
 

 

   Inverkan av fiberorientering på  
   formstabiliteten hos skiktlimmade skal 
      
   Dick Sandberg & Lars Blomqvist 
   Växjö University, School of Technology &  

 

 

 

 

 
 

Working paper no. 2006:16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ii

Sammanfattning 

Denna rapport beskriver inverkan av snedfibrighet hos faner på formstabiliteten hos formpressade 
sittskal. Undersökningen har genomförts på totalt 29 stycken sittskal av rödbok och björk som 
efter tillverkning har konditionerats vid 20°C och 20 % RF (relativ luftfuktighet) respektive 20°C 
och 90 % RF, varvid skevhet och så kallad spring-back bestämdes.  

Sittskalen tillverkades av rakfibriga faner som i vissa fall lades samman utan någon avvikelse i 
fiberorientering erhölls i förhållande till sittskalets utbredning. I andra fall orienterades ytfaneren 
på sittskalets fram- respektive baksida med ca. +5 och -5 graders avvikelse. I ett tredje fall 
orienterades faneren närmast under ytfaneren, som var snedlagda ± 5°, i motsatt riktning ± 5° i 
förhållande till ytfaneren. Spärrfaner med ”orolig” fiberstruktur testades också. 

Resultaten visar tydligt att en måttlig avvikande fiberorientering i formpressade sittskal är 
förödande för sittskalens formstabilitet. Snedfibrigheten resulterar i skevhet hos sittskalen, som 
under vissa omständigheter kan bli så stor att skalen inte går att använda till slutprodukter.  

Resultaten visar också att korsläggning av faneren, det vill säga att snedfibrigheten i faneren får 
olika riktning på olika sidor om den limmade konstruktionens symmetrilinje ger en additiv effekt 
på skevheten. På motsvarande sätt ger en korsläggning på samma sida av konstruktionens 
symmetrilinje en reducerad skevhet. 

Öppningsvinkeln mellan sits och ryggbricka (i denna rapport benämnd spring-back) påverkas i 
liten utsträckning av snedfibrigheten hos faneren, likväl som spärrfaner med orolig fiberstruktur 
har haft liten inverkan på spring-back och skevhet hos sittskalen i denna undersökning. 
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Inledning 

En formpressad konstruktion ändrar sin form i och med att den tas ut ur verktyget i vilken den 
formats. Den formändring eller återfjädring som erhålls omedelbart benämns ofta för ”spring-back”. 
Konstruktionen kommer även i senare skeden vilja ändra form beroende på förändringar i det 
omgivande klimatet som naturligt sker under året.  

För en tillverkare av formpressade produkter är det av stor betydelse att veta hur produkten kommer 
att formändras vid produktionen och i den fortsatta användningen av produkten, samt orsakerna till 
denna formändring. 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 därmed av 
allra största betydelse att känna till de faktorer som inverkar på formändringen och att kunna utforma 
tillverkningen så att produkten får en så riktig form som möjligt vid montering i till exempel möbler 
och i den fortsatta användningen av dessa möbler.  

Denna studie ingår i ett större arbete med att undersöka orsaker till och finna åtgärder mot bristande 
formstabilitet hos skiktlimmade fanerprodukter. Avvikelse i fiberorientering i enskilda fanerark och 
hur detta påverkar formstabiliteten har specifikt studerats i denna undersökning. Försöken har utförts 
hos Svensson & Linnér i Rörvik på ett råämne till sittskal, Visit 180, som tillverkas vid företaget, 
figur 1. 

Syfte med undersökningen 

Syftet med undersökningen var att undersöka om och i vilken grad avvikelse i fiberorientering i 
enskilda fanerark inverkar på spring-back och skevhet formpressade sittskal. 

 

Figur 1. Stolen ”Visit 180”. Formstabiliteten för det formpressade sittskalet har studerats i den 
 undersökning som beskrivs i denna rapport.
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Material och metod 

Faner 

Faner av rödbok (nedan kallat bok) och björk med dimensionen 1055x500 mm2, togs ut ur den 
ordinarie produktionen och konditionerades under ca. 3 månader vid temperaturen 20°C och relativ 
luftfuktighet (RF) 20 %. 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 jämviktsfuktkvot, dvs. 4,5 %. 
Fanerens ursprungsland var Finland. 

Produkt 

Ett råämne till sittskal modell VISIT 180 har använts i undersökningen. I figur 2 visas råämnet till 
sittskalet samt olika definitioner som används i rapporten. Efter formpressningen och en viss tids 
mellanlagring, CNC-bearbetas råämnet till slutlig form (figur 1) och ytbehandlas därefter. 

