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SAMMANFATTNING 

I detta examensarbete har försök gjorts på utdragshållfasthet av inlimmade skruvar i 

limträbalkar.  

Undersökningen i detta examensarbete bygger på den redan typgodkända metoden 

som innebär att borrhållsdiametern är densamma som skruvens yttrediameter eller 1 

mm större. Skruvarnas hållfasthetklass får inte vara lägre än 4,6 (SS-EN ISO 898-1, 

1999). 

Skillnaden i försöken som utfördes var att borrhållsdiametern var 1 mm mindre än 

skruvens ytterdiameter, så att skruven gängades ner.    

I försöken gjordes inlimning av M8 på limträbalkar. Skruvarna borrades 90° mot 

fiberriktningen med borrhålsdiametern på 7 mm. Inlimningen av skruvarna gjordes i 

tre olika borrdjup och utsattes sedan för utdragskrafter. Resultaten visade på både 

utdragsbrott och skruvbrott när de uppnådde sin maxkapacitet. Detta överensstämde 

väl med de bedömningar som gjordes innan proven.  

I utvärderingen av försöken har karakteristiska värden beräknats för att metoden ska 

kunna jämföras med spik- och skruvförband i takstolar. Undersökningen visade på att 

inlimmade skruvar med anpassat borrdjup har en utdragshållfasthet i samma 

storleksordning motsvarande träskruv och inlimmad skruv enligt typgodkännande. 

Det finns ett stort behov av fortsatt forskning kring denna metod av inlimmade skruvar 

om det skall kunna användas i takstolar och uppfylla samma funktion som 

skruvförband gör idag. Då bör tester göras på bland annat inlimmade skruvar i olika 

fiberriktningar, borrhålsdiametrar, skruvdimensioner, limtyper, belastningstider och 

klimattester.  

  



iv 
 

  



v 
 

ABSTRACT 

In this thesis tests has been performed on the pull strength of screws glued into glulam 

beams. 

The experiment is based on the already approved method whereby the diameter of 

the drilled holes is the same as the screw outer diameter of 1 mm or bigger. The 

screws strength class shall not be less than 4.6 (EN ISO 898-1:1999, 1999). 

The difference in the experiments that were performed where that the drilled 

diameter were 1 mm smaller than the outer diameter of the screw so that the screw 

thread was worked into the wood. 

In the tests the gluing where made on M8 glulam beams. The screws where drilled at 

and angel of 90°tangental to the fiber direction with a diameter of 7 mm. The gluing of 

the screws where made in three different depths and where later exposed to pulling 

forces. The results showed both pulling breaks and screw breaks when they reached 

their maximum capacity. This conforms to the assessments made before the tests.  

From the evaluation of the tests the characteristic values have been calculated so that 

the method can be compared with nails and bolts in the roof trusses. The experiments 

showed that the glued screws with adapted drill-depths have similar pull strength as 

the corresponding wood screws and glued screws according to standards. 

There is a great need for continued research in this method of glued screws if they are 

going to be used in roof trusses and fulfill the same function as bolted joints does 

today. Tests should then be made on amongst others glued screws in different fiber 

directions, drill diameters, screw dimensions, glue types and climate tests. 
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FÖRORD  

Som avslutande del i utbildningen till Byggnadsingenjör vid Högskolan i Gävle ingår 

detta examensarbete på 15 högskolepoäng. Arbetet har utförts praktiskt vid Högskolan 

i Gävles laboratorium under våren 2013. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Göran Hed på Högskolan i Gävle, akademin 

för teknik och miljö som har funnits till hands för att svara på frågor och ge goda råd 

under hela perioden. Vill även tacka Thomas Carlsson, forskningsingenjör på Högskolan 

i Gävle, samt Rickard Larsson, laboratorieingenjör på Högskolan i Gävle, som har varit 

till stor hjälp under utförandena i laboratoriet. Sist men inte minst vill vi tacka vår 

externa handledare Greger Lindgren, teknisk chef på företaget Martinsons i 

Bygdsiljum, som har tillhandahållit oss med uppslag på försöksmetod samt 

limträbalkar som försöken har utförts på. 
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1. INLEDNING  

I detta kapitel beskrivs avgränsningarna till examensarbetet. 

1.1. BAKGRUND 

I dagens takstolar används ofta synliga skruvförband för att fästa ihop de olika 

limträbalkarna i en konstruktion. I detta examensarberte undersöks 

utdragshållfastheten av inlimmade skruvar i limträbalkar. Detta för att i framtiden 

kunna ersätta de synliga anslutningarna. 

Tidigare har de flesta försök som gjort med inlimmade skruvar utförs 0° i 

fiberriktningen. I de metoder som har studerats är de förborrade hålen något större än 

gängstången och hålen fylls med lim där gängstången roteras ned. (Jänkänpää, 2008), 

(Martinsons trä AB , 2012) Försöken som utförs i denna undersökning sker i 90° mot 

fiberriktningen.  

Examensarbetet utförs tillsammans med företaget Martinsons Trä AB i Bygdsiljum i 

Västerbotten. De producerar och säljer limträ (Martinsons, 2013). Företaget använder 

sig av den typgodkända metoden 1396/78 för inlimmade skruvar. 

Limmade förband är ett effektivt sätt att överföra relativt stora laster per ytenhet och 

används bland annat ofta i fackverksbroar. Med ökad kunskap om spänningsfördelning 

och skruvinlimning ges möjligheter att hitta nya tillämpningar i stora träkonstruktioner, 

samt optimera befintliga tillämpningar i och med det finns det förhoppningar att 

kunna använda denna metod för takstolar i framtiden. 

Med dold infästning av förbanden kan det estetiska intrycket förhöjas. 

Brandsäkerheten kan även förbättras för att stålkomponenterna inte är blottade, då 

trä har bättre brandmotstånd än stål. (Carling, Limträhandbok online, 2013) 
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Tidigare tester saknas på inlimmade skruvar med borrhålsdiameter mindre än 

gängstångens ytterdiameter. Det finns en osäkerhet hur denna förbandsmetod 

förhåller sig till andra förbandsmetoder. Figur 1 visar på dimensionerna av 

limträbalkarna som försöken har utförts på. 

  

Figur 1 Limträbalk med dimensionsmått  
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1.2. SYFTE 

Syftet med detta examensarbete är att studera och få en fördjupad kunskap av 

inlimmade skruvars utdragshållfasthet i limträbalkar, genom att kontrollera 

utdragshållfastheten av inlimmade skruvar under laborationer. Försöken utförs med 

tre olika borrdjup för att kontrollera utdragshållfastheten av en inlimmad skruv. Denna 

konstruktionsanslutning förväntas kunna användas i framtiden för att bära upp 

takstolar, se figur 2 och 3. Med denna undersökning läggs en grund för att bygga upp 

en större förståelse och sprida kunskap om denna metod, som sedan kan utvecklas 

och forskas mer om. 

