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Förord 
I augusti 2006 träffades ett avtal mellan Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
KK-stiftelsen, och Växjö universitet, VXU, om genomförande och finansiering av projektet 
Högre värdeutbyte genom våt- och torrlimning av sågade sidobrädor till 
egenskapsoptimerade träprodukter för byggmarknaden (KK-stiftelsens diarenummer 
2005/0283). Projektets syfte har varit att undersöka möjligheterna att förbättra det 
ekonomiska utbytet i sågverksindustrin genom att våtlimma sidobräder av gran till 
konstruktionsbalkar för byggmarknaden. 

Företagen Södra Timber AB och Innovativ Vision AB har medverkat som industriella 
finansiärer och partners medan VXU och SP Trätek deltagit som forskningsutförare. Projektet 
har drivits av en projektgrupp där följande personer medverkat: 

• Tomas Bengtsson, teknisk chef, Södra Timber, 
• Johan Blixt, produktivitetschef, Södra, 
• Bertil Enquist, forskningsingenjör, Växjö universitet, 
• Bo Källsner, adjungerad professor, Växjö universitet och SP Trätek, 
• Claes Nelsson, tekn.lic., Innovativ Vision AB, 
• Jan Oscarsson, civ.ing., SP Trätek, 
• Hans Petersson, professor, Växjö universitet, tillika projektledare, 
• Erik Serrano, professor, Växjö universitet, 
• Magdalena Sterley, tekn.lic., SP Trätek, och 
• Rickard Svensson, tekn.lic., Södra Timber. 

I föreliggande slutrapport redovisas utförda aktiviteter och resultat under projektperioden 1 
augusti 2006 – 31 december 2008. 

Växjö den 19 december 2008 
 
Hans Petersson 
Projektledare och professor vid Växjö universitet 



   

 iv

 



   

 v

Sammanfattning 
Projektets syfte har varit att undersöka möjligheterna att använda sidobräder av gran för 
tillverkning av våtlimmade balkar för byggmarknaden och därigenom erhålla produkter som 
dels är svåra att få fram ur centrumutbyte, dels kan bidra till förbättrad lönsamhet i 
sågverksindustrin. 

Formstabilitet, hållfasthet och styvhet för våtlimmade balkar med tvärsnittsdimensionen 
50×300 mm2 och längderna 4850 resp. 5200 mm har undersökts och jämförts med 
motsvarande torrlimmade produkter. De resultat som framkommit är mycket lovande. Trots 
att balkarna tillverkats av ett osorterat sortiment bräder visar genomförda provningar att 
produkten har goda förutsättningar att kunna konkurrera med såväl limträ i klass L40 som 
konstruktionsvirke i klass K35. Dessutom uppfylls de krav på måttavvikelser som ställs i det 
föreliggande (juni 2008) förslaget till ny harmoniserad standard för limträ [1].  

Balkarnas våtlimmade limfogar har undersökts med avseende på tekniska egenskaper som 
brottenergi, korttidshållfasthet och risk för delaminering. Delamineringsprovning innebär att 
limfogen först utsätts för upprepade uppfuktningar och uttorkningar t.ex. genom kokning eller 
autoklavbehandling, varefter man mäter hur stor andel av limfogen som släppt. Resultaten 
visar att fogarna kan uppfylla de krav som ställs på limfogar för användning såväl inom- som 
utomhus i lastbärande konstruktioner. 

För att i framtiden kunna sortera fram ett bättre sortiment sidobräder för tillverkning av balkar 
har en metod för skanning av fibervinkel och snedfibrighet på brädytor vidareutvecklats och 
implementerats. 
 

 

 

 

Nyckelord: våtlimning, grönlimning, sidobräder, skanning,  
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Abstract 
The purpose of this project was to investigate the possibilities to manufacture wet-glued 
laminated beams for load bearing applications from Norway spruce side board lamellae and 
by that achieve products that are difficult to obtain from the centre yield of a log and also 
contribute to increased profitability in the sawmill industry. 

Properties such as shape stability, strength and stiffness of wet glued beams with cross-
sectional dimensions 50×300 mm2 and lengths 4850 and 5200 mm were analysed and 
compared with corresponding dry glued products. The results obtained are very promising. 
Despite the fact that the beams were produced from a batch of unsorted boards, the performed 
tests showed that the product has the necessary qualities to be competitive in relation to both 
glued laminated timber of grade L40 and structural strength graded timber of grade C35. 
Requirements concerning limitations for geometrical characteristics as expressed in a 
proposal for a new harmonised glulam standard [1] are also met. 

The bond line of the wet glued beams was analysed regarding mechanical properties such as 
fracture energy, local strength and wood failure percentage after cyclic boiling and drying 
treatments. The results showed that the bonds are able to comply with requirements 
concerning bond lines to be used in indoor as well as outdoor constructions for structural 
applications. 

To be able to improve the quality of boards for use as lamellae in wet glued beams, a method 
for scanning the slope of grain and disturbance of grain on board surfaces was also further 
developed and implemented. 

 
 
 
 
 
 
 
Key words: wet gluing, green gluing, side boards, scanning. 
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Inledning och bakgrund 
Virke som skall användas i bärande konstruktioner måste ha tillräcklig hållfasthet, styvhet och 
formstabilitet. Träindustrin har tidigare ägnat störst uppmärksamhet åt de båda förstnämnda 
egenskaperna, men på senare år har problemet med virkets formändringar under och efter 
sågning och torkning uppmärksammats allt mer. Dålig formstabilitet, främst vridning, hos 
byggnadsvirke orsakar extraarbete och kassationer på byggplatser och en följd av detta är att 
andra byggnadsmaterial under lång tid tagit marknadsandelar från materialet trä. 

Samtidigt finns hos sågverksindustrin ett stort intresse av att utveckla nya områden för 
användning av så kallade sidobräder av gran, dvs de konsekvensprodukter som sågas från de 
yttre delarna av en granstock. Utvecklingsbehovet förklaras av att denna produkt uppvisar 
dålig lönsamhet, vilket har stor betydelse för företagens totala ekonomi eftersom sidobräder 
utgör ca 30 % av den volym som faller ut vid sönderdelningen på ett sågverk. En intressant 
förutsättning som tidigare inte exploaterats i någon större utsträckning är att trämaterialets 
konstruktiva egenskaper förbättras med avståndet från stockens centrum. Exempelvis har 
veden närmast bark i äldre träd ofta ungefär dubbelt så hög elasticitetsmodul (styvhet) i 
fiberriktningen som veden vid märg. Eftersom det finns en korrelation mellan styvhet och 
hållfasthet innebär det att också vedens hållfasthet ökar med avståndet från centrum på en 
sågad stock. Den grundläggande idén i projektet är därför att välja ut och limma ihop 
sidobräder i grönt tillstånd, dvs före torkning, på ett sätt som innebär att brädernas goda 
materialtekniska egenskaper tillvaratas, produkternas formstabilitet säkerställs och 
försäljningspriset per kubikmeter limmad produkt blir så högt att värdeutbytet blir väsentligt 
bättre än för motsvarande volym bräder. 

