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FÖRORD 
Syftet med detta projekt har varit att ta fram fönster som skall gå att exportera i form av en bygg
sats och monteras ihop på plats. Monteringen skall kunna ske med "enkla" verktyg av en normalt 
händig person. Tillbehören i form av beslag, tätningar och glas kan levereras av fönsterfabriken 
men kan även anskaffas på den lokala marknaden. 

Detta projekt har utförts i samarbete mellan Trätek och Norsjöfönster AB. Elever i civilingenjörs
utbildningen vid Luleå Tekniska Universitet deltog i projektet under läsperiod 2 och 3 1996/97. 
Projektet är samfinansierat av NUTEK och Norsjöfönster AB. 

Skellefteå oktober 1998 

Per-Anders Daerga och Karin Sandberg 



SAMMANFATTNING 
Det här projektet är en ansats till att införa några nya idéer och tänkesätt vad gäller träfönsters 
funktion och produktion. Projektet behandlar byggsatsfönster i trä. Tyngdpunkten ligger på 
konstruktion och funktion, men även ekonomi och marknad ingår. Konceptet har flera tilltalande 
egenskaper. En byggsats är kompakt, inte lika skrymmande att transportera som fabriksmonterade 
fönster, vilket bör underlätta exportsatsningar. Vissa komponenter, framför allt isolerrutor men 
även beslag och tätningar, kan köpas på den lokala marknaden, vilket möjliggör anpassning till 
brukartradition. Å andra sidan, finns också nya svårigheter att övervinna. Funktionellt måste ett 
byggsatsfönster uppfylla samma krav som konventionella fönster. Således måste den funktionella 
designen kunna kombineras med en rationell tillverkning och en okomplicerad montering. Monte
ringen skall därtill kunna utföras med enkla verktyg utan fackmannakunskaper. 

Kapitel 1 och 2 ger en bakgrund till projektet och några argument för att utveckla ett byggsats
fönster samt redovisar de riktlinjer som ligger till grund för design och konstruktion av de två 
fönsterprototyper som framtagits i projektet. 

Kapitel 3 beskriver möjliga utformningar av ett byggsatsfönsters hömförband. Ur statisk synpunkt 
är hömförbanden den svagaste delen i ett fönster. Valet av hopfogningsmetod är därför av stor be
tydelse för fönstrets mekaniska funktion. Diskussionen begränsas till båghömen enbart, eftersom 
karmhömen i allmänhet inte är lika mycket belastade som båghömen. Karmen stöder mot fönster
hålet och är därtill fixerad mot väggen via karmskruv i ett flertal punkter. 

I Kapi/el 4 presenteras de två byggsatsfönster som har utvecklats, tillverkats och funktionsprovats. 
Det ena är inåtgående och det andra utåtgående. Båda är sidohängda, har tvåglas isolerruta och 
gerade hörn. Det inåtgående fönstret har en profil som är gemensam för både båge och karm, vilket 
underlättar tillverkningen. Det utåtgående fönstret kan utnyttja selektivt materialval för att öka 
väderbeständigheten. Det har vidare ett gångjärn som stabiliserar båghömet och som på ett gynn
sammare sätt överför tyngden av bågen till karmen. 

Kapitel 5 redovisar funktionsprovningen av fönstren. 

Kapitel 6 ger några förslag till modifieringar av fönstrens konstruktion. 

Bilagan redovisar det arbete som inleddes i samarbete med Luleå Tekniska Universitet, och 
utfördes som ett projektarbete inom civilingenjörsutbildningen i Träteknik. Projektgmppema 
utförde en konceptstudie som omfattade teknik, marknad och ekonomi för fyra presumtiva 
exportmarknader; Baltikum, Storbritannien, Japan och USA. 



1. INLEDNING 
Ett byggsatsfönster är ett fönster som levereras fi^ fabrik i byggsats och som kan monteras av 
någon i slutbrukarledet, exempelvis brukaren själv eller ett glasmästeri. Den engelska benäm
ningen är knock-down window eller do-it-yourself (DIY) window. De bärande komponentema, dvs 
båg- och karmstyckena, ingår alltid i leveransen från fabriken. Tillbehören i form av beslag, 
tätningar och glas kan levereras av fönsterfabriken men kan även anskaffas på den lokala 
marknaden. 

Byggsatsfönstrets färdigställandegrad kan varieras. I den närmast färdiga formen levereras fönstret 
komplett med alla komponenter och monteringshjälpmedel från fabrik. I den minst förädlade for
men tillhandahålls profilhyvlade stångämnen som av köparen kapas, ändbearbetas och hopfogas 
till fönsterbågar och karmar. Glasning, beslagning och ytbehandling utförs likaså av köparen. 
Denna flexibilitet möjliggör att fönstret kan anpassas till olika distributionssätt och brukartradi-
tioner, vilket t ex är av stor betydelse vid export. 

Den svenska träfönsterindustrin har under 1990-talet fatt erfara konsekvensen av en kollapsande 
byggmarknad, vilket medfört att produktionen och lönsamheten sjunkit drastiskt. I Sverige har 
träfönstren fortfarande en stark ställning. Det har dock successivt skett en omfördelning mellan 
träfönster och trä-metallfönster, där den senare kategorin numera är den dominerande varianten. 

I Europa är marknadsutvecklingen för träfönster dyster. I såväl Tyskland, Frankrike och Stor
britannien tappar, trots alla miljömässiga aspekter, trä i ökande omfattning marknadsandelar som 
material till fönster, fr^förallt till PVC men även till aluminium. Det gäller såväl nybyggnad som 
renovering. De enda starka träfästena som finns kvar i Europa är Norden, Schweiz och Neder-
ländema. 

Plastfönsterindustrin har etablerat ett helhetstänkande i jämförelse med träfönsterindustrin, och 
infört nya grepp vad gäller produktion och marknadsföring. Man konkurrerar t ex med dörrför
säljning, finansieringshjälp, prisfördelar, service, frihet från underhåll och långa garantitider 
[Selerud och Westin 1996]. Därtill har man färdiga systemlösningar och en rationell tillverkning 
och montering. Därför behövs ett nytänkande vid utveckling, marknadsföring och produktion av 
träfönster. 



2. VARFÖR UTVECKLA BYGGSATSFÖNSTER? 

2.1 Bakgrund 
Sverige har sedan början av 1990-talet haft lågkonjunktur i byggandet, vilket lett till allvarliga 
konsekvenser för den inhemska träförädlingsindustrin som till stor del är bygginriktad. 1996 
levererades totalt 887 000 fönsterluft av trä, vilket är mer än en halvering jämfört med toppåret 
1990 (1 965 000 luft) och nästan i paritet med 1984 års nivå (789 000 fönsteriuft) [Selerud 
1998 s 2]. 

I Sverige är nästan alla fönster tillverkade av trä. De på kontinenten så vanliga plastfönstren före
kommer nästan inte alls på den svenska marknaden. Eftersom nybyggandet för närvarande är lågt 
(och de flesta byggprojekt är av mindre omfattning) har ROT'-sektom kommit att svara för en allt 
större andel av byggandet. Detta har medfört förändrade distributionsvägar för fönster. En alh 
större andel fönster distribueras numera genom byggvaruhandeln medan allt färre fönster når mark
naden genom husfabriker och byggare. Byggvaruhandehi säljer i sin tur vidare till privata konsu
menter, entreprenörer, småbyggare och till mindre husfabriker [Selerud 1998 s2J. 

Vad gäller fönstermarknaden i Europa i sin helhet så är det en relativt jämn fördelning av de olika 
fönstermaterialens marknadsandelar. Däremot är det stora regionala skilhiader. PVC är idag det 
vanligaste fönstermaterialet med 35% av marknaden och fortsätter att öka, trä har 34% av markna
den och fortsätter att minska, aluminium har 31% av den totala fönstermarknaden. Tyskland, Stor
britannien och Frankrike är de största användama av plastfönster med 75% av den totala omsätt
ningen [Selerud s 2J.I Tyskland har plastfönster, inom alla marknadssegment, tagit marknads
andelar fi^ån både trä- och aluminiumfönster. Inom bostadssektorn som tidigare dominerats av trä
fönster, är numera PVC-fönster vanligast inom renovering, och ökar även sin andel inom nybygg
nation, se t ex [Selerud & Westin 1996 s 10-11]. 

