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Sammanfattning 

I den här studien har friktionskoefficienter mellan två LVL ytor (laminated veneer 

lumber; fanerträ) under bestämda klimatförhållanden undersökts. Två typer av LVL 

undersöktes, LVL från barrträ (Kerto® från Metsä Wood) och LVL från bokträ 

(Baubuche från Pollmeier). Ytstrukturen hos trämaterialen varierades med hjälp av 

fyra tillverkningssätt, nämligen med cirkelsåg, bandsåg, bandslip och planhyvel.  

Teorin om friktion och vilka faktorer som påverkar den studerades genom en 

sammanställning av relevant litteratur. I studien användes den ”lutande plan” 

metoden där vinkeln på glidytan ökas med hjälp av en lyftanordning. Två träbitar av 

samma träslag låg ovanpå varandra och när den övre hamnade i rörelse, 

registrerades vinkeln och friktionskoefficienten beräknades.  

Friktionskoefficienterna varierade beroende på den typ av LVL som användes. 

Resultatet visade att LVL av barrträ hade större friktionskoefficienter än LVL av 

bokträ. När det gäller LVL av barrträ hade de bandslipade och bandsågade 

provkropparna de största statiska friktionskoefficienterna på 1,67 respektive 1,60, de 

cirkelsågade låg i mitten 1,17 medan de planhyvlade provkropparna hade det minsta 

värdet på 0,73. För LVL av bokträ hade de bandsågade och bandslipade 

provkropparna största statiska friktionskoefficienter på 0,97 respektive 0,89, medan 

de cirkelsågade och planhyvlade provkropparna hade de minsta värdena på 0,62 

respektive 0,60. Analysen av resultatet visade en skillnad i friktionskoefficienter 

mellan LVL av barrträ och LVL av bokträ. Friktionskoefficienterna varierade 

beroende på vilket tillverkningssätt som användes eftersom ytstrukturen för 

provkropparna påverkas av sågtekniken. Tydliga skillnader syns mellan proven från 

LVL av barrträ som alltid hade större värden än proven från LVL av bokträ.  

Studien bidrar till bestämning av friktionskoefficienter mellan träytor under 

begränsade förhållanden. Det rekommenderas att fler undersökningar görs inom 

detta område och fler typer av trä undersöks för att utöka kunskapen. På detta sätt 

kan friktionskoefficienter mellan träytor vara till nytta för många 

användningsområden såsom träkonstruktioner. 



 

 

 

Abstrakt 

Forskning inom friktion idag är mest inriktad på friktion mellan metaller samt 

friktion mellan metaller och andra material. Friktion mellan träytor förekommer i en 

begränsad omfattning och tas sällan upp. I byggsammanhang och på många andra 

områden behöver kunskapen om friktion ökas och tillförlitligheten hos antagna 

friktionskoefficienter behöver förbättras. En bestämning av statiska 

friktionskoefficienter mellan träytor parallellt fiberriktningen har gjorts för LVL av 

barrträ, respektive LVL av bok. Bestämningen av friktionskoefficienter gjordes 

genom experimenten med hjälp av ett lutande plan.  En jämförelse av de statiska 

friktionskoefficienterna visar att en råare yta och en lägre densitet ger en högre 

friktionskoefficient. 

 

Nyckelord: friktion, statisk friktionskoefficient, träytor, LVL, tillverkningssätt 



 

 

 

Abstract 

Research on friction today is mostly focused on either the friction between metals or 

the friction between metals and other materials. Friction between wood surfaces 

rarely receives focus or if it does, it is only to a limited extent. In construction and in 

many other areas, the knowledge of friction needs to be increased and accuracy 

needs to be improved. A determination of static coefficients of friction between 

wooden surfaces parallel to the fiber direction has been made for LVL of conifers 

wood and LVL of fagus sylvatica respectively. The determination of coefficients of 

friction was made through experiments with the help of an inclined plane. A 

comparison of the static coefficients of friction shows that a rougher surface and a 

lower density give a higher coefficient of friction. 

Key words: friction, static friction coefficients, wood surfaces, LVL, manufacturing 

process. 
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1 Introduktion 

Överallt omkring oss finns det friktion. Om jordens gravitation är den kraft som drar 

föremål till sig för att de inte ska flyga omkring i luften, är friktion den kraft som 

håller föremål på plats och som gör att de inte glider iväg. Enligt Huang och Yang 

(2014) är friktionen den primära orsaken till den tangentiella kraft som finns mellan 

föremål även när de är stillastående. 

Historiska metoder för att minska friktion är användning av hjul och vätskor, medan 

gnuggning av träbitar mot varandra dragit nytta av friktionen för att skapa eld. 

Friktion har stor påverkan på energianvändning och bör inte underskattas. Enligt 

Huang och Yang (2014) förloras en tredjedel av energiresurserna i världen på grund 

av friktion och nötning.  

På mikroskopisk nivå kan friktion beskrivas som interaktionen mellan toppar och 

dalar som finns i materialen. Toppar och dalar är oregelbundna och varierar i sin 

form beroende på tillverkningssätt, såsom sågning och slipning (Huang & Yang 

2014). Dessa utgör kontaktpunkter som ger upphov till friktionskraft. Detta innebär 

att även på ytor som anses vara helt släta och jämna finns det osynliga skrovligheter 

som orsakar friktion.  

Precis som andra byggmaterial varierar egenskaper hos trä beroende på 

tillverkningssätt. Enligt Träguiden (2017) skiljer sig glidytans karaktär avsevärt för 

trämaterial beroende på vilket tillverkningssätt som används. Hur man sågar virke är 

därför viktigt. De vanligaste metoderna att såga virke i mindre sågverk är cirkelsåg, 

bandsåg och ramsåg, medan större sågverk domineras av reducerbandsågar och 

reducerklingsågar. Gällande ytbehandlingsmetoder är planhyvel och bandslip 

vanligast.  

I träkonstruktioner kan friktion förekomma t.ex. i träförband, mellan trä och betong 

i samverkanselement eller mellan träytor som är i kontakt med varandra. 

Friktionskoefficienten är en faktor som visar hur stor friktion som faktiskt är mellan 

föremål i kontakt. Den definieras som förhållande mellan den tangentiella 

friktionskraft på föremålet och kraft som trycker föremålet mot en yta (Bhushan 

2013; Thunell & Lyth 1982). En tillämpning på friktionskoefficienter är till exempel 

friktion mellan träytor i trämoduler.  

Kunskap om friktionskoefficienten mellan material är användbar vid bland annat 

utformningen av rörliga delar av maskiner, samt vid konstruktionen av byggdelar, 

såsom balkar, pelare, stål- och träförband, då krafter mellan konstruktionsdelarna 

antas föras över helt eller delvis genom friktion.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Tribologi är vetenskapen om friktion, slitage och smörjning mellan ytorna som är i 

kontakt, antingen stationärt eller i rörelse. Tribologi härstammar från de grekiska 

orden tribos och logos som betyder gnida respektive kunskap. Tribologin är ett 

förhållandevis nytt vetenskapsområde i jämförelse med andra vetenskaper som 

termodynamik, mekanik och hållfasthetslära (Stachowiak & Batchelor 2013). 
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Bhushan (2013) förklarar att interagerande ytor i ett tribologiskt gränssnitt är 

komplicerade, eftersom det krävs fördjupning och förståelse på många fält såsom 

fysik, kemi, matematik, hållfasthetslära, termodynamik, värmeöverföring, 

materialvetenskap, med mera.  

Friktion är en kraft som strävar efter att motverka den relativa rörelsen mellan två 

ytor som är i kontakt med varandra. Materialets uppbyggnad kontra friktion hör 

starkt ihop och för att få en bättre uppfattning om friktion bör materialets 

uppbyggnad studeras. Friktion är en parameter som inte brukar få mycket 

uppmärksamhet, trots att det kan vara en avgörande faktor när det gäller 

beräkningarna som innehåller kontakt mellan två ytor (Bhushan 2013; Fulleringer 

2014).  

Kunskap om friktion har en stor betydelse för industrin. I vissa fall är det önskvärt 

att minska friktionen, exempelvis mellan olika delar i bilens motor (Dante 2015). 

Däremot önskas högre friktion mellan träbitarna i ett träförband och dymlingar för 

att ta upp krafterna i förbandet (Thelin 2010). Syftet med forskningen inom 

friktionsområdet är att minska förluster som uppstår på grund av slitage, öka 

effektivitet och spara pengar genom att använda friktionskraft på rätt sätt (Bhushan 

2013).  

Kunskap och teori för att förstå friktion i trä har utgått från studier av friktion hos 

metaller. Dessa studier modifierades för att anpassas till trämaterial och skulle 

kunna förklara friktion mellan träytor. Friktion i trä kan förklaras på ett liknande sätt 

som friktion i metaller, det vill säga en del av friktion i trä uppstår på grund av 

häftningskrafter i de lokala kontaktareor och en annan del på grund av 

deformationer och plöjning som sker när träytorna glider mot varandra (Atack & 

Tabor 1958).  

Ning, Thunell, & Lyth (1982) förklarar att friktionsmekanismer är väldigt 

komplicerade och friktionskoefficienter varierar beroende på grovhet, densitet, typ 

av trä, fukthalt, tryck mot glidytan, årsringarnas riktning med hänsyn till glidyta och 

glidriktning. Kontaktareans storlek mellan träytor spelar ingen roll för 

friktionskoefficient till skillnad mot fuktinnehåll och ytbeskaffenhet. 