Under 2004 genomfördes på initiativ av Södra Timber en förstudie i syfte att undersöka 
möjligheten att få ut ett bättre pris för sidobräder genom parvis våtlimning av bräder, flatsida 
mot flatsida, till förädlade produkter för byggmarknaden. Aktörer var Södra Timber Traryd, 
VXU och SP Trätek samt leverantörer av lim och limutrustning. De viktigaste resultaten var 

• att våtlimning gav en klart bättre limfogskvalitet än förväntat, 
• att hållfastheten hos de limmade produkterna blev högre än för vanligt sågat virke med 

samma dimensioner och virkeskvalitet, och 
• att formstabiliteten hos de undersökta limningsalternativen måste förbättras. 

Trots problemen med formstabilitet bedömde Södra Timber att utfallet av projektet var så 
intressant att företaget våren 2005 beslutade att satsa resurser på fortsatta undersökningar. 

Mål  
Målsättningen med det i denna rapport redovisade projektet har varit att skapa förutsättningar 
för högre värdeutbyte i sågverksindustrin genom våt- och torrlimning av sidobräder av gran 
till egenskapsoptimerade träprodukter för byggmarknaden. Produkterna skulle ha dimensioner 
som överstiger de som kan erhållas ur centrumutbyte, vilket innebär produkter med 
konstruktionshöjd större än 250 mm. En eller flera produktidéer som har lönsamhetspotential 
och som har förutsättningar att kunna certifieras, godkännas eller CE-märkas som 
byggprodukter i ett senare skede skulle tas fram. I den ursprungliga ansökan till KK-stiftelsen 
konkretiserades målsättningen i följande frågeställningar: 

• I vilken utsträckning uppfyller de i projektet framtagna produkterna gällande krav på 
hållfasthet, styvhet och formstabilitet? 

• Vilken kommersiell potential har produkter av limmade sidobräder på 
byggmarknaden? 
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• I vilken utsträckning kan kvalitetssortering av sidobräder förbättras genom skanning 
av fibervinkel och snedfibrighet på brädernas ytor? 

Projektidé 
Projektets grundidé har varit att studera våtlimningsteknikens möjligheter och samtidigt göra 
jämförelser med alternativet torrlimmade produkter. Undersökningarna har dels handlat om 
att utvärdera framtagna produkters hållfasthet, styvhet och formstabilitet, dels att bedöma 
våtlimningens produktionstekniska förutsättningar, bl.a. tekniker för torkning av limmade 
produkter med stora dimensioner. Därutöver har mekaniska egenskaper hos våtlimmade 
limfogar utvärderats. Den sistnämnda delen har inkluderat studier av hur limfogens kapacitet 
påverkas av brädernas ytstruktur före limning och presstrycket i fogen under den tid som 
limmet härdar. 

För att kunna välja ut och ”para samman” bräder på ett sätt som innebär att de limmade 
produkternas formstabilitet säkerställs har projektet även omfattat en vidareutveckling av 
algoritmer för skanning av snedfibrighet och fibervinkel på enskilda bräder. I denna del har 
Innovativ Vision AB spelat en central roll. Företaget utvecklar och levererar utrustning för 
kvalitets- och produktionsstyrning i träindustrin. Deras mest kända produkt är 
skanningssystemet WoodEye och en sådan utrustning har använts i projektet. 

Tillverkningsprocess – skillnader mellan våt- och torrlimning 
Genom våtlimning förväntas en betydligt mera kostnadseffektiv hantering av sidobräder 
jämfört med motsvarande process i torrt tillstånd. Tillverkningsprocesserna för våt- respektive 
torrlimning skiljer sig åt på avgörande punkter, se figurerna 1 och 2. 
 

 
Figur 1. Torrlimningsprocessen. 
 

 
Figur 2. Våtlimningsprocessen. 
 
Vid torrlimning torkas bräder på traditionellt sätt efter sågningen. Ändsprickor som 
uppkommer vid torkningen kapas bort i justerverket och den kupning som uppstår då vatten 
avgår från materialet hyvlas bort före limningen. Vid våtlimning förekommer inga 
ändsprickor och limningen görs med bräder som är raka och som därför endast behöver 
egaliseras. Det sistnämnda innebär att de ytor som skall limmas görs planparallella genom 
”lätt” hyvling. Mängden spill som då uppstår är väsentligt mindre än den som avlägsnas vid 
hyvling av torkade bräder. Våtlimning innebär således en möjlighet att förbättra utbytet. En 
annan fördel med att limma i rått tillstånd är att limningen sker tidigare i processen, vilket 
medför mindre styckehantering av sidobräder. Dessutom ger våtlimning betydande 
energibesparingar, eftersom den kan ske i rumstemperatur till skillnad från torrlimning som 
kräver förvärmning/varmpressning. 

En nackdel med våtlimning är att kraven på logistik mellan sönderdelning och limning ökar, 
eftersom de ytor som skall våtlimmas inte får torka. Dessutom krävs investeringar i nya 
produktionsanläggningar. Ett annat problem kan vara att de våtlimmade produkterna 
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formändras i samband med torkningen, men detta kan förebyggas genom att bräderna 
sorteras, väljs ut och paras samman på lämpligt sätt före limning.  

Projektplanering 
Efter undertecknande av projektavtalet mellan VXU och KK-stiftelsen ägnades hösten 2006 
åt detaljplanering av projektets aktiviteter och i januari 2007 togs följande beslut: 

• Projektets undersökningar inriktas på en byggbalk bestående av parallellimmade 
(flatsideslimmade) sidobräder. 

• Hållfasthet, styvhet och formstabilitet för våt- och torrlimmade balkar studeras genom 
två undersökningar. Resultaten från den första, Balkundersökning I, läggs till grund 
för den andra, Balkundersökning II. Undersökningarna utgår från den metodik som 
beskrivs i bilaga 1 SB-Balken. Limning och torkning av balkar sker vid Södra Timbers 
sågverk i Traryd eller Långasjö, medan tekniska analyser görs vid VXUs och SP 
Träteks laboratorier. 

• Problematiken vid torkning av våtlimmade balkar studeras, eftersom det då handlar 
om att torka limmade produkter med stora dimensioner.  

• En särskild undersökning av våtlimmade limfogars mekaniska egenskaper utförs och 
inkluderar bl.a. betydelsen av brädernas ytstruktur före limning. 

• Det vid limningen applicerade limtryckets betydelse för såväl limåtgång som 
limfogens tekniska egenskaper analyseras. 

• WoodEye-skannerns algoritmer för detektering av olika virkesegenskaper 
vidareutvecklas och möjligheterna att skanna rått virke undersöks. 

• Södra Timber utför en studie av de limmade balkarnas affärsmässiga potential. 

