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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att redovisa en nulägesanalys av processen för böjning av 
massiva ämnen av bok och björk med HF-teknik vid Kinnarps. Målet är att skapa ett 
samlingsdokument som skall ligga till grund och underlätta för det fortsatta arbetet med 
att utveckla böjningstekniken. 

Kedjan från sågning av bokstock till färdig ytbehandlat ämne av Arcus bok har följts 
och dokumenterats. Fem prioriterade områden har identifierats som behöver belysas 
grundligare för att få fram åtgärder som kan resultera i en effektivare HF-process för 
böjning av massivt trä. De fem områdena är: 

 Eliminering av mögelangrepp på ämnen för böjning. 

 Säkerställande av fuktkvotsnivån och minskning av fuktkvotsspridningen för 
processen ingående ämnen. 

 Förbättring av pressmallens utformning i syfte att minska kassationer. 

 Ökad kunskap om kontroll och styrning av uppvärmnings-, böjnings- och 
torkningsfasen.  

 Ökad kunskap om formstabiliteten hos slutprodukterna. 

Förslag om fortsatt arbete inom ovanstående områden har givits.
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1. Bakgrund 

1.1 Beskrivning av det övergripande projektet ”Böjning av massivträ” 
Kinnarps har utvecklat en metod för plastisk formgivning av trä som bygger på att 
träämnen med en fuktkvot omkring 20 % värms upp, formas och torkas i en 
högfrekvenspress (HF-press). 

Projektet ”Böjning av massivträ” syftar dels till att öka kunskapen om processen, dels 
till att effektivisera metoden så att den blir mer lönsam. Detta skall genomföras genom 
parameterstudier, förbättring av materialhanteringen kring processen, samt genom 
studier av materialrelaterade egenskaper.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att redovisa en nulägesanalys av processen för böjning av 
massiva ämnen av bok och björk med HF-teknik vid Kinnarps. Detta innefattar: 

 Sammanställning av befintlig dokumentation som erhållits vid inkörning och drift av 
anläggningen; materialdata, pressdata, presscykler, HF-nivåer m.m. 

 Sammanställning och vid behov komplettering av befintlig dokumentation av 
anläggningens prestanda och utformning. 

 Identifiera de områden som behöver utvecklas ytterligare för att göra processen 
effektivare vad avser produktivitet med säkrad slutkvalitet. 

 Dokumentation av processen för framtagning av ämnen som levereras till Kinnarps. 
Leverantören av ämnen är Öveds slöjdfabrik AB. Hanteringen och torkningen följs 
upp och dokumenteras från sönderdelningen till att trämaterialet levereras till 
Kinnarps. 

 Uppföljning av leveransfuktkvot och hantering fram till böjning, vilket avser den 
interna hanteringen av trämaterialet fram till dess att böjningen inleds. Detta 
innefattar leveranskontroll med avseende på fuktkvot och skador, samt eventuella 
förändringar av dessa parametrar i och med konditioneringen och lagringen hos 
Kinnarps.  

Målet är att skapa ett samlingsdokument som skall ligga till grund och underlätta för det 
fortsatta arbetet med att utveckla böjtekniken. 

1.3 Möbelkomponenter som tillverkas med böjtekniken 
För närvarande är det tre ämnen som tas fram med HF-tekniken och därefter 
vidarebearbetas till möbelkomponenter. Komponenterna utgör delar till möbler i 
Kinnarps sortiment; armstöd till stolen Arcus och ram till bord Remus70. I denna 
rapport behandlas i huvudsak armstöden, som tillverkas i både bok och björk. Dessa 
benämns härefter Arcus bok respektive Arcus björk. Figur 1 visar utformningen av 
armstödet till Arcus. 
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Figur 1. Konstruktionsritning av armstöd till stolen Arcus. 

2. Operationer från såg till färdig ytbehandlad komponent och 
kravspecifikationer för produkter 

Nedan ges en beskrivning av de olika bearbetningssteg som produkten passerar från såg 
till färdig komponent. 

