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Förord 
Detta examensarbete har utförts åt Institutet för Träteknisk Forskning (Trätek) i Stockholm. 
Min verksamma tid har jag tillbringat i Träteks lokaler där skrivarbete såväl som provning har 
genomförts. Arbetet ingår i projektet "Våtlimning". 

Ett stort tack vill jag rikta till min handledare Magdalena Sterley som har varit en värdefull 
vägledare och rådgivare under arbetets gång. Jag vill även tacka Hartwig Bliimer för råd och 
tips på vägen. Dessutom vill jag tacka personalen på Trätek för en trevlig tid och ett vänligt 
bemötande vilket gjort min tid på företaget minnesvärd. Ett tack bör även framföras till 
Träteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och framför allt min examinator 
Martin Wiklund för den inledande kontakten och för min introduktion t i l l träteknologin. 

Slutligen vill jag tillägna detta arbete till min far, Claes Rydholm, som jag önskar kunde varit 
med och upplevt denna stund. 

Stockholm, december 1999 

Daniel Rydholm 



Innehåll 
Sid 

Förord 

Innehåll 3 

Sammanfattning 5 

Abstract 6 

Inledning 7 

Våtlimning av fmgerskarvat virke 7 
Historik 7 
Utländska erfarenheter 8 
Patent 9 
Processbeskrivning 9 

Fog och fogning 10 
Bindningar i limfog 10 

Adhesion 11 
Fingerskarvens utseende 11 

Styrande standarder 12 
Svensk standard 12 
Utländsk standard 13 
Val av standard för utvärdering 13 

Provmaterial 14 
Karaktäristik av provmaterialet 14 

Densitet 14 
Fuktkvot 14 
Käm vedsandel 14 
Årsringsbredd 15 
Fiberriktning och årsringsriktning 15 
Toppkant 15 

Experimentella metoder för utvärdering 15 
Mekanisk provning 15 

Provuttag 15 
Provberedning 16 
Provkroppamas position 16 
Behandling 17 
Dragprovning 18 
Bedömning av brottytor 18 



Mikroskopi 19 
Ljusmikroskopi 19 
ESEM 20 

Statistiska metoder 20 

Resultat 20 
Materialdata 21 
Beständighet 21 

Draghållfasthet 21 
Träbrottsandel 22 
Brottyp 23 

Materialegenskapemas inverkan 23 
Densitet 24 
Årsringsbredd 24 
Kämvedsandel 25 
Inverkan av toppkant 25 
Stående årsringar 26 

Mikroskopi 27 
Ljusmikroskopi 27 
ESEM 28 

Diskussion 28 

Slutsats 29 

Litteraturförteckning 30 

Bilagor 31 



Sammanfattning 
I strävandena att produktutveckla, effektivisera och förkorta produktionstider, inom träindu
strin, har turen kommit till limningsprocessen. Fingerskarvning av otorkat virke har utvecklats 
successivt under 1990-talet i några olika länder. Inom en snar framtid kan en introduktion 
komma i Sverige. 

Denna rapport innefattar beständighetstest av våtlimmade fingerskarvar. Skarvarna var lim
made med PRF-lim för konventionell fingerskarvning (A), även benämnt referensmaterialet, 
och med tre limtyper för våtlimning (B = Polyuretan, C = Greenweld™ och D = PRF + Soja
protein). Alla skarvarna har testats efter utförd torkning till 12% fuktkvot och undersökts en
ligt den amerikanska standarden ASTM D4688-95 för fingerskarvat virke i bärande konstruk
tioner. Standarden värderar draghållfastheten hos provkroppar som utgjort en del i en finger
skarv. Provkroppama behandlades enligt tre olika metoder, obehandlad, vakuumtryck och 
kok-tork behandling. Därefter har provkroppama utvärderats. 

Resultaten från beständighetstestema visar att fingerskarvning av otorkat virke är helt i paritet 
med konventionellt fingerskarvat virke. För att undersöka beständigheten jämfördes en vatten-
impregnerad skarv med en skarv som torkats och kokats i en cyklisk process. Resultaten visar 
att det inte finns någon skillnad varken i draghållfasthet mellan limtyper eller tillverkningssätt 
(vått eller torrt). Det som däremot skiljer är träbrottsandelen. Referensmaterialet har en högre 
procent träbrott än de våtlimmade fingerskarvama. Men som rapporten visar beror både trä-
brottsandel och draghållfasthet t i l l stor del på trämaterialet i skarven. Träets densitet, årsrings
bredd och årsringsriktning m m spelar en stor roll för resultatet. När densiteten på båda sidor 
av skarven är hög leder det t i l l hög draghållfasthet oavsett limtyp. Hög densitet leder också t i l l 
lägre träbrottsandel. Samtidigt visar sig årsringsbreddens inverkan på träbrottsandelen vara av 
signifikant betydelse. 

Även inträngningen av lim i trämaterialet har undersökts. Där visar resultaten att det finns 
skillnader mellan olika limtyper. Vissa lim fyller fiera cellrader intill fogen medan andra ska
par ett smalare förband med djup inträngning i märgstrålar och i svaga gränsskikt. Att sedan 
påvisa att våtlimmade skarvar skiljer sig från konventionella kan inte härledas enbart t i l l t i l l 
verkningssättet utan snarare till limtypen. 

Rapporten belyser om sådana parametrar som kärnved, toppkant, och till viss del stående 
årsringar, påverkar i någon omfattning. Kämvedsandelen verkar ha en viss inverkan på trä
brottsandelen men inte på draghållfastheten. Toppkanten däremot inverkar negativt både på 
draghållfastheten och träbrottsandelen. 

Försöken har genomförts på provkroppar och inte på hela skarvar, varför hela skarvar bör 
testas i ett framtida projekt, innan en industriell produktion inleds, trots att resultaten har varit 
positiva. 



Abstract 
In the attempt to make the finger jointing process more efficient and cut the production times 
the wood industry is looking for a more efficient finger jointing process. The development 
within green fmger-jointing has gradually accelerated during the 90's. An introduction in 
Sweden may happen soon. 

This study consists of durability tests of green finger joints, using wet gluing systems which 
have been tested, and reference material, conventional dry finger-jointing, which have been 
examined according to American standard ASTM D4688-95 for evaluating structural 
adhesives for finger jointing lumber. The specimens were treated according to two different 
methods, vacuum-pressure soak and boil-dry treatment. Untreated specimens were tested as 
reference material. 

The results from the durability tests show that gluing with green lumber is as good as gluing 
dry conventional lumber according to the examination in meaning of the durability water 
impregnated finger joints compared to finger joints which have been boiled and dried in a 
cyclic process. The results show that there is no difference in tensile strength neither between 
glues nor production methods (wet or dry). On the other hand there is a difference in the 
amount of wood failure. The reference material has a higher percentage of wood failure than 
green finger joints. But as the report shows both wood failure and tensile strength depends on 
the wood material characteristics. The density of the wood, the width of the annual ring and 
the direction of the annual ring influences for the results. I f the density of the finger joints is 
high on both sides of the joint it shows better tensile strength irrespective of glue type. High 
density also gives lower amount of wood failure. Simultaneously the width of the annual ring 
plays a significant part for the amount of wood failure. 

Likewise has the penetration of glue to the wood material been examined. The results show 
that there are differences between the glue systems. Some glues fill up several rows of cells 
while others create thinner bondage with deep penetration through the pith ray and in the weak 
boundary layer. Differences between green joints and conventional dry joints are more related 
to the glue system than to production method - dry or wet. 

The report illuminates that parameters as heartwood, top-edge and in a certain way vertical 
annual rings affects the properties of finger joints in some way. The amount of heartwood 
seems to have some affect to the amount of wood failure but not to tensile strength. On the 
other hand does the top-edge affect influence both the amount of wood failure and the tensile 
strength. 

The experiment was accomplished on small specimens and not on whole lumber joints. To 
investigate lumber joints seems to be a future project before any ful l scale production can be 
started. This despite of the positive result in this study. 



Inledning 
Vid Trätek i Stockholm har det sedan ett par år tillbaka pågått arbete inom området "våtlim
ning", eller närmare bestämt sammanfogning av virke med hög och varierande fuktkvot. 

Traditionen säger att virket ska vara torkat innan det sammanfogas t ex genom fmgerskarv-
ning. Även dagens svenska och europeiska regler för konstruktionsvirke motsätter sig en 
sammanfogning av virke med hög eller varierande fuktkvot. 

Men ny teknik har gjort sitt inträde även på detta område. I Nya Zeeland utvecklades i slutet 
av 1980-talet en metod kallad Greenweld™ som med ett modifierat PRF-lim skapar ett 
tillfredsställande skarvförband för godkännande som konstruktionsvirke. Ett antal andra 
limsystem för främst våtskarvning har tagits fram, en del är godkända för konstruktionsvirke 
andra inte. 

Arbetets syfte är att skapa förutsättningar för en framtida certifiering i Sverige av våtlimmat 
fmgerskarvat konstruktionsvirke som därefter torkats. Vägen till certifiering går via berörda 
myndigheter och redan befintliga regler. Reglerna skapades innan nuvarande teknik var känd 
så reglerna innehåller begränsande faktorer som försvårar en certifiering av våtskarvat virke. 