1.2 Syfte och mål 
Syfte med arbetet är att samla mer information och fylla på kunskapen om 

friktionskoefficienter för att kunna användas inom t.ex. byggbranschen. Målet är att 

ta fram friktionskoefficienter mellan ytor av LVL (laminated veneer lumber; 

fanérträ) under förutbestämda förhållanden beträffande fukthalt, temperatur, 

ytbehandling och trämaterialets fiberriktning.  

1.3 Avgränsningar 
I det här arbetet har endast LVL-trä använts. Det har gjorts ännu en avgränsning till 

två specifika typer av LVL, den ena är LVL från barrträ (Kerto®från Metsä Wood) 

och den andra är LVL från bokträ (Baubuche från Pollmeier). Ytorna hos 

provkropparna kommer från fyra olika varianter av tillverkning: cirkelsåg, bandslip, 

bandsåg och planhyvel. 
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Alla provkroppar har förvarats i en klimatkammare med cirka 64 % relativ fukthalt i 

luften och en temperatur på 20 °C, som är standardförhållanden vid bestämning av 

egenskaper i trä. Alla försök har genomförts endast med provkropparnas egentyngd 

som pålastning utan någon extern kraft. Dessutom har friktionen mellan träytorna 

endast testats parallellt med fiberriktningen. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Friktion 

2.1.1 Introduktion 

Leonardo da Vinci var en pionjär på slutet av 1400-talet inom området friktion 

liksom inom flera andra vetenskapliga områden. I da Vincis manuskript skrev han 

att friktionskraften beror på materials kontaktytor, men inte arean mellan 

kontaktytorna och att friktionskraften är en fjärdedel av kraften som pressas mot 

ytan. Da Vincis vetenskapliga arbete öppnade dörren för mer forskning om friktion. 

Ett intensivt arbete för att förstå friktion mer grundläggande påbörjades på 1960-

talet av många forskare såsom Charles-Augustin de Coulomb, Guillaume Amontons 

och Leonard Euler (Zhuravlev 2013). 

Under 1980-talet var de mesta av forskarnas verksamheter inom tribologi 

fokuserade på smörjning för att minska energislöseri och få effektivare produktion i 

samband med den industriella revolutionen. Förståelsen för friktion har inte gjort 

stora framsteg förrän nanoteknik introducerades på 2000-talet. Detta ledde till att 

synsättet på materieluppbyggnad förändrades och det gav en tydligare bild av hur 

friktion fungerar på molekylär- och nanonivå (Zhuravlev 2013).  

Ett effektivt sätt att lösa problem är numeriska simuleringsmetoder, men enligt 

Psakhie och Popov (2012) kan denna metod inte tillämpas inom tribologin. 

Anledningen är att det finns för många faktorer som påverkar friktion, vilket gör den 

svår att beskriva teoretiskt. Detta överensstämmer med Bhushans (2013) uppfattning 

om att friktion är ett sammansatt fenomen. 

Friktion delas in i tre delar, torr friktion, vätskefriktion och inre friktion beroende på 

ytans form hos föremålet och dess uppbyggnad. 

1) Torr friktion är friktionskraften som uppkommer mellan icke smörjda ytor 

mellan två fasta ämnen. Torr friktion delas in i: 

● Glidfriktion är friktionskraften som uppstår när ett föremål glider 

över en annan yta. Bhushan (2013) sammanfattar glidfriktion som 

en kraft som försöker att förhindra föremålet från att glida på ytan. 

Några exempel på glidfriktion är skidor som glider mot snö, 

gnuggning av händerna för att skapa värme och papper på rullen 

när det glider genom en faxmaskin.    

● Rullande friktion är friktionskraften som uppträder när ett 

föremål rullar över en annan yta (Stachowiak & Batchelor 2013). 

En boll som rullar fritt på vägen kommer så småningom att stanna 

på grund av bland annat friktionskraften som uppstår mellan 

bollen och vägen. Rullande friktion är mycket mindre än 

glidfriktion och därför används hjul i olika fordon, cyklar och 

andra transportmedel. Faktorer som påverkar rullande friktion kan 

vara bland annat formen av den rullande kroppen, ytans 

beskaffenhet, diameter, hastighet och tryck.  
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2) Vätskefriktion är friktionskraften som förhindrar ett fast föremål att röra sig 

genom en vätska eller gas. En vätska kan definieras som en substans som inte 

har en fast form och tar behållarens form. Vätskefriktion innefattar också 

friktion mellan viskösa vätskeskikt som är i relativ rörelse med varandra. 

Vätskefriktion beror på flera faktorer såsom typ av vätska, storlek och 

hastighet hos föremålet i vätskan (Zeng 2013). Några exempel på vätske-

friktion är motståndet som upplevs vid simning och vid fallskärmshoppning 

(fritt fall) mot jorden. 

 

3) Inre friktion är friktionskraften som motstår rörelsen mellan partiklarna i 

fasta material som utsätts för externa krafter. Krypning av partiklar i material 

på grund av förändringar i temperatur är en annan anledning som orsakar inre 

friktion. Den statiska inre friktionskraften verkar mot skjuvspänningen 

mellan partiklar och försöker hålla dem på plats (Puskar 2001).  

2.1.2 Friktion mellan fasta kroppar 

En förstoring av två ytor i kontakt visar många toppar och dalar enligt Figur 1. När 

de kommer i kontakt skapas det en typ av kalla svetsar, vilka förhindrar ytorna från 

att glida över varandra (Gemant 2004). I Figur 1 visas två ytor som glider mot 

varandra, där yta A rör sig åt höger och yta B antingen rör sig åt vänster eller står 

stilla. Kraften 𝑃 trycker nedåt och kan vara antingen egentyngden av B eller 

egentyngden och en annan extern kraft. Ju större kraften 𝑃 är desto större 

friktionskraft uppstår mellan kropparna. 

 

Figur 1: En förstorad vy av två ytor som glider mot varandra (Baserad på CaoHao 2014). 

När två ytor glider mot varandra uppkommer det två typer av interaktioner. Den 

första är på mikroskopisk nivå där det orsakas plastiska deformationer i de lokala 

kontaktareorna av båda ytorna. Den andra interaktionen är på makroskopisk nivå där 

skrovligheter eller andra små fasta partiklar mellan ytorna i kontakt orsakar plöjning 

och skapar fraktur eller fragmentering i materialet. Den makroskopiska delen beror 

på bland annat ytornas grovhet, formen och slitavfall som fångas mellan dem, vilket 

påverkar den statiska friktionskoefficienten betydligt (Bhushan 2013).  
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Glidfriktion delas in i statisk och dynamisk friktion beroende på rörelsen hos de 

föremål som är i kontakt.   

● Statisk friktion är friktionskraften som håller ett föremål i vila. För att kunna 

röra eller flytta ett föremål, måste friktionskraften övervinnas. Bhushan 

(2013) sammanfattar statisk friktion som den tangentiella kraften som krävs 

för att initiera en rörelse.  

● Dynamisk friktion som också kallas kinetiska friktion är friktionskraften 

som uppstår mellan rörliga ytor. När ett föremål rör sig över en yta kommer 

en kraft att verka i motsatt riktning mot rörelsen. Dynamisk friktion är 

friktionskraften som krävs för att hålla ett föremål i rörelse, betonar Bhushan 

(2013).  

Statisk friktion är i vanliga fall större än eller lika med den dynamiska friktionen, 

eftersom det alltid krävs mer kraft för att påbörja en rörelse än att upprätthålla den. 

Figur 2 visar kraftförloppet över tid för ett friktionsförsök med en övergång från 

statisk till dynamisk friktion. Under första delen, markerad med statisk friktion, ses 

det att kraften ökar tills den når nästan 5,0 N innan föremålet börjar att förflytta sig. 

Därefter går kraften ner under andra delen, kinetisk friktion. Kraften för att 

upprätthålla rörelsen är mindre än kraften för att påbörja rörelsen.  

 

Figur 2: Statisk och dynamisk friktion i förhållande till tid (Loodog 2014). 

2.1.3 Statisk friktionskoefficient  

Friktionskoefficient definieras som förhållandet mellan friktionskraften som 

förhindrar ett föremål att förflytta sig och den kraft som verkar på föremålet. Denna 

koefficient är dimensionslös och kan ses som ett mått på hur enkelt ett föremål rör 

sig i förhållande till ett annat (Dante 2015). Friktionskoefficienten beräknas genom 

Ekvation (1) nedan:  
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𝜇𝑠 =

𝐹𝑠

𝑁
 (1) 

där 𝜇𝑠  är den statiska friktionskoefficienten, 𝐹𝑠 är statisk friktionskraft och 𝑁 är 

kraften som verkar normalt mot glidytan. En illustration av statisk friktionskraft visas 

i Figur 3, där 𝐹𝑔 är egentyngd av föremålet som är nedåtriktad och är lika med kraften 

𝑁 som är uppåtriktad, medan 𝐹𝑠 är friktionskraft som motstår rörelsen.   

 

Figur 3: En skiss av statisk friktionskraft. 

Friktionskoefficienten beror på vilket material ett föremål är tillverkat av och hur 

ytan i kontakt ser ut. Ju större friktionen mellan två material är, desto högre är 

friktionskoefficient. Bhushan (2013) anger att friktionskoefficienten för torrfriktion 

kan variera allt från 0,05 till 10. Exempelvis är friktionskoefficient mellan två 

aluminiumytor hög (1,05–1,35), jämfört med stål mot grafit som har en 

friktionskoefficient på 0,1 (TeachEngineering 2019). 

