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Sammanfattning 

Denna rapport är en dokumentation av villkor och förutsättningar som gäller vid 
skiktlimning av faner för inredning och möbler inom delprojektet ”Skiktlimning av 
björk och bok” vid AB Åberg & Söner i Lönsboda.  

En analys av skiktlimningsprocessens status ger vid handen: 

• Stora kunskapsluckor finns om de grundläggande fenomenen vid 
skiktlimning. 

• Tydlig förändring av processerna sker mot: 
- mer avancerade produkter 
- korta serier 
- korta leveranstider 
- fokusering på pris och kvalitet 

• Skiktlimning är ett av de få områden där svensk trämanufakturindustri har 
möjlighet att konkurrera mot låglöneländer. 

Företagets framtidsscenario är att om 5 till 10 år kommer i stort sett alla beställningar 
via arkitekter och designers till företaget på elektronisk väg. Ritningarna är gjorda med 
hjälp av något CAD program. På grund av kravet på korta ledtider och utvecklingen mot 
allt mer avancerade produkter måste man kunna öppna och läsa olika CAD-program och 
utifrån dessa ritningar kunna avgöra om det är möjligt att i sin tillverkning tillverka den 
önskade produkten. Till sin hjälp i denna situation är AB Åberg & Söner i behov av ett 
simuleringsverktyg i form av en matematisk modell som man har tillgång till. Med hjälp 
av detta verktyg skall risken kunna beräknas för att lokala brott i faneren inträffar, 
sprickor och limsläpp uppstår, samt att andra orsaker vid produktionen förorsakar 
kassaktioner av den färdiga eller nära färdiga produkten. Ytterligare ett önskemål är att 
det ritningsunderlag som man i digital form får från arkitekter i dess ursprungsform kan 
ligga till grund för tillverkningen. 

Analys av dagens tillverkning i relation till de framtida behoven som företaget kommer 
att ha, har följande områden bedömts som prioriterade och strategiskt viktiga för AB 
Åberg & Söner: 

• Plattform för programvara: det skall informationsmässigt gå att kunna knyta 
samman hela kedjan från kundens ritningsunderlag till framtagning av 
verktyg och tillverkning. Detta ställer stora krav på kompabiliteten mellan de 
olika programsystem som idag används för visualisering och 
ritningsunderlag (CAD), avancerade beräkningar (FEM) och styrning av 
produktionsprocesserna (CNC, CIM). 

• Framtagning av de för skiktlimningsprocessen avgörande material- och 
processparametrarna som är nödvändiga för modellering av hela 
tillverkningsprocessen. 

• Utveckling av en simuleringsmodell för produktegenskaper på kort (i 
tillverkningen) och på lång (10-20 år) sikt. 
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Det har konstaterats under projektets gång att skiktlimning av tredimensionella former 
är en mycket komplicerad process, där mycket av de bakomliggande faktorerna till 
slutproduktens egenskaper och tillverkningsprocessens genomförande är okända. Detta 
innebär att genomförande av AB Åberg & Söners vision kommer att kräva ett 
omfattande utvecklingsarbete med stort inslag av grundläggande forskning, samt ett 
nära samarbete mellan universitet, institut, programvaruutvecklare/företag. 

För framtagning av en simuleringsmodell för skiktlimningsprocessen och för 
egenskaper hos de produkter som tas fram med denna process måste en plattform av 
befintliga och nyutvecklade programmeringsverktyg användas: 

Solid Works skall användas som ritverktyg för beredning av geometrisk form för 
slutprodukter, halvfabrikat och pressverktyg. Programmet kan efter mindre 
modifieringar användas för avsett ändamål. 

ABAQUS Standard, ABAQUS Explicit och COSMOS Works skall vidareutvecklas 
för användning för simulering av kort- och långtidsegenskaper hos produkten vid 
tillverkning och i slutanvändning. Omfattande utveckling av materialmodeller och 
rutiner för tillverkningsprocessen behöver genomföras för att simuleringsverktyget skall 
kunna användas för skiktlimmade produkter. Närmast liknade process där motsvarande 
program används är formning av plåt inom bil- och flygindustrin, men dessa operationer 
ses som ”enkla” i jämförelse med formning av trä. 

MasterCam är en standardprogramvara som användas för styrning av 
bearbetningsmaskiner och kommunikationen med övriga program fungerar 
tillfredsställande. 

Den stora utmaningen kommer alltså att vara utvecklingen av material- och 
tillverkningsmodeller i ABAQUS och COSMOS så att modellerna får beräkningstider 
som gör att de blir industriell applicerbara, samt att verifiera modellen mot den verkliga 
produktionsprocessen och slutprodukten. Framtagningen av relevant materialdata för 
lim och trä (lövträ) är också en kritisk punkt. 

För att undersöka vilka parametrar som är de för skiktlimningsprocessen mest 
väsentliga för att kunna ta fram en simuleringsmodell har en studie genomförts. Denna 
studie visar att simuleringsmodellen måste ta hänsyn till ett stort antal parametrar för att 
kunna ge en verklighetstrogen information. 
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Bakgrund 

Omvärldsanalys 
Svensk trämanufakturindustri har under de senaste decennierna genomgått betydande 
förändringar. Bland annat har det ställts ökade krav på korta leveranstider, fler 
produktvarianter samt en fokusering på pris- och kvalitet, vilket tvingat företagen att 
omvärdera sitt sätt att organisera sig. Företagen har i vissa fall börjat gå från en 
funktionsbaserad organisation till en kund- och processtyrd organisation. 
Detaljplaneringen förs till arbetslag som får ett större helhetsansvar. Effekterna av 
denna förändring är oftast dramatiskt kortade ledtider, höjd leveranssäkerhet och en 
större kostnadsmedvetenhet i hela organisationen. 