Målet med arbetet är att utreda vilken metodik som ska användas vid beständighetstestning av 
våtskarvat virke samt att utföra beständighetstester avseende fuktresistens med utvalda meto
der på befintligt furuvirke. De våtlimmade fingerskarvama är tillverkade med tre olika lim
system. Referensmaterialet består av konventionellt fingerskarvat virke med PRF-lim. Refe
rensmaterialet blir en utgångspunkt och ett riktvärde att jämföra med under arbetets gång. 

Beständigheten kommer att undersökas genom att utsätta fingerskarven för diverse cykliska 
tester som varierar fuktkvot, temperatur samt omgivande miljö. Detta för att skarven, på ett så 
naturtroget sätt som möjligt, då kan undersökas under en accelererad åldring. Fingerskarven 
kommer även att studeras under mikroskop för att skapa en uppfattning om hur förbandet ser 
ut under och intill träytan. 

Våtlimning av fingerskarvat virke 
Historik 
Med tanke på att människan har limmat trä i tusentals år kan det tyckas märkligt att man inte 
har kommit på att det går att sammanfoga otorkat virke. Tanken har troligtvis funnits och 
kanske även använts för mycket länge sedan men inte i dokumenterad form. 

Orsakerna kan vara många till varför otorkat virke inte sammanfogats tidigare. De huvudsak
liga orsakerna borde vara det faktum att träet har högre hållfasthet vid torkat tillstånd, att träet 
rör sig vid torkning och att förbanden inte blir tillräckligt starka med otorkat virke. För att 
börja med materialet kan man konstatera att trämaterialet krymper vid torkning. Hur mycket 
spänningar byggs in i förbandet? Hur påverkar dessa spänningar förbandets hållfasthet? Frå
gorna är många men svaren är få. Än idag är det inte utrett om och hur torkningsspänningar 
påverkar skarvförbandens prestanda. 



Det fmns givetvis fler bakomliggande orsaker som historia, tekniska kunskaper och effekti
vitetstänkande. Alla industrier vill bli effektivare, så även träindustrin. Kortare genomlopps
tider och billigare produktion kan vara två orsaker till att tanken på våtskarvning väckts på 
allvar. Mycket tid sparas när härdning och torkning samordnas och ökad kvalitet och minskad 
energiåtgång ger billigare produkter. Dessa tidsenliga effektiviseringar påverkar utvecklingen 
inom träindustrin. Nu när även den tekniska kunskapen om limsystem för våtskarvning kom
mit finns det inga hinder kvar för att våtlimma. 

Utländska erfarenheter 
Historien om våtlimning börjar redan på 1970-talet. Chow tog 1976 patent på limning av våt
limmat virke som bara torkats i skarvområdet, för att sedan härda limmet under torkningspro
cessen. Patent nummer två inom våtlimningsområdet tog Redekop och Bames 1990. Patentet 
gällde maskinerna för skarvning. I samma veva som maskinpatentet kom skapade och utveck
lade Parker med medarbetare Greenweld^^. Greenweld'''^ är ett modifierat PRF-lim utvecklat 
för våtskarvning. Greenweld™ satte fart på våtskarvningen. Ungefär samtidigt kom ett annat 
våtskarvningssystem av typen "Honeymoon". Det vill säga ett lim vars två komponenter möts 
först när skarven sammanfogas. Dessa följdes av ett PUR-system som också visade sig vara 
lämpligt för våtskarvning. Våtlimmade fingerskarvar tillverkas idag på enstaka ställen i bland 
annat USA, Australien och på Nya Zeeland. 

Tidigare forskning inom området våtskarvning har t i l l största delen skett i Nya Zeeland. Det är 
framför allt Greenweld™ som undersökts både när det gäller hållfasthet och beständighet. 
Undersökningarna har gjorts vid New Zealand Forest and Research Institute (NZ FRI). 

Hållfasthetsresultaten visar att våtlimning med Greenweld™ ger minst lika starka fingerskar
var som konventionellt limmade, se tabell 1 (Parker 1994). Skarvarna testades enligt NZS 
3616:1978 (Nya Zeeland). Denna hållfasthetsstandard inkluderar bedömning av träbrottsan
del, delaminering i limfogen och cyklisk delaminering. I de flesta avseenden är den lik mot
svarande standarder i USA, Europa och Kanada. 

Tabell 1 Jämförelse av böj hållfastheten mellan GreenwelcP^skarvar och torr och våt 
referens (Parker 1994). 

Böjhållfasthet (Mpa) Antal 
provbitar 

Typ Medel Maximum Minimum 
Greenweld™ 69 78 56 20 
Wet control 38 78 14 20 
Dry control 55 68 35 20 

Greenweld™ = Fingerskarvad vått med Greenweld™, lufttorkat 
Wet control = Fingerskarvad vått med konventionellt lim (våt referens) 
Dry control = Fingerskarvad torrt med konventionellt lim (torr referens) 
Även andra tester visar liknande resultat med en mycket hög andel träbrott (> 90%) vilket 
tyder på att Greenweld'^^-skarven är av god kvalitet. 



Beständigheten hos Greenweld™-skarven åskådliggörs i studier som gjorts vid NZ FRI. Vid 
testerna tillämpades ASTM 4688-90 och träslaget var radiata pine. Av testema framgår att den 
cykliska behandlingen inte reducerar styrkan i fingerskarven ytterligare jämfört med vakuum/ 
tryck behandlingen. Detta tyder på att beständigheten är fullt tillfredsställande. 

Greenweld™ tillverkas på ett antal befintliga anläggningar runt hela världen där forsknings
resultaten bekräftas vid undersökningar av anläggningarna. 

Patent 
Det finns sedan 1991 patent på en metod för att sammanfoga trä med höga fuktkvoter. Meto
den kallas Green weld™. Green weld'^'^ skapades och utvecklades vid New Zealand Forest 
Research Institute och har patenterats över hela världen. 

Patentet gäller metoden att sammanfoga trä med höga fuktkvoter och innefattar såväl påföring 
av de olika ämnena som sammanfogning och härdning av fogen. Patentet gäller för ämnen 
som ammoniak, fenol, resorcinol och formaldehyder. Mer detaljerad information finns i 
patenten med nummer: 
Europa 0,493,010 
USA 5,674,338 

Processbeskrivning 
Vid tillverkning av det våtlimmade virket ser flödet av material ut på ett annat sätt än vid kon
ventionell tillverkning av virke. Antalet steg i processen blir mindre och uppehållstiden kortas 
ned. 

I de inledande bearbetningsstegen ser processen identisk ut. Sågning, d v s barkning, rotredu
cering och sönderdelning, av stocken samt efterföljande dimensionssortering förändras inte 
vid tillverkning av våtlimmat virke. Därefter skiljer sig flödena åt. 

I ett konventionellt flöde ströläggs virket före torkning. Torkningen har varit och är ofta en 
förutsättning för en fortsatt bearbetning. Det torkade virket transporteras antingen ti l l juster-
verk eller direkt t i l l defektkapning där det följaktligen skapas en torr restprodukt som endast 
duger t i l l eldning. Kapningen följs av skarvfräsning och limpåföring samt hoppressning av 
skarvändama för att sedan kapas i lämpliga längder. Härdning är ett måste innan det ar dags 
för hyvling då förbandet bör klara de påfrestningar det kommer att utsättas för i hyveln. 

I våtlimningsprocessen däremot defektkapas det otorkade virket direkt efter sönderdelning och 
råsortering. I defektkapningen skapas otorkade defektbitar idealiska för flistillverkning. 
Fingerfräsningen följs av limpåföring och pressning. Virket kapas i lämpliga längder för strö-
läggning inför torkning. Detta leder till att alla produkter som läggs i torken har samma längd 
och torken fylls till fullo. Slutligen hyvlas det torkade virket. 

Fördelen med att våtlimma virket är, som tidigare nämnts, ett bättre utnyttjande av torkens 
kapacitet. Vid torkning av konventionellt virke kommer virket som ströläggs att vara av olika 
längder. Det uppstår stora luckor i kanterna på torkpaketen som minskar mängden torkad vo-
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lym virke per paket. Vid torkning av våtlimmat virke kommer torkens kapacitet att utnyttjas 
maximalt. Skillnaden i kapacitetsutnyttjande kan vara så stor som 50%. 

En annan faktor som har med torkningen att göra är det faktum att man vid konventionell 
tillverkning torkar virke som inte behöver torkas. Defektkapning sker efter torkning vilket 
betyder att virkesdelar med defekter således torkas i onödan och skapar en restprodukt som 
har ett lägre värde. Vid våtlimning däremot sker defektkapning innan torkning vilket skapar 
en otorkad restprodukt. 

En följd av att defekter kapas bort innan torkning är att krokighet och skevhet minskar. Efter
som de flesta defekterna kapas bort innan de skapar spänningar i virket vid torkningen så kan 
ett rakare och planare virke genereras. 

I våtskarvningsprocessen kortas processtiden och antalet processteg minskas då bl a härdning 
av limmet sker samtidigt som virket torkas. Färre antal steg minskar också antalet förflytt
ningar vilket kortar ned mellanlagrings- och transporttiden. 