När ett föremål glider på en yta med en viss lutning används en annan ekvation för 

att beräkna den statiska friktionskoefficienten. Figur 4 visar en illustration av vilka 

krafter som verkar på ett föremål när det glider på ett lutande plan med en viss 

vinkel 𝛼. Föremålets egentyngd 𝐹𝑔 är riktad vinkelrät mot den horisontella ytan 

under planet. Kraften 𝛮 är lika med den komposanten av 𝐹𝑔 som är lodrätt mot 

glidytan och friktionskraften 𝐹𝑠 är lika med den komposanten av 𝐹𝑔 som är parallell 

med glidytan. 

 

Figur 4: En skiss över vinkelfriktion med krafterna som verkar på föremålet samt 

komposantindelningen av egentyngd 𝐹𝑔. 
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Utifrån Figur 4 ovan, beräknas den statiska friktionskoefficienten för ett föremål 

som glider på en yta med vinkeln 𝛼 genom att använda jämviktsekvationer (2) och 

(3) nedan:  

 𝐹𝑠 = 𝐹𝑔 ∗ sin (𝛼) (2) 

 𝑁 = 𝐹𝑔 ∗ cos (𝛼) (3) 

Genom att sätta in ekvationer (2) och (3) i ekvation (1) erhålls:  

 
𝜇𝑠 =

𝐹𝑔 ∗ sin (𝛼)

𝐹𝑔 ∗ cos (𝛼)
 

(4) 

Ekvation (4) förenklas och den slutliga ekvationen (5) fås för att räkna den statiska 

friktionskoefficienten vid vinkeln 𝛼:  

 𝜇𝑠 = tan (𝛼) (5) 

Det framgår att friktionskoefficienten är dimensionslös och att storleken på 

kontaktytan inte ingår.  

2.2 Trä 
Trä är ett organiskt material till skillnad från betong och stål som behöver stor 

noggrannhet i byggprocessen. Trämaterialet kännetecknas av ett antal egenskaper 

som har stor betydelse för friktionen. Träets uppbyggnad, kvistar och densitet har 

stor påverkan på träets egenskaper. Dessutom påverkar fuktinnehåll i olika delar av 

trämaterialet träets egenskaper mer än andra byggnadsmaterial.  

2.2.1 Träets uppbyggnad 

Trä har flera viktiga användningsområden. Dels är det en viktig råvara för många 

industrier för att de ska kunna framställa exempelvis möbler, papper, 

konstruktionsvirke och skrivmaterial, dels är trä en energikälla till värme, el, biogas 

och biodiesel. Traditionellt sett är trä ett av de äldsta byggnadsmaterialen i Sverige 

och det enda förnybara byggmaterialet som används idag. Tack vare sin stora 

förmåga för att ta upp koldioxid anses trä dessutom vara ett miljövänligt material 

(Träguiden 2016).  

I olika delar av världen skiljer sig de förutsättningar som träden växer i och 

beroende på klimatförhållanden och växtplats varierar träets uppbyggnad och 

egenskaper. Träets uppbyggnad är anpassat efter de klimatförhållanden som träden 

utsätts för och därför finns det stora variationer i träets egenskaper även inom 

samma träslag. Till exempel kan styvheten hos en trädstam variera beroende på hur 

stora vindlaster som det utsätts för (Svenskt Trä 2016). Huvudanledningen till varför 

det finns variationer i träegenskaper härstammar under vilken tiden på året trädet 

växer. Under våren finns det ett större behov av närings- och vattentransport i trädet 
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vilket medför att cellväggarna som bildas under denna period blir tunna. På 

sommaren finns det mindre behov av vatten och näring samt ett ökat behov av 

styvhet mot vind, vilket gör att cellväggarna som bildas är betydligt tjockare. De 

celler som bildas övergår så småningom till sommarved och vårved och ger 

trämaterialet olika mekaniska och fysiska egenskaper. Sommarved och vårved 

klassificeras också efter funktioner som de uppfyller och brukar indelas i splintved 

och kärnved (Svenskt trä 2016). Under sin livslängd bildar trädet nya celler genom 

celldelning i kambium (tillväxtzonen), se även Figur 5. Det yttre skiktet är ytter- och 

innerbark som skyddar trädet från olika klimatförhållanden och infektioner 

(Träguiden 2018).   

 

Figur 5: Trädstammens uppbyggnad (bild tagen från Borgström (2016) med medgivande). 

Cellulosa är en lång organisk molekylkedja som utgör små byggstenar som bildar 

trädets vedceller. Cellulosaceller är grupperade i så kallade kristallina strängar som 

bygger upp den levande vedcellen. Mikrofibriller som består av ett flertal strängar 

packas ihop till flera lameller som kan ses med blotta ögat och utgör fiberriktningen 

hos träd. Vanligtvis är vedceller rörformiga i sin form och består av fyra lager, vilka 

visas i Figur 6. Det yttre lagret kallas för primärväggen (P) där de kristallina 

strängarna är slumpmässigt orienterade. De återstående tre skikten (S1, S2 och S3) 

utgör den tjockaste delen av cellväggen och Figur 6 nedan visar den ungefärliga 

orienteringen hoa strängarna i dem. Det mellersta skiktet (S2) omfattar 85 % av den 

totala cellens tjocklek och har störst påverkan på cellens egenskaper. De andra 

skikten S1 och S3 har en stödjande funktion till det mellersta skiktet genom att 

bevara det mellersta skiktets form. 
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Figur 6: Strukturen hos en vedcell (bild tagen från Borgström (2016) med medgivande). 

2.2.2 Kvistar  
Trädstammen har en rund form på grund av att fibrer växer i en spiral runt kärnan 

för att skapa flexibilitet och styvhet mot vindlaster. Då trä är ett organiskt material 

uppstår vissa egenskaper som kan anses vara defekter ur en ingenjörsteknisk 

synvinkel. En av dessa defekter är kvistar som kan bildas i såväl stammen som i 

grenar. Omkring en kvist är fibrerna deformerade och fiberriktning är inte längre 

kontinuerlig. Fibrerna sveper om kvisten vilket leder till försämrade mekaniska 

egenskaper hos sågat virke. Kvistar har en stor betydelse när det gäller sortering av 

sågat virke där trämaterialet sorteras oftast beroende på storleken och antal av 

kvistar. Figur 7 nedan visar hur en kvist från en kvadratisk kub 45x45x45 mm ser ut 

från fyra sidor, (Svenskt trä, 2016).  

 

Figur 7: En kvist sedd från fyra sidor av ett trästycke (bild tagen från Svenskt Trä (2019) med 

medgivande). 

2.2.3 Trä och fukt 

Vattentransport mellan luften och trämaterialet sker i form av vattenånga. Hur 

mycket fukt en träbit innehåller avgörs av den relativa fuktigheten i omgivande luft. 

Mekanismen för vattenbindning i trä sker genom att vattenmolekylerna förenas med 

de mikrofibriller som bygger upp cellväggen. Efter att vatten har fyllt alla platser i 

cellväggarna börjar vattenmolekylerna tränga in i cellhållrummen. Därefter kan 

trämaterialet inte ta upp mer vatten ur luften och når fibermättnadspunkten. 
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Fibermättnadspunkt är den punkten där bara cellväggen är fylld med vatten och inte 

cellhållrummen (Svenskt trä 2016).  

Den relativa luftfuktigheten varierar över året och påverkar träets innehåll av vatten. 

Fuktkvot beskriver materialets innehåll av vatten i procent och avser det 

förångningsbara vattnets massa i förhållande till materialets torra vikt. Mängden 

vatten som finns i en träbit varierar i dess tvärsnitt eftersom uttorkningen av trä sker 

utifrån och in. Detta innebär att de inre delarna av trä är fuktigare än de yttre delarna 

vid uttorkningen. Därför används begreppet ytfuktkvot som avser fuktkvoten i det 

yttre skiktet av en träbit. En liten skillnad i fuktkvot mellan inre och yttre delar i trä 

betyder att virke är av bättre kvalité (Svenskt trä 2016).  

2.2.4 Densitet  

Trä har stora variationer i densitet, vilket i sin tur har stor påverkan på träets 

mekaniska egenskaper. Densitet definieras som förhållandet mellan kroppens massa 

m och dess volym V enligt ekvation (6) nedan. 

 
𝜌 =

𝑚

𝑉
 (6) 

Densiteten (ρ) i trä är en fuktberoende parameter eftersom ökat fuktinnehåll leder 

till högre densitet. Träets densitet kan uttryckas på många sätt och kan förekomma i 

olika former beroende på det sammanhanget den används i. Till exempel är 

medeldensitet ρ12 träets densitet vid 12 % fuktkvot (Svenskt trä, 2016).  

Träets densitet har inflytande på friktionskoefficient när det glider mot en annan yta. 

Trä som har högre densitet ger upphov till mindre friktionskoefficient, oavsett 

vilken yta träet glider mot. Det beskrivs av Lemoine, McMillin & Manwiller (1970) 

i en studie som genomfördes på friktion mellan stål och trä, med hänsyn till 

klimatförhållanden, fuktinnehåll, glidhastighet och medeldensitet. 

 

2.2.5 Allmänt om LVL 

LVL (laminated veneer lumber; fanérträ) tillverkas av sammanlimmade fanerskikt 

och används i byggnadsverk i olika konstruktionsdelar såsom balkar och skivor. 

Fördelen med LVL är att den har mindre variationer i hållfasthet och styvhet jämfört 

med andra tillverkade material som limträbalkar och limträskivor och är 

formstabilare än konstruktionsvirke. I balkar limmas fanèrskikten i en riktning i dess 

längdriktning för att få bättre bärförmåga medan i skivor är fanerskikten korslagda 

för att få bättre stabilitet i tvärriktning (Svenskt Trä 2016).  