Balktillverkning, balkprovning och utveckling av skanningsalgoritmer 

Balkundersökning I 
Den första balkundersökningen inleddes i januari 2007 och syftade till att få fram indikationer 
på vilken teknisk prestanda som kan uppnås med våtlimning. Sidobräder med dimensioner 
21×120×4900 mm3 användes för att limma, klyva och hyvla 32 våtlimmade och 32 
torrlimmade balkar med dimensioner 50×300×4900 mm3, se figur 3-4. Inre lameller limmades 
kärna mot splint och de yttersta vändes med splintsidan utåt. Limmet som användes var ett 
enkomponents polyuretanlim godkänt för konstruktionslimning i torrt tillstånd. 
Tillverkningen gjordes vid Södra Timbers sågverk i Traryd under perioden mars-juni 2007. 
Produktionen försvårades av att den limpress som fanns till hands hade stora brister som man 
dessvärre inte lyckades komma till rätta med. Bland annat kunde endast hälften av ett önskat 
presstryck på 0,9-1,0 MPa uppnås, eftersom pressens stålkonstruktion bågnade då trycket 
närmade sig 0,5 MPa. De balkar som tillverkades bestod av ett osorterat sortiment bräder, 
vilket innebar att stora kvistar och andra defekter kunde förekomma. Någon skanning eller 
”matchning” av bräder för att förbättra balkarnas hållfasthet och formstabilitet ingick inte i 
undersökningen. 
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Före torkning hade balkarna en bredd (tjocklek) på 60 mm, vilket normalt är en dimension 
som erhålls från centrumutbyte med låg fuktkvot. De våtlimmade balkarna bestod dock av 
sidobräder, dvs splintved med en betydligt högre fuktkvot. Det innebar att balkarna måste 
torkas tillsammans med centrumutbyte med tjocklek t>60 mm. SP Trätek studerade därför 
Traryd-sågens torkprogram för centrumutbyte med t=75 mm. Enligt programmet sker 
nedtorkning till 17 % fuktkvot. Jämviktsfuktkvot för träprodukter som används i 
inomhusmiljö ligger oftast under 12 %, vilket innebär att en betydande uttorkning sker i det 
aktuella centrumutbytet efter det att produkterna byggts in i t.ex. bärande stommar. 
Fuktreduktionen medför att materialet krymper och formändras, vilket kan orsaka problem i 
den färdiga konstruktionen. Inom branschen förs därför diskussioner om behovet av ökad 
nedtorkning av byggvirke. För att beakta framtida krav på lägre fuktkvoter beslutades att de 
våtlimmade balkarna skulle torkas ner till 15 % fuktkvot. SP Trätek föreslog därför att det 
aktuella torkprogrammet skulle förlängas samt utökas med konditionering. Avsikten var att de 
våtlimmade balkarna (t=60 mm) därigenom skulle torkas till 15 %, samtidigt som plankorna 
(t=75 mm) i samma torksats skulle torkas till 17 %. Torkningen genomfördes enligt förslaget 
och balkarnas medelfuktkvot uppmättes därefter till 16,4 %, således något högre än förväntat. 

Efter tillverkningen transporterades balkarna till VXUs laboratorium där hållfasthet, styvhet 
och formstabilitet undersöktes. Av de torrlimmade balkarna, se figur 5, användes 17 stycken i 
ett examensarbete som utfördes av två VXU-studenter under våren 2007. Uppgiften bestod i 
att bygga och tekniskt utvärdera en ny bjälklagstyp, se figur 6. Resultaten visade att 
konstruktionens styvhetsegenskaper var väsentligt bättre än för motsvarande bjälklag med 
traditionell utformning. Examensarbetet belönades med 2007 års Träteknologipris som 
överlämnades i samband med Trämarknaden i Karlstad i november 2007. 
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Figur 4. Limmade balkar i första balk-
undersökningen, efter klyvning, torkning 
och hyvling. 

Figur 3. Limmade balkar i första balkundersök-
ningen, före klyvning, torkning och hyvling. 
Lameller limmades kärna mot splint. 
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      Figur 5. Torrlimmade balkar.   Figur 6. Bjälklag av torrlimmade balkar. 
 
Av de 32 våtlimmade balkarna kasserades 2 stycken på grund av mekanisk åverkan. Samtliga 
balkar som inte kasserats eller använts i det ovan nämnda bjälklaget, dvs 15 torrlimmade och 
30 våtlimmade, längdjusterades till 4850 mm och placerades i juni 2007 i ett klimatrum, se 
figur 7-8, med temperatur 20 oC och 50 % relativ fuktighet (RF). I början av september hade 
de uppnått fuktjämvikt med en fuktkvot på 10-11 %. Böjstyvhet och böjhållfasthet bestämdes 
då för samtliga kvarvarande torrlimmade balkar och för 16 våtlimmade balkar. Provning av 
böjhållfasthet innebär att balkar förstörs eftersom de böjs till brott, se figur 9-10. 
 

               
Figur 7. Balkar i klimatrum.   Figur 8. Balkändar, balkar i klimatrum. 

 
De återstående 14 våtlimmade balkarna användes för att undersöka formstabilitet i förhållande 
till fuktvariationer i omgivningen. Avsikten var att balkarna redan i september skulle 
formmätas med avseende på vridning, kupning, flatböj och kantkrok, men av skäl som 
framgår nedan försenades mätningarna och utfördes inte förrän i december. Därefter 
placerades balkarna på nytt i klimatkammare för att ”fuktas upp” i 20 oC, 90 % RF. Balkarnas 
fuktmässiga jämvikt i detta klimat inträder då deras fuktkvot uppgår till ca 18-20 %. Detta 
inträffade i slutet av mars 2008 då ny formmätning gjordes. I september mättes balkarnas 
form en sista gång efter att de återigen klimatiserats för 20 oC, 50 % RF. Slutligen bestämdes 
böjstyvhet och böjhållfasthet. 
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Figur 9. Försöksuppställning för provning av böj-
hållfasthet. 

Figur 10. Balk efter fullbordat böjbrott. 

Utveckling av WoodEye-skannerns algoritmer för detektering av virkesegenskaper 
Arbetet med att utveckla WoodEye-skannerns funktioner för detektering av virkesegenskaper 
har i första hand handlat om att ta fram och vidareutveckla algoritmer för mätning av 
fibervinkel och snedfibrighet. IV har svarat för huvuddelen av insatserna, men även VXU-
personal har varit starkt engagerad. Träfibrernas orientering på en träyta kan identifieras med 
hjälp av den s.k. trakeideffekt som uppstår då en träyta belyses med en punktlaser. Laserljus 
sprids lättare i fibrernas längdriktning jämfört med i riktningen tvärs fibrerna. När ljuset från 
lasern träffar ytan på en träbit bildas därför en oval ljuspunkt där ovalens längsta axel 
sammanfaller med fiberriktningen. Ljuspunkten kan registreras i skannerns kamerasystem och 
mycket tid har ägnats åt att implementera en ny typ av kamera samt att anpassa dess 
inställningar och laserljusets intensitet till varandra för att därigenom optimera kvaliteten på 
inlästa bilder. Olika algoritmer har testats för att så noggrant som möjligt kunna bestämma 
träfibrernas orientering ur insamlad mätdata. Eftersom den industriella miljö som skannern är 
avsedd för förutsätter snabb databehandling har även algoritmernas beräkningseffektivitet 
studerats. 

