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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsen undersöker utdragshållfastheten hos gängstänger ingängade i limträ. 

Användningsområdet för tekniken är dolda anslutningar mellan limträelement. 

 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie av aktuell forskning på området för att 

bygga en kunskapsbas inför de egna försöken. Studien av vetenskapliga artiklar 

visar att det råder brist på forskning inom ämnet, vilket begränsar möjligheten att 

utforma standarder och beräkningshjälpmedel för dessa anslutningar.  

 

I de experimentella försöken har borrhålet i limträet diametern 7 mm. 

Utdragsproverna innefattar tre olika ingängningsdjup samt tre fiberriktningar. M8 

gängstänger penslade med lim likväl som olimmade stänger testas. Resultaten 

jämförs sedan inbördes. 

 

Resultaten visar på en något sämre utdragshållfasthet parallellt med 

fiberriktningen jämfört med tvärs fiberriktningen. Ett linjärt samband mellan 

hållfasthet och geometri har observerats, dock endast på stänger vinkelrätt mot 

fiberriktningen. Här behöver fler tester göras. 

 

Före testerna fanns en hypotes om att det mesta av limmet skrapas av relativt 

ytligt när stången gängas in i träet. Antagandet förefaller stämma eftersom 

resultaten visar på att olimmad gängstång vid vissa förhållanden t.o.m. har något 

högre hållfasthet än limmad. Testserierna i detta arbete är dock för få för att 

kunna utgöra underlag för statistiskt säkra slutsatser. Resultaten ger ändå en vink 

om att fler tester även med olimmad stång bör göras. 
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Abstract 
 
 
This essay examines pull-out strength of threaded rods fixed into glulam timber. 
The technology is intended to be used in hidden joints between glulam 
components. 
 
The work began with a study of literature focusing on current research within the 
topic, mainly to create a base of knowledge before the testing was initiated. 
Studies of scientific articles reveals a lack of research within this area, which 
makes it difficult to develop standards and calculation models for these joints. 
 
The drill holes in the tests have a diameter of 7 mm. The pull-out tests include 
three depths of threading as well as three fiber directions. Threaded M8 rods 
pencilled with glue and without glue are tested, after which the results are 
compared with each other. 
 

Results are indicating a slightly inferior pull-out strength parallel to the grain 

compared to perpendicular dito. A linear relationship between the pull-out 

strength and geometry of the joint can be observed, only on rods perpendicular to 

the grain however. More testing is needed. 

 

Prior to the experiments, assumptions were made that most of the glue was 

scraped off when the rod was screwed in. This appears to be correct since some 

non glued rods under certain conditions even showed better performance than 

glued ones. Statistically reliable conclusions can not be made since the quantity of 

tests in this work is too small. Nevertheless, the results indicates that further 

testing also on non glued rods is essential. 
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Förord 
 
Uppsatsen är ett examensarbete och ingår som avslutande del i 
Byggnadsingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle. 
 
En idé som ursprungligen kom från Martinsons Trä AB har via Burmans och 
Holmstedts examensarbete 2013 tagits över av undertecknade för vidare 
utveckling. Arbetet med att undersöka utdragshållfasthet hos limmade samt 
olimmade gängstänger i limträ har varit lärorikt och mycket intressant. 
 
Vi vill passa på att tacka vår handledare Göran Hed, universitetslektor på 
Högskolan i Gävle och Thomas Carlsson, forskningsingenjör på Högskolan i Gävle. 
Även tekniker Ragnvald Pelttari samt laboratorieingenjör Rickard Larsson på BMG-
laboratoriet, Högskolan i Gävle, förtjänar ett stort tack. Sist men inte minst vill vi 
tacka Mathias Nääv, Sika Sverige, för sponsring med lim och limpistol. 
 
 
    Linnéa Johansson 
    Pekka Känsälä 
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Teckenförklaring 

 

𝐴𝑠 = Gängstångens spänningsarea [mm2]. 

𝑑 = Borrhålsdiameter [mm]. 

𝑙 = Ingängningsdjup [mm]. 

 

𝐹 = Brottslast för ett enskilt prov [kN]. 

𝐹𝑚 = Medelvärde för maximala uppmätta dragkraftsbelastningen i en testserie [kN]. 

𝐹𝑠 = Standardavvikelse för en testserie [kN]. 

 

𝑓𝑘 = Karakteristiskt hållfasthetsvärde för en testserie [MPa]. 

𝑓𝑚 = Medelbrottspänning för en testserie [MPa]. 

𝑠 = Standardavvikelse för en testserie [MPa]. 

 

𝑐 = Koefficient som beror på hur det karakteristiska värdet defineras. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Limträ är ett material som används flitigt i stomkonstruktioner inom byggbranschen. Det 

har god styrka och beständighet i förhållande till sin vikt och kan tillverkas i varierande 

former och dimensioner. Materialet är enkelt att hantera och bearbeta på 

byggarbetsplatsen. I konstruktioner där stommen är synlig anser många även att limträ 

har en utseendemässig fördel gentemot t.ex. stål eller betong 

(http://www.martinsons.se). I anslutningar mellan limträkomponenter används 

vanligtvis utanpåliggande skruv- eller spikningsplåtar varför det av estetiska skäl också 

finns en efterfrågan på förbandstyper som göms inuti konstruktionen.  

 

Limträ har paradoxalt nog högre brandmotstånd än t.ex. stål som snabbt förlorar sin 

bärande förmåga då det utsätts för höga temperaturer. Trä däremot förkolnar långsamt 

och bibehåller sin styrka en längre tid vid brand (Isaksson, Mårtensson & Thelandersson, 

2010). Eftersom dolda infästningar kapslas in i träet har de alltså även ur brandsynpunkt 

en fördel gentemot utanpåliggande förband. 

 

Sedan 1970-talet finns en metod som bygger på inlimmade gängstänger i 

limträanslutningar. Dock saknas beräkningsmodeller och standarder, vilket hindrar 

metoden från att slå igenom på bred front. Idag måste varje infästningstyp testas 

separat alternativt överdimensioneras. Det finns därför behov av mer forskning där en 

mängd olika parametrar testas. Forskarvärldens sammanlagda ansträngningar kan 

förhoppningsvis så småningom rendera i hjälpmedel som underlättar för konstruktörer 

att utforma dessa förband. (Otero Chans, Estévez Cimadevila, Martin Guitiérrez & 

Vázquez Rodrigues, 2010). 

 

Notera också att limning av stänger idag endast utförs på fabrik (Carling, 2001). Limmet 

som används är antingen ett epoxi- eller ett polyuretanlim (http://www.sp.se/). Båda 

kan innehålla ämnen som är förknippade med vissa hälsorisker (http://www.av.se/). 

Mer om detta under kapitel 4. Diskussion och slutsatser. 

 

 

1.2 Aktuell forskning på området 
 

I en litteraturstudie granskas aktuell forskning för att få en uppfattning om hur långt 

utvecklingen kommit på området. De vetenskapliga artiklarna som studeras behandlar 

dolda anslutningar i limträ utförda med inlimmade gängstänger, förbandens prestanda 

med hänsyn till geometriska variabler samt deras förmåga att uppta olika sorters krafter. 

Även artiklar som beskriver alternativa metoder till inlimmade gängstänger studeras. 

 

http://www.martinsons.se/
http://www.sp.se/
http://www.av.se/
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Hypotesen har tidigare varit att det finns geometriska samband hos materialen som 

påverkar hållfastheten. Alltså bl.a. diameter på gängstång, förankringslängd likväl som 

träets densitet. För att försöka ta reda på om detta verkligen stämmer har Universitetet i 

Coruña under flera års tid undersökt utdragshållfasthet hos inlimmade gängstänger. 

Forskningen innefattar en mängd tester med 10 mm respektive 12 mm gängstång på 

fem olika borrdjup i två olika träslag, tali samt kastanj. Emellertid visade det sig att 

förhållandet mellan hållfasthet och träets densitet inte är rätlinjigt varför man drar 

slutsatsen att mer forskning krävs. (Otero Chans et al., 2010) 

 

Ett par år före det undersökte Otero Chans, Estévez Cimadevila & Martín Gutiérrez 

(2008)  sambandet mellan hållfastheten hos förbandet och träets densitet. De kom 

redan då fram till att befintlig forskning som visade på ett rätlinjigt samband var felaktig. 

Vidare menar de att forskning som fram till år 2008 i huvudsak har fokuserat på limträ 

inte kan tillämpas på andra träslag. Utdragsprover visar att den beräknade teoretiska 

hållfastheten är högre än det verkliga resultatet. Därför dras slutsatsen att 

experimentella beräkningsmodeller som baseras på limträ inte är lämpliga att applicera 

på hårdträ (ibid.). I en senare studie (Otero Chans, Estévez Cimadevila & Martín 

Gutiérrez, 2013) upptäcktes ett samband mellan anordningens geometri, träets 

karakteristiska hållfasthetsvärden och hållfastheten för förbandet. Otero Chans et al. 

(2013) skriver att en icke linjär ekvation kan ge ett karakteristiskt värde för förbandets 

hållfasthet, dock att relationen medför att ett större inlimningsdjup inte alltid resulterar 

i en högre utdragshållfasthet. 

 

Schweiziska studier visar att slankheten, viz. förhållandet mellan inlimningsdjup och 

borrhålsdiameter, har stor betydelse för hållfastheten i stänger som limmats in parallellt 

med likväl som vinkelrätt mot fiberriktningen (Steiger, Gehri, & Widmann, 2007; 

Widmann, Steiger & Gehri, 2007). Widmann et al. (2007) visar även att andra variabler 

såsom densiteten på träet kan ha större eller mindre betydelse för hållfastheten 

beroende på vilken vinkel gängstången har i förhållande till fiberriktningen. I motsats till 

de spanska studierna (Otero Chans et al., 2008, 2010, 2013) visar Steiger et al. (2007) 

samt Widmann et al. (2007) att den verkliga hållfastheten är högre än vad som fås vid 

beräkningar samt att hållfastheten är högre för trä med högre densitet. 

Laborationsresultaten har då justerats för att beakta densiteten i träet.  

 

Majoriteten av studier på inlimmade gängstänger i limträ fokuserar på 

utdragshållfasthet för stänger som limmats in parallellt med fiberriktningen, vilket 

underlättar vid jämförelser av resultat mellan olika studier. Detta innebär emellertid att 

det saknas relevant forskning på hur inlimmade gängstänger står sig jämte andra 

förbandstyper vid andra fiberriktningar. Bland de forskare som publicerat studier inom 

ämnet presenterar flera sina egna modeller för hur hållfastheten för inlimmade stänger 

ska beräknas. Påfallande ofta förekommer skillnader mellan hur beräkningsmodellerna 

behandlar enskilda parametrar och ibland rentav strider de mot varandra (Steiger et al. 

