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III 

Sammanfattning 

Det finns idag en stor efterfrågan på kvistfritt listmaterial av furu. Då långa kvistfria 

ämnen är svåra att frambringa krävs någon form av skarvningsmetod.  

Fingerskarvning är idag en vanlig metod som både ger stabila och ytjämna skarvar men 

som ofta kräver kostsam teknik. Alternativa, enklare skarvmetoder kan därför vara 

önskvärda. 

I detta arbete behandlas snedskarvning som alternativ metod för att frambringa långa 

kvistfria lister. I studien jämförs draghållfastheten mellan fingerskarvad list, MDF-list 

(Medium Density Fibreboard) och snedskarvad list med olika vinkelförhållanden från 1:1 

till 1:5. 

Enligt tidigare studier krävs ett vinkelförhållande mellan 1:8 och 1:20 vid snedskarvning 

för att uppnå en optimal skarvhållfasthet. Eftersom listmaterial inte behöver ha någon 

konstruktionshållfasthet räcker det med en hanteringshållfasthet god nog för att klara 

montering.  

Resultatet i föreliggande studie visar att en väl genomförd snedskarv med 

vinkelförhållandet 1:3 uppfyller samma draghållfasthet som en konventionell MDF-list. I 

ett hållfasthetsperspektiv bör därför lister snedskarvade med detta vinkelförhållande vara 

kommersiellt acceptabla. 

Mätdata visar också på ett tydligt samband mellan råmaterialets densitet och skarvens 

draghållfasthet, där ökad densitet resulterar i lägre hållfasthet. Troligtvis beror detta på 

den enkelspridning av lim som tillämpades för samtliga provkroppar. Resultatet indikerar 

att limningsförfarandet är avgörande för skarvhållfastheten och att dubbelspridning av lim 

bör övervägas då materialdensiteten är hög eller okänd.  

Även en visuell bedömning av skarvarnas ytjämnhet och utseende genomfördes. 20 % av 

skarvarna underkändes. Av provbitarna med vinkelförhållande 1:3 eller större (som blev 

godkända ur ett hållfasthetsperspektiv) underkändes endast 13% visuellt. 

Testerna har genomförts med listmaterial av furu som utgångspunkt. Resultaten är helt 

baserade på de limfogar som tillverkades med tillgängligt råmaterial och utrustning.  
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Abstract 

Could scarf jointing be an economical suitable complement to finger jointing? Knot-

free lath material of pine wood is highly requested in the timber industry where 

finger jointing nowadays is a commonly used method. It is important that the lath 

material has a handling strength good enough to hold the assembly since structural 

strength is not the limited factor. 

This study contains a comparison of tensile strength in laths made of finger joints, 

MDF (Medium Density Fibreboard) and scarf joints where the lowest ratio of angular 

relationship that meets the demands of the scarf is searched from 1:1 to 1:5. Previous 

testing only holds a ratio of 1:8 for construction purposes whereas this study claims a 

result of 1:3 for laths.  

Keywords: Jointing, scarf joint, laths, lath material, knot-free pine wood, glue joint, 

angular relationship, tensile strength, finger joint, MDF-lath. 

 

 

Abstrakt 

Kan snedskarvning vara ett ekonomiskt lämpligt komplement till fingerskarvning? 

Kvistfritt listmaterial av furu är mycket eftertraktat inom träindustrin där 

fingerskarvning numera är den mest förekommande metoden. Det är viktigt att 

listmaterial har en hanteringsstyrka god nog för att hålla ihop vid montering eftersom 

konstruktionsstyrkan inte är den begränsande faktorn. 

Denna studie innehåller en jämförelse i draghållfasthet för lister gjorda med 

fingerskarv, MDF och snedskarv där det lägsta vinkelförhållandet som uppfyller 

kraven på skarven är sökt från 1:1 till 1:5. Tidigare tester framhåller förhållandet 1:8 

när det är till för konstruktionsändamål, denna studie hävdar att 1:3 är tillräckligt för 

lister.  

Nyckelord: Skarvning, snedskarv, lister, listmaterial, kvistfritt furuvirke, furu, lim 

limskarv, vinkelförhållande, draghållfasthet, fingerskarv, MDF-list. 
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1. Introduktion 

Oavsett affärsidé, är det främsta målet inom tillverkningsindustrin oftast att 

tjäna pengar. För att uppnå de ekonomiska målen gäller det att ligga i 

framkant inom produkt- och produktionsutveckling. (Goldratt 1998) Detta är 

extra viktigt för en marknad med stark konkurrens, vilket sågverksbranschen 

är ett konkret exempel på. Träindustrin strävar ofta efter att förädla 

materialet så långt som möjligt för att på så vis utnyttja råvaran maximalt 

(Carlsson 2016). För att uppnå detta används ofta olika typer av 

sammanfogningstekniker på virket såsom lim-, plugg-, skruv- eller spikning 

(Blomqvist 2015).   

En klassisk och väl utbredd sammanfogningsmetod på så väl stora sågverk 

som på små snickerier är limfogning i olika utföranden. Genom att avlägsna 

lokala defekter såsom kvist eller kådlåpa kan ett felfritt trämaterial 

frambringas. (Blomqvist 2015) En enkel limfogningsmetod som används i 

liten utsträckning inom träindustrin är snedskarvning (se figur 1).  

 

Figur 1: Snedskarv med geringsvinkeln v (Raknes 1988). 

Denna skarvningsmetod är en typ av ändskarvning med hjälp av lim som är 

till för att få fram ett långt material utan synliga defekter. Då träet exponeras 

för blotta ögat efterfrågas ofta ett kvistfritt material från träindustrins 

kunder. Ett exempel är listtillverkning där listerna lasyrlackeras vilket 

innebär en viss transparens. En viktig estetisk aspekt är därför att skarvarna 

ska vara tillräckligt dolda vid blickfånget men det finns inget givet mått på 

detta krav. (Carlsson 2016) Geringsvinkeln på fogen kan ha betydelse för 

hur dold fogen blir eftersom en större vinkel ger kortare foglängd på 

kortsidan.  

För listmaterial bör snedskarvningen utformas så att hållfastheten blir 

tillräcklig för att klara av hanteringen vid byggnation. Listverket i sig bär 

inte någon last (förutom egentyngden) och det finns i träindustrin inget 

standardiserat mått på hållfasthetskrav. Däremot utsätts lister för 

böjspänningar om väggen är sned. (Carlsson 2016) Lutningen på 

skarvvinkeln har direkt påverkan på hållfastheten. Stor lutning, alltså liten 

vinkel mellan fiberriktning och skarvvinkel, ger hög hållfasthet och vice 

versa. (Raknes 1988) 
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Det finns ett flertal skarvtekniker så som snedskarvning, sinkning och 

bladskarv (Noll 2002). Ingen av dessa används industriellt för framtagning 

av kvistfritt listmaterial inom Sveriges träindustri. Lister skarvas idag 

vanligtvis med fingerskarvning vilket eventuellt innebär onödigt bra 

hållfasthet för användningsområdet. Lister görs också av MDF eller något 

ovanligare av kvistfritt massivt trämaterial. Det sistnämnda är hårdvaluta 

och därför bör alternativa metoder till skarvning utvärderas. (Carlsson 2016) 

1.1 Bakgrund och företagsbeskrivning 

Hanåsa Sågverk AB är ett familjeägt företag i tredje generationen som ägs 

och drivs av familjerna Carlsson. Det är ett litet företag som sågar, sorterar 

och torkar helt enligt kundens önskemål. Årsproduktionen ligger på cirka 

20 000 m3 sågat virke och enbart furu sågas. 

En av företagets nischer är att leverera kvistfritt listmaterial av furu och 

efterfrågan på detta är större än vad sågverket klarar frambringa. Därför 

diskuteras alternativa skarvmetoder som inte kräver alltför stora 

investeringar för att få fram mer kvistfritt material - som komplement till 

dagens produktion. En fungerande och billig skarvteknik skulle kunna vara 

snedskarvning. (Carlsson 2016) 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att undersöka om snedskarvning är en lämplig 

sammanfogningsteknik för listmaterial av furu. Målet med studien är att 

bestämma hur snedskarvningen kan utformas för att tillgodose tillräckligt god 

hållfasthet och utseende.  

Frågeställningar för denna undersökning är: 

 Hur kan snedskarvning av furulistmaterial utföras så att tillräckligt god 

hållfasthet och utseende tilgodoses? 

 Hur påverkar skarvvinkeln hållfastheten och hur stor bör skarvvinkeln 

vara för listmaterial av furu? 

 Är enkelspridning av lim tillräckligt för snedskarvningen av 

furulistmaterial? 

 Hur påverkar skarvvinkeln utseendet på skarven? 
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1.3 Avgränsningar 

Fokus har valts att läggas på efterfrågad estetik och hållfasthetsparametrar 

hos snedskarvning, andra skarvningsmetoder används endast som 

jämförelse. Specifika prisuppgifter eller besparingar med belyst metod 

kommer inte att analyseras. 

Resultatet baseras på de limfogar som kan åstadkommas utifrån de maskiner 

och material som tillhandahålls.  

Eftersom tiden är begränsad till två månaders heltidsstudier och budgeten är 

knapp blir provbitarna begränsade till ett mindre antal som gör att resultatet 

inte blir statistiskt säkerställt. Tio korrekta provbitar av varje 

snedskarvningsvinkel har bedömts vara tillräckligt för att uppnå ett relevant 

resultat vid utseendebedömning. Vid draghållfasthetsprovning nyttjades fem 

provbitar. 

Eftersom högfrekvenshärdaren som tillhandahålls inte möjliggör presstryck 

av rak stumskarv kommer inga ändskarvar av denna typ jämföras med 

geringskapade snedskarvar. 

De vinkelförhållande som kommer väljas för provning har begränsats till 1:5 

och lägre för att det ska vara praktiskt genomförbart med de resurser som 

finns att tillgå. 

Tester kommer endast göras på foderlister av furu i ett av de vanligare 

dimensionsutförandena, 12x56 mm. 

 



4 

Gunnarsson & Gustafsson 

2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Fysikaliska egenskaper Fur 

Burström (2007) berättar att en av träets viktigaste fysikaliska egenskaper är 

hållfastheten. Eftersom trä är anisotropt har det olika egenskaper i olika 

riktningar och därför varierar hållfastheten kraftigt beroende på vilken 

riktning som avses. De viktigaste variablerna är spänningsriktningen i 

förhållande till materialets fiberriktning och vilken typ av spänning som 

påläggs (drag, tryck, böj eller skjuv). Då hållfastheten skiljer sig avsevärt i 

de olika riktningarna kan den testas radiellt och tangentiellt men även 

parallellt eller vinkelrätt mot fibrerna. 

Brottspänningen (σ) betecknar hur mycket trämaterialet tål innan det brister 

och mäts i Pascal, ofta används MPa (106 Pa) vilket motsvarar N/mm2. Vid 

hållfasthetstest i drag med provkroppar av felfri furu är brottspänningen 104 

MPa parallellt med fibrerna medan hållfastheten endast är 4 MPa tvärs 

fibrerna (se figur 2). Brott som uppkommer vid drag är oftast spröda vilket 

innebär att provbiten går sönder momentant. För virke av normala 

dimensioner och normala fel är hållfastheten klart lägre än för felfria 

provkroppar, cirka ⅔ av maxvärdena. (Burström 2007) 

 

 

Figur 2: Hållfastheten för felfria provkroppar av trä vid olika spänningar och fuktkvoter. Kurva c 

visar draghållfastheten. (Burström 2007) 
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Även Roszyk E, et al (2016) hävdar att hållfastheten i drag längs med 

fibrerna för felfri furu (pinus sylvestris) vid 8 % fuktkvot är mellan 99,3 och 

109,5 MPa beroende på var i tvärsnittet provkroppen är utsågad. Delas 

hållfasthetsvärdena upp i vårved respektive sommarved visar studien att det 

är stor skillnad i draghållfasthet. Vårveden har värden på 52 - 57 MPa och 

sommarveden ligger på 136 - 174 MPa vilket gör att brottet oftast uppstår i 

vårveden.  