En annan effekt av denna förändring är att de tekniska system som använts i tidigare 
produktionsorienterade företag, där massproduktion varit adelsmärket, nu måste 
förändras i riktning mot enstycksflöden och småsatsproduktion. Produkterna blir 
samtidigt mer komplicerade till form och uppbyggnad. 

Det begränsade antal företag i trämanufakturindustrin som gått igenom denna 
förändringsprocess, däribland AB Åberg & Söner, har tvingats att förändra synen på 
sättet att leda företag, organisation, tekniska system samt personalens kompetens och 
inställning till kompetensutveckling. Flertalet företag har dock inte haft kraft att ta tag i 
de utvecklingsbehov som de nya marknadskraven fört med sig vilket medfört låg 
lönsamhetsutveckling och allt svårare att konkurrera på en allt mer global marknad. För 
de aktörer som har till uppgift att stödja träindustrins utveckling har det samtidigt varit 
svårt att finna och skapa tillräckliga resurser för att de på ett effektivt sätt skall kunna 
bidra till att påskynda industrins omställning. 

En delbransch, där de ovannämnda problemställningarna är tydliga, är tillverkare av 
formpressade träprodukter. Denna delbransch har tappat mycket volymproduktion de 
senaste åren till tillverkare i Baltikum, vilket har tydliggjort behovet av mer kunskap i 
såväl produktutveckling som utveckling av produktionssystem för att klara nuvarande 
och framtida krav på konkurrenskraft och lönsamhet. Konkurrensen har även ökat på 
svenska marknaden mellan svenska tillverkare av formpressade träprodukter på grund 
av konkurrensen från Baltikum. Det finns emellertid en trend att behovet av avancerade 
formpressade produkter ökar bland svenska och utländska kunder, framförallt bland de 
designinriktade företagen (Brege m.fl. 2001). 

Övergången från att tillverka traditionella komponenter av formpressade träprodukter 
till mer avancerade former och konstruktioner, då också ofta i betydligt mindre serier, 
ställer nya krav på kunskap om tillverkningsprocessen och hur den inverkar på 
slutproduktens egenskaper. 

Formstabilitet är ett stort problemområde för dessa träprodukter som blivit allt tydligare 
ju mer avancerade produkterna blir. Med produktens formstabilitet avses här dels att 
produkten har rätt dimension och form i de olika tillverkningsstegen, vilket är en 
förutsättning för en effektiv produktion, dels att produkten behåller avsedd form vid den 
slutliga användningen. 
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Företaget och dess behov 
AB Åberg & Söner är ett familjeföretag i tredje generationen som går mot ett 
generationsskifte i fjärde generationen. Sedan slutet av 50-talet har man arbetat med 
skiktlimmade produkter av träfanér. I dag är företaget framgångsrika på tredimensionell 
böjning och man arbetar med olika dimensioner i samma plan.  

Produktionen går i första hand till svenska köpare, men en bättre samordning av 
resurser på export är ett måste inför framtiden för att härigenom komma ut på den 
europeiska marknaden. 

Ett troligt framtida scenario för affärsprocessen är att om 2−5 år kommer i stort sett alla 
beställningar via arkitekter och formgivare till företaget på elektronisk väg. Ritningarna 
är gjorda med hjälp av något CAD-program. Åberg och söner måste därmed kunna 
öppna och läsa olika CAD-program och utifrån dessa ritningar kunna avgöra om det är 
möjligt att tillverka den önskade produkten. För att skapa trovärdighet mot kunden blir 
det alltmer viktigt att snabbt kunna leverera produktegenskaper, t.ex. hållfasthetsdata för 
produkten, vilket är mycket svårt då varje produkt är unik till sin utformning och 
standardvärden saknas.   

Till sin hjälp i denna situation är Åberg och söner i behov av ett simuleringsverktyg 
baserat på en materialmodell för trä. Med hjälp av detta verktyg skall risken kunna 
bedömas för att lokala brott i faneren inträffar, sprickor och limsläpp uppstår, samt att 
andra orsaker vid produktionen förorsakar kassaktioner av den färdiga eller nära färdiga 
produkten. Figur 1 illustrerar företagets behov.  

Simuleringsverktyget finns inte på marknaden idag och behöver därmed nyutvecklas. 
Dock är verktyget en förutsättning för att i framtiden effektivt kunna utveckla nya 
produkter i skiktlimmat trä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Frågeställningar som det nya simuleringsverktyget skall hantera. 

Nytt verktyg 

Kommer detaljen 
att hålla? 

Går detaljen att 
producera? 

Hur skall verktyget 
utformas? 

Hur skall fanéren 
läggas? 

Vilket presstryck 
skall användas? 

Kan detaljen 
förbättras? 

FÖRFRÅGAN

Hur påverkar slutan-
vändningen produkten? 