Fog och fogning 
Bindningar i limfog 
Interaktionen mellan trämaterialet och adhesionsmedlet - limmet - sker genom såväl kemiska 
som mekaniska bindningar. De mekaniska bindningarna skapas då adhesionsmedlet tränger in 
i träets håligheter och bildar en mekanisk låsning mellan det stelnade adhesionsmedlet och 
trämaterialets struktur. De kemiska bindningarna skapas av reaktioner mellan trämaterialet 
och adhesionsmedlet. 

Karaktären på dessa kemiska bindningar beror på materialet, adhesionsmedlet och deras sam
verkan. Trä, som är ett material där molekylerna sitter fast i inbördes ordning, kan inte fästa 
direkt på ett annat trämaterial utan hjälp från ett adhesionsmedel med rörliga molekyler som 
skapar vidhäftning. Adhesionsmedlets rörliga molekyler skapar kemiska attraktionskrafter 
mellan medlet och materialet. 

Trä som är ett polärt material, d v s molekylemas plus- och minusladdning har olika tyngd
punkter, attraherar limmets polära molekyler och skapar en vidhäftning. Vidhäftningen bildas 
dock bara om träets attraktionskrafter är större än ytspänningen i limdroppen. Är limmets yt
spänning större än träets attraktionskrafter väter inte limmet träet utan lägger sig som en 
droppe ovanpå. Dålig mekanisk förankring blir följden av dålig vidhäftning. 

Limmets vätning av och inträngning i materialet beror inte bara på polaritet. Penetrationen av 
ytan är också beroende av storleken på molekylerna i adhesionsmedlet och på porradien i 
materialet. Stora molekyler hos limmet och liten porradie i materialet leder t i l l dålig penetra
tion och därmed dålig vidhäftning. 

Lösningen på problemen kan tyckas vara enkel: små molekyler, låg ytspänning hos limmet 
och stor porstorlek hos materialet. Men låg ytspänning hos limmet leder t i l l dålig vidhäftning 
mellan limmets molekyler. Små molekyler skapar bättre penetration av materialet men de 
behöver också fler korsbindningar för att skapa styrka. Stor porstorlek i materialet kan leda 
både t i l l för poröst material och ti l l för bra inträngning. För stor inträngning uppenbarar feno-
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menet "mager limfog" då nästan allt lim tränger in i materialet och fogen blir för tunn (Raknes 
1988). 

Adhesion 
Adhesion mellan materialen uppstår genom ett flertal fenomen. Några av de viktigaste är ke
miska och mekaniska bindningar samt fysikalisk adsorption. Men adhesionen motverkas av 
svaga gränsskikt, solljus, vatten och andra yttre och inre påverkningar. 

Kemiska bindningar skapas då materialet och adhesionsmedlet reagerar med varandra eller 
attraheras av varandra. Då träet reagerar med adhesionsmaterialet är det ofta vätebindningar 
som skapas. På träets yta finns det aktiva väten och hydroxylgrupper som limmet kan reagera 
med. 

Adsorption uppstår när de polära molekylerna på träytan attraherar de polära limmolekylema. 
När molekylerna i limmet kommer i nära kontakt med materialet ställer de in sig efter mate
rialets laddningar och det uppstår van der Waals-krafter och starkt polära krafter (Pizzi 1994). 

De mekaniska bindningarna är väl så viktiga som de kemiska. Träets ojämna yta är utmärkt 
för att mekaniska bindningar ska få fäste. Limmet tränger in i hålrum och skrymslen där det 
härdar och krokar fast vid cellväggama. 

Svårigheten med att lyckas skapa de mekaniska bindningarna är att det finns mycket trasiga 
cellväggar på träets yta, som uppstått vid bearbetning av träytan. De trasiga cellväggama 
underlättar inträngning men de ger inte samma styrka som en hel cellvägg skulle göra. Meka
niska bindningar skapas men med lösa delar av en cellvägg vilket ger en begränsad hållfasthet 
(Raknes 1988). 

Fingerskarvens utseende 
Fingerskarvens utseende och geometri grundar sig på att ändtraets limningsyta inte räcker till 
för att få tillfredsställande hållfasthet Detta leder till att ytorna måste göras större vid ändträ-
limning för att uppnå tillräckligt starka limfogar. Det grundar sig på att om träfibrerna lutar 
mer än 1:8 i förhållande till varandra är det svårt att få starka förband. Därmed måste ändträ-
ytan göras 8-10 gånger större för att göra skarven lika stark som virket. 

Limningsarean blir även en faktor vid valet av längd på fingrarna. Det finns ett antal standard
längder som därmed också får olika delningsavstånd för att behålla den totala arean ti l l 8-10 
gånger tvärsnittet. Delningsavståndet mellan varje finger leder således till att antalet fingrar 
varierar beroende på längden på fingrarna. Längden varieras antingen beroende på använd
ningsområde eller beroende på verktygsleverantör, fräsar förses med en viss längd hos tillver
karen. Med åren har dock längden minskat från 40-60 mm til l 15-30 mm. Men det som bör 
eftersträvas är stor relativ fogarea och liten tvärsnittsreduktion (Österberg 1996). 
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Figur 1: Skarvprofil för det aktuella provmaterialet (L = 20 mm, P = 6,2 mm, C = 1,0 mm, 
T =1,0 mm). 

Styrande standarder 
Svensk standard 
Den svenska och därmed också den europeiska standard som gäller lim för bärande konstruk
tioner är SS-EN 301 (Lim - Lim av fenol- och aminoplast för bärande träkonstruktioner -
Klassificering). Med tillhörande testmetoder enligt SS-EN 302 1-4. 

För fmgerskarvat konstmktionsvirke fmns även SS-EN 385 (Fingerskarvat konstruktionsvirke 
- funktions- och produktionskrav), som ställer krav på skarven och dess tillverkning. 

Vid tillverkning av fingerskarvar krävs att limmet är godkänt enligt SS-EN 301 och 302. Lim-
standarderna är, som syns i texten ovan, gjorda med utgångspunkt från befintliga lim och inte 
som en allmän standard för alla möjliga typer av lim för fingerskarvning. Således skapades 
standarden för dessa lim utan tanke på andra typer som kan uppnå liknande värden när det 
gäller hållfasthet och beständighet. Som exempel på detta är att provkroppama ska vara av 
olika träslag vid skilda provningar, enligt SS-EN 302. Dessutom är träslag bestämda i standar
den, bok och gran, trots att dessa träslag inte alltid är de som används vid tillverkningen. En 
generellt utformad standard skulle istället ha ställt krav oavsett fogmetod, limtyp och träslag. 
Det finns även testvärden vad limmet ska klara, men dessa gäller bara för de nämnda trä
slagen. 

Kraven som finns på skarven och dess tillverkning ställer också t i l l problem vid våtlimning. I 
SS-EN 385 specificeras krav på virket innan tillverkning. Dels ska man följa limtillverkarens 
instruktioner om fuktkvot, dels bör fuktkvoten vara 8-18%. Vissa lim klarar fuktkvoter upp 
till 23%. Denna specifikation utesluter våtlimning ur resonemanget som metod för tillverk
ning av konstruktionsvirke, men inte på grund av produktens kvalitet utan på grund av av
vikande ingångsdata. 

Under samma paragraf står det även att skillnaden i fuktkvot mellan träytoma inte får över
stiga 5%. Även detta förhindrar våtlimning. Det är näst intill omöjligt att bestämma fuktkvo
ten i alla punkter för att kunna avgöra om skillnadema är mindre än 5% vid vådimning. Fukt
kvoten kan nämligen variera mellan 30 och 200%. 



13 

Utländsk standard 
• Amerikansk standard för testning av fingerskarvat virke i bärande konstmktioner bygger på 

ASTM D4688-95 (Standard test methods for evaluating structural adhesives for finger 
jointing lumber). 

• För testning av lims åldrande i utomhusmiljöer finns ASTM D3434-95a (Standard test 
methods for multiple-cycle accelerated aging test for exterior wet use wood adhesives) 

De amerikanska standarder som finns när det gäller att testa beständigheten hos en fingerskar-
vad limfog är de ovan nämnda. Standarderna skiljer sig genom att ASTM D4688 används vid 
certifiering av lim för fingerskarvat trä medan ASTM D3434 inte är någon kvalitetskontroll 
utan en metod som jämför olika lims beständighet i en långvarig cyklisk testning (American 
Society for Testing and Materials, 1995). 

Andra utländska standarder som funnits med i diskussionen var de ryska, nya zeeländska, 
brittiska och tyska. De brittiska och tyska faller numera under de europeiska standarderna, 
vilket gav dem en underordnad betydelse. Nya Zeelands standarder används i huvudsak av 
forskare i Nya Zeelands närhet. De ryska standarderna föll bort av ekonomiska skäl. 

Val av standard för utvärderingen 
Den jämförelse som är intressant är den mellan SS-EN 385 och ASTM D4688. SS-EN 385 för 
att den gmndar sig i SS-EN 301 och för att det ar fingerskarvama som ska testas. Och efter
som det är en certifiering som är det långsiktiga målet så är ASTM D4688 det lämpligaste ut
ländska alternativet. 

