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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur olika fuktkvot hos ingående faner inverkar på 
deformationer hos skiktlimmade fanerprodukter. 

Skevhet och spring-back (återfjädring) har undersökts hos totalt 90 sittskal av modell VISIT 180 
tillverkade av björkfaner. Sittskalen har tillverkats med olika fuktkvot i de ingående faneren enligt 
tabellen nedan. 
Prov- 
grupp 

Sittskal nr. Antal  
sittskal 

Beskrivning av fuktförhållandena i respektive sittskal 

1 1−15 15 3 st. faner med 19 % fuktkvot närmast sittskalets 
konkava sida och 4 st. faner med 5 % fuktkvot 

2 16−30 15 1 st. faner med 19 % fuktkvot närmast sittskalets 
konkava sida och 6 st. faner med 5 % fuktkvot 

3 31−60 30 7 st. faner med 5 % fuktkvot 

4 61−90 30 5 st. faner med 4 % fuktkvot och ytfaner med något högre 
fuktkvot (Faner från den ordinarie produktionen) 

Omedelbart efter pressningen av sittskalen var spring-back och skevhet i stort sett likvärdiga för de 
olika provgrupperna.  

Efter 13 dygns konditionering av sittskalen i produktionslokalen kraftig minskning i spring-back för 
de sittskal som hade osymmetrisk fuktkvotsfördelning i sittskalen vid pressning (provgrupp 1 och 2), 
medan övriga sittskal uppvisade en måttlig (normal) förändring. Förändringen av spring-back var 
störst i provgrupp 1, där hela den konkava halvan av sittskalet var tillverkad med faner med hög 
fuktkvot.  

För skevheten har medelvärdet mer än fördubblats i samtliga grupper efter 13 dygns lagring av 
sittskalen i produktionslokalen. Den största ökningen har skett i provgrupp 1, dvs. för de sittskal med 
störst fuktkvotsgradient vid pressningen. Ökningen av skevheten i de övriga grupperna var likvärdig, 
dock uppvisade sittskal tillverkade av väl konditionerade faner liten rörelse underlagringen. 

För att få kontroll över spring-back och skevhet vid tillverkning av böjda och skiktlimmade produkter 
är det viktig att fuktkvotsvariationen mellan ingående faner är liten. Att faner med avvikande fuktkvot 
blir symmetriskt placerade i konstruktionen minskar effekten av för stor fuktgradient, men leder ändå 
till en betydande ökning i rörlighet hos det färdiga sittskalet. 
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Inledning 
Formstabilitet är ett stort problemområde för böjda träprodukter 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. 

Ett skiktlimmat ämne kommer i allmänhet att torka efter det att det tagits ur pressverktyget. Detta är 
en följd av att förhållandevis mycket vatten har tillförts de tunna faneren från limmet, vilket i 
allmänhet ökar fuktkvoten med flera procentenheter. Om inte fanerets fuktkvot 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. Om formen på produkten är krökt 
medför detta 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, dvs. fuktkvoten i faneret, 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. 

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 tidigare genomförda tester med sittskalet Visit 180 (figur 
1), 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.  

I den nu genomförda undersökningen har inverkan på varierande fuktkvot hos faner undersökts för 
ett och samma sittskal och med ett limsystem. 

 
Figur 1. Renderad bild av 3D-CAD modell av sitskorgen ”Visit 180”. 
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Material och metod 

Faner 
Björkfaner med dimensionen 1055x500 mm2, togs ut ur den normala produktionen och 
konditionerades till olika jämviktsfuktkvot. Faneren var vid konditioneringen strölagda i buntar om 
15 stycken fanerark. Mätningar som genomfördes kontinuerligt under konditioneringen visade att 
faneren vid konditioneringens slutskede hade en fuktkvot mycket nära avsedd jämviktfuktkvot. 
Fanerens ursprungsland var Finland. 