Kosmadsutvecklingen inom fönsterindustrin i Tyskland, uttryckt i producentprisindex, mellan 
1986-1996 visar att PVC-fönstren har den svagaste ökningen, aluminiumfönster den jämnaste 
utvecklingen och träfönster den kraftigaste utvecklingen, vilket indikerar att produktionskostaa-
dema under tidsperioden har ökat mest för träfönster [Selerud och Westin 1996 s 10]. Plast-
fönsterindustrin har utvecklat rationella tillverkningsmetoder. Bland annat har man "mobila 
fabriker", dvs fordon inredda till verkstäder där kompletta fönster monteras utifi-ån profilerade 
stångämnen. 

2.2 Motiv 
Ska man kunna stärka träfönsters konkurrenskraft, på både den internationella och nationella 
marknaden, måste tillverkningsmetoderna effektiviseras och produktionskostoadema minskas. 
Byggsatsfönster har den potentialen, och kan även stimulera till nya konstruktiva lösningar som 
kan överföras på konventionella fönster. Konceptet kan öppna nya distributionskanaler och nya 
marknadsnischer. Exempelvis har ländema i Östeuropa ett stort behov av renovering och ny
byggande. Situationen är snarlik i många utvecklingsländer. På den inhemska marknaden fmns 
också möjligheter att finna intressanta marknadsnischer. Enklare varianter lämpar sig för sommar
stugor, förrådsbyggnader etc, mer påkostade till exempelvis egnahem. 

^ Reparation, Ombyggnad och Tillbyggad. 



De skäl som kan anföras för att motivera en satsning på utveckling och tillverkning av byggsats
fönster är, som vi bedömer det, följande: 

• Flexibilitet: Ett byggsatsfönster kan dimensionsanpassas (bredd/höjd) på ett enklare sätt än 
fabrikstillverkade fönster, vilket är värdefullt där modulmått inte används, t ex vid renovering 
av äldre byggnader. 

• Förändrade distributionskanaler: De förändrade distributionskanalerna [Selerud 1998 s2] som 
ovan refererats ger tillträde till flera kundkategorier (med olika fömtsättningar och krav), vilket 
talar för ett anpassningsbart produktsortimentet. Ett byggsatsfönsterkoncept medger flexibilitet 
och bör kunna attrahera såväl den händige "gör det självaren" som byggentreprenören, i 
synnerhet om funktionskraven inte skiljer sig från ordinära fönster. Det kompakta formatet 
underlättar lagring och transport inom distributionsleden. 

• Mindre fönstertillverkare kan etablera sig: Fönstertillverkning förutsätter relativt avancerade 
bearbetningsmaskiner och stora investeringskostnader i anläggningar och utrustning. De mest 
kostsamma komponenterna att framställa är båg- och karmprofilema. Ett byggsatsfönster
koncept öppnar nya etableringsmöjligheter och verksamhetsområden för mindre snickerier och 
glasmästerier. Profilstyckena kan lämnas ut på legotillverkning, beslag och glas levereras från 
återförsäljare. Då återstår montering och ytbehandling, vilket kan utföras av snickerier och 
glasmästerier. 

• Miljövänligt byggande: Trä är ett kretsloppsmaterial som passar för byggsatsfönster. Med 
mekaniska hömförband blir fönstren demonterbara, vilket underlättar reparation, underhåll och 
möjliggör enkel demontering. 

• Priskonkurrens på exportmarknaden: På kontinenten minskar andelen trä till förmån för PVC 
som material till fönster. Plastfönsterindustrin har etablerat ett helhetstänkande och konkurrerar 
t ex med dörrförsäljning, finansieringshjälp, prisfördelar, service, frihet från underhåll och långa 
garantitider [Selerud och Westin 1996 s 11]. Därtill har man färdiga systemlösningar och en 
rationell tillverkning och montering. För ett byggsatsfönster reduceras produktions- och 
transportkostnaderna vilket ökar konkurrensförmågan. 

Vad beträffar export kan man på den internationella fönstermarknaden uppnå flera fördelar, t ex 

• Färre handelshinder: I vissa länder är det lägre införselavgifter på komponenter än på färdiga 
produkter. 

• Lägre emballerings- och fraktkostnader: Mindre volym transporteras. Glas är tungt och köps 
med fördel på den lokala marknaden. Detsamma kan göras med beslag och andra tillbehör. 

• Mindre transportskador: Som byggsats är fönstret lättare att hantera och skydda än som fardig-
monterad produkt. 

• Eventuellt lägre arbetskraftskostnader: I vissa exportländer är arbetskostnaden lägre än i 
Sverige. 



2.3 Vägledande principer 
Arbetet började med att definiera vägledande principer för fönstrets konstruktion. Parallellt 
arbetade elever vid civilingenjörsutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet med en koncept
studie, se bilaga 1. Därefter fastiades styrande variabler för fönstrets typ, dimension, beslagning. 

De faktorer som har väglett konceptstudien är: 

Dimensionsanpassning: Fönstrets dimensioner (bredd x höjd) bör kunna anpassas "på plats" till 
fönsterhålets aktuella mått. Denna flexibihtet är värdefiill där modulmått inte tillämpas, exempelvis 
vid renovering av äldre hus. I praktiken innebär det ändkapning (måttjustering) och bearbetning av 
hömfogama för valt hömförband, för båge såväl som för karm. Principen för dunensionsanpass-
ning påverkar valet av hömsammansättning! 

Modultänkande: Bågens respektive karmens bottenstycke, överstycke och sidstycken bör så långt 
som möjligt baseras på gemensam tvärsnittsprofil. Modultänkandet bör även omfatta andra detaljer 
som beslag, fästdon, tätningslister etc. Detta förenklar tillverkningen, reducerar 
produktionskostaaden och underlättar monteringen. 

Kretsloppsanpassning: Innebär att biologiskt nedbrytbara och/eller återvinningsbara material 
används i största möjliga utsträckning. Det är även fördelaktigt om fönstret görs demonterbart så 
att enskilda komponenter kan bytas ut. 

God väderbeständighet: Skall uppnås utan artificiell beklädnad. Inbegriper selektivt materialval 
och ftinktionell formgivning i syfle att bevara träet så torrt som möjligt. God väderbeständighet kan 
uppnås genom att använda träslag med bra naturlig beständighet (t ex kärnved av gran och furu) i 
väderexponerade partier. 

Materialval: Styrs av tekniska egenskaper och kostoader men påverkas även av kraven på krets
loppsanpassning och väderbeständighet. Ingående materialtyper bör minimeras för att underlätta 
funktionell samverkan med avseende på klimatvariationer och förhindra klimatutmattning och 
dålig väderbeständighet. 

Robust och okomplicerad hörnförbindning: Detta gäller i första hand bågens hömförband. 
Hömförbandet måste ha tillräcklig hög bärförmåga och styvhet, samtidigt skall det vara enkelt att 
montera. Bågens hömförbindning är en av knäckfrågoma för ett lyckat byggsatsfönsterkoncept. 
Klimatpåkänningama på bågen, speciellt dess nedre del, är stora vilket tillsammans med träets 
anisotropi och fiiktkänslighet kan orsaka stora materialspänningar vid felaktig utformning. 

2.4 Förutsättningar 
De fömtsättningar som de olika gmppema hade att utgå från var: 

Träfönster: Fönsterprofiler av trä utan klimatbeklädnad 

Tvåglas isolerruta 

Dimensionsanpassning 

Okomplicerad montering 



De parametrar som inte specificerades var 

Öppningssätt: Dikteras till stor del av brukartradition. 

