängstängerna. 
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Markering av borrhålen för skruvinfästningar till anhållen. Därefter borrades fyra hål med 
4,5*36mm borr på vardera sidan, se Figur 22. 

 

Figur 142. Märkning och borrning för anhållen. 

2.6.2 Arbetsprocess för provserie 3 och 5 

Borrningen skedde enligt samma procedur som 2.6.1 Arbetsprocess för provserie 2 och 4. 
Provbitarnas mittlinje längs fiberriktningen ritades ut enligt mallen. Provbitarna sågades itu i 
en bandsåg enligt Figur 23. Sedan blåstes borrhålen rent med tryckluft. 

 

Figur 153. Mall för klyvning och bandsåg. 
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Båda delarna lades bredvid varandra och lim fördes i de hål som hade minst borrdjup, se Figur 
24.  

 

Figur 164. Limning. 
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Gängstängerna gängades in i vardera limmade hål försiktigt för att hinna torka bort 
överflödigt lim som sipprade ut ur hålen. Detta var ett kritiskt moment, inget lim fick 
förekomma mellan träbitarna eftersom denna provserie endast skulle undersöka hållfastheten 
hos gängstängerna. Sedan fylldes de kvarvarande delarna av de två hålen med lim. 
Provbitarna lades mot varandra på en arbetsbänk så att gängstängerna gick in i motsvarande 
hålen, se Figur 25 

 

Figur 175. Inskruvning av gängstängerna klyvda provbitar. 

 
 

 
 



27 

 

En tving användes för att spänna fast provbitarna i rätta lägen tills gängstängerna var helt 
inskruvade, se Figur 26. Gängstängerna gängades in och avslutades 5-10mm innan 
utgångssidorna. 

 

Figur 186. Inskruvning av gängstänger. 

Sågningen, slipningen av gängstängerna och borrningen av skruvinfästningen till anhållen 
skedde enligt samma procedur som tidigare anvisat se 2.6.1 Arbetsprocess för provserie 2 och 
4.  

  



28 

 

2.7 Provning 

Tidigare tillverkade leder av Ahlskog och Ross (2015) användes för att centrera lasten i 
riggen, se Figur 27. 

 

Figur 197. Leder till anhållen 

Anhållen skruvades fast i provbitarna med fyra skruvar på vardera sidan. Sedan placerades 
anhållen i maskinen med hjälp av lederna. Spännremmarna säkrade upp anhållen. Därefter 
trycksattes samtliga provserier enligt Figur 28. 

 

Figur 208. Tryckprovning 



29 

 

2.8 Maskin och datainsamling 

Tryckprovningen utfördes med en maskin av märket Shimadzu av modellen Autograph AG-X 
plus, se Figur 29. Provbitarna belastades med en hastighet av 2 mm/min. Maximal belastning 
för maskinen var 100 kN och vid testerna registrerades krafter och förflyttningar i 
provbitarna. Maskinen slog ifrån automatiskt när de aktuella tryckkrafterna understeg 75 % av 
den maximalt uppmätta för provbitarna. Maskinen var sammankopplad med en dator som 
automatiskt registrerade de uppmätta data i maskinens datorprogram Trapezium X. 
Programmet beräknade kontinuerligt fram provseriernas medelvärde och standardavvikelse av 
de uppmätta värdena. 

 

Figur 219. Shimadzu Autograph AG-X plus. 
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3 Resultat 

3.1 Resultat 

Sammanställningen från tryckprovningen redovisas nedan. I Bilaga 3 redovisas samtliga 
brottbilder för provbitarna. 

3.1.1 Provserie 1 oförstärkt 
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3.1.2 Provserie 2 förstärkt 45° 
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3.1.3 Provserie 3 klyvd 45° 
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3.1.4 Provserie 4 förstärkt 90° 
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3.1.5 Provserie 5 klyvd 90° 
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3.2 Analys av resultat 

3.2.1 Provserie 1 oförstärkt 

Normalfördelning antas för samtliga provserier. Provserie 1 hade ett medelvärde på 50,41 kN 
och ett karakteristiskt värde på 44,48 kN vilket redovisas i Figur 30. Standardavvikelse på 
3,65 kN redovisas i 3.1.1 Provserie 1 oförstärkt. 