Tre grupper av faner med olika fuktkvot togs fram för försöket: 

1. Konditionerade till 19 % jämviktsfuktkvot. 

2. Konditionerade till 5 % jämviktsfuktkvot. 

3. Faner från den ordinarie produktionen. Samtliga faner förutom ytfaneren var nytorkade och 
håll en fuktkvot på 4 %. Fuktkvoten för ytfaneren, som inte torkats, kontrollerades inte. 
Dessa faner hade lagrats i produktionslokalen och hade därmed största sannolikhet en högre 
fuktkvot än de torkade faneren. Klimatet i produktionslokalen där ytfaneren förvarat (figur 5) 
tyder på att ytfanerens fuktkvot bör vara kring 7 %. 

Produkt 
Sittskal modell VISIT 180 av björk har använts i undersökningen, figur 1. Sittskalen är uppbyggda av 
7 stycken faner; 2 stycken längsgående1 ytfaner med tjockleken 1,3 mm, 3 stycken tvärgående 
spärrfaner med 2 stycken mellanliggande längsgående faner, samtliga med tjockleken 1,5 mm. 
Sittskalen tillverkas i den form som fanerarkens dimensioner ger, för att sedan CNC-bearbetas till den 
slutliga formen. Totalt tillverkades 90 sittskal som samtliga användes i undersökningen. 

Tabell 1 visar de olika provgrupperna i undersökningen, samt hur de olika faneren fördelades i 
respektive sittskal. 

 

Tabell 1. Provgrupper vid försöken. 
Prov- 
grupp 

Sittskal 
nr. 

Antal  
sittskal 

Beskrivning av fuktförhållandena i respektive sittskal 

1 1−15 15 3 st. faner med 19 % fuktkvot närmast sittskalets konkava 
sida och 4 st. faner med 5 % fuktkvot 

2 16−30 15 1 st. faner med 19 % fuktkvot närmast sittskalets konkava 
sida och 6 st. faner med 5 % fuktkvot 

3 31−60 30 7 st. faner med 5 % fuktkvot 

4 61−90 30 5 st. faner med 4 % fuktkvot och ytfaner med något högre 
fuktkvot (Faner från den ordinarie produktionen) 

Tillverkning och lim 
Sittskalen med nummer 1−53 limmades dag 1 (2004-09-27) och övriga limmades dagen efter. 

                                                 

1 Fiberriktningen i stort sett parallell med rygg-sitsriktningen hos sittskalet. 
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Tillverkningen av sittskalen genomfördes med hjälp av traditionella plywoodformar, med 
eluppvärmning, figur 2. Verktygets pressytor var klädda med ca. 2 mm tjock aluminiumplåt. 
Medelpresstrycket över fanerarken vid formningen var i storleksordningen 0,6 MPa (oljetryck 
80−100 kg/m2, 2 kolvar med φ=150 mm och faneryta 1050x500 mm2). Ett karbamidlim från Casco 
Products användes vid försöken (lim Cascorit 1274, härdare 2584).  

Vid pressningen av sittskalen som skedde under dagtid kl. 7−17, var medelvärdena i 
produktionslokalen följande: dag 1 var RF= 47 % och T= 22°C, dag 2 var RF= 41 % och T= 22°C. 

Den limmängd som påfördes faneren bestämdes för ett antal representativa fanerark. Pålagd limmäng 
av samliga limsystem var 165 g/m2, vilket innebär att varje limfog hade en limmängd på 165 g/m2. 
Efter pressningen placerades sittskalen på pallar och med några centimeters luftspalt mellan varje 
sittskal. 

Bestämning av spring-back och skevhet 
Sittskalen förvarades och kontrollmättes i produktionslokalen. Mätningar utfördes vid tre tillfällen 
enligt tabell 2 och den första mätningen av skevhet och spring-back genomfördes för varje sittskal ca 
5 minuter efter uttag från pressverktyget.  

Tabell 2. Mätningstillfällen för deformationer hos  
 sittskalen efter pressningstidpunkten. 

