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Sammanfattning 

I detta arbete undersöks det om tvärkraftskapaciteten hos limträ går att förstärka. En 

litteraturstudie har genomförts för att få kunskap om tidigare forskning inom området. 

Det konstaterades att ingen tidigare forskning finns där tvärkraftskapaciteten hos limträ 

förstärks.  

 

Sadelbalken karakteriseras med hög utnyttjandegrad för tvärkraft och låg 

utnyttjandegrad för moment. En förstärkning hos dessa balkar kan innebära att de får en 

jämnare fördelning av utnyttjandegrad för tvärkraft och moment. Vilket skulle betyda 

att mindre dimensioner kan användas och således mindre material. 

 

I denna uppsats undersöks en förstärkningsmetod där träribbor med en annan 

fiberriktning har limmats på provbitar. Dessa provbitar fästs i en rigg som sedan 

belastas i en provtryckningsmaskin.  

 

Förstärkningen visar på en ökning av tvärkraftskapaciteten med ca 11 %. I samtliga 

provbitar i den förstärkta serien gick brottet i limningen mellan provbit och förstärkning 

och inte i förstärkningen i sig. Med ett annat lim med högre vidhäftningsförmåga hade 

ökningen kunnat vara högre. Vilket medför att alternativa förstärkningsmetoder kan 

vara att föredra. Detta arbete utgör en grund för framtida studier inom området och ger 

även förslag på alternativa förstärkningsmetoder.  



 

 

Abstract 

This thesis examines whether it is possible to improve shear force capacity in glulam by 

reinforcement. A literature review was made to gain knowledge in previous research in 

this field. It was concluded that there is no previous research in reinforcing glulam for 

shear forces. 

 

The double tapered beam commonly has a high utilization for shear forces and low 

utilization for moment. Reinforcing this type of beam could result in the utilization 

being more evenly distributed. This could lead to the usage of smaller dimensions and 

therefore less material. 

 

This paper examines a method of reinforcement where wooden slats with a different 

direction of the fibers are glued to a sample of glulam. The samples where attached to a 

steel frame which then was pressure tested in a machine. 

 

The reinforcing wooden slats show an increase in shear force capacity of approximately 

11 %. The bonding between the wooden slats and the samples all failed in the 

reinforced series. Using different glue with higher bonding strength could increase the 

capacity even further. This implies that other alternative reinforcing methods could be 

preferable. This paper constitutes a foundation for future studies within this field and 

gives recommendations for alternative reinforcing methods.  
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Teckenförklaring 

h = Höjd [mm] 

b = Bredd [mm] 

l = Längd [mm] 

N = Kraft [kN] 

fck = Karakteristisk tryckhållfasthet [MPa] 

τ = Skjuvspänning [MPa] 

 

 

 



1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Trä är ett anisotropt material och därför är hållfastheten beroende av fiberriktningen. 

Hållfastheten är större för krafter parallellt med fiberriktningen än för krafter vinkelrätt 

mot fiberriktningen. Hållfastheten påverkas även av virkesfel, ett sätt att sprida dessa fel 

är att limma ihop mindre virkesbitar till en balk, detta kallas limträ (Burström, 2007; 

Isaksson, Mårtensson & Thelandersson, 2011; Martinsons, u.å.). 

Balken är en vanlig limträkonstruktion, vid kortare spännvidder används vanligen 

balkar med jämnhöga tvärsnitt men vid längre spännvidder används sadelbalkar. I 

Limträ Handbok skriver Carling (2008) följande ”En sadelbalk följer rätt väl 

momentkurvan för en fritt upplagd tvåstödsbalk. Den är därför mer materialekonomisk 

än en jämnhög balk.” (s.28). 

Carling (2008) skriver också att tvärkrafterna är störst vid upplagen och på en sadelbalk 

är tvärsnittet som minst där. En sadelbalk har alltså hög momentkapacitet i mitten men 

låg tvärkraftskapacitet vid upplagen. Av detta kan fastställas att en sadelbalk inte är fullt 

materialekonomisk, vid dimensionering kommer det att bli tvärkrafterna som är 

avgörande och inte momentet. Detta gör att sadelbalken blir överdimensionerad för 

momentet och får en hög utnyttjandegrad för tvärkrafter. Om limträ skulle gå att 

förstärka mot tvärkrafter kan dimensionerna på sadelbalkar minskas och en jämnare 

utnyttjandegrad mellan moment och tvärkraft uppnås.  

Det finns flera tidigare studier som behandlar förstärkning av böjhållfastheten hos 

limträbalkar. Inga studier som handlar om förstärkning av tvärkraftskapaciteten hittades, 

men studier som provar tvärkraftskapaciteten enligt EN 408 påträffades (Denzler & 

Glos, 2006). I ett examensarbete av Anderson och Odén (2009) användes EN 408 som 

grund för deras metod.  

Det finns flertalet förstärkningsmetoder för nedböjning bland annat med hjälp av stål, 

kolfiber, trä, glasfiber, aluminiumplattor och fiberförstärkta polymerer. Trots den 

mängd forskning som gjorts är tvärkraftsförstärkning ett outforskat område. En möjlig 

förstärkningsmetod för en sadelbalk visas i Figur 1.1, denna kommer att tillämpas i 

mindre skala och beskrivs noggrannare under rubriken 2 Metod och genomförande. 

 
Figur 1.1. Förstärkningsmetod för sadelbalk. 

  



 

2 

 

1.2 Aktuell forskning på området 

1.2.1 Förstärkning av böjhållfasthet 

Det finns flera tidigare studier som behandlar förstärkning av böjhållfastheten hos 

limträbalkar, resultaten av dessa försök visar att förstärkningar kan öka böjhållfastheten 

och därmed bärförmågan hos balkarna (Anshari, Guan, Kitamori, Jung, & Komatsu, 

2012; Issa & Kmeid, 2004; Guan, Rodd, & Pope, 2005; De Luca & Marano, 2012). En 

förstärkning av limträ skulle innebära att dimensionerna kan minskas, vilket i sin tur 

sänker kostnaderna. För att metoder ska bli användbara måste förstärkningsmaterialet 

vara kompatibelt med trä och förstärkningen inte får vara för dyr och för komplicerad. 