2007).  
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Förband med inlimmade stålstänger är mindre lämpade för inspända anslutningar då de 

inte klarar av momentkrafter fullt så bra (Carling, 2001). På Universitet i Canterbury, Nya 

Zealand, har Fragiacomo och Batchelar (2012) ingående granskat hur limträanslutningar 

med inlimmad gängstång uppför sig vid momentbelastning. I testerna ingick även en 

belastning som fick verka över tid. Resultaten visade att själva förbandet i några av 

försöken svarade för uppemot 50 % av den totala deformationen. De är dock på det 

klara med att fler tester krävs. Artikeln ger ändå en vägledning om att det är just rena 

normalkrafter i gängstången som för närvarande är det mest angelägna att undersöka, 

vilket denna uppsats också mycket riktigt gör. 

 

En aspekt som ofta utelämnas i studier av inlimmade stänger är limmets betydelse för 

förbandets hållfasthet. På Universitetet i São Paulo har Molina, Calil Junior och Carreira 

(2009) emellertid funnit att polyuretanbaserade lim kan reagera med fukten i träet och 

bilda bubblor av koldioxid som försvagar infästningen av stången. Tester visar att 

fuktresistenta epoxibaserade lim ger en högre hållfasthet i förbandet än andra typer av 

lim, särskilt då träet är förhållandevis fuktigt (ibid.). Då fukthalten i limträ inte kan 

kontrolleras och påverkas i samma utsträckning på en byggarbetsplats som i ett 

laboratorium är detta en viktig upptäckt. Det utgör även en indikation på att det saknas 

forskning inom flera områden för denna typ av förband. 

 

Som tidigare nämnts måste förband med inlimmade gängstänger i limträ limmas och 

monteras på fabrik (Carling, op. cit.). Uppsatsens experimentella del innefattar även 

provserier utan lim på gängstången, vilket innebär att sådan montering rent teoretiskt 

skulle kunna ske ute på byggarbetsplatsen. Givetvis förutsatt att utfallet visar sig vara 

någorlunda konkurrenskraftigt. Det är därför intressant att undersöka andra metoder 

där fabriksmontering heller inte är ett krav. Fava, Carvelli och Poggi (2013) har 

undersökt dolda förband som istället för gängstång består av fiberarmerad plast, FRP 

(http://www.plastkemiforetagen.se). De insåg att FRP, som tidigare använts vid lagning 

av skadat trä även med fördel borde gå att använda vid infästningar mellan 

limträelement. Det intressanta med metoden är alltså att den kan utföras direkt på 

byggarbetsplatsen och enligt Fava et al. (ibid.) är FRP-metoden också hållfasthetsmässigt 

fullt jämförbar med inlimmad gängstång. Noteras bör att de inte drar några slutsatser 

om hur FRP står sig gentemot gängstänger i fråga om värmemotstånd, vilket kan vara av 

betydelse även om båda alternativen förutsätts vara inbäddade i träet. 

 

Det finns också exempel på forskning som behandlar limträförband sammanfogade med 

långa träskruvar. Universitetet i Pingtun (Yeh, Lin, & Huang, 2014) har gjort en serie 

tester med olika sorters självgängande skruv. Gängornas utformning visade sig ha 

betydelse för anslutningens hållfasthet. Helgängade skruvar ger en initialt starkare 

infästning än halvgängade skruvar, medan de sistnämnda å andra sidan ger ett något 

mer elastiskt förband. Vidare konstateras att en skruv som dras i på “skrå” ger en 

starkare infästning än skruvar som dras vinkelrätt respektive parallellt med 

fiberriktningen. Med “skrå” avses en vinkel nära 45⁰. Metoden ger däremot inte en dold 

infästning då skruvarna måste dras i utifrån. Med de planerade proverna utan lim i 

åtanke är det icke desto mindre intressant att ta del av resultaten. Gängstängerna som 

http://www.plastkemiforetagen.se/
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används i detta arbete har en s.k. M-gänga vilken egentligen inte är avsedd att gängas in 

i trä, den används ändå här eftersom gängstångens egenskaper medger en helt dold 

infästning. 

 

På Högskolan i Gävle har Burman och Holmstedt (2013) skrivit ett examensarbete som 

behandlar utdragshållfastheten hos inlimmade gängstänger i limträ. I sina tester 

använde de gängstänger med diametern 8 mm penslade med lim som sedan gängades in 

vinkelrätt mot fiberriktningen i limträ. Borrhålet i träet var 7 mm, dvs. 1 mm mindre än 

gängstångens nominella diameter. Den typgodkända metod 1396/78 som vanligen 

används bygger på att borrhålsdiametern är 1–2 mm större än gängstångens nominella 

diameter och att hålen fylls med lim innan gängstången slutligen roteras ned (Burman & 

Holmstedt, 2013). De anser att resultaten från de egna testerna väl kan konkurrera med 

den typgodkända metoden, men poängterar att fler tester behöver göras. Idén att 

undersöka utdragshållfastheten hos limmad gängstång som gängats in i ett borrhål som 

är 1 mm mindre än gängstångens nominella diameter kommer ursprungligen från 

limträproducenten Martinsons Trä AB (Burman & Holmstedt, ibid.). 

 

Detta arbete använder sig av samma förutsättningar som Burman och Holmstedt, dock 

med skillnaden att även andra fiberriktningar testas. Likaså görs tester utan lim på 

stängerna för att söka utröna hur stor inverkan limmet har på utdragshållfastheten, dvs. 

om limmet följer med in i borrhålet eller skrapas av ytligt vid ingängning. Burmans och 

Holmstedts testserie kommer därför också att kompletteras med utdragsprover utan 

lim. Eftersom borrhålsdiametern är 1 mm mindre än gängstångens nominella diameter 

skapar stångens gängor, utöver limmets fixerande egenskaper även en mekanisk 

infästning då de skär in i träet. Om resultaten från testerna utan lim skulle visa sig vara 

konkurrenskraftiga öppnar det dörrar för vidare forskning. 

 

Sökvägar till litteraturstudiens artiklar finns i Bilaga 1. 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka axiell utdragshållfasthet hos limmad samt 

olimmad gängstång i limträ. Detta görs i tre olika ingängningsdjup samt tre 

fiberriktningar. 

 

Uppsatsens frågeställning kan sammanfattas som följer: 

 

 Hur påverkas draghållfastheten av förbandets slankhet, dvs. förhållandet 

mellan ingängningsdjup och håldiameter? 

 Vilken inverkan har olika fiberriktningar på utfallet? 

 Är testresultaten för olimmade stänger jämförbara med de där lim används 

och finns det anledning att undersöka olimmade stänger ytterligare? 
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1.4 Avgränsningar 
 

Hållfasthet för tryck-, tvär- och momentkrafter kommer inte att undersökas. Faktorer 

som fukt- och temperaturväxlingar, vilka kan påverka infästningen vid verkliga 

förhållanden utelämnas i försöken. Olika limsorters prestanda berörs heller inte. 

 

 

1.5 Förväntat utfall 
 

En misstanke finns om att en stor del av limmet skrapas av relativt ytligt då stången 

gängas in träet, något som dessvärre är svårt att undvika i Burmans och Holmstedts 

(2013) metod där limmet penslas på stången före ingängning. Ett alternativ hade 

naturligtvis varit att gå den andra vägen, dvs. att fylla borrhålet med lim. Detta har sina 

fördelar likväl som nackdelar vilket kommer att beröras mer i kapitel 4. Diskussion och 

slutsatser. 

 

Det är emellertid svårare att på förhand ha en uppfattning om hur fiberriktningen 

påverkar utdragshållfastheten hos gängstängerna. I det olimmade alternativet kan 

möjligtvis stångens i träsammanhang relativt ”fintandade” M-gänga motsvaras av den 

skrovliga ytan hos en varmförzinkad spik. I jämförelse med 90° fiberriktningen är det 

förhållandevis lätt att dra ur en varmförzinkad spik ur virkets ändträ, vilket då antyder en 

något sämre utdragshållfasthet hos stänger ingängade parallellt med fiberriktningen. 
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2. Metod och genomförande 
 

2.1 Introduktion 
 

Testerna utfördes i BMG-laboratoriet vid Högskolan i Gävle med de maskiner och 

metoder som användes vid Burmans och Holmstedts studie (op. cit.) vilken detta arbete 

baseras på. 

 

Utdragshållfastheten hos limmade samt olimmade gängstänger som gängats in i limträ 

testades genom dragprovning. Testerna innefattade tre olika fiberriktningar: 0°, 45° 

samt 90°. I varje fiberriktning ingick även tre olika ingängningsdjup: 150 mm, 200 mm 

och 250 mm (Tabell 2.1). Resultaten jämfördes sedan med varandra för att se om 

fiberriktning, limning samt relation mellan ingängningsdjup och diameter på borrhålet 

har någon betydelse för utdragshållfastheten. 

 

 

 
 

Fiberriktning 0° 
Ingängningsdjup [mm] 

Antal tester med 
limmad gängstång 

Antal tester med 
olimmad gängstång 

150 8 4 

200 8 4 

250 8 4 
 

Fiberriktning 45° 
Ingängningsdjup [mm] 

Antal tester med 
limmad gängstång 

Antal tester med 
olimmad gängstång 

150 8 4 

200 8 4 

250 8 4 
 

Fiberriktning 90° 
Ingängningsdjup [mm] 

Antal tester med 
limmad gängstång 

Antal tester med 
olimmad gängstång 

150 – 4 

200 – 4 

250 – 4 

 

 

  

Tabell 2.1: Antalet tester vid respektive fiberriktning och 
ingängningsdjup. Vid fiberriktningen 90° kompletterades endast 
Burmans och Holmstedts serier med tester utan lim 
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2.2 Strategi och metodval 
 

Studien betecknas lämpligen som kvantitativ, dvs. de empiriska försöken i laboratorium 

förväntades ge ledtrådar om huruvida de olika parametrarna som ingick i testserierna 

påverkade utdragshållfastheten hos gängstängerna. Vidare bygger hela arbetet på ett 

positivistiskt angreppssätt av problematiken såtillvida att testresultaten ger lite, om ens 

något utrymme för egna tolkningar. Arbetet var också uteslutande experimentellt så när 

som på den förberedande litteraturstudien. (Biggam, 2011) 

 

 

2.3 Försök i laboratorium 
 

2.3.1 Material 

 

Proverna utfördes på limträ av hållfasthetsklass L40c, en normal klass vid tillverkning av 

nordiskt limträ (Carling, 2001). Limträet beställdes från en byggvaruhandel på orten. 