I stora drag kan man säga att de amerikanska standarderna är mer allmänna än de europeiska. 
De europeiska har ett större antal ingångsdata som måste stämma innan man börjar själva test
ningen medan de amerikanska inriktar sig på testning och resultat. Även de europeiska har 
resultatkrav men bara under vissa fömtsättningar. En sådan förutsättning är att virket vid 
fingerskarvning måste ha en fuktkvot på 8-18%. För Europa begränsas inte bara fuktkvoten i 
varje bit utan även fuktkvotsskillnaden mellan bitarna. Högst tillåtna skillnad mellan de bitar 
som ska sammanfogas är 5%. Även virkets temperatur regleras i den europeiska standarden. 
Virket får ej ha en temperatur som underskrider 15°C, vilket förhindrar en del tillverknings
processer. En annan temperatur som regleras är den som finns i lokalen vilket försvårar 
ytterligare. 

Den amerikanska standarden är lättare att följa än den europeiska. Dels för att den amerikans
ka har alla metoder samlade på samma ställe, dels för att den tydligare illustrerar skillnaden 
mellan olika testresultat. Vid bedömningen av till exempel träbrott finns det bildexempel som 
visar vad som är träbrott och ej. Medan den europeiska säger att man ska uppskatta träbrotten 
till närmaste 10% av den totala limfogen. 
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Provmaterial 
Provmaterialet tillverkades för ett par år sedan och har sedan dess förvarats i inomhusmiljö i 
Träteks lokaler i Stockholm. 

Virket bestod av 100 stycken fumstockar med toppdiametem 150-160 mm. Dessa sågades i 2 
ex log med nominellt mått på 50 x 100 mm. Fuktkvoten uppmättes t i l l 67% (medelvärde) med 
torrviktsmetoden. 

Skarvarna var limmade med PRF-lim för konventionell fingerskarvning (A), även benämnt 
referensmaterial, och med tre limtyper för våtlimning (B = Polyuretan, C = Greenweld'^'^ och 
D = PRF + Sojaprotein). Fingerskarvamas utformning och mått i provmaterialet framgår av 
figur 1. 

Karaktäristik av provmaterialet 
För att kunna utvärdera mätdata som fås av försöket undersöktes ursprungsmaterialet med 
avseende på dess densitet och fuktkvot. Densiteten kan vara en betydande faktor både när det 
gäller inträngning samt när det gäller förbandets totala hållfasthet. Fuktkvoten torde vara 
ungefär enhetlig i alla bitarna då dessa legat i samma miljö en längre tid. 

Densitet 
Då ett limförband består av två skilda bitar bör båda bitamas densitet undersökas. Densitets
skillnad inom skarven kan påverka skarvens hållfasthet. 

För bestämning av densiteten togs prover ut vid ett avstånd på 80 mm på var sida om varje 
skarv. Provbitama mättes och vägdes, för att sedan torkas till ca 0% fuktkvot och vägas igen. 
Densiteten beräknas med formeln: 

^ vikt torr provkropp (kg) 
volym provkropp (m^) 

Fuktkvot 
Fuktkvoten i träet påverkar dess hållfasthet. Om bitarna i en skarv påvisar en skillnad i 
fuktkvot kan detta inverka på skarvens hållfasthet vid provning. 

w - — ^ xlOO 
^0 

Kärnvedsandel 
Kära vedsandelen i provkropparaa mättes på ändytan av provkroppen. Andelen mättes i mil l i 
meter med tumstock för att sedan omräknas till procent av den totala bredden. Metodens nog
grannhet kan diskuteras då käravedsandelen i ändytan skiljer sig från den verkliga andelen i 
skarven. Även noggrannheten i sättet att mäta andelen kära ved kan ifrågasättas men den är 
trots allt en tillfredsställande uppskattning. 
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Årsringsbredd 
Årsringsbredden har dokumenterats dels genom att kopior tagits på ändytoma, dels genom 
mätning i skarvens närhet. Ändytoma kopierades i en kopieringsapparat efter det att käm-
vedsreagens stmkits på ytoma. Detta innebär att såväl årsringar som kämvedsandel är synlig 
på bildema. Bildema kan ligga till gmnd för tolkningar av resultaten efter provning. Skillna
der i årsringsbredd kan påverka förbandets hållfasthet. 

Fiberriktning och årsringsriktning 
Fiberriktningens inverkan på hållfastheten är ett väl dokumenterat faktum. Fiberriktningen 
under dessa försök är i största möjligaste mån parallell med dragriktningen. Det som däremot 
varierar är årsringsriktningen i provkroppen. Men på gmnd av komplexiteten att genomföra 
mätningar som beskriver årsringsriktningen så begränsades undersökningen ti l l att omfatta 
endast stående årsringar. Provkroppama delades således in i två gmpper, nämligen stående 
årsringar på båda sidoma om skarven respektive icke stående årsringar på båda sidoma om 
skarven. 

Toppkant 
Toppkant är ett egenhändigt tillverkat ord för att beskriva en möjlig parameter under testning 
av fingerskarvama. Ordets betydelse gmndar sig dels på fingerskarvens topp, dels på det fak
tum att den hamnar just på kanten av provkroppen, vilket leder till kombinationen toppkant. 

Toppkant 

Figur 2: Illustration av toppkant. 

Experimentella metoder för utvärdering 
Metoden för genomförandet av testningen av våtlimmade fingerskarvar gmndar sig helt och 
hållet på de standarder som finns mnt om i världen. Med tanke på de för- och nackdelar som 
finns hos standardmetoderna, föll valet på den amerikanska standarden ASTM D4688-95, för 
testning av beständigheten hos våtlimmade fingerskarvar (Standard test methods for evaluat
ing structural adhesives for finger jointing lumber). Denna standard är också den mest frek-
vent använda i världen idag. 

Standarden ligger t i l l gmnd för godkännande av lim för tillverkning av fingerskarvar i produk
tionslinjer. Innebörden av standarden är att skarvama ska testas med avseende på belastning. 
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fukt och temperatur. Med de olika standardiserade behandlingarna vill man simulera 
påfrestningar som limmet utsätts för i verklig utomhusmiljö. 

Mekanisk provning 

Provuttag 
Provkroppama sågas ut ur virkesstycket på det sätt som visas i figur 2. Virket bör vara hyvlat 
till rätt tjocklek (35 mm) innan sönderdelningen börjar. Virket kortas sedan i längsled t i l l en 
bit om 305 mm med fingerskarven mitt på. Denna bit strimlas sedan upp i 6,4 mm breda prov
kroppar med en del av fmgerskarven på varje provkropp. Det blir tolv provkroppar per skarv. 
Alla provkroppar numreras och märks för att senare kunna identifieras till rätt virkesstycke 
och rätt position. 

6.4mm 

A 
305mm 

7 

Figur 3: Tillverkning av provkroppar. 

Provberedning 
• hyvling från 45 mm til l 35 mm på flatsidoma med en planhyvel, Martin T43, 

• hyvling från ca 93-94 mm till 91 mm på båda kantsidoma med samma hyvelmaskin, 
• märkning av virket på båda sidor om skarven för att kunna härleda densiteten ti l l rätt sida 

om skarven och ti l l rätt virkesstycke, 
• kapning till 305 mm långa bitar med skarven mitt på biten, 
• strimling av de 305 mm långa bitarna med bandsågen, Jonsered, till 6,4 mm tjocka bitar, 

vilket gav bitar om 6,4 x 35 x 305 mm. 

Hyvlingen genomfördes för att få fräscha ytor på alla sidor. Då bitarna legat en tid kan skill
nader uppstå i det yttre skiktet. Genom att alla bitar hyvlades med samma maskin och med 
stor precision blev provkroppsmåtten likvärdiga för alla provkroppar. 
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Provkropparnas position 
Provkroppamas position på brädan följer ett speciellt mönster. För att kunna utvärdera resul
tatet och begränsa antalet parametrar har provkroppar med hög andel kärnved valts ut i ett 
första försök. De resterande provkroppama, med hög andel splintved, kommer också att 
testas. Med detta som bakgrund valdes de sex bitarna närmast märgen med högst kärnveds-
andel. 

Vid sågningen genererade varje fingerskarv tolv provkroppar som numrerades från kant till 
kant, vilket följaktligen gav provkroppama med nummer 4-9 för kämvedstestema. 

6,4mm 
e 

91 mm 

Figur 4: Numrering av provkroppar. 

Behandling 
Til l försöken behövs det 20 stycken fingerskarvar som är tillverkade i en produktionslinje. 
Skarvarna sågas upp enligt ovan och två provkroppar från varje skarv placeras i var och en av 
de tre behandlingsmetoderna, 40 provkroppar per behandling (120 provkroppar totalt/limtyp). 

Metodema undersöker skarvens hållfasthet efter tre skilda typer av behandling. Provkroppama 
testas sedan i torrt eller blött tillstånd. 

1. Obehandlad - torr provning 
2. Våt vakuum-tryck behandling - våt provning 
3. Cyklisk kok-tork behandling - våt provning 

Innan provkroppama behandlas så konditioneras, mäts och vägs de. Konditioneringen sker i 
en temperatur på 23 ± 2°C och en luftfuktighet på 50-65 ± 5% relativ luftfuktighet. Därefter 
vägs provkroppama ti l l närmaste 0,01g och bredden och tjockleken mäts till närmaste 
0,25 mm. Längden begränsas då provkroppama appliceras i dragmaskinen. 