Tidigare studier har därför fallerat när det kommer till att börja använda metoderna i 

verkliga livet (Anshari et al., 2012).  

Issa och Kmeid (2004)  har gjort en studie där de undersökte förstärkta och oförstärkta 

limträbalkars böjhållfasthet. Förstärkningarna var i materialen kolfiberförstärkt polymer 

(CFRP) och stålplåt. I experimentet använde de endast nio stycken balkar, varav sex var 

förstärkta och tre var oförstärkta. Trädelen i alla balkar limmade de själva ihop av tre 

träbalkar. Deras experiment utfördes enligt ASTM D198-94 (American Society for 

Testing and Materials) med en böjtryckprovning av balkarna. ASTM är en metod för att 

ta reda på olika mekaniska och fysikaliska egenskaper. Metoden tar hänsyn till 

provbitarnas storlek, temperatur, fuktkvot samt i vilken hastighet belastningen sker. 

Resultatet av deras undersökning visade att de förstärkta balkarna förändrade brottet 

från sprött till segt samt klarade av att ta större laster. Balkarna som var förstärkta med 

stålplåt kunde ta upp 35,5 % mer last och balkarna som var förstärkta med CFRP kunde 

ta upp 55,93 % mer last. För att en oförstärkt balk skulle kunna ta upp lika stora laster 

som de förstärkta skulle det krävas att limträbalken bestod av cirka fem stycken 

träbalkar. De förstärkta balkarna fick även en större deformation än de oförstärkta. 

Deformationen blev ca 60-70 % större.  Men undersökningen är baserad på ett litet 

underlag och fler studier krävs för att kunna dra riktiga slutsatser (Issa & Kmeid, 2004). 

En annan studie som har gjorts är av Guan, Rodd och Pope (2005), de har tagit fram en 

3D finite elementmodell. Denna har validerats mot de testresultat som de har fått genom 

att de utfört böjtryckprovningar med förstärkningar av förspända ligament i stål. 

Modellen har använts för att undersöka bindningsspänningen mellan ett förspänt 

ligament av glasfiberförstärkt plast och virke samt vad som händer vid andra tjocklekar, 

spännvidder och förspänningskrafter. Barrträs genomsnittliga skjuvhållfasthet ligger på 

6,5 N/mm
2
 och Guan et al. (2005) tycker att det är viktigt att känna till att 

skjuvhållfastheten för limträ är något högre tack vare dess förbättrade egenskaper. 

Modellens resultat överensstämde med testresultaten och förstärkningen av balkarna var 

lyckad (Guan et al., 2005).  

Ett material som är kompatibelt med trä är glasfiberförstärkt plast (GRP) (Guan et al., 

2005). Men det enklaste och mest ekonomiska alternativet till förstärkning med ett 

kompatibelt material till trä måste vara trä själv. Några som testade att förstärka trä med 

trä var Anshari, Kitamori, Jung och Komatsu (2012). Målet var att ta fram en metod för 

att förstärka böjhållfastheten som var enkel, ekonomisk och miljövänlig. I studien 

lyckades de förstärka limträbalkar så att de fick en större böjstyvhet genom att flera 

förstärkningsbitar av komprimerat trä placerades i färdiga hål i limträbalkarna. De 

komprimerade förstärkningsbitarnas fuktkvot var vid isättningen lägre än 

limträbalkarnas och efter isättningen svällde förstärkningsbitarna till dess att ett 

jämviktstillstånd uppnåddes. Detta genererade ett böjmoment och skapade en 

förvälvning av limträbalken. Denna förvälvning upphävde något av nedböjningen för 
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balken under böjtryckprovningen. För korta balkar gav en förstärkning med block i 

storleken 30 mm alternativt 45 mm en 19 % respektive 22 % högre böjstyvhet samt 

14% respektive 19 % större kapacitet att bära laster. För de långa balkarna gav 

förstärkningen 37,1 % och 45,8 % högre böjstyvhet samt 11 % högre lastkapacitet. I och 

med den lyckade förstärkningen kom de fram till att samma limträbalk kunde ta högre 

laster eller att en mindre balk kunde ta samma laster (Anshari et al., 2012). 

I ännu en lyckad studie visade det sig att stålstänger kan öka böjhållfastheten i träbalkar. 

De förstärkta balkarna visade sig vara sega och de oförstärkta spröda. I några 

provningar blev resultatet ett skjuvningsbrott på balkkanten mellan lamellerna. De 

upptäckte att tjockleken på plattorna vid kanterna hade betydelse för skjuvspänningen. 

Stålplattor med tjockleken 15 mm gav en hög styvhet och minskade antalet brott på 

grund av tvärkraft.  Även stålstängerna förhindrade skjuvningsbrott på balkens kanter 

(De Luca & Marano, 2012). 

I en studie av Jarrin Peters (2013) förstärks böjhållfastheten hos limträ med kolfiber. 

Han skriver att det är vanligt att använda ett 2-komponent epoxylim vid förstärkning 

med kolfiber och har i sin studie använt det.  Jarrin Peters (2013) drog slutsatserna att 

förstärkningen ger en ökad momentkapacitet, men att materialet är kostsamt. Metoden 

han följde var EN 408:2003, där provkroppen är en balk. I 1.2.2 Provningsmetoder för 

fastställning av tvärkraftskapacitet beskrivs EN 408 och metoder som efterliknar denna 

för bestämning av tvärkraftskapacitet. 