Hållfastheten hos furu påverkas också av en rad andra virkesegenskaper där 

densitet och fuktkvot är två viktiga parametrar (Burström 2007). Fuktkvoten 

anges i procent och definieras som vattnets massa dividerat med träets 

absolut torra massa. Fuktkvoten kan därmed få ett värde över 100 % om 

vattnet väger mer än träet i ett virkesstycke. Fukthalt är ett liknande begrepp 

som inte ska förväxlas med fuktkvot och som definieras som vattnets massa 

dividerat med den totala massan - trä och vatten. (Nylinder 2013) 

Ökad fuktkvot sänker hållfastheten kraftigt upp till fibermättnadspunkten 

vid cirka 30 % fuktkvot. Över fibermättnadspunkten är hållfastheten i 

princip konstant eftersom cellväggen då är mättad med bundet vatten vilket 

syns tydligt i figur 2. Hållfasthet i fiberriktningen ändras med 4-6 % om 

fuktkvoten ändras med 1 % i någon riktning då fuktkvoten ligger under 

fibermättnadspunkten. (Burström 2007) 

Roszyk (2014) jämför hur draghållfastheten för vårved och sommarved hos 

furu påverkas av fuktkvoten. Vårvedens draghållfasthet påverkas inte 

nämnvärt av fuktkvoten medan sommarvedens hållfasthet sjunker kraftigt 

ner till fibermättnadspunkten varvid den stabiliseras. Till skillnad från 

vårveden har sommarvedens draghållfasthet en tendens att fortsätta sjunka 

svagt med ökad fuktkvot efter fibermättnadspunkten. Sommarvedens 

draghållfasthet ökar exponentiellt när fuktkvoten sjunker från 

fibermättnadspunkten till absolut torrt tillstånd. Trämaterialets totala 

draghållfasthet är en kombination av vår- och sommarvedens sammanvägda 

draghållfasthet. Sommarveden har en stor inverkan när fuktkvoten ligger 

under fibermättnadspunkten.   
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Roszyk (2014) skriver också att de uppkomna brotten skiljer sig mellan 

vårved och sommarved. Sommarvedens brottyta blir mycket mer hackig och 

tandad jämfört med vårveden där ytan blir jämnare. Förklaringen till detta är 

att vårvedens brottstyrka sitter nästan enbart i trakeidväggarna medan den i 

sommarveden är beroende av flera andra aspekter såsom krafter mellan 

angränsande trakeider och speciella skikt i cellväggarna.   

För trä finns flera olika standarder för densitetberäkningar. Rådensitet är 

träets densitet i rått tillstånd precis efter avverkning. Vanligare anges 

densitet i torr-rådensitet som är förhållandet mellan den absolut torra massan 

och virkets råa volym. För furu ligger denna densitet på cirka 430 kg/m3 men 

kan variera starkt på upp till 25 kg/m3 i standardavvikelse för en större 

mängd prover. Ett annat liknande sätt att bestämma densitet är att göra 

volymbestämningen vid 12 % fuktkvot istället för rått tillstånd, furu brukar 

då ligga på 480-530 kg/m3. Även torrdensitet används då virkets absolut 

torra massa divideras med den torra volymen. Furu har vid dessa mätningar 

400-470 kg/m3 i densitet. (Träguiden 2003) 

En ökad densitet ger en ökad hållfasthet vilket följer ett nästintill linjärt 

samband då trämaterialet är absolut torrt och även vid fuktkvot 12 % (se 

figur 3) (Burström 2007). 

 

 

Figur 3: Förhållandet mellan draghållfasthet och densitet (Burström 2007). 
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Fiberriktningen är förutom densitet och fuktkvot kanske den allra viktigaste 

egenskapen vad gäller hållfasthet vilket illustreras i figur 4. Det räcker med 

en liten avvikelse i fiberriktningen jämfört med belastningsriktning för att 

hållfastheten ska minska påtagligt. (Burström 2007) 

 

Figur 4: Hållfasthetens beroende mellan fiberriktning och spänningsriktning hos furu (Burström 

2007). 

Förutom att trä är anisotropt är det också hygroskopiskt vilket innebär att 

fuktinnehållet anpassas efter omgivande miljö genom att avge eller ta upp 

vatten. Då detta sker sväller eller krymper materialet om fuktkvoten ligger 

under fibermättnadspunkten. När allt fritt vatten i cellerna avdunstat och 

träet passerar fibermättnadspunkten börjar det att krympa eftersom bundet 

vatten i cellväggen börjar förångas. Anisotropin innebär att svällning och 

krympning är olika i radiell, tangentiell och longitudinell riktning. Dessutom 

är det skillnad mellan vår- och sommarved, kärn- och splintved och juvenil- 

och mogenved. Vid torkning uppstår spänningar i olika riktningar och ger 

därmed upphov till sprickbildning. För tall är krympningen från rått till 

absolut torrt tillstånd 7,7 % tangentiellt, 4,0 % radiellt och endast 0,4 % 

longitudinellt. (Nylinder 2013) 
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2.2 Lister 

Syftet med lister inomhus är enligt Träguiden (2003) att komplettera 

invändiga ytskikt för att täcka eventuella springor vid anslutningar och 

genomföringar. Vid golven sätts golvsocklar, längs taket monteras taklister 

och kring fönster och dörrar sätts foder. Lister finns i en mängd olika 

utföranden så som foder-, sockel-, skugg-, fog-, smyg-, hörn-, trekants- och 

kvartslist. De flesta sorterna finns dessutom i ett antal olika måttutföranden. 

En av de vanligare dimensionerna för foderlist är 12x56mm. 

Slutresultatet i huset ger ett utseende av god finish och måttnoggrannhet. För 

att få detta resultat krävs hantverksskicklighet, bra verktyg samt listmaterial 

med god kvalitet gällande rakhet, fuktkvot och dimension. Fuktkvoten i 

listerna bör motsvara klimatet där de sedan kommer befinna sig. För normalt 

uppvärmda utrymmen är målfuktkvoten 12 % och den bör därför ligga inom 

området 10,5 - 13,5 %. En annan förutsättning för ett lyckat resultat är att 

springan som ska täckas har mindre bredd än vad listverket kan täcka. Vid 

kapning av lister ska gersåg eller eventuellt gerlåda användas och sågbladet 

ska vara fintandat. (Träguiden 2003)  

Vad gäller lister krävs ingen större hållfasthet, egentligen bara en viss 

hanteringshållfasthet. Det finns ingen gemensam standard för listmaterial 

(Svenskt trä, 2016).  

Hos listmaterial är det främst böjhållfasthet som är av vikt eftersom det är 

böjningspåfrestningar som listerna utsätts för vid hantering och montering. 

För skarvat listmaterial bör limfogen testas via draghållfasthetstest för att 

inte få med variabler från virket runtomkring skarven enligt Enquist (2016). 

2.3 Ändskarvning  

För att få fram ett långt material av trä så krävs någon form av ändskarvning. 

Detta för att bättre utnyttja råvaran genom att avlägsna lokala defekter och 

därmed höja kvalitén. Det finns ett flertal metoder för ändskarvning och den 

enklaste är att limma ihop de tvärkapade ändarna (stumskarv). Nackdelen 

med den är att skarvhållfastheten blir låg och därmed inte praktiskt 

användbar. För att öka hållfastheten måste skarven utformas så att limningen 

sker mellan fibrer som nästan ligger parallellt med varandra. Snedskarv och 

fingerskarvning är exempel på sådan skarvteknik. Fler olika 

fogningstekniker kan ses i figur 5.  

Enligt Raknes (1988) kan ändskarvat virke ha många användningsområden 

såsom ytterpanel, komponenter till fönster, dörrar och möbler, paneler, lister 

och golvbrädor etcetera. Ett karbamidlim eller enkelt PVAc-lim kan 

användas vid ändskarvning.  
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Figur 5: Olika fogningstekniker (Kimiaefar 2012). Ensidig överlappsskarv (a), dubbelsidig 

överlappsskarv (b), snedskarv (c), dubbel snedskarv (d), trappformad överlappsskarv (e), dubbelsidig 

trappformad överlappsskarv (f). 

2.3.1 Snedskarv (skäftfog, splitsfog) 

Snedskarven har flera olika benämningar såsom det äldre uttrycket skäftfog 

(Carling 1992) och splitsfog (Noll 2002) som används av möbelsnickare 

etcetera.  

Det förekommer olika meningar och definitioner i litteraturen angående 

vilket skarvförhållande som är det bästa eller vilket som är att föredra. 

Raknes (1988) hävdar att förhållandet 1:20 ger den bästa skarven även om 

förhållande mellan 1:5 och 1:12 ger godkänd hållfasthet. Noll (2002) säger 

att förhållandet 1:8 ger en fog som i teorin är lika stark som odelat material. 

Carling (1992) däremot säger att förhållandet 1:5-1:7 ger material som 

motsvarar kvaliteten på vanligt konstruktionsvirke även om förhållande 

1:10-1:12 är att föredra för att ta hänsyn till minskad hållfasthet på grund av 

snedfibrighet.  

Enligt Raknes (1988) blir snedskarven starkare om lutningen på skarven 

minskar och bäst resultat ger en lutning i förhållande 1:20. Hållfastheten blir 

då som bäst och motsvarar 70-80 % av hållfastheten hos kvistfritt och 

fiberstörningsfritt virke. Problemet med en så pass stor lutning som 1:20 är 

att materialspillet blir stort, 20 gånger tjockleken på virkesstycket. Oftast 

används lutningar mellan 1:5 till 1:12 för att åstadkomma den förväntade 

hållfastheten. Tekniskt sett är snedskarven inte helt lätt att utföra industriellt 

vilket har gjort att fingerskarvning används i större utsträckning. Ett av 

problemen är svårigheten att fixera arbetsbitarna vid pressning. 
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Då snedskarvar utförs i massivt trä är de lämpliga att använda vid 

utmattningsbelastande konstruktioner eftersom det inte förekommer 

spänningskoncentrationer på samma sätt som vid annan skarvteknik t.ex. 

fingerskarvning. För bästa limresultat ska de sneda fogytorna vara släta och 

plana vilket oftast förutsätter att ytorna fräses ut eller sågas med cirkelsåg av 

bra kvalitet. Det finns belägg för att snedskarvar som utförts på korrekt vis 

inte har sämre hållfasthet än konstruktionsvirke med normala och tillåtna 

virkesfel. Det viktigaste vid skarvning är att skarven inte läggs för nära stora 

virkesfel eller dylikt utan att fogbitarna håller hög kvalitet där skarven görs. 

Skarvens lutning gentemot fiberriktningen bör vara mindre än 1:5 - 1:7, till 

exempel 1:8. Då snedfibrighet kan försämra fogens hållfasthet krävs dock att 

fogytans lutning är klart mindre än ovan nämnda förhållanden, högst 1:10 - 

1:12, för att kompensera den minskade hållfastheten. Om skarven är utförd 

korrekt under dessa förhållanden har den samma bärighet som ett oskarvat 

trämaterial av normal kvalitet. (Carling 1992) 

 

2.3.2 Fingerskarv 

Fingerskarven (se figur 6) som är den absolut vanligaste ändskarven kan 

anses vara en veckad skäftfog. Skarvningen utförs i automatiska maskiner 

och lämpar sig bättre industriellt än vad snedskarven gör. (Carling 1992) 

Virke i godtyckliga längder matas till maskinen som först fräser ut profilen 

(fingrarna), därefter sker limtillförsel innan virkesändarna pressas samman. 

