Materialteknik – färg, trä
och lim
1 Färgmaterial
Färgvalet och underlaget
Färgers beståndsdelar
Ett målningsskikts funktion och egenskaper är beroende av hur väl underlaget samverkar med färg och
färgtyp. En färg består av följande
huvudingredienser:






Bindemedel
Pigment
Lösningsmedel
Fyllnadsmedel
Tillsatsmedel

Bindemedlet skall binda pigmentkornen till
varandra och till underlaget som ett skyddande och
sammanbindande skikt. Organiska bindemedel kan
enklast beskrivas som torkande lim- eller klibbämnen. Olika limlösningar och torkande oljor har
sedan antiken använts för färgberedning. Idag är
huvuddelen av de organiska bindemedlen syntetiskt
gjorda från råolja , men de förekommer fortfarande
naturligt framställda som linolja vilket utvinns från
linoljefrö.
Pigmenten ger färgen en kulör och bidrar till att
ytskiktet blir täckande. Pigmentkornen är oftast
så små att de kan inte kan urskiljas. Pigmenten kan
även bidra till andra egenskaper hos färgskiktet
såsom diffusionsförmåga, glans mm
Fyllnadsmedlet används för att modifiera
kulörstyrkan, konsistens, glans och täckförmåga.
Färgfabrikanterna nyttjar fyllnadsmedlet som
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drygmedel dvs i avsikt att minska färgens
tillverkningskostnad.
Lösningsmedlets uppgift är att göra färgen appliceringsbar med rätt konsistensnivå. Lösningsmedlet kan
även påverka i inträngningsförmågan. Vanliga
lösningsmedel är vatten, lacknafta, alkoholer och
terpentin. Förr användes xylen men det är numera
dödskallemärkt. När lösningsmedlet avdunstar kan
det ge upphov till lukt och fysiska skador hos
målaren eller brukaren.
Tillsatsmedel kan bestå av fungicider (svampgifter),
alkoholer eller glyceroler. Tillsatsmedel används för
att förhindra mögelangrepp, göra färgen droppfri,
påskynda torkningen eller förbättra vidhäftningen.
Speciellt polymeriska färger (långa molekylkedjor)
kräver mycket tillsatsmedel som ger färgen vissa
önskvärda funktioner som ökad vätförmåga, konserverande egenskaper, rostskydd, skumdämpning mm.
Man kan grovt indela färgerna i vattenlösliga och
vattenfria. De vattenlösliga färgerna kan i sin tur
underindelas i två grupper med hänsyn till hur
bindemedlet pigmentet och lösningsmedlet (vatten)
samverkar nämligen uppslamningar och
dispersioner med undergruppen
emulsioner. I uppslamningsfärger
är bindemedlet och pigmenten
uppslammade i lösningsmedlet. Om färgen
får stå sjunker pigmenten till botten och
omrörning måste ske före varje ny
applicering. En dispersion är till
skillnad från uppslammad färg stabil
genom att de mycket små pigmenten håller
sig svävande i den kolloida lösningen.
Emulsionsfärg är en dispersionsfärg som
består av ytterst finfördelade oljepartiklar
som löses genom att emulgeringsmedel
tillförs. Alla vattenburna färger torkar
genom att vatten avdunstar. En annan
indelningsgrund är organiska respektive
oorganiska färger. Till de senare hör kalkfärg,
cementfärg och silikatfärg. Organiska färger är
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färger som baseras på kolföreningar. Typiska
vattenbaserade organiska färger är de som
innehåller organiska pigment som:






Anilin
Azo
Ftalocynanin
Stenkol
Petroleum

De oorganiska pigmenten kan indelas i vita (1),
svarta (2) och kulörta (3):
Vita






Titandioxid
Zinkvitt
Krita
Dolomit
Kalciumbaserade
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Svarta






Kimrök
Järnoxidsvart
Bensvart
Kol
Järnoxid

Naturliga färgpigment
markerade i färgcirkeln

Kulörta pigment
















Ockror
Umbror
Terra di Siena
Oxidgult
Oxidrött, engelskt rött
Blymönja
Ultramarinblått
Berlinerblått
Grönjord
Kromoxidgrönt
Järnoxid
Blyoxid
Kisel och silikater
Ferrycyanid
Kromoxid

1.2 Egenskaper hos pigmenten
Gula och röda pigment
Ockror är jordfärgspigment vars kulörer varierar
mellan dämpat gul till mörkt rödbrun. Feta ockrafärger innehåller mycket lera med aluminiumsilikat och är transparenta medan de magra har
bättre täckförmåga. De senare innehåller
kalciumföreningar. Ockror framställs numera på
syntetisk väg från bl a järnoxider som oxidgult.
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Umbror är också jordfärgspigment där rå umbra
är mörkt brun. Bränd umbra drar mot rött och
grön umbra har gröngrå kulör. Umbrorna är
liknande ockorna men innehåller mer mangan,
vilket innebär att de kan påskynda torkningen i
oljebaserade färger. Även umbror framställs
syntetiskt.
Terra de siena är ett ljust brunt rått
jordfärgspigment. Bränd Terra är rödbrun.
Terrorna är närbesläktade med ockror och
umbror men med mer transparens och baseras
idag på syntetiska ämnen. Siena betyder ”jord
från Siena” (Siena är en italiensk stad)
Engelskt rött (Fe2O3) är liksom jordfärgerna ett
järnoxid, ett järnoxidpigment med dämpad
brunröd kulör. Det framställs genom kalcinering
av en blandning av järnsulfat och släckt kalk
(kalciumkarbonat). Falurött är ett järnoxidpigment med rödbrun. Pigmentet är känt sedan
mitten av 1600-talet och var från början en
biprodukt vid svavel- och järnsulfatframställning
(rödmull).
Blymönja (Pb3O4) har en stark rödorange kulör.
Den framställs genom att bly oxideras till
blyoxid. Den ger en snabbtorkande oljefärg med
god täckförmåga och god rosthämmande verkan.
Pigmentet är giftigt och användningen är därmed
begränsad.
Blå och gröna pigment
Ultramarin började tillverkas syntetiskt 1824.
Den har en kraftigt blå färgton med dragning
mot rött.
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Berlinerblått, Pariserblått, Preussiskt blått
Dessa pigment är kraftigt blåa med grönt inslag.
Pigmenten framställdes redan 1704. Pigmenten
är både halvt organiska och halvt oorganiska
föreningar mellan järn och cyan.
Grönjord är ett grågrönt jordfärgspigment, som
i motsats till grön umbra inte innehåller mangan.