Träet har en karakteristisk densitet på 350 kg/m³ och hade vid provtillfället en fuktkvot 

på 10–11 %.  

 

I testerna användes kalldragna M8 gängstänger av hållfasthetsklass 8.8. 

 

Stängerna limmades in med en 2-komponents polyuretanlim bestående av SikaForce-

7720 L45 tixotropt strukturlim och SikaForce-7010 härdare. Tekniska datablad för lim 

och härdare finns i Bilaga 2. Komponenterna i limmet pumpades ut på ett rent underlag 

med en tryckluftsdriven limpistol varefter själva blandningen gjordes för hand med en 

spatel. Limpistolen har en inbyggd doseringsfunktion som automatiskt pumpar ut rätt 

mängd av respektive limkomponent. Gängstängerna genomgick ingen förbehandling 

med avfettning eller primer innan limmet påfördes. Mer om limningsförfarandet under 

rubriken 2.4 Begränsningar och problem. 

 

 

2.3.2 Maskiner och program 

 

Träets fuktkvot uppmättes med MD-XG 

fuktkvotsmätare från KTI (Figur 2.1). 

 

Vid dragprovningen användes Shimadzu 

Autograph AG-X drag- och tryckprovningsmaskin 

med tillhörande datorprogram Trapezium X 

Materials Testing Software version 1.2.2k. 

Maskinen klarar krafter upp till 100 kN och styrs 

med hjälp av programmet som även registrerar 

kraft (kN), tid (s) och utdrag av gängstång (mm) för 

varje prov.  

Figur 2.1: Fuktkvotsmätare MD-XG. 
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2.3.3 Förberedelser/beredning av prover 

 

En limträbalk L40c, 90x405x6000 mm sågades upp i bitar anpassade för de olika 

testerna. Provbitarna parallellt fiberriktningen har dimensionen 90x405x285 mm (Figur 

2.2). Bitarna för 45° har dimensionen 90x285x285 (Figur 2.3). Notera att fiberriktningen 

är 45° oavsett från vilken sida borrhålet görs. För att inte behöva modifiera riggen inför 

testerna vinkelrätt mot fiberriktningen klövs en lamell bort från höjden 405 mm. För 

utdragsproverna för 90° erhölls alltså en balk i dimension 90x360 med löpande längd 

(Figur 2.4). 
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Figur 2.2: Figuren visar hur borrhålen förhåller sig till varandra i proverna 
parallellt med fiberriktningen. I exemplet är ingängningsdjupet 250 mm. 
Principen för indelning av borrhål för de andra djupen är densamma. 
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Figur 2.3: Figuren visar hur borrhålen förhåller sig till varandra 45° i förhållande 
till fiberriktningen. I exemplet är ingängningsdjupet 250 mm. Principen för 
indelning av borrhål för de andra djupen är densamma. 
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Diametern på borrhålen är 7 mm vilket är 1 mm mindre än gängstångens nominella 

diameter. För att erhålla exakt önskad riktning på hålen borrades först djupet 100 mm i 

en pelarborrmaskin med en stadig bottenplatta, vinkelrät mot borrstålet. 

Pelarborrmaskinen har ett maximalt borrdjup av just 100 mm varför resterande borrning 

till erforderligt djup gjordes med en handborrmaskin. Hålet borrades några centimeter i 

taget varvat med att borrstålet drogs upp något för att få med spånet ur hålet, detta 

föra att undvika bränning. För att minimera risken för oönskad påverkan på den 

ingängade stången gjordes borrhålet ca 5 mm djupare än gängstångens inskruvade 

längd. Detta för att få en så “ren” ingängning som möjligt där stången inte riskerade att 

stöta emot hålets botten. 

 

Gängstängerna kapades till längder anpassade för varje ingängningsdjup plus 50 mm för 

att kunna gänga fast ett specialtillverkat fästdon anpassat för drag- och 

tryckprovningsmaskinens chuck. Två muttrar med mellanliggande bricka gängades på 

stången varpå muttrarna drogs åt mot brickan. Ingängningsdjupet markerades på 

gängstången med en remsa maskeringstejp varpå stången skruvades in i träet med en 

laddningsbar skruvdragare med påmonterad sexkantshylsa. Storleken på hylsan var 

anpassad efter den pågängade muttern.  

 

De limmade stängerna penslades med lim och gängades sedan ner i hålen på samma 

sätt som ovan. Den laddningsbara skruvdragaren orkade dock inte riktigt med att dra de 

limmade stängerna varför den ersattes med en tryckluftsdriven mutterdragare med 

slagfunktion. Den föreskrivna härdningstiden för limmet är 48 timmar. Utdragsproverna 

inleddes ca 3 dygn efter avslutad limning. 

  

50 50 50 50 50 50 
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Figur 2.4: Figuren visar hur borrhålen förhåller sig till varandra i proverna 
vinkelrätt mot fiberriktningen. I exemplet ses ingängningsdjupen 250 mm och 
200 mm.  
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2.3.4 Provdragning 

 

Limträprovbitarna fixerades i drag- och tryckprovningsmaskinen med 4 st. M12 

gängstänger som gängats fast i maskinens bottenplatta. På limträets ovansida lades en 

stålplatta med måtten 90x400x6 mm med hål för provstängerna om 20 mm i diameter. 

Vid utdragsproverna fördelade plattan mothållstrycket över limträets yta för att undvika 

deformation av träet. Ovanpå plattan placerades en rigg som skruvades fast i M12-

stängerna med muttrar så att limträet förhindrades att lyftas av maskinens dragkrafter 

(Figur 2.5). Ett fästdon gängades fast på den gängstång som skulle utdragsprovas och 

klämdes sedan fast i drag- och tryckprovningsmaskinens chuck. Fästdonet består av en 

M8 långmutter fastsvetsad i en räfflad bricka som chucken kan få grepp om. Fästdonet 

gängades ned så nära träets yta som det var möjligt. 

 

I datorprogrammet fördes inställningar in för drag- och tryckprovningsmaskinen att dra 

gängstången axiellt uppåt med en konstant hastighet av 1 mm/min. När förbandet 

uppnådde maximal hållfasthet och började ge med sig fortsatte maskinen att dra med 

samma hastighet, dock krävdes då allt mindre utdragskraft för att dra ut stången. När 

kraften som belastade förbandet hade minskats till 50 % av den registrerade högsta 

belastningen, eller när brott uppstod i gängstång, var maskinen inställd på att stoppa 

utdragningen (Figur 2.6). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.5: Provbit fastgjord i drag- och tryckprovningsmaskinen. 
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2.3.5 Dataanalys 

 

Dataprogrammet Trapezium X angav mätvärden på kraften, F, i kN som krävdes för att 

uppnå brott i förbandet. Programmet räknade även ut medelvärdet för kraften Fm samt 

standardavvikelsen Fs för varje testserie i kN. Medelvärdet och standardavvikelsen 

konverterades sedan med Ekvation 1 och 2 till enheten MPa i vilken karakteristisk 

hållfasthet vanligtvis anges. 

 

𝑓𝑚 =
𝐹𝑚

𝐴𝑠
    (Ekv. 1) 

 

𝑠 =
𝐹𝑠

𝐴𝑠
     (Ekv. 2) 

 

Där:  As = Gängstångens spänningsarea [mm2], för gängstång M8: As = 36,6 mm2 

 

Det karakteristiska värdet för hållfasthet fk definieras som 5 % -fraktilen i en 

normalfördelningskurva över hållfastheten för ett antal prover, viz. sannolikheten för att 

underskrida den karakteristiska hållfastheten är 5 %. Resultaten har antagits vara 

normalfördelade och förbandets karakteristiska utdragshållfasthet beräknades med 

Ekvation 3. 

 

𝑓𝑘 = 𝑓𝑚 − 𝑐 · 𝑠    (Ekv. 3) 

(Carling, 2001) 

 

Där:     fm = medelvärde [MPa] 

s = standardavvikelse [MPa] 

Figur 2.6: Typskiss av kraftdiagram vid utdragsprovning. 
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[kN] 
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6 

 

Maxbelastning.  

Förbandet börjar ge med 

sig. Maskinen fortsätter att 

dra med samma hastighet 
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c = koefficient som beror på hur det karakteristiska värdet definieras (Carling, 

2001), för 5 % -fraktilen i en symmetrisk normalfördelningskurva är c = 1,64 

(Blom, Enger, Englund, Grandell & Holst, 2005). 

 

 

2.4 Begränsningar och problem 
 

Det finns en tidsbegränsning på 22 minuter mellan det att limmets komponenter 

blandas och att den färdiga blandningen måste appliceras på gängstången. Möjlighet 

finns att ansluta en anordning (pip) till limpistolen vilken automatiskt sköter själva 

blandningen av de båda komponenterna. Problemet är att om arbetsmomenten tar lite 

för lång tid börjar limmet härda inne i pipen. Ett sätt att kringgå detta och minimera 

uppehållen i ingängningsarbetet hade varit att förbereda samtliga stänger för 

ingängning, vilket å andra sidan skulle ha krävt ett väldigt stort antal muttrar och brickor. 

Istället valdes en medelväg. Limningsmomentet delades upp i tre delar, inför varje del 

förbereddes en tredjedel av stängerna för ingängning. Pipen användes inte alls, i varje 

omgång pumpades en mindre mängd av limmets båda komponenter ut på en skiva och 

blandades manuellt. 

 

Särskild försiktighet iakttogs vid själva limningen av stängerna då limmet innehåller 

polyuretan. Arbetet utfördes i direkt anslutning till en öppen ytterdörr och hudytor 

skyddades från direktkontakt med limmet. (http://www.av.se/) 

  

http://www.av.se/
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3. Resultat och analys 
 

3.1 Resultat från utdragsprovning 
 

3.1.1 Testserier 0o i förhållande till fiberriktningen 

 

För alla prover som utförts parallellt med fiberriktningen, limmade som olimmade, 

uppstod brott i limträet. Vid provdragningarna på limmade gängstänger förde stängerna 

med sig det trä som fastnat i limmet när de drogs ut (Figur 3.1). Testerna på olimmade 

gängstänger visade efter brott på sprickbildningar radiellt ut från stången. Sprickornas 

längd och bredd ökade vid längre ingängningsdjup. I Tabell 3.1 finns standardavvikelser 

och medelvärden från testserierna för 0o vinkel mot fiberriktningen i träet. Vid 

provdragningen av limmade förband drogs ett test som på grund av mänskliga faktorn 

inte registrerades i serien. Detta prov ses som en misslyckad provdragning och 

försummas.  