Beslagning: Önskvärt är att beslagen skall kunna införskaffas på den lokala marknaden. 

Glasningsmetod 

Ytbehandling 

Ett byggsatsfönster skall kunna monteras med "enkla" verktyg. Hopfogningsmetoden måste därför 
vara enkel och inte förutsätta fackkunskaper. 

2.5 Krav 
Valet av sammanfogningsmetod för båg- och karmhöm måste beakta följande faktorer: 

Regntäthet: Ett hömförband behöver sluta tätt. Dålig passning mellan profilema i båge och karm 
ger otätheter med fliktmträngning som följd. Eftersom ändträ tar upp vatten 20-40 gånger snabbare 
än vinkeb^tt fiberriktningen är det mycket viktigt att ändträytoma tätas och att passningen i fogar
na är bra, så att risken för rötskador minimeras. 

Mekanisk stabilitet: Avser hömförbandens bärförmåga och styvhet. Den statiska påkänningen på 
båge och karm är olika, både vad gäller typ av belastning och dess utsträckning i tiden. Karmhör
nens påkänningar uppträder fimnför allt i samband med hanteringen av fönstret och dess installa
tion i fönsterhålet. När fönstret väl är på plats och fixerat i väggen är också påkänningama på karm-
hömen små, förutsatt att man inte har påfört tvångskrafter i samband med fixeringen. Båghömen är 
belastade under hela fönstrets användningstid. Belastningen utgörs normalt av egentyngden för 
båge och fönsterglas. Den är störst när fönstret är öppet. 1 stängt läge avgör typen av bärbeslag/ 
öppningsbeslag och beslagsdelamas inbördes passning båghömens påkänning. Ibland uppstår även 
belastningar från mänsklig aktivitet t ex punktlaster vid rengöring, vibrationer från trafik eller 
någon verksamhet i byggnaden etc. I undantagsfall kan även exceptionella belastningar uppstå t ex 
vid utrymning (person hängande på bågen) 

Väderbeständighet: Man bör inte förutsätta att ett byggsatsfönster av trä kommer att ha en 
skyddande klimatskärm av typ aluminiumbeklädnad. Det konstruktiva träskyddet behöver därför 
inlemmas från början när design och konstruktiva lösningar utarbetas. Erfarenhetsmässigt är det på 
fönstrets nedersta parti, från karmbottenstycket och ca 30 cm uppåt, som beständighetsproblemen 
uppträder mest frekvent. En bra väderbeständighet grundläggs genom ett ändamålsenligt material
val. Trä med god naturlig beständighet som kämved av furu, ek eller annat träslag tillhörande 
bättre bestäudighetsklass ( I eller 2), är motiverat i fönstrets yttre, väderpåkända partier. 
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3. BÅGENS HÖRNSAMMANFOGNING 

3.1 Några möjliga hopfogningsmetoder för bågen 
Har man krav på dimensionsanpassning och okomplicerad montering begränsas urvalet av tänk
bara hömförband kraftigt. Kravet på dimensionsanpassning är strängast. Den typ av förband som 
enklast uppfyller detta är gerade höm. 

Eftersom de största statiska påkänningama uppträder i fönsterbågens hömpartier begränsas redo
görelsen över tänkbara hopfogningsmetoder till bågen enbart. 

Ett hömförbands momentkapacitet^ och momentstyvhet^ beror såväl av profildimensionerna som 
hopfogningsmetoden. Momentkapaciteten och momentstyvheten måste vara så stor att hömets 
bärförmåga inte överskrids vid exceptionell belastning (brottillstånd) respektive att båghömen inte 
nämnvärt vinkeländras vid normal belastning (brukstillstånd). 

I det följande redovisas de vanligaste kraftöverförande förbandstypema. Därefter presenteras några 
tänkbara hömförband och deras för- respektive nackdelar. 

Limförhand 
Limförband har hög styvhet och hållfasthet. Limmade båghöm har således bra momentkapacitet 
och momentstyvhet. Generellt lämpar de sig mindre bra för byggsatsfönster eftersom de förutsätter 
tillgång till limutrustaing och eventuellt även avancerad träbearbetning. 

Limförband kan också kombineras med andra förbandstyper. Avgörande är dock hur limförbandet 
utformas. Det är möjligt att enklare limförband, t ex träpluggar limmade i förborrade hål, som 
kombineras med någon annan typ av förband kan vara ett realistiskt alternativ. En annan nackdel är 
att limmade höm inte är demonterbara. 

Sh'uvforband 
Skruvförband är inte lika styva som limförband. Bärförmågan kan dock vara densamma. 
Skruvförband brukar för små deformationer uppvisa en relativt låg (initial)styvhet. Det är därför 
viktigt att ha presspassning mellan skmv och trä hela vägen och att skruvarna orienteras i 
belastaingens riktning, så att de börjar arbeta med detsamma och bärförmågan umyttjas optimalt. 

3.1.1 Tapp och slits 
Tapp och slits är av tradition den kanske vanligaste hopfogningsmetoden i Norden för båghöm. 
Det finns talrika varianter på utförandet. Principen illustreras i figur 1. För att förbättra tätheten 
brukar hörnen limmas med fogfyllande lim eller tätas med fogmassa. Limningen höjer väsentligt 
hömets momentkapacitet. Hörnet fixeras vanligen från sidan med stift eller skmv. 

Hörnets bärförmåga med avseende på böjmoment i sitt eget plan. 
Förhållandet mellan hömets vinkeländring och pålagt böjmoment. 
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Figur 1. Principiell utftjrmning av tapp- och slitsförband. 

Tapparna och slitsarna fräses vanligen innan kantytoma slutbearbetas för att undvika urslag. Bear
betningen görs lämpligen strax före hopfogningen av bågstyckena. Tapp- och slitsmetoden ger 
stabila hörn men fömtsätter avancerad maskinell bearbetning och noggrant utförande. 

Metoden exponerar ändträet i bågstyckena, vilket öppnar vägar för inträngande fukt. Det är således 
viktigt att ändträet och fogarna noga tätas. Genom träets anisotropa fuktegenskaper brukar det med 
tiden uppstå glidningar i fogytoma, tidigare ju tjockare tapparna är. 

Det som talar till tapp- och slitsmetodens fördel är att hörnet far bra momentkapacitet och styvhet 
och att hopfogningsmetoden är beprövad. Till nackdelarna hör komplicerad träbearbetning, be
hovet av limutrustning och att den kräver noggrannhet i utförandet. Avser man att använda 
metoden för byggsatsfönster bör man betänka följande: 

• Vid fiiktkvotsförändringar kan tapparna och slitsarna formändras och dimensionsändras olika. 

• Dimensionsanpassning på plats är svår att utföra och medför avancerad träbearbetning. 

• Anslutande profiler har olika ändbearbetning. 

• Glaslist måste användas eftersom fönstermtan installeras efter att bågen är monterad. 

• Bågen blir inte demonterbar. 

Prioriterar man enkel montering och vill ha möjlighet att dimensionsanpassa bågen i samband med 
monteringen är inte tapp- och slitsförband ett lämpligt val. 

3.1.2 Gerade hörn 
Gerade hörn innebär i sin enklaste form enbart en sned ändkapning. De är enkla att tillverka och är 
oberoende av profiltvärsnittets utseende. Gerade hörn måste förses med någon typ av kraftöver
förande förband. Lim-, skmv- eller spikförband kan användas beroende på tillämpning och krav. 
Förr i tiden användes smidda hömjäm som kraftöverförande länk. 
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För gerade hörn ändras hömvinkehi när fuktkvoten ändras som en följd av träets anisotropi (de 
fliktbetingade rörelserna tvärs fibrerna är avsevärt störrre än längs fibrerna). Det resulterar i böjda 
bågstycken eller alternativt att hömfogen öppnar sig. Är hörnet förhmdrat att vinkeländra sig 
uppstår stora spänningar i träet med risk för sprickbildning i hörnet. Någon form av packning kan 
utjämna vinkeländringen. 

