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Sammanfattning 

Denna förstudie behandlar inverkan av felaktig belimning av faneren vid tillverkning av 
skiktlimmade sittskal av björk. 

Vid belimningen av faneren applicerades limmet avsiktligt så att en förhöjd limmängd erhölls 
enligt två sätt: 

a) på fanerets ena långsida (i rygg-sitsriktningen), 
b) diagonalt över faneret. 

Fem sittskal av vardera appliceringsmodellen har testats och jämförts med totalt 60 stycken 
korrekt limmade sittskal. 

Felaktig limpåläggning som medför att mängden lim fördelas olika i den skiktlimmade 
konstruktionen har stor inverkan på formstabiliteten hos det färdiga sittskalet. Effekten blir ökad 
skevhet, medan spring-back påverkas marginellt.  

Denna förundersökning visar att limpåläggningens inverkan på formstabiliteten behöver 
undersökas närmare. 
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Inledning 

Denna förstudie ingår i ett större arbete med att undersöka orsaker till och finna åtgärder mot 
bristande formstabilitet hos skiktlimmade fanerprodukter. Limmets betydelse i detta avseende har 
varit av speciellt intresse. Försöken har utförts hos Svensson & Linnér i Rörvik. Projektet. 

Vid en tidigare genomförd studie observerades att operatörerna vid pressningen av de skiktlimmade 
sittskalen hade olika arbetssätt vid belimningen av faneren i valslimspridaren. Vissa operatörer 
matade igenom fanerarken i stort sett parallellt med matningsriktningen, medan andra lär faneret 
passera diagonalt genom limspridaren. Det senare kan leda till att det bli mer lim på två motsatta sidor 
exempelvis vänster ovankant och höger nedkant.  

En annan iakttagelse är att när limspridarna blir slitna i lagren kan valsarna förlora parallelliteten, 
vilket kan ge mer lim på en sida.  

Syfte med undersökningen 

Syftet med undersökningen var att försöka få en första indikation på om ojämn belimning av faneren 
inverkar på spring-back och skevhet skiktlimmade sittskal. 

 

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

Faner 

Björkfaner med dimensionen 1055 x 500 mm, togs ut ur den ordinarie produktionen. Samtliga faner 
förutom ytfaneren var nytorkade och håll en fuktkvot på 4 %. Fuktkvoten för ytfaneren, som inte 
torkats, bestämdes inte. Dessa faner hade lagrats i produktionslokalen och hade därmed största 
sannolikhet en högre fuktkvot än de torkade faneren. Klimatet i produktionslokalen där ytfaneren 
förvarats tyder på att ytfanerens fuktkvot borde ha varit kring 7 %, figur 4. Fanerens ursprungsland 
var Finland. 

Produkt 

Sittskal modell VISIT 180 har använts i undersökningen, figur 1. Sittskalen är uppbyggda av 7 
stycken faner; 2 stycken längsgående1 ytfaner med 1,3 mm tjocklek, 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 10 sittskal och användes i undersökningen. 

Tabell 1 visar de olika provgrupperna. Provgrupperna 1 och 2 har använts som referenser och ingår i 
en annan studie som genomfördes vid samma tillfälle som denna, vilket innebär att produktions och 
lagringsförhållanden för sittskalen i de olika grupperna är jämförbara.  

Gruppen 3 användes för att kontrollera effekten av felaktigt inställd limspridare och grupp 4 för att 
kontrollera vad som sker om faneren inte stoppas i vinkelrätt i förhållande till limspridaren vid 
limpåläggningen. Att inte stoppa i faneren vinkelrätt kan bero på att man vill slita på en bredare yta av 
limspridaren.  

Tabell 1. Provgrupper vid försöken. 
Prov- 
grupp 

Sittskal 
nr. 

Antal  
sittskal 

Beskrivning av fuktförhållandena i 
respektive sittskal 

Limspridning 

1 31−60 30 7 st. faner med 5 % fuktkvot 165 g/m2, jämn påläggning av lim 

2 61−90 30 5 st. faner med 4 % fuktkvot och 
ytfaner med något högre fuktkvot 
(Faner från den ordinarie 
produktionen) 

165 g/m2, jämn påläggning av lim 

3 91−95 5 5 st. faner med 4 % fuktkvot och 
ytfaner med något högre fuktkvot 
(Faner från den ordinarie 
produktionen) 

Extra lim, vänster sida 

4 96−100 5 5 st. faner med 4 % fuktkvot och 
ytfaner med något högre fuktkvot 
(Faner från den ordinarie 
produktionen) 

Extra lim, i diagonal, vänster rygg och 
höger sits 

                                                 

1 Fiberriktningen i stort sett parallell med rygg-sitsriktningen hos sittskalet. 
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Tillverkning och lim 

Sittskalen med nummer 31−53 limmades dag 1 (2004-09-27) och övriga limmades dagen efter. Den 
limmängd som påfördes faneren i provgrupp 1 och 2 bestämdes för ett antal representativa fanerark. 
Pålagd limmäng provgrupp 1 och 2 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. Figur 2 visar belimningen. 