2.1 Öveds slöjdfabrik - Sågning och torkning, samt leverans till Kinnarps 
Öveds Slöjdfabrik AB är ett företag som utför sågning av lövträ, samt har 
ämnestillverkning i egen fabrik. Företaget som grundades 1951 är familjeägt.  

Öveds levererar bl.a. ämnen för tillverkning av Arcus bok och Arcus björk till Kinnarps. 
Leveransvolymen är ca. 6000 ämnen per leveranstillfälle och årsförbrukningen av 
ämnen för Arcus bok och Arcus björk har under perioden 2002-08 – 2003-07 varit 24 
000 respektive 13 000 ämnen. Det innebär i storleksordningen 4  leveranser per år av 
bokämnen och 2-3 leveranser av björkämnen.  
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Kravspecificering på det material som skall levereras från Öveds slöjdfabrik 
I tabell 1 återges innehållet i den kravspecifikation som Kinnarps har för de ämnen som 
skall användas till armstöd Arcus. 

Tabell 1. Kravspecifikationer för leverans av bok- och björkämnen till Arcus, [1]. 

Produkt: Arcus bok  Arcus björk 
Referens Trärådet1)  Trärådet1) 
Träslag Bok, helst från miljöcertifierat 

skogsbruk 
 Björk, helst från 

miljöcertifierat skogsbruk 
Färg Enligt färgkarta i Trärådet 1.3 

och 1.4 sid. 10 
 Saknas 

Fuktkvot 20-23 % vid lev. Kinnarps  25-29 % vid lev. Kinnarps 
Ådring (snedfibrighet)
(Trärådet 7, sid. 6) 

Max avvikelse 75 % av 
bredden, i 90 % av partiet2) 

 Max avvikelse 75 % av 
bredden, i 90 % av partiet2) 

Kvistar Princip kvistrent, enstaka 
kvistar får förekomma 

 Princip kvistrent, enstaka 
kvistar får förekomma 

Mögel Får ej förekomma  Får ej förekomma 
Paketspecificering En kortända skall vara jämn 

Höjd: 1200 mm inkl. pall 
Bredd: 1200 mm 
Eur-pall 

 En kortända skall vara jämn 
Höjd: 1200 mm inkl. pall 
Bredd: 1200 mm 
Eur-pall 

Deformationer 
(Trärådet 11, sid. 6) 

Flatböj: Max 10 % av partiet 
får ha flatböj > 5 ‰. 
Kantkrok: Max 10 % av 
partiet får ha flatböj > 5 ‰. 

 Flatböj: Max 10 % av partiet 
får ha flatböj > 5 ‰. 
Kantkrok: Max 10 % av 
partiet får ha flatböj > 5 ‰. 

Dimension 35 x 52 x 452 mm  38 x 52 x 452 mm 
Dimensionstoleranser Övermått max 1 mm. 

Undermått max 1 mm i max  
5 % av partiet. 

 Övermått max 1 mm. 
Undermått max 1 mm i max 
5 % av partiet. 

Identifiering Följesedel med kvantitet. 
Varje paket numrerat och 
specificerat.  

 Följesedel med kvantitet. 
Varje paket numrerat och 
specificerat.  

1) Trærådet 1990: Ovntørret savskåret løvtræ og finér – Tekniske bestemmelser og farvekort, se 
vidare referens 1. 

2) Se figur 2. 

Timmer 
Av de bok- och björkämnen som levereras till Kinnarps sågar Öveds endast boken 
själva, medan björken köps in i form av nedtorkad genomsågad plank. Boktimret 
kommer numera enbart från Sverige och då främst från närregionen kring sågverket. 
Vissa timmerinköp görs också i Småland och Blekinge. 

Timret är av mycket varierande diameter. Både kvalitet A (max 30 % rödkärna) och 
kvalitet B (max 50 % rödkärna) köps in och används till ämnen. 