 

 

 

Figur 2. Råämne till det sittskal som har studerats i denna undersökning, samt definitioner av 
 vad som i rapporten menas med fram- och baksida, respektive höger- och 
 vänstersida, samt fiberriktningar. 



 3

 

Sammanläggning av faner 

Tabell 1 visar de 6 provgrupper med totalt 29 sittskal som användes i undersökningen.  

Provgrupp 1−3: Sittskalen var uppbyggda av 8 stycken faner i provgrupp 1−3; 2 stycken längsgående 
(L)1 ytfaner med 1,0 mm tjocklek, 3 stycken tvärgående spärrfaner (T)2 med tjockleken 1,5 mm, 
samt 3 stycken längsgående faner med tjockleken 1,2 mm. Ordningsföljden för faneren var 
L−T−L−L−T−L−T−L. Observera att konstruktionen av sittskalen i provgrupperna 1−3 inte är 
symmetrisk kring ett centralt i tjockleksriktningen placerat faner. 

Provgrupp 4−6: Sittskalen i provgrupperna 4−6 var uppbyggda av 9 stycken faner; 6 stycken 
längsgående (L)1 faner med 1,0 mm tjocklek, samt 3 stycken tvärgående spärrfaner (T) med 
tjockleken 1,5 mm. Ordningsföljden för faneren var L−L−T−L−T−L−T−L−L.  

För att undersöka inverkan av fiberorienteringen hos faneren på sittskalens formstabilitet användes 
rakfibriga faner (fiberorienteringen var i stort sett parallell med någon av fanerarkets kanter), som 
lades snett i förhållande till övriga faner i den sammanlagda fanerbunten före pressningen, figur 3. 

Tabell 1. Provgrupper vid försöken. 
Prov- 
grupp 

Sittskal 
nr. 

Antal  
sittskal 

Träslag Antal 
faner  

Orientering faner 
framsida - - baksida* 

Avvikelse i fiber-
orientering i faner ** 

1   1−5 5 Bok 8 L−T−L−T−L−L−T−L Spärrfaner avviker 

2   6−9 4 Bok 8 L−T−L−T−L−L−T−L Ingen avvikelse 

3 10−14 5 Bok 8 L−T−L−T−L−L−T−L Ytfaner avviker 

4 15−19 5 Björk 9 L−L−T−L−T−L−T−L−L Ingen avvikelse 

5 20−24 5 Björk 9 L−L−T−L−T−L−T−L−L Ytfaner avviker 

6 25−29 5 Björk 9 L−L−T−L−T−L−T−L−L 2 yttersta f. avviker 

* Markering med fet stil avser faner som belimmades på båda sidorna. Definitionen av bak- och 
 framsida återfinns i figur 2. 
**  Se tabell 2 för beskrivning av fanerarkens exakta orientering 

                                                 

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

2 Fiberriktningen i stort sett vinkelrätt mot rygg-sitsriktningen hos sittskalet. 
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Figur 3. Del av sittskalets rygg sedd från framsidan. Ytfaneren a) och c) är korsvis snett lagda 
 i förhållande till de mellanliggande faneren b). Faner a) har en positiv orientering 
 och faneret c) en negativ orientering, enligt definitionen i figur 2. 

Tabell 2 visar vilka faner i ett sittskal som lades snett i respektive provgrupp.  

Provgrupp 1, bok: I provgrupp 1 var samtliga längsgående faner lagda så att ingen fiberavvikelse 
erhölls (0°), medan som spärrfaner användes faner som var oroliga i fiberstrukturen. Oroligheten i 
fiberstrukturen innebar att ingen entydig fiberorientering kunde uttydas från faneren, utan 
fiberavvikelser förekom på hela eller delar av spärrfaneren. 

Provgrupp 2, bok: I provgrupp 2 var samtliga faner rakfibriga och de lades samman så att ingen 
fiberavvikelse förekom, varken i längsgående faner eller i spärrfaner. 

Provgrupp 3, bok: I provgrupp 3 orienterades ytfaneren på fram- och baksidan av sittskalet snett 
motsvarande en fiberavvikelse på + 4,4° för framsidans ytfaner och - 4,4° för baksidans ytfaner, se 
figur 2 och 3. En positiv fiberorientering i faneret innebär alltså att fibern (faneret) lutar från vänster 
till höger sida i sittskalet. 

Provgrupp 4, björk: I provgrupp 4 var samtliga faner rakfibriga och de lades samman så att ingen 
fiberavvikelse förekom, varken i längsgående faner eller i spärrfaner (samma som för provgrupp 2). 