 

Trämaterialen som användes för att tillverka provkropparna är levererade av de två 

företagen Metsä Wood och Pollmeier som är inriktade på tillverkning av LVL 

träprodukter i byggsammanhang. Bland annat tillverkas olika typer av balkar med 

varierande egenskaper och hållfasthetsvärden beroende på användningssyftet. Enligt 

Pollmeier (2019) och Metsä Wood (2019) föredras materialen eftersom de är lättare 

att transportera och hantera på byggarbetsplatsen tack vare deras lätta vikt. 
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Materialen är högstandardiserade och anpassade för att uppfylla alla krav enligt 

Eurocode 5. 
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3 Metod och material  

I detta kapitel redovisas tillvägagångssättet vad det gäller metodval samt det 

material som användes för att genomföra experimenten. Kapitlet påbörjas med att 

presentera metodvalet och den datainsamlingstekniken som användes. Därefter 

presenteras de maskinerna som användes för att tillverka provkropparna samt 

försökuppställning som användes för att utföra experimenten. 

3.1 Metodval och data 
Metoden för att beräkna friktionskoefficienterna var experimentell och utfördes i 

laboratoriet på Linnéuniversitet. Ett lutande plan användes för att mäta vid vilken 

vinkel började provkropparna glida. Denna metod användes för att kunna ändra de 

oberoende variablerna i experimentet som till exempel tillverkningssätt. 

Mätningarna överfördes till Excel och en enkel beräkning gjordes för att bland annat 

ta fram den statiska friktionskoefficienten. Därefter analyserades resultaten och en 

generalisering av friktionskoefficienterna kunde tas fram.  

3.2 Tillverkning av provkroppar 
Träbearbetningsmetoder varierar beroende på användningssyfte och därför användes 

olika maskiner vid tillverkning av provkropparna. Träsågning med olika maskiner 

leder till olika ytstrukturer som i sin tur påverkar egenskaperna hos trä. Till exempel 

ger cirkelsåg cirkelformade spår medan bandsåg ger raka spår på träytan (Svenskt 

trä 2019). I studien användes fyra maskiner för tillverkning av provkropparna. I 

Figur 8 visas de maskinerna som användes, nämligen a) cirkelsåg, b) bandslip, c) 

bandsåg och d) planhyvel.   
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a) Cirkelsåg 

 
b) Bandslip 

 

 
c) Bandsåg d) Planhyvel 

Figur 8: Maskiner som användes för tillverkning av provkropparna. 

3.2.1 LVL av barrträ från Metsä Wood 

Vid tillverkning av LVL av barrträ provkroppar, användes materialet LVL S-beam 

som är tillverkad av furu och gran (Metsä Wood 2019). Alla lameller är orienterade 

i balkens längdriktning. Lamellerna är 3 mm tjocka. Användning av tunna 

sammanlimmade lameller minskar den negativa påverkan av fukt och kvistar på 

hållfasthet, eftersom virkesfel fördelas (Träguiden 2017). 

3.2.2 LVL av bokträ från Pollmeier 

Vid tillverkning av provkroppar av LVL av bokträ användes en balk som heter 

Beam BauBuche GL75. Dessa är tillverkad av träslaget bok (Pollmeier 2019). LVL-

bok är en typ av LVL som tillverkas på samma sätt som Kerto®-LVL med 3 mm 

tjocka lameller, men har bättre hållfasthetsegenskaper (Pollmeier 2019). 

 

3.3 Försökuppställning 
För att utföra experimenten användes en lyftanordning, se Figur 9. Den svarta delen 

kan röra sig upp och ner genom att vrida på hjulet som finns i den övre delen av 

anordningen. Därefter kopplades en tjock stålplatta med en tråd och provkropparna 

placerades på stålplattan. Genom att vrida på hjulet lyftes stålplattan tills den övre 

provkroppen började glida. Till sist registrerades vinkeln för att kunna beräkna 

friktionskoefficienten. 
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Figur 9: Försökuppställning.  
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4 Genomförande  

I detta kapitel redovisas genomförandet av experimenten i tre avsnitt. I det första 

avsnittet presenteras de olika steg för att förbereda och skapa provkropparna. I det 

andra avsnittet beskrivs själva processen för de utförda experimenten. I det tredje 

avsnittet redovisas olika ekvationer som användes för att utvärdera och analysera 

mätdata från experimenten. 

4.1 Förberedning av provkroppar  
För att kunna genomföra experimenten förbereddes provkropparna i fyra steg som 

beskrivs nedan.  

1) LVL-Balken cirkelsågades i fyra mindre balkar och numrerades från 1–4, se 

Figur 10. Varje balk användes för ett tillverkningssätt: 1 för cirkelsåg, 2 för 

bandslip, 3 för bandsåg och 4 för planhyvel. 

 

Figur 10: Steg 1 i tillverkningen av provkropparna: utgångselementen. 

2) Balkarna 1, 2 och 4 cirkelsågades i sin tur i två delar medan balk 3 

bandsågades i två delar, se Figur 11.  

 

Figur 11: Steg 2 i tillverkningen av provkropparna: längdssågning. 
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3) De inre motsatta ytorna av balk 2 ytbehandlades med bandslip och ytorna av 

balk 4 ytbehandlades med planhyvel.  

4) Varje längd av balkarna cirkelsågades i tio träbitar vardera med dimensioner 

40x30x10 mm enligt Figur 12. Motsatta träbitar fick därefter motsatta pilar 

och samma löpnummer för att skapa par av provkroppar. Detta gjordes för 

att varje provkropp skulle få ett nummer som skiljer sig från andra 

provkroppar och mätvärdena kan hanteras enklare.  

 

 
a) sågning till slutlängden 

 

 
b) markering av provkroppen 

Figur 12: Steg 3 i tillverkningen av provkropparna.  

På detta sätt skapades tio provkroppar som innehöll två träbitar för varje 

tillverkningssätt. Löpnummer från 1.1 till 1.10. representerar provkropparna 

från det första tillverkningssättet, det vill säga cirkelsågade provkropparna. Till 

exempel provkropp 1.2 står för första tillverkningssätt, som var cirkelsåg, och 2 

står för den andra provkroppen.  

Löpnummer från 2.1 till 2.10. representerar de bandslipade provkropparna från 

och löpnummer från 3.1 till 3.10 representeras de bandsågade provkropparna. 

Slutligen representerar löpnummer 4.1 till 4.10 de planhyvlade provkropparna, 

se Figur 13.  
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Figur 13: Samanställning av alla provkroppar av LVL av bokträ (ovan) och LVL av barrträ (nedan).  

Alla provkroppar förvarades i en klimatkammare i laboratoriet på Linnéuniversitet, 

med cirka 64 % fukthalt i luften och en temperatur på 20 °C, se Figur 14. Därefter 

genomfördes alla försök i klimatkammaren för att provkropparna skulle ha samma 

klimatförutsättningar under experimentets genomförande.  

 

Figur 14: Termohygrometer i klimatkammaren 

4.2 Experiment 
Processen som beskrivs nedan var densamma för alla provkroppar och alla försök. 

1) Stålplattan sattes på en låg lutning och vinkelmätaren sattes på stålplattan. 

För att spara tid behöver lutningen inte vara på 0° i början. Däremot är det 

nödvändigt att ha en bra marginal från den vinkel där provkroppen börjar att 

glida.  

2) En provkropp som består av två träbitar som har samma löpnummer sattes 

ovanpå varandra så att pilarna visar motsatta riktningar, se Figur 15a.  
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3) Stålplattan hissades sedan upp långsamt och successivt tills den övre 

träbiten började glida. Vinkelmätningen antecknades och försöket 

upprepades för samma provkropp och samma riktning tio gånger.  

4) Samma provkropp togs igen, vändes och sattes så friktionen skulle kunna 

mätas för den andra riktningen, se Figur 15b. Vinkelmätningen antecknades 

och försöket för denna riktning upprepades tio gånger också.  

  

a) 1:a riktning b)2:a riktning 

  

Figur 15: Exempel på hur en provkropp sätts på glidytan. 

För varje provkropp genomfördes det 20 försök totalt och totalt 20 vinkelmätningar 

antecknas. Denna process upprepades för alla provkroppar och för båda typerna av 

LVL. Sammanlagt blev det 800 försök med 800 olika vinkelmätningar, se Tabell 1. 

Tabell 1: Total antal försök för båda typerna av LVL och för båda riktningarna.  

 LVL av barrträ LVL av bokträ 

Cirkelsåg 100 100 

Bandslip 100 100 

Bandsåg 100 100 

Planhyvel 100 100 

Antal försök 400 400 

4.3 Utvärdering  
Alla vinkelmätningar från de 800 försöken överfördes till en Excel-fil. Därefter 

beräknades den statiska friktionskoefficienten för varje försök med hjälp av 

ekvation 5. I Tabell 2 nedan visas några exempel från Excel-filen om hur den 

statiska friktionskoefficienten togs fram.  
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Tabell 2: Exempel på beräkning av friktionskoefficientens 𝜇𝑠.  

Material Variation Provkropp Riktning Försök 𝜶 (°) 𝝁𝒔 

LVL av 

bokträ Cirkelsåg 1 

 

1 

 

1 

 

50,5 

 

1,21 

LVL av 

barrträ Planhyvel 3 

 

1 

 

10 

 

28,8 

 

0,55 

 

Därefter användes det aritmetiska medelvärdet för att hitta den genomsnittliga 

friktionskoefficienten. Till exempel beräknades medelvärdet för samma 

tillverkningssätt i båda riktningar eller bara i en riktning och så vidare. Medelvärdet 

𝑀 används för att ge ett genomsnittligt värde av en viss kombination och 

beräknades enligt ekvation (7): 

 
𝑀 =

𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛

𝑛
 (7) 

där 𝑀 är det aritmetiska medelvärdet, 𝑛 är antalet medräknade värden och 𝑥𝑖 är 

mätvärdet för försöket 𝑖.  