 
Figur 2. Mätningsbestämmelser för bestämning av snedfibrighet och ådring för 

ämnen av bok och björk, [1]. 
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Sågning (endast bok) 
Stockarna blocksågas (figur 3) i bandsåg med åkvagn. Det bokvirke som levereras till 
Kinnarps får inte innehålla rödkärna, vilket innebär att man i sågningen separerar det 
utsågade virket med respektive utan rödkärna. Virket till Kinnarps sågas ut i fallande 
längder med tjockleken 40 mm och i varierande bredd. Virket ströläggs i paket för 
torkning. 

   
Figur 3. Blocksågning av bokstockar vid Öveds slöjdfabrik. (Det centrala röda 
  området motsvarar rödkärnan hos bok.) 

Doppning av virke (endast bok) 
Virket mellanlagras före torkning i strölagda paket utomhus, ibland under tak. Paketen 
doppas i träskyddsmedel för att förhindra blånads- och mögelangrepp under 
mellanlagringen och vid torkningen. Medlet som används för dopping går under 
varunamnet Sinesto* B. Medlet benämns i varuinformationsblad (bilaga 1) som 
organiskt salt och oorganiska salter i vattenlösning. Innehåll av farliga ämnen redovisas 
i tabell 2. 

Tabell 2. Innehåll av farliga ämnen i träskyddsmedlet Sinesto* B enligt medlets 
produktinformationsblad, bilaga 1. 

Benämning på farligt ämne Halt (vikts-%) 
N-alkyltrimetylammoniumklorid (C8-C18) 14 
Natrium-2-etylhexanoat 26 
Borax 5,2 

Lagringstiden innan sluttorkning i kammare varierar betydligt, från i vissa fall några 
dagar, till extremfallet en till två månader. I det senare fallet frilufttorkas virket. Ur 
kvalitetshänseende och speciellt ur mögelsynpunkt föredrar Öveds att torka virket så 
snabbt som möjligt efter sågning. Detta är inte alltid möjligt ur kapacitets och 
lagringshänseende. Normalt åtgår två dagars sågning för att fylla en torkkammare.  

För bok anser man der generellt nödvändigt att använda någon form av medel för att 
förhindra mögel om inte torkningen startas 1-2 dygn efter sågning. Björkvirke möglar i 
allmänhet inte lika lätt som bok. 

Torkning 

Torkningen sker antingen i kammartork ca. två dygn efter att virket har sågats eller 
genom att virket först friluftstorkas ned till ca. 30 % fuktkvot och därefter torkas i 
kammare till slutfuktkvot. 

Öveds har 6 stycken kammartorkar av fabrikatet Waldemar Jørgensen (Wooddryer-
systemet). Torkarna är s.k. satstorkar av luftväxlingstyp, figur 4. Torkarna är i 
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varierande ålder, de nyaste endast några år gamla, och i bra kondition. Torkarnas volym 
är mellan 30 och 50 m3. 

Torkprocessen inleds med att virket ångbasas vid ca. 90 °C. Genom ångbasning, som är 
ganska vanlig för bok, kan inre spänningar elimineras och tendensen till deformationer 
vid klimatändringar minskas. Ångbasat bokvirke får en mera rödaktig ton än virke som 
icke basats, vilket ofta är huvudorsaken till att basning genomförs. Björk basas i 
allmänhet inte och en ev. basning kan missfärga virket. 

Torkprincipen innebär att torkprocessen har två faser och att torkningen sker vid låg 
temperatur. 
Fas 1 torkar ner virket till omkring 25 % fuktkvot vid en temperatur kring 25-30 °C. 
Torkarnas styrsystem reglerar klimatet med avseende på vattenavdunstningen från 
virket och temperaturen höjs automatiskt när virkets fuktkvot närmar sig 25 %. Därmed 
övergår torkningen i fas 2. 
I Fas 2 torkas virket från ca. 25 % fuktkvot ned till slutfuktkvoten. Temperaturen är 45-
55 °C. Torkoperatören styr torkprocessen i fas 2 genom att reglera temperaturen och 
den relativa luftfuktigheten i torkkammaren. Styrsystemet reglerar värmetillförsel, 
luftflöde och tillförsel av fukt i kammaren för att uppnå inställda börvärden. 
Torkprocessen är speciellt lämpad för att vid låga temperaturer och i ett steg torka ned 
rått virke (lövträ) till slutfuktkvoter kring 6-8 %. 