1.2.2 Provningsmetoder för fastställning av tvärkraftskapacitet 

Förutom studier som handlar om förstärkning av böjhållfastheten har studier genomförts 

som behandlar provningsmetoder enligt den Europeiska standarden EN 408. Standarden 

beskriver olika metoder för hur skjuvhållfastheten hos trä kan provas. En av metoderna 

går till så att provbiten tryckprovas i en ställning enligt Figur 1.2. Provbiten har 

stålplattor pålimmade på bredden på vardera långsidan med ett 2-komponent epoxilim. 

 
Figur 1.2. En provningsmetod av tvärkraftskapaciteten enligt EN 408. 

Några som har använt ovanstående metod är Denzler och Glos i Determination of shear 

strength values according to EN 408 (2006). Deras undersökning gick ut på att prova 

om EN 408 överensstämmer med de tidigare publicerade standarderna EN 338 och EN 
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384. I testet använde de konstruktionsvirke i olika hållfasthetsklasser och mätte 

fukthalten samt densiteten i sina provexemplar. Fukthalten låg runt 10.7 % och eftersom 

en fukthalt mellan 8-12 % inte har någon inverkan på skjuvhållfastheten använde de 

ingen korrektionsfaktor. Innan provexemplaren tryckprovades limmades stålplattorna 

fast under ett tryck på 1.5 N/cm
2
 och fick torka i tre dagar.  

I sin studie kommer de fram till att EN 408 inte överensstämmer med EN 338 och EN 

384. Detta baserar de på att deras testresultat skiljer sig från de angivna 

skjuvhållfasthets värdena i EN 338. Den karakteristiska skjuvhållfastheten är större 

enligt deras tester än det angivna värdet. Men Denzler och Glos (2006) menar att 

metoden enligt EN 408 inte tar hänsyn till alla faktorer som inverkar på 

skjuvhållfastheten. Den tar till exempel inte hänsyn till virkesfel som sprickor och 

kvistar på grund av att provexemplaret har små dimensioner och det gör att resultaten 

därför inte motsvarar den verkliga produkten. 

 

Denzler och Glos (2006) syftar även på att det finns ett problem med metoden EN 408. 

Problemet är att limmet som används för att fästa stålplattorna mot provbiten har en 

tendens att släppa vilket ger en felaktig skjuvhållfasthet. Yoshihara (2012) har också 

uppmärksammat det här problemet och säger även att EN 408 är en metod som kräver 

att det finns lika många par av stålplattor som det finns provbitar, vilket gör det 

tidskrävande samt mödosamt när många provexemplar ska testas. En metod som inte 

har dessa problem är AFPB (Asymmetrical Four-Point Bending), vilken Yoshihara 

(2012) förespråkar. 

 

I en tidigare studie av Yoshihara och Furushima (2003) rekommenderas inte AFPB 

metoden på grund av att den kräver en viss geometri på provbitarna för att de ska uppnå 

skjuvbrott. I rapporten säger även Yoshihara och Furushima (2003) att metoden med två 

stöd och en punktlast inte heller är att rekommendera då skjuvbrott är svårt att få hos 

balken. 

Anderson och Odén (2009) har också belyst problemet med limfogen och den ojämna 

spänningsfördelningen som uppstår mellan stålplattorna och provbiten enligt metoden 

EN 408. I ändarna av stålplattorna bildas höga spänningskoncentrationer vilket de 

påpekat och menar att detta är orsaken till problemet med limfogen. De löste detta 

problem genom att använda skruv istället för lim i två modifierade testmetoder utifrån 

EN 408. Dessutom gör användningen av skruv att samma stålplatta kan användas till 

alla provexemplar samt att spänningen som uppstår i stålplattan går att fördela så att 

spänningskoncentrationer inte uppstår kring plattornas ändar. De modifierade 

metoderna kallar de för EN408-skruv och EN408-krycka. Förutom att vinkeln ändrats 

från 14° till 14,9° ser metoden EN408-skruv ser ut som EN 408 (se Figur 1.2). Däremot 

ser EN408-krycka annorlunda ut, se Figur 1.3. Anledningen till den annorlunda 

uppställningen är att reducera krafterna som uppstår vinkelrätt fibrerna i EN 408. Dessa 

krafter kan göra att brottet förekommer tidigare eller senare än vid ren skjuvning, 

beroende på om krafterna är dragna eller tryckta. Med metoden EN408-krycka uppstår 

skjuvning då ståldetaljerna belastas vertikalt i provexemplarets fiberriktning. Resultatet 

av deras undersökning gav en medelskjuvhållfasthet på 4,2 MPa (Anderson & Odén, 

2009).  
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Figur 1.3. Provningsmetod EN408-krycka. 

 

Gustafsson, Emilsson, Crocetti och Ormarsson (2009) använde sig av samma metod som 

Anderson och Odén (2009) samt konstaterade att provningsmetoden fungerade väl. 

Gustafsson et al. (2009) provade skjuvhållfastheten hos limträ L40 genom ovanstående 

metod och fick som resultat ett medelvärde på 5 MPa. De genomförde tester på 32 

stycken provbitar med olika bredder och tvärsnittsformer. 

 

Det finns flera tidigare studier som behandlar förstärkning av böjhållfastheten hos 

limträbalkar där förstärkningen har lyckats. Inga studier som handlar om förstärkning av 

tvärkraftskapaciteten har påträffats, men studier som provar tvärkraftskapaciteten enligt 

EN 408 existerar. Dessa studier stötte på problem med EN 408 som löstes genom att 

byta ut limmet mot skruv. I denna studie kommer metoden utgå från Anderson och 

Odén (2009).  
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1.3 Syfte och mål 

Syftet är att undersöka om det går att öka tvärkraftskapaciteten i en limträbalk.  

Problemformuleringen lyder: 

 Vad blir konsekvensen för limträs tvärkraftskapacitet genom 

förstärkningsmetoden? 