I figurerna 11-14 ges exempel på information som kan erhållas med hjälp av den i projektet 
utvecklade metoden för detektering av fibervinkel och snedfibrighet.  
 

    
Figur 11. Foto av kvist på flatsidan av en sidobräda. 
Resultat från mätning av fibervinklar inom markerad 
rektangel visas i figurerna 12-14. 

 Figur 12. Mätvärden i färgskala för ljusintensitet 
på brädyta belyst med punktlaser. Trakeideffekten 
framgår som ovalitet i lasermätpunkterna. 
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Figur 13. Konturdiagram för ljusintensitetens varia-
tion i lasermätpunkter enl. figur 12. 

 Figur 14. Beräknade fibervinklar i lasermät-
punkter enligt figur 12. 

 
Möjligheterna att skanna rått virke har studerats i Balkundersökning II, se nedan. 

Balkundersökning II 

Upphandling av ny limpress 

Bristerna i den limpress som användes i första balkundersökningen har tidigare nämnts. Mot 
bakgrund av erfarenheterna från tillverkning av balkar för Balkundersökning I gjorde 
projektgruppen bedömningen att det inte var möjligt att uppgradera pressens funktion till en 
acceptabel nivå. Under sommaren 2007 inleddes därför diskussioner med tänkbara 
leverantörer av en ny press. Arbete med specifikation och upphandling gavs högsta prioritet, 
eftersom genomförandet av den andra balkundersökningen var beroende av att en ny press 
fanns att tillgå. Andra projektaktiviteter som t.ex. formmätning av konditionerade balkar i 
Balkundersökning I blev därför fördröjda. I december 2007 träffade Södra Timber och 
företagen Ersson Engineering AB och Stjärnsunds Svetsmekano AB ett avtal om leverans av 
en ny presslinje. Den installerades i Långasjö hos Bröderna Steens Snickeri AB, en 
underleverantör till Södra Timber, i början av april 2008, se figur 15. Kostnaderna för pressen 
och tillhörande kringutrustning uppgick till drygt 1 miljon kronor. Halva beloppet 
finansierades inom ramen för Södra Timbers projektbudget. Företaget bidrog även med de 
medel som därutöver behövdes för att investeringen skulle kunna göras. 
 

               
a) b) 

 Figur 15a-b. Ny limpress installerad hos Bröderna Steens Snickeri AB, april 2008. 
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Planering Balkundersökning II 

Syftet med den första balkundersökningen var, som tidigare beskrivits, att få fram tekniskt 
underlag för utformning av den andra undersökningen. Arbetet med att utarbeta detaljerna för 
den senare studien påbörjades först efter att avtalet om leverans av ny limpress träffats i 
december 2007. Enligt förslag från VXU skulle endast våtlimmade balkar undersökas, 
eftersom Balkundersökning I visat att de våtlimmade och torrlimmade balkarnas egenskaper 
var likvärdiga, se resultatredovisning nedan. Eftersom en ny limpress skulle användas ansåg 
projektgruppen att den andra undersökningen skulle inkludera balkar med samma utformning 
som de som användes i den första, se figur 3-4, för att därigenom få en uppfattning om hur 
balkarnas prestanda påverkades av limpressens funktion. Eftersom pressen skulle placeras i 
Långasjö beslutades att sidobräder skulle hämtas från Södra Timbers sågverk på samma ort. 
Bräder som tillverkas där har en tjocklek på 25 mm jämfört med 21 mm vid Traryd-sågen, 
vilket innebar att balkar i Balkundersökning II endast innehöll 13 lameller, se figur 16-17. 

 

Klyvning 

13
 x

 2
5 

120 

Figur 16. Limmade balkar, Balkundersökning II, före 
klyvning, torkning och hyvling. Lamellerna limmas 
kärna mot kärna och splint mot splint. 

30
0 

50 50 

Figur 17. Limmade balkar, typ LB, Balk-
undersökning II, efter klyvning, torkning 
och hyvling.
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En annan fråga som diskuterades var hur balkarnas formstabilitet skulle undersökas. Vid 
tidpunkten för planering av Balkundersökning II fanns inga resultat att tillgå från motsvarande 
provningar i Balkundersökning I, eftersom klimatcyklingen i den första undersökningen 
fortfarande pågick. I den ursprungliga projektansökan till KK-stiftelsen beskrevs 
möjligheterna att förbättra balkarnas formstabilitet genom att kvalitetssortera bräder med 
hjälp av skanning och para ihop bräderna balkvis på ett sätt som minskar balkarnas 
benägenhet att t.ex. kupa eller vrida sig. För att kunna bedöma behovet av och innehållet i en  
 

   
          Figur 18. WoodEye-skanner. 

sådan brädsortering ansåg projektgruppen att underlag 
i form av resultat från formstabilitetstesterna i den 
första undersökningen behövdes. Eftersom denna 
information inte skulle vara tillgängliga förrän under 
hösten 2008 beslutade arbetsgruppen att exkludera 
kvalitetssorteringen och brädmatchning i 
Balkundersökning II. Däremot ville man undersöka hur 
skanning av bräder skulle kunna inlemmas i en 
produktion av våtlimmade balkar. Av särskilt intresse 
var att prova den vidareutvecklade funktionen för 
skanning av fibervinkel och snedfibrighet. 
Projektgruppen beslutade därför att samtliga bräder i 
Balkundersökning II skulle dokumenteras med hjälp av 
den WoodEye-skanner som fanns att tillgå på VXU, se 
figur 18. Insamlad data om defekter och 
materialegenskaper skulle lagras på hårddiskar för att 
senare kunna användas som referensmaterial. 

Studierna av formstabilitet i Balkundersökning II kom att omfatta en alternativ 
brädorientering där lamellerna limmades kärna mot kärna och splint mot splint, se figur 16-17 
ovan. Datorberäkningar utförda vid VXU visade nämligen att formstabiliteten i balkarna 
därigenom skulle kunna förbättras jämfört med den balkutformning som användes i 
Balkundersökning I. Själva konditioneringen skulle utföras något mera forcerat jämfört med 
den första balkundersökningen. 

Sammanfattningsvis ledde arbetet under våren 2008 till beslut om följande innehåll i 
Balkundersökning II: 

• Undersökningen omfattar endast våtlimmade balkar.  
• För att utröna hur balkarnas egenskaper påverkas av bytet av limpress undersöks en ny 

omgång balkar med samma principiella utformning som i Balkundersökning I. I 
Balkundersökning II har dessa balkar beteckningen LA. 

• För att undersöka brädorienteringens betydelse för formstabiliteten undersöks balkar 
med utformning enligt figurerna 16 och 17 och med beteckning LB. 