Tillverkningen av sittskalen genomfördes med hjälp av traditionella plywoodformar, med 
eluppvärmning. 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 var klimatmedelvärdena i produktionslokalen följande: dag 1 var RF= 
47 % och T= 22°C, dag 2 var RF= 41 % och T= 22°C. 

 

Figur 2. Belimning av fanerark vid försöket. 

Bestämning av spring-back och skevhet 

Vid de två första mätningarna förvarades och mättes sittskalen i produktionslokalen och den första 
mätningen av skevhet och spring-back genomfördes för varje sittskal ca 5 minuter efter uttag från 
pressverktyget. Sittskalen i provgrupp 3 och 4 togs därefter till Växjö universitet (VXU) för 
konditionering i klimatrum vid olika relativ luftfuktighet (RF) och fortsatta mätningar. 

Tabell 2. Mättillfällen för spring-back och skevhet. 
Mätning Datum för Antal dagar Plats för Klimat tiden före Notering 

Nr. mätning efter press mätning mätningen  

1 04-09-27/28 0 Produktion - Samtliga provgrupper mättes 

2 04-10-11 13 Produktion 21°C/43 % (8 %) Samtliga provgrupper mättes 

3 04-10-25 27 VXU 20°C/30 % (6 %) Endast grupp 3 och 4 

4 04-11-09 42 VXU 20°C/88 % (19 %) Endast grupp 3 och 4 

5 05-01-11 105 VXU 20°C/19 % (4 %) Endast grupp 3 och 4 



 4

Medelvärdena under 7 dygn före det andra mättillfället för temperatur och relativ luftfuktighet var 
21°C respektive 43 %. Vid mätningarna bestämdes spring-back och skevhet med hjälp av en mätrigg 
(VXU), figur 3. Mätriggen som hade 2 fixpunkter i den konkava böjen mellan rygg och sits och en 
fixpunkt en bit in på sitsen. Fixpunkterna stansades in i sittskalen vid pressningen.  

Absolutvärdet för spring-back har definierats som medelvärdet för mätningarna i två mätpunkter. 
Skevheten definierades som differensen mellan mätvärdena i motsvarande mätpunkter. Avståndet 
mellan mätpunkterna var 235 mm. 

   

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

Klimat i produktionslokalen 

Figur 4 visar temperaturens och den relativa luftfuktighetens variation i produktionslokalen hos 
Svensson & Linnér. 
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Figur 4. Temperatur och relativ luftfuktighet i produktionslokalen där pressning och lagring 
av sittskal har genomförts. Pressningen av sittskal utfördes 27−28 september 2004. 

Sittskal 

Mätrigg 
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Resultat 

Jämförelse med referenssittskal 

Antalet sittskalen i provgrupperna 3 och 4 är få och det är därför vanskligt att dra alltför långtgående 
slutsatser från resultaten. I gruppen 3 fick de tre av sittskalen mindre differens i limmängd än vad som 
initialt avsågs. Detta kan innebära att effekten av detta försök inte blev så stor. I bilaga 1 redovisas en 
utvärdering där endast de två sittskalen i grupp 3 tagits med i utvärderingen som fått 

Spring-back 
Figur 5 visar spring-back för de olika provgrupperna direkt efter pressningen samt efter 13 dygns 
förvaring i produktionslokalen.  

Det går inte att finna något tydligt samband mellan sättet att lägga på lim och spring-back hos 
sittskalen. Sittskalen i provgrupp 4 har signifikant lägre spring-back än skalen i referensgrupperna 
(grupp 1 och 2), men skillnaden i absolut mått tyder på att sättet att limma faneren inte är 
huvudorsaken till skillnaderna i spring-back. 
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Figur 5.  Medelvärden och standardavvikelse för spring-back hos sittskal Visit 180, tillverkade 
 av björkfaner. Provserierna 1−4 representerar olika belimning av de ingående 
 faneren enligt tabell 1. Sittskalen har förvarats i produktionslokalen mellan 
 mätningarna. 
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Skevhet 
Figur 6 visar skevhet för de olika provserierna. Omedelbart efter pressningen går det inte att påvisa 
någon skillnad i skevhet mellan de olika provgrupperna. Medelvärdena skiljer sig åt mellan 
grupperna, men spridningen är samtidigt stor. 