Oljefärg med grönjord som pigment är
långsamtorkande och har dålig täckförmåga.
Pigmentet lämpar sig därför mer till kalkmåleri
och lasering.
Vita pigment
Titandioxid (TiO2) framställdes första gången
1916.
Det är det pigment som har bäst vit täckande
egenskap. Däremot förlängs torktiden om olja
används som bindemedel. Genom att blanda
titanoxid med zinkvitt erhålls en vit oljefärg med
goda egenskaper.
Zinkvitt (ZnO) med anor från 1840‒talet ersatte
det giftiga pigmentet blyvitt. Zinkvitt har sämre
täckande egenskaper än titandioxid men förkortar
torktiden hos oljebaserade färgsystem.
Krita (CaCO3) består av kalciumkarbonat i form
av fina kristaller. Krita har bättre täckförmåga i
vattenburna system än i oljebaserade.
Svarta pigment
Kimrök, lampsvart framställs genom ofullständig förbränning av olika organiska ämnen
och består av fin sot.
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Bensvart tillverkas av brända djurben bl a som
biprodukt vid tillverkning av benlim. Det är ett
ekonomiskt fördelpigment och kan användas
både för invändiga och utvändiga färgsystem.
Carbon black (gassvart) bildas som sot vid
förbränning av narurgas och är det vanligaste
pigmentet vid byggnadsmåleri. Järnoxidsvart
används huvudsakligen för att nyansera den
svarta färgen. Carbon black ger en blåaktig
färgton i vitblandning medan järnoxidsvart
resulterar i en rödaktig färgton med sämre
täckförmåga.
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2 Materialet trä
Ökning av arbetslöner medförde även ökade virkespriser
efter sekelskiftet 1900. Detta var början till olika typer av
träförädling. Som framgått av den historiska exposén
övergavs snart timmerhuset för restimmer och in på 1930talet ersattes restimmerhuset av plank- och regelhus. Hand i
hand förfinades såg- hyvlingstekniken så att tunna fanerskikt kunde användas för limning av kryssfanér (plywood).

Som framgår av den kronologiska figuren limmades
board redan runt sekelskiftet 1900. Kryssfaneren började
vinna insteg som formmaterial för betong i USA strax efter
sekelskiftet 1900. I Sverige kunde efter 1930 tunna plattor
av fibrer (Masonite) och sågspån (spånplattor) framställas.
Masonite tillverkads under starkt tryck och värme, vilket
medförde att träets naturliga lim, ligninet, fick adhesiva
egenskaper.

Som framgår av cirkeldiagrammet utgör konstruktionsvirkets andel ca 30 % av hela träproduktmarknaden
varav endast 4 % utgörs av limträ. Exempelvis är
försäljningen av impregnerat virke 4 gånger större än
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för limträ. En anledning är den högre tillverkningskostnaden för limträ. Limträ har dock upplevt en renässans
genom användning som konstruktionsmaterial i broar.
En del träslag som bok, ask och ek är tillräckligt hårda
för att fungera som ytskikt. I lamellbräder (parkett)
utnyttjas ytskiktet i form av ett hårt träslag. Detta skikt,
2-3 mm fungerar som slitskikt och kan efter tillräckligt
slitage slipas om och på så vis ges ett ”andra liv”. I
instrumentbyggnad har gran, bok, lönn, valnöt sin givna
plats men även exotiska importerade träslag som
mahogny, jakaranda och teak som utsågas i tunna
ytskikt för resonanslådan dominerar. Dock är gran
dominerade för resonanslådans lock, vilket anses bero
på granskiktets rörelseegenskaper. Greppbrädan (stallet)
görs av hårdare träslag, bok passar utmärkt inte minst
om man vill framhålla träets ådring och kvistar.
Porösa träfiberskivor (tretex) blev vanligt efter 1950
som invändigt vägg- och takbeklädnadsmaterial.
Värmekonduktiviteten kunde då sänkas från 0,14 till
0,05 w/m² ºC. LVL (laminated veneer lumber) är
till skillnad från kryssfanér limmad i en riktning.
I Sverige hade limträ redan börjat användas på 1920talet. Centralstationen i Stockholms bågformade takelement ät ett påtagligt exempel på denna teknik. Även
vid konstruktionen av Malmös centralstation användes
limträ.
Genom att sammanföra hårda träfiberskivor använda
som liv med flänsar av konstruktionsvirke i balkar
kunde slimmade I- och U-balkar ersätta de traditionella
rektangulära virkesformaten. Lättviktsregelsystemet
började introducerades i vårt land genom KTHprofessorn Sture Samuelsson på 1970‒talet. MDF och
OSB-skivor kom ungefär samtidigt, MDF (Medium
Density Fibreboard) är en hårt pressad fiberskiva som
kan liknas vid Masonite med tjocklekar upp till 12 mm.
OBS-skivan (Oriented Strand Board) är en något
porösare fiberskiva. Den dominerande skivbeklädnaden
är dock gipsbaserad, detta tack vare sin brandtålighet
och formstabilitet, som är överlägsen träbaserade
skivmaterial. Internationella beteckningar på skivor:
Parallel Strand Lumber (PSL). PSL consists of long
veneer strands laid in parallel formation and bonded
together with an adhesive to form the finished structural
section. Like LVL and gluelams, this product is used for
beam and header applications where high bending
strength is needed. PSL is also frequently used as loadbearing columns.
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Oriented Strand Lumber (OSL), Similar to PSL,
oriented strand lumber is made from flaked wood
strands that have a high length-to-thickness ratio.
Combined with an adhesive, the strands are oriented
and formed into a large mat or billet and pressed. OSL
is used in a variety of applications from studs to
millwork components.
Crosslaminated timber (CLT) provides an innovative
massive building system for single- and multifamily
residential buildings, multistorey residential and
commercial buildings, buildings for business and
industry, and for special applications in structural
timber constructions. Crosslaminated timber is
commonly applied for external and internal walls,
ceilings and roofs.