Härdningen av limmet påskyndas genom värme så att virket kan lämna 

maskinen fortare för sluthärdning och exaktkapning. (Raknes 1988) 

Hållfastheten hos en fingerskarv beror i stor utsträckning på skarvens 

geometri och limfogarnas hållfasthet vilket hänger samman med 

trämaterialets egenskaper och produktionsprocessen. För att nå hög 

hållfasthet bör fingerflankerna vara av högst 1:9 lutning och längden max 30 

mm medan fingerspetsen bör vara så liten som det bara är möjligt (0,5mm). 

(Carling 1992)  

 

 

Figur 6: Fingerskarv (Raknes 1988) 



11 

Gunnarsson & Gustafsson 

2.4 MDF Medium-density-fibreboard 

MDF är en typ av träfiberskiva som tillverkas genom att trä sönderdelas till 

fibrer varvid träfibrerna torkas och bindemedel tillsätts. MDF-skivorna får 

släta fram- och baksidor beroende på att massan pressas mellan två polerade 

plåtar. De mekaniska egenskaperna hos MDF är liknande som hos massivt 

trä och därför används ofta skivorna till inredningssnickerier, möbler och 

även lister. Fuktrörelserna i skivan sker främst vinkelrätt mot skivan 

eftersom fibrerna oftast är orienterade på det sättet. MDF-skivan har normalt 

600-800 kg/m3 i densitet. (Burström 2007) 

2.5 Lim 

Det finns en mängd olika typer av lim på marknaden så det gäller att 

använda ett lim som tål påfrestningarna som fogen ska utsättas för. Lim kan 

delas in i olika kategorier beroende på vad som förväntas i beständighetsväg. 

En grupp är fuktbeständiga lim som används inomhus där det finns risk för 

enstaka perioder av ökad fuktighet eller väta. (Raknes 1988) 

2.5.1 Limningsteknik 

Vid limning av mjuka träslag (björk, furu och gran) bör limmet spridas på 

ena ytan och vid limning av hårda träslag (ek, ask och teak) på båda ytorna. 

För bästa resultat ska ytorna vara torra, rena och dammfria, detta för att 

limmet ska tränga in till oskadd ved. För bästa kontakt ska ytorna vara 

jämna och nybearbetade. Detta är extra viktigt vid limning av hårda träslag.  

Vid limning bör fuktkvoten i träet vara mellan 5 och 15 %. Vid för låg 

fuktkvot har limmet svårt för att väta veden och inträngningen blir då 

undermålig. Är fuktkvoten för hög finns det en risk att limmet späds ut och 

torkar för långsamt. Optimal fuktkvot är 8 % för möbler och inredning för 

vanliga uppvärmda rum. Limning bör ske när materialet har nått 

målfuktkvoten för den miljö där den kommer användas. Detta för att 

hygroskopin i träet inte ska orsaka krympning eller svällning som kan få 

limfogen att spricka. (Raknes 1988) 

2.5.2 Värmehärdande karbamidlim (Urealim) 

Karbamidlim tillverkas av karbamid (urinämne) och formaldehyd och binder 

genom en kemisk process då härdare tillsätts och processen påskyndas av 

uppvärmning. Härdaren är sammansatt av två komponenter, salt (ofta 

ammoniumsalt) och ett buffertämne. Brukstiden är lång vid rumstemperatur 

medan härdningen går fort vid uppvärmning beroende på den kemiska 

processen mellan lim och härdare. Limfogen får låg krypning, god 

beständighet mot vatten, värme och mekanisk påverkan. (Raknes 1988) 
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En mängd olika egenskaper kan uppnås beroende på vilka olika 

kombinationer av lim och härdare som blandas. Gemensamt är dock att 

fogen blir färglös vilket är av stor vikt vid listtillverkning. En annan fördel 

med karbamidlim är det relativt billiga priset. Karbamidlimmet används 

vanligen inte vid konstruktionslimning utan vid limning som inte ska bära 

last, t.ex. spånskivor, plywood och faner. (Carling 1992) 

2.5.3 Högfrekvenshärdning 

Enligt Raknes (1988) innebär Högfrekvenshärdning att limfogen placeras i 

ett elektriskt högfrekvensfält för att påskynda härdningen. I 

högfrekvensfältet mellan två strömförande metallplattor försöker de polära 

molekylerna ställa in sig i det elektriska fältets riktning. Fältet byter riktning 

och molekylerna ändrar position, friktion uppstår och värme bildas. 

Värmebildningen ökar ju mer polärt materialet är, ju större friktionen är 

mellan molekylerna, ju snabbare fältet växlar riktning och ju starkare 

spänningen är. Samtidigt som limfogen befinner sig i högfrekvensfältet sätts 

ett presstryck för att kontakten mellan materialen ska bli så god som möjligt. 

När metallplattorna är vågräta och limfogarna som härdas placeras vertikalt 

mellan dessa kallas det limfogsuppvärmning. När limfogarna placeras 

vågrätt kallas det genomvärmning och även materialet mellan limfogarna 

värms då upp (se figur 7). 

 

 

Figur 7: Högfrekvensfält med genomvärmning (a) och limfogsuppvärmning (b). (Raknes 1988) 
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2.6 Hållfasthetstest 

Vid hållfasthetstest ska materialet vara konditionerat och fuktkvoten bör inte 

avvika mer än +/- 2 % för att undvika felmarginal. Provkropparna bör 

konditioneras för att fuktkvoten vid provning ska motsvara den som kan 

förväntas vid kommande placering. Normalt sker konditionering i ett klimat 

med 20°C och en relativ fuktighet på 65 %. Antalet provbitar bör vara så 

stort som möjligt för den statistiska utvärderingen. Normalt bör minst fem 

nominellt lika prov utföras. Ett lägre antal är enbart motiverat om 

provningsinsatsen är väldigt stor i förhållande till provningsresultatets 

förväntade värde. (Carling 1992) 

 

2.7 Regression (R2) 

För att uppskatta hur starkt ett linjärt samband är mellan två variabler Y och 

X används korrelationskoefficienten R och determinationskoefficienten R2. 

Den sistnämnda kan anta värden mellan 0 och 1. R2-värdet anger i procent 

samvariationen mellan Y och X. Är värdet noll går det inte säga något om 

vad Y-värdet antar vid givet X men vid R2 = 1 går det att förutse värdet 

exakt. Ju högre R2 värde desto bättre är det linjära sambandet och desto mer 

exakta bli prediktionerna av Y då X är givet och vice versa. (Stat Trek 2016) 
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3. Metod 

3.1 Övergripande metod 

För att kunna bedöma den optimala utformningen på snedskarvning av 

trälister i furu utifrån hållfasthet, utseende och delvis ekonomi genomfördes 

en experimentell studie. I detta fall fanns det ingen möjlighet att köpa in 

färdigt provmaterial för snedskarvade lister och därför var enda alternativet 

att tillverka dessa på egen hand.  

Eftersom fingerskarvad list och MDF-list finns att köpa i varuhandeln lades 

inget fokus på att tillverka detta själv. Syftet med att ha med fingerskarvad 

list och MDF-list var enbart för att få referensvärden från befintliga 

handelsvaror.   

En kvantitativ hållfasthetsundersökning genomfördes som kontrollerade 

limfogarnas draghållfasthet. Fem olika vinkelförhållanden valdes ut för 

testning, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5. Dessa olika snedskarvningsvinklar 

jämfördes sedan med fingerskarvade lister och MDF-lister utifrån ett 

hållfasthetsperspektiv.  

En okulär besiktning av provbitarna gjordes för att bedöma huruvida fogarna 

var godkända eller inte, utseendemässigt. Eftersom ingen standard finns för 

lister fick bedömningen ske helt på godtyckliga grunder.  

Trä är ett levande material och därför kommer andra variabler som densitet 

och fuktkvot att undersökas och tas i beaktande vid resultaten.  

 



15 

Gunnarsson & Gustafsson 

4. Genomförande 

4.2 Framtagning av snedskarvade provbitar 

Material som använts är ohyvlat listmaterial av furu 16x63mm, 

Karbamidlim Cascorit 1206 och Härdare 2545. 

Nödvändig materiel för undersökningen är måttinstrument, psykrometer, 

pensel, geringskapsåg, tryckluftskompressor, köksvåg, blandningskärl, 

högfrekvenshärdare, rikthyvel och planhyvel. 

Provmaterial i dimension 16x63 mm valdes ut för framtagning av provbitar. 

Provmaterialet inspekterades och valdes ut på följande grunder: I princip 

kvistfritt (enstaka kvistar fick förekomma), ingen vankant, sprickor, flatböj, 

kupighet, kantkrok eller skevhet i för stor utsträckning. Det som definierar “i 

för stor utsträckning” är att det inte får påverka limningsresultatet på två 

stycken provbitar som är vardera cirka 40 cm. För att få ihop rätt mängd 

furuvirke för att genomföra studien behövdes 50 provbitar a´ 80 cm vilket 

gav en sammanlagd längd på 40 m listmaterial. Längden på provbitarna 

anpassades för att motsvara kraven på längd i tillgänglig hyvelutrustning. 

För att ha material till att ersätta eventuellt defekta bitar, misslyckade fogar 

och till testkörning uppskattades ett behov av 50 % extramaterial, vilket gav 

ett behov av 60 m.  

Nästa steg i processen var att kapa upp provbitarna till ungefärliga längder 

och exakta geringsvinklar med hjälp av elektrisk geringssåg, se tabell 1.  

 

 

Tabell 1: Geringsvinklar vid olika snedskarvsutföranden och skarvarean. 

Vinkelförhållande Geringsvinkel 

Snedskarv 1:1 45,0° 

Snedskarv 1:2 63,4° 

Snedskarv 1:3 71,6° 

Snedskarv 1:4 76,0° 

Snedskarv 1:5 78,7° 
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En enkel undersökning av geringssågens kapningsmöjligheter genomfördes 

för att utvärdera hur kapningsprocessen skulle fortskrida. Kapning utfördes 

dels så att sågtänderna arbetade mot fibrerna men även med fibrerna (se 

figur 8). Utvärdering visade på att kapning längs fibrerna gav en slätare 

skarvyta vilket är att föredra enligt teorin vid limning.  

 

 

 

Figur 8: Kapning mot-  samt med fibrerna 

 

Även hastigheten på kapningen undersöktes i tre varianter för att avgöra 

vilken som gav slätast skarvyta. Snabb kaphastighet gav spräckta fiber och 

långsam tenderade att bränna yttre delen av träytan, därför togs beslutet att 

nyttja mellanhastigheten från testet. När detta var fastställt påbörjades 

kapning av provbitar. För att få bästa möjliga vinkelresultat så kapades alla 

provbitar med samma geringsvinkel innan geringskapen justerades till nästa 

vinkel. En och samma operatör utförde kapningarna för att minimera 

variationer som kan leda till felkällor.  

Vid förekomst av kvist eller andra defekter så kapades dessa bort och 

kasserades i de fall då de kunde påverka fogresultatet. Efter avslutad 

kapning var det viktigt att hantera skarvytan varsamt, speciellt dess spetsiga 

kant. Eftersom provbitarna skulle exaktkapas i längd vid ett senare stadium 

så hade inte längden någon signifikant betydelse vid det tillfället. Alla 

kapade provbitar numrerades med vinkelförhållande och placerades i 

grupper.  

För att skarvytan skulle vara så färsk som möjligt eftersträvades limning så 

snart som möjligt efter kapning. Temperatur och luftfuktighet eftersträvades 

att vara densamma före och efter kapning för att minimera formförändringar 

av provbitarna eftersom det kan leda till förödande konsekvenser på 

limningsresultatet.  

Då samtliga provbitar kapats upp blandades limmet och härdaren. Limmet 

som valdes var ett 2-komponents värmehärdande karbamidlim av fabrikat 

Cascorit 1206 med tillhörande härdare 2545.  
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Limtillverkaren Akzo Nobel garanterar beständigheten för limfog enligt 

följande:  

“Tillsammans med Casco Träindustrilims normala härdare för karbamidlim 

ger Cascorit 1206 beständighetsklassad limfog enligt British Standard BS 

1204 MR.” (Theofils, 2003a) 

Komponenterna införskaffades precis innan limningsproceduren för bästa 

möjliga resultat eftersom kvaliteten sakta sjunker tills dess att utgångsdatum 

inträffat och limmet blivit otjänligt.  