Förutom medelvärdet beräknades även standardavvikelsen i analysen av resultatet. 

Standardavvikelsen är ett mått på hur värdena i en grupp av tal sprider sig runt 

medelvärdet. En liten standardavvikelse betyder att värdena ligger nära medelvärdet 

medan en stor standardavvikelse betyder att värdena sprider sig långt från 

medelvärdet (William & Krista 2012). Standardavvikelsen beräknades med ekvation 

(8) nedan:  

 

𝜎 = √
𝛴(𝑥𝑖 − 𝑀)2

𝑛
 (8) 

där 𝜎 är standardavvikelsen, 𝑛 är antalet medräknade värden och 𝑥𝑖 är mätvärdet för 

försöket 𝑖. 
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas de resultat som erhölls vid de utförda experimenten. 

Eftersom två typer av LVL trä användes i experimenten redovisas resultatet i två 

delar: LVL av barrträ och LVL av bokträ.  

5.1 Resultat för LVL av barrträ 
Detta avsnitt inleds med att presentera medelvärden för friktionskoefficienter för 

varje tillverkningssätt för att ge en helhetsbild av resultatet. Därefter visas 

spridningen hos friktionskoefficienten mellan provkropparna uppdelat beroende på 

tillverkningssättet. Till sist redovisas spridningen mellan de olika enstaka 

mätningarna för samma provkropp, uppdelat beroende på tillverkningssätt och 

mätriktningen. 

5.1.1 Statiska friktionskoefficienter för olika tillverkningssätt 

Medelvärdet och standardavvikelsen beräknades för varje tillverkningssätt, se Figur 

16. De bandslipade och bandsågade provkropparna hade de största statiska 

friktionskoefficienterna på 1,67 respektive 1,60, medan de cirkelsågade 

provkropparna låg på 1,17 och de planhyvlade visade det minsta värdet på 0,73.  

 

Figur 16: Medelvärden och standardavvikelser av statiska friktionskoefficienter för LVL av barrträ för 

de olika tillverkningssätt.  

Medelvärden, standardavvikelser och relativa standardavvikelser för varje 

tillverkningssätt presenteras även i Tabell 3. De bandsågade provkropparna har den 

högsta standardavvikelsen på 0,28 medan de planhyvlade, cirkelsågade och 

bandslipade provkropparna har lägre standardavvikelser på 0,10, 0,14 och 0,17. 

Däremot visar inte värdena på den relativa standardavvikelsen stora skillnader 
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mellan de olika tillverkningssätt. De bandslipade provkroppar har den minsta 

relativa standardavvikelsen på 10,18% medan bandsågade provkropparna har den 

största på 17,50%.  

Tabell 3: Medelvärden (𝜇𝑠𝑀), standardavvikelser (SDV) och relativa standardavvikelser (relSDV) av 

statiska friktionskoefficienter för LVL av barrträ för de olika tillverkningssätten. 

Tillverkningssätt  𝝁𝒔𝑴(-) SDV (-) relSDV (%) 

Cirkelsåg 1,17 (±) 0,14 (±) 11,97 

Bandslip 1,67 (±) 0,17 (±) 10,18 

Bandsåg 1,60 (±) 0,28 (±)17,50 

Planhyvel 0,73 (±) 0,10 (±)13,70 

5.1.2 Spridning mellan provkropparna 

Cirkelsågad: Friktionskoefficienternas medelvärde för varje cirkelsågad provkropp 

beräknades för båda riktningarna och visas i Figur 17. Den blå heldragna linjen 

avser den första riktningen och den röda heldragna linjen avser den andra 

riktningen. Det framgår av diagrammet att linjerna avviker från varandra lite. 

Medelvärdet av friktionskoefficienterna för den första och andra riktningen håller 

sig runt 1,2. Figur 17 visar också att friktionskoefficienternas spridning, som visas 

med prickade linjer, för den första riktningen är lite större än för den andra för 

samma typ av provkroppar.  

 

Figur 17: Medelvärden för statiska friktionskoefficienter för cirkelsågade provkroppar av LVL av 

barrträ. Den blå linjen är medelvärdet för den 1:a riktningen och den röda är medelvärdet för den 2:a 

riktningen. De prickade linjerna avser ± en standardavvikelse för respektive riktning. 

Bandslipad: Friktionskoefficienternas medelvärde, för varje bandslipad provkropp, 

beräknades för båda riktningar och visas i Figur 18. Båda riktningar avviker från 

varandra med cirka 0,3 förutom provkropp 5 där de erhåller nästan lika värden. 
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Figur 18: Medelvärden för statiska friktionskoefficienter för bandslipade provkroppar av LVL av 

barrträ. Den blå linjen är medelvärdet för den 1:a riktningen och den röda är medelvärdet för den 2:a 

riktningen. De prickade linjerna avser ± en standardavvikelse för respektive riktning. 

Bandsågad: Friktionskoefficienternas medelvärde, för varje bandsågad provkropp, 

beräknades för båda riktningarna och visas i Figur 19. Medelvärdet av båda 

riktningarna avviker från varandra med cirka 0,1 för alla provkroppar förutom 

provkropp 4 där de har lika värden.  

 

Figur 19:Medelvärden för statiska friktionskoefficienter för bandsågade provkroppar av LVL av 

barrträ. Den blå linjen är medelvärdet för den 1:a riktningen och den röda är medelvärdet för den 2:a 

riktningen. De prickade linjerna avser ± en standardavvikelse för respektive riktning. 
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Hyvlad: Friktionskoefficienternas medelvärde för varje hyvlad provkropp 

beräknades för båda riktningar och visas i Figur 20. Värdena sprider sig lika mycket 

i båda riktningar. Dessutom framkom att friktionskoefficientens medelvärde skiljer 

sig lite i båda riktningar förutom provkropp 5 som visar en skillnad med cirka 0,3. 

 

Figur 20: Medelvärden för statiska friktionskoefficienter för planhyvlade provkroppar av LVL av 

barrträ Den blå linjen är medelvärdet för den 1:a riktningen och den röda är medelvärdet för den 2:a 

riktningen. De prickade linjerna avser ± en standardavvikelse för respektive riktning. 

5.1.3 Spridning för samma provkropp  

Cirkelsågad: I Figur 21 och Tabell 4 sammanställs alla framtagna 

friktionskoefficienter för varje enskilt försök för respektive provkropp. Det visas att 

medelvärdena för friktionskoefficienterna för båda riktningar är ganska lika. 

Spridning av värden i den första riktningen är större än i den andra. I provkropp 2, 3 

och 4 märks större avvikelser, jämfört med de andra provkropparna i den första 

riktningen. 
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a) 1:a riktning              b) 2:a riktning 

 

  

Figur 21: Statiska friktionskoefficienter för de tio försöken med LVL av barrträ cirkelsågade 

provkropparna i båda riktningarna.  

I Tabell 4 visas den statiska friktionskoefficientens medelvärde för de cirkelsågade 

provkropparna i båda riktningarna. Standardavvikelser visas också för varje 

friktionskoefficient samt ett medelvärde för båda riktningarna. Medelvärdet av 

statiska friktionskoefficienter för alla fem provkroppar i båda riktningarna visar ett 

medelvärde på 1,18 för den första riktningen och ett medelvärde på 1,16 för den 

andra riktningen. Dessutom skiljer sig medelvärden för standardavvikelsen mellan 

båda riktningar med ett värde på 0,04. 

Tabell 4: Statiska friktionskoefficientmedelvärden (𝜇𝑠𝑀) och standardavvikelser (SDV) för alla tio 

försök för cirkelsågade provkroppar av LVL av barrträ.  

 

 Cirkelsåg 

1:a riktning 2:a riktning 

𝝁𝒔𝑴 SDV 𝝁𝒔𝑴 SDV 

Provkropp 1 1,19 (±)0,07 1,13 (±)0,12 

Provkropp 2 1,07 (±)0,12 1,14 (±)0,07 

Provkropp 3 1,16 (±)0,16 1,13 (±)0,14 

Provkropp 4 1,29 (±)0,22 1,24 (±)0,07 

Provkropp 5 1,21 (±)0,09 1,16 (±)0,14 

Provkropp 1-5  1,18 (±)0,16 1,16 (±)0,12 

 

Bandslipad: I Figur 22 visas alla statiska friktionskoefficienter för alla provkroppar 

som är ytbehandlade med bandslip. Provkropparna 2, 3 och 5 avviker mest vid den 

andra riktningen i jämförelse med andra provkroppar.  
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a) 1:a riktning b) 2:a riktning 

 

Figur 22: Statiska friktionskoefficienter av de tio försök av LVL av barrträ bandslipade provkropparna 

i båda riktningar. 

I Tabell 5 visas statiska friktionskoefficientmedelvärden för varje bandslipad 

provkropp i båda riktningarna. Statistiska standardavvikelser visas också för varje 

friktionskoefficient samt ett medelvärde för varje riktning sammanställs för bägge 

riktningarna. Medelvärdet för de uppmätta statiska friktionskoefficienterna för den 

första riktningen är 1,51 och för den andra riktningen 1,84. Provkropp 3 i andra 

riktningen har största friktionskoefficient på 2,04 som påverkar medelvärdet för 

provkropparna i andra riktningen. Dessutom skiljer sig medelvärden för 

standardavvikelsen mellan båda riktningar med ett värde på 0,08.  