 

Figur 30. Normalfördelning provserie 1. 
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3.2.2 Provserie 2 förstärkt 45° 

Provserie 2 hade ett medelvärde på 56,72 kN och ett karakteristiskt värde på 40,37 kN vilket 
redovisas i Figur 31. Standardavvikelse på 9,97 kN redovisas i 3.1.2 Provserie 2 förstärkt 45°. 

 

Figur 221. Normalfördelning förstärkt 45°. 
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3.2.3 Provserie 3 klyvd 45° 

Provserie 3 hade ett medelvärde på 19,8 kN och karakteristiskt värde på 13,47 kN vilket 
redovisas i Figur 32. Standardavvikelse på 3,86 kN redovisas i 3.1.1 Provserie 3 klyvd 45° 

 

Figur 232. Normalfördelning provserie 3 klyvd 45°. 
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3.2.4 Provserie 4 förstärkt 90° 

Provserie 3 hade ett medelvärde på 50,94 kN och karakteristiskt värde på 39,24 kN vilket 
redovisas i Figur 33. Standardavvikelse på 7,13 kN redovisas i 3.1.1 Provserie 4 förstärkt 90°. 

 

Figur 243. Provserie 4 förstärkt 90°. 
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3.2.5 Provserie 5 klyvd 90° 

Provserie 5 hade ett medelvärde på 13,15 kN och karakteristiskt värde på 10,68 kN vilket 
redovisas i Figur 34. Standardavvikelse på 1,5 kN redovisas i 3.1.1 Provserie 5 klyvd 90°. 

 

Figur 254. Provserie 5 klyvd 90°. 

  

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fr
ek

ve
ns

Kraft (kN)

Normalfördelning

Provserie 5



40 

 

3.3 Sammanställning av resultat 

3.3.1 Sammanställt normalfördelningsdiagram 

Sammanställt normalfördelningsdiagram för samtliga provserierna, se Figur 35. 

 

Figur 265. Sammanställt normalfördelningsdiagram  
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3.3.2 Tabell av uppmätta värden 

Tabell 2. Uppmätta värden. 

 

 

3.3.3 Medelvärden  

Provserie 1 resulterade i ett medelvärde på 50,46 kN. Provserie 2 förstärkt 45° resulterade i ett 
medelvärde på 56,72 kN vilket motsvarade en ökning av tvärkraftskapaciteten på drygt 
13 % gentemot provserie 1. Provserie 4 förstärkt 90° resulterade i ett medelvärde på 50,95 kN 
vilket motsvarade en ökning på 1,0 % gentemot provserie 1. Provserie 3 och 5 som 
undersökte gängstängernas hållfasthet resulterade i medelvärden på 19,8 samt 13,1 kN, se 
Figur 36. 

 

Figur 276. Stapeldiagram av medelvärden. 

50,4

56,7

19,8

50,9

13,2

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5

M
ed

el
vä

rd
e 

(k
N

)

Provserie

Medelvärde



42 

 

3.3.4 Karakteristiska värden 

Karakteristiska värdena bestämdes efter de uppmätta medelvärdena (m) och 
standardavvikelserna (𝜎) och beräknades enligt 𝐹 = 𝑚 − 1,64 ∗ 𝜎 (kN). Karakteristiska 
värden för samtliga provserierna redovisas i Figur 37.  

 

Figur 287. Stapeldiagram av karakteristiska värden. 
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4 Diskussion och analys 

4.1 Metod 

Den här studien använde sig av limtypen polyuretanlim. Det var en limtyp som var universal 
och fungerade vid limning mellan trä och diverse andra material såsom metall, hård plast, sten 
och keramik. Möjligheten att använda en tvåkomponents epoxilim undersöktes. Men 
tvåkomponents-lim ställde högre krav på tillverkningen då det krävde att de båda 
komponenterna blandades ihop i samma proportioner. Då polyuretanlimmet var ett 
enkomponents-lim ansågs det som ett lämpligt val vid förberedningen av provbitarna, då 
limmet förenklade tillverkningsprocessen jämfört med ett tvåkomponents-lim. Enligt tidigare 
studier (Serrano, 2001) fungerade polyuretanlim tillfredsställande jämfört med epoxilim. 
Därav valdes polyuretanlim till denna studie. 