Provgrupp 5, björk: I provgrupp 5 orienterades ytfaneren på fram- och baksidan av sittskalet snett 
motsvarande en fiberavvikelse på + 4,9° för framsidans ytfaner och - 4,9° för baksidans ytfaner, se 
figur 2 och 3 (samma läggningssätt som för provgrupp 3). 

Provgrupp 6, björk: I provgrupp 6 orienterades ytfaneren på fram- och baksidan av sittskalet snett 
motsvarande en fiberavvikelse på + 4,9° för framsidans ytfaner och - 4,9° för baksidans ytfaner, se 
figur 2 och 4 (samma läggningssätt som för provgrupp 5). Dessutom lades faneren under ytfaneren i 
storleksordningen 5° snett i motsatt riktning som ovanliggande ytfaner. Därmed erhålls en viss 
spärrning av ytfanerens rörelser. 
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Tabell 2. Fiberorientering i sittskalens olika faner för de olika provgrupperna vid försöket. 
Prov- 
grupp 

Sittskal nr. Avvikelse i läggning av faner 
(fiberavvikelse) 

Orientering faner 
framsida - - baksida* 

1 Längsgående faner (L) 0° L−T−L−T−L−L−T−L 

 Spärrfaner (T) Oroliga i fiberstrukturen  

2 Längsgående faner (L) 0° L−T−L−T−L−L−T−L 

 Spärrfaner (T) 0°  

3 Längsgående faner (L) Ytfaner: L1=+4,4°, L8=-4,4° L1−T−L−T−L−L−T−L8 

 Spärrfaner (T) 0°  

4 Längsgående faner (L) 0° L−L−T−L−T−L−T−L−L 

 Spärrfaner (T) 0°  

5 Längsgående faner (L) Ytfaner: L1=+4,9°, L9=-4,9° L1−L−T−L−T−L−T−L−L9 

 Spärrfaner (T) 0°  

6 Längsgående faner (L) Faner: L1=+4,9°, L2=-5°, L8=+5°L9=-4,9° L1−L2−T−L−T−L−T−L8−L9 

 Spärrfaner (T) 0°  

* Faner markerade i fet stil är de faner som har avvikande orientering. 

Tillverkning och lim 

Sittskalen i provgrupp 1−3 limmades dag 1 (2006-03-17) och övriga limmades tre dagar därefter. 
Belimningen av fanerarken genomfördes med valsar och vilka fanerark som belimmades visas i 
tabell 1. Pålagd limmäng var 165 g/m2, vilket innebär att varje limfog hade en limmängd på 165 
g/m2. I provgrupp 1−3 blev en limfog dubbelt belimmad, se tabell 1. Ett karbamidlim från Casco 
Products användes vid försöken (lim Cascorit 1274, härdare 2584). 

Tillverkningen av sittskalen genomfördes med hjälp av traditionella plywoodformar, med 
eluppvärmning, figur 4. Verktygets pressytor var klädda med ca. 2 mm tjock aluminiumplåt. 
Medelpresstrycket över fanerarken vid formningen var i storleksordningen 1,1 MPa (oljetryck 100 
kg/cm2, 2 kolvar med φ=190 mm och faneryta 1055x500 mm2).  

  

Figur 4. Verktyg som användes vid tillverkningen av sittskalen. Tomt och öppet verktyg till 
 vänster och pressning av ett sittskal till höger. 
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Figur 5 . Lagring av sittskal efter formpressningen. 

Efter pressningen bestämdes spring-back (se definition nedan) och skevhet innan skalen ställdes för 
mellanlagring i produktionslokalen till dess att samtliga sittskal var tillverkade, figur 5. 

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. 2−5 minuter efter uttag från 
pressverktyget. Sittskalen togs därefter till Växjö universitet (VXU) för konditionering i klimatrum 
vid olika relativ luftfuktighet (RF) och fortsatta mätningar. De olika mätningarnas tidpunkter och de 
klimat som skalen förvarats i redovisas i tabell 3. Sittskalen förvarades luftigt vid klimatcyklingen och 
uppställda på liknade sätt som visas i figur 5. 

Tabell 3.  Mättillfällen och klimat vid undersökningen.  
Mätning Datum för Antal dygn Mät- Klimat tiden före mätningen Tid i resp. klimat* 

Nr. mätning efter press plats  (jämviktsfuktkvot) (dygn) 

1 06-03-17 0 Produktion - 0 

2 06-03-29 12 Produktion - (förhållandevis torrt) 12 

3 06-05-04 48 VXU 20°C/20 % (4,5 %) 36 

4 06-06-14 89 VXU 20°C/90 % (21 %) 41 

5 06-08-03 139 VXU 20°C/20 % (4,5 %) 50 

* Antal dygn i torrt respektive fuktigt klimat innan det att mätningen genomfördes. 