 

 

 

Limmad 

Ingängningsdjup [mm] 

 

Fm [kN] 

 

Fs [kN] 

150 16,6 2,1 

200 22,6 4,6 

250 23,9 6,3 

Olimmad 

Ingängningsdjup [mm] 

 

Fm [kN] 

 

Fs [kN] 

150 15,6 6,8 

200 17,6 2,5 

250 16,5 4,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.1: Medelvärde för maximal utdragskraft samt 
standardavvikelse för förband med gängstången parallellt med 
fiberriktningen 

Figur 3.1: Vid limmade stänger (t.v.) uppstod utdragsbrott där träet 
följde med ut. För olimmade stänger (t.h.) uppstod träbrott med 
sprickor radiellt ut från gängstången. 
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3.1.2 Testserier 45o i förhållande till fiberriktningen 

 

I två av de limmade testerna för ingängningsdjup 250 mm gick gängstången av i linje 

med träets yta. I övriga tester uppstod brott i trä där en del av limträet skjuvades upp 

invid gängstången. De två brottmoderna visas i Figur 3.2. Skjuvningen skedde på den 

sida av stången där vinkeln mellan fiberriktning och stång är 45o, i motsats till 

motstående sida där vinkeln är 135o. Mätvärden för den limmade respektive olimmade 

serien finns i Tabell 3.2.  

 

 

 

 

Limmad 

Ingängningsdjup [mm] 

 

Fm [kN] 

 

Fs [kN] 

150 16,2 3,6 

200 20,2 4,6 

250 24,4 2,6 

Olimmad 

Ingängningsdjup [mm] 

 

Fm [kN] 

 

Fs [kN] 

150 8,7 1,1 

200 16,2 1,9 

250 21,0 4,0 

 

 

    
 

 

 

  

Tabell 3.2: Medelvärde för maximal utdragskraft samt 
standardavvikelse för förband med gängstången i 450 vinkel mot 
fiberriktningen 

Figur 3.2: Träbrott med skjuvning till vänster samt brott i gängstång invid träets yta till höger. 
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3.1.3 Testserier 90o i förhållande till fiberriktningen 

 

I två av de fyra olimmade testerna på ingängningsdjup 250 mm uppstod brott i 

gängstång vid 23,4 kN respektive 26,4 kN maximal dragkraftsbelastning. Stängerna gick 

av vid limträets yta. I övriga prover erhölls träbrott där ett tunt lager trä skjuvades upp 

längs med fiberriktningen (Figur 3.3).  

 

Data från testserier som utförts vid denna studie samt kompletterande data hämtad 

från Burman och Holmstedt (2013) sammanställs i Tabell 3.3.  

 

 

 

 

Limmad 

Ingängningsdjup [mm] 

 

Fm [kN] 

 

Fs [kN] 

150 19,6* 2,4* 

200 27,4* 2,2* 

250 32,6* 0,8* 

*Värden från Burman och Holmstedt (2013). 

Olimmad 

Ingängningsdjup [mm] 

 

Fm [kN] 

 

Fs [kN] 

150 13,2 6,0 

200 19,1 3,1 

250 25,6 1,5 

 

 

 

 
 

 

 

  

Tabell 3.3: Medelvärde för maximal utdragskraft samt 
standardavvikelse för förband med gängstången vinkelrätt mot 
fiberriktningen 

Figur 3.3: Träbrott med skjuvning i träytan t.v. och brott i gängstång vid träytan t.h. 
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3.2 Analys 
 

3.2.1 Karakteristisk hållfasthet 

 

Tabell 3.4 sammanställer data från utdragsprovningarna som omvandlats till Mpa enligt 

Ekvation 1 och 2 samt även karakteristiska hållfasthetsvärden beräknade enligt Ekvation 

3. Samtliga beräkningar och konverteringar grundas på de värden som uppmätts vid 

utdragsprovningarna och som redovisas i oavkortad form i Bilaga 3. 

 

 

 

 

Vinkel mot 
fiberriktning 

Ingängningsdjup 
[mm] 

Limmad [L] 
/ Olimmad 

[U] 

Brottspänning 
medelvärde, 

fm [MPa] 

Standard- 
avvikelse, s 

[MPa] 

Karakteristiskt 
hållfasthetsvärde, 

fk [MPa] 

0o 150 L 452,6 58,2 357,1 

0o 150 U 427,7 185,2 124,0 

0o 200 L 617,9 124,4 413,9 

0o 200 U 481,2 69,1 368,0 

0o 250 L 654,2 171,0 373,7 

0o 250 U 450,6 119,2 255,2 

45o 150 L 443,7 99,4 280,8 

45o 150 U 238,2 31,1 187,1 

45o 200 L 551,0 126,3 343,9 

45o 200 U 443,6 53,1 356,6 

45o 250 L 667,5 72,2 549,2 

45o 250 U 573,0 108,2 395,7 

90o 150 L 536,6* 65,0* 430,0* 

90o 150 U 360,9 162,7 94,0 

90o 200 L 748,4* 60,1* 649,8* 

90o 200 U 521,6 84,5 383,0 

90o 250 L 891,5* 22,4* 854,8* 

90o 250 U 700,1 42,1 631,1 

* Värden hämtade från Burman & Holmstedt (2013) som omvandlats från kN till MPa. 

 

  

Tabell 3.4: Medelvärde för brottspänning, standardavvikelse samt karakteristisk hållfasthet för samtliga 
testserier 



21 
 

 
 

 

 

 

Fiberriktning 

Förband där gängstången gängas in tvärs fiberriktningen uppnår generellt en högre 

karakteristisk hållfasthet än motsvarande förband med 0o respektive 45o gentemot 

fiberriktningen. Undantaget är olimmade stänger med ingängningsdjup 150 mm som har 

ett karakteristiskt hållfasthetsvärde på 94 MPa. Vid 45o samt 90o gentemot 

fiberriktningen ger ett längre ingängningsdjup en högre hållfasthet. Däremot uppnås 

högsta karakteristiska hållfasthet för vinkeln 0o vid 200 mm ingängningsdjup, vilket kan 

härledas till ett starkt avvikande prov för ingängningsdjup 250 mm som gav utslag i 

resultatet (Figur 3.4).  

 

Lim 

Skillnaden i karakteristisk hållfasthet mellan limmade och olimmade stänger skiljer sig 

mellan olika ingängningsdjup och fiberriktningar. Som tidigare visats i Ekvation 3 är det 

karakteristiska hållfasthetsvärdet beroende av medelvärdet och standardavvikelsen för 

en serie prover. Från medelvärdet dras 1,64 gånger standardavvikelsen vilket medför att 

en stor spridning mellan testresultaten ger ett stort negativt genomslag i det 

karakteristiska värdet för den provserien. 

 

För gängstänger med 250 mm ingängningsdjup har olimmade förband en karakteristisk 

utdragshållfasthet motsvarande ca 70 % av limmade. För 150 respektive 200 mm kan 

inga sådana samband urskiljas, dock uppvisar limmade förband en högre karakteristisk 

hållfasthet än limmade i nästan alla serier. Då förbandet utförs i 45o gentemot 

fiberriktningen har olimmade gängstänger högre karakteristisk hållfasthet än limmade 

då ingängningsdjupet är 200 mm (Figur 3.5).  

  

357

414

374

124

368

255

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

150 mm 200 mm 250 mm

f k
[M

P
a]

0o i förhållande till fiberriktningen

Limmad

Olimmad

Figur 3.4: Karakteristisk hållfasthet för limmad respektive olimmad gängstång 0o i förhållande till 
fiberriktningen. 
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I Figur 3.6 syns en stor skillnad mellan hållfastheten för limmad gängstång med 

ingängningsdjup 150 mm vinkelrätt mot fibrerna och motsvarande testserie utan lim. En 

stor spridning mellan resultaten i den olimmade testserien ger en standardavvikelse 

motsvarande över 45 % av medelvärdet för proverna. Resultatet blir då en karakteristisk 

hållfasthet som endast uppnår 25 % av den för limmade stänger med samma 

geometriska parametrar. Ett liknande resultat uppstår för gängstänger med samma 

ingängningsdjup, men med fiberriktningen 0o där standardavvikelsen är ca 43 % av 

medelvärdet för den olimmade testserien (Figur 3.4). 

  

281

344

549

187

357
396

0

100

200

300

400

500

600

150 mm 200 mm 250 mm

f k
[M

P
a]

45o i förhållande till fiberriktningen

Limmad

Olimmad

430

650

855

94

383

631

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

150 mm 200 mm 250 mm

f k
[M

P
a]

90o i förhållande till fiberriktningen

Limmad

Olimmad

Figur 3.5: Karakteristisk hållfasthet för limmad respektive olimmad gängstång 45o i förhållande 
till fiberriktningen. 

Figur 3.6: Karakteristisk hållfasthet för limmad respektive olimmad gängstång 90o i förhållande till 
fiberriktningen. 
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3.2.2 Brottmoder 

 

0° fiberriktning 

Träbrott uppstod vid samtliga prover parallellt med fiberriktningen, där limmade stänger 

hade lim och ett tunt lager trä kvar på stången när de drogs ur limträet. Det är således 

träet i sig som brustit, inte limmet eller vidhäftningen mellan lim och trä. Vid 

utdragsproverna på olimmade stänger uppstod sprickor i träet vilket kan ha medfört att 

gängstången lättare drogs ut. 

 

45° fiberriktning 

Under utdragsprovningen av förband 45o i förhållande till fiberriktningen observerades 

efter träbrott att limträet skjuvats sönder vid ena sidan av gängstången.  Gemensamt för 

dessa prover inträffade detta på samma sida av stången i förhållande till fibrerna (Figur 

3.7). Denna typ av skjuvning kunde vid en okulär kontroll inte konstateras i de fall där 

gängstången gick av. 

 

90° fiberriktning 

Av fyra prover på olimmade förband vinkelrätt mot fiberriktningen med 250 mm 

ingängningsdjup resulterade två i att gängstången brast. Detta tyder på att förbandet, i 

likhet med limmade stänger med samma ingängningsdjup och fiberriktning, har en 

potential att klara krafter som överstiger gängstångens kapacitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brott med kil som 
skjuvar upp. 

Figur 3.7: Typskiss av brott vid 45° i förhållande till 
fiberriktningen. 

135
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3.2.3 Slankhetstal 

 

Vid studier på ämnet slankhet och hållfasthet för förband med inlimmade gängstänger i 

limträ definieras slankheten med ett slankhetstal där inlimningslängden divideras med 

diametern på borrhålet (Steiger et al., 2007; Widmann et al., 2007). I detta arbete utgörs 

slankhetstalet av kvoten mellan ingängningsdjup, l, och borrhålsdiameter, d (Tabell 3.5). 

