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Förord 
I föreliggande rapport redovisas genomförda laboratorieförsök med limning av otorkat 
virke flatsida mot flatsida. Undersökningen har ingått i ett större projekt som finansie
rats av NUTEK och AssiDomän Skog & Trä. 

Sammanfattning 
Rapporten beskriver laboratorieförsök avseende våtlimning av granvirke flatsida mot 
flatsida. Med våtlimning menas att limma otorkat, nysågat virke. Det limmade virket 
torkas sedan efter att tvärsnittsmåttet har minskats genom klyvning d v s genom två-
respektive tredelning. 

I undersökningen ingick tre limsystem d v s Greenweld™, Collano Purbond HB 110 
samtPRF + HTI 3051. 

Tillverkning av balkar genomfördes med två olika årsringsorienteringar (hoplägg) hos 
de ingående lamellema. Hoplägg "limträ" utgjordes av lameller med mötande splint-
och kämsidor. Vid hoplägg "limfog" placerades splintsidor mot splintsidor och käm-
sidor mot kämsidor. Pressningen utfördes i en kall press med presstider mellan 30 och 
120 minuter. Presstrycket uppgick till 0,4 - 1 MPa. Efter pressning klövs balkama till en 
tjocklek av 50 respektive 75 mm. Därefter tätades ändträytoma och torkningen genom
fördes. 

De limmade produktemas egenskaper undersöktes med avseende på mekanisk hållfast
het. Torkningsegenskapstester utfördes genom klyvprov för bestämning av torknings
spänningar. Dessutom genomfördes kontaktvinkelmatningar samt mätningar av tvär
snittsdeformationer (krympningsmått) efter torkning. Det senare för att kunna fastställa 
det bearbetningstillägg som fordras för att erhålla släthyvlade ytor. 

Av undersökningen framkom att skjuvhållfastheten hos limförbanden var signifikant 
större för limsystem Collano med hoplägg limfog jämfört med Collano limträ och 
Greenweld limträ. Inom Collano-gruppen konstaterades ingen signifikant hållfast
hetsskillnad mellan plank tillverkade genom tredelning d v s mellan ytter- och inner-
plankor. En signifikant skillnad förelåg däremot inom Greenweld-gmppen. Variations
koefficienten var genomgående lägre för Collano jämfört med Greenweld. PRF + HTI 
3051 kunde inte utvärderas p g a att limningen misslyckades. 

Samtliga innerplank limmade med Collano uppfyllde kraven på träbrottsandel enligt EN 
386. 

Ytterplank limmade med Collano och Greenweld nådde inte till standardkraven. Antalet 
testvärden under standardkraven var lägst för Collano limfog följt av Collano limträ och 
Greenweld limträ. 

Genom det valda skonsamma torkningsschemat var de uppmätta deformationema efter 
klyvprovet mycket låga. Av tio testade plank kunde nio tillföras den högsta kvalitets-



klass enligt EDG Recomendation "Exclusive" medan en planka klassades näst under 
"Quality Dried". 

Ytterplankor visade större deformationer än innerplankor. Dessutom registrerades större 
deformationer hos 75 mm tjocka plankor jämfört med 50 mm tjocka plankor. 

Kontaktvinkeln mellan träytor och de undersökta limkomponentema var lägre hos vått 
virke jämfört med torrt virke, men tvärtom för kärnved och Greenweld. 

Bearbetningstillägget d v s skillnad mellan torkat och hyvlat mått uppmättes till ca 20% 
för ytterplankor och ca 10% för innerplankor. Vid tvådelning d v s en planktjocklek av 
75 mm uppgick tillägget till ca 10%. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att produkter för icke bärande ändamål kan t i l l 
verkas genom våtlimning av flatsidor mot varandra med Collano Purbond HB 110. 
Genom vissa modifieringar bör även Greenweld kunna utvecklas t i l l ett fungerande 
system. För PRF + HTI3051 återstår ett större utvecklingsarbete. 