Enligt produktbladet (Theofils 2003b) skulle blandningsförhållandet vara 

100 viktandelar Cascorit 1206 och 20 viktandelar härdare 2545. En 

noggrannhet på +/- 2 viktandelar tilläts vid blandning av komponenterna. 

Eftersom blandningen utfördes manuellt skulle limmet satsas först varvid 

härdaren tillsattes under omrörning. För att få rätt förhållande mellan lim 

och härdare användes en köksvåg där blandningskärlet placerades. 

En grov uppskattning av limåtgången gjordes volymmässigt med hjälp av 

produktbladen varvid denna översattes till cirka 200 g limblandning. Enligt 

produktbladen (Theofils 2003b) skulle 120 - 150 g/m2 limblandning påföras 

på skarvytan vilket motsvarar 12 - 15 mg/cm2. Eftersom appliceringen 

gjordes manuellt med pensel var det svårt att påstryka exakt rätt mängd. En 

uppskattning fick göras för att avgöra hur mycket penseln skulle doppas 

inför varje påstrykning. Med tanke på föreskriften om mängd per ytenhet 

valdes ett tämligen tunt lager lim. Den teoretiska skarvarean vid de olika 

vinkelförhållandena beräknades med hjälp av formel 1: 

 𝑆𝑘𝑎𝑟𝑣𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝑐𝑚2) = (√𝑡2 + (𝑡𝑥)2) ∗ 𝑏 ( 1 ) 

 

Där x står för storleken på vinkelförhållandet (1≤x≤5), t är provbitens 

tjocklek medan b är provbitens bredd. Skarvarean och beräknad limåtgång 

syns i tabell 2. 

 

Tabell 2: Skarvarea och limåtgång beräknat på 13,5 mg per cm2 

Vinkelförhållande Skarvarea (cm2) Limåtgång (mg) 

Snedskarv 1:1 9,5 128 

Snedskarv 1:2 15,0 203 

Snedskarv 1:3 21,3 287 

Snedskarv 1:4 27,7 374 

Snedskarv 1:5 34,3 463 

Fingerskarv 34,4 464 
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Brukstiden för limblandingen var 8 timmar vid 20°C, vilket ungefär 

motsvarade temperaturen i limningslokalen (19°C). Under hela brukstiden 

skulle limblandningen omröras kontinuerligt. (Theofils 2003b)  

Vid högfrekvenshärdning är fuktkvoten viktig och bör vara låg, 5 - 14 % 

men optimalt är 7 - 10 % (Theofils 2003b). I detta skede av studien var 

fuktkvoten okänd på provbitarna men ett antagande gjordes att den låg under 

14 %.  

Högfrekvenshärdaren startades en halvtimme före användning för att bli 

uppvärmd.  

När det fanns problem med dimensionsvariationer matchades provbitar ihop 

som hade så lik dimension som möjligt för att underlätta limningsprocessen 

och kommande hyvling.  

Limningsprocessen startades med att skarvytorna rengjordes från trädamm 

och andra lösa partiklar varvid en av ytorna påstryktes med lim, så kallad 

enkelspridning. Vid limpåstrykning var det av högsta vikt att hela ytan fick 

ett jämnt lager lim.  

Den limmade provbiten fördes in till vänster i högfrekvenshärdaren med 

limytan uppåt och placerades så att skarvytan hamnade vertikalt under den 

högra pressplattan (se figur 9a). Provbiten fixerades genom att luftkolven 

med tillhörande strömförande platta sänktes snabbt och höll presstryck. 

Därefter fördes den andra provbiten in från höger och placerades så att de 

inre kortsidorna låg så parallellt som möjligt. Vid detta moment var det 

viktigt att se till så biten låg an mot bakkant för att skarvningen skulle bli så 

parallell som möjligt.  

Den högra skarvbiten trycktes in mot den andra med handkraft (se figur 9b) 

och ett kontinuerligt manuellt tryck kvarhölls under resterande 

limningsprocess. Den högra pressplattan sänktes ned, därmed fixerades hela 

limfogen. Om glipa i limskarven uppstod trots presstrycket borde bitarna 

omplaceras eller bytas ut för lyckat limningsresultat.  
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Figur 9a: Högfrekvensfältet mellan två strömförande plattor 

 

Figur 9b: Båda provbitarna är på plats i högfrekvensfältet men presstrycket över limfogen är inte pålagt 

 

Högfrekvenshärdning genomfördes sedan, högfrekvensfältet mellan 

metallplattorna aktiverades i cirka 20 sekunder varvid 

högfrekvenshärdningen var färdig. Under denna process härdades limmet 

och redan efter några sekunder av högfrekvens började limmet koka. 

Presstrycket släpptes därefter och den ihoplimmade provbiten drogs ut ur 

maskinen.  

En snabb översyn av provbiten gjordes om huruvida limfogen såg bra ut 

eller ifall den skulle kasseras direkt. Definitionen på en bra limfog innebar 

att det inte fanns någon glipa i limfogen. Ifall det fanns en liten hålighet i 

ytterkant på limfogen godkändes provbiten tillsvidare.  
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Avsyningsproceduren genomfördes på samtliga provbitar och delades in i 

två klasser, definitivt godkända fogar och mer tveksamma. För att uppnå 

tillräcklig mängd godkända provbitar kompletterades med fler hopskarvade 

bitar för vissa geringsvinklar.  

När rätt mängd provbitar sammanfogats exaktkapades alla med hjälp av 

geringssågen till en längd av 80 cm med limfogen centrerad.  

Innan provbitarna placerades i ny lokal och därmed nytt klimat sågades sju 

småbitar fram för fuktkvotsberäkning. Dessa sju bitar vägdes och placerades 

i ugn på 103°C under ett dygn varvid de vägdes igen. Med hjälp av vikt före 

och efter kunde fuktkvoten beräknas (se formel 2). 

 

𝐹𝑢𝑘𝑡𝑘𝑣𝑜𝑡 (%) =  
𝑣𝑎𝑡𝑡𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑘𝑔)

𝑡𝑟ä𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑘𝑔)
 (2) 

 

Fuktkvoten varierade ifrån 7,8 % till 10,3 % vilket motiverade en 

konditionering i ett senare stadium. För fullständiga mätvärden se bilaga 1. 

Efter detta moment hyvlades provbitarna först med rikthyvel och sedan 

planhyvel. Vid rikthyvling hyvlades kort- och långsida på varje provbit där 

skarven var jämnast, med andra ord där skarven tandade minst. I de fall då 

båda kortsidor tandade likartat valdes hyvling på den konkava sidan 

eftersom rikthyvling på konvexa sidan kan orsaka en utökad konvexitet. 

Först rikthyvlades kortsidan på varje provbit eftersom den var lättast att 

hyvla. Rikthyveln ställdes in på cirka 0,5 mm. Sidorna som skulle rikthyvlas 

hyvlades olika många gånger beroende på parallellitet och ojämnhet. 

Vid hyvling av kortsidorna spelade det mindre roll vilken riktning bitarna 

hyvlades på. Innan hyvling av långsidorna påbörjades gjordes ett mindre test 

gällande vilket håll skarvarna skulle matas mot hyvelkuttern för att ge bästa 

möjliga resultat. Utvärdering av ett fåtal testhyvlade skarvar tydde på att 

hyvling “tvärs” fogen (se figur 10) gav jämnast resultat.  
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Figur 10: Hyvelkutter och matarriktning av snedskarv för bästa möjliga resultat. 

 

Vid rikthyvling av långsidorna fanns det risk för att provbitarna bågnade och 

lyfte vid kuttern om endast tryck sattes vid kanterna av en längre provbit. 

Därför lades händerna an på så lång sträcka som möjligt och pressade på 

provbiten ganska centralt för att undvika detta fenomen. Vid rikthyveln var 

det operatören som bestämde hastigheten vid hyvlandet och därmed också 

resultatet. Optimalt var att hyvlingen skedde med konstant fart utan paus 

under hyvlingsprocessen och operatörens position vid hyvelprocessens 

början var därför viktig.  

Efter rikthyvling planhyvlades bitarna, målet var att provbitarna skulle få en 

dimension på 12x56 mm. I planhyveln matades materialet automatiskt i 

kontinuerlig hastighet med hjälp av en matarvals. Matarvalsen gav vissa 

tryckmärken på materialet som direkt efter matarvalsen hyvlades bort. För 

att dessa märken skulle försvinna hyvlades minst 1 mm bort åt gången. Vid 

hyvling av större trästycken bör inte mer än 3 - 4 mm hyvlas bort på grund 

av stora påfrestningar på kuttrarna och matarvalsen.  

Vid första hyvlingen av kortsidorna ställdes hyveln på 58 mm för att lagom 

mycket skulle hyvlas bort vid sista hyvlingen till 56 mm. Vid planhyvling av 

långsidorna ställdes hyveln först på 14 mm för att sedan ställas på 12 mm 

vid sluthyvlingen. För att uppnå så exakt dimension som möjligt provbitarna 

emellan kördes alla bitar när hyveln var ställd på en viss dimension. Enligt 

den mindre undersökningen tidigare vid rikthyveln användes även tekniken 

vid planhyveln att mata skarven “mot” kuttern. Limskarven lutade alltså 

vertikalt uppåt mot kuttern i detta fall.  

Det inköpta fingerskarvade listmaterialet och MDF listerna planhyvlades för 

att erhålla ett exakt rektangulärt tvärsnitt på 10x50 mm. Detta gjordes för att 

lättare kunna beräkna tvärsnittsarean. Två av fyra sidor var raka och hade en 

vinkel på 90° mot varandra, därför behövdes inte rikthyvling göras. Endast 

tre av de fyra sidorna planhyvlades för att erhålla ett rektangulärt tvärsnitt 

eftersom dimensionen helst inte skulle minska i onödan för kommande 

hållfasthetstester.  
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När samtliga provbitar var hyvlade lades bitarna för konditionering inför 

hållfasthetstestet. Konditionering utfördes under en veckas tid i ett normalt 

inomhusklimat. För att gynna konditioneringen ströades provbitarna upp för 

ökad luftgenomströmning. Med hjälp av psykrometer uppmättes klimatet vid 

konditionering till 22,5° C och en relativ fuktighet på 45 % +/- 2. 

4.3 Utseendeklassificering 

En okulär besiktning gjordes av samtliga skarvresultat efter konditionering 

och kategoriserades efter godkända, tveksamma och underkända. Som 

utgångspunkt användes en snedskarvad provbit som var lyckad längs 

flatsidan men inte godkänd vid ena kortsidan enligt branschnormerna (se 

figur 11) (Carlsson 2016).  

 

Figur 11: Provbit som underkänts vid tidigare studie 

Kategoriseringen baserades på om det inte fanns tecken på håligheter eller 

glipor vid limskarven var den “godkänd”, fanns tendenser till glipor eller 

håligheter som eventuellt täcktes vid lackering var den “tveksam”, fanns 

tydliga glipor utan synligt lim var den “underkänd”. För konkret exempel på 

provbit från varje kategori se figur 12.  

 

 

Figur 12: godkänd skarv underst, tveksam mellerst och underkänd skarv överst. 
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4.4 Fuktkvot och densitetsberäkning 

Materiel som användes för fuktkvot och densitetsberäkning var värmeugn, 

klyvsåg och skjutmått. 

Efter konditioneringen valdes fem provbitar av varje vinkelförhållande med 

de bästa skarvarna ut för kommande draghållfasthetstest utifrån den tidigare 

utseendemässiga bedömningen. De utvalda provbitarna exaktkapades till 55 

cm med skarvcentrum i mitten av biten. Exaktkapningen genomfördes i en 

klyvsåg. De avkapade bitarna numrerades tillsammans med kvarvarande 

material på provbiten för att kunna para ihop kommande 

densitetsberäkningar med hållfasthetsresultaten (se figur 13).  