 

 

 

  

Figur 2 Principskiss av takstol med dold infästning 

Figur 3 Principskiss av takstol med synligt mekaniskt förband 
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Figur 4 Principskiss av takstol med synliga mekaniska förband. 

1.3. MÅL 

Målet med detta examensarbete är att kontrollera utdraghållfastheten i gängstänger 

som är inlimmade i en limträbalk. Kontrollen kommer att visa hur stora utdragskrafter 

som en gängstång klarar av vid tre olika inlimningslängder.  När uppgår brott i skruv 

och när sker brott och sprickbildning i trä.  

I slutskedet av arbetet har resultat visat hur metodens utdragshållfasthet förhåller sig 

till typgodkända metoden 1396/78 samt andra godkända anslutningsmetoder för 

limträbalkar. Det kan ge en arkitektonisk fördel att göra dolda infästningar, då det kan 

anses vara mer stilrent att inte öppet visa konstruktionslösningar, för principskiss se 

figur 4 och 5. Limträ motstår brand väl, med dold infästning ger det ett bättre 

brandmotstånd än när stålet är blottat. (Carling, Limträhandbok online, 2013) 

Målet för examensarbetet är att lägga en grund till framtida forskning kring inlimmade 

skruvar i limträbalkar, som kan användas till anslutningar i en takstol. 

    

Figur 5 Principskiss av inlimmad skruv i takstol. 
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Figur 6 Inlimningslängder av skruvarna. 

1.4. BEGRÄNSNINGAR 

I detta examensarbete görs utdragsförsök på gängstänger med dimensionen M8, 90° i 

träets fiberriktning, i tre testserier med elva stycken utdragförsök i vardera serie.  

En större dimension hade kunnat väljas på gängstängerna, men det huvudsakliga syftet 

med försöken var att undersöka när skruven uppnår brottgräns innan träet ger vika.  

För att de inlimmade skruvarna inte ska försvaga varandra i en konstruktion måste 

minsta avståndet vara 3d inbördes från varandra samt till kant  (Carling, 

Limträhandbok, 2008). För att dragprovsmaskinen skulle kunna arbeta fritt valdes ett 

centrumavstånd mellan skruvarna på 100 mm. Detta innebär att vardera balk, med 

längden 1250 mm, rymde elva gängstänger nedskruvade med ett jämt mellanrum. För 

att se en förändring i provserierna valdes tre olika inlimningslängder av gängstängerna. 

De djup som användes i försöken var 150, 200 och 250 mm, se figur 6. Totalt blev det 

33 stycken utdragsprover.  
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Att utöka arbetet med att göra utdragsprov utan lim på gängstängerna hade varit 

intressant att undersöka. Detta för att praktiskt se hur stor inverkan limmet har på 

hållfastheten mellan limträbalk och gängstänger.  

I detta arbete har ingen närmare analys gjorts på brottskador som uppstått i limträbalk 

eller gängstång. En okulär besiktning har däremot gjorts efter varje utdragsprov, vilket 

visade att skruvbrott eller brott i träet inträffade.  
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1.5. LIMTRÄ SOM KONSTRUKTIONSMATERIAL 

Limträ som tillverkats enligt regler och som anges i europeiska och nationella normer 

hänförs till bestämda hållfasthetsklasser. Parametrar som bestämmer virkets 

klasstillhörighet är hållfasthet och placering i tvärsnittet. För de olika 

hållfasthetsklasserna av hållfasthets och styvhetsvärden anges sedan i aktuell norm. 

Limträ som tillverkas på annat vis än enligt normernas föreskrifter får användas i 

bärande konstruktioner om det är typgodkänt. Hållfasthetsklassen L40 är den 

vanligaste klassen som nordiskt limträ tillverkas i, och även den klass som används av 

Martinsons och i detta experiment. (Carling, Limträhandbok, 2008)  

Att använda lim vid sammanfogning av olika komponenter är en väl etablerad 

förbandsmetod och har använts sedan länge. Till en början användes klistriga material 

som lera, kåda och vax som lim. Forskningen har kommit långt och flygindustrin brukar 

pekas ut som pionjärerna inom avancerad limteknik. Utvecklingen har stagnerat en 

aning, men fortfarande görs försök att få hållbarare och starkare limskarvar. 

(Jänkänpää, 2008) 

När limträtillverkning utförs, används lim som har en hög hållfasthet och beständighet 

som klarar av stora påfrestningar och långvariga belastningar. Kraven som ställs på 

limtyperna anges som Europastandard (SS-EN 301, 2006) som klassificerar två 

limtyper. Limtyp 1 får användas för konstruktioner oavsett klimatklass. Limtyp 2 är 

begränsad till konstruktioner i klimatklass 0-2. (Carling, Limträhandbok, 2008) 

Nordisk Limtränämnd, som är ett samarbetsorgan för nordiska länders 

tillverkningskontroller, utfärdar en förteckning av godkända limtyper. Det ska framgå 

tydligt vid märkning vilken limtyp som använts vid tillverkning av limträ. 

När limträtillverkning utförs krävs det en betydande noggrannhet vid beredning och 

applicering av limmet, vid fräsning av fingerskarvar, applicering av presstryck och 

utmätning av presstryck och mycket mer (Carling, Limträhandbok, 2008). För att kunna 

säkerställa en hög och jämn kvalitet på produkten måste tillverkaren ha ett 

dokumenterat system för kvalitetssäkring med intern kontroll som innebär att det 

regelbundet tas prover på limfogarnas hållfasthet och beständighet. Den interna 
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kontrollen övervakas även externt av oberoende besiktningsman som gör oanmälda 

kontrollbesök. Kvalitetssystemet skall även vara godkänt av ett särskilt 

certifieringsorgan. 

Limträelement skall märkas med en stämpel på ändytan, som ses i figur 7. Uppgifter 

som ska finnas med är: Tillverkarens namn, Boverkets inregistrerade varumärke, 

hållfasthetsklass, limtyp, produktionsvecka och -år, samt tillverkningsstandard (SS-EN 

386, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 7 Exempel på stämpel för ett limträelement (Carling 2008) 
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1.5.1. LIMFÖRBAND 

Ett limförband används när två material ska sammanfogas, för att öka styvheten dem 

emellan och ta upp krafter (svenskttra.se, 2013). Limmet har en lägre ytspänning än de 

material som skall sammanfogas. Dock klarar många limmer inte höga temperaturer. 