Behandling I : Obehandlad - torr provning 
Til l testet behövs 40 obehandlade provkroppar enligt tidigare beskrivning. Varje provkropps 
hållfasthet testas genom att provkroppen utsätts för en dragbelastning med draghastigheten 5 
mm/min. Templingreppen, som håller i provkroppen, bör ha ett avstånd av 210 ± 
6 mm mellan slutet av gripkloma. Slutligen avläses maxbelastning och brottytomas utseende 
bedöms. Bedömningen av brottytoma sker enligt kriterier föreskrivna i ASTM D 4688-95, 
Annex A l (se bilaga 2). 
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Behandling 2: Våt vakuum-tryck - våt provning 
40 provkroppar placeras i tryckkammare, under vatten med avskiljare mellan varje provkropp, 
så att vattnet berör alla ytor. Vattnet ska ha en temperatur på 18,5-27,5°C och provkroppama 
ska vara 50 mm under ytan. Kammaren stängs och ett vakuum på minst 635 mm Hg skapas. 
Vakuumet hålls i 30 min och efterföljs av ett tryck på 620 ± 35 KPa som varar i 2 timmar. 
Provkroppama placeras därefter i ett vattenkärl i rumstemperatur fram ti l l testning. 

Innan testning ska provkroppama torkas av med en bomullstrasa eller en pappershandduk för 
att sedan testas i blött tillstånd. Provkroppama testas på samma sätt som i Behandling 1 men 
med den skillnaden att provkroppama ska torka innan brottytornas utseende bedöms. 

Behandling 3: Cyklisk kok-tork - våt provning 
40 provkroppar läggs i ett kokkärl, under vatten med avskiljare mellan varje provkropp, så att 
vattnet berör alla ytor. Provkroppama kokas i 4 timmar för att sedan torkas i en ugn vid 63 ± 
2°C och med en tillräcklig cirkulation för att sänka fuktkvoten till 8% på mindre än 20 tim
mar. 

Processen repeteras ytterligare fem gånger med det undantaget att provkroppama inte ska tor
kas den sista gången. Däremot ska provkroppama svalna i mmstempererat vatten fram till 
testning. Därefter testas provkroppama i vått tillstånd enligt Behandling 2, även här ska prov
kroppama torka innan brottytomas utseende bedöms. 

Dragprovning 
Dragprovningen genomfördes i en materialprovningsmaskin av märket Alwetron TCT50. 
Alwetronen försågs med skruvklämmor av standardmodell med manuell fastskmvning av 
provkroppama. Provkroppama monterades med ett avstånd på 210 mm mellan klämmomas 
inre kant och med fingerskarven mittemellan greppen. I den övre balken var skruvklämman 
fast medan skmvklämman i den rörliga balken var ledad i horisontalled. Klämmomas grepp
yta mättes till 50 x 50mm. Provningen genomfördes med en draghastighet av 5 mm/min. 
Provkroppama drogs till brott och brottspänning räknades fram av Alwetronen. Brottspän
ningen räknades fram med hjälp av standardarean på provkroppama på 6,50 x 35,25 mm samt 
kraften vid vilken brottet skedde. 

Bedömning av brottytor 
Brottytorna bedömdes enligt standarden ASTM D 4688-95, se bilaga 2. Standarden delar in 
brottytorna i 6 grupper. De 6 grupperna är: 

Brottyp 1 = < 70% träbrott i fmgerskarven 
Brottyp 2 = > 70% träbrott i fingerskarven 
Brottyp 3 = Sicksackbrott i fingerskarven 
Brottyp 4 = Rakt träbrott vid fingerröttema 
Brottyp 5 = Träbrott med begynnelse i fmgerskarven 
Brottyp 6 = Träbrott utanför fingerskarven 

Toppkantens inverkan på hållfastheten skulle kunna vara att det bildas en spänningskoncent
ration vid kanten och begynnelsen till ett brott är skapat. 
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Mikroskopi 
För att få en klarare uppfattning om skarvens beskaffenhet med avseende på inträngningsdjup 
och cellemas utseende togs provbitar ut av varje limtyp för att studeras i ljusmikroskop och 
svepelektronmikroskop. 

Ljusmikroskopi 
Vid undersökningen har ett ljusmikroskop av märket Olympus SZH använts. För att tydligare 
kunna studera provbitama har en 14 tums bildskärm kopplats till ljusmikroskopet. 

För att kunna studera inträngning i träet krävs det små och mycket tunna skivor som passar på 
mikroskopglas. Provkroppen klövs strax innanför fingertopparna så att skarven syns på änd-
träytan. Ändträytan delas sedan in i kvadrater i storleksordningen 15 x 15mm för att få rätt 
storlek på provkroppen inför mikrotomering (skivning). Med hjälp av mikrotom kan så tunna 
skikt skäras att ljusstrålen kan passera genom preparatet. Själva skarven och cellerna på var 
sida av skarven blir på så sätt synliga i mikroskopet. Med hjälp av en mikrotom skärs tunna 
skivor ut, i det här fallet 36M-m, både tvärs fibrerna i träet som längs dem, se figur 5. För att 
kunna skära så tunna skivor krävs det att ytan först fuktas upp med vatten, ca en droppe, med 
hjälp av en vanlig målarpensel. 

Figur 5: Sönderdelning av provkropp för mikroskopi. 
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Skivoma lades på mikroskopglas och glycerol tillsattes för att behålla formen så att de lättare 
kan studeras under en längre tid. Mikroskopet och kameralinsen hade en förstoring på 128 ggr 
vid granskning och fotografering. 

Syftet med mikroskopin var att tydliggöra möjliga skillnader mellan de olika limsystemen och 
att hitta orsaker t i l l eventuella avvikande testresultat. Av intresse var både inträngningsdjup, 
fogens tjocklek samt fördelning över fingerskarven. Studierna ger även en uppfattning om 
vilket förhållande som gäller mellan limtypema. 

Inträngningsdjupet ger en indikation på hur pass väl limmet väter materialet. Ju djupare in
trängning desto bättre adhesion kan det antas vara. Men även fogens tjocklek hör ihop med in
trängningsdjupet. Fogen får inte vara för tunn eller för tjock vilket påverkar styrkan hos fogen. 
Fördelningen av lim över skarvens yta kan vara en orsak till eventuella brott i fogen. Det idea
la vore om limmet har jämn tjocklek och kontinuitet över hela skarven. När ett referensmate
rial finns att tillgå är det även möjligt att bilda sig en uppfattning om de olika limmens egen
skaper i förhållande t i l l referensen. 

E S E M 
ESEM (Environmental Scanning Electron Microscope) innebär att materialet undersöks med 
hjälp av en elektronstråle. ESEM-studiema genomfördes i STFIs (Skogsindustrins Tekniska 
Forskningsinstitut) lokaler i Stockholm. Vid studierna undersöktes fingerskarven under större 
förstoring än vad som tidigare gjorts vid studierna i ljusmikroskop. 

Til l ESEM-studien tillverkades en kubformad provkropp (15 x 15 x 15 mm) av ungefär 
samma typ som vid mikroskopstudiema. D v s provkroppar kapades så att fingerskarven syns 
på toppytan av provkroppen. Elektronmikroskopet beskjuter fingerskarven med elektroner och 
"avläser" ytans beskaffenheter. Ytan avbildas på en bildskärm med mycket stor förstoring. 

Förstoringen upp ti l l 4000 gånger gav möjlighet att undersöka inträngningsdjup samt på vilket 
sätt limmet är fäst vid träet. Även svaga gränsskikt och komprimerade träfibrer kan identifie
ras på bilderna. 

Statistiska metoder 
För den statistiska bearbetningen har programmet Statgraphics använts. Statgraphics är ett 
statistikprogram som beräknar många av de vanligaste statistiska variablerna. I detta fall har 
programmet använts vid beräkning av medelvärden, konfidensintervall och standardavvikelse. 
Diagrammen i rapporten har också ritats med hjälp av Statgraphics. 

Resultat 
Resultat och iakttagelser redovisas under rubrikerna materialdata, beständighet, materialegen
skapemas påverkan och mikroskopi. 
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Materialdata 
Referens: Genomsnittlig densitet, heterogena skarvar, mer splint än genomsnitt 
Lim B: Hög densitet, många täta årsringar, genomsnittlig kämvedsandel 
Lim C: Genomsnittlig densitet, något bredare årsringar, hög käm vedsandel 
Lim D: Genomsnittlig densitet, genomsnittliga årsringar, genomsnittlig kämvedsandel 

Med genomsnittlig menas att gruppen i förhållande t i l l de andra tre gmppema inte utmärker 
sig på något sätt. De skarvar som kallas heterogena innebär att de har olika bredd på års-
ringama på var sida om en skarv. För en närmare beskrivning av materialet se bilaga 3. 

Beständighet 
Beständigheten hos en fmgerskarv bedöms med hjälp av en standard som simulerar ett verk
ligt åldrande. Beständighet kan inte mätas i en enda faktor utan den skapas av ett flertal fakto
rer som samverkar. I standarden bedöms beständigheten utifrån draghållfastheten och trä-
brottsandelen. Dessa faktorer beror på ett flertal andra faktorer som ska belysas i efterföljande 
text. Samtliga provkroppar har konditionerats t i l l 11-12% fuktkvot. 