En förutsättning för implementering av våtlimningstekniken i industrin är att torkningen 
kan utföras på ett professionellt och skonsamt sätt. 



Förutsättningar 
Laboratorieförsök avseende tillverkning och provning av våtlimmade förband mellan 
flatsidor genomfördes i Träteks laboratorier i Stockholm. I undersökningen ingick ett 
träslag, tre limsystem, två hopläggningssätt samt två produkttyper. 

Virke 
Som försöksvirke användes nysågad färsk gran som togs ut av Träteks personal vid såg
verket i Knivsta. Virket med en nominell dimension av 47 x 150 mm var sågat i en 3 ex 
log postning. 

Samtliga tre plankor ur en stock togs tillvara. I försöken användes senare endast de yttre 
plankoma. Detta för att kunna tillverka märgfria prover som motsvarar industriellt t i l l 
verkade produkter. Splintsidor hos ytplankoma kännetecknades av näst intill släta ytor. 
Kämsidoma däremot visade "luddiga" ytor, vilket föranledde en egaliseringshyvling av 
kämsidoma. 

Fuktkvoten hos virket hade som medelvärde 44% med en standardavvikelse på 17%. 
Torrdensiteten uppgick som medelvärde till 447 kg/m^ med en standardavvikelse på 45 
kg/ml 

Lim 
Vid laboratorieförsöken användes tre limsystem som tidigare har använts vid finger-
skarvning av otorkat virke. Således användes Greenweld^^, Collano samt ett PRF-
system med HTI 3051. Samtliga limsystem användes i flytande form. 

Greenweld^^ 
Limsystemet utgjordes av en limkomponent och en accelerator. I limkomponenten in
gick ett modifierat PRF-lim samt en härdare bestående av zinkklorid. Acceleratom ut
gjordes av ammoniak i en koncentration av 30%. 

Collano 
Ett 1-komponent polyuretanlim tillverkat av Ebnöther med beteckning Collano HB 110 
användes. Limmet användes utan några tillsatser eller modifieringar. 

P R F och H T I 3051 
Limsystemet utgjordes av en lim- och en tilläggskomponent. I limkomponenten ingick 
ett PRF-lim med beteckningen Cascosinol 1711 och en härdare med beteckning 2520. 
Tilläggskomponenten utgjordes av ett hydrolyserat sojaprotein (HTI 3051). 



Försöksbeskrivning 
Försöksbeskrivningen omfattar virkesberedning, limapplicering, hopläggning av virkes
stycken, balkpressning, klyvning, ändträtätning samt torkning av provkroppama. 

Virkesberedning 
Det uttagna virket sorterades varvid märgplankor separerades. Därefter kapades yt-
plankoma till en längd av 670 mm. För att åstadkomma plank av samma tjocklek samt 
en slätare flatsida hyvlades virket. Avverkningen skedde endast på kämflatsidan. Vid 
hyvlingen var kämsidan vänd uppåt. 

Limapplicering 
Collano applicerades vid hopläggning enligt figur 1 ("limträ") ensidigt på kämflatsidan. 
Vid hopläggning "limfog", se figur 2, applicerades Collano likaledes ensidigt, d v s i tur 
och ordning på käm-, splint- och kämflatsidan. De andra limsystemen användes enbart 
vid hoplägg av limträ. PRF som den ena limkomponenten i Greenweld och PRF i lim
system PRF -I- HTI 3051 applicerades genomgående på kämflatsidor. Sojakomponenten 
applicerades däremot på splintflatsidan. Alla limtyper applicerades med hjälp av en 
räfflad spackel. Acceleratom d v s ammoniak vid limning med Greenweld applicerades 
på den mötande flatsidan med hjälp av en sprayflaska. 

Hopläggning av virkesstycken 
De belimmade virkesstyckena lades samman efter två modeller som framgår av figur 1 
och 2. 