 

 

 

l [mm] Slankhetstal (l/d) 

150 21,4 

200 28,6 

250 35,7 

Där:   d = 7 mm 

 

 

I Figur 3.8 kompileras testserierna där tre punkter representerar tre slankhetstal, viz. tre 

ingängningsdjup för olimmade eller limmade prover i en viss vinkel gentemot 

fiberriktningen. I förklaringen till höger i diagrammet representeras vinkeln mot fibrerna 

av ett nummer och följs sedan av bokstaven U för olimmade stänger eller L för limmade. 

Limmade stänger i 45o vinkel i förhållande till fiberriktningen har således benämningen 

”45L”. 
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Tabell 3.5: Slankhetstal för provernas 
olika ingängningsdjup 

Figur 3.8: Förhållande mellan slankhetstal och karakteristiskt hållfasthetsvärde för limmade 
och olimmade förband i olika fiberriktningar. 
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Där de tre punkterna och stödlinjerna mellan dem bildar en kontinuerlig rät linje finns 

ett linjärt samband mellan slankhetstalet och den karakteristiska utdragshållfastheten 

för förbandet. Linjära samband kan skönjas för limmade likväl som olimmade förband 

vinkelrätt mot fiberriktningen (Figur 3.8). I båda fallen bildas en nästintill rät linje över 

diagrammet, dock är sambanden inte helt lika då linjerna har olika stigning. Det går 

emellertid inte att se några linjära samband mellan slankhetstalet och hållfastheten för 

de prover där förbanden utförts i 45o eller 0o gentemot fibrernas riktning. Utifrån 

diagrammet i Figur 3.8 kan det ändå konstateras att hållfastheten ökar mellan det lägsta 

och det högsta slankhetstalet, vilket det enligt Steiger et al. (op. cit) inte borde göra. 

Steiger et al. grundar slutsatsen på att en grövre gängstång ger högre hållfasthet samt 

ett lägre slankhetstal medan detta arbete visar att högre hållfasthet uppnås genom ett 

längre ingängningsdjup.   

 

 

3.2.4 Felkällor 

 

Antalet prover, främst olimmade, kan vara för litet för att utgöra underlag för en 

ordentlig statistisk analys.  

 

Vid förberedning av proverna kan en borr som inte är helt rak medföra att hålen lokalt 

är större än avsett. 

 

Mängden lim kan inte garanteras vara lika för alla limmade prover. 

 

Mänskliga faktorn gav utslag såtillvida att en provdragning fick försummas då den drogs 

utanför testserien och därmed inte tillgodoräknades i medelvärdet för maximala 

belastningen eller standardavvikelsen. 
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4. Diskussion och Slutsatser 
 

4.1 Diskussion 
 

4.1.1 Metoddiskussion 

 

Uppsatsen berör bl.a. möjligheten att eventuellt i framtiden kunna utveckla dolda 

infästningar i limträ där gängstängerna inte behöver limmas. Detta skulle i motsats till 

dagens metod innebära att alla arbetsmoment kring dolda infästningar kan utföras 

direkt på byggarbetsplatsen. Frågan som då inställer sig är om förhållandena i 

laboratorium kan anses vara lite för “optimala”? I testerna har möda lagts på att 

minimera yttre oönskad påverkan på utdragshållfastheten, vilket på intet sätt speglar 

verkliga förhållanden på ett bygge där en mängd parametrar kan påverka resultatet. 

Utöver väder och vind även den mänskliga faktorn. 

 

Detta arbete ska dock inte ses i ljuset av ovanstående utan som en eventuell inkörsport 

till ytterligare studier. Som resultaten mycket riktigt visar finns det anledning att 

fortsätta titta på utdragshållfasthet hos ingängade stänger utan lim. I bästa fall kan detta 

så småningom leda till utveckling av en metod för montering på plats och först då finns 

det skäl att även börja titta på osäkerhetsfaktorer. 

 

Detsamma kan sägas om alternativa dimensioner på gängstång. Redan när Burman och 

Holmstedt (op. cit.) inledde sitt examensarbete konstaterade de att M8 gängstång 

vanligtvis inte används i större konstruktioner. De valde ändå M8 då deras huvudsyfte 

var att undersöka när stångbrott uppstår före träbrott. Även större dimensioner på 

gängstång kan alltså med fördel väljas vid framtida utvecklingsarbete. Kraftigare 

gängstång har också en grövre M-gänga vilket i sammanhanget förmodligen skulle 

inverka positivt på utdragshållfastheten. Grövre gängor gör djupare mekaniska spår i 

träet varför de s.a.s. ”hugger tag” på ett bättre sätt. Givetvis har grövre stång även en 

bättre draghållfasthet som gör att den inte tänjs ut lika mycket i borrhålet som en 

grannare dimension. I testerna utan lim där stålbrott inte ägt rum gjordes försök att 

gänga ur några stänger ur träet. Detta visade sig emellertid vara svårt. Ett rimligt 

antagande är att stången ytligt tänjts ut och ”gängat över” i träet, medan den djupare in 

i borrhålet alltjämt gick i ursprungliga gängspår. 

 

Det karakteristiska hållfasthetsvärdet beräknades i denna studie genom att dividera 

kraften med gängstångens spänningsarea vilket ger ett värde på utdragshållfasthet för 

gängstången. Då skillnaden mellan borrhålsdiameter och gängstångens nominella 

diameter ansågs marginell samt då borrhålet inte kunde garanteras vara exakt 7 mm 

överallt användes spänningsarean till dessa beräkningar. Ett annat alternativ hade varit 

att dividera kraften med mantelarean, dvs. kontaktarean mellan gängstång och trä. 

Detta hade gett ett hållfasthetsvärde för skjuvning vilket ofta används vid beräkningar 

på trä.  
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4.1.2 Resultatdiskussion 

 

Det är anmärkningsvärt att stångbrott uppstod i två av fyra dragprover på olimmade 

stänger som gängats in 250 mm i 90° gentemot fiberriktningen, att jämföra med 

Burmans och Holmstedts åtta stålbrott av elva utdragsprover med limmad stång med 

motsvarande ingängningsdjup samt fiberriktning. Innan försöken genomfördes fanns en 

föraning om att skillnaden i utdragshållfasthet mellan limmade respektive olimmade 

gängstänger inte skulle visa vara markant, men att stålbrott skulle uppstå även med 

olimmad stång var något oväntat. Resultatet tyder på att förbandet, även utan lim, 

klarar krafter som överstiger kapaciteten för gängstången. Det går naturligtvis inte att 

dra några statistiskt säkra slutsatser av utfallet med endast fyra prover. Faktum kvarstår 

dock; två av stängerna gick av innan träet gav efter. Fler tester kan visa huruvida brott i 

stång är en ofta förekommande brottmod eller om det är ett undantagsfall som beror på 

exceptionella omständigheter. 

 

Vid ett litet antal prover kan ett enskilt avvikande provresultat ge stort genomslag i det 

slutliga resultatet. Ett tydligt exempel på detta är de olimmade testerna för 

ingängningsdjup 150 mm tvärs fiberriktningen, där en stor spridning mellan 

provresultaten ger en standardavvikelse på över 45 % av medelvärdet för maximal 

belastning. Resultatet blir då att det karakteristiska hållfasthetsvärdet för olimmad 

gängstång motsvarar en femtedel av hållfasthetsvärdet för limmad. Ett större antal 

prover kan innebära att enskilda resultat inte påverkar resultatet i samma utsträckning. I 

detta arbete finns dock inget som tyder på att de limmade testerna, vilka är dubbelt så 

många som de olimmade, skulle ha en genomgående lägre standardavvikelse. 

Författarna är därmed övertygade om att avsevärt fler tester behövs innan några 

statistiskt säkrade resultat kan presenteras.  

 

För ingängningsdjup 200 mm ligger de karakteristiska hållfasthetsvärdena för alla tre 

fiberriktningar inom intervallet 344-414 MPa, med undantag för Burman och Holmstedts 

resultat som överskrider detta intervall med över 200 MPa (op. cit.). Det finns ingen 

förklaring på varför utdragshållfastheten för limmade likväl som olimmade stänger vid 

varierande fiberriktningar visat sig vara så lika vid ingängningsdjup 200 mm. En större 

spridning bland resultaten kan utläsas för testerna på ingängningsdjup 150 mm samt 

250 mm, vilket förväntades då olika fiberriktningar antogs ge olika utfall. 

 

Arbetet har i största möjliga mån sökt efterlikna de förutsättningar och arbetsmetoder 

som använts vid Burman och Holmstedts studie. Likväl förekommer olikheter mellan 

resultaten vilket väcker funderingar kring huruvida denna ambition verkligen uppnåtts. I 

Figur 3.8 märks tydligt hur testserien för limmade stänger i 90o mot fiberriktningen 

avviker från de tester som utförts i denna studie. Det är möjligt att ett större antal 

prover kommer ge annorlunda resultat som bättre överensstämmer med de som 

Burman och Holmstedt erhållit. Likafullt kan differensen mycket väl bero på oavsiktliga 

skillnader i det rent manuella utförandet. 
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4.1.3 Allmänna reflektioner 

 

Metoden med inlimmade gängstänger har en akilleshäl, nämligen förmågan att hantera 

momentkrafter. Carling (op. cit.) skriver att vid endast en inlimmad gängstång bör 

momentkapaciteten betraktas som ringa. Två inlimmade stänger i linje med kraftens 

riktning ger rimligtvis något bättre förmåga att uppta momentkrafter, men det är trots 

allt möjligt att dolda inspända anslutningar kräver en helt annan lösning än inlimmade 

gängstänger. 

 

Det går de facto rent tekniskt att utforma synnerligen starka infästningar som även 

täcker in området momentkrafter. Det har Smith, Ponzo, Di Cesare, Pampanin, 

Carradine, Buchanan och Nigro (2014) visat i sina tester där de utsatte anslutningen för 

en dynamisk belastning i en form som motsvarar seismiska krafter. Tekniken bygger på 

en anordning i själva limträanslutningen som kan efterspännas och resultaten anses vara 

lovande. Begränsningarna sitter alltså inte främst i de rent konstruktionstekniska 

lösningarna utan i svårigheterna med att utveckla beräkningsbara, praktiskt 

genomförbara samt ekonomiskt försvarbara metoder för dolda infästningar i limträ. 