• Balkarna studeras med avseende på styvhet, hållfasthet och formstabilitet. Av vardera 
balktypen LA och LB tillverkas 32 stycken balkar och formändringar undersöks för 16 
st. LA- och 16 st. LB-balkar. 

• Defekter och materialegenskaper som t.ex. fibervinkel och snedfibrighet skannas och 
dokumenteras för samtliga bräder som används i de limmade balkarna. 

• Limpressen placeras hos företaget Bröderna Steens Snickerier AB i Långasjö. 
• Balklimningen utförs med samma lim som användes i Balkundersökning I.  
• Sågning och egalisering av sidobräder samt klyvning och torkning av balkar utförs vid 

Södra Timbers sågverk i Långasjö. 
• Hyvling av balkar utförs hos en av Södra Timbers underleverantörer. 
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Balktillverkning och provning, Balkundersökning II 

Sågning och skanning av sidobräder samt limning av balkar utfördes under perioden april-maj 
2008. Balkarnas längd uppgick till 5400 mm. Den nya limpressen fungerade i stort sett bra. 
Tillverkningen utfördes med presstryck 0,9 MPa, limmängd 180-200 kg/m2 och presstiden 1,5 
timmar. Efter klyvning, torkning och hyvling levererades balkarna till VXU där fuktkvot i 
samband med leverans uppmättes till i genomsnitt ca 18 %. Samtidigt gjordes en första 
formmätning av hälften av balkarna. Därefter placerades samtliga balkar i slutet av juni i 
klimatkammare för konditionering i klimatet 20 oC, 65 % RF. Detta pågick till slutet av 
oktober då styvhet och hållfasthet bestämdes för de balkar som inte formmättes i början av 
sommaren. Resterande balkar förvarades fram till december 2008 i det nämnda klimatet, då de 
formmättes för andra gången. Fuktkvoten var vid detta tillfälle ca 14 % i balkarnas yta och ca 
16 % i deras mitt. Därefter placerades balkarna i klimatet 20 oC, 35 % RF. När balkarna torkat 
ytterligare, till fuktkvoten 8-10 %, görs en tredje formmätning. En fjärde och sista 
uppmätning av balkarnas form görs efter att de fuktats upp i klimatet 20 oC, 65 % RF till ca 
12 % fuktkvot. Slutligen mäts böjstyvhet och böjhållfasthet. Med hänsyn till att de olika 
konditioneringsstegen är tidkrävande beräknas undersökningen inte kunna avslutas förrän 
hösten 2009, dvs efter projekttidens utgång. 

Resultat balkprovning och skanning 
Styvhet och hållfasthet 
Resultaten från mätningar av styvhet och hållfasthet redovisas i tabell 1. I Balkundersökning I 
har sammanlagt 15 torrlimmade och 12+12 våtlimmade balkar undersökts, medan 
Balkundersökning II omfattat 32 våtlimmade balkar. Vid bedömning av resultaten måste man 
beakta att det ur statistisk synvinkel begränsade underlaget i Balkundersökning I:s tre olika 
delar innebär att man inte kan göra några säkra uttalanden om skillnaderna i bärförmåga och 
styvhet mellan de tre delundersökningarna. Skillnader mellan medelvärdena är inte statistiskt 
signifikanta. Antalet balkar som provats i Balkundersökning II motsvarar dock vad som enligt 
EN 14080 [2] krävs för att provningen skall kunna ligga till grund för CE-märkning av 
produkten. 

Det bör noteras att densitetsskillnaden mellan balkarna var mycket liten. Vid 
böjprovningstillfället, då balkarna hade ca 12 % fuktkvot, hade samtliga balkar en densitet på 
ca 500 kg/m3 (+/- 10 kg/m3). 

Även om antalet provade balkar är relativt litet, visar resultaten vilka goda prestanda som kan 
åstadkommas. Exempelvis pekar siffrorna på att styvheten för såväl våt- som torrlimmade 
balkar kan uppnå värden väl motsvarande limträ i klass L40 och konstruktionsvirke i klass 
K35. Styvheten är även jämförbar med den s.k. Kerto-balken, en väl beprövad balk av LVL-
typ (LVL=Laminated Veneer Lumber). 

När det gäller karakteristisk hållfasthet kan konstateras att beräknade värden för både 
torrlimmade balkar och de våtlimmade balkar som inte genomgått klimatcykling ligger på 
ungefär samma nivå som limträ (L40) och konstruktionsvirke (K35). För våtlimmade balkar 
som utsatts för varierande klimat fanns en tendens till att hållfastheten skulle kunna vara 
något lägre. Att ändrade fuktförhållanden skulle kunna påverka hållfastheten stämmer väl 
överens med slutsatser från tidigare forskning gällande såväl massivträ som limträ, se [8] och 
[9].
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Tabell 1. Hållfasthets- och styvhetsvärden för provade balkar jämfört med dels limträ och konstruktionsvirke 
enligt Boverkets konstruktionsregler, dels LVL Kerto-S. 

Böjhållfasthet [MPa]  

Karakteris-
tiskt värde 

Medel-
värde 

Styvhetsvärden (E-
modul) för 

beräkning av 
bärförmåga [MPa] 

Styvhetsvärden (E-
modul) för beräkning 

av deformationer 
[MPa] 

L40, h=300 mm 37,95 – 10400 13000 Boverkets 
konstruk-
tionsregler K-virke K35 35 –  9000 13000 

LVL Kerto-S, h=300 mm 44 – 11600 13800 

Torrlimmade balkar 
(15 st)a, provade i 
september 2007. 

35,3 43,9 12900 14200 

Våtlimmade balkar 
(12 st.)b, ej klimat-
cyklade, provade i 
september 2007. 

 

35,8 

 

44,8 

 

12200 

 

13900 

Balkunder-
sökning I 

Våtlimmade balkar 
(12 st.)c, klimat-
cyklade, provade i 
september 2008. 

 

31,4 

 

42,6 

 

12200 

 

13800 

Balkundersökning II: Våtlimmade 
balkar (32 st), ej klimatcyklade. 36,2 46,2 12600 13950 

a) Av totalt 32 st. tillverkade balkar användes 17 st. i det tidigare nämnda examensarbetet. 
b) Av 16 st. balkar för provning kasserades 4 st. pga torksprickor vid ändarna.  
c) Av 14 st. balkar för provning kasserades 2 st. pga rötskada resp. torkspricka i ände. 