Tabell 5: Statiska friktionskoefficientmedelvärden (𝜇𝑠𝑀) och standardavvikelser (SDV) av alla tio 

försök för bandslipade provkroppar av LVL av barrträ.  

 

 Bandslip  

1:a riktning 2:a riktning 

𝝁𝒔𝑴 SDV 𝝁𝒔𝑴 SDV 

Provkropp 1 1,35 (±)0,08 1,67 (±)0,14 

Provkropp 2 1,53 (±)0,07 1,89 (±)0,19 

Provkropp 3 1,59 (±)0,08 2,04 (±)0,18 

Provkropp 4 1,45 (±)0,04 1,82 (±)0,14 

Provkropp 5 1,62 (±)0,14 1,77 (±)0,20 

Provkropp 1-5  1,51 (±)0,13 1,84 (±)0,21 

 

Bandsågad: För träprovkropparna som är bandsågade, visar alla försök för båda 

riktningar stor spridning av statiska friktionskoefficienter, se Figur 23.  
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Figur 23: Statiska friktionskoefficienter av de tio försök av LVL av barrträ bandsågade provkropparna 

i båda riktningar. 

I Tabell 6 visas medelvärden för de statiska friktionskoefficienterna och 

standardavvikelser för varje bandsågad provkropp i båda riktningarna. Medelvärden 

för statiska friktionskoefficienter för båda riktningarna ligger på 1,52 och 1,67 för 

den första riktningen respektive för den andra riktningen. Dessutom skiljer sig 

medelvärden för standardavvikelsen mellan båda riktningar med ett värde på 0,07. 

Tabell 6: Statiska friktionskoefficientmedelvärden (𝜇𝑠𝑀) och standardavvikelser (SDV) av alla tio 

försök för bandsågade provkroppar av LVL av barrträ.  

 

 Bandsåg 

1:a riktning 2:a riktning 

𝝁𝒔𝑴 SDV 𝝁𝒔𝑴 SDV 

Provkropp 1 1,55 (±)0,23 1,75 (±)0,39 

Provkropp 2 1,69 (±)0,19 1,82 (±)0,15 

Provkropp 3 1,51 (±)0,24 1,65 (±)0,30 

Provkropp 4 1,42 (±)0,26 1,42 (±)0,26 

Provkropp 5 1,45 (±)0,19 1,71 (±)0,24 

Provkropp 1-5  1,52 (±)0,25 1,67 (±)0,32 

 

Statiska friktionskoefficienter för de planhyvlade träprovkropparna visas i Figur 24 

nedan. Spridningen av värdena är relativt lika för båda riktningarna förutom för 

provkropp 5 i den första riktningen.  

 

 

 

 
a) 1:a riktning b) 2:a riktning 
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Figur 24: Statiska friktionskoefficienter för de tio försöken med LVL av barrträ planhyvlade 

provkroppar i båda riktningarna. 

Hyvlad: I Tabell 7 visas den statiska friktionskoefficientens medelvärde och 

standardavvikelse för varje hyvlad provkropp i båda riktningarna. Medelvärdena för 

statiska friktionskoefficienter för båda riktningarna ligger på 0,80 samt 0,67 för den 

första respektive för den andra riktningen. Dessutom skiljer sig medelvärden för 

standardavvikelsen mellan båda riktningar med ett värde på 0,02. 

Tabell 7: Statiska friktionskoefficientmedelvärden (𝜇𝑠𝑀) och standardavvikelser (SDV) av alla tio 

försök för planhyvlade provkroppar av LVL av barrträ.  

 

 Planhyvel 

1:a riktning 2:a riktning 

𝝁𝒔𝑴 SDV 𝝁𝒔𝑴 SDV 

Provkropp 1 0,88 (±)0,06 0,79 (±)0,05 

Provkropp 2 0,73 (±)0,06 0,62 (±)0,04 

Provkropp 3 0,76 (±)0,06 0,65 (±)0,09 

Provkropp 4 0,71 (±)0,07 0,66 (±)0,07 

Provkropp 5 0,94 (±)0,09 0,63 (±)0,03 

Provkropp 1-5  0,80 (±)0,11 0,67 (±)0,09 

5.2 Resultat för LVL av bokträ 
På liknande sätt som för LVL av barrträ presenteras resultaten av försöken med 

LVL av bokträ. Detta avsnitt inleds med att presentera medelvärden för 

friktionskoefficienter för varje tillverkningssätt för att ge en helhetsbild av 

resultatet. Därefter visas spridningen av friktionskoefficienter mellan 

provkropparna, uppdelat beroende på tillverkningssättet. Till sist redovisas 

spridningen mellan de olika enstaka mätningarna för samma provkropp, uppdelat 

beroende på tillverkningssätt och mätriktningen. 
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5.2.1 Statiska friktionskoefficienter för olika tillverkningssätt 

Mätdata från alla tio försök för de fem provkropparna för varje tillverkningssätt 

sammanställdes för LVL av bokträ. Ett medelvärde och statisk standardavvikelse 

beräknades för respektive tillverkningssätt. Resultat av medelvärden och 

standardavvikelser för varje tillverkningssätt visas i Figur 25. Medelvärdena visade 

att bandsågade och bandslipade provkropparna hade de största statiska 

friktionskoefficienter på 0,97 respektive 0,89, medan de cirkelsågade och 

planhyvlade provkropparna hade de minsta värden på 0,62 respektive 0,60.  

 

Figur 25: Medelvärden för statiska friktionskoefficienter för LVL av bokträ för de olika 

tillverkningssätt. 

I Tabell 8 presenteras medelvärdena, standardavvikelserna och relativa 

standardavvikelser för varje tillverkningssätt på ett annat sätt för att jämföra 

resultaten. Tabell 8 visar att de bandslipade och bandsågade träbitarna har de högsta 

standardavvikelser på 0,17 respektive 0,16. Däremot har de planhyvlade och 

cirkelsågade träbitarna lägre standardavvikelse på 0,06 respektive 0,09. Även den 

relativa standardavvikelsen skiljer sig mycket mellan de olika tillverkningssätten. 

Där har planhyvlade provkroppar den minsta relativa standardavvikelsen på 10,0% 

medan bandslipade provkropparna har den största på 19,1%.  

Tabell 8: Medelvärden (𝜇𝑠𝑀), standardavvikelser (SDV) och relativa standardavvikelser (relSDV) av 

statiska friktionskoefficienter för LVL av bokträ för de olika tillverkningssätt. 

Tillverkningssätt   𝝁𝒔𝑴(-) SDV (-) relSDV (%) 

Cirkelsåg 0,62 (±) 0,09 (±)14,52 

Bandslip 0,89 (±) 0,17 (±) 19,10 

Bandsåg 0,97 (±) 0,16 (±)16,50 

Planhyvel 0,60 (±) 0,06 (±)10,00 
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5.2.2 Spridning hos den statiska friktionskoefficientens medelvärde  

Cirkelsågad: Friktionskoefficienternas medelvärde av alla tio försök, för varje 

cirkelsågad provkropp, beräknades för båda riktningar och visas i Figur 26. Den blå 

linjen avser första riktning och den röda linjen är den andra riktning, där det framgår 

att linjerna följer varandra förutom provkropp 2 där de skiljer sig lite. Det vill säga 

att medelvärdet för den första riktning och medelvärdet för den andra riktningen för 

varje provkropp är nästan lika. Figuren visar också att friktionskoefficienternas 

spridning, som visas med prickade linjer, i den andra riktningen är större än den 

första för samma provkropp. 

 

Figur 26: Medelvärden för statiska friktionskoefficienter för cirkelsågade provkroppar av LVL av 

bokträ. Den blå linjen är medelvärdet för den 1:a riktning och den röda är medelvärdet för den 2:a 

riktningen. De prickade linjerna avser (±) standardavvikelse för respektive riktning. 

Bandslipad: Friktionskoefficienternas medelvärde för varje bandslipad provkropp 

beräknades för båda riktningar och visas i Figur 27. Båda riktningar har nästan 

samma värden, förutom en stor avvikelse för provkropp 4.  
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Figur 27: Medelvärden för statiska friktionskoefficienter för bandslipade provkroppar av LVL av 

bokträ. Den blå linjen är medelvärdet för 1:a riktning och den röda är medelvärdet för 2:a riktning. 

De prickade linjerna avser (±) standardavvikelse för respektive riktning. 

Bandsågad: Friktionskoefficienternas medelvärde av alla tio försök, för varje 

bandsågad provkropp, beräknades för båda riktningar och visas i Figur 28. I detta 

tillverkningssätt sprider sig värdena nästan lika mycket i båda riktningar. 

Medelvärdet av båda riktningar avviker från varandra mest vid provkropp 3 och 

skillnaden i statistisk friktionskoefficient uppgår till 0,2.  

 

Figur 28: Medelvärden för statiska friktionskoefficienter för bandsågade provkroppar av LVL av 

bokträ. Den blå linjen är medelvärdet för 1:a riktning och den röda är medelvärdet för 2:a riktning. 

De prickade linjerna avser (±) standardavvikelse för respektive riktning. 
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Hyvlad: Friktionskoefficienternas medelvärde för varje hyvlad provkropp 

beräknades för båda riktningar och visas i Figur 29. Värdena sprider sig lika mycket 

i båda riktningar.  

 

Figur 29: Medelvärden för statiska friktionskoefficienter för planhyvlade provkroppar av LVL av 

bokträ. Den blå linjen är medelvärdet för 1:a riktning och den röda är medelvärdet för 2:a riktning. 