Enligt kravspecifikation (tabell 1) för ämnen till Arcus bok skall fuktkvoten vara 20-23 
%, vilket innebär att i stort sett endast fas 1 behöver användas för torkningen hos Öveds. 

 
Figur 4. Principskiss av de torkar som används vid Öveds för att torka virke för 
  ämnen Arcus bok. 

Lamellsågning, ämneskapning, hyvling och paketering 
Det torkade virket lamellsågas till ca. 60 mm bredd i full virkeslängd. Virket ströläggs 
för transport till ämnesfabriken vid Öveds.  

I ämnesfabriken kapas ämnen fram enligt Kinnarps specifikation. Kapningen utförs i en 
optimeringskap (fabrikat Paul) med manuell detektering (krita) av defekter. Kapens 
klarar enligt specifikation längdtoleranser på  ± 0,5 mm. 

Från kapen transporteras ämnena direkt till en parkettstavhyvel (Jonsered) och hyvlas 
ned till dimensionen 35 x 54 mm för bok (OBS! se tabell 1). På grund av den höga 
fuktkvoten händer det ibland att bitarna slirar vid hyvlingen. 
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Ämnena läggs efter hyvling på pall enligt specifikation (tabell 1). En plastfilm lägg på 
pallen innan ämnena läggs på för att förhindra fuktinträngning/uttorkning av ämnena 
vid transport till Kinnarps. Plastfilmen viks ofta in mellan två lager av ämnen, tre till 
fyra skikt från botten. När paketen är fullt plastas det in runt om. 

Leverans 
Leveranskontrollen består i att ämnena besiktas vid sammanläggningen på pall, samt 
volymkontroll vid lastning på bil. Ämnena levereras med direktbil till Kinnarps.  

Tiden från att virket tas ut ur torken till dess att ämnena är levererade hos Kinnarps i 
Skillingaryd är normalt 5 arbetsdagar.  

2.2 Materialhantering fram till böjning i HF-press 
Detta moment består av konditionering av ämnena i konditioneringskammare vid 
Kinnarps, samt transport därifrån till HF-pressen. 

Kravspecificering på det material som skall levereras från denna enhet 
Kraven på ämnen från detta moment är desamma som från Öveds, tabell 1. 

Mottagningskontroll 
Mottagningskontrollen består i att volymen kontrolleras mot specifikation, samt att man 
kontrollerar om virket är mögligt. Stickprov tas av virkets fuktkvot (fuktkvotsmätare 
märket Bollmann) och mätvärden noteras på respektive ämnespakt. Ingen skriftlig 
dokumentation görs för övrigt av mottagningskontrollen. 

Konditionering 
Emballageplasten tas bort, dock inte plasten mellan pall och ämnen och om denna plast 
är invikt mellan två lager ämnen så skärs plasten upp. 

Pallarna ställs in i konditioneringskammaren tills virket skall användas, figur 5. I vissa 
fall tas virket direkt vid leverans för böjning, men målet är att konditionera ämnena 
under 3 veckor. 

Konditioneringen har utförts vid olika klimat. Vanligtvis används en psykrometer-
skillnad (∆) på 2 °C. Inledningsvis var torrtemperaturen (Ttorr) 20-40 °C, vilket 
medförde kraftig mögeltillväxt. Ttorr ökades till 50 °C, vilket minskade detta problem. 

Ttorr = 50 °C och ∆= 2 °C motsvarar relativ luftfuktighet 90 % och en jämviktsfuktkvot 
för trä på 18 %. 
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Figur 5. Paket med ämnen placerade i konditioneringskammare vid Kinnarps. 