Draghållfasthet 
Draghållfastheten hos de våtlimmade fingerskarvama är mycket god. Med hänsyn ti l l att refe
rensmaterialet hade större spridning och i vissa fall lägre hållfasthet än de våtlimmade finger
skarvama kan man inte annat än ge de våtlimmade skarvarna godkänt. 

Resultaten av draghållfastheten redovisas i tabell 2. Draghållfastheten testades efter tre typer 
av behandling där behandlingamas inverkan avspeglade sig i resultaten. Att de torra resultaten 
är avsevärt högre beror i hög grad på vattnets inverkan på trämaterialet. Dragspänningen i det 
våta träet är ungefär 70% av det torra värdet vilket är helt i sin ordning (Parker 1994). Värde
na på draghållfastheten hos alla lim ligger i paritet med tidigare undersökningar. 

Medelvärdena i tabell 2 är beräknade i enlighet med standarden, provkroppar som bmstit på 
gmnd av kvist eller stora defekter har tagits bort från beräkningarna, vilket gör att dessa vär
den är aningen högre än de i figur 6 där alla mätvärden är medtagna. 

Referensmaterialet visar delvis lägre värden och framför allt större spridning än de tre våt
limmade skarvarna. Visserligen är inte skillnaderna statistiskt säkerställda men trenden i 
resultaten är genomgående. Lim C visar genomgående en betydligt mindre spridning än övriga 
lim. För mer information se bilaga 1. 
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Tabell 2: Draghållfasthet - medelvärde och standardavvikelse - vid olika behandlingar. 

Behandling Draghållfasthet (MPa) Referens Lim B Lim C Lim D 

Torr Medelvärde 38,72 49,54 40,47 42,23 
Standardavvikelse 11,76 9,60 7,28 8,79 

Våt Medelvärde 28,72 28,71 28,26 27,15 
Standardavvikelse 7.58 6,05 4,34 4,42 

Kok Medelvärde 26,82 27,64 27,61 26,36 
Standardavvikelse 7,50 5,90 3,76 4,89 

En tydligare åskådning av draghållfastheten kan ses i figur 6 där den enda statistiskt säker
ställda skillnaden mellan limmen är att Lim B har signifikant högre hållfasthet i obehandlat 
skick än övriga lim. Att alla lim sedan sjunker t i l l samma nivå vid den våta behandlingen 
beror på vattnets inverkan på materialet. Vikt bör även läggas på det faktum att kok-tork 
behandlingen inte har påverkat draghållfastheten nämnvärt. Detta tyder på bra beständighet. 
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Figur 6: Draghållfasthetens medelvärde och konfidensintervall. 
Konfidensintervallet är internt inom varje enskild grupp av draghållfasthetsvärden. 

Trä brottsan del 
Träbrotts andelen med avseende på limtyp och behandling kan ses i figur 7. De obehandlade 
provkroppama visar en träbrottsandel mellan 85 och 95%, oberoende av limtyp, se tabell 3. 
Efter behandling skiljer sig limtypema åt. Referensen (A) bibehåller en hög nivå av träbrotts
andel medan framför allt Lim B och Lim D minskar betydligt mer än referensen. Anledningen 
till denna skillnad mellan limmen kan bero på limmet, materialskillnader och på samverkan 
mellan lim och material. Ser man sedan bara ti l l limtyper, oberoende av behandling, finns en 
signifikant skillnad i träbrottsandel t i l l referensens fördel. Även Lim C visar en högre andel 
träbrott än Lim B och Lim D, denna skillnad är dock inte signifikant. Spridningen inom de 
olika gmppema varierar beroende på limtyp men främst mellan torr och våt provning. 
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Tabell 3: Träbrottsandel i procent - medelvärde och standardavvikelse - vid olika 
behandlingar. 
Behandling Träbrottsandel Referens LimB UmC LimD 

Torr Medelvärde 
Standardavvikelse 

96,50 
8,93 

92,38 
15,36 

87,00 
18,56 

90,25 
18,01 

Våt Medelvärde 
Standardavvikelse 

82,75 
17,10 

56,38 
31,28 

72,63 
20,54 

59,25 
30,60 

Kok Medelvärde 
Standardavvikelse 

85,50 
16,63 

57,63 
33,34 

72,25 
18,47 

58,00 
30,90 
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Figur 7: Träbrottsandel som funktion av limtyp och behandling. 

Brottyp 
Brottypsindelningen gmndar sig på standarden ASTM D4688-95 där brotten delas in i sex 
gmndtyper av brott, se bilaga 2. Bedömningen av brotten kan variera från person till person 
men direktiven i standarden har följts i möjligaste mån. 

De tydligaste resultaten från brottypsindelningen är att lim B, C och D i obehandlat skick har 
samma brottypsfördelning som referensen men efter en våt behandling har lim B, C och D ett 
förändrat mönster jämfört med referensen, se bilaga 4. För de tre våtlimmen ökar antalet brott 
med låg träbrottsandel efter en våt behandling medan referensen behåller en hög träbrottsandel 
även efter en våt behandling. Varför inte referensen påverkas av behandlingarna på samma 
sätt som övriga lim är svårt att svara på. 

Materialegenskapernas inverkan 
Materialets egenskaper påverkar resultatet. Som vanligt när det gäller trä är repeterbarheten 
inte helt tillfredsställande. Resultatet kommer att påverkas av bl.a. materialets densitet, års
ringsbredd och kämvedsandel. Materialet skiljer sig mellan limgrupperaa vilket kommer att 
medverka till en skillnad i resultaten på gmnd av materialet och inte bara av behandlingen 
eller limtyp. Detta bör beaktas vid tolkning av resultaten. 



24 

Densitet 
Densitetens påverkan på resultaten varierar beroende på homogenitet och hur pass höga de 

3 o " 

uppmätta värdena är. Hög densitet (ca 500 kg/m ) på båda sidor om skarven ger mest bidrag 
ti l l skarvens draghållfasthet. Medan en kombination mellan låg densitet (ca 350 kg/m^) och 
medel densitet (ca 425 kg/m^) ger ett negativt bidrag ti l l hållfastheten. Andra kombinationer 
mellan densiteter har mer marginell betydelse men alla kombinationer med hög densitet ger 
högre draghållfasthet. Densiteten påverkar även träbrottsandelen vid brottet. Är provkroppen 
homogen och med hög densitet minskar träbrottsandelen avsevärt. Om densiteten däremot är 
låg i hela skarven blir träbrottsandelen ca 40% högre. Att träbrottsandelen ökar vid lägre 
densitet kan förklaras med att låg densitet ofta leder t i l l rena träbrott förorsakat av ett svagt 
material. 
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Figur 8: Draghållfasthet beroende på densitetsklass enligt LSD - samtliga provkroppar. 
Densitetsklass 1 = låg-låg Densitetsklass 4 = medel-medel 
Densitetsklass 2 = låg-medel Densitetsklass 5 = medel-hög 
Densitetsklass 3 = låg-hög Densitetsklass 6 = hög-hög 

Årsringsbredd 
Årsringsbredden varierar mellan provkroppama och även inom provkroppama vilket också 
ger variationer i både hållfasthet och träbrottsandel. Årsringsbredden gmpperas i tät-tät 
(< 1 mm) = I , tät-gles = H och gles-gles (1-5 mm) = Hl. Gmpp I visar med bred marginal den 
klart bästa draghållfastheten medan Gmpp n visar sämst resultat av de tre. Skillnaden i drag
hållfasthet mellan gmppema är signifikant och statistiskt säkerställd. Även träbrottsandelen 
påverkas tydligt av årsringsbredden, figur 9. Gmpp I har den klart minsta andelen träbrott 
medan de övriga ligger 20-30% högre i träbrottsandel. Det är helt i linje med densiteten, ju 
tätare årsringar desto mindre träbrottsandel. 
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Medelvärde med 95% konfidensintervall 
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Figur 9: Träbrottsandel som funktion av årsringsbredd enligt LSD - samtliga provkroppar 
Grupp 1=1, Grupp II = 2, Grupp III = 3. 

Kärnvedsandel 
Kämvedsandelen i provkroppama påverkar inte draghållfastheten i samma utsträckning som 
densiteten eller årsringsbredden. De olika kämvedsklassema visar ingen signifikant skillnad i 
draghållfasthet. Träbrottsandelen däremot påvisar signifikanta skillnader när det gäller kära-
vedsandelen. De gmpper där splint möter käraa visar den minsta träbrottsandelen medan 
gmpper med käraa mot käraa eller splint mot splint har betydligt högre träbrottsandel, se figur 
10. Mer detaljerad information finns i bilaga 3. 
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Figur 10: Träbrottsandel som funktion av kärnvedsgrupp enligt LSD - samtliga provkroppar. 
Grupp I = splint - splint Grupp 4 = mer kärna än splint på båda sidor 
Grupp 2 = kärna - splint Grupp 5 = kärna - kärna 
Grupp 3 = 50% kärna och 50% splint 

på båda sidor 

Inverkan av toppkant 
Förekomsten av toppkant påverkar draghållfasthet och träbrottsandel. Draghållfastheten 
minskar när det finns en toppkant på provkroppen. Minskningen är inte signifikant men ändå 
synlig. Träbrottsandelen däremot, för alla lim och behandlingar sammantaget, minskar i stor
leksordningen 10% när en toppkant är närvarande. Det kan bero på att toppkanten kan vara en 
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källa till sprickbildning och därmed ett brott. Toppkantens inverkan på träbrottsandelen beror 
också på vilken behandling träet har fått. I figur 11 kan man se att obehandlade provkroppar 
inte påverkas av toppkanten medan båda vattenbehandlingama påvisar en allt större skillnad i 
träbrottsandel. 
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Figur 11: Träbrottsandel - med och utan toppkant - vid olika behandlingar. 
1 = torr, 2 = våt, 3 = kok 

Stående årsringar (vertikal skarv) 
Först av allt ska det klargöras att provkroppama med stående årsringar har vertikal skarv och 
inte horisontell som i den totala skarven. Skillnaden är att vid en vertikal fingerskarv ligger 
fingrama parallellt med årsringama medan årsringama ligger vinkelrätt mot fmgrama vid en 
horisontell skarv. Anledningen till vertikala skarvar ar att provkroppar har tagits från ett helt 
planktvärsnitt med fingerskarv, se figur 1. Således har enbart provkroppar 4-9 använts. 