 

 

Figur 13: Markering för avkapning och markering på vardera sida för att kunna para ihop bitarna senare.   

 

Ändbitarna som kapades av vid exaktkapning vägdes var för sig och 

placerades utspridda i värmeugn ställd på 103°C (se figur 14). För 

provtagning togs totalt 50 provbitar fram från snedskarvat material, 3 

fingerskarvade bitar och 2 bitar från MDF-materialet.  

 

 

 

Figur 14: Ändbitar placerade i värmeugn 
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Bitarna vägdes igen vid helt torrt tillstånd. För att säkerställa att bitarna 

befann sig i absolut torrt tillstånd vägdes de varannan timme efter ett dygns 

torktid, när vikten inte sjönk nämnvärt mellan vägningarna var de absolut 

torra. Observera att vikten kunde fortsätta sjunka något trots absolut torrt 

tillstånd men då hade det varit extraktivämnen etcetera som dunstat vilket 

hade givit en felmarginal på fuktkvotsberäkningen. Fuktkvoten beräknades 

för varje provbit se formel 2. Efter konditionering konstaterades att 

fuktkvoten var i snitt 7,45 % med en standardavvikelse på 0,19 vilket tyder 

på en lyckad konditionering. För fingerskarvsmaterialet var medelfuktkvoten 

7,43 % och för MDF 5,71 %.  För fullständiga mätdata se bilaga 2. 

När provbitarna befann sig i absolut torrt tillstånd mättes dimensionerna på 

varje bit med digitalt skjutmått för att möjliggöra densitetsberäkningar. 

Därmed var det torrdensiteten som beräknades. Eftersom provbitarna var 

exaktkapade och hyvlade ansågs det räcka med en vanlig 

dimensionsmätning istället för den annars mera tillförlitliga displacement-

metoden.  

4.5 Hållfasthetsprovning 

För att kunna genomföra hållfasthetsprovningen användes 

infästningsanordning för draghållfasthetstest i materialprovningsmaskin 

(klämplattor med spännskruvar och dragbult för infästning i ok), 

materialprovningsmaskin (Servohydraulisk materialprovningsmaskin, i detta 

fall av fabrikat MTS med kraftkapaciteten +/-100 kN och kolvslaglängd +/-

75 mm). Provbitarna som hade tagits fram för test visas i tabell 3. 

Tabell 3: Specifikation av provbitar till hållfasthetsprovning. 

Provbit Antal Dimension (mm) Längd (mm) Tvärsnittsarea (mm2) 

Snedskarv 1:1 5 12x56 550 672 

Snedskarv 1:2 5 12x56 550 672 

Snedskarv 1:3 5 12x56 550 672 

Snedskarv 1:4 5 12x56 550 672 

Snedskarv 1:5 5 8x45 550 360 

Fingerskarv 3 8x45 550 360 

MDF  3 8x45 550 500 
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De exaktkapade provbitarna markerades med en centrumlinje på den ena 

flatsidan i vardera ände med hjälp av tumstock och vinkelhake. Detta 

gjordes för att underlätta centreringen vid montering av klämplattor som 

sedan skulle fästas i materialprovningsmaskinen.  

Varje provbit skruvades fast med de två klämplattorna placerade i en trämall 

för att underlätta monteringen (se figur 15). 

 

 

Figur 15: Fastsättning av klämplattor på provbit 

 

Trämallen användes för att klämplattorna inte skulle rotera och mista 

parallelliteten när skruvarna spändes. De spändes korsvis och lite i taget för 

att åstadkomma ett jämt tryck över provbiten och därmed minska risken för 

snedbelastning vid draghållfasthetsprovningen. Eftersom träet 

komprimerades efterhand som klämplattorna trycktes samman, behövdes 

skruvarna dras åt ytterligare efter att det börjat gå trögt. Vid åtdragning av 

skruvarna spändes de som var närmst limskarven på vardera klämplatta 

hårdast. Detta eftersom träet komprimerades lättare i ytteränden. Om alla 

skruvar spändes jämnt blev infästningen av tryckplattorna kilformade vilket 

ökade risken för glidning mellan provbit och klämplattor vid 

draghållfasthetstestet.  

För att underlätta arbetet användes skruvdragare till att spänna skruvarna 

men en sista åtdragning gjordes alltid förhand för att säkerställa ett lagom 

moment vid slutfixering. 

Provbit med fästanordningar monterades sen i materialprovningsmaskinen 

där det infästes i övre oket först (se figur 16).  
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Figur 16: Servohydraulisk materialprovningsmaskin, fabrikat MTS med kraftkapaciteten +/-100 kN och 

kolvslaglängd +/-75 mm. 

 

Övre oket var det som kunde justeras i höjdled och den var placerad fullt i 

topp vid infästning. När provkroppen var infäst i övre oket sänktes det sakta 

tills nedre dragbulten befann sig i lagom höjd i nedre oket. När det nedre 

oket spändes fanns det risk för att provkroppen försattes i spänning, antingen 

positiv eller negativ (oftast positiv, alltså en viss dragpåkänning). Därför 

utnyttjades det lilla glappet som fanns mellan tryckplattor och dragbultar 

genom att nedre dragbulten hölls försiktigt uppåt samtidigt som nedre oket 

spändes. Via datorprogrammet som materialprovningsmaskinen 

manövrerades med (se figur 17) nollställdes kraften på provkroppen och 

avståndsmätningen av dragkolven.  
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Figur 17: Datorprogram för manövrering av hydraulisk materialprovningsmaskin. 

 

Dragkolven drog 1 mm per minut tills dess att testet avslutades. Dragkraften 

som provbiten utsattes för ökade linjärt såvida inte glidning inträffade i 

infästningen mellan provbit och klämplattor. Ifall glidning inträffar bör 

aktuell körning stoppas - infästningsanordning plockas ner när dragkraften 

är neutraliserad och åtdragning av klämplattor bör ses över.  

Samtidigt som körningen ägde rum liveplottades ett diagram på datorn med 

förhållandet mellan förflyttning av dragkolv och aktuell dragkraft på 

provbiten. När provbiten brast stoppades körningen och diagrammet från 

liveplotten skrevs ut (se figur 18). 

Där det linjära sambandet avviker drastiskt och dragkraften återgår mot noll 

sker brottet. Maximala y-värdet som kan utläsas i grafen är den dragkraft 

provbiten tål innan den brister.  
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Figur 18: Diagram över liveplott, draghållfasthet i förhållande till kolvförflyttning.  

 

Oken släpptes sen var för sig och den delade provbiten med klämplattor 

plockades bort. Klämplattorna monterades av och proceduren gjordes om 

med nästkommande provbit.    

För att beräkna brottspänningen hos limfogen användes dragkraften då 

brottet uppstod och tvärsnittsarean vid brottet se formel 3. 

 

 𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝜎 (𝑀𝑃𝑎) =  
𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 (𝑁)

𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚𝑚2)
 

 

(3) 
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5. Resultat 

Resultatet av den okulära besiktningen är sammanfattat i figur 19 nedan. 

Totalt blev 42 % godkända, 38 % tveksamma och 20 % underkända. 

Snedskarv 1:5 blev det vinkelförhållande med flest andel godkända 

provbitar. Störst andel underkända provbitar fick snedskarv 1:1 (se tabell 4). 

För fullständiga mätdata se bilaga 3. 

 

 

Figur 19: Fördelningen i procent mellan godkända, tveksamma och underkända snedskarvar av samtliga 

provbitar.  

 

Tabell 4: Andelen godkända provbitar utifrån utseende efter okulär besiktning 

Provbit Godkända (%) Tveksamma (%) Underkända (%) 

Snedskarv 1:1 40 20 40 

Snedskarv 1:2 30 50 20 

Snedskarv 1:3 30 60 10 

Snedskarv 1:4 40 30 30 

Snedskarv 1:5 70 30 0 

 

42%

38%

20%

Skarvutseende

Godkända

Tveksamma

Underkända
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Exempel på brott från snedskarv 1:4, fingerskarv och MDF-list ses i figur 20 

nedan. En viss del av brottet i snedskarven har skett i vårved och inte i 

limfog. 

 

(a)   

(b) 

(c) 

Figur 20: Brott i snedskarv (a), brott i fingerskarv (b) och brott i MDF-list (c) 

 

Alla provbitar med snedskarv gick av i limfogen förutom en med 

vinkelförhållande 1:4 där halva gick av i limfogen och resterande brast i 

träet på grund av snedfibrighet se figur 21. Brottspäningen för den var 18,2 

MPa. 
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Figur 21: Snedskarv med kraftig snedfibrighet i ena skarvbiten 

 

Brottspänningsvärde är sammanfattade i figur 22 nedan. Fingerskarven har 

högst Brottspänningsvärde och snedskarv 1:1 har lägst. MDF-listens 

draghållfasthet ligger mellan 1:2 och 1:3 men närmast den sistnämnda. 

Brottspänningen ligger i fallande ordning från 1:5 ner till 1:1 enligt teorin. 

För fullständiga mätdata kring draghållfasthetsprovning se bilaga 4. 

 

 

Figur 22: Medelvärde för draghållfastheterna för de olika vinkelförhållande-, fingerskarv- och MDF 

listerna. Extremvärdena är inte medtagna i denna sammanställning 
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Brottspänningsvärdena för samtliga provbitar och brottspänningsvärdena 

exklusive extremvärden* är sammanfattade i tabell 5. Rangordningen för 

hållfastheten mellan de olika provbitarna är densamma oavsett om 

extremvärdena räknas med eller inte men de specifika värdena varierar. När 

extremvärdena inte tas med är brottspänningen för MDF nästan identisk med 

1:3. För snedskarvarna blir brottspäningsvärdena bättre när inte 

extremvärdena tas med för alla utom 1:2 och 1:3. 

Brottspänningens standardavvikelse är lägst för snedskarv 1:4 och högst för 

1:5.   

* Extremvärdena i detta fall är det högsta respektive lägsta vid 

brottspänningsprov av fem stycken provbitar. 

 

Tabell 5: Medelvärden för draghållfasthet för samtliga provbitar respektive de tre mittersta värdena 

och dess standardavvikelse.  

Provbit MPa MPa  

(mittersta tre värdena) 

Std. avv. Std. avv.  

(mittersta tre värdena) 

Snedskarv 1:1 4,6 5,0 2,5 2,0 

Snedskarv 1:2 10,7 8,0 8,0 2,8 

Snedskarv 1:3 14,4 13,7 7,3 6,1 

Snedskarv 1:4 17,9 18,0 1,4 0,4 

Snedskarv 1:5 22,2 23,2 13,4 9,9 

Fingerskarv 37,9 37,9 6,2 6,2 

MDF 13,6 13,6 0,6 0,6 
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I figur 23 ses sambandet mellan brottspänning och skarvarea för snedskarvning.  

R2 värdet är 0,986 vilket innebär att brottspänningen förhåller sig till skarvarean 

som ett linjärt förhållande med 98,6 % av fallen inom mätområdet. 

Brottspänningen är direkt proportionell mot skarvarean. Fingerskarven har en 

högre hållfasthet i förhållande till skarvarean än vad snedskarvning har. 

Skarvarean för det listmaterial som provats var 34,39 cm2 vilket är samma som 

snedskarvning 1:5.  

 

 

Figur 23: Samband mellan brottspänning och skarvarea för snedskarvning. Då skarvarean är noll är 

brottspänningen per automatik noll och därför är trendlinjen fixerad i origo.   

Medelvärdet för torrdensiteten i materialet som användes till snedskarvning 

var 499 kg/m3. För fingerskarvnings- och MDF-materialet var 

medeltorrdensitetsvärdet 477 kg/m3 respektive 697 kg/m3. För fullständiga 

densitetsvärden se bilaga 5. 