Valet av gängstängerna baserades på tryck- och dragprovmaskinens kapacitet. Gängstängerna 
fick inte ha en dimension som medförde att tvärkraftskapaciteten i de förstärkta provbitarna 
översteg 100 kN. Teoretiska beräkningar genomfördes där olika dimensioner undersöktes. 
Vid beräkningarna för 8 mm gängstänger översteg de teoretiska värdena maskinens kapacitet, 
se Bilaga 1. 4 mm dimension resulterade i för låga värden då en viss hållfasthet hos 
gängstängerna eftersträvades. Beräkningarna för 6 mm gängstänger resulterade i att 
tvärkraftskapaciteten blev tillräckligt hög för de förstärkta provbitarna samtidigt som det inte 
översteg maskinens kapacitet. Med detta som bakgrund valde denna studie att använda 6 mm 
gängstänger. 

Valet av implementeringsvinkel på gängstängerna baserades på en teoretisk studie av Dietsch 
& Brandner (2015). Studien rekommenderade en vinkel på 45° från fiberriktningen då 
stängernas skjuvkonstant är lägre än dess dragkonstant. Då stängerna implementerades i 45° 
från fiberriktningen tar de både skjuv- och dragkrafter vilket medför högre teoretiska 
hållfasthetsvärden. Valet av vinkeln 90° från fiberriktningen var för att undersöka hur 
hållfastheten på limträbalkarna förhöll sig till 45° implementering. Om 90° och 45° vinkel 
resulterade i likvärdiga hållfasthetsvärden ansågs 90° som ett bättre alternativ. Detta då 
implementeringen av gängstängerna i 90° är enklare att tillämpa i praktiken ute på 
arbetsplatserna, detta förklaras i Figur 2. 

Håldiametrarna beslutades efter diskussioner med Thomas Carlsson och Ola Jeppsson. 
Diskussionerna resulterade i en förstudie där limmets fördelning studerades vid håldiametrar 
på 5mm respektive 5,5mm se 2.2.2 trycksättning av kluvna provbitar. Förstudien pekade på 
att limmet blev bättre fördelat längs hela gängan med 5mm håldiameter. Vid 5,5mm 
håldiameter stannade en större mängd lim kvar i gängorna men fördelade sig inte längs hela 
gängan med vald limningsmetod, se Figur 8. Valen av håldiametrar var avvägningar mellan 
infästningen av gängningarna i limträet, limmets mängd och dess fördelning. 
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Då studien är baserad på tidigare arbeten av Ahlskog och Ross (2015) samt Skytt och Brink 
(2016) användes samma EN 408-metod. Det är en modifierad EN 408-metod som är baserad 
på Anderson och Odéns (2009) EN 408-krycka. Både Ahlskog och Ross (2015) och Skytt och 
Brink (2016) påvisar att metoden gav upphov till rena skjuvbrott.  

4.2 Resultat 

De förstärkta provserierna 2 och 4 resulterade i ett högre medelvärde jämfört med den 
oförstärkta provserie 1. Däremot erhöll provserie 2 och 4 ett lägre karakteristiskt 
hållfasthetsvärde jämfört med provserie 1. Detta på grund av provserie 2 och 4 hade större 
standardavvikelser jämfört med provserie 1. Provserie 1 resulterade i en standardavvikelse på 
3,6 kN medan provserie 2 och 4 resulterade i avvikelser på 9,9 kN samt 7,1 kN. Anledningar 
till dessa höga standardavvikelser tros dels vara felkällor som förklaras i 4.3 felkällor. Vidare 
tros materialens olika styvheter resulterat i dålig samverkan mellan gängstänger och limträ 
vilket har medfört höga standardavvikelser och låga hållfasthetsvärden för de förstärkta 
provserierna. 

För att uppnå god samverkan mellan limträet och gängstängerna tros det att båda materialens 
styvheter och E-moduler behöver vara likvärdiga. I det elastiska området för samtliga 
provserier kommer deformationen följa en rät linje. Medelvärden tas fram för samtliga serier 
och sedan ritas en ny linje ut för att undersöka sambandet mellan kraft och deformation. 

Styvheten beräknas fram med ekvationen 𝐾 =  där F = kraft [kN] och X = deformation 

[mm]. K-värdet redovisas i Figurerna 38-42. 