Figur 1 beskriver hoplägg "limträ" där kämsidor möter splintsidor. Den överste lamellen 
har således kämsidan vänd utåt. 

Vid hoplägg "limfog", se figur 2, placerades kämsida mot kämsida och splintsida mot 
splintsida." 

Figur 1. Hoplägg "limträ ". Figur 2. Hoplägg "limfog' 

Efter hopläggningen låstes de fyra lamellema i ändema för att förhindra sidoförskjut
ningar vid presslutning. 



Pressning 
Pressningen utfördes i Träteks laboratoriepress. Pressningen skedde mot ett fast undre 
pressbord och ett rörligt övre pressbord. Pressningen skedde vid rumstemperatur (kall 
press). Vid pressningen observerades vattendroppar som trängde ut genom ändträytoma 
främst från de mycket fuktigare splintvedspartiema. 

En sammanställning av pressbetingelser framgår av tabell 1. 

Tabell 1. Sammanställning av hopläggningssätt, pressbetingelser samt balk typer och 

Limtyp Hoplägg
ningssätt'' 

Antal 
balkar 

Press
tryck 
MPa 

Press
tid 
min 

Balk nr Antal klyvsnitt/ 
klyvtjocklek 
antal/mm 

Antal 
kluvna 
plank" 

Önskad 
fukt kvot 
efter torkning % 

Collano limfog 4 1 60 C l , C2 2/50 6 8 limfog 
C3, C4 1/75 4 8 

limträ 4 1 60 C5, C6 2/50 6 12 
C7, ca 1/75 4 12 

Greenweld limträ 2 0.4 30 G1, G2 2/50 6 12 
PRF + limträ 2 0,6 120 S1,S2 1/75 4 12 
HTI 3051 
1) se figur 1 och 2. 

Efter pressning gjordes en besiktning av de limmade balkarna. Det konstaterades att 
Collano och Greenweld hade täta och slutna limfogar. Balkar som var pressade med 
PRF + HTI 3051 visade breda och delvis öppna fogar, vilket tydde på ofullständig 
härdning. Efter pressning avlägsnades limrester från balkamas kantsidor genom manuell 
skrapning. 

Totalt tillverkades 8 stycken balkar med en tvärsnittsdimension av ca 150 x 200 mm. 

Klyvning och ändträtätning 
För att kunna torka balkarna under realistiska torktider gjordes en tvärsnittsminskning 
genom klyvning. Klyvningen genomfördes med hjälp av en bandsåg för snickeriända
mål. Klyvningen utfördes på högkant d v s med lamellens flatsida vänd mot maskin
bordet. Av tabell 2 framgår klyvningsschemat med tillhörande måttuppgifter. Totalt 
tillverkades således 18 plank 50 mm tjocka och 12 stycken plank 75 mm tjocka. Samt
liga ändträytor tätades med Casco våtrums silikon med typbeteckning 583. 

Torkning 
Torkning av plankoma genomfördes i Träteks laboratorietork. Samtliga plankor d v s 
18 bitar 50 mm tjocka och 12 bitar 75 mm tjocka torkades tillsammans i en sats. 
Fuktkvotsmedelvärden före torkningen framgår av tabell 2. 



Tabell 2. Klyvnings schemat och fuktkvotsvärden. 