Underlag för: 
- Pressverktyg 
- Materialval 
- Produktion 
- CNC-bearbetning 
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Motsvarande verktyg finns inom verkstadsindustrin för att formpressa plåtdetaljer till 
t.ex. bilindustrin. Samtal med experter på simulering av plåtpressningsoperationer vid 
IUC Olofström, ger vid handen att det är ett omfattande arbete att bygga upp en 
simuleringsmodell för trä, dels pga. att trä är ett betydligt mer heterogent material än 
metall och som dessutom reagerar med omgivningens fukt, dels pga. att vid 
skiktlimning måste modellen klara flerskiktad uppbyggnad av produkten. Vid IUC 
känner man inte till något simuleringsverktyg som f.n. klarar processen med 
flerskiktade ortotropa konstruktioner, varken för metall eller andra material.  

Det är önskvärt att modellen är sådan att ett fåtal parametrar kan varieras och att 
resultatet kan presenteras på ett enkelt och överskådligt sätt. Ytterligare ett önskemål är 
att det ritningsunderlag som man i digital form får från arkitekter i dess ursprungsform 
kan ligga till grund för tillverkning av pressverktyg. 

En inventering har genomförts för att utreda var kunskapsfronten ligger för motsvarande 
modelleringsverktyg. Det framgår klart att något liknande inte finns att tillgå inom 
trämanufakturindustrin i världen (!), men att motsvarande finns vid några större 
verkstadsföretag, men är då som ovan nämnts anpassade för andra material.  
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Vision 

Visionen är att ta fram ett simuleringsverktyg för beräkning av produkt- och 
produktionsparametrar med vilket det både går att kommunicera med kundens 
ritverktyg och med produktionsutrustningen i den egna tillverkningen. Verktyget skall 
också kunna leverera en produktinformation som underlättar dialogen med kund. 
Visionen illustreras i figur 2 med följande beskrivning: 

1. Kunden lämnar en offertförfrågan för en skiktlimmad produkt till företaget. Som 
stöd för den interna offerthanteringen finns ett traditionellt administrativt system. 
Förfrågan hanteras av försäljningsansvarig som tar fram offertunderlaget. Därmed 
behöver ett antal frågeställningar belysas. Det nya simuleringsverktyget kan bistå 
med vissa delar, t.ex. 
- Är det möjligt att tillverka produkten? 
- Har produkten några svagheter ur hållfasthets- och deformationssynpunkt och kan 
utformningen av produkten förbättras? 
- Hur skall pressverktyget utformas och vad är kostnaden för framtagning av 
detsamma? 

2. När de olika frågeställningarna belysts ställs en offert samman och levereras till 
kund. 

3. Om offerten resulterar i en order levererar simuleringsverktyget information som 
underlag för beredning och tillverkning av produkten: 
- Ritningsunderlag för utformning av pressverktyg. 
- Materialval 
- Produktionsdata: presskraft, presstider, hastigheter, limtyp, HF-inställningar 
- Underlag för styrning av CNC-bearbetning av skiktlimmade halvfabrikat. 

4. Den färdiga produkten levereras till beställaren. 

Denna övergripande vision är mycket långsiktig och för att kunna realisera denna är det 
nödvändigt att bryta ned arbetet i mindre delområden, som inom förhållandevis kort tid 
ger tillämpbara delresultat. 

 

Figur 2. Övergripande projektvision. Modell över det nya simuleringsverktygets 
  roll i affärs och tillverkningsprocessen.
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Tillverkningsprocessen 

Figur 3 visar tillverkningsprocessen för skiktlimmade möbelprodukter från stock till 
färdigt sittskal. Det färdiga sittskalet används sedan som en komponent i en möbel, i 
detta fall en stol. Det första steget i processen är tillverkningen av faner som antingen 
kan göras genom svarning, knivskärning eller sågning, varav svarning är den absolut 
vanligaste metoden. Tillverkningen av faner sker inte hos AB Åberg & Söner, utan 
företaget köper in faner från främst Ungern, Frankrike och Finland. Tillverkningen och 
beredningen av faner är dock ett mycket viktigt steg i skiktlimningsprocessen och ett 
felaktigt tillverkat faner kan få förödande följder för slutprodukten med kassation som 
följd.   

När faneren kommer till AB Åberg & Söner lagras de och förbereds för själva 
pressningsoperationen. I vissa fall sker även tillskärning, torkning och slipning av 
faneren vid fabriken i Lönsboda. 

För skiktlimning används fanér med tjocklekar mellan 0,8 och 3 mm beroende på hur 
kraftiga böjradier som skall tillverkas. Vanliga träslag som används är bok och björk, 
men andra träslag skiktlimmas också.  

Fuktkovoten i den färdiga produkten bestäms främst av följande faktorer: 

   Fanérets fuktkvot 
+ Tillfört vatten från limmet 
-  Under tillverkningen avdunstat vatten   
= Produktens slutfuktkvot som normalt är 8–9 % 

En slutfuktkvot på 8–9 % hos den skiktlimmade produkten innebär, med de limmer som 
idag används, att fanérets fuktkvot bör vara 4–5 %. 

Det dominerande limmet vid skiktlimning är urea-formaldehyd (UF). Detta lim kan 
härdas ut i rumstemperatur, vid varmpressning såväl som med HF-värmning. Speciella 
PVAc-lim används i vissa fall för att undvika problem med formaldehyd. EPI-lim 
(emulsionpolymeriserad isocyanat) används också. 