Resultatet av studien påvisar att limträets styvhet är faktor tre gånger större gängstängernas 
vid 45º vinkel, se Figur 38 & 40. Om andelen gängstänger ökar med faktor tre uppnås 
likvärdiga styvheter vilket kan bidra till högre samverkan mellan gängstänger och limträ. 
Figur 39, förstärkt 45° påvisar en ökning av styvheten jämfört med Figur 38, oförstärkt, vilket 
visar att en viss samverkan har förekommit. Därför kan denna förstärkningsmetod anses 
lämplig, däremot krävs ytterligare studier för att fastställa analysen.  

För provserie 5, klyvd 90° är styvheten 16 gånger lägre limträets, se Figur 38 & 42. Metoden 
är därmed inte genomförbar i praktiken då mängden gängstänger skulle bli för stor och bör 
därför uteslutas som förstärkningsmetod. Figur 41, förstärkt 90° påvisar en betydelselös 
ökning av styvhet jämfört med Figur 38, oförstärkt. Även detta styrker analysen att 
förstärkning i 90° bör uteslutas som förstärkningsmetod.  

Den oförstärkta- och de förstärkta serierna visade olika typer av brott under 
tryckprovningarna. Vid tryckprovningen av den oförstärkta serien uppstod det sprödbrott i 
samtliga provbitarna. Det uppstod även sprödbrott i de förstärkta provserierna men 
gängstängerna förhindrade fullständiga brott genom att de höll samman provbitarna efter 
brotten, se Bilaga 3. Detta visade att gängstängerna inte bara bidrog till en ökning av 
tvärkraftskapaciteten utan också förhindrade att fullständiga brott uppstod i provbitarna.  
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Figur 298. Kraft och deformation provserie 1. 

 

Figur 309. Kraft och deformation provserie 2 förstärkt 45°. 
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Figur 40. Kraft och deformation provserie 3 klyvd 45°. 

 

Figur 311. Kraft och deformation provserie 4 förstärkt 90°. 
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Figur 322. Kraft och deformation provserie 5 klyvd 90°. 

Gängstängernas hållfasthet undersöktes i provserie 3 och 5. Båda serierna resulterade i lägre 
hållfasthetsvärden än de beräknade. Provserie 3 och 5 hållfasthetsvärde blev 14.3 kN och 6,2 
kN mindre än de beräknade. Anledningen till de låga hållfasthetsvärdena kan förklaras med 
att brott inte uppstod i gängstängerna utan uppstod då gängorna i limträet släppte. Detta kan 
bero på snedborrningar, snedskruvningar av gängstängerna eller användning av otillräcklig 
mängd lim vilket förklaras vidare i 4.3 felkällor.  

Provserie 5 speciella hållfasthetskurva uppstod troligtvis då olika brottmoder uppstod under 
tryckprovningen. Den avmattade delen av kurvan mellan 2- och 6 mm deformation berodde 
förmodligen på att träets bäddhållfasthet överskreds och deformerade träet. Därefter böjdes 
stängerna vilket är beroende på dess flythållfasthet vilket gav den brantare kurvan efter 6 mm 
förflyttning, se 3.1.5 Provserie 5 klyvd 90°. 

Samverkan mellan gängstängerna och limträet vid förstärkningarna i 45° var 32 % och vid 
förstärkningarna i 90° var samverkan 4 %. Dessa värden ses som onormalt låga, anledningen 
till värdena förklaras i 4.3 felkällor. Däremot visade metoden med inlimmade gängstänger 
möjligheten att öka tvärkraftskapaciteten i limträ. 
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4.3 Felkällor 

Snedborrade borrhål - Borrdjupen för provbitarna översteg 180 mm vilket var 
pelarborrmaskinens maximala djup. Borrningarna skedde därför i fyra olika steg vilket kan 
resultera i snedborrade borrhål på en del av provbitarna, se Figur 43. Andelen snedborrade hål 
var flest i Provserie 2 och 3 då borrdjupen var störst i dessa serier. Det tillverkades riggar och 
en arbetsprocedur tillämpades för att minimera felkällan. 

 

Figur 333. Snedborrade hål. 