Med skruvförband 
Fuktrörelsema i hömet måste tas upp av skmvama. Det innebär att skmvamas förspänning 
kommer att ändras när träet krymper och sväller. Skmvama bör orienteras i den påkända riktningen 
(vinkelrätt mot geringen) så att deras bärförmåga utnyttjas maximalt. 

Gerade hörn med skruvförband kräver lite träbearbetning. Monteringen är enkel och snabb. Bågen 
kan dimensionsanpassas på plats och den blir också demonterbar. Glaslist är inte nödvändig då 
man kan installera fönstermtan samtidigt med bågens ihopsättning. 

Frågetecken finns för hörnets momentstyvhet och momentkapacitet. 

Med limförband 
Förbandet kan t ex göras som fmgerskarv eller med skivor som limmas i uppsågade slitsar, se 
figur 2. 

Gerade hörn med fmgerskarv (typ minizink) förekommer i konventionella fönster, de är vanliga på 
kontinenten. Liksom för andra gerade hörn tenderar hömvinkeln att förändras när fuktkvoten 
ändras. Är hömet förhindrat att vinkeländra sig uppstår stora spänningar i träet med risk för sprick
bildning. 

Figur 2. Exempel på gerade hörn medfingerskarv och limmade skivor i uppsågad slits. 

Fingerskarvade hörn har bra mekaniska egenskaper, men kräver hög precision i arbetsutförandet 
för att resultatet skall bli acceptabelt. De största invändningarna mot fingerskarvade hörn i ett 
byggsatsfönster är att 

• Limningen av hörnen är avancerad. 
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• Krympning/svälhiing till följd av fuktkvotsändringar ger dålig passning vid limningen. 

• De färdigbearbetade ändama är ömtåliga. 

3.13 Motprofil 
Motprofil innebär att ett av bågstyckena anpassar sin geometri till det andra anslutande bågstycket, 
se Figur 3. Liksom för gerade höm måste hömfogen förses med ett kraftöverförande förband. 
Motprofil används ofta i karmhöm. 

Bågstyckets tvärsnittsform avgör motprofilens lämplighet. För rent rektangulära/kvadratiska 
profiltvärsnitt fordras ingen ytterligare träbearbetning än ändkapning. För andra profiltvärsnitt blir 
någon form av träbearbetning ofrånkomlig. 

Ändträet är för ett av bågstyckena öppet exponerat. Ändträet (i båda profiländama) behöver därför 
tätas. 

Figur 3. Exempel på motprofil. 

Med skruyförband 
Skruvförband är det vanligaste altemativet vid motprofil. För att uppnå bra momentkapacitet och 
momentstyvhet behöver skmvama vara så långa att de fäster långt in i motstående bågstycke, så att 
tillräckligt stor trävolym mobiliseras. 

3.1.4 Förskjuten hömfog 
Kan man acceptera förskjutaa hömfogar kan alla profilema göras lika. Dimensionsanpassningen 
underlättas eftersom den bara behöver göras på profilemas ena ände. Förskjuten hönfog har 
tillämpats på prototypfönstren, se figur 7. 

3.2 Val av hopfogningsmetod for prototypfönstren 
De fömtsättningar som styr valet av hömsammanfogningsmetod i det här fallet är 
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• Förmågan till dimensionsanpassning av båge och karm vid hopsättningen av fönstret. 

• Okomplicerad montering med "enkel" utrustning. 

Utifrån dessa riktlinjer och de vägledande principer som givits i kapitel 2.3 är den mest intressanta 
förbandstypen gerade hörn med skmvförband (utan lim). För gerade hörn reduceras träbearbet
ningen på plats till enbart snedkapning och borrning för skmvama. Bågstyckenas kantprofilering 
kan vara godtycklig. 

Ett skmvförband kan efterspännas (av brukaren själv) om så erfordras. Det är vidare demonterbart, 
vilket ger fördelar om fönstermtan eller ett bågstycke skadas och måste bytas ut. Bågen kan göras 
med U-fals för glaskassetten. Fönstermtan kan då installeras i samband med hopsättningen av 
bågen, vilket medför att glaslisten kan undvaras (svårt att åstadkomma vid limförband). 

3.2.1 Provning av hömstabiliteten 
För att verifiera om gerade höm med skmvförband har tillräcklig momentkapacitet och moment
styvhet har belastningsförsök utförts på två varianter av gerade höm och ett höm med tapp- och 
slitsförband. Det sistnämnda används som referens och är ett som Norsjöfönster AB använder i sina 
fönsterbågar. De två hömvariantema visas i Figur 4. 

Figur 4. De provade profiltvärsnitten. 

Försöksuppställningen visas principiellt i figur 5. Provningen utfördes med en elektromekanisk 
provningsmaskin. Last respektive förskjutning registrerades automatiskt under försökets gång med 
ett datorbaserat mät- och datainsamlingssystem. Resultatet är sammanställt i tabell 1 och presen
teras grafiskt i figur 6. 

M=0.256F 

Klämbackar 

Figur 5. Försöksuppställning för provning av hörnförbands momentkapacitet och momentstyvhet. 
Båghörnet fixerades med klämbackar i provningsmaskinens ram. 
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Tabell 1. Momentkapacitet och momentstyvhet för håghörn med olika hörnförband. Medelvärden 
av försöksresultat. 

Typ a\ 
Höriitorbanil 

Ma\ 
iiioiiieiit 

(Nm) 

\ i i U l i j i 
Moiiieiit-
sty\ het 

(Nm/rad) 

Skenbar 
Vbniit'iilsly\-

lict scUaiil 
0-20% 

(N Ill/rad) 

Viiikclän(h'iii<> 
\ id max iii(»meii( 

(rad) 

Körskj Hilling 
\ id max 

inomenl (mm) 

Skruvförband 113.3 4085 3696 0.091 23.3 

Skruvförband 132.3 4197 3925 0.074 19.1 
med trätapp 

Tapp och slits 144.7 5542 4394 0.204 52.3 

Momentkapaciteten definieras som det maximala böjmomentet som förbandet kan ta upp. Den 
största momentkapaciteten har tapp- och sHtsförbandet, men maxvärdet uppnås vid en betydHgt 
större vinkeländring (ca 3 gånger så stor) än för skruvförbanden, se figur 6. Momentstyvheten är 
också större för tapp- och slitsförbandet. Det gäller i synnerhet för den verkliga momentstyvheten, 
för den skenbara momentstyvheten är skillnaden betydligt mindre. 

Momentstyvheten definieras som böjmomentet i hömet {M) dividerat med hömets vinkeländring 
{(f)). Här är två värden angivna; det första anger förbandets verkliga styvhet när det "arbetar", dvs 
den initiella deformationen (som fas vid början av pålasmingen tills det att förbandet börjar ta last) 
är borttagen, det andra anger förbandets skenbara styvhet, alltså inklusive de initiella deforma-
tionema. Den skenbara styvheten är beroende av arbetsutförandet, (noggrannhet vid montage, lim
ning, skruvning osv) och är den som i praktiken bestämmer förbandets lastupptagande förmåga. 
Båda typema av momentstyvhet gäller för intervallet 0-20% av maximal last. 

Skruvförbandet med trätapp uppvisar ett mer linjärt A/-^ -diagram än för det utan trätapp. I övrigt 
har tappen en marginell inverkan på bärförmågan. 