Mätning Datum för Antal dagar Typ av  

Nr. mätning Efter press mätrigg 

1 04-09-27/28 0 VXU 

2 04-10-11 13 VXU 

3 04-10-27 29 SoL 

Medelvärdena under 7 dygn före det andra mättillfället för temperatur och relativ luftfuktighet var 
21°C respektive 43 %. Motsvarande medelvärde 7 dygn före det tredje mättillfället var 21°C 
respektive 45 %. 

  
Figur 2. Pressverktyg för tillverkning av sittskal Visit 180.  

 

Vid de två första mätningarna bestämdes spring-back och skevhet med hjälp av mätriggen som visas 
i figur 3. Vid den tredje mätningen hade sittskalen CNC-bearbetats till slutlig form och deformationen 
bestämdes med Svensson & Linné:s egen mätrigg, figur 4. Värdena för mätningarna 1 och 2 är därför 
inte direkt jämförbara med värdena i mätning 3.  

Bestämning av formförändringar hos de obearbetade sitsskalen har skett i 8 olika mätpunkter med 
hjälp av en mätrigg, figur 3. Mätriggen som hade 2 fixpunkter i den konkava böjen mellan rygg och 
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sits och en fixpunkt en bit in på sitsen. Fixpunkterna stansades in i sittskalen vid pressningen. 
Mätpunkterna 1−4 var placerade på sittskalets ryggbricka och mätpunkterna 5−8 var placerade på 
sitsen. Mätpunkternas numrering var medurs sett in mot sitsskalets konkava sida.  

Absolutvärdet för spring-back har definierats som medelvärdet för mätningarna i punkterna 2 och 3. 
Skevheten definierades som differensen mellan mätvärdena i mätpunkterna 2 och 3. Avståndet 
mellan mätpunkterna 2 och 3 var 235 mm. 

Efter CNC-bearbetningen av sitsskalen genomfördes mätningar i 2 punkter med hjälp av Svensson & 
Linnérs egen mätrigg, figur 3. Vid färdigbearbetat sittskal är måttet på skevhet det viktigaste och får 
då inte överstiga på 5 mm per 425 mm. Mätningarna görs 308 mm under översta punkten på 
sittskalets rygg.  

   
Figur 3. Mätning av deformationer hos sittskalen med hjälp av mätrigg. 

   
Figur 4. Svensson & Linnérs egen mätrigg.

Sittskal 

Mätrigg 
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Klimat i produktionslokalen 

Figur 5 visar temperaturens och den relativa luftfuktighetens variation i produktionslokalen hos 
Svensson & Linnér. 

 

  
Figur 5. Temperatur och relativ luftfuktighet i produktionslokalen där pressning och lagring 

av sittskal har genomförts. Pressningen av sittskal utfördes 27−28 september 2004. 
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Resultat 
Spring-back 
Måttet på spring-back anger ett läge i förhållande till mätriggen och säger därmed inget om hur 
sittskalet ändrats sig i förhållande till pressmallen. Minskad spring-back innebär att sittskalets 
öppningsvinkel, dvs. vinkeln mellan sits och ryggbricka, minskar. Då förändringar i spring-back skall 
undersökas är detta ett tillräckligt mätetal.  

Figur 6 visar spring-back för de olika försöksserierna. Omedelbart efter pressningen av sittskalen var 
medelvärdena för spring-back likvärdiga för de olika provgrupperna. Efter 13 dygns konditionering 
av sittskalen i produktionslokalen erhölls kraftig minskning i spring-back för de sittskal som hade 
osymmetrisk fuktkvotsfördelning i sittskalen vid pressning (provgrupp 1 och 2), medan övriga 
sittskal uppvisade en måttlig (normal) förändring. 

Sittskalen med konditionerade faner (provgrupp 3) och de med faner från produktionen (provgrupp 
4) uppvisar mycket lika spring-back. Detta tyder på att avvikande fuktkvot inte påverkar spring-back i 
någon omfattande grad så länge som konstruktionen ur fukthänseende är symmetrisk, dvs. som i 
provgrupp 4där enbart de två ytfaneren har förhöjd fuktkvot. 