 
 

 
Figur 3. Tillverkningssteg vid framtagning av faner och vid skiktlimning. 
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Den mall i vilken produkten sammanlimmas skall ha en sådan utformning att den 
färdiga produkten får rätt form vid fukt- och temperaturjämvikt med bruksklimatet, det 
vill säga i det klimat där produkten skall användas. Det är också viktigt att mallen 
utformas så att presstrycket blir tillräckligt i samtliga limytor och att materialet som 
mallen tillverkas av klarar den uppvärmningsmetod som är tänkt att användas. De fyra 
vanligaste pressmetoderna är kallpressning, varmpressning, motståndsuppvärmning och 
HF-värmning (HF = högfrekvent). 

Vid kallpressning tillverkas mallen av kryssfanér (plywood), MDF eller liknande. 
Presstiden varerar från 30 minuter och uppåt. Metoden används främst vid små 
produktionsserier. 

Vid varmpressning tillverkas mallen vanligtvis av rostfritt stål. Presstiden är 3–4 
minuter. Metoden används vid mycket stora produktionsserier. 

Vid motståndsuppvärmning tillverkas stommen till mallen av kryssfanér eller 
liknande och mallen kläs in med metalliska motståndselement som utvecklar värme när 
en ström sänds genom dessa. Presstiderna är i samma storleksordning som vid 
varmpressning. 

HF-uppvärmning är den mest använda metoden vid skiktlimning. Arbetsstycket värms 
upp dielektriskt i ett högfrekvent växelströmfält. Mallarna tillverkas av kryssfanér och 
de strömlednade elektroderna fästes i dessa. Metoden är mer kunskapskrävande än de 
övriga metoderna. Presstiderna blir korta och kan vid tunna konstruktioner vara ca. 45 
sekunder.  

Figur 4 visar själva pressningsförfarandet vid skiktlimning. 

 
 

 

 

  
Figur 4. Pressningsoperationen vid skiktlimning. 
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Problemområden 

Formstabiliteten hos skiktlimmat fanerprodukter är ett problemområde som leder till 
stora kassationer för tillverkare av dessa produkter och som blivit allt tydligare ju mer 
avancerade produkterna blir. Att produkten är formstabilitet avses här dels att produkten 
har rätt dimension och form i de olika tillverkningsstegen, vilket är en förutsättning för 
en effektiv produktion, dels att produkten behåller avsedd form vid den slutliga 
användningen. 

Problemet, som är speciellt tydligt i produkter som till exempel sittskal till stolar, visar 
sig i allmänhet som skevhet eller oönskad spring-back (återfjärdring). Förekomsten av 
produkter som kasseras är mer eller mindre slumpmässig, det vill säga ibland har man 
stora kassationer (upp mot 30 %), medan man andra gånger har inga eller få kasserade 
produkter. Detta har lett till spekulationer angående orsakerna till den bristande 
formstabiliteten och faktorer som föreslagits inverka på deformationerna hos 
skiktlimmade produkter är:  

– fuktnivån i lokaler och i materialet, 

– värme, härdningstider och fukthalt för lim, 

– limmängden, samt limmets vätning av faneret, 

– presstryck och töjningar i olika fanerskikt, 

– det använda trädslagets variation, samt träslagsspecifika egenskaper, 

– hela konstruktionens tjocklek, såväl som varje individuellt faners tjocklek, 

– behandlingstiden före, i och efter pressningen, 

– fiberriktningar, fiberstörningar, årsringsbredder m.m.  

Det sannolika är att det inte enbart är en enskild parameter som orsakar försämrad 
formstabilitet, utan att det är kombinationen av olika faktorer som i samverkan gör att 
konstruktionen deformeras.  

Om de olika faneren som bygger upp den skiktlimmade konstruktionen har olika 
fuktkvot kommer det med all säkerhet att inverka på produktens formstabilitet. Hur stor 
effekten är på den färdiga produkten finns det liten kunskap om. Vid genomförda tester 
med sittskal, där lim med olika fukthalt testades på faner konditionerade till samma 
fuktkvot (5 %), kunde ingen tydlig effekt av limmets fukthalt påvisas för spring-back 
och skevhet.  

Några faktorer som inverkar på skiktlimmade produkters formstabilitet 
Skiktlimmade konstruktioner används främst till möbler, vid framställning av båtspant 
och i olika konstruktionsdetaljer. Val av material, geometri hos produkten, samt 
produktionsmetod kommer att ha betydelse för produktens stabilitet under själva 
produktionen och i den påföljande användningen. 

En skiktlimmad konstruktion ändrar sin form i och med att den tas ut ur mallen. Denna 
återfjädring benämns ofta för ”spring-back”. Konstruktionen kommer även i senare 
skeden vilja ändra form beroende på änrdingar i det omgivande klimatet, som naturligt 
sker under året.  
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För en tillverkare av skiktlimmade produkter är det av stor betydelse att veta hur 
produkten kommer att formändras under produktionen. Därmed kan mallen utformas så 
att produkten har en så riktig form som möjligt vid monteringen i t.ex en möbel. 
Fuktkvoten är av central betydelse och fuktkvoten vid montering, som normalt är 8−9 
%, bör hållas så konstant som möjligt. 

Stabilitet vid produktion 
Om den skiktlimmade komponenten uppvisar en stor variation i form efter pressning 
kommer problem att uppstå vid montering och kassationerna att bli stora. Det är av allra 
största betydelse att känna till de faktorer som inverkar på formändringen. 

Elastiska och plastiska deformationer 

Om man böjer en enskild trälamell i en förhållandevis stor radie kommer den att vilja 
räta ut sig igen när böjkrafterna släpps. Elastiska spänningar har påförts materialet. 
Limmas flera lameller samman under samtidig böjning i det elastiska området, vill även 
dessa räta ut sig när krafterna tas bort. I detta fall kommer dock limfogen att försöka 
förhindra tillbakaböjningen, vilket resulterar i att återfjädringen inte blir fullständig. 