 

I arbetet har det framkommit att olimmade stänger kan uppnå likvärdig 

utdragshållfasthet som limmade stänger. Resultaten är dock inte entydiga och det går 

ännu inte att säkert fastställa huruvida olimmade stänger i alla avseenden kan 

konkurrera med limmade. Om olimmade stänger i framtiden skulle visa sig uppnå kraven 

på hållfasthet öppnar det upp för en marknad fri från lim. Som redan nämnts i 

inledningen till denna uppsats används främst polyuretan- eller epoxibaserade limmer i 

denna typ av förband. Dessa produkter utgör ett arbetsmiljömässigt problem då de 

innan de härdat utsöndrar flera ämnen som är kopplade till hälsoproblem (Sveriges 

Byggindustrier, 2000). Arbetsmiljöverket uppger att både bas och härdare i 2-

komponentslim kan framkalla bland annat astma och allergier i hud och luftvägar. All 

hantering av ohärdat lim ska utföras av särskilt utbildad personal med erforderlig 

ventilerad skyddsutrustning i lokaler avskilda från annan verksamhet med avseende på 

luftutbyte (www.av.se). I en färdig konstruktion där limmet är härdat utgör det ingen 

fara mot hälsa eller miljö. Om limmet däremot upphettas, vid exempelvis skärande 

bearbetning eller brand kan de avge flera humantoxiska ämnen (Sveriges Byggindustrier, 

op. cit.). Kan man minimera användandet av lim i dessa förband minskar riskerna för 

skador och besvär hos produktionspersonalen. Detsamma gäller för de som sedan vistas 

i eller utför ändringsarbeten i byggnader där denna förbandstyp förekommer. 

 

Allt detta sammantaget genererar ytterligare en viktig aspekt, nämligen att all teknisk 

utveckling som främjar användandet av trä som byggmaterial i slutändan även är en 

vinst för miljön. 
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4.2 Slutsatser 
 

Frågorna som arbetet syftade till att besvara var följande: 

 

 Hur påverkas draghållfastheten av förbandets slankhet, dvs. förhållandet mellan 

ingängningsdjup och håldiameter? 

 Vilken inverkan har olika fiberriktningar på utfallet? 

 Är testresultaten för olimmade stänger jämförbara med de där lim används och 

finns det anledning att undersöka olimmade stänger ytterligare? 

 

Svar på frågeställningen är som följer: 

 

Resultaten visar att för M8 gängstänger som gängas in ett förborrat hål med 7 mm 

diameter i L40c limträ blir den karakteristiska draghållfastheten högre vid ökat 

slankhetstal. 

 

Utdragsproverna visar att förband utförda i 90o mot fiberriktningen uppnår en högre 

utdragshållfasthet jämfört med förband utförda i 45o eller 0o. Tester visar även att 

gängstänger som gängats in parallellt med fiberriktningen med ingängningsdjup upp till 

200 mm har bättre hållfasthet än stänger som gängats in diagonalt mot fiberriktningen. 

När ingängningsdjupet överstiger 200 mm är förhållandet det omvända. 

 

Studien visar att förband med olimmade stänger kan uppnå en hållfasthet som är 

jämförbar med den för limmade förband. Olimmade stänger har även fördelar över 

limmade i andra aspekter. Ett förband utan lim behöver inte monteras på fabrik utan 

möjliggör på ett helt annat sätt platsbyggda konstruktioner. Vid exempelvis byggnation i 

stadskärnor kan detta vara fördelaktigt av transporttekniska eller utrymmesmässiga skäl. 

Med detta i åtanke, samt med insikten om att limmet som används kan ha hälsovådliga 

effekter vid monteringen konstateras att det finns all anledning att titta vidare på 

olimmade stänger. 
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4.3 Framtida studier 
 

 

4.3.1 Alternativ metod för limning 

 

Eftersom testresultaten antyder att en stor del av limmet skrapas av i ett tidigt skede när 

stången gängas in i träet kan eventuellt andra metoder för limning kringgå detta 

problem. Exempelvis borde limmet rimligtvis ha möjlighet till större utbredning över 

hela borrdjupet om själva hålet fylls med lim innan stången gängas in. Risken är dock 

stor att det helt enkelt blir stopp då limmet inte har någonstans att ta vägen. En lösning 

på detta kan eventuellt vara ett djupare borrhål som förmår rymma det lim som stången 

skjuter framför sig vid ingängning (Figur 4.1). 

 

 

4.3.2 Alternativ metod utan lim 

 

En teori som diskuterats i fråga om de två stålbrotten hos olimmad gängstång är att 

borrhålet eventuellt kan ha träffat en kvist, vilket gav stången en större 

utdragshållfasthet. Det går som sagt inte med säkerhet att fastslå om så är fallet. De två 

proven skulle ha behövt öppnas för närmare undersökning av vad som fått stången att 

fästa så pass bra att stålbrott uppstod, vilket arbetets tidsramar dock inte tillät. 

 

Hypotesen om att gängorna fått ett bra grepp i en kvist ger ändå en idé om hur 

utdragshållfastheten skulle kunna ökas hos ingängade stänger utan lim. Ett annat 

material med högre kapacitet att hålla i stångens gängor kan gömmas inne i limträet 

(Figur 4.2). Här faller tanken på POM acetalplast med det mer kända handelsnamnet 
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Figur 4.1: Botten på hålet fylls med lim. Mängden avgörs av hålets volym nedanför ingängningsdjupet (1). 
En roterande rundstav som är något mindre än borrhålet smetar ut limmet på borrhålets väggar (2). 
Gängstången gängas in i borrhålet. I botten av borrhålet finns utrymme för överflödigt lim (3). 
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Delrin, vilken eventuellt kan uppvisa erforderlig styrka och 

seghet. Delrin är trots sin höga hållfasthet förhållandevis lätt 

att bearbeta maskinellt. I just det här sammanhanget har 

materialet emellertid en svaghet; det är svårt att limma 

(http://www.npgroup.se). Som alternativ går det också att 

titta på något kompositmaterial som i motsats till Delrin 

möjligtvis har bättre limningsegenskaper. 

 

Om anslutningsstället på ett ungefär är känt vid tillverkning 

av limträelementet limmas en bit av ett annat material in i 

exempelvis tredje, fjärde eller femte lamellen där borrhålet 

senare kommer att göras. Det är alltså inte nödvändigt att 

lägga in materialet utefter elementets hela längd. 

 

Beräkningar får avgöra i vilken lamell det i varje enskilt fall är lämpligast att lägga 

materialet eftersom man här troligtvis också måste beakta träets risk att spjälkas 

(spricka) vid drag vinkelrätt i förhållande till fiberriktningen. För att utföra tester på 

utdragshållfasthet hos gängstång ingängad i ett annat material är det knappast 

nödvändigt att specialbeställa limträ med en inlagd bit, det borde mycket väl gå att 

använda en separat stycke av det andra materialet som provkropp. 

 

Ökat ingängningsdjup i enbart träet ger visserligen högre utdragshållfasthet, men här 

måste beaktas att stångens gängor även rimligtvis motverkar träets fria rörlighet, särskilt 

tvärs fiberriktningen. Alltför stora ingängningsdjup bör följaktligen undvikas. Detta är 

också en aspekt som pekar på fördelar med annat mer högpresterande material 

inbäddat i limträet. 

 

 

4.3.3 Alternativt användningsområde för dolda infästningar i limträ 

 

Inlimmad gängstång används redan i t.ex. pelarfot samt anslutning balk/pelare (Carling, 

op. cit.). Här följer några reflektioner rörande alternativt användningsområde. Vertikala 

fackverk har alltid en ovansida. Ett faktum som kan utnyttjas vid utförandet av dolda 

infästningar mellan limträelement. Det är alltså möjligt att exempelvis utforma synliga 

fackverkstakstolar med infästningar helt dolda för ögat (Figur 4.3). 

 

Det går att komma med invändningar mot nyttan med detta, bl.a. att det finns ett 

beprövat sätt att ansluta två samverkande högbens upplag med en horisontell dragstång 

i stål varför fackverk är överflödiga. Förvisso, men dragstången är alltjämt synlig. Ett 

annat argument är att hanbjälken med fördel kan dimensioneras för att bära samtliga 

vertikala krafter. Från hanbjälken stolpas sedan högbenen upp och om så önskas kan 

stolpningen fås att imitera t.ex. en W-takstol. Det är också sant, hanbjälken kommer 

dock i så fall att behöva vara förhållandevis kraftig då den i praktiken fungerar som en 

fritt upplagd balk.  

 

Figur 4.2: Limträtvärsnitt 
med ett annat material 
inbäddat i lamellerna. 

http://www.npgroup.se/
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Vinsten med dolda infästningar är alltså bl.a. möjligheten att konstruera relativt slanka 

limträkonstruktioner där fackverkets alla fördelar utnyttjas, utan att göra avkall på vare 

sig estetiska eller brandtekniska aspekter. 

 

Principen i Figur 4.3 är genomförbar både med limmad och olimmad stång. Alternativet 

med limmad stång förutsätter emellertid att hela fackverket monteras på fabrik. Att 

platsbygga konstruktionen skulle stöta på vissa problem. Eftersom dragstången måste 

limmas in i hanbjälken på fabrik blir just denna kombination av delar något besvärlig att 

transportera ut till byggarbetsplatsen, vilket är lätt att utläsa ur bild 2 i Figur 4.3. Helt 

klart går allt att lösa med specialtillverkade emballage som förhindrar den friliggande 

stången från att krökas, men problematiken kvarstår icke desto mindre. Detta ger vid 

handen att utvecklandet av en konkurrenskraftig metod som bygger på olimmade 

stänger även skulle underlätta möjligheten att platsbygga dessa fackverk.  

  

1 2 

3 4 

Figur 4.3: Ett hål borras i hanbjälken (1). En gängad dragstång gängas in i borrhålet (2). Ett 
limträelement med en längsgående kanal träs på dragstången (3). Högbenet skruvas fast på 
dragstången med försänkt bricka och mutter (4). Observera att figuren endast beskriver 
principen bakom en dold infästning i en fackverkstakstol. Den ska inte ses som en skalenlig 
modell av verkligheten. Det finns heller inget som hindrar att flera parallella stänger 
används. 
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Academic Search Elite. 
 

Sökord: ”glulam” och ”joint”. (Full text/Peer Reviewed) 
 

Influence of timber density on the axial strength of joints made with glued steel joints: An 
experimental approach. (Otero Chans, M.D., Estévez Cimadevila, J., Martin Guitiérrez, E., & 
Vázquez Rodrigues, J.A. 2010). 
 

Pull-out strength of glued-in FRP plates bonded in glulam. (Fava, G., Carvelli, V., & Poggi, C. 
2013). 
 
Post-tensioned glulam beam-column joints with advanced damping systems: Testing and 
numerical analysis. (Smith, T., Ponzo, F.C., Di Cesare, A., Pampanin, S., Carradine, D., 
Buchanan, A.H., & Nigro, D. 2014). 
 

Timber frame Moment Joints with Glued-In Steel Rods. II: Experimental Investigation of 
Long-Term Performance. (Fragiacomo, M. & Batchelar, M. 2012). 