Skillnaden i momentkapacitet och momentstyvhet mellan skruvförband och tapp- och slitsförband 
bedöms för den provade bågprofilen vara utan praktisk betydelse. För ett fönster i normal använd
ning är hömförbandens styvhet viktigare än momentkapaciteten då den avgör bågens formstabi
litet. 
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(a) Bighöm med » k r u v f ö r b » n d 
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BågtiOmS 

Båuiiom 1 

B4gh6m2 

BäghOrn 3 

B i g h « f n 4 

BågtiOmS 

Båuiiom 1 

B4gh6m2 

BäghOrn 3 

B i g h « f n 4 

BågtiOmS 

Båuiiom 1 

B4gh6m2 

BäghOrn 3 

B i g h « f n 4 

BågtiOmS 
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(b) Bighöm med s k r u v f ö r b e n d och trtplugg 

180,000 

160,000 

120,000 

100.000 

SkruNfcfband med plugg 1 

SknA4ört>and med piugg 2 

Skru«rt>and med plugg 3 

SkilAferband med plugg 4 

SknMJrtiand med plugg 5 20.000 

0.050000 0,100000 0,160000 

Vlnkeltndring (rad) 

(C) Båghöm med tapp och slits 

160,000 

120,000 

BägliOm I 90,000 

Bighorn 2 

Bäghöm 3 

Bäghöm 4 

Bäghom 5 20.000 

0,000000 0.050000 0,100000 0,150000 

VInkeltndring (rad) 

Figur 6. De tre håghörn som testats för momentkapacitet och momentstyvhet (a) gerat hörn med 
fyra skruvar, (b) gerat hörn medfyra skruvar och en limmat trätapp i centrum, (c) tapp- och 
slitförband med lim. 
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4. TVÅ BYGGSATSFÖNSTER 
Utifrån de inledande konceptstudierna tillverkades två sidhängda fönsterprototyper; ett inåtgående 
och ett utåtgående. Fönstren tillverkades av Norsjöfönster AB. De tekniska lösningarna beskrivs i 
följande delkapitel för respektive fönster. 

Båda fönstertypema har gerade hörn och förskjutna hömfogar enligt figur 7. Hörnen har valts 
gerade med tanke på enkel dimensionsanpassning av fönstrens bredd och höjd, för att möjliggöra 
kantprofilering av båge och karm och för att förenkla monteringen. 

Hömen sammanfogas med skruvförband, som är förskjutna enligt figur 7(a). Det medför att karm-
respektive bågprofilema kan göras likadana sånär som på längden (för ett kvadratiskt fönster blir 
de exakt lika). Förskjutna hömfogar ger en enkel tillverkning. Däremot finns vissa betänkligheter 
ur beständighetssynpunkt. Skruvhålen vinklas uppåt för två av hömfogama (den vertikala vänstra 
och den övre horisontella i figur 7(a), vilka därmed blir potentiella fiiktfällor för regnvatten. Risken 
för fiiktfällor kan reduceras genom att plugga de uppåtriktade skruvhålen, eller altemativt elimine
ras genom att placera skmvhålen så att de alltid stupar nedåt (den strikta hömförskjutningen 
överges då). 

A -

(a) 

(b) 

Figur 7. Det inåtgående och det utåtgående fönstret härför både karm- och bågprofiler: 
(a) förskjutna hörnfogar och (b) skruvade och gerade hörnförband. 
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Gerade hörn är känsliga för fuktvariationer. Hömvinkel ändras när fuktkvoten ändras. Är defor
mationen förhindrad kan stora spänningar uppstå. För att detta inte skall inträffa är det viktigt att 
profilstyckenas ändved förseglas och att den gerade fogen sluter tätt. 

4.1 Det inåtgående fönstret 

4.1.1 Profiler och hömförband 
Det inåtgående fönstret har likadana utgångsprofiler för karm och båge vad gäller form och dimen
sion. Profilerna är även likadana runtom, vilket innebär att bottenstycke, ovanstycke och sidstycken 
är identiskt lika förutom att bågen har ett urfräst spår för isolerrutan. Den gemensamma profilgeo
metrin för hela fönstret ger en mycket rationell tillverkning. Karm- och bågprofilen visas i figur 8. 

> r' 

' > 

Figur 8. Det inåtgående fönstret har likadana karm- och bågprofiler. Skruvhålens principiella 
placering är markerade med cirklar. 

Varje hörn har ett skruvförband bestående av tre delgängade vågtandade träskruvar. Skruvhålens 
placering indikeras i figur 8. Hålen är förborrade i det profilstycke från vilket skruvarna skruvas. 
Håldiametem är något mindre än skruvens kämdiameter för att öka förbandets skjuvstyvhet, så att 
skruvarna skall kunna ta upp glidning i fogen med detsamma gliddeformationen initieras. Eftersom 
skruvarna är delgängade kan förbandet efterdras vid behov. Därför är det viktigt att den gängade 
skruvdelen enbart sitter i det "yttre" profilstycket. 

Fönstret visas i horisontal- och vertikalsnitt i figur 9. Profilutformningen är inte definitiv, utan 
kommer sannolikt att modifieras om konceptet utvecklas vidare. Detsamma gäller för 
täckprofilema på utsidan, de syftar till att illustrera hur det konstruktiva fuktskyddet kan utföras. 
Täckprofilema kläms fast på båg- och karmprofilen. För bågen fixeras den av isoleringsrutan och 
för karmen av skmvar på insidan. 
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Tätningsskena 

Vertikalsnitt Horisontalsnitt 

Figur 9. Det inåtgående fönstret Vertikalsnitt respektive horisontalsnitt 

4.1.2 Beslag 
Till fönstrets hängning kan olika varianter av tappgångjäm användas. För prototypfönstret har valts 
ett bultgångjäm. Denna typ är vanlig och enkel i sin konstruktion. Dess estetiska värde kan dock 
ifrågasättas. 

Beslagen för stängning är av typen fönstervred. Om det inte finns något behov av flexibel dimen-
sionsanpassing är det inget som hindrar att man använder exempelvis spanjolett. 

4.13 Glasning 
Bågprofilen är U-formad, vilket innebär att separat glaslist saknas. Glasningsmetoden måste därför 
anpassas till det sätt isolerrutan monteras i bågen, vilket sker genom att bågstyckena individuellt 
skjuts på isolerrutan varefter båghömen skruvas ihop. Ett förslag illustreras i figur 9. Här har tät-
ningsskenan förts ned och förankrats i glasfalsen. Tätningen mellan tätningsskena och isolerglas-
rutan utgörs av en toppförsegling silikon. En toppförsegling av silikon tätar även på rumssidan. 

Prototypfönstret, har ingen tätningsskena utan enbart en toppförsegling av silikon. 
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4.1.4 Tätningar 
Prototypfönstret har två tätningsskikt; det på utsidan är regntätning och det på insidan är 
lufttätning. Tätningslisten på utsidan fixeras på tätningsskenan medan den på insidan trycks ned i 
ett urfräst spår, se figur 9. 

4.2 Det utåtgående fönstret 

4.2.1 Profiler och hömförband 
Det utåtgående fönstret har olika profiler för karm och båge vad gäller form och dimension, men 
de är lika runtom, vilket innebär att bottenstycke, ovanstycke och sidstycken är identiskt lika. 
Karm- och bågprofilen illustreras i Figur 10. 

Bågens profil är utformad för att ge fönstret bra väderbeständighet. Den består av två delar. Den 
inre delen är bärande. Den yttre delen täcker hela bågutsidan och fiingerar samtidigt som glas-
ningslist. Delarna skruvas ihop med träskmvar från den inre delen. 

Eftersom bågen är tvådelad och mekaniskt ihopsatt kan olika träslag användas. Exempelvis kan 
den inre delen göras av något estetiskt tilltalande träslag utan stora krav på beständighet medan den 
yttre delen kan tillverkas av trä med en hög naturlig beständighet. Vidare är det möjligt att byta ut 
den yttre delen vid behov, t ex om den blivit skadad eller angripen av mikroorganismer. De yttre 
bågdelama kan skiftas ut individuellt och utan att bågen i normala fall behöver monteras ned. Man 
far även valfiihet vid glasningen av isolerrutan. 

Figur 10. Det utåtgående fönstrets båg- och karmprofil. Skruvhålens principiella placering är 
markerade med cirklar 
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Vertikalsnitt Horisontalsnitt 

Figur 11. Det utåtgående fönstret. Horisontal- respektive vertikalsnitt. 

