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Syfte 
Denna undersökning belyser betydelsen av en likformig årsringsorientering i virkesstycken 
som skall fingerskarvas, dels med avseende på dimensionsändringar i skarven, dels för skar-
vens hållfasthet. 

Material och metod 
30 virkesstycken av furu (Pinus silvestris L.) med dimensionen 45 x 45 x 900 mm kapades i två 
lika långa delar och fingerskarvades sedan samman. Årsringsorienteringen i samtliga virkes-
styckens tvärsnitt var parallell med två av virkesytorna och virket var fritt från kvistar och 
andra virkesdefekter. Hälften av bitarna skarvades samman så att årsringsorienteringen var 
densamma i båda delarna. Vid skarvningen av de resterande bitarna vreds en av bitarna 90°. 
Därmed erhölls en skarv där virke med stående årsringar skarvas samman med virke med 
liggande årsringar, figur 1. Fingerskarvens längd/bredd-förhållande var 10/3,5 mm. Skarvarna 
limmades med härdande PVAc lim (Bostic 742 med härdare 743) och ändytorna förseglades 
med silicon. Virket konditionerades därefter till 8 % fuktkvot. Tvärsnittsdimensionerna be-
stämdes med 5 mm intervall på en sträcka av 50 mm på vardera sidan om fingerskarven, samt 
på avstånden 75 och 100 mm. Virket blötlades därefter i vattenbad i 7 dygn, vilket medförde att 
fuktkvoten i samtliga bitar översteg fibermättnad till ett djup av minst 10 mm från ytan. Efter 
uppfuktningen bestämdes dimensionen på samma sätt som tidigare. Virket torkades därefter 
med ett konventionellt torkschema (torrtemperatur 50°C) i 10 dygn, med påföljande kondi-
tionering i 3 veckor till 8 % fuktkvot. Proverna belastades därefter till brott med 4-punkts 
böjbelastning. 

Resultat 
Figur 2 visar medelvärden för svällningen på en av provbitarnas fyra ytor som funktion av av-
ståndet från fingerskarven. Eftersom fuktrörelsen är omkring dubbelt så stor i träets tangenti-
ella riktning jämfört med i dess radiella riktning fås en olikformig svällning i de provbitar som 
är fingerskarvade av bitar med årsringsorienteringen vinkelrät mot varandra, figur 2a. Med 
samma årsringsorientering i de skarvade bitarna erhålls en jämn och likformig svällning, figur 
2b. 
Den olikformiga fuktrörelsen som uppkommer vid fuktkvotändring då bitar med olika års-
ringsorientering skarvas, leder till att spänningar uppstår i skarven. Dessa spänningsvariationer 
kan i ett längre tidsperspektiv leda till sämre egenskaper hos det skarvade virket. 
Utseendemässigt är det också en fördel att ha samma årsringsorientering i virke som skarvas. 
Om virket vid skarvningen orienteras så att de radiella ytorna blir exponerade kan en mycket 
god mönsterpassning erhållas. Om dessutom ett ofärgat lim används blir skarven näst intill 
osynlig. Detta förutsätter givetvis att årsringsbredd och färgnyanser i träet överensstämmer 
mellan de skarvade bitarna. 
De genomförda hållfasthetsproverna kunde inte påvisa skillnader i brottspänning mellan pro-
ver med samma årsringsorientering i de skarvade bitarna och prover där årsringsorienteringen 
hos en av bitarna var vriden 90 grader. 
  



 
Figur 1.  Fingerskarvade virkesstycken som användes vid försöken. Det övre virkes-  
  stycket har samma årsringsorientering i hela biten, medan i det undre virkes- 
  stycket är årsringsorienteringen vriden 90 grader mellan de skarvade bitarna. 
 
 

   
Figur 2.  Medelvärden för svällningen hos fingerskarvade virkesstycken med samma  
  årsringsorientering (a) och där årsringsorienteringen är vriden 90 grader mellan 
  de skarvade bitarna (b). 
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