Föreliggande undersökningar har genomförts med målsättningen att balkarna skall vara i 
fuktjämvikt med omgivningen när provningarna genomförs. Det kan dock inte uteslutas att en 
ojämn fuktfördelning förekommit inom balkarna, och att därmed egenspänningar i viss 
utsträckning påverkat uppmätta hållfasthetsvärden. Egenspänningarnas betydelse för 
bärförmåga och hållfasthet beaktas dock inte i vare sig Boverkets konstruktionsregler eller i 
de europeiska reglerna för dimensionering av träkonstruktioner (Eurocode 5). De 
karakteristiska hållfasthetsvärden som föreskrivs för limträ respektive konstruktionsvirke är 
bestämda för konstruktionselement som konditionerats i 20 oC, 65 % RF, utan någon 
föregående klimatcykling. Karakteristisk hållfasthet för konstruktionsvirke och limträ skall 
därför jämföras med värden för sidobrädesbalkar som inte utsatts för klimatcykling. Således 
pekar genomförda mätningar på att de våt- och torrlimmade balkarna skulle kunna ha minst 
lika bra hållfasthet som limträ i klass L40 och konstruktionsvirke i klass K35. Däremot har 
inte samma hållfasthet uppnåtts som för Kerto-balken. För att nå denna nivå hade krävts en 
försortering av sidobräderna med bättre brädkvalitet i balkarnas ytterlameller. 

När resultaten av genomförda balkprovningar jämförs med produkter som är etablerade på 
marknaden måste man beakta att balkarna i Balkundersökning I tillverkats av ett osorterat 
sortiment sidobräder, att många av bräderna innehöll kvistar som bidragit till att initiera brott, 
att limningen genomförts med för lågt presstryck, att hållfastheten i vissa av de våtlimmade 
balkarna påverkats negativt av sprickor som uppstått i balkändar under torkningen, samt att 
vissa av balkarna inte nått full brottlast eftersom de knäckt ut i sidled under provningen. Även 
i Balkundersökning II tillverkades balkarna av osorterade bräder som innehöll många stora 
kvistar. Däremot medförde den nya limpressen att önskat presstryck kunde nås. Balkändarna 
beströks med lim före torkningen, vilket förhindrade uppkomst av torksprickor och under 



   

 12

provningen stagades balkarna upp på ett sätt som innebar att utknäckning i sidled kunde 
undvikas. Åtgärderna medförde att uppmätta hållfasthetsvärden i Balkundersökning II 
överträffade de som erhölls i Balkundersökning I. I båda undersökningarna konstaterades att 
kvistar i ytterlameller har en mycket stor betydelse för såväl tryck- som dragbrott. I den andra 
undersökningen uppstod dessutom skjuvbrott i några balkar på grund av mycket dålig kvalitet 
på vissa innerlameller. Således finns en förbättringspotential som innebär att balkarnas 
prestanda kan ökas genom kvalitetssortering av både ytter- och innerlameller samt 
fingerskarvning av yttre lameller.  

Måttavvikelser och formstabilitet 
Balkundersökning I 

I Balkundersökning I har, som beskrivits ovan, formstabiliteten i 14 våtlimmade balkar 
undersökts genom att de utsatts för en fuktcykel där temperaturen varit konstant, 20 oC, 
medan den relativa fuktigheten varierats. Balkarnas vridning, kupning, flatböj, kantkrok och 
tvärsnittsform har mätts upp efter att balkarna nått fuktjämvikt vid 50 %, 90 % och slutligen 
50 % RF. Eftersom konditionering är en tidskrävande process har det tagit ca ett år att 
genomföra hela cykeln. I figur 19 visas den fixtur och de mätpunkter som använts för att mäta 
deformationernas storlek. Balkarna fixerades vid upplag A, vilket innebar att vridningen där 
sattes till noll, varefter förskjutningar och vridningar mättes vid position B och upplag C. 
 

  
a)        b)   c) 
Figur 19a-c. Fixtur och mätpunkter för bestämning av balkarnas formändringar på grund av fuktvariationer. 
a) Fixtur; vid upplag A spänns balken fast i y- och z-riktningen. 
b) Vid position B har balken inte kontakt med upplaget/fixturen. 
c) Vid position C har balken sitt andra upplag. 
 
Uppmätta och beräknade värden på vridning, kupning, flatböj, kantkrok och tvärsnittsform 
har jämförts med motsvarande krav för tillåtna måttavvikelser i limträ enligt ett nyligen 
framlagt förslag, Draft prEN 14080, June 2008 [1], till ny version av den harmoniserade 
standarden för limträ. I förslaget formuleras begränsningar för tvärsnittsform, kantkrok och 
flatböj. Jämförelser med uppmätta resultat för de 14 våtlimmade balkarna redovisas i tabell 2. 
Där anges även kravnivåer enligt SS-EN 14081-1:2005 [3] för den visuella 
kompletteringssortering som görs i samband med maskinell hållfasthetssortering av virke i 
hållfasthetsklass C18 och däröver. Resultaten visar att balkarna uppfyller standardernas krav 
med god marginal. Förutom måttavvikelser anges i tabell 2 formstabilitet vid ändring av 
klimatet från 90 % RF till 50 % RF. Formstabiliteten har beräknats som skillnaden i 
måttavvikelser för respektive storhet. 
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Tabell 2. Våtlimmade balkars måttavvikelse och formstabilitet jämfört med dels förslag till ny version av 
standard för limträ [1], dels krav för visuell kompletteringssortering enligt SS-EN 14081-1 [3]. 

 
Måttavvikelser 

Formstabilitet vid 
klimatförändring från 
90 % RF till 50 % RF 

 

Krav enlig Draft EN 
14080, Juni 2008. 

Krav enligt SS-
EN 14081-1. 

Maximalt uppmätta 
värden för 

våtlimmade balkar. 

Maximalt uppmätta 
värden för våtlimmade 

balkar. 

Tvärsnittsform Tillåten avvikelse 
från rät vinkel: 

1:50 (~1,15 grader). 
Krav saknas Avvikelse från rät 

vinkel: 
0,7 grader. 

 
0,7 grader 

Vridning Krav saknas. 2,3 gradera 3,1 graderb 1,8 graderb 

Kantkrok Max 4 mma  Max 8 mma 2,7 mmb  1,4 mmb 

Flatböj Max 4 mma Max 10 mma 4,5 mmb 3,3 mmb 

Kupning Krav saknas. Krav saknas. 1,9 mm 1,5 mm 
a) Kravet gäller för mätlängden 2 meter. 
b) Värde uppmätt för mätlängden 3,72 meter. 

Balkundersökning II 

Som beskrivits ovan kommer undersökningen av måttavvikelser och formstabilitet för 
Balkundersökning II att pågå fram till hösten 2009, dvs efter projekttidens utgång. Av de 
klimatiseringssteg som hittills genomförts kan en viss kupning konstateras på några av 
balkarna. Denna problemställning kommer att ägnas fortsatt uppmärksamhet i kommande 
projekt. 