Målet är att kunna avgöra om det sker någon förändring av limträs tvärkraftskapacitet 

och hur denna förändring ser ut samt att utifrån detta kunna ge råd om framtida studier 

inom området. 

1.4 Avgränsningar 

I studien kommer endast en typ av limträ användas (L40s) och endast en möjlig 

förstärkningsmetod kommer att provas. Hänsyn tas inte till olika limsorter och 

limningsmetoder. Hur förstärkningen påverkar momentkapacitet kommer inte heller 

beaktas. 

1.5 Förväntat utfall 

Resultatet som förväntas från experimentet är en påvisning på att limträ går att 

förstärka. Detta förväntas på grund av att den valda förstärkningsmetoden bygger på 

användning av annan fiberriktning vid förstärkning av provbiten.  
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2 Metod och genomförande 

2.1 Introduktion 

En förstärkning av limträs tvärkraftskapacitet har provats, detta genom att tester av två 

olika provserier genomförts. I vardera provserie testades tio provbitar. Provbitarna i de 

två serierna tillverkades av en limträbalk och var oförstärkta respektive förstärkta. Ur 

denna limträbalk användes även material till förstärkningen. Provbiten och 

förstärkningen fästes mot varandra så att en vinkel mellan provbitens fiberriktning och 

förstärkningens riktning skapades. Noggrannare beskrivning av provbitarna går att läsa i 

2.2.1 Provbitar.  

 

Tvärkraftskapaciteten har provats i en maskin som beskrivs i 2.3.4 Maskiner och 

program. För att få ett statistiskt underlag tryckprovades tio provbitar i vardera 

provserie. Denna tryckprovning har skett liknande Anderson och Odéns 

provningsmetod. En provbit skruvades fast i en stålrigg och belastades med kraften F 

enligt Figur 2.1. Till vänster i Figur 2.1 visas hur en oförstärkt provbit har testats och 

till höger i figuren visas hur en förstärkt provbit har testats.  

 

Figur 2.1. Provningsmetod.  

Experimentet utfördes på Högskolan i Gävle med en tryckprovsmaskin med tillhörande 

dator som registrerar kraft samt deformation. Resultatet har jämförts mellan de 

olimmade provbitarna samt de limmade och finns redovisade i kapitel 3 Resultat och 

analys. 
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2.2 Förberedelser 

Innan experimentet kunde utföras gjordes val av material och beräkningar genomfördes. 

Materialet som valdes till provbitarna var limträ L40s. Tryckprovaren som beskrivs i 

2.3.4 Maskiner och program kan maximalt belasta med 100 kN. Därför utfördes 

beräkningarna utifrån det och dimensioner valdes för att provbitarna skulle gå till brott 

vid ca 50 kN. Medelvärdet 5 MPa för skjuvhållfastheten togs ur arbetet av Gustafsson et 

al. (2009). När beräkningarna var klara gjordes ritningar på stålställningen (riggen) samt 

provbitarna för att material till dessa skulle kunna beställas och tillverkas. 

2.2.1 Provbitar 

2.2.1.1 Dimensionering av provbitar  

Provbitarnas dimensioner beräknades utifrån att de skulle gå till brott vid 50 kN. 

 

Nedan är några förutsättningar: 

N= 50 000
 
N 

τ = 5 Mpa 

 

Bredden antogs till b = 42 mm och höjden till h = 180 mm. 

 

𝜏 =
𝑁

𝑏 ∙ 𝑙
 

 

𝑙 =
𝑁

𝑏 ∙ 𝜏
=  

50 000

42 ∙ 5
= 238 𝑚𝑚 

 

Provbitarnas dimension valdes till 42x180x225. 

 

𝑙 = 30 ∙ (225 ∙ cos 14 + 180 ∙ sin 14) =  7856 𝑚𝑚 
 

Varje provbit skulle snedkapas med en vinkel på ca 14°, se Figur 2.2. Detta innebar att 

en 8 meter lång balk behövde beställas. 

2.2.1.2 Beräkning av upplagstryck 

Även tryckhållfastheten kontrollerades så att provbiten inte skulle gå till brott på grund 

av trycket. 

 

𝑓𝑐𝑘 =
𝑁

𝑏 ∙ ℎ
 

 

ℎ =
𝑁

𝑏 ∙ 𝑓𝑐𝑘
=

50 000

42 ∙ 25,4
= 46 𝑚𝑚 

 

Arean över upplaget måste alltså vara minst 42 ∙ 46 = 1932 mm
2
,  

därför valdes 105 ∙ 42 = 4410 mm
2
. 

2.2.1.3 Material 

Provbitarna sågades ur en och samma limträbalk av klassen L40s. De sågades så att 

fiberriktningen var snedställd, se Figur 2.2. Vinkel på fiberriktningen valdes till 14° likt 
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metoden i EN 408 (Denzler & Glos, 2006). Totalt gjordes det 25 stycken provbitar, 10 

provades oförstärkta, 10 provades förstärkta och 5 provbitar fanns som reserv. De två 

provserierna kallas i rapporten för oförstärkt provserie samt förstärkt provserie och 

innehåller vardera tio provbitar. För att utnyttja träets anisotropi valdes förstärkningen 

att placeras i en vinkel från provbitens fiberriktning. Förstärkningens fiberriktning 

placerades i en vinkel på 50° från provbitens fiberriktning. 

 

 
 

 

 

 

Figur 2.2. Ritning över fiberriktning samt förstärkning hos provbit.  

2.2.1.4 Beredning av prover 

Båda provserierna iordningställdes innan experimentet genomfördes. De förberedande 

momenten förklaras nedan. 

Förstärkningsbitarna togs ur samma balk som provbitarna och sågades i passande längd. 