Balk 
nr 

Typ av 
plank 

Fuktkvot vid 
limning % 

Fuktkvot efter 
torkning % 

C1+C2 3-delning 
ytterplanka, 50mm, limfog 
innerplanka, 50 mm, limfog 

36,5 
33,0 

8.1 
7.6 

C3+C4 2-delning, 75 mm, limfog 38,3 11.4 

C5+C6 3-delning 
ytterplanka, 50mm, limträ 
innerplanka, 50 mm, limträ 

34,5 
32,2 

7.8 
7.5 

C7+C8 2-delning, 75 mm, limträ 59,5 12,5 

G1+G2 3-delning 
ytterplanka, 50mm, limträ 
innerplanka, 50 mm, limträ 

55,7 
38,7 

8.8 
8,2 

S1+S2 2-delning, 75 mm, limträ 41,0 _ 

Det torkningsschema som tillämpades baserades på följande fömtsättningar. Slut-
fuktkvoten för de 50 mm tjocka plankoma bestämdes t i l l 8% motsvarande fuktkvoten 
för limfogsprodukter. Plankoma 75 mm tjocka som samtorkades skulle ligga på en 
fuktkvot av 12%. Dessutom valdes ett skonsamt schema med en avslutande kondi-
tioneringsfas. Den totala torktiden inkluderande konditionering uppgick ti l l 13 dygn. 
Torkningsschemat framgår av figur 3. 

^ 50 4-

0 24 4a 72 

Figur 3. Torkningsschema. 

120 144 168 192 216 240 264 288 312 
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Utvärdering 

Bestämning av skjuvhållfasthet 
Skjuvhållfasthet bestämdes enligt EN 392 Glued laminated timber - Shear test of glue 
lines. T i l l hållfasthetsprovning valdes följande balkar ut: 

Cl - två ytterplankor och innerplanka 

C5- två ytterplankor och innerplanka 

G l - två ytterplankor och innerplanka. 

Balkar limmade med PRF + HTI 3051 hade synliga öppna fogar, därför ingick de inte i 
hållfasthetsprovningen. 

Från varje planka sågades tre provkroppar ut: från varje ända och i mitten. Varje 
provkropp innehöll tre limmade fogar. Det innebär 27 mätvärden från varje balk. 

Bestämning av träbrottsandel 
Efter hållfasthetsprovningen bestämdes träbrottsandelen för varje limförband. Resultat 
och medelvärde avrundades ner till närmaste tal som var delbart med 5. 

Klyvprov (torkningsspänningar) 
Provningen genomfördes enligt EDG Recomendation Assesment of Drying Quality of 
Timber 23.10.1994 samt Träteks handledning nr 9601003 / I / . Mätningen omfattade 
båda planktjocklekama 50 och 75 mm. Klyvprover togs från ändarna av plankor och i 
centmm. Efter klyvningen förvarades proverna i ett rum med förhållanden som mot
svarar jämviktsfuktkvoten för respektive tjocklek. Mätningen utfördes efter 2 dygn på 
hela bredden. Resultatet räknades om till 100 mm bredd. 

Bestämning av kontaktvinkel 
Kontaktvinkeln bestämdes enligt Wilhelmy principen /2/. Metoden går ut på att man 
mäter kraften när ett prov sänks ned med konstant hastighet i en provvätska. I vårt fall 
gjordes mätningen under träprovets nedsänkning i limmet. Denna kraft räknas om till 
kontaktvinkel. Ju mindre kontaktvinkeln är desto bättre är vätningen eller interaktionen 
mellan två materialen d v s mellan träytor och vätskor (lim). 

Prover för denna mätning togs från samma virke som användes för limningen. Proverna 
hade två fuktkvotsnivåer: våta dvs över fibermätnadspunkten och torkade ti l l 12% i 
konditionerat rum. Mätningen genomfördes på käm- och splintvedprover. 

Att mäta kontaktvinkeln är komplicerat och påverkas av ett antal parametrar. Resultaten 
bör därefter betraktas som riktvärden för inbördes jämförelse och inte tas som absoluta 
värden. 

Viskositetsmätning gjordes enligt koppmetoden enligt SS 18 41 15 och redovisas som 
utloppstid av 100 ml vätska från en bägare. Håldiametern i botten var 4 mm. 