De prickade linjerna avser (±) standardavvikelse för respektive riktning. 

5.2.3 Spridning av friktionskoefficienter för provkropparna  

Cirkelsågad: Figur 30 nedan visar mer utförligt varje statisk friktionskoefficient för 

varje cirkelsågad provkropp. Utifrån figuren utläses det att statiskt 

friktionskoefficientens medelvärde för båda riktningarna är ganska lika. Spridning 

av värden i den andra riktningen är större än den första. För provkropp 2 märks en 

större avvikelse, jämfört med de andra provkropparna i den andra riktningen.  
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a) 1:a riktning b) 2:a riktning 

 

Figur 30: Statiska friktionskoefficienter av de tio försök av LVL av bokträ cirkelsågade provkropparna 

i båda riktningar. 

I tabell 9 visas statiska friktionskoefficientmedelvärden för varje cirkelsågad 

provkropp i båda riktningar. Statistiska standardavvikelser visas också för varje 

friktionskoefficient samt ett medelvärde av varje riktning sammanställs för bägge 

riktningarna. Medelvärden för statiska friktionskoefficienter för båda riktningar 

visar närliggande värden på 0,61 och 0,63 för första riktningen respektive andra 

riktningen. Dessutom skiljer sig medelvärden för standardavvikelsen mellan båda 

riktningar med ett värde på 0,07. 

Tabell 9: Statiska friktionskoefficientmedelvärden (𝜇𝑠𝑀) och standardavvikelser (SDV) för alla tio 

försök för cirkelsågade provkroppar av LVL av bokträ.  

 

 Cirkelsåg 

1:a riktning 2:a riktning 

𝝁𝒔𝑴 SDV 𝝁𝒔𝑴 SDV 

Provkropp 1 0,60 (±)0,03 0,66 (±)0,04 

Provkropp 2 0,63 (±)0,06 0,80 (±)0,16 

Provkropp 3 0,57 (±)0,06 0,53 (±)0,02 

Provkropp 4 0,65 (±)0,04 0,60 (±)0,06 

Provkropp 5 0,63 (±)0,04 0,57 (±)0,04 

Provkropp 1-5  0,61 (±)0,05 0,63 (±)0,12 

 

Bandslipad: I Figur 31 visas alla statiska friktionskoefficienter för alla provkroppar 

som är ytbehandlade med bandslip. Värdena sprider sig i den andra riktningen mer 

än den första. Alla värden för provkropp 4 i den andra riktningen avviker sig mycket 

från medelvärdet.  
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a) 1:a riktning b) 2:a riktning 

  
 

 

Figur 31: Statiska friktionskoefficienter av de tio försök av LVL av bokträ bandslipade provkropparna 

i båda riktningar. 

I Tabell 10 visas statiska friktionskoefficientmedelvärden för varje bandslipad 

provkropp i båda riktningar. Statistiska standardavvikelser visas också för varje 

friktionskoefficient samt ett medelvärde av varje riktning sammanställs för båda 

riktningarna. Medelvärdet av statiska friktionskoefficienter för båda riktningar visar 

en liten skillnad i värdena: 0,82 och 0,96 för första riktningen respektive andra 

riktningen. Provkropp 4 i den andra riktningen har största friktionskoefficient på 

1,37 vilket påverkat medelvärdet för alla provkroppar i den andra riktningen. 

Dessutom skiljer sig medelvärden för standardavvikelsen mellan båda riktningar 

med ett värde på 0,12. 

Tabell 10: Statiska friktionskoefficientmedelvärden (𝜇𝑠𝑀) och standardavvikelser (SDV) av alla tio 

försök för bandslipade provkroppar av LVL av bokträ.  

 

 Bandslip 

1:a riktning 2:a riktning 

𝝁𝒔𝑴 SDV 𝝁𝒔𝑴 SDV 

Provkropp 1 0,81 (±)0,09 0,83 (±)0,08 

Provkropp 2 0,91 (±)0,10 0,87 (±)0,10 

Provkropp 3 0,82 (±)0,07 0,88 (±)0,09 

Provkropp 4 0,87 (±)0,11 1,37 (±)0,13 

Provkropp 5 0,71 (±)0,05 0,82 (±)0,05 

Provkropp 1-5  0,82 (±)0,11 0,96   (±)0,23 

 

Bandsågad: För träprovkropparna som är bandsågade, visar alla försök för båda 

riktningar stor spridning av statiska friktionskoefficienter, se Figur 32. Stora 
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avvikelser sker vid provkropparna 1 och 2 i båda riktningar samt provkropp 3 i den 

andra riktningen.   

  

Figur 32: Statiska friktionskoefficienter av de tio försök av LVL av bokträ bandsågade provkropparna 

i båda riktningar. 

I Tabell 11 visas den statiska friktionskoefficientens medelvärde och 

standardavvikelse för varje bandsågad provkropp i båda riktningarna. Medelvärden 

för statiska friktionskoefficienter för båda riktningar visar en liten skillnad i värdena 

på 0,96 och 0,98 för första riktningen respektive andra riktningen. Dessutom skiljer 

sig medelvärden för standardavvikelsen mellan båda riktningar med ett värde på 

0,01. 

Tabell 11: Statiska friktionskoefficientmedelvärden (𝜇𝑠𝑀) och standardavvikelser (SDV) av alla tio 

försök för bandsågade provkroppar av LVL av bokträ.  

 

 Bandsåg 

1:a riktning 2:a riktning 

𝝁𝒔𝑴 SDV 𝝁𝒔𝑴 SDV 

Provkropp 1 0,80 (±)0,08 0,84 (±)0,15 

Provkropp 2 1,04 (±)0,20 0,98 (±)0,14 

Provkropp 3 0,96 (±)0,14 1,17 (±)0,11 

Provkropp 4 0,98 (±)0,06 1,02 (±)0,06 

Provkropp 5 1,02 (±)0,09 0,84 (±)0,11 

Provkropp 1-5  0,96 (±)0,15 0,98 (±)0,16 

 

Hyvlad: Statiska friktionskoefficienter för planhyvlade träprovkropparna visas i 

Figur 33 nedan. Spridningen av värdena är relativt lika för båda riktningar. 

Provkropparnas medelvärde är ganska nära och är lite större i den första riktningen. 

 
 

a) 1:a riktning b) 2:a riktning 
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Figur 33: Statiska friktionskoefficienter av de tio försök av LVL av bokträ planhyvlade provkropparna 

i båda riktningar. 

I Tabell 12 visas statiska friktionskoefficientmedelvärden och statiska 

standardavvikelser för varje hyvlad provkropp i båda riktningar. Medelvärden för 

statiska friktionskoefficienter för båda riktningar visar en liten skillnad och ligger på 

0,62 och 0,57 för första riktningen respektive andra riktningen. Båda riktningarna 

har samma standardavvikelse.  

Tabell 12: Statiska friktionskoefficientmedelvärden (𝜇𝑠𝑀) och standardavvikelser (SDV) av alla tio 

försök för planhyvlade provkroppar av LVL av bokträ.  

 

 Planhyvel 

1:a riktning 2:a riktning 

𝝁𝒔𝑴 SDV 𝝁𝒔𝑴 SDV 

Provkropp 1 0,55 (±)0,02 0,52 (±)0,05 

Provkropp 2 0,65 (±)0,04 0,58 (±)0,05 

Provkropp 3 0,61 (±)0,05 0,57 (±)0,05 

Provkropp 4 0,68 (±)0,02 0,59 (±)0,06 

Provkropp 5 0,67 (±)0,03 0,61 (±)0,06 

Provkropp 1-5  0,63 (±)0,06 0,57 (±)0,06 

  

 
 

a) 1:a riktning b) 2:a riktning 
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6 Analys 

I detta kapitel redovisas analyser av resultaten. Kapitlet inleds med att jämföra 

medelvärden för friktionskoefficienterna för båda typerna av LVL för att ge en 

helhetsbild av resultatet. Därefter jämförs friktionskoefficienterna för varje 

tillverkningssätt och för alla fem provkroppar i båda riktningar. Till sist redovisas 

friktionskoefficienterna för alla försök i varje riktning och för alla tillverkningssätt.  

6.1 Statisk friktionskoefficient 
En jämförelse mellan Figur 17 och Figur 26 visar att medelvärdena för de statiska 

friktionskoefficienterna för LVL av barrträ är högre än medelvärdena för LVL av 

bokträ. I Figur 34 sammanfattas medelvärden för båda typer av LVL för respektive 

tillverkningssätt. I alla tillverkningssätten har LVL av barrträ högre 

friktionskoefficienter i jämförelse med LVL av bokträ. För LVL av barrträ är det 

största värdet för bandslip på 1,67 medan för LVL av bokträ är det största värdet för 

bandsåg på 0,97. Det minsta värdet för båda typerna av LVL är för planhyvel på 

0,73 samt 0,60 för LVL av barrträ respektive LVL av bokträ.  

Anledningen till det är att LVL av barrträ har mindre densitet än LVL av bokträ. 

Detta resultat överensstämmer således med studien av Lemoine, McMillin & 

Manwiller (1970).  

 

Figur 34: Medelvärden för statiska friktionskoefficienter för båda typer av LVL, uppdelat efter 

tillverkningssätt. 

Utifrån resultatet i kapitel 5 syns det att standardavvikelser för LVL av barrträ är 

högre än LVL av bokträ, se Figur 35. I jämförelsen mellan Figur 34 och Figur 35, 

visas en korrelation mellan friktionskoefficient och standardavvikelse. Sambandet är 

att större spridning av mätningar uppkommer vid högre friktionskoefficienter; det 

vill säga att ju större friktionskoefficienten är desto större är standardavvikelsen.  
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Figur 35: Medelvärden för standardavvikelser för båda typer av LVL och för alla tillverkningssätt. 