 7

Det värde för spring-back som redovisas i denna rapport är inte ett värde på hur mycket sittskalen 
återfjädrar när presskraften vid formningen av sittskalet avlägsnas, vilken är den vanliga 
”definitionen” av spring-back. Med spring-back avses här ett mätvärde i förhållande till mätjiggen 
(figur 6) efter det att den momentana elastiska deformationen efter avlastning (momentan elastisk 
återfjädring) har skett. Mätvärdet är avsett för att studera förändringar i deformationen hos sittskalen i 
den riktning (mod) som sammanfaller med den för vad man normalt menar med spring-back. Detta 
studeras i denna rapport främst i samband med fuktkvotändring hos sittskalen. 

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. Mätjiggen 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.  

  

 

  

Figur 6. Mätning av deformationer hos sittskalen med hjälp av mätjigg.  

Sittskal 

Mätrigg 

Fixpunkter för 
mätjigg 
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Resultat 

Spring-back 

Figur 7 visar spring-back (se definition ovan) för de olika provgrupperna. Spring-back är i stort sett 
lika för de olika provgrupperna inom ett och samma träslag. Bok har i medeltal ca 5 mm större 
spring-back omedelbart efter pressningen jämfört med sittskalen av björk. Efter fuktcyklingen har 
detta värde ökat till ca. 12 mm. En uppfuktning av sittskalen medför en kraftig ökning av spring-back, 
vilket är normalt.  

Fiberorienteringen tycks av resultaten att döma inte påverka spring-back i någon väsentlig grad. 
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Figur 7. Spring-back för de olika provgrupperna (tabell 1 och 2) vid olika mättillfällen (tabell 3). 
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Skevhet 

Figur 8 visar medelvärden av skevhetens absolutbelopp och dess standardavvikelse för de olika 
provgrupperna direkt efter pressningen samt vid de olika mättillfällena enligt tabell 3. Mättillfället 
efter 89 dygn har föregåtts av en uppfuktning av sittskalen under 41 dygn. 

Skevheten omedelbart efter pressningen är liten och det skiljer inte mycket mellan provgrupperna. 
Ser man till de enskilda sittskalens skevhet så uppvisar de ”fiberraka” sittskalen de högsta värdena för 
skevhet. Endast ett av de totalt 29 sittskalen (provgrupp 2) hade efter pressningen en skevhet som 
översteg värdet 5 mm/235 mm, vilket är gränsen för den skevhet som kunderna accepterar, figur 9.  

Standaravvikelsen för skevheten i provgrupp 1 är något högre än för övriga grupper, vilket kan vara 
ett resultat av att fiberorienteringen i spärrfaneren varierar väsentligt mellan sittskalen och inom de 
olika faneren i ett och samma skal. 
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Figur 8. Medelvärden (absolutbelopp) och standardavvikelse för medelvärdet av skevheten 
 hos sittskal Visit 180, tillverkade av bok- och björkfaner. Provserierna 1−6 
 representerar olika fiberorientering hos de ingående faneren enligt tabell 2. 



 10

  

Figur 9. Skevhet direkt efter pressningen, när att verktyget har öppnats. 

Lagring av sittskalen i fabrikslokalen under 12 dygn medför en kraftig ökning av skevheten hos de 
sittskal som innehåller snedfibriga faner (provgrupp 3, 5 och 6). Ett undantag är provgrupp 1, som 
hade orolig fiberorientering hos spärrfaneren, vilket kan bero på att dessa faner inte har en entydigt 
avvikande fiberorientering. Sittskalen i provgrupp 6 som har ett ”korslagt” faner direkt under 
ytfaneren både på fram- och baksidan uppvisar något mindre skevhet än de sittskal där endast 
ytfaneren är snedställda. Detta under ytfaneret placerade faner nummer två från ytfaneren tycks 
motverka skevheten.  

Det skall observeras att ”korslägga” de snedställda faneren på fram- och baksidan, det vill säga att de 
har positiv respektive negativ fiberorientering enligt definitionen i figur 2, inte motverkar sittskalens 
tendens att skeva utan förstärker skevheten (provgrupperna 3 och 5). Det finns en generell tro att om 
man vänder faneren vid hopläggningen så att just en sådan korsläggning erhålls, så skulle detta leda 
till mindre skevhet. Detta är alltså felaktigt. 