Bestämning av bearbetningstillägg 
Efter torkningen kapades plankoma och största tjockleksmått bestämdes. Därefter hyv
lades plankomas två flatsidor tills de blev släta. För varje planka beräknades skillnaden 
mellan största tjockleksmått och mått efter slätbearbetningen. Skillnaden i procent 
relaterad ti l l slätmått kallas för bearbetningstillägg. 

Resultat och slutsatser 
Skjuvhållfasthet 
Resultat från skjuvhållfasthetsprovningen och bestämningen av träbrottsandelen framgår 
av tabell 3. 

Tabell 3. Skjuvhållfasthet och träbrottsandel enligt EN 392 hos våtlimmade plankor. 

Prov nr Medel Medel Antal värden 
skjuvhållfasthet träbrottsandel 

MPa % 
Collano C1 
limfog 
ytterplankor 9.4 60 18 

(1.3)^) (21) 
innerplanka 9.4 90 9 

(1.2) (11) 
Hela C1 9.4 70 27 

(1.3) (22) 
Collano C5 
limträ 
ytterplankor 10.5 35 18 

(1.5) (22) 
innerplanka 11.0 80 9 

(0.9) (9) 
Hela C5 10.7 50 27 

(1.3) (29) 
Greenweld G1 
limträ 
ytterplankor 9.3 50 18 

(2.0) (24) 
innerplanka 7.9 60 9 

(2.3) (30) 
Hela G1 8.8 55 27 

(2.2) (26) 
1) standardavvikelse 

För att beskriva skillnader mellan de olika limsystemen, hopläggningssätten samt inner-
och ytterplankoma analyserades resultaten enligt modellen Tukey HSD. Medelvärden 
för de olika grupperna enligt tabell 3 jämfördes med varandra med ett 95% konfidens-
intervall. 

10 



Statistisk analys visade att balk C5 hade signifikant högre hållfasthet än balk C l och 
G l , se figur 4. 

När man jämför inner- och ytterplankor limmade med Collano föreligger inte några 
signifikanta skillnader plankoma emellan. Balkar limmade med Greenweld, G1 inner 
och Gl ytter, hade signifikant mindre hållfasthet än respektive plankor C5 ytter och 
C5 inner, se figur 5. 

Svensk Limträkontrolls 73/ och EN 386 74/ krav på skjuvhållfasthet hos limförband i 
limträ t i l l bärande konstmktioner är minst 6 MPa, lägre värde 4 MPa tillåts om 
träbrottsandelen är 100%. Resultaten visar att alla tre balkama C l , C5 och G l hade 
medelskjuvhållfasthet högre an kravvärde. 

Det är viktigt att påpeka att skjuvhållfastheten hos balkar limmade med Collano 
varierade mycket mindre än hållfastheten hos balkar limmade med Greenweld. 
Variationskoefficient för C l och C5 var ca 14% och för G l är 25%. Denna skillnad 
orsakades av att vissa fogar i G l delvis var öppna. 

11,2 

10,7 

10,2 

S 9,7 

9,2 

C3 

> 
8,7 

00 

8,2 
Cl C5 

Balk nr 
Gl 

Figur 4. Skjuvhållfasthet hos balkar Cl. C5 och OJ. Medelvärde och 95% intervall 
enligt Tukeys HSD test. 
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12,7 

8,7 

6,7 

> 

C l I CIY C5I C5Y G l i G l Y 

Balk nr och typ I = innerplanka Y = ytterplanka 

Figur 5. Skjuvhållfasthet hos inner- och ytterplankor från balkar Cl, C5 och Gl. 
Medelvärde och 95% intervall enligt Tukeys HSD test. 

Träbrottsandel 
Enligt Svensk Limträkontroll 73/ och EN 386 /4/ räknas krav på träbrottsandelen utifrån 
skjuvhållfastheten. Detta framgår av tabell 4. 