2.1 Träets strukturella
uppbyggnad
Trä är ett anisotropt material, vilket innebär att olika
träprover (även tagna från samma stock) uppvisar olika
egenskaper. Växtbetingelserna formar således träets inre
struktur, vilket lätt kan avläses av årsringarna vilka
speglar klimatets skiftningar. I gränsskiktet mellan bark
och kambium (=tillväxtzonen) uppkommer nya årsringar. Ett snitt av en trädstam avslöjar goda och sämre tillväxtår. Kärnan (heartwood) utskiljer sig genom en
mörkare framtoning. Splintveden (sapwood) är ljusare
och något mjukare än kärnveden. Principiellt är dock
allt trä uppbyggt av cellulosa och lignin (=limämne).
Molekylstrukturen visas nedan.
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Betraktar man ett träprov i mikroskop varser man cellstrukturen som kan liknas vid en bunt ihåliga rör tätt
sammanpressade.

Den rörformiga strukturen speglar även träets egenskaper vid fukt- och lastpåverkan. Rörelserna vid
fuktpåverkan är betydligt mindre i fiberriktningen än
i fibrernas tvärriktning. Samma samband kan iakttagas
vid lastpåverkan. Påförda tryck- och dragkrafter är
mindre i fibrernas tvärriktning jämfört med fiberriktningen innan brott. Trä är ett hygroskopiskt material,
dvs det absorberar/desorberar omgivningens fukt till ett
jämviktsläge. Vid stor fuktupptagning inträder vattenmättnad (fibermättnadspunkten) varvid cellväggarna i
fiberrören inte kan absorbera mer vatten. Detta sker vid
ca 23 – 34 % fuktkvot. Det högre värdet avser lövträd
som björk m fl. Med ökad fukthalt sväller träet och
hållfastheten minskar (se figuren). Instrumentträ (b och
e) har ett betydligt jämnare förlopp oberoende av
fuktkvoten.
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2.2 Egenskaper
Egenskaperna varierar alltså betydligt beroende på
spänningstyp, densitet och spänningsriktning vilket
framgår av nedan visad tabell.

Förhållandet mellan träets hållfasthet - dynamiska
elasticitetsmodulen (MOE) och densitet:
Böjdraghållfasthet−elasticitetsmodul 0,70-0,75
Böjdraghållfasthet – densitet
0,60-0,65
Elasticitetsmodul – densitet
0,60-0,65

Som framgår av tabellen har boken överlägset högst Emodul vinkelrätt fibrerna (=i princip ingen splitringstendens) vilket är mycket gynnsamt vid bearbetning av
greppbrädan.
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Den dynamiska elasticitetsmodulen bestäms enligt:
Om en prismatisk balk utsätts för vibrationer upp till sin
egen resonansfrekvens kan MOE beräknas enligt
följande formel:
EA1 = 4 (fA1)² L ρ
där fA1 är resonansfrekvensen, L är provstyckets längd och ρ provstyckets densitet.
Trästrukturen indelas i //fiberrikning, tangentiell
och radiell riktning. Spänningsfördelning och
volymändringar är beroende av mätt riktning.
L= //fiberriktning (Longitudinal)
T = Tangentiell riktning (Tangentially)
R = Radiell riktning (Radially)
Träets skjuvhållfasthet är högst //fiberriktningen
ca 5−8 Mpa medan tvärriktningen endast har ca
50 % av //fiberriktningens värde.
Skjuvspänningsriktning //fiberriktningentangentiell

Skjuvspänningsriktning //fiberriktningen-radiell

Träets volymändring är beroende av det bundna
vattnet på mikrofibrernas ytor. När torkning inträder
kommer mikrofibrerna att attraheras mer, vilket medför
krympning. Den tyngsta mikrofibern ger störst
bidrag till volymändringen.
Obelastat trä (fri rörelse) har liten volymändring
//fiberriktningen men större i tvärriktningen.
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Trä som är utsatt för last eller har en förskjuten
fiberriktningsvinkel uppvisar en påtagligt annorlunda
volymändring.
En enkel formel för beräkning av krympningen vid
aktuell fuktkvotsförändring:

Δα

= (u2‒u1)/uf · αf där

u2 = ursprunglig fuktkvot
u1 = fuktkvot efter torkning
uf = fuktkvot vid fibermättnad
αf = maximal krympning, se vidstående tabell
Sågningen av stocken kan ske parallellt fiberriktningen vinkelrät mot radien. Effekten blir den
som bilden visar, plankan vill vrida sig från
centrum. För att undvika detta skall sågningen ske i
radiell riktning. (solfjäderssågning). Den övre
bilden visar krympningen i träets olika riktningar.
Övningsexempel: Hur mycket krymper råsponten
som lagts på ett tak på vintern med en fuktkvot av
20 %. På sommaren beräknas bräderna ha en
fuktkvot av 10 %. Träets fibermättnadspunkt (furu)
är 30 %.
Lösning:

Δα = (0,20‒0,10)/0,30

· 8 % = 2,7 %

2,7 mm/m
Slutsats: Montera inte brädtak med fuktiga bräder.
tex 12 % hade gett 0,054 mm, helt acceptabelt värde.
Relationen kraftens riktning-fiberriktningen är av
väsentlig betydelse för lastupptagningsförmågan
hos trä. Relationen kan beskrivas med följande graf.
En användbar formel är:
fα = (fo · f90)/(fo
sin²α + f90
cos²α)
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2.3 Limträ
Anisotropi är ett begrepp
som innebär att ett material
har olika fysikaliska egenskaper i olika riktningar.

Limträ utnyttjar träets anisotropi. Lamellerna sågas ut
och hyvlas ut i träets i fiberriktning innan limning under
tryck sker. Endast konstruktionsvirke används i balkens
dragna och tryckta zon. Tillverkningsmomenten visas i
nedanstående schema. Limträ genomgår ett antal tillverkningsmoment som framgår av den schematiska
produktionslinan i figuren. Förutom högre lastupptagningsförmåga framhålls limträets estetiska
kvalitet. I valet mellan stål och trä som bärande byggnadsdel kan den estetiska framtoningen fälla avgörande
till limträets fördel.

Tekniken att framställa lameller är
inte olik den som görs vid instrument-tillverkning, dock tunnare.
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En jämförelse mellan en limträbalk och en sågad balk
visar på ca 30 % högre hållfasthet för limträ.

2.4 Träkvalitet och standarddimensioner
Trä kommer från olika typer av träd. I Sverige är
gran och furu de vanligaste. Bok, ek och ask är
de hårdaste träslagen. (I USA redwood)

För greppbrädan är de hårda träslagen bok, ask och ek
lämpliga. Stämskruvarnas hålinfästning kräver hål som
är formstarka, vilket dessa träslag uppfyller.
Även ingravering i exempelvis i sadeln underlättas av
hårda träslag då precision krävs vid mönsterinpassningen.
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Det som är aktuellt vid stränginstrumentbyggnad
ribbor/läkt som förstärkning av ytskiktet (solfjäder).
Den understa storleken 9/12 kan då användas för
utsågning av ribbor 9/6.
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Cirkelsågad eller bandsågad yta är lämpliga för
finbearbetning som slipning eller hyvling. Därefter flera
bearbetningar med gradvis finare sandpapper är ytan
klar för ytbehandling. Efter torkning 24 timmar
bearbetas ytan lätt med fint sandpapper (240‒400) Om
man vill framhäva trästrukturen så är 2‒3 lager klarlack
lämpligt, varefter slutlacket påförs. Det är väsentligt att
instrumentkroppen är helt horisontell så att rinningar
förhindras.
Om gran används till locket kan man använda en valfri
betslack innan slutlackning äger rum. För polering kan
sprit + shellack användas.

3 Lim och sammanfogning
Sammanbindning av olika material har utvecklats sedan
minst 9000 år fvt (Neolitisk tid). Förebilder kan ha
hämtats från djur- och växtriket. Trädens save blandades med krossade korn från säd. När glaciärmannen
”Ötzi” upptäcktes hittades förutom klädrester även en
yxa vars blad sammanfogasts med björksave. I Babylon
(ca 5000 år fvt) användes djurblod, äggvita, diverse
växtoljor och jordbeck som lim vid uppförande av
byggnadsverk. Troligen har sådan limer även tagits
tillvara vid stränginstrumenttillverkning. Animaliskt lim
som fortfarande används möjliggör en enklare demontering av resonanslådan vid restaurering. Violiner är
sedan 1600 ̶ talet limmade med animaliskt lim.
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Andra limtyper lämpliga för tunna skikt är karbamidlim,
fenollim eller polyuretanlim, Polyuratenlim är det
starkaste. Då resonanslådan är färdiglimmad skall den
aldrig mer demonteras därför är det viktigt att
limfogarna är välgjorda och utan håligheter.
Greppbrädans anslutning till resonanskroppen kan
antingen vara fast förankrad genom limning eller
skruvad. Fördelen med skruvning är demonterbarhet t
ex vid transporter.

Kaninskinnslim i pelletsform till vänster, och löst i vatten till höger.

Animaliska lim är lim som består av material som hämtats från
djurkroppar. De tidiga limmen gjordes nästan uteslutande av antingen
material från djurkroppar eller från växter. Exempel på animaliska lim
är hudlim, benlim, fisklim, blodalbuminlim samt kaseinlim. Hudlim,
benlim och fisklim brukar med ett gemensamt namn
kallas glutinlim.