Om lamellerna böjs till en allt mindre radie, kommer det till slut att uppkomma glidning 
mellan träfibrerna; särdragning på lamellernas konvexa sida och kompression på dess 
konkava sida. Detta benämns plastisk deformation och denna deformation återgår inte 
då böjkrafterna tas bort. Böjs lamellerna ytterligare i det plastiska området kommer 
materialbrott att uppstå och därmed är trämaterialet förstört. 

Den elastiska återfjädringen som erhålls då krafterna tas bort i och med att pressen 
öppnas, är beroende av presstemperaturen. Temperaturen har också betydelse för vid 
vilken böjradie som övergång från elastisk till plastisk deformation sker, samt när brott 
uppstår i materialet. 

Följande faktorer har betydelse för återfjädringen:  

 Tjocklek och antal lameller 

 Materialets E-modul och tryckhållfasthet i fiberriktningen 

 Temperatur 

 Fuktkvot 

 Böjradie 

Ökat antal lameller reducerar bidraget från de elastiska spänningarna. Samtidigt ger 
mindre böjradier en större återfjädring. Eftersom man i de flesta fall är begränsad till en 
viss sluttjocklek, erhålls den största begränsningen av återfjädringen genom att använda 
många tunna lameller (jämfört få tjocka lameller). Ökad temperatur minskar 
återfjädringen. 

De elastiska spänningarna i en nyproducerat skiktlimmat ämne kommer alltid att vilja 
öppna böjen, det vill säga böjradien ökar. 

Fuktkvotens inverkan på formstabiliteten 

Ett skiktlimmat ämne kommer i allmänhet att torka ut efter det att det tagits ur mallen. 
Detta är en följd av att förhållandevis mycket vatten har tillförts det tunna fanéret från 
limmet, vilket kan öka fuktkvoten med flera procentenheter. Om inte fanérets fuktkvot 
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är anpassat till detta kommer ämnets fuktkvot att ligga långt över vad som är optimalt 
för t.ex. möbler. Vid uttorkningen kommer ämnets tjocklek att minska på grund av 
träets krympning. Detta medför i sin tur en geometrisk förändring av böjradien; radien 
minskar. Skulle produktionsförhållandena vara sådan att en uppfuktning istället sker, 
kommer radien att öka. 

Det är alltså mycket viktigt att ha kontroll på fuktigheten, både fuktkvoten i fanéret, den 
fukt som tillförs genom limmet och den fukt som avges under processen. Hur stor 
förändringen blir i böjradie vid fuktkvotsändringar beror dels på mallens böjradie, dels 
på materialets krympnings- och svällningsegenskaper. 

Temperaturens inverkan på formstabiliteten 

Temperaturförändringen som sker mellan pressning och att den skiktlimmade detaljen 
skall monteras inverkar också på formen. Vid möbelproduktion används ofta hög 
temperatur vid härdningen av limmet och vid efterföljande avkylning sker en 
krympning i främst tjocklek. Detta leder till en minskad radie. Inverkan av 
temperaturändringen är dock betydligt mindre än inverkan av fuktkvotsändringar. 
Graden av inverkan av temperaturändringar beror främst på:  

 Böjradien 

 Materialets värmeutvidningskoefficient 

Formändringen avtar med ökande storlek på böjradien, men beror också på antalet 
lameller och lamelltjocklek. 

Träslagets betydelse för formstabiliteten 

Vid skiktlimning kan formstabiliteten hos varje enskilt ämne variera, liksom man får 
variation mellan olika pressar. Som en följd av detta bör man förvänta sig en variation i 
ämnenas slutliga form och detta fenomen blir tydligare ju färre fanérskikt som används. 
Det bör därför ställas höga krav på homogeniteten hos de fanér som används. 

Årsringsorienteringen och fiberoreienteringen inverkar stark på krympningen och 
svällningen i olika riktningar. Används svarvat fanér erhålls i huvudsak liggande 
årsringar och vid knivskuret blir årsringarna ofta mer stående. 

Den tangentiella krympningen och svällningen är större än den radiella, vilket medför 
att en skiktlimmad böj som är uppbyggd av knivskurna fanér kommer att reagera mer på 
fuktkvots- och temperaturändringar än en böj av svarvat fanér. 

När man tillverkar skiktlimmade ämnen av olika träslag kommer formändringarna i 
allmänhet att variera mellan de olika träslagen, trots att produktionsförhållandena för 
övrigt är desamma. Detta beror på de olika träslagens olika materialegenskaper. 

Rekommendationer för att minska variationen i form hos skiktlimmade ämnen 
Nedan ges några förslag som kan minska formstabilitetsproblem vid skiktlimning. 

1. Försök hålla produktionsförutsättningsrna så konstanta som möjligt, t.ex 
fanérkvalitet, fuktkvot, limmängd, limblandning, presstid, temperatur. 

2. Anpassa fuktkvoten som ämnet erhåller efter pressning och i den fortsatta 
bearbetningen till den fuktkvot som produkten skall ha i användning. Därmed 
uppkommer ingen uttorkning eller uppfuktning av ämnet och ingen 
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formändring som följd av detta.  Den elastiska återfjädringen kan minimeras 
genom att använda ett stort antal fanér.  