Snedskruvning- Snedborrade hål gav upphov till att även gängstängerna kunde bli 
snedskruvade. Ytterligare faktorer var om infallsvinkeln från skruvdragaren inte var i linje 
med borrhålens vinkel vid inskruvningen eller att tryckkraften var för hög vilket medförde att 
stängerna böjdes. Dessa faktorer medförde att gängstängerna kunde gänga upp nya utgångshål 
se Figur 44. 

 

Figur 344. Snedskruvning. 

Limfördelning - Mängden lim var lika för alla hålen men för de snedskruvade gängstängerna 
var fördelningen av limmet oklar. Detta kan ha påverkat resultatet negativt. Limmet hade 
förmodligen endast kontakt med den ytan av gängstängerna som var i de förborrade hålen, 
inte den delen av provbitarna där stängerna gängade upp nya utgångshål. 

Torrsprickor - Limträbalkarna förvarades i utemiljö hos återförsäljaren och förvarades 
därefter i inomhusmiljö i träverkstaden. Där förvarades limträbalkarna i två dygn innan de 
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började bearbetas. När bearbetningen och framställningen av provbitarna var klar härdade 
limmet i sju dygn och provbitarna förvarades i träverkstaden fram till tryckprovningen. Innan 
tryckprovningen genomfördes, inspekterades provbitarna och där upptäcktes torrsprickor på 
en stor del av proverna. Majoriteten av torrsprickorna förekom på Provserie 2 och 4. Flera 
faktorer ansågs bidra till detta. Limträets fuktkvot var högre vid bearbetningen och lägre efter 
härdningen samt att gängstängerna inte tillät limträet att röra sig fritt medan det torkade vilket 
resulterade i torrsprickor, se Figur 45 & 46. 

 

Figur 355. Torrsprickor provbit 4.7. 

  

Figur 366. Torrsprickor provbit 4.7. 
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4.4 Slutsatser 

Det är svårt att dra en slutsats hur väl polyuretanlimmet uppfyllde de förväntade ändamålen. 
Detta då samtliga provbitarna var limmade enligt samma procedur och att tidigare nämnda 
felkälla angående limfördelning bidragit till osäkerheten hur stor inverkan limmet haft. 
Ytterligare studier krävs för att bestämma hur stor inverkan limmet har. 

Resultatet av denna studie visar att tvärkraftsförstärkning i limträ med hjälp av gängstänger 
ökar tvärkraftskapaciteten. Provserie 2 förstärkt 45° visar en ökning av tvärkraftskapaciteten 
på 13 % jämfört med den oförstärkta provserien 1. Provserie 4 förstärkt 90° visar en ökning 
av tvärkraftskapaciteten på 1,0 % jämfört med provserie 1. Ökningen blev mindre än vad de 
teoretiska beräkningarna resulterade i. Detta tros dels bero på materialets olika styvheter, en 
större andel gängstänger hade krävts för att uppnå god samverkan och högre hållfasthetvärde. 
Ytterligare förklaring till de låga hållfasthetsvärdena kan även bero på felaktig metod 
angående inskruvningen av gängstängerna samt den korta torkningstiden för limträbalkarna. 
Gängstängerna förhindrade limträet att röra på sig under torkningstiden.  

Trä och stål har olika längdutvidgningskoefficienter vilket gör att materialen rör sig olika 
mycket vid skiftande temperaturer och luftfuktigheter. Därav lämpar sig denna typ av 
konstruktionslösningar inte för utomhusklimat där det sker temperatur- och 
luftfuktighetsskiftningar. Det kan ge upphov till sprickbildningar i limträet. 

Provserie 1 resulterar i fullständiga och plötsliga brott medan de förstärkta provserierna 
undviker fullständiga brott, det uppstår plötsliga brott men provbitarna håller fortfarande ihop 
tack vare gängstängerna, se Bilaga 3. 

Provserie 3 och 5 undersöker gängstängernas hållfasthet. Den uppmätta tvärkraftskapaciteten 
hos gängstängerna är mindre jämfört med de teoretiska beräkningarna. Provserie 2 förstärkt 
45° resulterar i en samverkan mellan gängstängerna och limträet på 32 %. Provserie 4 
förstärkt 90° resulterar i en samverkan på 4 %. Dessa marginella ökningar tros bero på 
tidigare nämnda felaktiga metoder och olika styvheter på trä och stål vilket tros vara 
anledningen till låg samverkan. 