Limmets historia
Lim från kasein, och olika typer av hudlim, har använts mycket länge.
Man har kunnat göra kalkkasein ungefär lika länge som man har
kunnat tillverka ost.
Säkerligen brände man kalk ofrivilligt vid eldhärden under förhistorisk
tid. Kalken har hamnat där i form av kalksten, ben, snäck- eller
. Med denna kalk och med själva askan från lägerelden kunde mycket
åstadkommas. Man kunde garva hudar och preparera hud för
limtillverkning, vilket är samma process, samt att lösa färskost
till kasein (kalkkasein).
Ett intressant fisklim är det som samerna tillverkade av abborrskinn
under 1700-talet. Linné skrev ner berättelsen om detta under sin
vistelse i Norrland, och receptet kom så småningom in i Vetenskapsakademiens handlingar. I sina anvisningar jämför han
abborrlimmet med just husblosslim, och menar att abborrlimmet till
och med är bättre.
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I gamla tider fick naturligt nog hudarna från det jaktbara viltet och från
husdjuren fungera som råvara för det lim man gjorde, medan det
kommersiella hudlim som finns i dag huvudsakligen kommer från
nötkreatur. Det fanns således ett större utbud av animaliska hudlim
förr, och vart och ett hade ofta sina speciella egenskaper.
År 1690 grundades den första fabriken för framställning av hudlim i
Holland. Först vid mitten av 1800-talet försvann det småskaliga och
hantverksmässiga limkokeriet. I dess ställe trädde en rationell
storproduktion med alla de teknologiska landvinningar som stod till
buds. Vid detta tillfälle gör också benlimmet sin verkliga debut och
betraktas då av många som överlägset hudlimmet. Efter cirka hundra år
börjar antalet fabriker för glutinlim tunnas ut världen över. De får på
allvar känna av konkurrensen från konsthartslimmen.
Vad gäller kasein i den historiska receptlitteraturen är Teophilus
beskrivning från 1100‒talet från intressant. Han beskriver där ett lim
som används för att foga samman brädor till altardörrar. Intressant i
denna text är att limmet inte får hanteras med metallverktyg, utan bör
röras, mosas eller liknande med verktyg gjorda av trä eller sten. (Se
Teophilus). Cennino Cennini har ett liknande recept i sin traktat från
1437, men det är inte så detaljerat som Teophilus.
I Kongl Swenska Wetenskapsakademiens Handlingar kunde man 1740
läsa hur en magister Nils Brelin tar upp en del konventionella lim eller
kitter för limning av glas, sten och keramik. ”Men”, säger han sedan,
”huru många sätt här tils brukelige warit, wet jag dock icke, at någon
här i wårt kiära Fädernesland försökt hwad seghet och styrka finnes uti
Ost, jag menar sötmiölk-ost”. Sedan beskriver han ett tillvägagångssätt
som i mångt och mycket påminner om Teofilus recept.
Först med industrialismens senare skede gavs möjlighet att med hjälp
av animaliska lim tillverka prefabricerade element till byggnader, som
exempelvis kryssfaner och limmade träbalkar. I det sammanhanget var
det kanske främst det lätthanterliga kaseinet som kom till användning
tack vare flera speciella egenskaper – bland annat som irreversibelt
kallim.
Under en kort period från början av 1900-talet och fram till första
världskrigets slut fick kaseinlim stor betydelse. I samband med att man
byggde de stora luftskeppen med träskrov (Schütte-Lanz-modellen)
undergick kaseinlim ett utvecklingsarbete. Resultatet blev att det efter
krigsslutet kunde jämställas med och i vissa avseenden till och med
överglänsa glutinlimmen.
Den relativt korta luftskeppseran tog slut med första världskriget, men
erfarenheterna från de trälimmade luftskeppsskroven togs tacksamt
emot av kryssfanerindustrin. En industriell framställning av ett
färdigblandat limpulver hade startat redan 1874 av firman
Brunnschweiler från St. Gallen. Men det skulle dröja hela 50 år innan
produkten slog igenom som en verklig konkurrent till andra animaliska
lim.

20

Med konsthartsernas genombrott på 1930-talet ersattes de traditionella
limmen i stor omfattning med andra så kallade kalla lim
(konsthartslim), som hade sitt ursprung i den petrokemiska industrin.
Detta satte naturligtvis också sina spår när det gällde limningen av
prefabricerade element för byggnader.
De råvaror i form av djurdelar som använts vid limtillverkning världen
över kan ha en mycket påtaglig geografisk och kulturell prägel. För
samerna har det till exempel legat nära till hands att tillverka hudlim
från renar och abborrar. Ett limfragment från ett helgonskåp (Maria,
1300-tal) i Östra Vrams kyrka i Skåne bestod sannolikt av en
blandning av getlim och älglim.

Förekomst, utvinning och framställning
För hudlim och gelatin är hudens kollagen (fiberkomponenter)
utgångspunkten vid framställningen. Som råvara används det avfall,
eller snarare överskott från hudarna som med ett gemensamt namn
kallas ”limläder”. Denna beteckning har det fått trots att det handlar
om ogarvade hudar.
Leverantörer av råvaran är huvudsakligen garverier och slakthus, som
förser limfabrikerna med hudmaterial i grönt, torkat eller svagt saltat
tillstånd. Garvningsnäringen och processerna vid garvning av hudar
spelade en viktig roll för gamla tiders limtillverkning, eftersom den
kemiska behandlingen av råvaran var densamma. Det betyder att gamla
tiders limtillverkare kunde hämta sitt ”limgods”, det vill säga redan
förbehandlat hudmaterial, hos garvaren, under förutsättning att
garvaren själv inte var limkokare, vilket ofta kunde vara fallet. Som
grupp är hudlimmen de starkaste och mest allsidiga när det gäller en
bred industriell användning. De är också de i särklass äldsta formerna
av glutinlim.
Råvaran för framställning av benlim kommer från benen från större
däggdjur, framför allt slaktboskap. Den bästa råvaran får man från
vuxna nötkreatur. Ben skiljer sig från hudar och skinn genom att de
innehåller fosforsyrad kalk. Dessutom behandlas ben på ett något
annorlunda sätt än råvaran från hudar vid tillverkningen av gelatin och
lim.
Fisklim kan i princip tillverkas av hud, fjäll, ben och simblåsa från alla
fiskar. Produktionen i dag styrs emellertid av bestämda marknadskrav
som bland annat har med matfiskproduktionen att göra. Därför hämtas
råvaran av praktiska och naturliga skäl från ett bestämt håll.
Producenterna av infrusen och saltad fisk är således de huvudsakliga
leverantörerna av utgångsmaterialet.
Fisklim förekommer i olika kvaliteter, varav de bästa och renaste
formerna (fiskgelatin) får sin råvara (skinn) från djuphavsfiskar som
torsk, kolja, gråsej, kummel och lubb.