 

Mellanlagring 
Vid en normal produktion vid HF-pressen förbrukas i storleksordningen en pall ämnen 
per dag. En pall tas ut från konditioneringen och täcks med en huva av plastad väv 
(galon) för att minska uttorkningen av ämnena, samt transporteras in till HF-pressen. 
Ämnena förvaras vid pressen under huvan så länge produktion pågår, för att därefter 
åter placeras i konditioneringskammaren (huva tas då av). Lokalen (Snickeriet) där HF-
pressen är placerad har ett system för befuktning (Danfugt A/S). Börvärdet är inställt på 
relativ luftfuktighet RH=54 % (2003-08-12). 

Ttorr = 20 °C och RH= 54 % motsvarar en jämviktsfuktkvot för trä på 10 %. 

2.3 Böjning i HF-press 

Kravspecificering på ämnen som levereras från HF-pressen 

De ämnen som kommer från HF-pressen skall uppfylla krav enligt tabell 3. 

Tabell 3. Kravspecifikationer för ämnen till Arcus som levereras från HF-pressen.  
  Kraven gäller både bok och björk. 

Kravområde  Kravspecifikation 
Dimensioner:  Längd = 420 ±1 mm 1) 

Bredd = 54 ±1 mm 
Tjocklek = 34 ±1 mm 
Ytterradie = 529 ± 2 mm 

Formavvikelse  Ämnets form (radie) får ej avvika mer 
än 2 mm vid mätning mot tolk. 

Färg  Träets får ej vara bränt eller ha 
andra kraftiga färgförändringar. 

Fuktkvot  6 – 10 % 2) 
Skador  Ämnen får ej ha skador som inte kan 

bearbetas bort i efterföljande 
bearbetningsoperationer. 

1) Enligt ritning K6002-2. Nuvarande längd efter press 452 ±1 mm. 
2) För ytbehandlingen önskas en fuktkvot på 6-7 %. 
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Layout och processteg 
Figur 6 visar en layout för HF-pressen med kringutrustning, samt de olika stationerna 
under böjningsprocessen (1 t.o.m. 9). 

Pressmallen laddas med 21-22 stycken ämnen vid station (7). Mallen transporteras via 
(8) in i HF-pressen (9), där förvärmning, böjning och torkning av ämnena genomförs. 
Efter genomförd presscykel förflyttas mallen mellan stationerna (2) och (4b), som 
fungerar som avsvalningssteg. Vid position (5) öppnas mallen, de böjda ämnena tas ur 
och kontrolleras innan stapling på pall. I tabell 4 redovisas tider vid de olika stationerna. 
Den totala cykeltiden från att ämnen är placerade i pressmallen tills det att de kan tas ut 
ur mallen är ca. 30 minuter. 

För närvarande har man tre mallar för pressning av Arcus armstöd, vilket innebär att 
pressen alltid kan vara i aktivt arbetsläge. Ur- och ilastning av ämnen i mallarna kan 
genomföras medan övriga processteg pågår. 

Utrustningen är försedd med ett streckkodssystem som kan styra val av program för 
presscykel beroende på vilken mall (produkt) som skall böjas och är på väg in i pressen. 

Tabell 4. Cykeltider vid HF-pressens olika stationer, se figur 6,  

Pos. Beskrivning Delcykel- 
tid (s) 

Total-
tid (s) 

7 Ämnena placerade i mallen, mallen stängd 0 0 
8 Transport till läge i pos. 8  11 11 
9 Transport till läge i pos. 9 40 51 
9 Pressen positionerar för programstart 20 71 
9 Program: värmning, böjning och torkning1) 939 1 010 
9 Från programslut till att mallen börjar förflyttas 21 1 031 
1 Transport till läge i pos. 1 33 1 064 
2 Transport till läge i pos. 2 26 1 090 
3 Väntetid i pos. 2, samt transport till läge i pos. 3 190 1 280 
4a Väntetid i pos. 3, samt transport till läge i pos. 4a 200 1 480 
4b Väntetid i pos. 4a, samt transport till läge i pos. 4b 190 1 670 
5 Väntetid i pos. 4b, samt transport till läge i pos. 5 190 1 860 
5 - 7 Ur- och ilastning, transport till pos. 7 sker manuellt - - 
  Total tid: 31 min 
1)  Programcykeln redovisas specifikt under avsnittet Program för  böjning i 
 HF-pressen. Här har en total cykeltid för programmet vid start av processen 
 morgonen den 2 september -03 använts. 
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Figur 6. Layout över HF-press med kringutrustning. Siffror inom parantes  