Hömen är, liksom för det inåtgående fönstret, gerade med tanke på enkel dimensionsanpassning av 
bredd och höjd, och för att möjliggöra kantprofilering av båge och karm. Hömen är sammanfogade 
med skruvförband och, i likhet med det inåtgående fönstret, förskjutna enligt figur 7. Skruvför
bandet har fyra delgängade vågtandade träskmvar. 

4.2.2 Beslag 
För utåtgående sidhängda fönster är gångjämet och dess infästning i träet väderexponerat. Det är 
därför, både vad gäller beständighet och estetik, fördelaktigt om man kan välja en lösning där 
bärbeslaget är dolt och skyddat. Med en tvådelad båge är detta möjligt att uppnå. 

Med centrumhängda dörrar som förebild har därför ett nytt gångjärn utvecklats. Den del som sitter 
på bågen består av ett hömjäm med en vid hörnet utböjd horisontell platta med hål. Hömjämet pla
ceras i ett urfräst spår i den inre bågdelen och skruvas fast mot denna. Den del som sitter på karmen 
består av en cirkulär fastplatta med en excentriskt placerad vertikal tapp. Fästplattan skruvas mot 
karmbottenstycket respektive karmöverstycket. Bärbeslaget visas i figur 12. 
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Figur 12. Bärbeslaget för det utåtgående fönstret. Den yttre täckande bågdelen är inte med på 
bild 

För sidhängda träfönster har ett centrumhängt gångjärn flera fördelar jämfört med blad- eller bult-
gångjäm: (a) tyngden av bågen överförs den kortaste vägen till karmen (fiindamentet), (b) träet vid 
gångjärnets infästning belastas i tryck (anliggning) och inte genom skjuvning (tvärkraft), vilket ger 
bågen en bra formstabilitet, (c) gångjämet ligger dolt. Svårigheten ligger fi-ämst i att kunna placera 
vridcentrumet tillräckligt långt ut fi-ån bågen, så att man inte far materialkontakt mellan båge och 
karni vid öppning/stängning. 

Som stängningsbeslag har valts fönsterlås (kastögla och hake), dvs ett enkelt beslag. Har man inte 
behov av flexibel dimensionsanpassning kan man välja en annan typ, exempelvis spanjolett. 

De viktigaste skillnadema mellan den valda bågprofilen och det nyutvecklade gångjämet i jäm
förelse med en konventionell lösning är: 

• Bågen är tvådelad och mekaniskt sammansatt. Bågstyckena kan tillverkas av selektivt valda 
träslag, vars beständighetsegenskaper är anpassade till graden av väderexponering. 

• De yttre bågstyckena kan bytas ut individuellt vid behov, t ex vid utbyte av skadade eller 
uttjänta bågstycken, utan att bågen i nomiala fall behöver tas bort fi^ karmen. 

• Gångjämet för ned tyngden av bågen till karmen genom anliggning (tryck), vilket för träet är 
gynnsamt, och förbättrar därmed bågens formstabilitet (mindre långtidsdeformation). 
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4.23 Glasning 
Då bågprofilen är tvådelad och den yttre bågdelen samtidigt är glasningslist har man stor valfiihet i 
valet av glasningsmetod. En möjlig och enkel variant illustreras i figur 11. Här används enbart en 
toppförsegling av silikon på både in- och utsida. 

4.2.4 Tätningar 
Prototypfönstret har ett tätningsskikt på insidan enligt figur 11. Tätningslisten appliceras genom att 
tryckas ned i ett urfi*äst spår, se figur 11. 

43 Tillverkningen av prototypfbnstren 
Vid tillverkningen av prototypfönstren gjordes av praktiska skäl en del modifieringar av det ur
sprungliga konceptet, vilka redovisas i det följande. 

Det inåtgående fönstret: Tätningsskenoma enligt figur 9 kunde inte realiseras inom kostnadsramen 
för projektet. Toppförseglingen av silikon är därmed likadan på både in- och utsidan. 

Det utåtgående fönstret: Glasningen har utförts med fogband och toppförsegling på både in- och 
utsida. 

5. UTVÄRDERING FUNKTIONSPROVNING 
Fönstren var inte ytbehandlade. Före provningarna tätades därför båda fönstrens hömfogar med 
silikon (på in- och utsida). En del ytterligare kompletteringar gjordes enligt nedan. 

För det utåtgående fönstret tätades, förutom hömfogama, också fogen mellan bågdelama (den yttre 
respektive den inre) samt pluggades borrhålen vid hömen och längs profilstyckena med silikon. En 
täcklist av trä med droppnäsa skruvades också fast på övre karmstycket för att hindra regnvattnet 
att tränga in mellan karm och båge i fönstrets ovandel. 

För det inåtgående fönstret pluggades även borrhålen vid hömen med silikon. 

5.1 Funktionsprovning 
Fönstren fiinktionsprovades enligt de kommande europeiska standarderna. De tester som har 
utförts är: 

• Luftäthet: klassning enligt prEN 12207-1, provning enligt prEN 1026. 

• Vattentäthet: klassning enligt prEN 12208-1, provning enligt prEN 1027. 

• Vindlast: klassning enligt prEN 12210, provning enligt prEN 12211. 

• Mekanisk styvhet: klassning enligt prEN 13115, provning enligt prEN 947-1, 948-1. 



24 

5.2 Resultat 

Liifttäthet 
Det utåtgående fönstret klarade klass 3 (av 5 möjliga), där det maximala över- och undertrycket är 
600 Pa. 

Det inåtgående fönstret klarade klass 4, där det maximala över- och undertrycket är 600 Pa. 

Regntäthet 
Det utåtgående fönstret klarade klass 4 (av 7 möjliga klasser). Inget vattenläckage noterades under 
hela provningstiden. 

Det inåtgående fönstret uppfyllde inte kravet. Detta var förutsägbart eftersom fönstret provades 
utan tätningsskenoma (som inte tillverkades), se figur 9. 

Vindlast 
Det utåtgående fönstret klarade klass 3 med avseende på stormsäkerhet, pulserande tryck och 
mekanisk stabilitet. Det inåtgående fönstret provades inte. 

Mekanisk styvhet 
Provningen utfördes enbart för det utåtgående fönstret. Nedhänget bestämdes enligt prEN 947-1 
och 948-1 samt den svenska standarden SS 81 81 31. Resultatet redovisas i tabell 2. 

Nedhängningsvärdena enligt båda standarderna är låga. Exempelvis anger SS 818131 följande 
kravkriterier: 10 mm respektive 2 mm nedhängning vid last respektive efter avlastning, 
motsvarande värden blev 1.32 mm respektive 0.53 mm, dvs med god marginal under stipulerade 
krav. 

Skevningsprovningen visar att fönstret klarar klass 2 enligt prEn 13115. En jämförelse med SS 
818131 visar att resultatet är godkänt, där kraven är 50 mm för skevning respektive 5 mm för 
kvarstående skevning. 
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Tabell 2. Resultat från den mekaniska funktionskontrollen för det utåtgående fönstret. 

Mekanisk funktiomprovnini> cii/i^t prF.\ 13115 och SS 81813/ 

Sheviiing 

Lastnivå Nedhäng vid 
(N) 

200 

400 

600 

300" 

last (mm) 

0.7 

1.9 

1.3 

Nedhäng efter Lastnivå Skevning vid 
avlastning (mm) (N) last (mm) 

0.2 200 45.9 

0.5 250 53.8 

300 

0.5 

Skevning efter 
avlastning (mm) 

3.2 
b 

^ Gäller SS 818131, Skevning efter avlastning ej relevant eftersom provning skett vid lägre klass. 