Tvåkomponentslim fungerar genom att två olika ämnen blandas, bas och härdare, som 

börjar stelna och härda när reaktionen dem emellan startar. När reaktionen mellan ett 

tvåkomponentslim startas, går den nästan aldrig att stanna. (Lindén, 2011) 

Användningsområden för lim är bland annat inom tillverkning av plywood och 

spånskivor, limträ och fanerträ samt vid sammanfogning av konstruktionsdelar. 

(svenskttra.se, 2013) 

 

1.5.2. MEKANISKT FÖRBAND 

I Mekaniska förband används, bland annat, spikar, träskruvar eller skruv förseglad med 

mutter som fästdon mellan olika konstruktionsdelar, bland annat mellan limträbalkar i 

en takstol. I just limträbalkar är det risk för sprickbildning i förbanden som begränsar 

bärförmågan i konstruktionen. I till exempel ett spikförband bestäms hur stor kraft 

förbandet kan ta av hur många spikar och skär som ingår i förbandet. Det är genom 

böjning i till exempel skruvarna i förbandet och de normalkrafter som uppstår där 

krafterna överförs. (svenskttra.se, 2013) 

 

1.5.3. BRANDMOTSTÅND HOS INFÄSTNINGSDETALJER 

Limträ i sig har mycket goda egenskaper när det gäller brandmotstånd, medan synliga 

förbindningar och anslutningsdetaljer av stål är svagare punkter och därför måste 

konstruktioner ofta brandskyddas, om den som helhet ska uppfylla kraven för en viss 

brandteknisk klass. 
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När en inlimmad skruv är helt dold medför detta ett högre brandmotstånd än 

oskyddade skruv- och spikförband, just för att det tar längre tid innan branden når 

direktkontakt med stålet som har en högre värmeledningsförmåga. Om 

stålkomponenter blottas vid en brand kan brandspridning ske snabbare. Detta kan 

dock förhindras något av limfogar, som har ännu större brandmotstånd än trä. 

(svenskttra.se, 2013) 

Infästning med inlimmad skruv har brandprovats i Finland och bedöms uppfylla kraven 

för R30 eller R60. Skruvarnas kantavstånd väljs så att dessa ligger inom resttvärsnittet. 

Balkens sidostabilitet vid brand måste säkras genom särskilda åtgärder, till exempel via 

vägg- eller takkonstruktion. (svenskttra.se, 2013)  

 

1.6. KLIMATBEGRÄNSNINGAR  

Metoden med inlimmade skruvar kan inte användas i konstruktioner som är utsatta för 

klimatklass 3. Där är väderförändringar för påfrestande och luftfuktigheten för 

ombytlig (SS-EN 1995-1-1, 2004). 

I examensarbetet Limmade förband i stora träkonstruktioner (Jänkänpää, 2008) har 

författaren gjort försök på drag av inlimmade skruvar i 0° mot fiberriktningen. Där har 

limträbalkarna blötlagts efter inlimning och innan försöken utförts torkats igen för att 

simulera extrema väderförändringar. I de försöken visade det sig att limträbalkar som 

utsatts för väderexponering hade upp till 15 % sämre hållfasthet än oexponerade 

träkonstruktioner. Utifrån denna undersökning dras slutsatsen att denna typ av 

inlimning ej kan användas där konstruktioner utsätts för klimatklass 3. 
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1.7. INLIMMAD SKRUV 

Inlimmad skruv fungerar som en kombination av limförband och mekaniskt förband, se 

figur 8.  

En inlimmad skruv i en limträbalk innebär att infästningen är delvis eller helt dold i 

balken, vilket kan vara eftertraktat av estetiska skäl. Även för brandtekniska skäl kan 

detta vara att föredra. I fall av genomgående skruv i balken kan mutter och bricka 

försänkas i balken och täckas med en träplugg. Den dolda skruven i balken ger ett 

effektivt brandskydd, då limträ har bättre brandmotstånd än stål. (Carling, 

Limträhandbok, 2008) 

Då en inlimmad skruv används i en konstruktion sker inlimningen alltid på fabrik på 

grund av att limmet först ska härda innan konstruktionen levereras färdig till plats. På 

grund av fuktrörelser kan vippning ske i balkar med för högt tvärsnitt, höjden på 

limträbalken bör inte överstiga 500 mm i en konstruktion med inlimmad skruv. 

(Carling, Limträhandbok, 2008) 

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, Limträhandbok, 2008) 

  

Figur 8. Ledad anslutning mellan balk och pelare. 

Principskiss (Carling, Limträhandbok, 2008) 
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1.8. TYPGODKÄND METOD 

Typgodkännande 1396/78 är den metod som företaget Martinsons AB använder sig av 

vid inlimning av skruvar. Kontroll för skruvarnas utdragshållfasthet ska göras utifrån 

metod 1 eller metod 2.  

Metod 1 innebär att axiella utdragsållfastheten kontrolleras på var femtonde skruv 

eller en gång i veckan under produktion. Den axiella belastningen provas enligt 

beräkningar i ekvation 1. 

         {

               

                

     

 
    

            

Där: 

                    

  
       

√    

               

 

Provbelastning får ske tidigast 48 timmar efter limning. Lastnivå bestäms och provas 

under en minut, om lasten som provet utsätts för sjunker mindre än 10 %, ses provet 

som godkänt. 

Metod 2 innebär att minst en skruv av 50 testas eller minst en per tillverkningsvecka. 

Kontrolldragning av inlimmade skruvar sker bland en av de sista skruvarna från en sats 

med lim. Utdragstester får ske tidigast 48 timmar efter inlimning. Last påförs noggrant 

med hjälp av domkraft och som är kopplad till manometer och släpvisare.  Hastighet 

anpassas så att brott sker inom tre minuter. Brottlast för varje prov beräknas enligt 

ekvation 2. 
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Vid båda metoderna gäller att borrhållsdiameter är densamma som skruvens 

yttrediameter eller 1 mm större och hålet ska tömmas på överflödigt spån. Skruvarans 

hållfasthetklass får inte vara lägre än 4,6 (SS-EN ISO 898-1, 1999) och skruvarna ska 

vara obehandlade. Limträet ska vara sprickfritt och fuktkvoten ska inte överstiga 15 

vikt%. Limmet placeras i botten av hålet och skruven skall roteras ner så att det 

säkerställs limspridning. För faktablad se bilaga A. 
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2. METOD  

I detta avsnitt visas hur dimensionering bestämts 

I den typgodkända metoden av inlimmade skruvar är borrdiametern lika eller 1 mm 

större än skruvens yttre diameter. Limmet placeras i botten av hålet och skruven 

roteras ner så att det säkerställs limspridning. Denna metod utförs i fabrik och då den 

oftast används i ändarna på pelare måste inlimningen ske liggandes, vilket kan 

medföra att limmet inte täcker gängstången helt runt om. (Jänkänpää, 2008)  

I denna rapport undersöks de inlimmade skruvarnas utdragshållfasthet när de gängas 

ned i en limträbalk där borrhålsdiametern är 1 mm mindre än skruvens ytterdiameter. 