De stående årsringama visar genomgående lägre draghållfasthet vid alla behandlingar och 
limtyper. Totalt, för alla provkroppar sammantaget, är draghållfastheten med icke stående 
årsringar signifikant högre än draghållfastheten med stående årsringar. Anledningen till den 
lägre draghållfastheten kan vara att den vertikala skarven kan få enbart vårved vid spännings
koncentrationen vid fingrets topp vilket försvagar skarven. Til l skillnad från den horisontella 
skarven där vår och sommarved ligger om vartannat. 
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Figur 12: Draghållfastheten som funktion av årsringsriktning enligt LSD - samtliga 
provkroppar. O = icke stående årsringar, 1 = stående årsringar 
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Mikroskopi 
Ljusmikroskop 
Mikroskopin ger en klar fingervisning både när det gäller inträngning och vilket helhets
intryck man får av fogen. Däremot går det inte helt att tolka hur limmet har förflyttat sig in i 
materialet eller hur vidhäftningen mot materialet ser ut. 

Den tydligaste skillnaden mellan limtypema är att Lim B har det bästa inträngningsdjupet. Det 
har ett inträngningsdjup på 5-10 cellrader medan de övriga har ett mer varierat inträngnings-
djup där delar av fmgerskarven bara har enstaka rader med tillfälliga djup på 5-10 cellrader, se 
figur 13. 

En uppenbar säregenskap hos Lim D är att limskiktet i fingerskarven har skillnader i tjocklek 
beroende på vilken sida av fingret man tittar på. Tjockleksskillnaden bör ha något att göra 
med påföringen av Lim D då skillnaden syns tydligt på alla fingrar även utan mikroskop. 

Figur 13: Limförband i 128 gångers förstoring. 
Övre raden från vänster: Referens, LimB. nedre raden från vänster: Lim C, Lim D. 

Mer detaljerade iakttagelser: 
Referens: I kärnveden mndar limmet sommarveden för att istället sprida sig i märgstrålar 

och bitvis i vårveden. Inträngningen i kärnveden är dålig, endast ett par rader. I 
splinten däremot är inträngningen betydligt bättre i vårvedsområdena. Men mnd-
ningen av sommarveden och spridningen i märgstrålarna är den samma som i 
kärnveden. 

Lim B: I både kam- och splintved är inträngningen mycket bra om det är hela celler när
mast fogen. Vid trasiga celler är inte inträngningen lika djup. Bitvis längs finger
skarven är det dock dåligt med lim. 
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Lim C: Käraveden har enskilda fyllda celler både nära och långt ifrån fogen. En tydlig 
spridning längs märgstrålaraa och bra inträngning i skadade celler. Splinten 
däremot har sämre inträngning. Ofta ses en bred limfog mellan materialet utan 
någon inträngning. 

Lim D: Föratom skillnaden i tjocklek mellan sidoraa, på ett finger, saknas inträngning 
på den smala sidan av fingret, som även har en tunn fog. På den tjockare sidan är 
inträngningen bra då celleraa närmast fogen är hela. Annars är inträngningen 
bara ett par rader. Innanför de limfyllda celleraa finns det även halvfyllda celler 
med limmet liggandes utmed lumenkanteraa. 

E S E M 
På grand av den begränsade tillgången till elektronmikroskopet har inte de önskade under-
sökningaraa kunnat genomföras. Vad som dock kan bekräftas från mikroskopstudien är att 
inträngningsdjupet för Lim B är betydligt större än för övriga lim. Lim B visar sig ha mindre 
antal komprimerade och skadade celler vid fogen. 

I övrigt har bara punktanalyser gjorts. Begränsade områden av skarven har undersökts närmare 
men om dessa områden är typiska för skarven som helhet är inte bekräftat. Punktanalyseraa 
har dock visat att Lim D lägger sig som klumpar i mitten av lumen utan större kontakt med 
cellväggen. Detta motsäger vad som tidigare antytts vid mikroskopstudiema vilket kan tyda på 
att punktanalysen inte är typisk för hela skarven. Lim B däremot visade motsatt tendens, i 
halvfulla celler ligger limmet utmed lumenkanteraa. Det senare är att föredra då det tyder på 
att limmet väter cellväggen och inte lägger sig isolerat i mitten av lumen. 

Diskussion 
Är det någon mening med att limma otorkat virke om inte tillverkare eller konsumenter litar 
på produkten? Just förtroendet för det våtlimmade virket kan vara ett problem i en konservativ 
bransch som skogsbranschen. Efter hundratals år med limning av torkat virke har denna tek
nik byggt upp ett grandmurat förtroende, alla vet vad de får och vad virket klarar av, medan 
våtlimmat virke skapar viss osäkerhet. Otorkat limmat virke skapar ett antal frågetecken. Bi l 
das det spänningar i förbandet? Blir vidhäftningen tillräcklig? Är ytjämnheten bra nog för 
limning? Håller förbandet? 

De största frågetecknen gäller spänningar i förbandet. När virket torkar krymper det och spän
ningar antas uppstå i förbandet eftersom limmet härdar innan virket är färdigtorkat. Spän-
ningaraa antas finnas men det finns inte någon forskning som bekräftar detta. Intuitionen 
säger dock att det borde uppstå spänningar när två ytor med ett härdat adhesionsmaterial 
emellan krymper. 

Vad är och hur mäter man beständighet? Beständighet beskrivs "att väsentliga egenskaper 
bibehålls" och är synonymt med oföränderlighet. Beständighet mäts i standarden i draghåll
fasthet och träbrottsandel. I teorin ska alltså draghållfastheten och träbrottsandelen bibehållas 
efter beständighetsbehandlingen. Men virkets huvudsakliga funktion är oftast att bära upp 
konstraktioner. Vad är det då som värdesätts? Är det träbrottsandel eller är det hållfasthet? 
Om virket har hög draghållfasthet och låg träbrottsandel är det dåligt eller bra? I en konstrak-
tion kan det betecknas som bra i och med att hållfastheten är den avgörande faktora men 
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vilken skillnad gör träbrottsandelen? Om träbrottsandelen är låg tyder det på att limförbandets 
gräns är nådd men om denna gräns är högre än gränsvärdena vad spelar då träbrottsandelen för 
roll? Men om träbrottsandelen å andra sidan alltid är hög borde det tyda på ett suveränt 
förband eller ett dåligt material och det avgörs av draghållfastheten. 

Att provningen inte genomförts på hela skarvar kan vara av viss betydelse. En hel skarv har 
större yta för eventuella defekter än vad en provkropp har. Provkroppen å andra sidan är 
mycket mer sårbar om en defekt skulle finnas i provkroppen. Vilken effekt detta har på 
resultatet kan diskuteras. Kan en stor stöming motsvaras av flera mindre störningar? 

Slutsats 
Fuktbeständigheten hos våtlimmade fingerskarvar är inte ett hinder för en framtida certifiering 
av virke tillverkat med denna teknik. Enligt denna studie är beständigheten densamma som 
hos referensmaterialet. Det har klart påvisats att draghållfastheten hos våtlimmat virke är i 
paritet med konventionellt virke. Vad som däremot inte är i paritet med konventionellt virke 
är träbrottsandelen. 

Olika parametrars inverkan på draghållfasthet och träbrottsandel har undersökts. Behand-
lingama är den faktor som till största del påverkar både hållfasthet och träbrottsandel. De våta 
behandlingarna påverkar draghållfasthet och träbrottsandel i negativ riktning. Materialet som 
limmas spelar också en stor roll för hållfasthet och träbrottsandel. 

Denna provning genomfördes på små provkroppar och inte på hela skarvar. Som konstmk-
tionsvirke kommer hela skarven att verka och inte bara delar av den. En undersökning av hela 
fingerskarvar skulle således vara intressant. 

Möjliga framtida projekt inom området skulle kunna vara: 

• Våtlimmade splint vedskarvars beständighet. 
• Verifiering av skarvfogens beständighet med hela skarvar. 
• ESEM-smdier av skarvförband avseende inträngning, adhesion, fogtjocklek m m. 

• Spänningsuppbyggnad vid torkning av våtlimmade fingerskarvar. 
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Tabell 3: Statistisk över dra^hållfasthet och säregna värden. 