21

Ett speciellt fisklim, särskilt uppskattat av konstnärer,
konsthantverkare och konservatorer, är den sedan länge omhuldade
produkt som kallas husbloss (tyskans Hausenblase). Som namnet
antyder är det simblåsan från en fisk, närmare bestämt en störart
(Acipenser huso), som utgör den huvudsakliga råvaran. Även blåsan
från ett antal andra störarter kan användas för att framställa den
högvärdiga produkten.
Det huvudsakliga produktionsområdet för äkta störblåsa är Ryssland,
närmare bestämt Kaspiska och Svarta havet med tillflöden. Både en
ökad miljöförstöring av floderna och ett utbrett tjuvfiske,
huvudsakligen för rommens skull, har gjort råvaran eftertraktad och
dyr. I detta fall är det den torkade råvaran som förekommer i handeln.
Limmet får konsumenten göra själv.
Utgångspunkten vid tillverkningen av kasein är skummjölk. Kaseinet
utvinns som torrsubstans för limningsändamål, såvida det inte i olika
former används som människo- och djurfoder. Magerost, kvark,
fiskfoder (pellets) är några exempel.
”Kaas” betyder ost på holländska (tyskans Käse), och kaseinlim kan i
detta sammanhang helt enkelt ersättas med synonymen ostlim. Till
skillnad från andra animaliska lim är kaseinlimmen så kallade kallim,
men tillhör liksom de förra den grupp organiska föreningar som kallas
proteiner.

Egenskaper, färg och struktur
Hudlim är hårda, luktfria, torra, hornlika samt något transparenta
material, som i kulör kan sträcka sig från ljus bärnstensfärg till
mörkbrunt.
Om traditionella benlim gäller detsamma som för hudlim med någon
liten variation, d.v.s. att de är hårda, torra, hornlika material som oftast
är brunaktiga. Benlim är dock inte luktfria.
Färgskalan för fisklim sträcker sig från brunaktigt till en transparent
bärnstensfärg. Fisklim är klibbigare än däggdjurslim.
Kasein är ett hornaktigt och i rent tillstånd klart och genomskinligt
material. Den ska vara torr och ljus i färgen och får inte lukta härsket.
De kasein som förekommer i handeln skiljer sig ofta i fråga om viktiga
egenskaper. Detta kan ha med framställningsprocessen att göra, men
beror oftast på hur materialet lagrats.

22

Beständighet
Det är en förhållandevis liten del av djurlimmets historia som vi kan
överblicka. Historien är emellertid tillräckligt lång för att vi ska kunna
påstå att hudlim under gynnsamma förhållanden kan vara ett både
varaktigt och motståndskraftigt material.
Hudlim kan lagras mycket länge utan att det förlorar i styrka, löslighet
eller andra kemiska eller fysikaliska egenskaper, förutsatt att materialet
inte utsätts för påverkan av fukt eller vatten . Relativt höga
temperaturer och den fuktighet som förekommer i normala
lagerutrymmen där limmet förvaras har ingen skadlig effekt. Om så
önskas kan glutinlimsfilmer göras ytterst motståndskraftiga mot fukt
med hjälp av lämpliga metoder. I övrigt är de motståndskraftiga mot
fett, olja, alkohol och andra kemikalier som normalt är fria från vatten.
Beständigheten hos benlim är inte så empiriskt väldokumenterad som
hos hudlim, eftersom produkten inte har existerat mer än cirka 150 år.
De standardtest som rutinmässigt görs på materialet visar emellertid
tydligt att beständigheten är sämre än hos hudlim. Benlim har ofta en
påtaglig lukt, vilket kan bero på dålig råvara eller dåliga
lagringsförhållanden. Detta är en av orsakerna till den sämre
kvaliteten. En annan kan hänföras till de kemisk-tekniska förfaranden
som hittills använts och fortfarande används vid tillverkningen av
produkten.
Det bör tilläggas att det går att tillverka benlim med samma höga
kvalitet som hos hudlim. Så länge man kan stöta på de sämre
benlimmen på marknaden, liksom en del hybridlim (hud- och benlim
blandat), finns det emellertid skäl att särskilja de båda.
Fisklim är huvudsakligen hudlim som kommer från olika fiskar, och
det som gäller för beständigheten hos hudlim från däggdjur gäller
också för fisklim.
Kasein är en lagringskänslig produkt i mer än ett avseende. Det kräver
lika stor noggrannhet som livsmedel vid förpackning och lagring. Om
det ska lagras längre än sex månader, måste kaseinet förvaras i torra
lokaler med en relativ luftfuktighet under 65 procent, och i en
temperatur på högst 27 °C. Det är också noga med hygienen.
Lagringsplatsen måste vara lätt att hålla ren och får inte nås av
inträngande fukt eller vatten. Dessutom måste lokalen vara försedd
med god ventilation.
Ingenting går emellertid att göra åt kaseinets ”inneboende” åldrande.
Kasein som framställts under noggranna och hygieniska förhållanden
kan endast lagras i cirka två och ett halvt år, förutsatt att det lagras
under optimala förhållanden. Om det är äldre än så, eller om renlighet
och annat har åsidosatts vid tillverkningen, kan kaseinets egenskaper
förändras på ett radikalt sätt. Viskositeten sjunker, limkraften avtar och
mängden alkali som behövs för att göra en neutral lösning av limmet
förändras.
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Beständigheten hos ett friskt lim som använts i en fog är lika god som
hudlimmets under motsvarande förhållanden.
Cellulosalim är en biprodukt vid papperstillverkning. Det är färglöst
och levereras antingen i vätskeform eller som torrflingor. Det är ytterst
adhesivt för papper varvid användningsområdet är knutet till tapetsering. Det bör fungera även för tunna trälameller då det är cellulosabaserat (lignin).
Polyuretanlim är ett utomordentligt starkt lim som passar väl till
instrumenttillverkning. Det är färglöst men antar en vit färg vid
hårdnandet. Det är okänsligt för vatten.