6. SLUTSATS 
Fönstren utvecklades utifrån ett antal vägledande principer som styrde förutsättningar och krav
specifikation, se Kapitel Vägledande principer. Av dessa visade sig principen för dimensions
anpassning komma att prägla valet av konstruktionslösningar mest. Det begränsade valet av 
hömförband, och hömförbandet påverkade i sin tur glasningsmetoden. Är profiUängdema fast
ställda från början (typ modulmått) har man avsevärt större flexibilitet och valfiihet beträffande 
design och konstruktiva lösningar. 

Utifrån de givna fömtsättningama visas i Kapitel 5 att det går att åstadkomma ett byggsatsfönster 
som har en robust konstruktion med enkla profiler, och som klarar grundläggande fiinktionskrav. 
Det är viktigt att beakta montering från början vid projekteringen, vilket också gjordes vid valet av 
konstruktionslösningar. Men ytterligare utveckling är nödvändig, t ex att tillverka fixturer för 
borrning och montering. 

Allmänt kan sägas att det är mycket viktigt att profilernas ändar förseglas (beständighetskrav) och 
att alla fogar tätas med silikon eller någon likvärdig fogmassa. 

Det inåtgående fönstret behöver tätningsskenor för att klara vattentäthetskraven. Dessa tillverkades 
inte av kostnadsskäl. I övrigt uppvisade fönstret bra värden för lufttäthet. Karmens bottenprofil 
behöver modifieras för att förbättra dräneringsmöjlighetema. 

Det utåtgående fönstret behöver mindre modifieringar på båge och karm. Bågdelama kan behöva 
ett högre klämtryck. Det kan åstadkommas genom att minska skmvavståndet till ca 25 cm. Karmen 
behöver kompletteras med separat dropplist på överstycket och en avfasning på bågöverstycket Det 
nya bärbeslaget fiingerade bra i fianktionsprovningen, men smärre förändringar behövs, framförallt 
för att förenkla monteringen. 
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Bilaga 
1. KONCEPTSTUDIE 
Konceptstudien utfördes som en projektuppgift i civilingenjörsutbildningen i Träteknik vid Luleå 
Tekniska Universitet, Institutionen i Skellefteå, under läsperiod 2 och 3 1996/97. Industriell sam
arbetspartner var Norsjöfönster AB. Elevarbetena omfattade konstruktiv design, liten marknads
undersökning och en ekonomisk kalkyl över tillverkningskostnader för vald fönsterkonstruktion. 
Studien tillämpades på fyra presumtiva marknader; Baltikum, Storbritannien, Japan och USA. 
Resultaten finns redovisade i projektrapporter, se [Projektrapporter Byggsatsfönster 1996/97]. 

Därefter fastlades styrande variabler för fönstrets typ, dimension, beslagning. I det följande 
kapitlet redovisas och sammanfattas de olika projektgruppemas arbeten. 

1.2 Fyra olika marknader 
I det följande redovisas i korthet de olika gmppemas förslag på byggsatsfönster till marknaderna i 
Baltikum, Japan, Storbritannien och USA. För ytterligare information hänvisas till elevgruppemas 
rapporter. 

1.2.1 Baltikum 
Baltikum är den samlande benämningen på ländema Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans 
har regionen ca 7 milj invånare. Man saknar inhemsk fönsterstandard i alla tre staterna, istället 
tillämpar man tysk, finsk och svensk standard. 

Behovet av fönster är stort, fitost inom ROT-sektom. Ett byggsatsfönster som bedöms lämpligt 
för den baltiska marknaden är ett sidhängt inåtgående fönster med 2-glas isolerruta. För att kunna 
vara konkurrenskraftigt med plastfönster bör priset ligga i intervallet 1000-1500 SEK/ml 

Det fi-amtagna byggsatsfönstret är ett inåtgående sidhängt fönster med en 2-glas isolermta. Skruv
förband används som hömförbindning för både båge och karm. Båghömen är gerade medan karm-
hörnen har motprofil. Tätningen mellan glas och båge består av silikon. Hängningsbeslag är blad-
gångjärn och stängningsbeslag är fönstervred. Dimensionsanpassningen begränsas till vissa modul-
mått. Fönstren levereras kompletta och ytbehandlade (polyuretan som grundfärg och akrylat som 
toppfärg) förutom beslag och glas som inhandlas på den lokala marknaden. 

Fönsterprofilema visas i figur 13. 



28 

Öv«rkarr>-\ 

3^ 

Figur 13. Förslag på ett byggsatsfönster för länderna i Baltikum. 

1.2.2 Japan 
Japan har 124 milj invånare, står för 20% av världsekonomin, har en BNP per capita i absoluta 
toppen. Landet är långsträckt, ca 300 mil från norr till söder, och har en yta på 378 000 km^ eller ca 
20% mindre än Sverige. Befolkningstätheten är 328 inv/m^, men eftersom endast 18% av landets 
yta är beboeligt är den faktiska tätheten så hög som 1800 inv/m^. Klimatet i Japan varierar från 
subpolart i norr till subtropiskt i söder. Årsnederbörden för hela landet är hög, mellan 1000-3000 
mm per år. 

Den japanska byggmarknaden är mycket stor, ca 40 gånger större än den svenska eller ungefär 3 
gånger större per capita. Årligen byggs det 7-800 000 småhus och 1.5 milj bostäder. Det säljs ca 30 
milj fönster per år. Storstäderna domineras av höghuskomplex. För höghus föreskrivs stålfönster 
som en följd av mycket höga brandkrav. Träfönsters målgrupp bedöms därför vara småhus på 
landsbygd, i mindre städer och i förorter. 

Eftersom klimatet uppvisar årstidsväxlingar och i den norra delen påminner om det i Skandinavien 
torde fönstrets värmeisoleringsförmåga vara en viktig faktor. Vidare betraktas trä som lyxvara och 
det är därför viktigt att träet framhävs. Det skall synas att fönstret är gjort av trä, täckande ytbe
handling bör således undvikas. Man vill även ha, precis som i Tyskland, kvistfritt trä i exponerade 
partier. 
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Fönster är relativt sett dyra, priset är ungefar tre gånger högre jämfört med Sverige. Detsamma 
gäller transporter, i synnerhet inom storstadsområdena. Exempelvis kostar närtransporten fi^ 
Tokyos hamn in till Tokyo lika mycket som båtfi^ten Sverige-Japan, som gynnas av obalansen i 
handelsutbytet. 

Det föreslagna byggsatsfönstret har en del innovativa lösningar. Kännetecknande är mekanisk 
förbindning (inget lim) och enkel och snabb montering med fa verktyg. Karm och båge levereras 
fardigprofilerade på metervara. För att fa en bra ytfinish kan man tänka sig lamellimmade profiler 
med kvistfiia lameller på de exponerade ytorna. Karmen har en konventionell konstruktion med 
hömförbindning genom motprofil och skmvförband. Profiltvärsnittet är detsamma för över- och 
sidstyckena, medan bottenstycket har en något modifierad tvärsnittsform. Bågen har gerade hörn 
och monteras med ett runtom ramen gående spännband av rostfiitt stål. Varje hörn förses med ett 
utanpåliggande vinkeljäm, som dels stagar hörnet och dels distanserar spännbandet fi^ träprofilen. 
Figur 14 illustrerar karm- och bågkonstruktionen. 

I 
Bagbearbetning f o r e nonterihg 

(a) 
L 

Karmfjäder 

_i Snit-t D-D 

Snit t E - E 

(b) 

Snit t R - B 

Borrai häl med 
silikonsirang f ö r 
ladling 

D r o p p n ä s a 

(c) 
Insexskruv 

Figur 14. Förslag på ett byggsatsfönster för den Japanska marknaden, (a) Karm, (b) Detalj 
båghörn, (c) Hopmontering av bågen med spännband. 
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I fönsterleveransen ingår karm- och bågprofller, stålband med hömvinkeldistanser och spänn-
anordning, hängnings- och låsbeslag samt tätningslister. Glas, fogmassa och eventuellt ytbe
handlingsmedel anskaffas lokalt. Det är önskvärt att producera så mycket som möjligt i Sverige 
eftersom produktions- och arbetskosmadema är lägre än i Japan. 