Endast kvistfria förstärkningsbitar användes med måtten 20x10 mm. På vardera 

förstärkningsbit spikades det i två spikar av sorten 30x14 1000 T Dyckert Elgalv, se 
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Figur 2.3. Spiken slogs in så långt i förstärkningsbitarna att de stack ut på undersidan 

vilket gjorde att förstärkningsbitarna inte gled ur position när de fästes på provbitarna, 

se Figur 2.4. 

 

  
Figur 2.3. Spik i förstärkningsbit. 

 

 
Figur 2.4. Spiken sticker ut på förstärkningsbitens undersida. 

 

Förstärkningens placering på provbitarna måttades ut så att det bildades en vinkel på 

50° mellan provbitens fiberriktning och förstärkningens riktning. Vardera förstärkt 

provbit försågs med fyra förstärkningsbitar, två på vardera sida. Avståndet mellan 

förstärkningsbitarna och mellan provbitarnas kanter måttades ut enligt Figur 2.2.  

På förstärkningsbitarnas undersida penslades PVAc lim och de lades på plats på 

provbiten enligt Figur 2.5. De spikades fast och torkade i 20 minuter under press samt 

24 timmar utan press. De förstärkta provbitarna gjordes tre åt gången, förutom den 

första som gjordes ensam, se Figur 2.6 samt Figur 2.7. 
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Figur 2.5. Förstärkningen har limmats och placerats på provbiten. 

 
 Figur 2.6. Torkning under press för förstärkt provbit 1. 
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Figur 2.7. Torkning under press för tre provbitar. 

 

När limmet torkat slipades förstärkningen ner längs med provbitens kanter, se Figur 2.8. 

I och med de pålimmade förstärkningsbitarna fick provbitarna ett utökat skjuvplan. 

 

 
Figur 2.8. Förstärkningen har blivit nerslipad längs med provbitens kanter. 
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Samtliga provbitar behövde förborras för att inte skruvarna skulle spräcka träet, detta 

gjordes med en 3 mm träborr, se Figur 2.9. 

 
Figur 2.9. Förborrade hål i den oförstärkta provserien. 
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2.2.2 Stålrigg 

Riggen till provbitarna svetsades ihop av VKR 50x50x5 enligt ritningen i Figur 2.10.  

 

Figur 2.10. Ritning över stålrigg. 

Till riggen tillverkades även två leder för att centrera lasten på riggen, se Figur 2.11. 
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Figur 2.11. Leder för att centrera lasten på riggen. 

 

2.2.3 Provning 

Aktuell provbit skruvades fast i riggen med träskruv Essve 4,5x35, se Figur 2.12. 

Riggen placerades i maskinen och riggens övre halva spändes fast för att maskinen inte 

skulle skadas vid brott i provbiten. Först provades de oförstärkta provbitarna, se Figur 

2.13.  

 
Figur 2.12. Provbit fastskruvad i rigg. 



 

16 

 

 
Figur 2.13. Oförstärkt provbit i rigg. 

När ett test var klart plockades riggen ner, provbiten skruvades loss och en ny skruvades 

fast. Efter att alla oförstärkta provbitar testats påbörjades provningen av de förstärkta 

provbitarna. Dessa tester genomfördes på samma sätt som de oförstärkta, se Figur 2.14. 

 
Figur 2.14. Förstärkt provbit i rigg. 



 

17 

 

Efter att de tre första förstärkta provbitarna testats, slipades resterande provbitars 

förstärkning ner enligt Figur 2.15, detta för att inte riskera att limmet mellan 

förstärkning och provbit skulle tryckas isär av riggen se Figur 2.16. 

 
Figur 2.15. Nedslipad förstärkning. 

 
Figur 2.16. Förstärkning innan nedslipning. 
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2.2.4 Maskiner och program 

Maskinen som användes till provningen var av märket Shimadzu i modellen Autograph 

AG-X plus och maskinens datorprogram var Trapezium X, se Figur 2.17. Maximal 

belastning för maskinen var 100 kN och den registrerade vid provningen kraft samt 

deformation. Inställningar på maskinen gjorde att den stoppade provningen automatiskt 

när kraften understeg 25 % av maxlasten under provningen. 

 

 
Figur 2.17. Shimadzu: Autograph AG-X plus. 

Provbitarnas fuktkvot fastställdes med Felder Profi SD13 vilken kan ses i Figur 2.18. 
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Figur 2.18. Fuktmätare. 

 

2.2.5 Dataanalys 

Den använda maskinen Shimadzu: Autograph AG-X plus registrerade kraft samt 

deformation. Dessa värden registrerades automatiskt av datorprogrammet Trapezium X. 

Programmet beräknade även medelvärde och standardavvikelse (stickprov av 

population). Förutom programmets beräkningar gjordes beräkningar i Microsoft excel 

där standardavvikelsen beräknades för hela populationen. Provresultaten antogs vara 

normalfördelade och utifrån detta upprättades normalfördelningskurvor. 

Normalfördelningskurvor gjordes för vardera provserie och dessa kombinerades för att 

se skillnader mellan de två olika kurvorna. I excel beräknades även medelvärde och 

karakteristiskt värde. Det karakteristiska värdet är baserat på de lägsta 5 % i en 

normalfördelningskurva. Det gjordes inte några beräkningar kring densitet och fuktkvot, 

men dessa finns redovisade i Bilaga 6.5. 
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2.3 Begränsningar och problem 

Ett problem som tidigt stöttes på var att stålriggens första utformning skapade en 

excentricitet vilket fick skruvarna att dra sönder provbiten. I Figur 2.19 nedan syns det 

att brottet gått genom skruvarna.  

Fyra oförstärkta provbitar testades i riggen innan beslut togs att modifiera den på grund 

av att skjuvbrott inte uppstod. Reservprovbitarna användes i den modifierade riggen för 

att få riktiga värden för tio stycken provexemplar. Brotten som uppstod i den 

modifierade riggen var skjuvbrott. 