Styrka och standard
Enheten som man mäter ett glutinlims styrka med (graderar
limstyrkan) kallas Bloom-gram. Grovt sett sträcker sig gelstyrkan hos
glutinlim från 30 Bloom-gram (svag gel) till 500 Bloom-gram (extremt
stark gel).
På denna skala ligger hudlim i den övre delen (135 – 500 Bloom-gram)
och benlim i den undre, med någon överlappning (35 - 175 Bloomgram). Mätningen av gelstyrkan hos ett lim utgör en del av den
standarduppsättning av test som limindustrin använder för glutinlim.
Andra väsentliga saker som undersöks är till exempel pH-värde,
klibbkraft, fetthalt, skumningsförmåga (skumningsbeständighet) och
vatteninnehåll. Fettinnehållet i limmet har stor betydelse, eftersom fett
bland annat har en skumdämpande effekt på limlösningar. Fettet har
också stor betydelse i den metod som utvecklats i syfte att bestämma
från vilket djur ett lim härstammar.
Informationen om fisklim och fiskgelatin i litteraturen är begränsad,
och någon särskild standard för testning av fisklim och normering av
deras egenskaper har ännu inte fastställts. En hel del av de metoder
som används för att undersöka lim från däggdjur kan emellertid
användas även för fisklim.
I Kongl. Swenska Wetenskapsakademiens Handlingar ger Linné
exempel på vilken styrka ett fisklim kan ha. Limmet är gjort av
abborrskinn och används av samerna till att limma samman två träslag
i en kompositbåge för ekorrjakt. Ett lim som upprepade gånger tål den
på- och avlastning som det här är fråga om måste vara både starkt och
elastiskt. (Se Linné)
Det finns en standard för testning av kasein och normering av kaseinets
egenskaper. Men det är svårt att jämföra denna med standarden för
hud- och benlim, eftersom egenskaperna hos materialet är andra och
därmed också testförfarandet (se även ”Hållfasthet”).
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Smältpunkter
När en gel av glutinlim (hudlim, benlim eller gelatin) värms upp,
övergår den vid en bestämd temperatur till flytande tillstånd. För vissa
fastlagda parametrar, som till exempel limgelens sammansättning och
utgångstemperatur, kan denna smältpunkt uppmätas.
För hudlim ligger smältpunkten i den övre delen av skalan, det vill
säga mellan 26 och 35°C. Ju högre smältpunkt limmet har, desto större
är glutinhalten och därmed också gelstyrkan.
Smältpunktsspannet för benlim ligger mellan cirka 20 och 26°C.
Fisklim har betydligt lägre smältpunkt än lim från däggdjur. Trots att
alla glutinlim är sammansatta av samma tjugo aminosyror, kan
förekomsten av aminosyrorna prolin och hydroxyprolin variera.
Fisklim har en lägre förekomst av dessa, vilket resulterar i en lägre
smältpunkt. Huden från djuphavsfisk som lever i kallt vatten ger ett
lim, vars smältpunkt kan vara så låg som 8–10 °C. Fördelen med ett
sådant lim är att det kan användas i rumstemperatur utan att gelatinera.
Smältpunkten hos hudlim från fisk kan uppvisa en betydande variation
och har inget samband med vare sig styrka eller hållfasthet (se
”Hållfasthet”). För kasein finns inte några smältpunktstest, eftersom
substansen bl.a. inte löses på samma sätt som glutinlim. Den
gelatinerar inte heller som dessa.

Hållfasthet
Filmer från intorkade lösningar av hudlim är transparenta,
sammanhängande, icke-kristalliserande samt har stor styrka och
elasticitet. Sträckstyrkan hos animaliskt lim av denna typ är beräknad
till omkring ett ton per kvadratcentimeter. Redan på 1400-talet förstod
man att utnyttja dessa egenskaper och litteraturen ger också ett recept
på hur det tillverkas.
Fogen mellan två träbitar som hoplimmats med hudlim är starkare än
själva träet, som ofta spricker när man försöker bända isär träbitarna.
Det kan synas förvånande, men det är ändå ingenting mot den effekt
som hudlim kan åstadkomma på glas. Det är starkare än glas.
Om en kraftig limlösning hälls på en rengjord glasyta, fäster limmet
vid glasytan. När sedan limfilmen efter hand torkar, drar sig samman
och reser sig, drar den loss små glaspartiklar från ytan. Ju högre
gradering på limmet (Bloom-gram), desto större glaspartiklar kan det
dra loss.
Detta förfarande går inom industrin under beteckningen ”glasschipping” och används när man tillverkar glasskyltar, dekorativa
element på glas och annat. När konservatorer behöver ta loss en
freskomålning från en vägg, använder de hudlim enligt samma princip
för att ”dra loss” den.
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Hudlim är det absolut starkaste limmet bland glutinlimmen. Observera
emellertid att fogens hållfasthet hos dessa lim beror på hur länge och
till vilken temperatur limmet värmts upp när det iordningställdes. Man
bör aldrig värma ett lim över öppen eld eller direkt på en kokplatta.
Inte heller bör man värma upp det för många gånger, eftersom
proteinerna då bryts ner och kvaliteten försämras.
Hållfastheten hos traditionella benlim är till följd av lägre styrka,
smältpunkt och annat i allmänhet sämre än hållfastheten hos hudlim.
Dessutom är de ofta skörare.
Fisklim kringgärdas av många motsägelsefulla rykten och omdömen
som. De sämsta ryktena har otvivelaktigt uppstått när dåliga råvaror
resulterat i en mindervärdig produkt. Försök som gjorts med att
tillverka lim av absolut rena råvaror, till exempel abborrskinn och
gösskinn har gett ett alldeles utmärkt resultat vad beträffar styrka och
hållfasthet. Limmen har bland annat testats, i Linnés efterföljd, med
det redan omtalade samiska ”pilbågstestet”.
En annan förstklassig produkt i detta sammanhang är limmet från äkta
störblåsa. Det är underförstått att förfalskningarna är legio och att man
bör vara på sin vakt.
För kaseinlim finns en undersökningsmetod för att testa dragstyrkan
som går till på följande sätt. Man använder två träbitar av bokträ som
limmas ihop med flatsidorna mot varandra. Vid försök att dra isär
träbitarna har man konstaterat att ett gott kaseinlim på bokträ tål en
dragstyrka på 10,0 till 12,5 MPa (megapascal). För furu är siffrorna
något lägre, 6,5 till 7,5 MPa.