Skevheten är konsekvent stor för de sittskal som har snedlagda faner, så länge som fuktkvoten i 
sittskalen är låg. Uppfuktning av sittskalen medför att skevheten minskar betydligt, men skevheten 
återkommer när skalen torkas igen. Detta är en naturlig följd av träets krympnings- och 
svällningsanisotropi. 

Det är något förvånande att skevheten tilltar så snabbt efter pressningen hos de sittskal som har 
snedlagda faner, trots att ingen kraftig uppfuktning har skett. Det är dock troligt att de varma 
sittskalen snabbt torkar ut ytterligare när de tas ut från pressen. 

Efter de första tolv dygnen efter pressningen har inget av de sittskal som har rätt lagda faner 
(provgrupp 2 och 4) en skevhet överstigande 5 mm/235 mm, som är maxvärdet för tillåten skevhet. I 
provgrupperna 3 och 5, där ytfaneren är snedlagda på fram- och baksidan av sittskalen (korsvis) har 
samtliga sittskal en skevhet överstigande 5 mm/235 mm och skall därmed kasseras om det vore skal 
till försäljning. I provgrupp 1 har ett sittskal skevhet över 5 mm/235 mm och i provgrupp 6 är 
skevheten över 5 mm/235 mm hos 3 skal. 

Vid den sista mätningen av skevheten, har fortfarande inget av sittskalen som har rätt lagda faner 
(provgrupp 2 och 4) en skevhet överstigande 5 mm/235 mm. I provgrupp 6 hade då endast ett sittskal 
en skevhet understigande 5 mm/235 mm, medan för de övriga provgrupperna var läget oförändrat 
sedan mätningen vid dygn 12. 
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I figur 10 redovisas medelvärden för skevheten för sittskalen där hänsyn tagits till skevhetens 
riktning, det vill säga om sittskalet vridit sig åt ena hållet så är skevheten positiv, medan den är 
negativ vid vridning i motsatt riktning. Här är positivt definierat som medurs vridning av ryggbricka. 

Resultaten i figur 10 visar än mer tydligt att sittskal som innehåller faner som antingen har lagts snett 
eller är snedfibriga är mycket rörliga. Bok som i allmänhet anses vara ett rörligt träslag uppvisar även 
denna tendens som skiktlimmat faner. Medelvärdet för skevheten för provgrupp 3, det vill säga bok 
med snedlagda ytterfaner, är nästintill noll omedelbart efter pressningen för att i det torra klimatet öka 
till +20 mm/235 mm och därefter i fuktigt klimat vrida sig i motsatt riktning -10 mm/235 mm. 
Tendensen är liknande för motsvarande sittskal av björk (provgrupperna 5 och 6) om än skevheten är 
något lägre.  

Så kallad orolig fiberorientering i spärrfaneren (provgrupp 1) tycks inte nämnvärt ha inverkat på 
skevheten hos dessa sittskal. 

Det kan vara värt att notera att konstruktionen av sittskalen (fanerläggningen) i provgrupperna 1−3 är 
sådan att konstruktionen inte är symmetrisk. Detta förhållande tycks inte nämnvärt påverka skevheten 
hos sittskalen utan fiberavvikelse hos faneren, men kan naturligtvis vara en del i de bakomliggande 
orsakerna till att de ”snedfibriga” sittskalen av bok uppvisar betydligt större skevhet än motsvarande 
sittskal av björk. 
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Figur 10. Skevhet för de olika provgrupperna (tabell 1 och 2) vid olika mättillfällen (tabell 3). 
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Slutsatser 

En måttlig avvikande fiberorientering (i denna undersökning ca. 5°) i formpressade sittskal är 
förödande för sittskalens formstabilitet. Snedfibrigheten resulterar i skevhet hos sittskalen, som under 
vissa omständigheter kan bli så stor att skalen inte går att använda till slutprodukter.  

Snedfibrigheten kan antingen vara ett resultat av oprecist sammanlagda faner, felskuret faner där 
fiberorienteringen avviker från fanerets längdriktning, eller kombination av dessa två fall.  

Resultaten visar också att korsläggning av faneren, det vill säga att snedfibrigheten i faneren får olika 
riktning på olika sidor om den limmade konstruktionens symmetrilinje ger en additiv effekt på 
skevheten. På motsvarande sätt ger en korsläggning på samma sida av konstruktionens symmetrilinje 
en reducerad skevhet. 

Öppningsvinkeln mellan sits och ryggbricka (i denna rapport benämnd spring-back) påverkas i liten 
utsträckning av snedfibrigheten i faneren.  