 
Figur 2.19. Sönderdragen provbit som fortfarande är fastskruvad i rigg. 
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3 Resultat och analys 

3.1 Resultat från provning 

Resultatet från provningen beskrivs nedan och registeringar från maskinen går att se i 

Bilaga 6.1 samt Bilaga 6.2. I Bilaga 6.3 samt Bilaga 6.4 finns bilder på hur provbitarna 

gått till brott. Bilaga 6.5 innehåller tabeller med värden ur excel. 

3.1.1 Oförstärkt provserie 

Provning av den oförstärkta serien gav ett medelvärde på 54.09 kN och ett 

karakteristiskt värde på 47.36 kN som redovisas i Figur 3.10 samt Figur 3.11. 

Normalfördelningskurvan för provserien som baseras på hela populationen redovisas i 

Figur 3.1. Registreringarna från maskinen redovisas i Bilaga 6.1. Samtliga provbitar 

hade en densitet mellan 453 – 482 kg/m
3
 och en fukthalt mellan 7 – 9 %, se Bilaga 6.5. 

I alla prover uppstod brott i limträet och inte i limfogen mellan lamellerna. Bilder på 

provbitarna finns i Bilaga 6.3.  

 

 
Figur 3.1. Normalfördelningskurva för oförstärkta provbitar. 

3.1.2 Förstärkt provserie 

Provning av den förstärkta serien gav ett medelvärde på 59.91 kN och ett karakteristiskt 

värde på 52.50 kN som redovisas i Figur 3.10 samt Figur 3.11. 

Normalfördelningskurva för provserien som baseras på hela populationen redovisas i 

Figur 3.2. Registreringar från maskinen redovisas i Bilaga 6.2. Samtliga provbitar hade 

en densitet mellan 447 – 484 kg/m
3
 och en fukthalt mellan 6 - 8 %, se Bilaga 6.5. I alla 

prover uppstod brott i limträet och inte i limfogen mellan lamellerna, på många av 

provbitarna släppte även limningen mellan förstärkningen och limträet, se Figur 3.3 och 

Figur 3.4. Bilder på provbitarna finns i Bilaga 6.4. 
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Figur 3.2. Normalfördelningskurva för förstärkta provbitar. 

 
Figur 3.3. Brott i limfog hos förstärkningen. 

 

 
Figur 3.4. Brott i limfog hos förstärkningen. 

 

 

Provbit 1 i serien hade innan testet redan en spricka i översidan, se Figur 3.5 samt Figur 

3.6. 
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Figur 3.5. Spricka i översidan i förstärkt provbit 1.  

 

 
Figur 3.6. Förstoring av spricka i förstärkt provbit 1. 

Provbit 2 i serien hade innan testet redan en spricka i undersidan, se Figur 3.7 samt 

Figur 3.8. 
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Figur 3.7. Spricka i undersidan i förstärkt provbit 2. 

 

 
Figur 3.8. Förstoring av sprickan i förstärkt provbit 2. 
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3.2 Analys 

Normalfördelningskurvor för både den förstärkta och den oförstärkta serien redovisas i 

Figur 3.9 och är baserade på hela populationen. Här tydliggörs att förstärkningen har en 

viss påverkan. Medelvärdet för båda provserierna finns redovisat i Figur 3.10. 

Förstärkningen ökade medelvärdet för brottkapaciteten med ca 6 kN, vilket motsvarar 

11 %.  

 

 
Figur 3.9. Normalfördelningskurvor för både förstärkta och oförstärkta provbitar. 

 

 
Figur 3.10. Medelvärde för båda provserierna. 
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Det karakteristiska värdet för båda provserierna finns redovisat i Figur 3.11. Ökningen 

av den karakteristiska brottkapaciteten blev ca 5 kN, även detta motsvarar 11 %. 

 
Figur 3.11. Karakteristiskt värde för båda provserierna. 

3.2.1 Sammanställning av resultat 

Samtliga provbitar ur de båda serierna gick till brott på grund av skjuvning och samtliga 

brott gick genom årsringarna. Ett stort antal av provbitarna i den förstärkta serien gick 

delvis till brott och tryckprovningsmaskinen fortsatte belasta till dess att totalt brott 

uppstod. I samtliga provbitar i den förstärkta provserien släppte limmet mellan 

förstärkningen och provbiten. 

3.2.2 Felkällor 

För provbit 1 i den förstärkta serien hade limmet börjat torka innan förstärkningen 

spikades fast och lades på press. Detta på grund av att spikpistolen som skulle användas 

slutade att fungera och spikarna fick slås i för hand. Resterande provbitar hanterades 

därför snabbare och de hann läggas på press innan de torkade.  

 

En felkälla kan ha varit att de tre första förstärkta provbitarna hade förstärkning som låg 

mot riggen och förstärkningen kan därför ha tryckt isär provbitarna. Ingen skillnad 

observerades på resultatet för de slipade och de oslipade förstärkningarna. 

 

Det fanns endast två provbitar som hade synliga sprickor innan testet utfördes, dessa var 

provbit 1 samt provbit 2 ur den förstärkta serien. 
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4 Diskussion och Slutsatser 

4.1 Diskussion 

4.1.1 Metod 

Det sägs att EN 408 inte tar hänsyn till virkesfel på grund av provexemplarens lilla 

storlek, men eftersom det i examensarbetet är limträ som ska provas utgör det ingen 

felkälla. Limträ är ett material där virkesfelen redan har reducerats genom att det består 

av lameller. Däremot fanns det problem med den första versionen av riggen, den 

skapade en excentricitet vilket gjorde att skruvarna drog isär provbiten men efter en 

modifiering av riggen löstes problemet och skjuvbrott uppstod. Förutseende nog fanns 

det provbitar i reserv som kunde användas. Dock räckte inte reservprovbitarna till när 

beslut togs att sned slipa förstärkningen, därför är resultatet inte baserat på tio provbitar 

med sneslipad förstärkning. Men ingen skillnad observerades hos de slipade jämfört 

med de oslipade förstärkningarna. 