Skruvar med dimensionen M8 borras ned 90° mot fiberriktningen i förborrade hål med 

diameter 7 mm. Gängstänger penslas med ett tvåkomponentslim och skruvas ned. 

Limmet som används antas förstärka utdragshållfastheten. Efter härdningstiden testas 

skruvarnas utdragshållfasthet i en dragprovsmaskin.  

Resultaten från utdragsproverna kommer att antas vara normalfördelade och 

analyseras därefter.  

 

2.1. SKRUVTYP 

Vid försöken i arbetet användes gängstänger med stålkvaliten 8.8 och dimensionen 

M8, med yttre diameter d=8 mm och inre diamater d1=6,8 mm.  

Det karakteristiska hållfasthetsvärdet för gängstång ses i tabell 1. Stålkvaliten för 8.8 är 

brottgränsen, fub, på 800 MPa och sträckgränsen, fyb, 640 MPa.  (SS-EN 1993-1-8, 2005) 

Tabell 1 Nominella värden för sträckgräns och brottgräns för skruvar. 

Hållfasthetsklass 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9 

fyb (MPa) 240 320 300 400 480 640 900 

fub (MPa) 400 400 500 500 600 800 1000 
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Flera materialegenskaper har betydelse för stålets verkningssätt och bärförmåga. I 

försöken har gängstänger av kallvalsat stål använts, vars arbetskurva ses i figur 9. 

(Burström, 2001) 

 

Figur 9 Stålets arbetskurva före och efter kallbearbetning (Burström, 2001) 

2.2. LIMTYPER 

SikaForce tillverkar limtyper som är vanliga inom konstruktioner där stål och trä 

samverkar.  

Limmen som använts under försöken i detta examensarbete är SikaForce-7720 L45, 

tixotropt strukturlim som är basen i ett tvåkomponentslim och till fördel används för 

fogfyllande, tixotrop. I detta försök används det tillsammans med härdaren SikaForce-

7010. Detta är en lösningsmedelfri mörkbrun vätska med låg viskositet. Båda limmen 

produceras i enlighet med kvalitetssäkrings- respektive miljöledningssystemet 

certifierade enligt ISO 9001/14001. För mer information om limmen, se bilaga B 
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2.3. SHIMADZU 

Maskinen som använts under försöken är en drag- och tryckkraftmaskin av fabrikat 

Shimadzu, serie Autograph AG-X. Se figur 10. 

Maskinen klarar av dragkrafter på 100 kN. För att maskinens stomme inte ska ge vika 

eller påverka testresultat är ramen dimensionerad för att motstå krafter på 300 kN. 

Maskinen kan avläsa alla parametrar som önskas vid ett utdragstest.  

Den går att ställa in för olika försök varierande på vilka resultat som önskas redovisas. 

Hållare med käftar som klämmer åt provkroppar går att fästa på både över- och 

undersida. I dessa försök har det använts fäste i enbart översida för att göra 

utdragförsök. I fästet sätts käftar beroende på vad som ska klämmas åt, och dessa 

skruvas ihop manuellt. (Shimadzu Corporation, 2013) 

Figur 10 Dragkraftsmaskinen. 
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2.3.1. TRAPEZIUM X  

Dataprogrammet Trapezium X är kopplat till dragprovsmaskinen. Där ställs alla 

parametrar in som ska användas under dragprovsförsöken och analyseras. Parametrar 

som kraft, elasticitetsmodul, energi, hastighet och tid är några exempel på vad som 

kan ställas in och visas både i diagram och tabell, se figur 11. (Shimadzu Corporation, 

2010) 

  

 

  

Figur 11 Dataprogrammet, Trapezium som visar resultat från dragprovsföröken. 
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3. UTFÖRANDE 

Här beskrivs det praktiska arbetet och hur dragförsöken utfördes. 

3.1. INLIMNING  

I figur 12 ses hur limträbalkarna förborrades med en borrdiameter på 7 mm. Totalt 

borrades 33 hål. Borrhålsdjupen var densamma som skruvens inlimmade längd. Den 

totala längden på vardera gängstång var den inlimmade längden plus 50 mm, som 

stack upp ur balken. Den uppstickande delen av gängstången användes sedan för att 

skruva på fästet som grepps fast i dragprovsmaskinen med en chuck. Gängstången 

penslades med lim på den inlimmade längden, därefter gängades skruven ned i hålet 

med hjälp av en bultmaskin.  

 

 

 

 

Figur 12 Utförande av förborrning i limträbalk.  
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3.2. DIMENSIONERING AV FÖRSÖKSUPPSTÄLLNING 

Hål borrades 90° mot fiberriktningen i en limträbalk. Hålet hade diametern 7 mm, och 

en gängstång med diametern 8 mm penslades med ett tvåkomponentslim och 

skruvades ned. Limmet härdades i två dygn innan försöken utfördes. Tre olika borrdjup 

undersöktes för att utreda borrdjupets inverkan på utdragshållfastheten vid olika 

inlimningslängder.  

Beräkningar gjordes utifrån karaktersistiska värden för att få kännedom om 

dimensionerna och bestämma bärförmågan av de olika komponenterna. 

Dragprovsmaskinen som användes i försöken samlade och lagrade data i programmet 

Trapezium X, där det sedan var möjligt att använda de faktorer som var nödvändiga för 

försöken. Det som undersöktes i detta test var den maximala kraften som varje enskild 

skruv eller limträbalken klarar av innan de nådde brottgräns, samt de rörelsemönster 

som påverkade skruvarnas kapacitet. 

I förarbetet beräknades det karakteristika värdet på bärförmågan för skruv vid 

utdragsbelastning. Karakteristisk bärförmåga i trä beräknas enligt ekvation 3. I fall där 

träets brottgräns överskrids skall skruvens brottgräns tas i beaktning. (Carling, 

Limträhandbok, 2008)  

       {
             
                 

              

Där 

            

Inlimningslängden bör vara så stor att skruvens bärförmåga uppnås innan träbrott 

sker. För stål med sträckgränsen 350 MPa innebär det att inlimningslängden bör vara 

minst 19d. (Carling, Limträhandbok, 2008) 

Antalet skruvar, dimensioner och inlimningslängder bestäms med hänsyn till vertikala 

krafter och horisontalakrafter.  
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Brottgränsen hos en gängstång 8.8 uppgår till 800 MPa. (Isaksson & Mårtensson, 

Byggkonstruktion - Regel- och formelsamling, 2010) Den inlimmade skruven ska klara 

av krafter på cirka 30 kN enligt ekvation 4.  