Tabell 4. Minimum träbrottsandel relaterad till skjuvhållfasthet/, enligt EN 386 
Medelvärde Individuella värden 

Skjuvhållfasthet MPa 6 8 >11 4 till 6 6 >10 

Min träbrottsandel 90 72 45 100 74 20 
1) För medelvärden minimum träbrottsandel är: 1 4 4 - ( 9 / v ) . För individuella värden minimum träbrotts
andel f ö r / v > 6,0 MPa är: 1 5 3 , 3 - ( 1 3 , 3 / v ) . 

Figur 6,7 och 8 visar samband mellan träbrottsandelen och skjuvhållfastheten för balkar 
C l , C5 och G l . Figuren visar också krav gränsen som är uträknad från tabell 4. Alla 
punkter ovanför kurvan uppfyller krav på skjuvhållfastheten och träbrottsandelen sam
tidigt. Figuren visar att alla Collano-limmade innerplankor uppfyllde ställda krav. För 
balk C l var det två mätvärden som inte uppfyllde kraven, dessa kom från ytterplankor. 
Alla medelvärden uppfyllde kraven. För C5 var det sju mätvärden som inte uppfyllde 
kraven. Alla dessa kom också från ytterplankor. Medelvärdet för ytterplankoma upp
fyllde inte kraven. För Greenweld-balk var det nio mätvärden som inte uppfyllde kraven 
och de kom från både inner- och ytterplankor. Inga medelvärden för Greenweld upp
fyllde kraven. 

12 
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Figur 6. Träbrottsandelen hos balk Cl relaterad till skjuvhållfastheten samt 
krawärden. 
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Figur 7. Träbrottsandelen hos balk C5 relaterad till skjuvhållfastheten samt 
krawärden. 
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Figur 8. Träbrottsandelen hos balk Gl relaterad till skjirvhållfastheten samt 
krawärden. 
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Träbrottsandelen för C l var störst och spridningen minst. Statistisk analys visar att balk 
Cl hade signifikant högre träbrottsandel än balk C5. G l hade också mindre träbrotts
andel än Cl men skillnaden var inte signifikant pga den stora spridningen som G l 
visade, se figur 9. 

Generellt var variationskoefficienten för träbrottsandelen mycket större än för skjuvhåll
fastheten. Således uppgick variationskoefficienten till 30% för C l , 56% för C5 och 47% 
f ö r G l . 

Innerplankor för alla tre balkar hade högre träbrottsandel än ytterplankor. Detta kan hän
föras till olika årsringslägen. Vid stående årsringar hos innerplankor inträffade brottet 
längs årsringen. Denna skillnad var signifikant för balkar C l och C5 men inte signifi
kant för G l . Detta kan förklaras med den delvis ofullständiga limningen hos Greenweld-
balken, se figur 10. 

När man tar hänsyn både till skjuvhållfasthet och träbrottsandel så visar balken C l 
bättre resultat än C5 och G l . Innerplankor var generellt bättre än ytterplankor. 
Grenweld-balken var sämre än båda Collano-balkar. 
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Figur 9. Träbrottsandelen för balkar Cl, C5 och Gl. Medelvärde och 95% intervall 
enligt Tukeys HSD test. 
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Figur 10. Träbrottsandelen hos inner- och ytterplankor för balkar Cl, C5 och Gl. 
Medelvärde och 95% intervall enligt Tukeys HSD test. 

Klyvprov (torkningsspänningar) 
Klyvprovet visar deformation (kupning) efter klyvning (motsvarande gaffelprov). Denna 
deformation orsakas av fuktkvotsgradienten inom tvärsnittet och kvarvarande torknings
spänningar. Resultat från klyvprovet framgår av tabell 5. 