 

För att testa ren skjuvning enligt metoden EN 408 skall lim användas, dock anser 

Anderson och Odén (2009) att metoden har brister som kan avhjälpas med hjälp av 

användning av skruv. Anderson och Odén (2009) och Gustafsson et al. (2009) menar att 

med en viss modifiering är metoden väldigt heltäckande för att uppnå ren skjuvning i en 

provbit samtidigt som den inte blir lika mödosam tack vare att stålplattorna kan 

återanvändas. I denna studie uppfattades lösningen som tillfredställande och 

användningen av skruv för att fästa riggen mot provbitarna var enkel. Tillgång till en 

tryckprovningsmaskin med högre kapacitet hade gett möjlighet till större provbitar samt 

användning av riggen som Anderson och Odén (2009) använt i sitt arbete. Men metoden 

använd i denna studie duger väl till för att svara på syftet. 

4.1.2 Resultat 

De enda provbitarna som hade sprickor innan provningen var provbit 1 samt 2 ur den 

förstärkta provserien. Dock gick inte dessa provbitars brott genom de ursprungliga 

sprickorna vilka då kan förbises.  

Brotten hos provbitarna i den oförstärkta provserien går hos endast en provbit delvis 

genom limningen, för resterande i provserien går brotten genom träet. I den förstärkta 

provserien går alla brott genom träet, men för provbit 1, 2, 4 samt 5 har brottet gått 

genom spikarna för förstärkning. Detta kan vara på grund av att spiken själv skapat en 

försvagning i träet.  

 

Brotten i den förstärkta provserien gick till så att provbitarna gick delvis till brott innan 

totalt brott uppstod. Vilket skulle kunna förklaras med att förstärkningen höll ihop 

provbitarna och maskinen kunde fortsätta belasta till dess att totalt brott uppstod, vilket 

går att se i Figur 4.1 som är klippt ur kraft och deformationskurvorna i Bilaga 6.2. I 

dessa fall uppstod två eller fler sprickor i provbitarna, detta kan förklaras med att 

förstärkningen hållit ihop provbitarna så att lokala försvagningar i träet inte blivit 

dominerande på samma sätt som med den oförstärkta provserien.  

Ett fenomen som uppstod var att limmet mellan provbit och förstärkning släppte i den 

förstärkta provserien. Med ett starkare lim är det möjligt att förstärkningen hade haft 

större inverkan på kapaciteten. 
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Figur 4.1. Sänkning av kraft på grund av att provbiten delvis gått till brott. 

Ur den förstärkta provserien finns det två provbitar som skiljer sig från de andra, dessa 

var provbit 1 samt 5. Provbit 1 uppnådde ca 70 kN innan den gick till brott vilket är 

högre än de resterande. Detta kan förklaras med att limning av denna provbit skiljde sig 

från de övriga genom att limmet hann härda under längre tid innan den kunde läggas 

under tryck jämfört med de övriga i serien. Provbit 5 var till synes isärsliten på ett sätt 

likt de första provbitarna som provades innan modifiering av riggen gjordes. Det som 

skiljer provbit 5 från de första provbitarna är att provbit 5 gick till brott innan den slets 

isär. Detta skedde för att tryckprovningsmaskinen inte registrerat brottet och fortsatte 

trycka till dess att provbiten slets isär. 

 

Brotten hos båda provserierna uppstod på grund av skjuvning antingen i radiell- eller 

tangentiell riktning, dock hittades inget samband med hur brottet gick genom 

årsringarna. Alla provbitar gick även till brott utan förvarning. Det som skiljde 

provserierna åt var att den förstärkta provserien klarade något högre laster. Ökningen av 

tvärkraftskapaciteten blev 11 % med förstärkning, men dessa 11 % beaktar inte 

ökningen av arean för skjuvplanet hos den förstärkta provserien.  

4.1.3 Allmänna reflektioner 

Alla provbitar hade spröda brott, förstärkningen gav alltså inte ett segt brott som för 

förstärkning av böjhållfastheten gjorde i andra studier. Alltså har förstärkningen inte 

någon påverkan på den typ av brott som uppstår. Brotten som uppstod hos några av de 

förstärkta provbitarna gick igenom förstärkningens spikar. Dessa användes endast för att 

hålla förstärkningen på plats under tiden limmet härdade och hade kunnat bytas ut mot 

en ställning som underlättar placering.  

 

Till antalet är tio stycken provbitar tillräckligt för att få ett statistiskt underlag. Fler 

metoder för förstärkning hade kunnat genomföras för att få större förståelse för hur 

förstärkningar påverkar kapaciteten. Eftersom det inte finns några tidigare försök att 

förstärka tvärkraftskapaciteten hos limträ har denna studie bidragit med ny information. 
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4.2 Slutsatser 

Syftet var att undersöka vad en förstärkning av limträs tvärkraftskapacitet gav för 

konsekvenser och om kapaciteten på något sätt blir förändrad. Slutsatsen är följande: 

 

Den valda förstärkningsmetoden ökar tvärkraftskapaciteten med ca 11 %. Detta tar inte 

hänsyn till ökningen av skjuvplanets area samt hur förstärkningen påverkar 

momentkapaciteten.  