 
 
Discovery. 
 

Sökord: ”glulam” och ”joint”. (Full text/Peer Reviewed) 
 

Investigation of the structural performance of glulam beam connections using self-tapping 
screws. (Yeh, M.-C., Lin, Y.-L., & Huang, G.-P. 2014). 
 

Post-tensioned glulam beam-column joints with advanced damping systems: Testing and 
numerical analysis. (Smith, T., Pampanin, S., Carradine, D., Buchanan, A.H., Ponzo, F.C., Di 
Cesare, A., & Nigro, D. 2014). 

 
Sökord: “pull-out strength”, “steel rods” och “glulam”. (Peer Reviewed) 
 

Pull-out strength of axially loaded steel rods bonded in glulam parallel to the grain. (Steiger, 
R., Gehri, E., & Widmann, R. 2007). 
 

Pull-out strength of axially loaded steel rods bonded in glulam perpendicular to the grain. 
(Widmann, R., Steiger, R., & Gehri, E. 2007). 
 
Sökord: “steel rods” och “wood”. (Peer Reviewed) 
 

Pullout Strength of Axially Loaded Steel Rods Bonded in Glulam at a 45° Angle to the Grain. 
(Molina, J. C., Calil Junior, C., & Carreira, M. R. 2009). 
 

Withdrawal strength of threaded steel rods glued with epoxy in wood. (Otero Chans, D., 
Estévez Cimadevila, J., & Martín Gutiérrez, E. 2013) 
 
Rekommenderad artikel utifrån Otero Chans et al. (2013) 
 

Glued joints in hardwood timber. (Otero Chans, D., Estévez Cimadevila, J., & Martín 
Gutiérrez, E. 2008). 

 
 
DiVA – Digitala vetenskapliga arkivet 
 

Sökord: “Limträ”. (Full text/Studentuppsatser) 
 

Utdragshållfasthet av inlimmade skruvar i limträ. (Burman, N. & Holmstedt, K. 2013)  
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Tekniskt datablad 
Version 30.09.2009  2010-11-03 
SikaForce®-7720 L45 
 
 
 
 

1/2 SikaForce®-7720 L45 

I n
 d u

 s t
 r y

 
SikaForce®-7720 L45 
Tixotropt strukturlim  

Tekniska data 
 

 Komponent A: 
SikaForce-7720 L45 

Komponent B: 
SikaForce-7050 

Kemisk bas Polyoler, fylld Isocyanat derivat 
Vit Brun Färg (CQP1 001-1) 

Färg blandad Vit 
Härdningssätt polyaddition 

Ca 1,6 g/cm3 Ca 1,2 g/cm3 Densitet (CQP 006-5) 
Densitet blandad (beräknad) Ca 1,5 g/cm3 
Torrhalt 100 % 100 % 
Blandningsförhållande  efter volym 
  efter vikt 

100 
100 

25 
19 

Ca 1 000 000 mPa⋅s Ca 35000 mPa⋅s Viskositet2 (CQP 538-2) Brookfield – RVT 7/2.5 
 Brookfield – RVT 2/50 
Viskositet blandad Brookfield – RVT 6/20 

pasta 

Appliceringstemperatur +15°C till +30°C 
Potlife2 (CQP 536-3) Ca 45 minuter 
Öppentid2 (CQP 590-1) Ca 60 minuter 
Presstid2 (CQP 590-1) Ca 150 minuter 
Hårdhet2 Shore D (CQP 537-2) Ca 80 D 
Hållbarhet 1000 liters förpackning
(lagrad mellan 10 och 30°C) mindre förpackningar

- 
 12 månader 

3 månader 
6 månader 

 
1) CQP = Corporate Quality Procedure 2) 23°C / 50% r.h.  
 
 
Beskrivning 
SikaForce®-7720 L45 är basen 
i ett 2-komponents lim 
tillsammans med härdaren 
SikaForce®-7050. 
SikaForce®7720 L45 
produceras i enlighet med 
kvalitetssäkrings- respektive 
miljöledningssystem 
certifierade enligt ISO 
9001/14001. 

Produktfördelar 
- Tixotrop 
- Fogfyllande 
- Lösningsmedelsfri 
- Kan även användas med 

härdaren SikaForce®-7010 

Applikationsområden 
Montering av profiler och 
sandwichkonstruktioner av t.ex. 
glasfiberarmerad polyester, trä, 
metall, keramiska material och 
förbehandlad plast. 
Denna produkt skall endast 
användas av erfarna 
användare. Förprov skall 
utföras på aktuella underlag 
och vid rätt förhållanden för att 
säkerställa vidhäftning och 
kompabilitet mellan materialen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2/2 SikaForce®-7720 L45

Sika Sverige AB 
Industriavdelningen 
Domnarvsgatan 15 
SE-163 08 Spånga 
Sverige 
Tel. +46 (0)8 621 89 00 
Fax +46 (0)8 621 89 89 

Mer information tillgänglig på: 
www.sika.se 
www.sika.com 

 
 
Härdningssätt 
Härdningen av SikaForce®7720 
L45 sker genom en kemisk 
reaktion mellan de två 
komponenterna. Hög 
temperatur påskyndar, låg 
sänker reaktionsförloppet. 

Kemikaliebeständighet 
Vid risk för kemisk eller termisk 
exponering rekommenderar vi 
projektrelaterade prov. 
Kontakta Sika Teknisk service 
för rådgivning. 

 
Appliceringsmetod 
Förbehandling 
Generellt behövs förbehandling 
av limytorna för att säkerställa 
optimal vidhäftning och styrka. 
Efter rengöring kan en 
fysikalisk eller kemisk 
behandling vara nödvändig 
baserat på det material som 
skall limmas. Typ av 
förbehandling måste 
bestämmas genom prov. 
Applikationsspecifik rådgivning 
finns tillgänglig hos Teknisk 
Service. 

Applicering 
En limmängd mellan 150-350 
g/m² rekommenderas beroende 
på materialen som skall 
limmas. Specifik limmängd för 
en given materialkombination 
fastställs genom test. 
Manuell applicering: Rör 
baskomponenten noggrant före 
användning. Tillsätt härdare 
enligt angivet 
blandningsförhållande och 
blanda tills en homogen 
blandning erhålls. Applicera 
blandningen med spackel innan 
halva potlife har nåtts och 
montera detaljerna inom 
öppentidens utgång. Kontakta 
Sika Teknisk Service för 
detaljerad information. 
Automatiserad applicering:  
Var vänlig kontakta Sika 
System Engineering. 
 

 
 
Presstryck 
Det är nödvändigt att applicera 
att tillräckligt tryck som ger god 
kontakt mellan materialen. Det 
specifika tryck som skall 
användas är beroende på 
kärnmaterialet och måsta 
fastställas genom produkttest. 
Trycket måste alltid vara lägre 
än kärnmaterialets maximala 
kompressionsstyrka. De 
limmade ämnena bör inte 
flyttas under pressfasen. 

Rengöring 
Ohärdat lim kan avlägsnas från 
verktyg och utrustning med 
Sika®Force-7260 rengörare. 
Härdat material kan endast 
avlägsnas mekaniskt. 
Händer och hud som 
nedsmutsats tvättas 
omedelbart med Sika® 
Handclean eller annat lämpligt 
tvättmedel för industriellt bruk. 
Använd aldrig lösningsmedel! 
 
Förvaring 
Skall förvaras torrt mellan 
+10°C och +30°C. Skyddas för 
exponering till direkt solljus och 
frost. Efter öppning av 
emballaget skall innehållet 
skyddas mot luftens fuktighet. 
Lägsta tillåtna temperatur 
under transport är 0°C i 
maximalt 6 timmar. 
 
Övrig information 
Följande information finns 
tillgänglig på begäran: 
- Säkerhetsdatablad 

Förpackningsinformation 
Hink 25 kg Komponent 

A 
Bas Fat 300 kg 

Burk 5 kg 
Hink 20 kg 
Fat 250 kg 

Komponent 
B 
Härdare 

Container  750 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Underlag för tekniska data 
Alla tekniska värden som 
anges i detta produktdatablad 
är baserade på laboratorie-
tester. Aktuella mätta värden 
kan variera på grund av 
faktorer utanför vår kontroll. 

Viktigt 
För information och råd om 
säker hantering, lagring och 
avfallshantering av kemiska 
produkter hänvisas användaren 
till gällande säkerhetsdatablad 
vilket innehåller fysisk, 
ekologisk, toxikologisk och 
annan säkerhetsrelaterad 
information. 
 
Lagstiftning 
Informationen, och i synnerhet, 
rekommendationerna avseende 
appliceringen och användandet av 
Sika produkter, ges i god tro 
baserat på Sikas rådande kunskap 
och erfarenhet av produkterna när 
de lagrats, hanterats och 
applicerats på korrekt sätt under 
normala förhållanden. I praktiken är 
skillnaden hos material, substrat 
och verkliga platsförhållande 
sådana att ingen garanti avseende 
kurans eller lämplighet för ett 
speciellt användningsområde kan 
lämnas. Med hänsyn härtill kan 
något rättsligt ansvar av vad slag 
det må vara varken härledas från 
denna information eller från någon 
skriftlig rekommendation eller i 
övrigt beträffande produkten 
lämnade råd. Användaren av 
produkten måste prova produktens 
lämplighet för den tilltänkta 
applikationen och syftet. Sika 
reserverar sig för rätten att ändra 
sina produkters egenskaper. 
Hänsyn måste vid användningen 
även tas till tredje mans ägande 
och andra eventuella rättigheter. 
Alla beställningar accepteras med 
förbehåll för våra gällande 
allmänna försäljnings- och 
leveransvillkor. Användaren måste 
alltid rådfråga senaste gällande 
utgåva av det lokala 
produktdatabladet för produkten 
ifråga. Kopior av detta finns 
tillgänglig på begäran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 
Tekniskt datablad 
Version 08/2005  2006-03-15 
SikaForce®-7010 (tidigare 1815) 
 
 
 
 

1/1 SikaForce®-7010 (tidigare 1815) 

Sika Sverige AB 
Industriavdelningen 
Domnarvsgatan 15 
SE-163 08 Spånga 
Sverige 
Tel. +46 (0)8 621 89 00 
Fax +46 (0)8 621 89 89 

I n
 d u

 s t
 r y

 
SikaForce®-7010 (tidigare 1815) 
Härdare för 2-komponents polyuretanlim 

Tekniska data: 
 

Kemisk bas MDI - Diphenylmetan-4,4’-diisocyanat 
Färg Brun 
Torrhalt 100% 
Densitet1 (CQP 006-6) 2 Ca 1,2 g/cm3 
Viskositet1 (CQP 538-2) 2 Ca 250 mPa⋅s (Brookfield RVT 2/50) 
Hållbarhet3 750-1000 kg 
Hållbarhet3 mindre förpackningar 

 3 månader 
  6 månader 

1) +23°C/50% r.h. 2) CQP = Corporate Quality Procedure  3) +10ºC - +30ºC 
 
 
Beskrivning 
SikaForce®-7010 härdare är en 
lösningsmedelsfri mörkbrun 
vätska med låg viskositet. 
SikaForce®-7010 produceras i 
enlighet med kvalitetssäkrings- 
respektive miljöledningssystem 
certifierade enligt ISO 9001/ 
14001. 
 