Bågens konstruktion är oprövad och måste undersökas närmare och testas genom provning. Frågor 
finns beträffande båghömets mekaniska stabilitet och bärförmåga, och kring spännbandets lång
tidsegenskaper. 

1.23 Storbritannien 
I Storbritannien används 82% träfönster vid nybyggnation och 8% vid renovering, motsvarande 
relation för PVC-fönster är 9% respektive 73% [Selerud & Westin 1996 5 77/ Ett byggsatsfönster i 
trä bör därför lämpligen anpassas för renoveringsmarknaden. 

Fum är godkänt som material till fönster enligt British Standard, BS1186 del I. De krav som ställs 
är: fuktkvot 16 ± 3%, kvalitet klass"* I I för båge och klass III för karm. Svartkvist, barkringskvist, 
rötkvist eller kvisthål far inte förekomma på synliga ytor men det är tillåtet att borra ut och plugga 
igen. Ett kundkrav är att man kräver impregnering, och helst skall det även synas att träet är 
impregnerat. 

Byggsystemen i Storbritannien är olika beroende på var man befinner sig. I England placeras 
fönstret av tradition långt ut medan man i Skottland placerar fönstret längre in i fönsterhålet. Det 
förekommer en stor mängd fönstermodeller på marknaden. Två "typiska" modeller visas i figur 15. 
Den ena har tre lufter, varav två är sidhängda och den tredje, den minsta, är överhängd. Den andra 
består av två lufter; den undre sidhängd och den övre överhängd. Alla lufter är utåtgående. 
2-glas isolermta är vanligast. 

För funktionskraven finns testmetoder för vindtäthet, vindlast samt regn- och snöskydd. För ljud
isolering och U-värde ställs krav på hela ytterväggen och byggnaden. För mekanisk bärförmåga 
och stabilitet är det upp till tillverkaren att genomföra och dokumentera testema. 

Det föreslagna byggsatsfönstret avses för renoveringsmarknaden då dess konkurrenskraft bedöms 
vara störst inom detta område. Två modeller projekteras enligt figur 15. Dimensionema uttrycks i 
tum, som är den vanliga måttenheten på äldre fönster. I den studerade litteraturen har inte påträffats 
några restriktioner vad gäller utformning av karm och båge, beslagning, lim, ytbehandling eller 
montering. 

Karmen består av två olika profiler, en för bottenstycket och en för över-/sidstyckena. Posten har 
en symmetrisk profil eftersom alla lufter är öppningsbara och utåtgående. Karmhömen monteras 
med motprofil och skmvförband. Bågen består av en profil och en glasningslist som är densamma 
runtom. Glasningslisten sitter på insidan. Glasningen utförs med silikon på utsidan och fogband på 
insidan. Hömen är gerade och sammanfogas med en vinkelprofil av plywood eller stål som sätts i 
ett runtomgående spår och skmvas fast till bågen. Karm- och bågkonstruktionen visas i figur 16. 
Profilema levereras fardigmålade med antingen en täckande vitfarg eller en mörk lasyr som ger 
illusion av ädelträ. 

Kvalitet II och III bör motsvara klass A respektive B i Nordiskt Trä. 
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Priset på fönstret beror av många faktorer. Det gick inte under projektet att fa fram ett riktpris för 
det tänkta byggsatsfönstret. 

Figur 15. Vanliga brittiska fönster. 

• 
Uh 

Figur 16. Det föreslagna byggsatsfönstrets karm- och bågkonstruktion. 
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1.2.4 USA 
USA är en stor marknad också vad gäller fönster. Gruppen valde därför att avgränsa sin studie till 
en specifik region. Valet blev USAs norra östkust. Några av de faktorer som påverkade valet var: 

• "Nära" Sverige. De stora fönsterproducentema i USA finns i de västra delstatema. 

• Stor marknad. 40 milj invånare på en yta stor som Sverige. 

• Liknande klimat som i Skandinavien. 

• Mycket stor försäljning av utbytesfönster (5.7 milj enheter 1989). 

En beskrivning av fönstermarknad och fönsterkultur ges i [Rapportfrån Exportrådet USA 1991J. 
Med ledning av rapporten ställdes följande kravspecifikation upp: 

• 2-glas isolerruta 

• Litet underhåll 

• Insektsfönster krävs som tillbehör 

• Minsta R-värde på 2.5 hft^ F/Btu (motsvarar U-värde 2.3 W/m^- Cf 

• Aluminiumbeklädnad bör finnas som tillval 

• Leveranstid 3-6 veckor är acceptabelt 

• Fönstret bör klara kraven som ställs av NWWDA/ANSI eller vad som krävs i den aktuella 
delstaten. 

• Kunden bör ha möjlighet att beställa specialfönster och välja egen färgsättning. De vanligaste 
standardfärgema är vit, brun och brons. 

Rapporten fi-ån Exportrådet rekommenderar svenska träfönstertillverkare som vill in på den ameri
kanska marknaden att rikta sig till egnahemsmarknaden för medelklassen. Träfönster säljs före
trädesvis till detta segment. Fokusera på kvalitet och energisnålhet. Anpassa fönstren till lokala 
förhållanden och kundönskemål (insektsnät är nödvändigt). 

Den typ av fönster som valdes är modulbyggt med följande egenskaper: 

• Sidhängt och inåtgående 

• Valfii bredd, 3 modulhöjder (90,120,150 cm) 

• Enkel och billig konstruktion 

• Snabb montering, fa maskiner 

• Hömsammanfogning med gängad låscylinder och insexskmv 

Fönsterdimensionen är helt anpassningsbar på bredden och stegvis valbar i höjdled. För att under
lätta putsningen är fönstret inåtgående och saknar spröjs. Att putsa fönster ses som ett stort problem 
och används av vissa tillverkare som ett försäljningsargument. Till skillnad mot svenska standard
fönster har man krav på originalmonterat insektsnät. Det fasts i karmen med enkla clips. 

^ 1 Btu/ h ft̂  F = 5.678 W/m^ C. R-värdet är ofta mittglasvärdet medan U-värdet avser hela fönstret. Amerikanska och svenska 
provningsmetoder är således inte jämförbara. 
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Låsbeslagen är av typen fönstervred. Upphängningsbeslaget är ett bultgångjäm av gaffeltyp. 
Beslag och tillbehör inköps på den amerikanska marknaden. 

Det är tänkt att fönstren säljs färdigkapade via byggvaruhandeln i gör-det-själv-kit eller färdig-
monterade enligt kundens önskemål. Andra försäljningskanaler kan vara glasmästare eller en 
"beställ ett fönster - vi monterar", alltså ett mobilt företag som åker ut och byter fönster på beställ
ning. Monteringen skall vara så snabb att kunden kan fa fönstret installerat samma dag han 
beställer det. Målgruppen är amerikanen (den ekonomiskt lagde) som har en villa eller fritidshus. 

Konstruktionsskisser på fönstret visas i figur 18 och 7. 

• I , 

'/I 

Figur 17. Ett hyggsatsfömter för den amerikanska nordöstra marknaden. Fönstret är sidhängt och 
inåtgående. Vy från rumssidan. 
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(a) (b) 

Figur 18. Vertikalsnitt av båge och karm: (a) Över- och understycke, (b) Sidstycken. 

Hömfbrband och bågens profil visas i figur 19. Hömförbandet är ett skruvförband som består av en 
insexskruv (M6 x 70), en gängad låscylinder och fjäderbrickor. Det ingår också två träpluggar för 
styrning och vridstabilisering. 

. j i — 1 

'iO 

11. r 

8.5 
5*̂  i M.r 

(a) (b) 

Figur 19. Fönsterbågen, (a) Hörnsammanfogningen görs med skruvförhand och träplugg, 
(b) Bågens tvärsnitt. 
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