 indikerar de olika stationer mellan vilka pressmallen förflyttas under 
 processen: 
 (1) Ändring av transportriktning 
 (2-4b) Kölägen 
 (5) Urlastning av färdiga ämnen. 
 (6) Lagringsplats för mallar 
 (7) Ilastning av mall med ämnen för pressning 
 (8) Ändring av transportriktning 
 (9) HF-Press: förvärmning, pressning och torkning 
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Figur 7. Pressmallens utformning för Arcus armstöd sedd från långsidan (till 
  vänster) och kortsidan (till höger) i öppet läge. På bilden är 22 ämnen 
  ilagda för böjning. 

Laddning av pressmall 
Figur 7 visar pressmallen under ilastning av ämnen. För Arcus armstöd kan maximalt 
22 ämnen läggas i för pressning. 

Ämnena är placerade på en rostfri plåt av fjäderstål (dragplåt) mellan två i plåten fästa 
stoppklackar. I dragplåten finns slitsar (ca. 120 x 2 mm, c-c 60 mm i plåtens 
längdriktning) för att underlätta för vattenånga att tränga ut. Innan pressmallen stängs 
placeras även en aluminiumplåt över ämnena för att få en jämnare spridning av HF-
fältet över ämnenas längd, figur 8. Utan denna plåt erhålls inte tillräcklig uppvärmning 
av ämnena. 

 

       
Figur 8. Pressmallens nedre halva för Arcus armstöd sedd från kortsidan, med 
  dragplåt med stoppklackar under ämnena och en aluminiumplåt  
  ovanpå ämnena. Till vänster öppen, till höger stängd. 
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Program för böjning i HF-pressen 
Böjningen av ämnen i HF-pressen sker i en bestämd ordningsföljd:  

1) uppvärmning, 
2) böjning och 
3) torkning av ämnena.  

I varje enskild sekvens kan operatören styra vilken effekt (reglering av strömstyrkan) 
som skall matas ut till pressmallen, samt under hur lång tid sekvensen skall fortgå. I 
sekvens (2) kan man även styra med vilken hastighet pressningen skall genomföras. 
Styrdatorn kan programmeras med olika program, mellan vilka det automatiskt går att 
växla beroende på vilken pressmall som används. Det finns även möjlighet att pulsa 
(av/på) effektuttaget i sekvens (2). Operatören har alltid möjlighet att gå in och avbryta 
pågående programsekvens och styra processen manuellt. Övriga inställningar av HF-
utrustningen utförs av leverantören. 

Figur 9 och 10 visar exempel på hur program för böjning av Arcus bok kan se ut, dels 
som program (börvärde), dels som faktiska utvärden (ärvärde). Figur 9 visar ett utfall 
som enligt operatören är bra (godkänd slutprodukt). Figur 10 visar ett dåligt utfall.  

Figur 9: Under de första 30 sekunderna stiger strömmen till inställt börvärde, för att 
därefter ligga på denna nivå (± 0,1 A) under resterande tid av sekvens (1). Därvid stiger 
ämnenas temperatur till 80 – 100 °C, mätt på synlig del av ämne vid mallens kortsida 
(IR-mätning). Ämnena får i denna sekvens inte bli för kalla eller torka ut. 

Vid sekvens (2) går pressen går ihop och ämnena böjs. Styrsystemet har svårt att reglera 
strömmen till önskat värde, på grund av att avståndet mellan HF-elektroderna (mallens 
han- och hondel) förändras. Strömmen stabiliseras (± 0,2 A) kring börvärdet efter att 
pressrörelsen är slutförd. Presshastighet ca. 0,04 m/min (flow 65 %). Programmet går 
därefter över i torkningsfasen, varvid strömmen omgående stabiliseras kring börvärdet 
(± 0,1 A). 