Produktfördelar 
- Tunn vätska 
- Lågt ångtryck  
 
Applikationsområden 
Härdare till 2-komponents 
polyuretan produkter. 
 
Rengöring 
Ohärdad SikaForce®-7010 kan 
avlägsnas från verktyg och 
utrustning med SikaForce®-
7260 rengörare. Härdat 
material kan endast avlägsnas 
mekaniskt. 

Förvaring 
Skall förvaras torrt inomhus 
mellan +10ºC och +30ºC. 
Skyddas för exponering till 
direkt solljus och frost. Efter 
öppning av emballaget 
ska innehållet skyddas mot 
luftens fuktighet genom 
påmontering av ett silikagelrör 
från Sika Danmark A/S på 
containern. 
Lägsta tillåtna temperatur 
under transport är 0ºC. 
 

 
 
 
 
 

Övrig information 
Följande information finns 
tillgänglig på begäran: 
- Säkerhetsdatablad 

Förpackningsinformation 
Burk 1 kg 
Burk 5 kg 
Hink 20 kg 
Fat 250 kg 
IBC 750 kg 

SikaForce®-

Fluid bag  1000 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viktigt 
För information och råd om 
säker hantering, lagring och 
avfallshantering av kemiska 
produkter hänvisas användaren 
till gällande säkerhetsdatablad 
vilket innehåller fysisk, eko-
logisk, toxikologisk och annan 
säkerhetsrelaterad information. 
 
Anmärkning 
Våra anvisningar och rekommendationer 
till användare av denna produkt, såväl 
muntliga som skriftliga, är givna i god 
tro, baserad på vår erfarenhet och 
nuvarande kunskap samt praktisk 
tillämpning. Sådana rekommendationer 
gives utan garanti, och innebär inga 
ytterligare kontraktsenliga förpliktelser. 
Det är ytterst köparens ansvar att 
säkerställa att vår produkt är lämpad för 
det ändamål han avser att använda den, 
samt att han ej försakar skada för tredje 
part. I övrigt hänvisar vi till våra 
allmänna försäljnings- och 
leveransvillkor. För teknisk information 
och rådgivning gällande specifika 
applikationer, kontakta Sika Sveriges 
Industriavdelning. 
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1 

 

150 mm ingängningsdjup 0o i förhållande till fiberriktningen med lim 

Prov Brottslast, F [kN] 
Utdrag vid 

brottslast [mm] 
Tid vid 

brottslast [s] 

1 13,6616 0,80846 48,54 

2 13,5023 0,80829 48,53 

3 17,3724 1,02196 61,35 

4 17,7421 1,11946 67,2 

5 17,08 1,09479 65,72 

6 17,0843 1,17179 70,34 

7 16,1467 1,18677 71,24 

8 19,9177 1,38931 83,39 

Medelvärde 16,5634   

Standardavvikelse 2,13132   

 

150 mm ingängningsdjup 0o i förhållande till fiberriktningen utan lim 

Prov Brottslast, F [kN] 
Utdrag vid 

brottslast [mm] 
Tid vid 

brottslast [s] 

1 13,891 1,09513 65,74 

2 25,0607 1,38913 83,38 

3 8,9162 0,79846 47,94 

4 14,7432 1,16979 70,22 

Medelvärde 15,6528   

Standardavvikelse 6,77795   

 

200 mm ingängningsdjup 0o i förhållande till fiberriktningen med lim 

Prov Brottslast, F [kN] 
Utdrag vid 

brottslast [mm] 
Tid vid 

brottslast [s] 

1 Misslyckad dragning, ej registrerad. Försummas. 

2 19,5089 1,23063 73,87 

3 24,1739 1,77496 106,53 

4 25,8346 1,95213 117,16 

5 22,9358 1,63898 98,37 

6 13,8172 1,02513 61,54 

7 26,7922 2,2621 135,76 

8 25,2487 2,09729 125,87 

Medelvärde 22,6159   

Standardavvikelse 4,55217   

 
  



 

2 

 

200 mm ingängningsdjup 0o i förhållande till fiberriktningen utan lim 

Prov Brottslast, F [kN] 
Utdrag vid 

brottslast [mm] 
Tid vid 

brottslast [s] 

1 16,4302 1,26246 75,78 

2 15,0353 1,06929 64,19 

3 20,9162 1,46363 87,85 

4 18,0701 1,20363 72,25 

Medelvärde 17,613   

Standardavvikelse 2,52743   

 

250 mm ingängningsdjup 0o i förhållande till fiberriktningen med lim 

Prov Brottslast, F [kN] 
Utdrag vid 

brottslast [mm] 
Tid vid 

brottslast [s] 

1 9,22511 0,87113 52,3 

2 25,2115 1,78829 107,33 

3 28,6488 2,85813 171,52 

4 28,3693 2,99248 179,58 

5 25,7214 1,99331 119,63 

6 26,5556 2,07196 124,35 

7 22,4253 1,29796 77,91 

8 25,3824 2,04544 122,76 

Medelvärde 23,9424   

Standardavvikelse 6,26014   

 

250 mm ingängningsdjup 0o i förhållande till fiberriktningen utan lim 

Prov Brottslast, F [kN] 
Utdrag vid 

brottslast [mm] 
Tid vid 

brottslast [s] 

1 15,2816 1,32663 79,63 

2 13,9257 1,06863 64,15 

3 13,8075 1,00894 60,57 

4 22,9575 1,61979 97,22 

Medelvärde 16,4931   

Standardavvikelse 4,3612   

 
  



 

3 

 

150 mm ingängningsdjup 45o i förhållande till fiberriktningen med lim 

Prov Brottslast, F [kN] 
Utdrag vid 

brottslast [mm] 
Tid vid 

brottslast [s] 

1 13,9256 1,21679 73,04 

2 13,5715 1,42915 85,78 

3 24,6951 2,32013 139,24 

4 16,1974 1,29981 78,02 

5 13,6193 1,21963 73,21 

6 15,6873 1,20994 72,63 

7 16,947 1,22513 73,54 

8 15,2772 1,31415 78,88 

Medelvärde 16,2401   

Standardavvikelse 3,63649   

 

150 mm ingängningsdjup 45o i förhållande till fiberriktningen utan lim 

Prov Brottslast, F [kN] 
Utdrag vid 

brottslast [mm] 
Tid vid 

brottslast [s] 

1 7,76005 0,90746 54,48 

2 8,54292 0,8231 49,42 

3 10,3572 1,08829 65,33 

4 8,20866 0,98813 59,32 

Medelvärde 8,71721   

Standardavvikelse 1,1394   

 

200 mm ingängningsdjup 45o i förhållande till fiberriktningen med lim 

Prov Brottslast, F [kN] 
Utdrag vid 

brottslast [mm] 
Tid vid 

brottslast [s] 

1 20,7929 2,05996 123,63 

2 15,6752 1,2076 72,49 

3 20,9134 1,80513 108,34 

4 28,3866 2,59346 155,64 

5 24,2157 2,22013 133,24 

6 13,823 1,22429 73,49 

7 18,3917 1,6311 97,9 

8 19,1301 1,50746 90,48 

Medelvärde 20,1661   

Standardavvikelse 4,62218   

 
  



 

4 

 

200 mm ingängningsdjup 45o i förhållande till fiberriktningen utan lim 

Prov Brottslast, F [kN] 
Utdrag vid 

brottslast [mm] 
Tid vid 

brottslast [s] 

1 18,229 1,62096 97,29 

2 17,2955 1,40646 84,42 

3 15,6007 1,54596 92,79 

4 13,8235 1,16713 70,06 

Medelvärde 16,2372   

Standardavvikelse 1,94237   

 

250 mm ingängningsdjup 45o i förhållande till fiberriktningen med lim 

Prov Brottslast, F [kN] 
Utdrag vid 

brottslast [mm] 
Tid vid 

brottslast [s] 

1 29,519 3,42231 205,37 

2 20,7492 1,62813 97,72 

3 23,0293 2,32229 139,37 

4 24,9489 2,11753 127,09 

5 25,3697 2,81263 168,79 

6 22,0748 1,81213 108,76 

7 24,4973 2,38346 143,04 

8 25,2679 2,28994 137,43 

Medelvärde 24,432   

Standardavvikelse 2,64073   

 

250 mm ingängningsdjup 45o i förhållande till fiberriktningen utan lim 

Prov Brottslast, F [kN] 
Utdrag vid 

brottslast [mm] 
Tid vid 

brottslast [s] 

1 15,1249 1,62746 97,68 

2 22,8051 2,18646 131,22 

3 22,1456 2,02677 121,64 

4 23,8142 2,03646 122,22 

Medelvärde 20,9725   

Standardavvikelse 3,95829   

 

150 mm ingängningsdjup 90o i förhållande till fiberriktningen utan lim 

Prov Brottslast, F [kN] 
Utdrag vid 

brottslast [mm] 
Tid vid 

brottslast [s] 

1 11,9708 1,46129 87,71 

2 6,8837 1,02629 61,61 

3 21,249 2,10563 126,37 

4 12,7299 1,52865 91,75 

Medelvärde 13,2084   

Standardavvikelse 5,95577   

 



 

5 

 

200 mm ingängningsdjup 90o i förhållande till fiberriktningen utan lim 

Prov Brottslast, F [kN] 
Utdrag vid 

brottslast [mm] 
Tid vid 

brottslast [s] 

1 17,1871 1,94929 116,99 

2 20,132 2,06594 123,99 

3 22,9592 2,29179 137,54 

4 16,0865 1,68096 100,89 

Medelvärde 19,0912   

Standardavvikelse 3,09292   

 

250 mm ingängningsdjup 90o i förhållande till fiberriktningen utan lim 

Prov Brottslast, F [kN] 
Utdrag vid 

brottslast [mm] 
Tid vid 

brottslast [s] 

1 26,8123 3,38746 203,28 

2 26,4133 3,24263 194,59 

3 25,8799 2,85079 171,08 

4 23,386 2,74265 164,59 

Medelvärde 25,6229   

Standardavvikelse 1,53939   

 
 
 
 
 