Ett provförsök gjordes på en olimmad gängstång på borrdjupet 150 mm. 

Utdragshållfatsheten uppgick till 21,9 kN. Detta indikerar på att träets hållfasthet ligger 

högre än det beräknade karakteristiska värdet.  

Med stöd av provförsöket bestämdes inlimningslängderna till 150 mm, 200 mm och 

250 mm, för att både trä- och skruvbrott skulle uppnås. 

Inlimmade skruvar av stålkvallitet 4.6 bör ha minsta inlimningslängd på 19d, för 

dimensonen M8 blir inlimningslängden 150 mm. Detta djup kontrollerades av högre 

stålkvallitet (Carling, Limträhandbok, 2008). Då stålkvaliten valdes till 8.8 ökade även 

inlimningslängden för att skruvbrott skulle ske innan träbrott. I ekvation 4 visas det 

lägsta karakteristiska värde för vardera inlimningslängd av skruvar med ytterdiametern 

8 mm, vilket innebär att det är praktiskt möjligt att uppnå högre utdragshållfasthet än 

de teoretiska värdena.  

 

       {

                
                
                
                

               

 

3.2.1. TRYCKPLATTA 

För att träet inte ska deformeras av maskinens dragkraft och påverka försöket kommer 

det att användas en stålplatta som fördelar trycket över balken. En bedömning görs att 

trycket från plattan mot träet inte får överstiga 25 % av brottspänningar i limträbalken. 

Om trycket från plattan blir för stort kommer stålplattan att deformera träet, och det i 

sin tur kan påverka provresultaten. Se figur 13 för skiss av tryckplattan. 
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Beräkning av platta enligt ekvationer 5 till 7. 

    
       

       
           

   
    

 
           

  
   

 
 

    

 
           

När dimensioneringarna av stålplattan bestämdes var det oklart vilken kvalitet det var 

på limträets som försöken skulle utföras på. Därför valdes en låg kvalitet på träet 

under beräkningarna, för att stålplattan inte skulle bli underdimensionerad. Största 

spänningskapacitet sattes till 4 MPa.  

    
      

 
                            

   
     

 
                           

     

  
 

      

  
                         

Plattans dimension bestämdes till 90x400 mm2 med tre jämt fördelade hål på max 50 

mm i diameter, anpassade efter de inlimmade gängstängerna.  

 

Figur 13 Plattan som motstår deformationen i limträbalkarna. 
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Figur 14 Stålrigg som fästs i dragprovsmaskinens chuck. 

3.2.2. RIGGEN 

Över plattan kommer det att fästas en rigg som består av solida fyrkantsrör som 

motverkar att balken lyfts av dragkrafterna. I Figur 14 ses stålriggen som fästs med fyra 

stycken M12 i maskinen för att motstå att dragkrafterna påverkar balkens position.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkningar för att dimensionera riggen visas i ekvation 8 och 9.  

  
 

 
             

  
 

 
 

   

    
           

Hastigheten som skruvarna kommer att dras med är bestämd och jämn, så att 

resultatet visar på utdragshållfastheten som skruvarna och limträet motstår innan 

brott. 

M12:ornas karakteristiska bärförmåga dimensioneras enligt ekvation 10. 
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Riggen fästs i maskinen med fyra stycken gängstänger med dimensionen M12. 

Skruvarna fördelar ner krafterna de utsätts för i maskinen. Beräkningar av krafterna 

som M12:orna ska motstå ses i ekvation 11. 

  
 

       
            

Riggen som höll balken på plats i maskinen var underdimensionerad. I början av den 

andra testserien, 200 mm, började det synas på riggen att den fick en viss 

deformation. I slutet av testserien utsattes riggen för en stor deformation, vilket går 

att avläsa på kurva 8.  

Den maximala kraften som riggen dimensionerades efter bestämdes av skruvarnas 

karakteristiska hållfasthet när de utsätts för utdragsbelastning, vilket uppgick till 30 kN. 

                                           

Enligt ekvation 8 beräknas momenten som påverkade riggen vid utdragskrafter upp till 

30 kN.  

  
  

   
                                  

Spänning som fördelades över riggen beräknades till 460 MPa enligt ekvation 9.  

  
 

 
 

         

   
                          

När spänningen översteg 30 kN deformerades riggen. Kvalitén antas till S275, i 

ekvation 17 avläses att deformation sker vid dessa krafter. 
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Figur 15 Närbild på dragkraftsmaskinen samt stålriggen innan 

förstärkning. 

 

  

 

Fyra stycken M12:or användes för att fästa riggen i dragprovsmaskinen. Enligt 

beräkning i enligt ekvation 10 klarar en M12:a med stålkvalitet 10.9 en dragkraft på 84 

kN. Krafterna som fördelades ner genom skruvarna var 8,4 kN, en tiondel av 

skruvarnas dragkapacitet. 

                                         

Den maximala spänningen som vardera M12:a belastades med var 0,408 MPa. 
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Efter nya beräkningar till försökserien 250 mm förstärktes riggen med ytterligare solida 

fyrkantsrör, se figur 16. Spänningsfördelningen blev nio gånger lägre och kunde motstå 

krafter över 30 kN.  

  
         

      
                         

 

 

 

 

  

Figur 16 Provbalk med den förstärkta riggen.  
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3.3. FÖRSÖK 

Efter limmet hade härdats i två dygn utfördes provdragningar. De inlimmade 

gängstängerna på alla testserier stack upp 50 mm där ett fäste (se figur 17) skruvades 

ned mot träet, alternativt mot det överflödiga limmet som pressats upp av 

gängstången vid inlimningen. Fästet valdes att placeras nära träets yta för att simulera 

ett brott som skulle vara troligt i en konstruktion mellan två balkar i en 

takstolsanslutning. Fästet som användes består av en långmutter och en platta som är 

sammansvetsade. 

Figur 17 Fäste av långmutter och platta. 

Gängstängerna kopplades en i taget fast i dragprovsmaskinen genom att fästet 

skruvades på den uppstickande delen av gängan. Därefter klämdes fästet fast i 

dragprovsmaskinens chuck. Maskinen var kopplad till programmet Trapezium X. I det 

programmet ställdes bland annat draghastighet in inför försöken, liksom vilken fakta 

som skulle visas på diagrammen som skapades vid utdragsförsöken. Proverna utsattes 

för en draghastighet på 1 mm/min, och diagram ritades i Trapezium X där krafterna 

avlästes. När maxkraft ernåddes för varje prov fortsatte dragningen med samma 

hastighet tills 50 % av maxkraften uppmättes, därefter stannade maskinen.  