Tabell 5. Resultat från klyvprov 
Balk nr Plank Planktyp Medelvärde Medelvärde Medelvärde Kvalitetsklass 

tjocklek 
Planktyp 

hela plankan i centrum i ändarna 
mm mm mm mm 

Cl 50 ytterplanka 0,7 0,8 0,7 Exclusive 
50 innerplanka 0.3 0,4 0,3 Exclusive 

C6 50 ytterplanka 0.6 0,6 0,5 Exclusive 
50 innerplanka 0.5 0.5 0.4 Exclusive 

C5 50 ytterplanka 0.4 0,7 0,3 Exclusive 
50 innerplanka 0.1 0,2 0,0 Exclusive 

C3 75 2-delning 0,8 1.2 0,5 Quality Dried 
C8 75 2-delning 0.8 0,9 0,5 Exclusive 
Gl 50 ytterplanka 0.4 0,6 0,3 Exclusive 

50 innerplanka 0,3 0,3 0,2 Exclusive 

Följande slutsatser kan dras: 
• Klyvprovet visar att utvalt torkschema var väldigt bra och skonsamt för plankoma. 

Nästan alla plankor visade mycket låga deformationer. De flesta deformationerna 
ryms inom den bästa kvalitetsklass "Exclusive" med ett undantag som gav näst bästa 
kvalitetsklass "Quality Dried". 
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Ytterplankor visade större deformationer än innerplankor. Detta kan förklaras med 
olika årsringslägen. Innerplankor kännetecknas av mera stående årsringar än 
ytterplankor. De olika årsringslägena ger olika krympningsvärden beroende på träets 
anisotropi. 

I mitten av varje planka var deformationen större än vid ändarna. Detta kan förklaras 
med en lägre fuktkvot mitt på pga större luftflöde och därmed större torkningseffekt. 
Ändträtätning kan också vara en bidragande orsak. 

Plankoma 75 mm tjocka visade något större deformationer än plankor 50 mm tjocka. 

Kontaktvinkel 
Resultat från mätningen av kontaktvinkeln redovisas i tabell 6. 

Tabell 6. Kontaktvinkel enligt Wilhelmy (medelvärden och standard avvikelse) samt 
viskositet enligt SS 184115. 
Limtyp/ komponenter Viskosi Kontaktvinkel 0 (°) 

tet min Kärnved Splint 
Våt Torr (12%) Våt Torr (12%) 

HTI 3051 2 74 117 46 115 
(4,0) (5,7) (5,3) (8,5) 

PRF1711+härdare 123 145 99 149 
(14,2) (15.0) (11.0) (5,9) 

PRF 1711 (utan härdare) 10 146 155 89 150 
(8,3) (10.3) (4,8) (6,2) 

Greenweld PRF (utan 3.5 98 88 50 104 
härdare)^ ̂  (4,2) (7,2) (3,6) (4,6) 

1) kontaktvinkelmälningen kunde inte genomföras med Greenweld med härdare 

Följande slutsatser kan dras: 

• Kontaktvinkeln för vått virke är mindre för nästan samtliga komponenter och käm-
respektive splintved, med ett undantag för Greenweld (kärnved). Låg kontaktvinkel 
för vått trä beror på att vatten utgör en kontaktyta. Hos vått trä är nästan hela ytan 
täckt med vatten. 

• Kontaktvinkeln för torr käm- och splintved var lika med undantag för Greenweld. 

• HTI 3051 och Greenweld PRF hade lägre kontaktvinkel än konventionellt PRF lim. 
Detta kan till största delen bero på lägre viskositet som de båda vätskorna har 
jämfört med vanligt PRF. Greenweld har dock lite högre viskositet än HTI 3051 
men lika bra vätning. Detta kan bero på kemisk interaktion mellan detta PRF-lim 
och träytan. Greenweld är förmodligen kemiskt anpassad för att väta trä inte bara 
genom lägre viskositet. För att verifiera interaktionsinflytande kan man bestämma, 
vilken del av kontaktvinkel utgörs av syrabas interaktionen och van der Waals 
krafter. Detta ingick inte i denna provning. 