Figur 9. Exempel på ett väl fungerande program för styrning av uteffekten från 
  HF-aggregatet vid pressning av bokämnen. Programmet har tre  
  sekvenser: uppvärmning (sekv. 1: 0 - 310 s), böjning (sekv. 2: 310 - 
  470 s) och torkning (sekv. 3: 470 – 860  s).   
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Figur 10 visar motsvarande program när processen inte fungerar tillfredsställande. I det 
inledande skedet av processen (sekv. 1) följer programmets inställda värden. Vid 
övergång till sekvens (2) faller dock strömmen (uteffekten) kraftigt och kommer inte 
upp till börvärdet under avsedd tid.  Detta kan ha flera orsaker, t.ex.: 

 Fel på utrustningen: kondensatorer i HF-kretsen kan vara trasiga, ha felaktiga värden. 
Oxidskikt på kontakter, förband etc. i HF-kretsen. 

 Felaktig fuktkvot på ämnena: Om fuktkvoten är för hög innan uppvärmningen 
påbörjas hinner inte temperaturen stiga tillräckligt i ämnena innan böjningen 
påbörjas. Torkar ämnena ut för mycket under uppvärmningsfasen minskar 
ledningsförmågan i strömmen sjunker. I båda fallen blir plasticeringen av träet 
otillräcklig och ämnena går sönder vid böjningen. Om ämnet efter avslutat böjning 
har för hög fuktkvot, rätar det ut sig (radien ökar) vid avlastning. 

 Skadade ämnen eller för mycket vattenånga medför överslag i HF-fältet mellan delar 
av pressen och/eller pressmallen. Detta leder i allmänhet till att processen avbryts. 

Vi övergången till sekvens 3 kvarstår problemet att systemet inte klara att reglera upp 
strömmen till avsedd nivå. Det normala om processen tillåts att fortgå är här att 
strömmen sjunker ytterligare tills det inte längre går att upprätthålla ett HF-fält i 
pressen.  

För att ”rädda” körningen är det lämpligt att bryta processen under sekvens 2, starta om 
sekvens 1 och köra en del av tiden för denna delsekvens. Därefter kan eventuellt 
processen följa avsett program.  

Överslag 
Överslag beror på att HF-fältet (koncentrerat) hittar andra vägar än avsett, vilket innebär 
att processen blir okontrollerbar och måste brytas. Detta kan bero på torksprickor i 
ämnenas ändar som en följd av att de konditionerats för länge, men andra skador på 
ämnena kan också orsaka överslag. Blyhagel som är inneslutna i ämnet har medfört 
överslag.  

Figur 10. Exempel på motsvarande program som visas i figur 9 för styrning av 
  uteffekten från HF-aggregatet vid pressning av bokämnen, men när 
  processen inte fungerar bra.  
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Övrigt 
Nedan beskrivs i punktform ett antal observationer som berör pressningen och HF-
tekniken och som bör beaktas i det fortsatta arbetet. 

1) Någon meter från HF-pressen finns en slipmaskin för putsning av runda ämnen. 
När denna är i drift sprids ett fint slipdamm i närområdet. Dammet kan försämra 
HF-aggregatets funktion om det kommer in i denna enhet. 

2) Viktigt att alla ytor i kopplingar i HF-kretsen hålls rena och fria från oxidering. 
El-fett har i vissa fall använts för att förbättra kontakten, men detta tycks efter en 
tid torka och förlora sin ledande funktion. 

3) För att minska friktionen mellan de i mallen rörliga delarna vid pressningen har 
mallens delar smörjts in med parafinolja. Parafinet kan ge märken på ämnena, 
som dock inte tycks tränga in djupare än att de försvinner vid den efterföljande 
bearbetningen. För att undvika att riskera att parafinet missfärgar slutprodukten, 
samt för att minska kladdet har teflonspray istället använts. Antydningar till att 
teflonet försämrar ledningsförmågan har observerats, men inte kunnat bekräftats. 
(Obel P (Måns) menar att teflonspray inte skall vara ett problem i dessa 
sammanhang) 

4) Trombonens glidbanor smörjdes inledningsvis med vaselin, vilket medförde 
överslag. Numera används teflonspray med gott resultat. 