6.2 Jämförelse av statiska friktionskoefficienter med hänsyn till 

tillverkningssätt 
Utgående från resultaten redovisas medelvärden för de statiska friktionskoefficien-

terna för varje provkropp av LVL av barrträ i Figur 36a. Det syns att de planhyvlade 

provkropparna har de klart lägsta friktionskoefficienter. Däremot har de bandsågade 

och bandslipade provkropparna högsta friktionskoefficienter.  

På samma sätt redovisas medelvärden för de statiska friktionskoefficienterna för 

varje provkropp av LVL av bokträ i Figur 36b. Det syns att de planhyvlade och 

cirkelsågade provkropparna har de lägsta friktionskoefficienterna till skillnad från 

de bandsågade och bandslipade provkropparna som har höga friktionskoefficienter.  

 
a) LVL av barrträ b) LVL av bokträ 

 

Figur 36: Medelvärden för statiska friktionskoefficienter per provkropp och tillverkningssätt. 



 

39 

 

Båda typer av LVL visar samma trend om de olika tillverkningssätten jämförs, det 

vill säga högre friktionskoefficienter för de bandsågade och bandslipade 

provkropparna och lägre friktionskoefficienter för de cirkelsågade och planhyvlade 

provkropparna. Detta beror på att bandslip och bandsåg skapar grövre ytor vid 

sågning av trämaterialet. En grov yta betyder mer toppar och dalar och många så 

kallade kalla svetsar bildas mellan provkropparna när de kommer i kontakt med 

varandra. Det överensstämmer med Gemant (2004) som förklarar att dessa svetsar 

förhindrar ytorna från att glida över varandra och därför behövs det en större kraft 

för att provkropparna ska börja glida.  

De hyvlade provkropparna var relativt släta jämfört med provkropparna med de 

andra tillverkningssätten. De har ändå höga friktionskoefficienter i jämförelse med 

andra materialkombinationer som stål mot grafit som har en låg friktionskoefficient 

av 0,10 enligt TeachEngineering (2019). Detta stämmer överens med Huang och 

Yang (2014) som beskriver att även på ytor som anses vara släta och jämna finns 

det osynliga toppar och dalar som utgör förbindelsepunkter mellan ytorna i kontakt 

och orsakar friktion.  

6.3 Jämförelse av statiska friktionskoefficienter med hänsyn till 

riktning  
Friktionskoefficienter från alla försök med LVL av barrträ har sammanställts 

oberoende av tillverkningssätt samt för båda riktningarna i Figur 37a. Den blå linjen 

redovisar friktionskoefficienterna för den första riktningen och den röda linjen för 

den andra riktningen. Det märks att för de flesta försöken är friktionskoefficienterna 

för den andra riktningen är mindre än friktionskoefficienterna för den första 

riktningen.  

På samma sätt sammanställs friktionskoefficienterna av alla försök med LVL av 

bokträ som genomfördes i två riktningar, se Figur 37b. Även här är 

friktionskoefficienterna för den andra riktningen, för de flesta försöken, mindre än 

på den första riktningen, förutom några stora avvikelser i mitten av figuren som 

motsvarar försöken med de bandslipade provkropparna.  

 
a) LVL av barrträ b) LVL av bokträ 

 

Figur 37: Statiska friktionskoefficienter av alla försök i varje riktning. 
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Efter att de första tio försöken genomfördes för den första riktningen kunde det inte 

uteslutas att ojämnheter eller fragmenten uppstår på grund av skrovligheter och 

andra fasta material mellan träytorna på grund av sågningen. Det följer 

beskrivningen av Atack & Tabor (1958) som förklarar att deformationer och 

plöjning sker när träytorna glider mot varandra. När försöken genomfördes för den 

andra riktningen fanns dessa ojämnheter med de andra toppar och dalar av 

provkropparnas ytor. Det i sin tur påverkade friktionskraften och ökade den statiska 

friktionskoefficienten. Detta hänger ihop med Bhushan (2013) som beskriver 

plöjningens påverkan, på makroskopisk nivå, på den statiska friktionskoefficienten 

av ytorna i kontakt. 
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7 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras teori och valet av metod. Därefter diskuteras resultat som 

erhölls och möjliga faktorer som kan ha påverkat dem. En diskussion förs även 

kring svårigheter under arbetets gång samt personliga tankar tas upp. Till sist 

presenteras eventuella förbättringar och förslag på fortsatta studier. 

7.1 Teori och metod 
Tillräckligt med studier och litteratur om friktion mellan träytor kunde inte hittas. 

Framförallt finns det en stor informationsbrist när det gäller friktionskoefficienter 

mellan träytor, till skillnad från friktion mellan stål och trä. Det beror på att det finns 

fler tillämpningsområden där det förekommer friktion mellan stål och trä i 

byggsammanhang, exempelvis i träförband. Det medförde att inga trovärdiga källor 

och referenser som redovisar friktionskoefficienter mellan träytor hittades för att 

kunna jämföra med arbetets resultat. Trots detta kunde slutsatser dras av 

friktionsbeteende genom att undersöka studier av friktion mellan stål och trä. 

Att studera två typer av LVL med samma tillverkningssätt och samma antal försök 

möjliggjorde en direkt jämförelse. Fem par provkroppar testades för varje 

tillverkningssätt vilket gav ett rimligt antal försök för att erhålla trovärdiga data 

inom den givna tidsramen. Totalt genomfördes 100 försök för varje tillverkningssätt 

vilket resulterade i sammanlagt 800 försök. Detta gav ett stort numeriskt underlag 

och de medelvärden som erhölls kan därför förväntas stämma förhållandevis väl om 

försöken skulle upprepas. 

I experimentet användes bara en vinkelmätare. För resultatets skull vore det bättre 

att ha använt två olika vinkelmätare som mäter lutningen samtidigt eftersom ett 

medelvärde av båda avläsningarna skulle kunna tas. På detta sätt skulle en 

jämförelse av mätningar kunna göras direkt och potentiella fel upptäckas. 

Vinkelmätaren kalibrerades dock på ett bord med noll lutning i laboratoriet innan 

experiment genomfördes, vilket ökade mätningens tillförlitlighet.  

Anledningen till användning av två riktningar när experimenten utfördes var att få 

noggranna resultat. Om provkropparnas träytor var sneda vid tillverkningen, som 

var fallet för vissa provkroppar, kan felen jämnas ut. Till exempel om 

provkropparna sågades snett med tre graders vinkelfel och det fås en vinkel av 27 

grader i den första riktningen, erhålls en vinkel av 33 grader i den andra riktningen. 

Det vill säga att medelvärdet dock blir 30 grader. 

7.2 Resultat 
Resultaten som erhölls från de båda typerna av LVL visar att ytstrukturen har stor 

påverkan på friktionskoefficienter vilket stämmer överens med de teoretiska 

utgångspunkterna. Mot den bakgrunden förklaras varför högre friktionskoefficienter 

erhölls vid grövre ytor. Det var svårt att avgöra vilken yta som var grövst mellan de 

bandsågade och bandslipade provkropparna genom optisk betraktelse eller med 

handen. Det som skulle kunna göras är att mäta ytans grovhet med noggrannare 

verktyg som till exempel en profilmätare.  
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Det förekom höga friktionskoefficienter vid vissa försök för samma provkropp, trots 

att genomförandet av försöken var identiska. Till exempel hade bandslipad 

provkropp 4 av LVL av bokträ en hög friktionskoefficient i den andra riktningen. 

Ingen tydlig orsak till detta hittades men det kan bero på att sågtekniken påverkat 

ytstrukturen. För cirkelsågad provkropp 2 av LVL av bokträ, i den andra riktningen, 

visade de första fyra försöken höga friktionskoefficienter som avviker från 

medelvärdet, trots att provkropparna var tillverkade på samma sätt som de andra. 

Inga kvistar eller ojämnheter upptäcktes som borde ha påverkat 

friktionskoefficienterna. 

7.3 Förslag för fortsatta studier 
Det är tydligt att det behövs flera studier inom friktionsområdet mellan träytor för 

att samla in ett större numeriskt underlag om friktionskoefficienter. Som tidigare 

nämnts finns det flera faktorer som påverkar friktion i trämaterialet och därför bör 

fler studier med varierande förhållanden genomföras. Man skulle även kunna 

studera friktion mellan LVL träytor vinkelrätt fiberriktning och friktion mellan LVL 

träytor med olika fuktinnehåll och temperaturförhållanden.   
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8 Slutsatserna 

Det finns flera faktorer som påverkar den statiska friktionskoefficienten mellan 

träytor som träslaget, fukthalt, och ytstruktur. I det här arbetet användes två typer av 

LVL från barr- respektive bokträ (Kerto® från Metsä Wood och LVL av bokträ från 

Pollmeier). Provkropparna förvarades och testen genomfördes vid ett klimat av 64 

% RF och 20 °C. Fyra olika tillverkningssätt av provkroppar användes: cirkelsåg, 

bandslip, bandsåg och planhyvel. Följande slutsatser kan dras:  

● Ju grövre en träyta är desto högre är den statiska friktionskoefficienten.  

● Ju mindre densitet ett trämaterial har desto större är den statiska 

friktionskoefficienten.  

● De provade tillverkningssätten visar att ytbearbetningen av trä har stor 

betydelse för friktionskoefficienten. Därför är det viktigt att välja rätt typ av 

sågning för att få en låg eller hög friktionskoefficient.
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