Skanning av otorkade bräder 
Dokumentation av råa bräder med hjälp av WoodEye-skannern har utförts enligt den 
uppgjorda planen för Balkundersökning II. Även detta har fungerat förhållandevis bra. Stora 
krav har dock ställts på logistiken för transport av våta bräder mellan Långasjö och Växjö, 
eftersom bräderna sågas i Långasjö, skannas i Växjö och transporteras slutligen tillbaka till 
Långasjö för att limmas till balkar. För att bräderna inte skulle hinna torka ut på ytan var 
ambitionen att processen från sågning till limning skulle kunna rymmas inom två dygn. Detta 
visade sig var svårt att klara, eftersom produktionen av bräder med tillräcklig längd (>5400 
mm) var begränsad. Det fick till följd att fuktkvoten i de bräder som levererades till Växjö för 
skanning kunde variera, vilket innebar att ytan på vissa bräder var förhållandevis torr, medan 
andra hade en fuktkvot långt över fibermättnadspunkten. För de sistnämnda innebar detta 
svårigheter att mäta fibervinkel och snedfibrighet med hjälp av den så kallade trakeideffekten, 
eftersom någon sådan inte uppstår när laserstrålen träffar fritt vatten på ytan av en bräda. 
Istället läser skannern in en rund laserpunkt, vilket WoodEye-systemet tolkar som en defekt 
där fibrerna är orienterade vinkelrätt mot brädytan. För att kunna mäta fibervinkeln på mycket 
blöta bräder krävs därför att det fria vattnet på ytan avlägsnas. 

Undersökning av den våtlimmade limfogens egenskaper 
I Europa saknas ännu godkända standarder och regler för provning och utvärdering av 
våtlimmade limfogar i bärande konstruktionselement. De undersökningar av våtlimmade 
fogar som genomförts i detta projekt och som redovisas nedan har därför gjorts i enlighet med 
provningsstandarder som gäller för fogar limmade i torrt tillstånd. Utförda provningar avser 
skjuvhållfasthet (korttid), draghållfasthet (korttid), brottenergi (duktilitet), och delaminering. I 
arbetet har personal från både SP Trätek och VXU medverkat. 
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Tillverkning av provkroppar 
I maj 2007 levererade Södra Timber Traryd 150 st otorkade och hyvlade sidobrädor med 
dimension 25×125×6000 mm3 till SP Trätek i Stockholm. Fuktkvot och densitet 
dokumenterades för varje bräda som sedan kapades i 600 mm-längder. För att få fram 
”råmaterial” för tillverkning av provkroppar användes en laboratoriepress för parvis limning 
av kapade sidobräder till balksegment/kortbalkar med dimension 50×125×600 mm3. Vid 
limningen varierades fyra faktorer (limtyp, virkesdensitet, presstryck och limmängd) i 
samtliga kombinationer som är möjliga, vilket innebar att 16 kortbalkar tillverkades. 
Faktorernas nivåer och kombinationer redovisas i tabell 3. Efter limning torkades 
kortbalkarna i SP Träteks laboratorietork i Skellefteå och de har sedan utnyttjats för 
framtagande av provkroppar som använts i nedan redovisade provningar. 
 
Tabell 3. Variation av limtyp, densitet, presstryck och limmängd i 16 kortbalkar. 

LIM 1 LIM 2 

 
Densitet 

kg/m3 
Presstryck 

MPa 
Limmängd

g/m2  
Densitet 

kg/m3 
Presstryck 

MPa 
Limmängd 

g/m2 

Balk 1 340 0.33 130 Balk 9 345 0.33 130 

Balk 2 430 0.33 130 Balk 10 420 0.33 130 

Balk 3 310 1 130 Balk 11 330 1 130 

Balk 4 440 1 130 Balk 12 420 1 130 

Balk 5 350 0.33 200 Balk 13 345 0.33 200 

Balk 6 430 0.33 200 Balk 14 430 0.33 200 

Balk 7 310 1 200 Balk 15 320 1 200 

Balk 8 430 1 200 Balk 16 430 1 200 

 
En undersökning av det överförda presstrycket mellan balklameller utfördes före limningen 
med hjälp av Tekscan-givare. De består av en tunn plastfilm med ett nätverk av sensorer för 
tryckmätning. Filmen placeras mellan de båda ytor som skall limmas och dess ringa tjocklek 
(0,1 mm) medför att den inte påverkar tryckfördelningen i fogen, vilket i sin tur innebär att en 
rättvisande tryckprofilsanalys kan utföras. Vid undersökningen jämfördes sågade, reducerade 
och hyvlade ytor och det visades sig att hyvlade och sågade ytor var mest fördelaktiga med 
hänsyn till såväl medelpresstryck som storlek på kontaktytorna. 

Skjuvhållfasthet i våtlimmade fogar limmade i laboratorie  
Skjuvhållfastheten för våtlimmade fogar testades med en standardiserad provningsmetod 
enligt ASTM D905-03 [4]. Samtliga 16 kortbalkar användes för att tillverka provkroppar med 
utseende enligt figur 20 och resultaten från provningen visas i figur 21-22.  
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Figur 20. Provkropp för skjuvhållfasthetstest enligt ASTM D905-03 [4].  
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Figur 21. Skjuvhållfasthet och träbrottsandel för 
provkroppar från kortbalk 1-8 och Lim 1. Den heldragna 
linjen visar krav för godkännande av limfog i bärande 
konstruktioner. 

Figur 22. Skjuvhållfasthet och träbrottsandel för 
provkroppar från kortbalk 9-16 och Lim 2. Den heldragna 
linjen visar krav för godkännande av limfog i bärande 
konstruktioner. 

 
Resultaten visar att limfogar med Lim 1, som för övrigt använts i projektet för limning av 
balkar i Balkundersökning I och II, uppfyller kraven för de fall som undersökts. Limfogar 
med Lim 2, som användes för jämförelse, visade varierande egenskaper och ca 30 % av 
proverna uppfyllde inte kraven. Detta tyder på att Lim 2 är mer känsligt för variation av de 
aktuella parametrarna än Lim 1.   

Brottenergi och draghållfasthet i våtlimmade fogar limmade i laboratorie 
Mätning av såväl fogens draghållfasthet (korttid) vinkelrätt limsfogsplanet som brottenergi 
har gjorts med små, specialutformade provkroppar, se figur 23-24, som tagits ur de korta 
balkarna. Själva provningarna har gjorts på provkroppar med utformning enligt figur 24. Den 
5 mm långa limfogen har avgränsats med hjälp av två teflonbelagda trådar som placerats 
mellan de båda brädorna vid limningen av de korta balkarna. De 3 mm djupa ursparingarna i 
limfogen har gjorts med hjälp av en slitsfräs. 

 
Figur 23. Provkropp från”kortbalk”.  Figur 24. Provkropp för limfogsanalys. 
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Denna provning utfördes bara med Lim 1 och med variation av två faktorer: två 
densitetsnivåer (310 och 430 kg/m3) samt två limmängder (130 och 200 g/m2). Proverna 
tillverkades dels av vått virke med provkroppar uttagna från kortbalkar nr 3, 4, 7 och 8 vilka 
enligt tabell 3 tillverkats med presstryck 1,0 MPa, dels med virke med den i 
provningssammanhang vanligtvis använda fuktkvoten 12 %. Provningen utfördes även med 
massivt trä för bestämning av de mekaniska egenskaperna hos det använda trämaterialet. Den 
globala deformationen i provningsuppställningen uppmättes med extensiometer, medan ett 
optiskt, beröringsfritt mätningssystem (ARAMIS™) användes för att mäta deformationen i 
limfogen. Beräknade brottenergier enligt tabell 4 är baserade på de globala deformationerna.  