3. Balansera den elastiska återfjädringen mot den formändring som uppkommer 
vid uttorkning av ämnet.  

Formstabilitet i slutprodukten 
När det skiktlimmade ämnet är monterat i t.ex. en möbel kommer det fortfarande vilja 
ändra form vid fuktvariationer i omgivningen. Dessa formändringar kan komma att 
påverka infästningar med stora krafter, vilka kan resultera i att hela möbelns form och 
eventuell också dess funktion ändras. Det är i första hand fuktvariationer som ger dessa 
effekter, medan temperaturinverkan och inverkan av de elastiska krafterna oftast är 
negligerbara. 
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Framtagning av simuleringsmodell - prioriterade arbetsområden 

Visionen är att ta fram ett simuleringsverktyg för beräkning av produkt- och 
produktionsparametrar med vilket det både går att kommunicera med kundens 
ritverktyg och med produktionsutrustningen i den egna tillverkningen. Verktyget skall 
också kunna leverera en produktinformation som underlättar dialogen med kund. 

Två områden har prioriteras i studien: 

I. Plattform för programvara 

Visionen innebär att i framtiden skall det informationsmässigt gå att kunna knyta 
samman hela kedjan från kundens ritningsunderlag till framtagning av verktyg och 
tillverkning. Detta ställer stora krav på kompabiliteten mellan de olika programsystem 
som idag används för visualisering och ritningsunderlag (CAD), avancerade 
beräkningar (FEM) och styrning av produktionsprocesserna (CNC, CIM). 

Det har vid flertalet tillfällen poängterats att det är viktigt för AB Åberg & Söner att 
man i ett tidigt skede av projektet kan identifiera och bestämma sig för en plattform av 
dataprogram som man skall utgå ifrån för att successivt bygga upp sin kompetens på 
området. Detta är för Åberg & Söner ett strategiskt viktigt beslut. 

II. Modellering av produkt 

För att kunna utvärdera möjligheten att bygga upp önskad simuleringsmodell skall en 
studie genomföras, där modellering av egenskaper hos en specifik produkt påbörjas. 
Arbetet skall dels exemplifiera möjligheterna som finns med FEM, dels belysa vilka 
material och processparametrar som behöver tas fram och som skall ligga till grund för 
en framtida simuleringsmodell. 

Plattform för programvara 
Underlag för bedömning av vilka programvaror som kan vara lämpliga att använda i 
projektet respektive som kan utgöra  en plattform vid AB Åberg & Söner har tagits 
fram. En viktig aspekt i detta arbete var vilka möjligheter det finns att överföra 
modelldata för produkter mellan olika verktyg (CAD, FEM, CNC, CIM).  

Det är fyra typer av programvara/verktyg som skall integreras på ett sett som tidigare 
inte har genomförts i träindustriella sammanhang. Det är programvara för utformning av 
slutproduktens geometriska form t.ex. Solid Works som används av 
arkitekter/designers, program för utformning av halvfabrikat och verktyg vid AB Åberg 
& Söner, programvara för styrning av bearbetningsmaskiner vid AB Åberg & Söner, 
samt programvara för simulering av kort- och långtidsegenskaper för produkten vid 
tillverkning och i slutanvändning. De två första programvarorna är baserade på samma 
programmeringstekniska grundstomme och kan med fördel vara identiska. Den 
sistnämnda programtypen finns till viss del utvecklade i form av FEM-program, men 
dessa är inte överhuvudtaget anpassade till de problemställningar som gäller för AB 
Åberg & Söner. 

En utvärdering av befintliga programvaror på marknaden och som idag används vid AB 
Åberg & Söner resulterade i att studien i första hand bör koncentreras till följande 
programvaror som skall utgöra bas för framtagningen av det nya simuleringsverktyget: 
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Solid Works skall användas som ritverktyg för beredning av geometrisk form för 
slutprodukter, halvfabrikat och pressverktyg. 

ABAQUS Standard, ABAQUS Explicit och COSMOS Works skall utvärderas för 
användning till simulering av kort- och långtidsegenskaper för produkten vid 
tillverkning och i slutanvändning 

MasterCam skall användas för styrning av bearbetningsmaskiner vid AB Åberg & 
Söner. 

Slutsatser som kan dras av detta arbete är: 

MasterCam - ABAQUS 
– Datafiler (IGS-fil) som beskriver produkten som en skalmodell kan 

överföras från MasterCam till ABAQUS för att användas för fortsatt 
FEM-analys av t.ex. spänningar och deformationer. 

– I skalmodellen kommer fibrerna att följa skalets yta. Dock kan 
fiberriktningen orienteras i planet, samt att de olika skikten kan ha olika 
fiberorientering. 

– Den geometri som överförs går inte att ändra i ABAQUS och det är 
förhållandevis få punkter med koordinater som överförs. 

– För att kunna få fram relevanta resultat från FEM-analyser måste en 
modell utvecklas i ABAQUS som bl.a. tar hänsyn till materialriktningar, 
fukt- och värmerörelser.  

– Möjlighet att överföra SAT-filer från MasterCam bör undersökas 
ytterligare. 

Solid Works – ABAQUS 
– Solid Works är ett kraftfullt verktyg för att rita upp produkter. 

– Datafiler (SAT-fil) som beskriver produkten som en skal- eller 
solidmodell kan överföras från Solid Works till ABAQUS för att 
användas för fortsatt FEM-analys. Möjligheter att dela upp produkten i 
flera skikt och att överföra skiktade produkter till ABAQUS kan bli ett 
problem, dock ej olösligt. 