Efter konditionering av skalen under 13 dygn är skillnaden i medelvärden för skevhet mellan 
provgrupperna stor. Det är en signifikant skillnad mellan provgrupperna 3, 4 respektive 1 och 2. Det 
innebär att den felaktiga appliceringen av lim ger kraftigt ökad skevhet hos sittskalen. Det gäller båda 
de felaktiga appliceringssätten. 

0

1

2

3

4

5

6

Skevhet stdav Skevhet stdav

Efter pressningen Efter 13 dygn

Sk
ev

he
t (

m
m

) Provgrupp 1

Provgrupp 2

Provgrupp 3

Provgrupp 4

 
Figur 6.  Medelvärden och standardavvikelse för skevhet hos sittskal Visit 180, tillverkade 
 av björkfaner. Provserierna 1−4 representerar olika belimning av de ingående 
 faneren enligt tabell 1. Sittskalen har förvarats i produktionslokalen mellan 
 mätningarna. 
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Klimatcykling av sittskal 

Spring-back 
Figur 7 visar spring-back för sittskalen i provgrupperna 3 och 4 från pressningen, efter konditionering 
vid låg RF, samt efter en uppfuktning och därpå påföljande uttorkning.  

Resultaten tyder på att den felaktiga limpåläggningen har liten betydelse för spring-back. 
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Figur 7.  Medelvärden och standardavvikelse för spring-back hos sittskal Visit 180, tillverkade 
 av björkfaner. Provserierna 3−4 representerar olika belimning av de ingående 
 faneren enligt tabell 1. Sittskalen har förvarats i produktionslokalen under de första 13 
 dygnen, därefter i klimatrum med varierande luftfuktighet. 

22°C/41 % 21°C/43 % 20°C/30 % 
20°C/88 % 

20°C/19 % 
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Skevhet 
Figur 8 visar skevhet för sittskalen i provgrupperna 3 och 4 från pressningen, efter konditionering vid 
låg RF, samt efter en uppfuktning och därpå påföljande uttorkning.  

Medelvärdet för skevhet ökar ju mer nedtorkade sittskalen blir. Speciellt stor skevhet erhölls vid 
nedtorkningen efter den kraftiga uppfuktningen av sittskalen. Ökningen är också något större för 
provgrupp 4 jämfört provgrupp 3. Klimatet 20°C/19 % motsvarar en jämviktsfuktkvot i träet på 4 %, 
vilket inte är en ovanlig nivå för trä inomhus under vinterhalvåret. 

Mätningarna visar att mer lim på en sida av faneren (grupp 3) ger mindre skevhet än om faner matas 
snett genom limspridaren vid limpåläggningen.  
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Figur 8.  Medelvärden och standardavvikelse för skevhet hos sittskal Visit 180, tillverkade 
 av björkfaner. Provserierna 3−4 representerar olika belimning av de ingående 
 faneren enligt tabell 1. Sittskalen har förvarats i produktionslokalen under de första 13 
 dygnen, därefter i klimatrum med varierande luftfuktighet. 

22°C/41 % 21°C/43 % 20°C/88 % 20°C/30 % 
20°C/19 % 
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Figur 9 visar medelvärden för skevhet där hänsyn tagits till riktningen på skevheten. Det innebär att 
man får en uppfattning av hur sittskalen rör sig under lagringen och i detta fall även under 
fuktcyklingen.  

Det är tydligt att sittskalen är mycket rörliga. Vid uppfuktningen vrider sig skalen så mycket att 
skevheten ändrar riktning (vid tiden 42 dygn i figur 9). Det innebär att de felbelimmade sittskalen är 
mer rörliga än vad som figur 8 visar.  
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Figur 9.  Medelvärden för skevhet hos sittskal Visit 180 med hänsyn tagen till skevhetens 
 riktning. Provserierna 3−4 representerar olika belimning av de ingående faneren 
 enligt tabell 1. Sittskalen har förvarats i produktionslokalen under de första 13 
 dygnen, därefter i klimatrum med varierande luftfuktighet. Klimatet har cyklats enligt 
 tabell 2. 

Slutsatser 

Felaktig limpåläggning som medför att mängden lim fördelas olika i den skiktlimmade 
konstruktionen har stor inverkan på formstabiliteten hos det färdiga sittskalet. Effekten blir ökad 
skevhet, medan spring-back påverkas marginellt. 

 