Formstabilitet
Hudlim kan genomgå kraftiga formförändringar i samband med att det
tar upp och avger vatten. Ett bra exempel på det senare är ”glasschipping” .
Om en intorkad limfog å andra sidan tillåts att ta till sig vatten, sväller
den, samtidigt som hållfastheten hos limmet går förlorad. Vid gynnsam
temperatur och luftfuktighet är materialet emellertid mycket
formstabilt.
Eftersom vatten och fukt negativt påverkar limmets styrka och
beständighet, har man med olika medel försökt göra limmet resistent
mot dessa fiender. Behandling med samma substanser som har en
garvande inverkan på hud ger samma effekt på glutinlim, vilket gör det
mer eller mindre motståndskraftigt mot vatten. Garvsyra, kromsalter,
formaldehyd och alun är substanser med dessa härdande egenskaper.
För benlim och torra fisklim är formstabiliteten desamma som för
hudlim. Benlimmens i allmänhet lägre smältpunkt och sämre styrka
gör dem känsligare för fuktens inverkan. Fisklim säljs i stor
utsträckning i flytande form.
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Kaseinlim är i torrt tillstånd ett formstabilt material, men kaseinet
sväller om det utsätts för fukt eller väta. Detta kan synas märkligt mot
bakgrund av att kaseinlim är motståndskraftigt mot fukt. Det förklaras
genom att den fuktavvisande egenskapen hänger samman med vilken
alkalisk lösning som limmet lösts i. Till exempel är kalkkasein
tämligen motståndskraftigt mot väta. Kasein kan, liksom glutinlim,
garvas eller härdas med garvsyra, kromsalter, formaldehyd och alun.
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Övningsuppgifter
1. Trä var tillsammans med tegel vår viktigaste
byggnadsmaterial fram till sekelskiftet 1900.
Förklara varför!
2. Sågningstekniken utvecklades efter 1850. Vad
blev följden beträffande trähusets konstruktion,
3. Varför övergavs plankhuset?
4. Trä är ett anisotropt material. Vad menas med det?
5. Vad händer med en träbit i olika riktningar vid
uppfuktning?
6. Vilka egenskaper påverkas och hur?
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7. Beskriv träets inre struktur och uppbyggnad!
9. Beräkna med hjälp av formeln EA1 = 4 f²A1  L  ρ
träets dynamiska elasticitet (MOE) om L = 4,8 m
och svängningsfrekvensen uppmäts till 20 Hertz.
Provstyckets densitet är 0,78.
10.Beräkna fuktkrympningen tangentiellt fiberriktningen med hjälp av följande uppmätta värden
visande på 21 % fuktkvot vid läggningen och 9 %.
efter 6 månader.
11.Skriv upp nomaldimensioner för följande träsorter:
regel-syll, bärläkt, ströläkt, golvbjälke (-balk) i
småhus enligt SS-EN 1313-1
12.Vilken fördel har limträ jämfört med konstruktionsvirke?
13. Beskriv hur limträ tillverkas!
14.Vad avses med PVK?
15. Vilka träslag är användbara för stränginstrument?
16. Varför dominerar gran som ytskikt till
resonanstoppen?
17. Vilket trädslag är mest lämpligt för greppbrädan?
Varför?
18. Beskriv bearbetningsfaserna för trälameller som är
band- eller cirkelsågade?
19. Vilket är den sista bearbetningsfasen innan
ytskiktsbehandling.
20. Rangordna följande färgtyper med hänsyn till
penetrationsförmågan:
Rå linolja
Standolja
Kokt linolja
Alkydolja
Kinesisk träolja
21.Vilken färgtyp har konstant diffusionsförmåga
oberoende av skikttjocklek?
22.Vilket lösningsmedel brukar ersätta lacknafta och
terpentin i s k ekologiska färger?
23. Vilka är de aromatiska kolvätena?
24. Vilka gränsvärden finns för MAC? Vad står
MAC för?
25. Hur uppstår en ester?
26. Ange kort vad följande betecknar står för: OSB,
HDF, PUR, MDF, Pergo, Masonite, Plywood.
27. I föregående fråga är de tre sista förknippade med
varumärken. Vad är de fackteknist rätta begreppen?
28. Vilka råmaterial används för s k naturlim?
29. Vilka andra limtyper är lämpliga för
stränginstrument?
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30. Vilka fastsättningsmetoder är användbara mellan
resonanskropp och greppbräda?
31. För att få till en högklassig ytfinish finns en metod,
vilken?
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