Mätningarna efter CNC-bearbetningen, dvs. efter 29 dygn, uppvisar samma beteende som vid de 
föregående mätningarna. 

 
Figur 6.  Medelvärden och standardavvikelse för spring-back hos sittskal Visit 180, tillverkade 
 av björkfaner. Provserierna 1−4 representerar olika fuktkvot hos de ingående faneren 
 enligt tabell 1. 

 

Skevhet 
Figur 7 visar skevheten för sittskalen i de olika provgrupperna. Omedelbart efter pressningen är 
skevheten i samtliga grupper låg. Medelvärdet för samtliga grupper ligger inom intervallet 1,2−2,6 
mm. Spridingen mellan enskilda sittskal är dock stor. Något förvånande är att gruppen med sittskal 
där faneren konditionerats till 5 % fuktkvot, uppvisar det största medelvärdet för skevhet.  Av 
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samtliga sittskal är det endast ett sittskal i vardera gruppen 3 och 4 som inte klarar kravet på maximal 
skevhet 5 mm.  

Efter 13 dygns lagring av sittskalen i produktionslokalen har medelvärdet mer än fördubblats i 
samtliga grupper. Den största ökningen har skett i provgrupp 1, dvs. för de sittskal som har störst 
fuktkvotsgradient vid pressningen. Ökningen av skevheten i de övriga grupperna var likvärdig. 

Mätningarna efter CNC-bearbetningen, dvs. efter 29 dygn, uppvisar samma beteende som vid de 
föregående mätningarna. Av sittskalen i grupp 1 underkändes 9 av 15 sittskal för skevhet större än 5 
mm. Ingen av sitsskalen i de övriga grupperna underkändes efter bearbetningen. 

Det kan noteras att skevheten efter 29 dygn är minst för de sittskal som har torrast spärrfaner, dvs. 
grupp 4, trots att denna grupp har betydligt fuktigare ytfaner än grupp 3.  

 
Figur 7.  Medelvärden och standardavvikelse för skevhet hos sittskal Visit 180, tillverkade 
 av björkfaner. Provserierna 1−4 representerar olika fuktkvot hos de ingående faneren 
 enligt tabell 1. 

 

Figur 8 visar ändringen i skevhet mellan mätning 1 (omedelbart efter pressningen) och mätning 2 
(efter 13 dygn). Detta är ett mått på hur mycket sittskalen ”arbetar” under den tid lagringen sker. Som 
ett exempel kan ett specifikt sittskal efter pressningen ha skevheten +3 mm och efter en tids lagring -3 
mm. Som skevheten redovisats i figur 7 skulle detta uppfattas som om skevheten är konstant 3 mm 
mellan de olika mätningarna, medan redovisningen i figur 8 istället säger att förändringen är 6 mm. 

Ur figur 8 får man att sittskalen i grupp 1 (stor fuktgradient i skalen) är de mest rörliga under 
lagringen och grupp 3 (liten fuktgradient) är de minst rörliga. Det innebär att det är en fördel ur 
formstabilitetssynpunkt att använda väl konditionerade faner vid själva limningen. 
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Figur 8.  Medelvärden och standardavvikelse för skevhet hos sittskal Visit 180, tillverkade 
 av björkfaner. Provserierna 1−4 representerar olika fuktkvot hos de ingående faneren 
 enligt tabell 1. 

 

Slutsats 
Sittskal med stor fuktgradient mellan faneren vid limning och då speciellt med ur fukthänseende 
osymmetrisk placering av faneren rör sig mer än sittskal tillverkade av väl konditionerade faner. Detta 
påverkar såväl spring-back som skevhet. 

För att uppnå god formstabilitet vid skiktlimning skall faneren vara väl konditionerade, så att en liten 
fuktgradient uppstår i den limmade konstruktionen. 
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