4.5 Framtida studier 

Då tvärkraftsförstärkning av limträ fortfarande är ett relativt outforskat område finns det 
möjligheter till framtida studier. Nedan finns förslag eller förbättringar som bör övervägas 
inför framtida studier: 

 Kontrollera att limträet torkat ut innan tillverkning av provbitar för att undvika 
sprickbildning. 
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 Närmare analys av större andel gängstänger för att ta reda på dess inverkan på 
resultatet. 
 

 Optimera borrningsprocessen för att uppnå konsekventa borrhål. 
 

 Tillverka nya anhåll för att minska gängstängernas påverkan på anhållen, detta då 
gängstängerna med 90° förstärkning misstänks bli påverkad av anhållen. 
 

 Studera olimmade- och limmade gängstänger för att undersöka limmets inverkan. 
 

 Studera olika limtyper och limmetoder för att optimera dess inverkan på 
tvärkraftskapaciteten. 
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Bilaga 1. Teoretiska beräkningar 

Gängstång: ∅8                
𝐴 = 𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑖𝑑 𝑔ä𝑛𝑔𝑎𝑛 = 36.6 𝑚𝑚                     
𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 8.8 = 𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 ℎå𝑙𝑙𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡𝑠𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠  
𝑓 = 𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑔𝑟ä𝑛𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝å ℎå𝑙𝑙𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡𝑠𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 = 800 𝑀𝑝𝑎  

Stängernas skjuvkapacitet ges av:  
𝐹 , =  𝛼 ∗ 𝑓 ∗ 𝐴 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑒𝑟  

𝑆𝑘𝑗𝑢𝑣𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝐹ö𝑟 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 8.8 =>  𝛼 = 0.6  

𝐹 , = 0.6 ∗ 800 ∗ 36.6 ∗ 2 ∗ 10 = 35.1 𝑘𝑁  

Bitens totala hållfasthet med stänger implementerade i 90° 

𝐹 = 50 + 35.1 = 85.1 𝑘𝑁  

Stängernas dragkapacitet ges av: 
𝐹 , = 𝑘 ∗ 𝑓 ∗ 𝐴 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑒𝑟   

Där dragkonstanten 𝑘 = 0.9 

𝐹 , = 0.9 ∗ 800 ∗ 36.6 ∗ 2 ∗ 10 = 52.7 𝑘𝑁  

Bitens totala hållfasthet med stänger implementerade i 45° 
 

𝐹, , = 𝐹 , + 𝐹 , ∗ cos 45 

 
𝐹, = (52.7 + 35.1) ∗ cos 45 = 62.1 𝑘𝑁  

𝐹 = 50 + 62,1 = 112.1 𝑘𝑁  
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Gängstång: ∅4                
𝐴 = 𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑖𝑑 𝑔ä𝑛𝑔𝑎𝑛 = 8.78 𝑚𝑚                     
𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 8.8 = 𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 ℎå𝑙𝑙𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡𝑠𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠  
𝑓 = 𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑔𝑟ä𝑛𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝å ℎå𝑙𝑙𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡𝑠𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 = 800 𝑀𝑝𝑎  

Stängernas skjuvkapacitet ges av:  
𝐹 , =  𝛼 ∗ 𝑓 ∗ 𝐴 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑒𝑟  

𝑆𝑘𝑗𝑢𝑣𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝐹ö𝑟 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 8.8 =>  𝛼 = 0.6  

𝐹 , = 0.6 ∗ 800 ∗ 8.78 ∗ 2 ∗ 10 = 8.4 𝑘𝑁  

Bitens totala hållfasthet med stänger implementerade i 90° 

𝐹 = 50 + 8.43 = 58.4 𝑘𝑁  

Stängernas dragkapacitet ges av: 
𝐹 , = 𝑘 ∗ 𝑓 ∗ 𝐴 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑒𝑟   

Där dragkonstanten 𝑘 = 0.9 

𝐹 , = 0.9 ∗ 800 ∗ 8.78 ∗ 2 ∗ 10 = 12.64 𝑘𝑁  

Bitens totala hållfasthet med stänger implementerade i 45° 
 

𝐹, , = 𝐹 , + 𝐹 , ∗ cos 45 

 
𝐹, = (12.64 + 8.43) ∗ cos 45 = 14.9 𝑘𝑁  

𝐹 = 50 + 62,1 = 64.9 𝑘𝑁  
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Beräkning enligt Isaksson och Mårtensson (2016) anvisningar för träförband. Förenklat med 
vinkeln i 900 

𝜌 = 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑡𝑟ä = 500 𝑘𝑔/𝑚   
𝛼 = 90   

Karakteristiskt flytmoment ges av: 

𝑀 , = 0.3 ∗ 𝑓 ∗ 𝑑 .   