– Den geometri som överförs går inte att ändra i ABAQUS och de olika 
fanerskikten måste byggas upp i Solid Works. 

– FEM-modulen i Solid Work kan i nuvarande utförande endast utföra 
begränsade analyser, där inte hänsyn tas till fukt- och 
temperaturgradienter. 

Solid Works – MasterCam 
– Det är möjligt att kommunicera datafiler mellan Solid Works och 

MasterCam. 

De slutsatser som kan dras av det hitintills genomförda arbetet är att Solid Works kan 
utgöra en lämplig programplattform för AB Åberg & Söner, då programmet: 
a) har en kraftfull ritfunktion, 
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b) genererar datafiler som kan överföras och användas för analyser i kraftfulla FEM-
program (ABAQUS), 

c) genererar datafiler som kan överföras och användas för styrning av tillverkningen. 

d) Det står klart att nuvarande beräkningsmodell i Solid Works (Cosmos) inte kan 
användas för avancerade analyser av produkter. Däremot kan nya moduler 
utvecklas för att kunna använda Cosmos som ett enklare analysverktyg för att 
snabbt kunna få fram vissa produkt- och tillverkningsegenskaper. 
Produktutformningens inverkan på tryckfördelningen vid pressningen är ett 
användningsområde som här ses som mycket väsentligt. 

Solid Works – är lämpligt för att utforma geometrin för produkter och uppdelning av 
produkten i olika delar. Modellen kan användas för överföring av geometrin till CAM. 
Produktgeometrin kan därefter även överföras till ABAQUS för avancerade 
beräkningar.  

Det är däremot inte möjligt att erhålla en matematisk beskrivning för ytor och volymer 
från Solid Works. Det är i nuläget inte heller möjligt att använda Solid Works/ 
COSMOS-Works för att simulera pressningsförfarande vid skiktlimning. Detta kan 
genomföras i ABAQUS-Explicit. Cosmos Works bör i första hand utvecklas så att 
analyser av tryckfördelningen under pressningen kan analyseras redan på ritningsstadiet. 

Förberedande simuleringsarbete - parameterstudie 
För att kunna få fram de processtekniska förutsättningarna som är nödvändiga för att 
skapa önskat simuleringsverktyg har det bedömts nödvändigt att görande en 
förberedande simuleringsarbete och stämma av detta mot den verkliga produktionen. 
Arbetet har delvis genomförts som en del i ett examensarbete. Resultaten från 
simuleringsarbetet redovisas i en separat rapport (3. Parameterstudie). 

Utgående från ABAQUS har en modell för skiktlimmat trä som kan användas för olika 
produktsimuleringar tagits fram. Detta arbete var mycket tidskrävande och resultatet 
som i och för sig blev mycket tillfredställande bör följas upp med ytterligare studier. 
Det skall även poängteras att det idag inte med säkerhet finns tillräckligt med 
materialdata för en komplett modell, utan att sådana data måste tas fram genom 
omfattande laboratorieförsök. Detta gäller data för såväl trä som lim.  

Formpressningen har simulerats i ABAQUS-Explicit. Det står dock klart att för att 
kunna genomföra en meningsfull analys måste fler parametrar tas med än vad som 
gjorts vid dessa inledande försök. Det är tre områden som har studerats vidare; 
modellens dynamiska egenskaper (belastningshastighet, presstryck, pressriktningar, 
dämpning), kontaktvillkor mellan fanér/fanér, fanér/verktyg, fanér/lim, samt en 
förbättrad materialmodell. 

Det konstaterades att det är mycket viktigt att ta hänsyn till limegenskaper, 
avsvalningsförlopp, fuktkvot och temperatur i modellen. 

För att kunna analysera limningsprocessen och springback måste ABAQUS-Standard 
användas. Även i denna del av modelleringsarbetet behöver mer information om själva 
processen tas fram. Det gäller t.ex. kontaktvillkorens och temperaturens förändring 
under pressningsförloppet, kopplingen mellan skikten, torkningsförloppet för faneren.   
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När trämaterialets anisotropi och olika kontaktvillkor inkluderas i modellen. ökar 
beräkningstiden drastiskt. Detta problem hoppas man kunna minska genom att förenkla 
modellen i vissa för slutresultatet obetydliga delar.  

Formpressningssimulering av ett helt sittskal har kunnat genomföras, där den 
geometriska modellen har gjorts i Solid Works och beräkningsanalysen i ABAQUS. 

Kommunikationen mellan Solid Works och ABAQUS fungerar tillfredsställande. Det 
innebär att ett av projektets mål; att kunna kommunicera mellan FEM-program, 
ritverktyg, och program för CNC-berabetning har uppfyllts.  

I ABAQUS finns ingen materialmodell för bok och björk. Det bedömdes dock möjligt 
att i studien använda tidigare framtagen materialmodell för gran (Chalmers och Växjö 
universitet) för att modellera bok om de mest väsentliga materialparametrar för bok tas 
fram experimentellt eller från litteraturen.  

Kontakten mellan verktyg och faner, respektive faner och lim är högst väsentlig för 
slutresultatet vid skiktlimningen. Olika kontaktvillkor finns i ABAQUS för att ta detta i 
beaktande, dock är det svårt att avgöra kontaktvillkorets beroende av fuktkvot, fukthalt, 
temperatur och dess tidsberoende. Det är också svårt att få fram materialdata för 
friktionen, vilket kan innebära att detta får tas fram på experimentell väg. Abaqus 
Explicit klarar inte att ändra friktionsvillkoret vilket medfört att beräkningarna har 
flyttats över till Abaqus standard. Detta har dock inneburit att det är svårt att hitta 
jämvikt.  