Jämnfört med typgodkända metoderna 1396/78 som anpassas så att brott sker inom 

en till tre minuter, utsattes dessa tester tills de uppnådde brottgränstillstånd oavsett 
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hur länge proverna utsattes drag. Vid provdragning för borrdjup 150 mm var snittiden 

cirka fyra minuter. Provdragningen för 200 mm borrdjup hade större spridning på 

tiden, som låg mellan fyra till åtta minuter. Borrdjupet på 250 mm var stabilast 

gällande snittiden, där alla proverna utsattes för drag mellan fem till sex minuter.    
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4. RESULTAT 

I detta kapitel listas resultaten från försöken med inlimmad skruv, samt 

sammanställningar med medelvärden och diagram. 

Krafterna som påverkade provkropparna under utdragtesterna presenteras i figur 18, 

21 och 24. Det värde som har avlästs från varje diagram är maxkraften från vardera 

provdragning. Det är detta värde som beräkningar utgått ifrån. Maxkraften läses av där 

kurvan når sin peak och vänder nedåt. Brottmoden varierade mellan träbrott och 

skruvbrott beroende av gängornas inlimningslängder. 

Från resultaten av vardera testserie togs det fram typvärden inom vilka intervall 

maxkrafterna förekom, se figur 19, 22 och 28.  (Alfredsson, Erixon, & Heikne, 2008) 

 

4.1. INLIMNINGSLÄNGD 150 MM 

Elva stycken dragprover gjordes med inlimningslängden 150 mm, varav ett försök 

försummas då det blev misslyckat, troligen för att chucken tappade greppet om fästet 

och därav uppnådde en maxkraft vid 2,02 kN, se figur 18. Om inte maskinen hade 

Figur 18 Diagrammet visar utdragsproverna vid borrdjup 150 mm, inklusive maxkraft för varje prov. 
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stängts av vid 50 % av den uppnådda maxkraften, är det möjligt att chucken skulle 

dragits åt och dragningen fortsatt. Resterande prover hade ett intervall av maxkraften 

mellan 16,2 kN – 23,24 kN, vilket kan ses i figur 19. 
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Figur 19 Diagrammet visar kraftfördelningen för testserie 150 mm. 
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Av resultaten från balken med inlimningslängden 150 mm går det att se att alla synliga 

brott skedde i träet, längsgående med fiberriktningen. Träbrotten skedde nära 

limfogarna, och ett tunt lager trä skjuvades syligt. Troligtvis har träet runt skruven gett 

vika på grund av det korta inlimningsdjupet och därav dras skruven ut någon 

millimeter och träet flisas vid överkant. Se figur 20.   

Figur 20 Närbild på träbrott vid inlimningsdjup 150 mm  
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4.2. INLIMNINGSLÄNGD 200 MM 

Resultatet från testserien med inlimningsdjupet 200 mm hade en avvikande kurva som 

uppmättes till 31.66 kN och drog drygt 14 mm. Då dragprovet motstod dessa krafter 

klarade inte riggen av påfrestningarna och blev deformerat. Således är kurvan på test 7 

från cirka 8 mm till 14 mm enbart riggens deformation, se figur 21. Vid 

inlimningsdjupet 200 mm uppstod det träbrott i alla provkroppar. 

 

Figur 21 Diagram för inlimningsdjup 200 mm och maxkraften för varje dragprov. 

 

Intervallet för resterande prover låg mellan 23,78 kN – 29,31 kN. I denna testserie, 

liksom vid den första, var det träet som gav efter för påfrestningarna av 

utdragkrafterna. Detta resulterar i att inlimningsdjupet 200 mm hade högre 

utdragshållfasthet än inlimningsdjupet 150 mm. Se figur 22 för kraftfördelningen av 

provkropparna.  
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Figur 22 Diagram visar var de flesta provernas kraftintervall ligger 
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Figur 23 visar sprickor på stålhöljet som uppstod under försöket av inlimningsdjupet 

200 mm, vilket tyder på deformation av utdragskrafterna.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23 Sprickbildning på stålhöljet på grund av deformation  
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4.3. INLIMNINGSLÄNGD 250 MM 

Det uppstod brott i skruven vid åtta av de elva dragproverna, då maxkraften 

uppmättes till omkring 32 kN. Vid de tre fallen där det ej skedde skruvbrott uppmättes 

maxkraften till drygt 33 kN, där uppstod träbrott. Intervallet där skruvbrott skedde låg 

mellan 24-28 kN, se figur 24.  

Figur 24 Diagram för testserie 250 mm, inklusive maxkraften som varje prov klarade av. 

 

På grund av deformationen på riggen vid testserie 200 mm, gjordes en förstärkning av 

riggen som skulle klara krafter över 30 kN. Den förstärkta riggen ses i figur 25. Enligt 

tidigare beräkningar skulle en skruv med stålkvaliten 8.8 klara krafter på drygt 30 kN, 

och i testserie 250 mm förväntades dragningarna uppgå över dessa krafter. Ingen 

synlig deformation av stålhöljet upptäcktes vid okulär besiktning under denna 

testserie.  
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Brotten som uppstod i de skruvar som gick av, inföll precis vid träets överkant. 

Borrdjupet tillsammans med limmets kapacitet och skruvens hållfasthet uppmättes till 

störst utdragshållfasthet av testserierna. Till synes har brotten i skruvarna skett 

ovanför den delen där limmet varit påstruket, vilket tyder på att limmet uppnår 

kvalificerade krav i just denna undersökning. Se figur 26 och 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25 Den förstärkta riggen inför tredje testserien på 

inlimningsdjup 250 mm.  

Figur 27 Skruvbrott samt fäste. Figur 26 Skruvbrott ovan lim i limträbalk.  
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I Testserie 250 mm gick åtta gängstänger av under utdragsförsöken, medan resterande 

tre höll för krafterna de utsattes för. Skruvens dragkapacitet var beräknad till cirka 30 

kN, något mindre än de uppmätta krafterna. Där skruvbrott ej uppnåddes låg 

kraftintervallet på 33,0 – 33,49 kN. Figur 28 visar kraftintervallens fördelning.  
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Figur 28 Kraftintervall för testserie 250 mm. 
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5. STATISTISK ANALYS 

Här analyseras resultaten och beräkningsmodellerna, även vilka felkällor som kan ha 

påverkat resultaten. 

Resultaten som visats i denna undersökning utvärderas med statistisk analys för att ge 

en indikation på hur bra en inlimmad skruvs kapacitet uppgår gentemot andra 

anslutningsmetoder. Det har gjorts en kritisk analys om vilka möjliga avvikelser som 

har påverkat resultaten. Resultaten av de tester som gjorts antas vara 

normalfördelade. Utifrån testresultaten beräknas medelvärde och standardavvikelse. 