Tabell 4. Draghållfasthet och brottenergi hos limfogar. Värden inom parentes avser standardavvikelse. 
 Limmängd 

 (g/m2) 
Densitet 
 (kg/m3) 

Draghållfasthet 
(MPa) 

Brottenergi 
(Nm/m2) 

Våtlimmat 200 430 6.05 (0.93) 770 (330) 

Våtlimmat 130 430 3.46 (0.83) 570 (120) 

Våtlimmat 200 310 3.85 (1.39) 450 (190) 

Våtlimmat 130 310 3.57 (0.54) 450 (80) 

Torrlimmat 200 430 3.94 (0.71) 550 (150) 

Trä (olimmat) - 430 5.30 (0.56) 530 (90) 

Trä (olimmat) - 310 4.48 (1.55) 350 (45) 

 
Resultaten i tabell 4 visar att våtlimmade fogar med limmängd 200 g/m2 har likvärdig eller 
högre hållfasthet och brottenergi än både torrlimmade fogar och massivt trä. För våtlimmade 
fogar med lägre densitet och lägre limmängd erhålls lägre styrka och brottenergi jämfört med 
fog med hög densitet och hög limmängd. Även för massivt trä kan man se att de mekaniska 
egenskaperna är densitetsberoende. 

Resultat från mätningar med ARAMIS-systemet kommer att analyseras inom ramen för ett 
fortsättningsprojekt, se avsnittet Fortsatt arbete nedan. Exempel på resultat visas i figur 25 
och själva provningen visas i figur 26. Resultat baserade på ARAMIS-mätningar ger mycket 
detaljerad information om var ett brott börjar och sker samt om brottzonens storlek och 
utveckling. Resultaten kan användas som indata till materialmodeller för datorbaserade 
beräkningar som i sin tur kan användas för prediktering av bärförmågan hos t.ex. våtlimmade 
balkar. 
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Figur 25. Exempel på resultat från bestämning av draghållfasthet och brottenergi med små provkroppar. I 
diagrammet visas även bilder från ARAMIS (töjningsfältet i belastningsriktningen vid olika lastnivåer). 

 

                              
Figur 26. Försöksuppställning med små provkroppar; 
Mätning av töjningsfält med ARAMIS-systemet.  

 
Skjuvhållfasthets- och delamineringsprovning av limfog i balkar från första och andra 
balkundersökningen 
Som beskrivits ovan genomfördes den första balkundersökningen med balkar som limmades i 
en limpress där önskat presstryck inte kunde uppnås. Andra balkundersökningen genomfördes 
med balkar som limmades i den nya pressen. Utvärdering av limfogar skedde med avseende 
på skjuvhållfasthet och delaminering, i enlighet med gällande europeiska standarder för 
limfogar i limträ. Provningen utfördes därmed enligt EN 392 [7] och EN 391 [6] och 
resultaten jämfördes med krav enligt EN 386 [5]. Delamineringsprovning går ut på att fogarna 
befuktas och torkas ut i cykler och genom detta utsätts de för dragspänningar vinkelrätt 
limfogsplanen. Om limningen varit undermålig orsakar denna behandling delaminering 
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(öppningar) i fogarna. Längden på de delaminerade delarna av limfogarna bedöms efter 
behandlingen. Provkroppar togs ut från ändarna (minst 500 mm från änden) på några av de 
våt- och torrlimmade balkarna. Resultaten från limfogstesterna, se tabell 5, visar att varken 
våt- eller torrlimmade limfogar i balkar från första undersökningen uppfyller 
delamineringskraven enligt ovan nämnda standarder, vilket kan förklaras av tidigare 
beskrivna brister i limpressen. Däremot uppfyller båda balktyperna kraven på 
medelskjuvhållfasthet i limfogarna. Provningen av limfogar utfördes även på balkarna som 
limmats i den nya pressen i Långasjö. Enligt resultaten uppfyller balkar av typ LA kraven på 
både delaminering och skjuvhållfasthet för limtyp I, vilket innebär att de klarar långvarig 
användning vid höga temperaturer och full väderexponering. Balkar av typ LB uppfyller 
kraven på skjuvhållfasthet för limtyp I, medan delamineringen ligger i nivå med kraven. 
Resultaten visar att limfogskvaliteten blev betydligt bättre i balkar tillverkade i den nya 
pressen i Långasjö. 

Tabell 5. Resultat av skjuvhållfasthetsprovning enligt EN 392 [7] och delamineringsprovning enligt EN391 [6]. 
Värden inom parentes avser standardavvikelse. 
 Medelskjuvhållfasthet 

(MPa) 
Medelträbrottsandel (%) Delaminering 

 (%) 

Torrlimmad 
Balkundersökning I 8,7 (1,2) 84 (23) 8,4 

Våtlimmad 
Balkundersökning I 8,3 (2,2) 87 (15) 12,2 

Våtlimmad Balk LA 
Balkundersökning II 9,3 (1,4) 94 (12) 3,4 

Våtlimmad Balk LB 
Balkundersökning II 10,3 (1,4) 91 (13) 5,1 

Krav för medelvärde 
enligt EN386 

6 
8 
≥11 

90 
72 
45 

 
5 

Affärsmässig potential för våtlimmade balkar av sidobräder 
Södra Timbers marknadsavdelning har gjort en bedömning av de våtlimmade balkarnas 
lönsamhets- och marknadspotential och då konstaterat att det finns en marknad för produkten 
och med ett försäljningspris under 5000 kr/m3 är den mycket konkurrenskraftig. Man har även 
gjort kalkyler på vad en anläggning för produktion av våtlimmade balkar av sidobräder skulle 
kosta att uppföra och satt denna kostnad i relation till förväntat försäljningspris. Enligt Södras 
uppfattning ser kalkylen tillräckligt intressant ut för att man skall vara beredda att stödja en 
fortsättning på det aktuella forskningsprojektet. Den kalkyl som gjorts är relativt försiktig och 
baseras på ett försäljningspris som ligger under 5000 kr/m3. 

Fortsatt arbete 
Projektgruppen har från Stiftelsen CBBT, Centrum för byggande och boende med trä, erhållit 
finansiering för ett fortsättningsprojekt som kommer att genomföras under åren 2009 och 
2010. Avsikten är att fortsätta utvecklingen av våtlimmade balkar uppbyggda av lameller från 
sidobräder. Frågor som kommer att studeras är möjligheten att förbättra kvaliteten på 
sidobräderna genom att dels utarbeta specifikationer för visuell brädsortering med hjälp av 
skanning, dels utveckla en metod för fingerskarvning av bräder där större defekter, i första 
hand kvistar, tas bort. I arbetet ingår också att fullfölja de i denna rapport beskrivna 
undersökningarna av den våtlimmade limfogens prestanda, att utföra en fördjupad 
marknadsundersökning för den aktuella produkten, samt att ta fram ett förslag till en 
processlayout för tillverkning av våtlimmade balkar. 
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