𝑀 , = 0.3 ∗ 800 ∗ 6 . = 25317 𝑁𝑚𝑚  

Bändhållfasthet spik ges av: 

𝑓 = 0.082 ∗ (1 − 0.01 ∗ 𝑑) ∗ 𝜌   

𝑓 = 0.082 ∗ (1 − 0.01 ∗ 6) ∗ 500 = 38.5 𝑀𝑝𝑎  

𝑓 ,∝, = , ,

∗ ∝ ∝
  

Där k90 för barrträ ger:  

𝑘 = 1.35 + 0.015 ∗ 𝑑  

𝑘 = 1.35 ∗ 0.015 ∗ 6 = 1.44  

𝑓 ,∝, =
.

. ∗
 = 26.8 Mpa 

𝛽 = ,∝,

, ,
=

.

.
= 0.7   

Utdragshållfastheten enligt Carling (2008) är 5 Mpa. 

𝑓 , = 5 ∗ 𝜋 ∗ 𝑑 ∗ 𝑡  

𝑓 , = 5 ∗ 𝜋 ∗ 6 ∗ 180 = 16965 𝑁  
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Hållfasthet per skruv och skjuvplan ges enligt Isaksson och Mårtensson (2016):  

 

 

𝐹 , = 𝑚𝑖𝑛

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

38.5 ∗ 90 ∗ 6 = 20520 𝑁
26.8 ∗ 90 ∗ 6 = 14472 𝑁

(38,5 ∗ 90 ∗ 6)

1 + 0.7
∗ 0.7 + 2 ∗ 0.7 ∗ (1 + 1 + 1) + 0.7 ∗ 1 − 0.7 ∗ 1 +

90

90
+

16965

4
= 11527 𝑁

1.05 ∗
38.5 ∗ 90 ∗ 6

2 + 0.7
∗ 2 ∗ 0.7 ∗ 1.7 +

4 ∗ 0.7 ∗ (2 + 0.7) ∗ 25317

38.5 ∗ 6 ∗ 90
− 0.7 +

16965

4
= 10983 𝑁

1.05 ∗
38.5 ∗ 90 ∗ 6

1 + 2 ∗ 0.7
∗ 2 ∗ 0.7 ∗ (1 + 0.7) +

4 ∗ 0.7 ∗ (2 + 0.7) ∗ 25317

38.5 ∗ 6 ∗ 90
− 0.7 +

16965

4
= 9930.5 𝑁

1.15 ∗
2 ∗ 0.7

1 + 0.7
∗ √2 ∗ 25317 ∗ 38.5 ∗ 6 +

16965

4
= 7810 𝑁

 

 

Hållfasthet per skruv och skjuvplan = 7810 N 

Total hållfasthet för bit + två skruvar = 7.81 * 2 + 50 = 65.6 N 
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Bilaga 2. Tekniska datablad lim 

Polyuretanlim 
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Epoxylim 
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PRFlim 
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Bilaga 3. Bilder från provserier 

Provserie 1. Oförstärkt (sida 1 av 2)
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Provserie 1. Oförstärkt (sida 2 av 2) 
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Provserie 2. Förstärkt 45° (sida 1 av 2) 
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Provserie 2. Förstärkt 45° (sida 2 av 2) 
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Provserie 3. Samverkan 45° (sida 1 av 2) 
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Provserie 3. Samverkan 45° (sida 2 av 2) 
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Provserie 4. Förstärkt 90° (sida 1 av 2) 
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Provserie 4. Förstärkt 90° (sida 2 av 2) 
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Provserie 5. Samverkan 90° (sida 1 av 2) 
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Provserie 5. Samverkan 90° (sida 2 av 2) 

 