Detta för att jämföra med andra metoders resultat. 

5.1. MEDELVÄRDE, STANDARDAVVIKELSE OCH KARAKTERISTISKT VÄRDE 

Medelvärdet beräknas från testresultaten i varje serie, se ekvation 21 för beräkning.  

 

  
∑ 

 
            

 

Standardavvikelse i en testserie visar på hur stor den genomsnittliga spridningen är 

från medelvärdet på serien. Det blir större spridning på testvärdena om 

standardavvikelsen i en testserie är stor. Den allmänna formeln för att beräkna 

standardavvikelse ses i ekvation 22 (Alfredsson, Erixon, & Heikne, 2008). 

 

   √
∑      

   
            

 

 

 

 

 



37 
 

 

I ekvation 23 beräknas det karakteristiska värdet av testserierna. 

 

                       

 

I figur 29 visas det begränsade värde som ej får överstiga 5 % vid en provserie, för att 

uppnå kvalitativt värde för specifik standardavvikelse (Isaksson, Mårtensson, & 

Thelandersson, Bärande konstruktioners säkerhet och funktion, 2010).  

 

 

 

  

Figur 29 Definition av karakteristiskt värde förhållfasthet. (Isaksson, Mårtensson, 

& Thelandersson, Bärande konstruktioners säkerhet och funktion, 2010) 
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5.2. NORMALFÖRDELNING 

På x-axeln i en normalfördelningskurva visar sig testseriens utdragsvärden, i y-axeln 

visas frekvensen av de förekommande värdena, se figur 30. I försöksserierna som har 

gjorts med utdragsproven går det att avläsa att serierna 150 och 200 mm har utbredd 

normalfördelning. Serie 250 mm har en högre frekvens som uppgår till cirka 50 % där 

medelvärdet är 32,63 kN. I serie 150 har testförsök nummer 8 som blev misslyckat, 

försummats för att det skulle vara missvisande vid en normalfördelningskurva. 

(Matteboken, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Figur 30 Kurva för normalfördelning av de tre testserierna. 
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En kumulativ kurva går att ta ut från normalfördelningen, genom att beräkna 

integralen av normalfördelningen, se figur 31. Där frekvensen uppgår till 1 är det brott 

i alla provkroppar. I normalfördelningskurvorna framgår det att testserie 250 mm har 

lägsta standardavvikelse. 

 

I tabell 2 visas medelvärde, standardavvikelse och karakteristiskt värde för varje 

tesetserie. Resultaten visar att minsta standardavvikelsen är 0,82, för 

inlimningslängden 250 mm. 

 

                   Tabell 2 Medelvärde, standaravvikelse och karakteristiskt värde för alla testserierna. 

 

 

 

Testserie 150 mm 200 mm 250 mm 

Medelvärde (m) 19,64 27,39 32,63 

Standarsavvikelse (σs) 2,38 2,20 0,82 

Karakteristiskt värde 5 % (Fk) 15,74 23,78 31,30 
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Figur 31 Diagrammet visar integralen av normalfördelningen. 
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5.3. JÄMFÖRELSE AV SPIK- OCH SKRUV UTDRAGSHÅLLFASTHET  

Tabell 3 Jämförelsetabell för olika förbandselement. 

Inlimningsdjup 
 

150 mm 200 mm 250 mm Enhet 

      Ytterdiameter skruv d 8 8 8 mm 

Innerdiameter skruv d1 6,647 6,647 6,647 mm 

      Spänningsarea skruv As 36,6 36,6 36,6 mm2 

Karakteristisk densitet trä ρk 350 350 350 kg/m3 

Brottgräns skruv EC3 Tabell 
3.1 fu 800 800 800 N/mm2 

Utdragshållfasthet, spik EC5 
8.3.2 fax,k 2,45 2,45 2,45 N/mm2 

 
Fax,k=fax,k*d*djup 2 940 3 920 4 900 N 

      Brottlast skruv EC3 3.4.2 Fu=fu*As 29 280 29 280 29 280 N 

      Axialbelastad träskruv EC5 
8.7.2 

     

 
d1/d 0,831 0,831 0,831 

 Antal skruvar nef 1 2 3 
 

 
kd 1 1 1 

 Inträngningsdjup lef=djup 150 200 250 mm 

Vinkel från fiberriktningen α 1,57 1,57 1,57 rad 

 
1,2*cos2α+sin2α 1,0 1,0 1,0 

 Utdragshållfasthet, träskruv fax,k 12,08 11,74 11,48 N/mm2 

Utdragskraft träskruv Fax, Rk 14 497 18 781 22 959 N 

      Inlimmad skruv, 
Limträhandboken kap 13.2.4 
ekv (13.33) Rtk=10*d*L 12 000 16 000 20 000 N 

      Typgodkännande 1396/78 dekv 8 8 8 mm 

 
li=djup 150 200 250 mm 

 
fax,k 5,5 5,5 5,5 N/mm2 

 
ω 0,849 1,131 1,414 

 

 
fax,k*tanhω/ω 4,474 3,945 3,455 

 

      Metod 1 Ftest(trä) 14 057 19 829 21 708 N 

Metod 2 Ftest 16 065 22 662 24 810 N 

      Testserie 
 

15 740 23 780 31 300 N 
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I tabell 3 framgår en jämförselse av den karakteristiska utdragsförmågan hos de olika 

metoderna. Utdragkraften hos en spik i ett spikförband uppgår till 2940 N för djupet 

150 mm, och 4900 N för djupet 250 mm. Dock kan inte spik jämföras med en skruv i 

denna undersökning, då de inte används i takstolar. Enligt beräkningar (SS-EN 1993-1-

3, 2006) uppgår brottlasten hos en gängstång med stålkvaliten 8.8 och ytterdiametern 

8 till 29280 N och utdragskraften i en träskruv uppgår till 22959 N. I försöken som 

utförts uppgick utdragskraften hos en inlimmad skruv på högre värden än i en skruv i 

ett skruvförband. Intervallet låg mellan 15740 N och 31300 N för de olika 

inlimningsdjupen. Dessa värden har även jämförts med typgodkända metoden 

1396/78 och visats att en inlimmad M8 med borrdjupet 250 mm har bättre 

utdragshållfasthet i den undersökta metoden. I figur 32 syns det att testserie med 

inlimningslängd 250 mm uppgår till högsta utdragshållfasthet av de olika 

förbandsmetoderna. I figur visas det olika metoderna och dess utdragshållfasthet i N.  

 

Figur 32 Stapeldiagram för olika förbandsmetoderna. Series 1, 150 mm. Series 2, 200 mm. Series 3, 

250 mm.   
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   Tabell 4 Utdragshållfastheten hos olika förbandsmetoder (N). 