Densiteten skiljde sig från 382 kg/m3 till 798 kg/m3 för provbitarna som 

användes till snedskarvning vilket gav en standardavvikelse på 75 kg/m3.  

Förhållandet mellan densitet och brottspänning presenteras i figur 24 nedan 

(för snedskarv). För att kunna jämföra brottspänningen i förhållande till 

densitet för de olika snedskarvningsförhållandena beräknades först 

brottspänningen per areaenhet. För att se fullständigt resultat av förhållande 

mellan densitet och brottspänning för varje vinkelförhållande i denna studie 

se bilaga 6.  
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Figur 24: Samband mellan brottspänning per areaenhet i förhållande till densitet. 

I figur 24 syns ett samband mellan lägre brottspänning för ökad densitet. R2 

värdet är 0,21 vilket tyder på att det finns ett samband men inget tydligt 

sådant.  
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6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion 

En stor fördel med vald metod är att studien utfördes experimentellt och 

därmed gav kvantitativa mätdata som sedan kunde analyseras. Då befintlig 

tillgänglig teori är bristfällig när det gäller snedskarvning av trälister var en 

experimentell undersökning i stort sett enda möjligheten. 

En förutsättning för att få relevanta mätdata som referens till 

hållfasthetsvärden för snedskarv var att det fanns tillgängligt listmaterial i 

handeln. Detta möjliggjorde en kvantitativ jämförelse mellan konventionella 

lister och snedskarvade lister i olika utföranden. Även om det hade funnits 

snedskarvade lister att köpa hade det troligtvis inte funnits i olika 

vinkelförhållanden. Därmed var egentillverkning motiverad oavsett för att få 

fram provmaterial till denna studie. 

Med tanke på den snäva tidsramen för studien fanns ingen möjlighet att 

tillverka tillräckligt antal provbitar för att kunna få ett statistiskt säkerställt 

resultat. Därför ska resultatet ses som en indikation på snedskarvens 

hållfasthet och potential för användning inom listtillverkning.  

Begränsning av tillgänglig utrustning gjorde att vanlig stumskarv inte kunde 

frambringas, vilket annars hade kunnat ge intressant jämförelsedata.  

Metoden för att bedöma limfogarnas utseende var godtycklig och borde 

verifierats på ett mer vetenskapligt vis. Därför nyttjades en klassificering 

med enbart tre klasser för att minimera tveksamheter vid bedömning. Två 

personer utan inbördes påverkan genomförde klassificeringen i enighet. 

Eftersom utseendeaspekten är den viktigaste för lister näst efter 

hanteringshållfastheten var någon form av utseendeklassificering nödvändig. 

På grund av den icke befintliga standarden gjordes en lämplig kategorisering 

utifrån rådande förhållande.   
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6.2 Genomförandediskussion 

Råmaterialets utseende och stabilitet i dimensionsvariation är av stor vikt för 

att få ett bra resultat vid all produktion och så även i detta fall.  

För att förbättra resultaten av snedskarvning krävs ett mer dimensionsstabilt 

råmaterial med mindre variationer och defekter än det som användes i denna 

studie. I princip alla dimensionsvariationer kunde hyvlas bort i efterhand, 

men ett problem med dimensionsvariationerna som upptäcktes vid limning 

var svårigheten att åstadkomma ett jämnt tryck över hela skarvytan vid 

härdning. Vid framtagning av råmaterialet vid denna studie klyvdes en del 

av materialet fram med bandsåg ur 34x63 mm. Övrigt provmaterial kom från 

lagrat listmaterial. På grund av detta uppstod en del komplikationer vid 

kapning men framför allt vid limning. Tjocklek och bredd varierade på flera 

millimeter vilket fick negativa konsekvenser vid limningsförfarandet.  

Ett problem uppmärksammades vid första skarvningarna då något kupat 

listmaterial användes. När dessa kapades till, fanns inget fokus på att få 

kupningen åt samma håll för de skarvbitar som skulle sammanfogas. Då den 

ena biten hade konkavsidan uppåt och den andra neråt blev det högst tryck 

på limfogens centrumlinje om limfogen riktades likt figur 9b s.21. I det 

fallet kunde glipor uppstå vid skarvningen längs kortsidorna. Fenomenet 

berodde inte på att listmaterialet hade kupat sig efter sågningen utan på 

grund av att tryckplattan pressade tillbaks kupningen något. Om bitarna låg 

på samma håll fast med kupningen tvärtemot ovannämnda resulterade det i 

högst tryck i ytterkanterna och risken att det inte blev tillräckligt presstryck 

längs centrumlinjen uppstod.  

Även geringssågen gav upphov till en del problematik som fick lösas på 

bästa tillgängliga sätt. Sågklingan på geringskapen var anpassad för att kapa 

vinkelrätt eller upp till 45° vinkel mot fibrerna och inte parallellt. Antagligen 

hade kapning kunnat ske något snabbare och med liknande resultat om en 

kapklinga hade använts med tänder anpassade för kapning längs fibrerna. 

För att få slätast möjliga yta används med fördel en fintandad klinga medan 

snabbare kaphastighet möjliggörs med en fåtandad klinga. Detta styrker att 

långsam kapning ger slätast yta, vilket uppmärksammades vid 

genomförandet. Alltså ju mindre arbete varje sågtand utförde desto bättre 

blev resultatet.  

För att montera geringskapen på bästa sätt och kunna få till rätt vinkel 

behövdes vissa justeringar göras. Kapen var fastskruvad med en vinkel på 

34° från ursprungsvinkeln, för att kunna kapa med en geringsvinkel på upp 

till 79° (45°+34°). Detta fick beräknas och efterföljas i den mån det gick 

men trots noggrannhet vid inställning av geringsvinkel blev inte kapvinkeln 

exakt den uträknade eftersom graderingen var heltal på geringsinställningen. 

Vid monteringen av geringskapen eftersträvades dels ett så horisontellt läge 

som möjligt (provbit och underlag på geringskap så parallella som möjligt) 

och dels ett så vinkelrätt förhållande som möjligt vid avkap av provbit då 
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geringsvinkeln var noll. Trots noggrannhet kan detta ha bidragit till en viss 

avvikelse i vinkelförhållandena vid kapning. 

Vid kapningen fixerades bitarna med hjälp av en tryckluftskolv. De 

provbitar som var något kupade kapades så att kupningen var likvärdig 

mellan de två bitar som skulle sammanfogas i nästa skede. En sådan 

prioritering är svår att genomföra vid industrialisering. Järnplattan som höll 

presstryck vid geringskapning tryckte inte över hela biten vilket kan ha 

skapat viss snedvridning av geringen på det håll den skulle kapas vinkelrätt 

mot.  

Fuktkvoten vid limning var okänd men mättes upp i efterhand till 7,8 - 10,3 

% då ett mindre urval av provbitar testades. Enligt teorin fick fuktkvoten 

inte överstiga 15 % vid limningstillfället och optimalt för invändiga detaljer 

var 8 %. För att förbättra limningsresultatet borde råmaterialet 

konditionerats mer innan limning för att en mera jämn fuktkvot skulle 

erhållits. Delar av materialet var för torrt och en del för blött jämfört med 

optimal fuktkvot vid limning. Kravet är mellan 5 och 15 % fuktkvot och 

antagligen varierade fuktkvoten inom hela det spannet. Därmed hade limmet 

svårare att väta en del av provmaterialsveden vilket kan ha orsakat en 

felmarginal. Temperaturen i limningslokalen var 19°C vilket var en lämplig 

limningstemperatur. Den relativa fuktigheten var inte känd i lokalen och kan 

därför inte tas i beaktande gällande resultatet.  

Enligt teorin ska dubbelspridning tillämpas för hårda träslag, alltså träslag 

med hög densitet. Densiteten varierade från 382 kg/m3 till 798 kg/m3 för 

provbitarna i denna studie vilket är en betydande differens som kan ha 

påverkat resultatet. Eftersom ingen hänsyn togs till densiteten vid 

limspridning kan enkelspridning på en provbit med hög densitet leda till 

försämrad hållfasthet för limfogen. Då det var svårt att applicera exakt 

mängd lim per fog kan detta ha gett upphov till vissa differenser i limmängd 

och därmed också påverkat limfogens hållfasthet.   

Ställningen som högfrekvenshärdaren var kopplad till hade vissa egenskaper 

som påverkade limningsresultatet negativt. Några enklare åtgärder 

genomfördes för att tillfälligt förbättra resultaten. Bland annat justerades 

parallelliteten där provbitarna låg an i bakkant och kolvens vinkel mot 

pressplattan. Det var av högsta angelägenhet att mothållen i bakkant var 

parallella för att de skarvade listerna skulle bli raka efter skarvningen. Syftet 

med skarvningen är nämligen både att reducera lokala defekter och för att 

räta ut eventuella långkrökar.  

Högfrekvenshärdningen i detta fall med snedskarvad limfog är ett 

mellanting mellan genomvärmning och limfogsuppvärmning (se figur 7). 

Hade provbitarna i detta fall placerats på högkant istället hade det varit en 

tydlig limfogsuppvärmning istället. Enligt teorin är härdningstid och presstid 

olika för de olika uppvärmningssituationerna. Rekommendationerna för 

dessa specificeras endast för vart och ett vilket motiverade en uppskattning 
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av ett lämpligt medelvärde för aktuell situation. Denna uppskattning är svår 

att avgöra om den var korrekt eller ej eftersom härdningssituationen i denna 

studie inte är ett exakt mellanting mellan de olika uppvärmningssätten. 

Enligt teorin skulle presstrycket ligga på efter att högfrekvenshärdningen 

stoppats. Troligtvis släpptes presstrycket för snabbt vid framtagning av 

snedskarvarna jämfört med rekommendationerna vilket kan ha påverkat 

härdningen och därmed hållfastheten negativt.   

I planhyveln fördes materialet in manuellt tills matarvalsen tog vid, bitarna 

hyvlades på ovankant och gled mot stålbordet i underkant. För bästa möjliga 

stabilitet planhyvlades provbitarna på kortsidan först eftersom de blev 

smalare efter att de planhyvlats på långsidan. När kortsidan hyvlades var det 

viktigt att provbiten fördes in på högkant med en exakt lodrätt position. När 

matarvalsen fick tag på biten fanns det en tendens att biten fortsatte luta mer 

och mer om den inte var lodrät från början. För att lättare lyckas med att föra 

in bitarna lodrätt fördes bitarna in två och två med de planhyvlade 

långsidorna mot varandra. Vid det momentet var det en fördel att klämma 

ihop bitarna både uppe och nere för att de inte skulle luta åt varsitt håll. Vid 

planhyvling blev provbitarna utsatta för en viss påfrestning av matarvalsen 

vilket kan ha påverkat de något sämre limfogarna negativt. 

Konditioneringen kändes relevant eftersom fuktkvoten varierade några 

procentenheter vid framtagning av provbitarna. Bitarna placerades inte i ett 

konditioneringsrum utan fick ligga i vanligt inomhusklimat under en veckas 

tid. Detta visade sig fungera utmärkt då fuktkvoten hade stabiliserat sig 

väldigt väl med låg standardavvikelse. Efter konditionering sjönk fuktkvoten 

i allmänhet för provbitarna vilket kan ha orsakat en viss fogsprickning. Detta 

eftersom de två provbitarna som var sammanfogade hade viss variation i 

fuktkvot sen innan.  

Vid draghållfasthetsprovningen var det meningen att samtliga provbitar 

skulle ha samma dimension och längd. Detta visade sig dock inte vara helt 

genomförbart och därför testades provbitar med olika tvärsnittsarea. Alla 

provbitar kunde med fördel ha hyvlats ner till 8x45 mm men eftersom ett 

flertal provbitar redan dragprovats fick anpassningen göras i senare 

brottspänningsberäkning. Inköpt listmaterial fick hyvlas ned till 10x50 mm 

för att få ett rektangulärt tvärsnitt. Vid dragprovning inträffade glidning i 

infästningsanordningen när snedskarvning med vinkelförhållande 1:5 och 

fingerskarv dragtestades. Därmed krävdes nedhyvling till mindre dimension 

(8x45 mm) för att lyckas uppnå brott utan glidning. På grund av detta kan 

inte differenserna mellan de olika skarvningarna utläsas direkt i 

dragbrottskrafterna, utan måste utläsas i brottspänningen för var och en.  