25% = värdet vilket 25% av värdena underskrider 
50% = värdet vilket 50% av värdena underskrider 
75% = värdet vilket 75% av värdena underskrider 
Upper = ett justerat övre gränsvärde uträknat enligt standard 
Lower = ett justerat nedre gränsvärde uträknat enligt standard 
Outliers = värden vilka hamnar utanför de justerade värdena 

12.12 
12.63 

Referens Lim B Lim C Lim D 
Draghållfasthet(MPa) 

25% Torr 25.44 38.21 35.29 32.69 
Våt 18.19 24.12 24.35 23.44 
Kok 19.08 21.51 23.66 20.78 

50% Torr 33.17 47.64 39.28 39.72 
Våt 27.27 26.78 27.62 25.77 
Kok 24.40 26.55 26.58 24.81 

75% Torr 46.04 55.95 42.71 45.57 
Våt 34.61 30.42 31.55 30.41 
Kok 32.59 30.61 29.71 28.47 

Upper Torr 76.94 82.56 53.84 64.89 Upper 
Våt 59.24 39.87 42.35 40.87 
Kok 52.86 44.26 38.79 40.01 

Lower Torr <0 11.60 24.16 13.37 
Våt <0 14.67 13.55 12.99 
Kok <0 7.86 14.59 9.25 

Outliers Torr inga 5.8 2.93 2.64 
12.63 6.52 

13.9 8.7 
9.39 

Våt inga 3.5 8.38 5.71 
6.6 6.58 

Kok inga 7.01 9.53 8.3 
7.49 10.05 8.61 

Bilaga 1 



35 

Bilaga 2 
O 4 6 8 8 

A N N E X 

(Mandatory Information) 

A l . FAILUR£ M O D E C L A S S E F I C A T I O N O F T E S T E D S P E C I M E N S 

.1 The types of failure that occur in finger jointed 
mens due to tension loading may be roughly classified 
six modes- Determine the failure mode of each spec-
based on the written and graphical description given in 
Ki.l. 
.2 Failure modes I and 2 require the evaluator to make 

a distinction between less than 70 % wood failure and more 
than 70 % wood failure. This is often a difficult quantity to 
judge torn an oblique angle. In difficult cases it is suggested 
that the fingers be cut off at their roots so that the Éiiled 
surfaces of the finger can be viewed directly. 

0«sertBCton 

P« l lu r« •escLr «Loii( el>« bondl ln» 
surfaces of eh« Jolac p r o f l U wtch 
poor wood f a l l u r * of any kind 
(«*ood Callur* < 70X). 

Exaapla 

F a i l u r t moatlr alone eh€ bondl ln» 
surfaces of eh« Joint p r o f i l e w i t h 
sood wood shoar f » H u r « 
(«wod f a l l a r o > 70Z). 

Fai lure aoscly aVeac t b « j o l a r 
p r o f i l e but wleh S O M f a i l u r e ac 
cue f l ace r roots or scarf t i p s . 
Good ove ra l l wood shear f a i l u r e 
alone tbe Joint p r o f i l e surfaces. 

Hoscly t ens i l e wood f a i l u r e ac'this 
f l«»»«tJoint roots or seatf t i p * and 
w i t h hl«h o v e r a l l wood f a i l u r e . 
U c t l e f a i l u r e , o f any-klad along 
tbe Joint p r o f i l e . 

f a i l u r e beglnnlnf at the Jo in t 
(poaalbly due to a stress r i s e r ) 
and prosreaalns away f r o * the Jo in t , 
t a s e n t l a l l r lOOX wood f n i l n r e . 

Fai lure awar f r e a the Jo in t (not 
Influenced by the J o i n t ) — a l l 
wood-, f a i l u r e . 

F i a A1.1 Faiure Mod* Crifrim 
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Bilaga 3 

Materialets densitet på båda sidor om skarven 

R e f e r e n s 

^ 550 
E 500 

2i' 450 
« 400 
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R R I I Q 300 

[ sida 1 

I sida 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Provkroppsnummer 

L i m B 

450 
å 400 

" 300 

I sida 1 

I sida 2 

^ 600 -, 
^ 550 
O) 500 5 450 
.•S 400 
M 
g 350 
Q 300 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Provkroppsnummer 

5 16 17 18 19 20 

L i m C 

1 1 • - • 

IM] 11 riTTi n i l I i lij I i il F i 
; i h 1; 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Provkroppsnummer 

LimD 

I sida 1 

I sida 2 

_ 600 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Provkroppsnummer 

I sida 1 I 

I sida 2 
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Materialets fördelning i årsringsklasser 

R e f e r e n s LimB 

80 

60 

I 40 
< 

20 

O 
I 

Arsringsbreddsgrupp 

I II III 

Arsringsbreddsgrupp 

LimC LimD 

80 -t 

I II I» 

Arsringsbreddsgrupp 

I II 

Arsringsbreddsgrupp 
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Materialets fordelning i kämvedsk lasser 

R e f e r e n s L i m B 

2 3 4 

Kärnvedsklass 

2 3 4 

Kärnveds k lass 

L i m C L i m D 

2 3 4 

Kärnvedsklass 

I 20 
< 

2 3 4 

Kärnvedsklass 

Klass 1 = Splint - Splint 
Klass 2 = Kärna - Splint 
Klass 3 = 50% av varje på båda sidor av skarven 
Klass 4 = Mer kärna än splint på båda sidor av skarven 
Klass 5 = Kärna - Kärna 
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70 

' ^ 6 0 
CL, 
^ 5 0 

^ 4 0 

^ 3 0 

c^20 

Q 10 

O 

70 

' ^ 6 0 
O . 

g 5 0 

^ 4 0 
^ 30 

20 

Q 10 

o 

Bilaga 4 
Brottyp 

Torr Referens 

I 1 

! i 
r 
1 

1 
! 

1 
t 

I [ ̂  ( 1 

i 1 i 
• 

1 

1 

4 

Brottyp 

Våt Referens 

i 1 

1 ( 1 
: [ 1 ^ 

( 0 ' 
1 : ' ( 1 

2 3 4 5 6 

Brottyp 

Brottyp 1 = <70% träbrott i fingerskarven 
Brottyp 2 = >70% träbrott i fingerskarven 
Brottyp 3 = Sick-sack brott i fingerskarven 
se även bilaga 2 

Brottyp 4 = Rakt träbrott vid fingerrötterna 
Brottyp 5 = Träbrott med begynnelse i fingerskarven 
Brottyp 6 = Träbrott utanför fingerskarven 
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70 

g 5 0 

3 30 

bX) 
cd 20 

0 1 0 

o 

Torr LimB 

t 
1 

' 1 
1 0 

1 1 
1 

[ 

j [ 

i 
y 
1 

! ä 1 

2 3 4 5 6 

Brottyp 

Våt LimB 70 

' c ? 60 

g 50 

^ 4 0 
^̂ ^̂  

^ 30 

C3 20 

Q 10 

o 

i 1 

I J 

t 1 

1 I 

—} 
i 
J 
1 

Brottyp 1 = <70% träbrott i fmgerskarven 
Brottyp 2 = >70% träbrott i fmgerskarven 
Brottyp 3 = Sick-sack brott i fmgerskarven 
se även bilaga 2 

Brottyp 

Brottyp 4 = Rakt träbrott vid fmgerröttema 
Brottyp 5 = Träbrott med begynnelse i fingerskarven 
Brottyp 6 = Träbrott utanför fingerskarven 
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Torr LimC 
70 

CL, 

^ 4 0 

§ 3 0 

cd 20 
u 

O 10 

o 

70 

' ^ 6 0 
PH 

^ 5 0 

^ 4 0 
30 

Cd 20 

Q 10 

o 

1 : 
' - 1 1 -

[ 

1 3 

1 

2 3 4 5 6 

Brottyp 

Våt LimC 

\ \ 1 
i 

L 

^ _[ 
i 

[ 

3 4 5 6 

Brottyp 

Brottyp 1 = <70% träbrott i fingerskarven 
Brottyp 2 = >70% träbrott i fingerskarven 
Brottyp 3 = Sick-sack broU i fingerskarven 
se även bilaga 2 

Brottyp 4 = Rakt träbrott vid fingerrötterna 
Brottyp 5 = Träbrott med begynnelse i fingerskarven 
Brottyp 6 = Träbrott utanför fingerskarven 
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Torr LimD 

70 

g 50 
fe" 40 
§ 3 0 
cd 20 

Q 10 

o 

t i 1 

[ 1 

1 1 

! i 

70 

^ 6 0 

g 5 0 

^ 4 0 

X I 30 
bX) s -̂̂  

Q 10 
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Brottyp 

Våt LimD 

i 

1 ^ 
[ 

1 ( i ^ 
1 
1 

1 1 1 1 
L 

2 3 4 5 6 

Brottyp 

Brottyp 1 = <70% träbrott i fingerskarven 
Brottyp 2 = >70% träbrott i fingerskarven 
Brottyp 3 = Sick-sack brott i fingerskarven 
se även bilaga 2 

Brottyp 4 = Rakt träbrott vid fingerröttema 
Brottyp 5 = Träbrott med begynnelse i fingerskarven 
Brottyp 6 = Träbrott utanför fingerskarven 
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