 

Metoden som användes till utförandet fungerade bra och var enkel. Samma metod 

skulle därför kunna användas i flera studier. Att konsekvensen av förstärkningsmetoden 

var en ökning i tvärkraftskapacitet ger anledning till fortsatt forskning inom området för 

att i slutänden kunna applicera förstärkningsmetoder på fullstora balkar, både på en 

byggarbetsplats och i fabrik. Detta skulle kunna möjliggöra en minskning av 

dimensionerna hos sadelbakar, vilket i sin tur leder till sänkta kostnader samt en 

effektivare materialanvändning.   
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4.3 Framtida studier 

Eftersom det inte finns några tidigare studier om förstärkning av limträs 

tvärkraftskapacitet finns det mycket som kan göras i framtida studier. Under nästa 

rubrik, 4.3.1 Alternativ metod, ges några förslag på framtida studier. 

4.3.1 Alternativ metod 

Nedan presenteras några förslag på framtida studier, men det finns med säkerhet många 

fler alternativ. 

 

Ett förslag är att förstärkningen skulle kunna placeras i en annan vinkel, antingen med 

en variation på endast några grader eller åt andra hållet så att den utsätts för dragning 

istället för tryck, se Figur 4.1. 

 
Figur 4.1. Alternativ riktning på förstärkningen. 

Förstärkningen skulle även kunna placeras i ett ur fräst spår, vilket skulle ge en större 

limningsyta samt eventuellt motverka skjuvning hos provbiten mer. I Figur 4.2 visas 

några alternativ på hur denna förstärkning skulle kunna se ut. En miljövänlig metod till 

detta skulle kunna vara att som i studien av Anshari et al. (2012) placera förstärkning 

med lägre fuktkvot i provbiten och låta den uppnå jämnviktstillstånd och på så sätt kilas 

fast i provbiten. För denna metod skulle problemet med att limmet släppte avhjälpas. 

 
Figur 4.2. Alternativa förstärkningsmetoder. 

 

 



 

31 

 

Alternativt kan andra limsorter än PVAc lim testas. Jarrin Peters (2013) använde i sin 

studie ett 2-komponent epoxylim för att förstärka limträbalkar för nedböjning med hjälp 

av kolfiber, limsorten kan vara ett alternativ till fortsatta studier. 

 

Ännu ett förslag på framtida studier kan vara att undersöka hur stor inverkan spikarna i 

förstärkningen egentligen har. 

 

Särskilt värdefullt skulle det vara att genomföra tester med större provbitar och 

eventuellt en sadelbalk om tillgång till lämplig provutrustning finns.  

Att testa andra förstärkningsmaterial kan också vara intressant. Detta är som sagt var ett 

outforskat område och stor frihet ges i utformning av olika förstärkningsmetoder. 
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Bilaga 6.1 - Registreringar oförstärkt provserie
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Bilaga 6.2 - Registreringar förstärkt provserie 
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Bilaga 6.3 - Bilder oförstärkt provserie 

I Figur 1-10 finns bilder på hur provbitarna i denna serie gått till brott. 

 

 
Figur 1. Oförstärkt provbit 1. 

 

 
Figur 2. Oförstärkt provbit 2.  
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Figur 3. Oförstärkt provbit 3.  

 
Figur 4. Oförstärkt provbit 4.  
 

 
Figur 5. Oförstärkt provbit 5.  
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Figur 6. Oförstärkt provbit 6.  
 

 
Figur 7. Oförstärkt provbit 7.  
 

 
Figur 8. Oförstärkt provbit 8.  
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Figur 9. Oförstärkt provbit 9.  
 

 
Figur 10. Oförstärkt provbit 10.  
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Bilaga 6.4 - Bilder förstärkt provserie 

I Figur 1-10 finns bilder på hur provbitarna i denna serie gått till brott. 

 
Figur 1. Förstärkt provbit 1. 

 
Figur 2. Förstärkt provbit 2. 
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Figur 3. Förstärkt provbit 3. 

 

 
Figur 4. Förstärkt provbit 4. 

 

 
Figur 5. Förstärkt provbit 5. 
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Figur 6. Förstärkt provbit 6. 

 

 
Figur 7. Förstärkt provbit 7. 

 

 
Figur 8. Förstärkt provbit 8. 
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Figur 9. Förstärkt provbit 9. 

 

 
Figur 10. Förstärkt provbit 10. 
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Bilaga 6.5 - Mätdata ur excel 

I Tabell 1-2 presenteras provbitarnas densitet, fukthalt, vikt, volym, skjuvplan och kraft. 
 

Tabell 1. Oförstärkt provserie. 

 
Tabell 2. Förstärkt provserie. 

 

 

Oförstärkt provserie 
Nr: Kraft [kN] Skjuvplan [mm2] Volym [mm3] Vikt [kg] Densitet [kg/m3] Fukthalt [%] 

1 50 9744 1660500 0,7597 457,51 7 
2 54 9744 1660500 0,7533 453,66 8 
3 58 9744 1660500 0,7621 458,96 9 
4 54 9744 1660500 0,7509 452,21 8 
5 55 9744 1660500 0,7983 480,76 9 
6 53 9744 1660500 0,8004 482,02 9 
7 60 9744 1660500 0,7634 459,74 8 
8 53 9702 1653120 0,7492 453,20 7 
9 58 9702 1653120 0,7905 478,19 8 

10 46 9702 1653120 0,7608 460,22 8 

Förstärkt provserie 
Nr: Kraft [kN] Skjuvplan [mm2] Volym [mm3] Vikt [kg] Densitet [kg/m3] Fukthalt [%] 

1 70 10552 1822663 0,8827 484,29 8 
2 59 10552 1822663 0,8562 469,75 8 
3 58 10552 1822663 0,8445 463,33 8 
4 59 10552 1815344 0,8380 461,62 7 

5 66 10552 1815344 
0,8262 

 455,12 7 
6 62 10552 1815344 0,8179 450,55 6 
7 53 10552 1815344 0,8419 463,77 8 
8 58 10552 1815344 0,8115 447,02 7 
9 58 10552 1815344 0,8314 457,98 7 

10 57 10552 1815344 0,8177 450,44 7 