För att undvika problem med glidning skulle provbitarna kunna kapas ner 

till mindre dimension just där brott önskades men det hade försvårat 

hyvling. Ett annat alternativ hade varit att klämplattorna hade varit mer 

räfflade för ökat grepp om träet.  
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6.3 Resultatdiskussion 

I den okulära besiktningen blev 42 % av provbitarna godkända, 38 % 

tveksamma och 20 % underkända. Om detta hade varit resultatet av en 

industrialiserad process hade det drastiskt understigit acceptabel nivå som 

kan anses vara 95 % godkända lister. Eftersom det i branschen inte finns 

någon standard för listmaterial kan koppling göras till standarden för 

konstruktionsvirke där 95 % ska hålla sig inom ramen för gällande 

hållfasthetskrav (Burström 2007). Tendensen att fler limfogar blev godkända 

för större vinkelförhållande kan bero på att presstrycket kom rakt uppifrån 

och därför gav bättre effekt på dessa vinkelförhållanden.  

Med tanke på att det var första gången operatörerna använde en 

egentillverkad högfrekvenshärdare för limskarven får resultatet överlag 

anses som godkänt. Märkväl att en första utgallring av tydligt underkända 

skarvar gjordes direkt efter limning och kompletterades därför med nya. För 

att förbättra andelen godkända limskarvar skulle en något större dimension 

kunna användas och därmed mer material hyvlas bort. Denna metod skulle 

även kunna användas för provbitarna som med fördel hyvlas ned för att 

minimera limfogsglipor. För att resultatet skulle bli verklighetstroget 

hyvlades dimensionerna endast från 16x63 mm till 12x56 mm.  

Resultatet av den okulära besiktningen påvisar en märkbar trend att andelen 

godkända listskarvningar ökar i takt med ökat vinkelförhållande. Det enda 

vinkelförhållandet som avviker från trenden är 1:1 som har 10 % fler 

godkända bitar än skarv 1:2. Av de provbitar som godkändes 

hållfasthetsmässigt (vinkelförhållande 1:3 eller större) var endast 13% direkt 

underkända. Egentligen är det enbart dessa som är relevanta och därför är 

13% mer rättvisande jämfört med procentsatsen för totala antalet 

underkända (20%). 

Vid draghållfasthetstest brast samtliga provbitar i respektive limfog förutom 

en som innehöll rejäl snedfibrighet (se provbit 1:4D i figur 21). På grund av 

snedfibrigheten i provbiten kan halva limfogen anses vara starkare i drag än 

träets materialegenskaper. Riktvärde för draghållfastheten i trä vinkelrätt 

mot fibrerna är 4 MPa enligt Burström (2007). Enligt Roszyk E, et al (2016) 

är riktvärden för draghållfastheten för vårved i fur 52 - 57 MPa och provbit 

1:4D hade en brottgräns vid 18,2 MPa. Där provbiten brast längs med 

fibrerna brast den också längs med vårveden eftersom det är den svaga 

länken i träet. Dragpåkänningen var varken längs med fibrerna eller 

vinkelrätt mot och därmed borde brottspänningen hamna mellan 4 och 52 

MPa vilket det gjorde. Hade hela limfogen varit starkare i sig än 

trämaterialet hade värdet på 18,2 MPa legat högre vilket hade stämt bra 

enligt teorin.  

För vissa provbitar ur grupperna med större vinkelförhållande påvisades att 

limfogen var starkare än vårveden vilket syns tydligt i figur 20a där en del 

av vårveden från ena skarvbiten följt med till den andra när brottet skedde. 
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Närmst skarvytan är fibrerna deformerade eftersom de är avsågade, 

vårveden är därmed troligtvis inte lika stark som riktvärdena säger (52 - 57 

MPa).  

Vid åtspänning av de provbitar med hög skarvhållfasthet, fingerskarv och 

snedskarv 1:5 i furu, spändes klämplattorna först med skruvdragare så hårt 

det gick och sen för hand. Vid åtspänning med skruvdragare påfrestades 

provbitarna och framför allt limskarven på grund av hastiga vibrationer och 

krafter från skruvdragaren samt operatören. Detta kan ha påverkat 

limfogshållfastheten negativt ifall spricka uppstått vid den ovarsamma 

hanteringen, vilket delvis kan förklara den höga standardavvikelsen för 

snedskarv 1:5. De största skillnaderna i standardavvikelse för 

draghållfasthetsvärdena uppmärksammades i vinkelförhållande 1:4 och 1:5. 

För bästa resultat skulle åtdragning gjorts enbart för hand men för att 

förbättra arbetsmiljön användes skruvdragare.  

De resultat studien visar på gällande hållfasthet för de olika provbitarna är 

endast riktvärden. Om bättre material och maskiner används vid en eventuell 

industrialisering borde det resultera i betydligt bättre limfogar och 

hållfasthetsvärden. De högsta värdena i respektive snedskarvningsutförande 

i denna studie visar på att det är möjligt att få starka limfogar även med 

lättare utrustning. Om mer avancerad utrustning använts skulle 

maximumvärdena i denna studie mer troligt uppnås som medelvärde.  

I resultaten kan ses att draghållfastheten för fingerskarv är överlägset bäst då 

den är nästan tre gånger så bra som för MDF-listen. MDF-list skulle kunna 

användas som ett underlag för vad listmaterial måste ha för hållfasthet för att 

duga som listmaterial eftersom den används i bygghandeln.  Då kan det 

utläsas i figur 22 att snedskarv 1:3, 1:4 och 1:5 uppfyller kraven eftersom de 

har en draghållfasthet som överstiger MDF-listens.  

Enligt teorin finns det ett linjärt samband mellan skarvarea och 

skarvhållfasthet. Från beräkningarna i denna studie kan det utläsas att 

fingerskarvat listmaterialet har jämlik limskarvarea med en snedskarv med 

vinkelförhållande 1:5 (se mittkolumn tabell 2). Det skiljer relativt mycket i 

hållfasthet trots detta vilket kan bero på att limningen inte utfördes på ett 

optimalt sätt eller på grund av ett antal andra felkällor.   

Brottspänningen för snedskarv följer enligt både teori och resultat ett tydligt 

linjärt samband där en mindre fogvinkel ger ökad hållfasthet (se figur 23). 

Detta innebär per automatik att en ökad skarvarea ger en ökad 

limfogshållfasthet. Enligt resultatet ökar hållfastheten med 0,65 MPa per 

cm2 som skarvarean ökar och sambandet är väldigt tillförlitligt då R2 ligger 

på 0,986. Om beräkning skulle göras för en stumskarv i dimension 12x56 

mm skulle hållfasthetsvärdet därmed bli 4,34 MPa.  

Då skarvarean är noll är brottspänningen per automatik noll och därför är 

trendlinjen fixerad i origo vid figur 23. De två första punkterna 
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(vinkelförhållande 1:1 och 1:2) är under trendlinjen och därför skulle 

förhållandet kunna vara svagt exponentiellt. Men troligtvis beror det på att 

presstrycket inte hade en optimal riktning vid sammanfogning av de lägre 

vinkelförhållandena. Vid snedskarvning bör det vara mer presstryck i sidled 

mot skarven ju lägre vinkelförhållande som används. Så högst troligt är 

sambandet linjärt om limskarvningen utförs optimalt. Observera att punkten 

i origo inte är provad utan används för fixering.  

Extremvärdena i draghållfasthetsundersökningen har uteslutits vid 

hållfasthetsberäkningar eftersom de inte är relevanta men för att göra en 

korrekt bedömning behövs fler provtagningar. Det märks tydligt att 

fingerskarvarna och MDF-listerna är gjorda industriellt med liten variation i 

brottspänning jämfört med de egentillverkade snedskarvarna med 

påtagligare variationerna.  

Medelvärdet på densiteten för materialet till snedskarvning (499 kg/m3) var 

över normalt (400-470 kg/m3 enligt Träguiden (2003)) för furu. Detta tyder 

på att råmaterialet hade god kvalitet med täta årsringar men samtidigt 

varierade densiteten kraftigt mellan 382 kg/m3 upp till 798 kg/m3. Denna 

höga variation har troligtvis haft stor påverkan på variationerna i 

brottspänning eftersom dubbelspridning är att föredra vid limning av träslag 

med hög densitet för att erhålla en bra limfog (som nämnts under 

genomförandediskussion). 

Resultatet visar ett tydligt samband mellan hög densitet och låg 

limfogshållfasthet. Detta beror troligtvis på att vätningen och inträngningen 

av limmet i virket varit för låg när enkelspridning tillämpats på de provbitar 

med förhållandevis hög densitet. I de fall då två bitar med stora skillnader i 

densitet sammanfogats borde den med högst densitet bestrykts med lim 

eftersom ensidig bestrykning tillämpades i denna studie. Vid 

limningstillfället var inte densiteterna kända för de olika provbitarna och 

därför kunde inte denna prioritet göras. 

Reliabiliteten, determinationskoefficienten R2, för sambandet mellan 

brottspänning/areaenhet i förhållande till densitet var endast 0,21 vilket tyder 

på ett svagt samband. Om densiteten hade varit likvärdig för de två 

sammanfogade skarvbitarna hade troligtvis sambandet varit tydligare.  
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7. Slutsatser 

Studien har visat att snedskarvning definitivt kan vara en lämplig metod för 

att få fram kvistfritt listmaterial i furu. Som jämförelse hållfasthetsmässigt 

användes fingerskarv och MDF-list. Detta visade på att fingerskarv är 

betydligt starkare än snedskarv med lika stor skarvarea. MDF-listen däremot 

hade en draghållfasthet i samma nivå som snedskarvning 1:3, nämligen strax 

under 14 MPa. Därmed uppfyller snedskarvning 1:3 samma draghållfasthet 

som MDF-list som redan finns i handeln och bör därför vara acceptabel 

hållfasthetsmässigt för att användas som listmaterial. Vinkelförhållandet 

behöver inte vara 1:8 eller större för sammanfogning av material till detta 

användningsområde.  

Endast 20% av provbitarna blev tydligt underkända och uppfyllde inte 

kraven för ett acceptabelt skarvutseende. Av de vinkelförhållanden som 

godkändes hållfasthetsmässigt, 1:3 eller större, ansågs bara 13% vara direkt 

underkända. Med bättre utrustning och råmaterial skulle andelen godkända 

skarvbitar kunna uppnå en acceptabel nivå för industriell 

snedskarvstillverkning. Med använd teknik är det troligtvis lättare att 

frambringa godkända limskarvar om geringsvinkeln är lägre vilket kunde 

avläsas ur resultatet. 

Vid enkelspridning av lim finns ett samband mellan hög densitet och låg 

draghållfasthet. Denna trend är konsekvent för samtliga testade snedskarvar. 

Samtidigt syns ett tydligt linjärt samband mellan skarvarea och 

limfogshållfasthet vad gäller snedskarvning. För snedskarvar med stort 

vinkelförhållande fanns en tendens att limfogen var starkare än vårveden och 

kraftigt snedfibrigt råmaterial.  

Sammanfattningsvis kan sägas att snedskarvning säkerligen kan användas 

som metod för tillverkning av furulist. Ett vinkelförhållande på 1:3 eller 

större med godkänt skarvutseende är fullt acceptabelt ur ett 

draghållfasthetsperspektiv.    

7.1 Vidare forskning 

För att kunna utveckla metoden vidare bör fler studier göras på området. 