För att utvärdera skillnader i kontaktvinkel mellan de olika limsystemen, fuktkvots-
nivåema samt käm- och splintved analyserades resultaten enligt modellen Tukey 
HSD. Resultaten visas i figur 11. 
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För att utvärdera skillnader i kontaktvinkel mellan de olika limsystemen, fuktkvots-
nivåema samt käm- och splintved analyserades resultaten enligt modellen Tukey 
HSD. Resultaten visas i figur 11. 

Statistisk analys visade att: 
• De lägsta kontaktvinklama erhölls för HTI 3051 och Green weld båda på våta splint-

vedsprov. Dessa vinklar var signifikant lägre än vinklar for alla andra limsystem och 
fuktkvotsnivåer samt käm- och splintved. 

• Både Sobond-40 och Greenweld utan härdare hade signifikant lägre kontaktvinklar 
än konventionell PRP utan härdare gällande för alla fuktkvotsnivåer och käm- och 
splintved. 

• Våt käm- och splintved har lägre kon takt vinkel än respektive torr käm- och splitved 
för nästan alla lim. Denna skillnad var signifikant med bara ett undantag för 
Greenweld som hade samma kontaktvinkel för våt och torr kärnved. 
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L l = HTI 3051, L2 = PRF 1711+ härdare, L3 = Greenweld utan härdare, 
L4 = PRF 1711 utan härdare, K = kärnved, S = splintved, V = våt, T = torr. 

Figur 11. Kontaktvinkel för HTI 3051, Cascosinol 1711 och Greenweld på våt och torr 
gran samt käm- och splintved. Medelvärde och 95% intervall enligt Tukeys HSD test. 
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Bearbetningstillägg 
Det beräknade bearbetningstillägget redovisas i tabell 7. Bearbetningstillägget här är 
skillnaden mellan torkat råmått och hyvlat mått. 

Tabell 7. Bearbetningstillägg för släthyvling av flatsidor hos våtlimmade plank. 
Skillnad i % mellan torkat och slätt mått. 

Balk nr Planktyp Bearbetningstilläqq % 

Cl ytterplankor 20 

innerplanka 13 

C5 ytterplankor 20 

innerplanka 9 

G1 ytterplankor 18 

innerplanka 9 

S2 tvådelning 9 

Bearbetningstillägget för ytterplankor är nästan två gånger större än tillägget för inner-
plankor. Innerplankor kupar sig mindre än ytterplankor tack vare stående årsringar. 

För plankor 75 mm tjocka (S2) uppgick bearbetningstillägget till bara 9%. Detta tyder 
på att denna tjocklek ger mindre kupning vid torkning än 50 mm tjocklek. 

18 



Litteratur 

I I I Rosenkilde A. Leveranskontroll av virkestorkar. En handledning i utförande av en 
leveranskontroll. Trätek 1996. Handledning 9601003. 

121 Hiemenz P.C. Principles of colloid and surface chemistry. Second edition. Marcel 
Dekker, NY 1996. 

73/ Regler för tillverkning av limträ och limmat konstruktionsvirke. L-regler 1997:1. 
Svensk Limträkontroll, SF. 

74/ EN 386 Träkonstruktioner - Limträ - Funktions- och produktionskrav. 

19 



Detta digitala dokument 
skapades med anslag från 

Stiftelsen Nils och Dorthi 
Troédssons forskningsfond 

Trätek 
I N S T I T U T E T FÖR TRÄTEKNISK F O R S K N I N G 

Box 5609, 114 86 STOCKHOLM 
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 67 
Telefon: 08-762 18 00 
Telefax: 08-762 18 01 

Vidéum, 351 96 VÄXJÖ 
Besöksadress: Universitetsplatsen 4 
Telefon: 0470-72 33 45 
Telefax: 0470-72 33 46 

Skeria 2, 931 77 SKELLEFTE 
Besöksadress: Laboratorgränd 
Telefon: 0910-58 52 00 
Telefax: 0910-58 52 65 