En rutin för att simulera limfogens eftergivlighet bör tas fram i en framtida modell. 
Bristen av materialdata för lim är än större än för lövträmaterialets egenskaper. Rutinen 
skall ta hänsyn till fukt, temperatur och presstryck. 

Fukttransporten i faneren under tillverkningen har betydelse för deformationen hos 
sittskalen och bör tas med i modellen. Från produktionen vid AB Åberg & Söner 
poängterade man att problem med deformationer uppträder inom 1–2 dygn efter 
pressningen. Innan skalen har svalnat är det mycket känsliga och behöver i vissa 
konstruktioner stagas upp under svalningsfasen. Det har också stor betydelse att 
svalningen av konstruktionen sker jämnt. 

Modellen skall kunna analysera tryckfördelningen i verktyget, vilket är en viktig 
parameter för spring-back. 

Rekommendationer för framtagning av simuleringsmodell 
Utifrån den genomförda studien har följande viktiga resultat kommit fram som bör ligga 
till grund för utvecklingen av en modell: 

• Prioritera själva pressprocessen och materialmodellen innan man går vidare med 
att undersöka vad som sker med den färdiga produkten vid avkylning och 
användning. Det spänningstillstånd produkten erhåller vid pressningen blir 
avgörande för egenskaperna hos produkten i användning och måste därför först 
analyseras fullt ut. 

• Det fortsatta arbetet bör inriktas mot att få en modell så att några utvalda och för 
skiktlimningsprocessen viktiga parametrar kan analyseras noggrant med målet 
att kunna bedöma dessa parametras betydelse för skiktlimningen. 
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• I det nuvarande skedet fungerar modellen förhållandevis bra för elastiska 
material. En preliminär spänning-töjningsanalys visar att det uppstår orimligt 
stora spänningar och deformationer i produkten under formningsprocessen. 
Detta visar att modellen måste förfinas och ta hänsyn till plastiska 
deformationer. 

• Geometrin och elementindelningen har förbättrats för att få en bättre 
överensstämmelse med den verkliga processen. I nuläget måste långa 
beräkningstider accepteras till dess att resultaten från de olika momenten i 
simuleringsarbetet har verifierats. Därefter kan och skall modellen förenklas. 

• Avrundningen av kanter i pressverktyget är en viktig dimensioneringsparameter 
för processen. 

• Böjningen av faneret i det krökta området måste moduleras genom att varje 
faner delas in i åtminstone fyra element i tjockleksriktningen. 

• Vid svåra böjar (liten radie) måste presshastigheten minskas i slutet av 
pressningen för att faneret skall hinna sträcka ut sig innan den slutliga formen 
antas. 

• Beräkningarna bör genomföras med så kallade hourglass- och 
distorsionskontroller samt adaptive meshing, vilket gör att spänningsfälten från 
formningsanalysen kan överföras till spring-backanalysen. Detta ökar dock 
beräkningstiden. 

• Parametrar relaterade till lim, fuktkvot och presstryck är mycket viktiga. 
Fiberorienteringen är också en parameter som man av erfarenhet vet har stor 
inverkan på bl.a. deformationer. 

• En ny materialmodell måste införas i både analysen för formningen och spring-
back. Det finns inga tillräckligt bra standardmodeller för trä som kan användas. 
Det gäller speciellt för fenomenet mekanosorption som är väldigt specifikt för 
hygroskopiska material som trä. Det är också viktigt att inte olika modeller 
används i de olika analyserna.  

• Fiberorienteringen måste följa produktens form under hela pressningsförloppet 
för att korrekta deformationer hos sittskalet skall erhållas. Detta har hittills varit 
bekymmersamt att lyckas med detta, men det fungerar nu tillfredsställande i 
modellen. 

• Vidareutvecklig av modellen behöver genomföras på tre nivåer: 

a) Formningsprocessen 
Om presstrycket kan ”standardiseras” så att det inte behöver tas med i 
analysen kommer beräkningstiden att minska. Formningen sker 
fortfarande under elastiska förhållanden och utan inverkan av temperatur 
och fukt. Först efter det att formningen är slutförd tas hänsyn till dessa 
parametrar. Om parametrarna har stor inverkan på resultatet så måste de 
inkluderas redan i formningsskedet. 

b) Spring-back-analysen 
Simuleringen av spring-back är nu stabil, men endast en linjär-elastisk 
materialmodell används och spänningsrelaxationen pga. uppvärmningen 
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försummas vid analysen. Detta är inte tillfredställande då man vet att 
sittskalen är mycket känsliga för deformationer under avsvalningsfasen 
(1−2 dygn). Det har också stor betydelse att svalningen av 
konstruktionen sker jämnt. Ytfanerens egenskaper är mycket viktiga för 
spring-back. 

c) Effekten av torkningsdeformationer  
En ny materialmodell måste införas i både analysen för formningen och 
spring-back för att ta hänsyn till bl.a. torkningsdeformationer. Det finns 
inga tillräckligt bra standardmodeller för trä som kan användas. Det 
gäller speciellt för fenomenet mekanosorption som är väldigt specifikt 
för hygroskopiska material som trä. 

 