Som komplettering till denna studie skulle med fördel en 

böjhållfasthetstestning göras av snedskarvat listmaterial. Råmaterial med så 

lik densitet som möjligt och ett större antal provbitar vore att föredra för att 

få ett mer tillförlitligt resultat ur sannolikhets- och statistiksynpunkt.  

Forskning kring industrialisering av snedskarvningsmetod vore också 

nödvändig innan några vidare slutsatser kan dras. Med tanke på metodens 

fördelar borde även undersökningar göras kring om den lämpar sig för andra 

träsammanfogningar.  
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Bilaga 1: sid1: (1) 

Gunnarsson, Gustafsson 

BILAGA 1: Fuktkvotsmätning efter limning inför 

konditionering 

 

 

Provbit Vikt före (g) Vikt efter (g) Fuktkvot (%) 

1 64,4 58,4 10,3 

2 41,6 37,7 10,3 

3 50,3 46,0 9,3 

4 44,4 40,5 9,6 

5 48,7 44,3 9,9 

6 (1) 33,1 30,7 7,8 

7 (2) 48,6 45,0 8,0 

 

 



Bilaga 2: sid1: (2) 

Gunnarsson, Gustafsson 

BILAGA 2: Fuktkvotsvärden efter konditionering 

Fuktkvot hos provbitarna efter konditionering 

Provbit vikt före (g) torrvikt (g) fuktkvot (%) 

1A 1 43,6 40,6 7,4 

1A 2 40,3 37,5 7,5 

1B 1 39,5 36,7 7,6 

1B 2 46,1 42,9 7,5 

1C 1 41,5 38,6 7,5 

1C 2 50,7 47,3 7,2 

1D 1 38,1 35,5 7,3 

1D 2 50,8 47,3 7,4 

1E 1 40,4 37,6 7,4 

1E 2 40 37,2 7,5 

2A 1 54,8 51 7,5 

2A 2 fv 72,7 67,4 7,9 

2B 1 38,5 35,8 7,5 

2B 2 53,4 49,5 7,9 

2C 1 37,7 35,1 7,4 

2C 2 34,6 32,2 7,5 

2D 1 42,9 39,9 7,5 

2D 2 37,7 35,1 7,4 

2E 1 40,5 37,8 7,1 

2E 2 36,4 34 7,1 

3A 1 41,5 38,7 7,2 

3A 2 51,2 47,7 7,3 

3B 1 52,6 48,8 7,8 

3B 2 45,8 42,6 7,5 

3C 1 51,9 48,3 7,5 

3C 2 fv 56,2 52,4 7,3 

3D 1 49,2 45,8 7,4 

3D 2 42,7 39,6 7,8 

3E 1 44,2 41,1 7,5 

3E 2 48 44,8 7,1 



Bilaga 2: sid2: (2) 

Gunnarsson, Gustafsson 

4A 1 39,7 36,9 7,6 

4A 2 47,2 43,8 7,8 

4B 1 46,9 43,7 7,3 

4B 2 39,8 37,1 7,3 

4C 1 38,7 36 7,5 

4C 2 37,5 34,9 7,4 

4D 1 42,9 39,9 7,5 

4D 2 44 41 7,3 

4E 1 39,9 37,1 7,5 

4E 2 46,4 43,2 7,4 

5A 1 57,4 53,4 7,5 

5A 2 47,5 44,2 7,5 

5B 1 41,8 38,9 7,5 

5B 2 50,9 47,6 6,9 

5C 1 56,6 52,7 7,4 

5C 2 42,3 39,4 7,4 

5D 1 45,8 42,6 7,5 

5D 2 42,1 39,2 7,4 

5E 1 42,3 39,3 7,6 

5E 2 32,8 30,5 7,5 

FS1 15,5 14,4 7,6 

FS2 22,8 21,2 7,5 

FS3 19,6 18,3 7,1 

MDF 1 33,6 31,7 6,0 

MDF 2 23,3 22,1 5,4 

    
Medelfuktkvot sned 7,45 

 Medelfuktkvot finger 7,43 

 Medelfuktkvot MDF 5,71 

 Standardavvikelse sned 0,19 

 fv= stort innehåll av fetved 

 



Bilaga 3: sid1: (1) 

Gunnarsson, Gustafsson 

BILAGA 3: Utseendebedömning  

 

 

Snedskarv Godkända % Tveksamma % Underkända % 

1:1 4 0,4 2 0,2 4 0,4 

1:2 3 0,3 5 0,5 2 0,2 

1:3 3 0,3 6 0,6 1 0,1 

1:4 4 0,4 3 0,3 3 0,3 

1:5 7 0,7 3 0,3 0 0 

Totalt 21 

 

19 

 

10 

 procent 0,42 

 

0,38 

 

0,2 

  

 



Bilaga 4: sid1: (2) 

Gunnarsson, Gustafsson 

BILAGA 4: Hållfasthetsvärden 

Uppmätt kraft (N) hos de olika provbitarna vid hållfasthetstest.  

Provbit 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 Finger MDF 

A 4470 3791 8927 12207 4654 11142 6809 

B 1841 3411 5258 10604 1713 15381 7118 

C 744 7416 4775 13185 8584 14442 6498 

D 4042 4950 13443 12256 11773 

  E 4257 16360 15847 11756 13323 

  
Observera att de olika utförandena har olika tvärsnittsarea så därför kan ingen direkt jämförelse 

göras i tabellen.  

Förhållande dimension tvärsnittsarea 

1:1-1:4  12x56mm 672mm2 

1:5, fingerskarv 8x45mm 360mm2 

MDF  10x50mm 500mm2 

 

Uppmätta krafter (N) med medelvärde och standardavvikelse 

Förhållande 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 Finger MDF 

 

max 4470 16360 15847 13185 13323 15381 7118 

  

4257 7416 13443 12256 11773 14442 6809 

  

4042 4950 8927 12207 8584 11142 6498 

  

1841 3791 5258 11756 4654 

  

 

min 744 3411 4775 10604 1713 

  

 

Medelv. 3071 7186 9650 12002 8009 13655 6808 

 

Medelv. 3 3380 5386 9209 12073 8337 

  

 

Stdav. 1676 5362 4908 938 4838 2226 310 

 

Stdav. 3 1337 1851 4100 276 3566 

   

 

 

 

 

 



Bilaga 4: sid2: (2) 

Gunnarsson, Gustafsson 

 

 

Draghållfasthetsvärden i MPa för olika utföranden på skarvning.  

Förhållande 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 FS MDF 

max 6,65 24,35 23,58 19,62 37,01 42,7 14,2 

 

6,33 11,04 20,00 18,24 32,70 40,1 13,6 

 

6,01 7,37 13,28 18,17 23,84 31,0 13,0 

 

2,74 5,64 7,82 17,49 12,93 

  min 1,11 5,08 7,11 15,78 4,76 

  Medelv. 4,6 10,7 14,4 17,9 22,2 37,9 13,6 

Medelv. (3) 5,0 8,0 13,7 18,0 23,2 37,9 13,6 

Stdav. 2,5 8,0 7,3 1,4 13,4 

  Stdav. 3 2,0 2,8 6,1 0,4 9,9 6,2 0,6 

 



Bilaga 5: sid1: (2) 

Gunnarsson, Gustafsson 

BILAGA 5: Densitetsberäkningar 

Provbit 

Tjocklek 

(mm) 

Bredd 

(mm) 

Längd 

(mm) 

Volym 

(cm3) 

torrdens.  

(kg/m3) 

m. dens./fog 

(kg/m3) 

1A 1 1179 5448 13338 85,7 473,9 

 1A 2 1182 5447 12307 79,2 473,3 473,6 

1B 1 1189 5451 13523 87,6 418,7 

 1B 2 1178 5443 12206 78,3 548,2 483,4 

1C 1 1188 5460 13371 86,7 445,1 

 1C 2 1180 5472 12703 82,0 576,7 510,9 

1D 1 1182 5457 12148 78,4 453,1 

 1D 2 1186 5458 13608 88,1 537,0 495,0 

1E 1 1193 5456 12880 83,8 448,5 

 1E 2 1186 5460 12736 82,5 451,1 449,8 

2A 1 1183 5453 12846 82,9 615,4 

 2A 2 fv 1186 5511 12916 84,4 798,4 706,9 

2B 1 1186 5467 12371 80,2 446,3 

 2B 2 1186 5453 13374 86,5 572,3 509,3 

2C 1 1191 5472 12809 83,5 420,5 

 2C 2 1195 5479 12872 84,3 382,1 401,3 

2D 1 1189 5480 13550 88,3 451,9 

 2D 2 1187 5470 12210 79,3 442,7 447,3 

2E 1 1189 5461 13325 86,5 436,9 

 2E 2 1186 5481 12410 80,7 421,5 429,2 

3A 1 1188 5460 12958 84,1 460,4 

 3A 2 1186 5457 13332 86,3 552,8 506,6 

3B 1 1179 5460 13615 87,6 556,8 

 3B 2 1184 5459 12022 77,7 548,2 552,5 

3C 1 1180 5451 12864 82,7 583,7 

 3C 2 fv 1182 5454 12715 82,0 639,3 611,5 

3D 1 1177 5435 12910 82,6 554,6 

 3D 2 1182 5479 13235 85,7 462,0 508,3 

3E 1 1188 5428 12264 79,1 519,7 

 3E 2 1185 5443 13767 88,8 504,5 512,1 



Bilaga 5: sid2: (2) 
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4A 1 1186 5443 12218 78,9 467,8 

 4A 2 1187 5434 13804 89,0 491,9 479,9 

4B 1 1188 5435 13970 90,2 484,5 

 4B 2 1187 5459 11760 76,2 486,9 485,7 

4C 1 1188 5485 12410 80,9 445,2 

 4C 2 1195 5496 13112 86,1 405,3 425,2 

4D 1 1193 5455 13108 85,3 467,7 

 4D 2 1182 5482 13279 86,0 476,5 472,1 

4E 1 1193 5480 13652 89,3 415,7 

 4E 2 1186 5446 12244 79,1 546,3 481,0 

5A 1 1186 5442 14289 92,2 579,0 

 5A 2 1184 5440 12133 78,1 565,6 572,3 

5B 1 1194 5458 14070 91,7 424,2 

 5B 2 1174 5418 12453 79,2 600,9 512,6 

5C 1 1185 5437 15181 97,8 538,8 

 5C 2 1183 5430 11260 72,3 544,7 541,8 

5D 1 1181 5448 13336 85,8 496,5 

 5D 2 1186 5453 12339 79,8 491,2 493,9 

5E 1 1189 5488 14380 93,8 418,8 

 5E 2 1186 5484 11277 73,3 415,8 417,3 

FS1 989 4903 5649 27,4 525,7 

 FS2 985 4889 8112 39,1 499,2 

 FS3 991 4935 9061 44,3 406,2 

 MDF 1 955 5005 9601 45,9 690,8 

 MDF 2 971 5007 6473 31,5 702,2 

  

Torrdensitet medel sned 499,2 

Torrdensitet medel finger 477,0 

Torrdensitet medel MDF 696,5 

Standardavvikelse sned 

 

75,3 

 

 



Bilaga 6: sid1: (2) 

Gunnarsson, Gustafsson 

BILAGA 6: Sammanställning av draghållfasthetstrender för 

snedskarvning 

 

 

 

 

 

y = -0,0748x + 40,659
R² = 0,4761

0

5

10

15

20

25

30

35

400 450 500 550 600 650 700

D
ra

g
h

å
ll

fa
st

h
et

 (
M

p
a
)

Densitet (Kg/m3)

Snedskarv 1:1

y = -0,0318x + 26,578
R² = 0,2405

0

5

10

15

20

25

30

35

400 450 500 550 600 650 700

D
ra

g
h

å
ll

fa
st

h
et

 (
M

p
a
)

Densitet (Kg/m3)

Snedskarv 1:2



Bilaga 6: sid2: (2) 

Gunnarsson, Gustafsson 

 

 

y = -0,1227x + 80,392
R² = 0,5752
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