 

 

 

 

 

5.4. FELKÄLLOR 

Möjliga felkällor som kan ha påverkat resultaten vid dragproverna: 

 Spridning av kvalitén i träet. 

 För lite lim runt gängstången. 

 För lång härdningstid innan limmet fästes på gängstången. 

 Kvistar i träet. 

 Spridning av stålkvaliten i gångstången. 

 Excentrisk belastning av lutande gängstänger.  

 Skillnader av limkvaliten från försöket och i verkligheten. 

 Ej rak borr vid förborrning. 

 Deformation av riggen. 
 

 

  

Djup 150 mm 200 mm 250 mm 

Spik 2 940 3 920 4 900 

Träskruv 14 497 18 781 22 959 

Limträhandbok 12 000 16 000 20 000 

Metod 1, typgodkänd 14 057 19 829 21 708 

Metod 2, typgodkänd 16 065 22 662 24 810 

Testserie 15 740 23 780 31 300 
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6. DISKUSSION 

I detta kapitel tas egna funderingar och åsikter upp. 

Metoden som har använts under försöken i detta examensarbete baseras på den 

typgodkända metoden som företaget Martinsons använder sig av. Det är svårt att 

analysera vilken av dessa metoder som i praktiken skulle vara den bästa, när det finns 

för- och nackdelar med båda. Det som anses vara bra är att utdragshållfastheten hos 

en inlimmad skruv uppnår en hög utdragshållfasthet. Vid borrdjupet 250 mm uppgick 

utdraghållfastheten till den bästa av alla jämförelsemetoder. Detta tycker författarna 

är väldigt bra inför fortsatt forskning, och ser fram emot en utveckling av metoden.  

Dock är det svårt att säga vilken metod som i praktiken skulle uppnå högsta 

hållfastheten när det bara gjorts utdragstester på inlimmad skruv med mindre 

förborrat hål i denna undersökning. En fördel med denna metod är att limåtgången blir 

mindre. 

Några parametrar som kanske kan förbättras är bland annat inlimningsmetoden. Att 

till exempel först fylla hålet med lim sedan gänga ner skruven för att säkerställa 

samma mängd lim på varje prov, som i den typgodkända metoden. En annan metod 

som skulle kunna testas kan vara att doppa gängstången i lim och eventuellt torka av 

den innan nedborrning. Skulle något av dessa ge en bättre utdragshållfasthet?  

Finns det någon annan limtyp som skulle passa bättre för denna metod? 

Hur skulle metoden kunna optimeras för att utföras i fabrik i större kvantiteter?  

När denna metod inte är beprövad i större konstruktioner har det varit intressant att 

utföra laborationer kring inlimmade skruvar och dess hållfasthet. Därför tycker 

författarna att denna metod ska forskas mer om och en förhoppning är att den ska 

kunna användas i takstolar i framtiden. Om man vill uppnå en estiskt snyggare 

takstolkonstruktion är denna metod att föredra. Under denna undersökning har även 

konstaterats att en dold infästning uppnår högre brandmotstånd, vilket det kan forskas 

mer om. 
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När denna metod bygger på ett mindre förborrat hål fungerar denna metod bara på 

ena delen av en anslutning mellan två limträbalkar. Den andra delen måste göras enligt 

typgodkända metoden med större förborrat hål. Kombinationen av dessa två metoder 

bör provas i praktiken för att kontrollera hållfastheten. Hur fungerar dessa 

anslutningar från de två olika metoderna? 

Inlimningslängden skall vara så pass djupt att brottgränsen uppstår i skruven innan 

träbrott sker. I undersökningen av en M8-skruv har det konstateras att inlimningen bör 

vara omkring 31d, det vill säga inlimningslängd 250 mm. Detta visade sig vara ett bra 

förhållande då skruvbrott skedde i åtta av elva utdragsprover.  

Författarna är medvetna om att M8 inte används i större konstruktioner och anser 

därför att M12 och M16-skruvar bör testas i denna metod och kontrollera vilket som 

blir det optimala inlimningsdjupet för dessa dimensioner. 

Om metoden skulle användas i framtiden, med vilken dimmenson på gängstänger, och 

hur många behövs det för att ersätta ett helt skruvförband i en takstol?  
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7. SLUTSATS 

Under detta kapitel presenteras de slutsatser som denna undersökning har lett fram till 

och förslag på fortsatta studier kring denna metod. 

Resultaten från laborationerna av inlimmade skruvar i limträbalkar visade på både 

skruvbrott och träbrott. Träbrott skedde vid inlimningsdjupen 150 mm och 200 mm 

detta tyder på att dessa inlimningslängder ej var tillräckliga. Skruvbrott förekom vid 

borrdjupet 250 mm. Undersökningen med M8 visade att bästa borrdjupet var 250 mm. 

Vid 73 % av fallen skedde brott i skruven. Att testa en större dimension skulle då 

innebära ett större inlimningsdjup för att skruvens brottgräns ska uppnås innan träets 

ger vika.  

Denna undersökning visade att en inlimmad skruv i limträbalk uppgår till samma 

hållfasthetsvärden som en skruv i ett skruvförband. Skillnaden mellan en inlimmad 

skruv och en spik i ett spikförband var att den inlimmade skruvens hållfasthetsvärde 

uppgick till ungefär sex gånger högre än spiken.  

Metoden som används vid försöken bygger på den redan typgodkända metoden för 

inlimmade skruvar. För att denna metod ska kunna användas till dimensionering i 

framtiden behövs det mer forskning och fler försök kring detta.  

Vid borrdjupet 250 mm gängades skruven ner 31d. Då skruvbrott uppstod i tre av elva 

skruvar kan slutsatsen dras att detta är ett bra förhållande för den inlimmade skruven 

med stålkvalitet 8.8. 
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7.1. FORTSATT FORSKNING 

För att i framtiden kunna använda dolt inlimmade skruvar i takstolar måste en fortsatt 

forskning göras om vilken skruvdimension som är mest lämpad. Undersöka vilka 

limtyper som passar bäst i kombination av stål och trä. Att göra tester av inlimmade 

skruvar i olika fiberriktningar. Vilken borrhållsdimension som lämpar sig bäst. Även 

undersöka hur olika klimat påverkar hållfastheten. Vilket antal inlimmade skruvar som 

behövs för att motsvara ett skruv- eller spikförband. Samt att undersöka en hel 

takstolkonstruktion med denna metod. 

Detta examensarbete hoppas ha väckt ett intresse för fortsatta studier kring 

inlimmade skruvar och dess utdragskapacitet. Författarna har förhoppningar att fler 

undersökningar kommer att göras på om takstolar skulle kunna ha denna typ av 

inlimmade skruvar istället för skruv- och spikförband. 
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