5) Vid uppvärmningen i pressen frigörs mycket vatten i form av ånga från ämnena. 
Om denna ånga inte förs bort från pressen blir det överslag i HF-fältet. För 
närvarande förs ångan bort med hjälp av tryckluft som kontinuerligt blåses in i 
pressområdet. Detta torde istället lämpligen utföras med någon form av eldriven 
fläkt. 

6) Rengörning av HF-generatorn är mycket viktig för dess funktion. Enligt 
tillverkaren skall invändig rengöring utföras minst var annan vecka och 
luftfiltren skall rengöras dagligen vid drift.  

7) De bokämnen (Arkus) som böjts under augusti månad har i allmänhet fått en 
ojämn böjradie, samt att dragbrott i vissa fall uppkommit ca. 1/3 av längden från 
ändarna. Detta tyder på att pressmallens utformning inte är optimal. 
(aluminiumklacken på dragplåten är en tänkbar orsak) 

8) Om ämnen har fått fel radie efter böjningen brukar det i allmänhet vara antingen 
hela satsen eller hos de ämnen som är placerade mot mallens kanter. 

9) HF-programmet går vanligtvis bättre ju länge som produktionen pågått under 
dagen. Detta beror förmodligen på att mallarna blir varma, vilket kompenseras 
med att strömmen sänks i steg om 0,1 A under dagen, totalt i storleksordningen 
0,5 – 1,0 A. 

10) Temperaturen, mätt på ämnet placerat vid mallens ena kantsida, skall vara minst 
70 – 80 °C innan själva böjningen inleds, annars dras ämnena sönder. (Obs! 
temperaturmätningen högst tveksam) 

11) Om ämnenas temperatur är omkring 80 °C när mallen öppnas (efter ca. 30 
minuter) för urlastning brukar resultatet vara bra. Är temperaturen 100 °C är 
ämnena ofta alldeles för torra.  
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12) Om uppvärmningen av ämnena är bristfällig blir resultatet i allmänhet: 
a) dragbrott på ämnena på grund av otillräcklig plasticering av träet. 
b) Strömmen sjunker under 2 A i presscykelns delsekvens 2, se figur 10. 
c) Om ämnet inte fått dragbrott, så blir radien för liten. 
Om uppvärmningsfasen är för lång, erhålls dragbrott på ämnena som en följd av 
att de är för torra. Därtill uppträder i båda fallen olika former av 
komprimeringsskador på ämnenas tryckta sida. 

13) Björk klarar inte lika hög presshastighet som bok (flow 65 %), utan det har varit 
nödvändigt att sänka presshastigheten för björk (flow 60 %) för att undvika 
kompressionsskador på den tryckta sidan. 

14) När programmet för styrning av HF-fältet övergår från sekvens 2 till sekvens 3 
löser HF:en ut ca. var tredje gång. 

2.4 Efterbearbetning 
Med efterbearbetningen avses här de operationer som ämnena genomgår från att de är 
böjda i HF-pressen tills de skall ytbehandlas. 

Kravspecificering på de komponenter som skall levereras från efterbearbetningen 
Kravspecifikationen för utformningen av de komponenter som lämnar 
efterbearbetningen utgörs av den specifika konstruktionsritningen, se t.ex. figur 1. 
Komponenterna skall därutöver ha en fuktkvot på 6-7 %. 

Bearbetningssteg 
Efter det att ämnena, staplade på pallar, lämnat HF-pressen genomgår de ett antal 
bearbetningsoperationer enligt tabell 5. 

Tabell 5. Operationssteg vid efterbearbetningen. 

Ordnings-
följd 

Bearbetningsoperation Maskin Övrigt 

1 Hyvling av ämnets kantsidor Wadkin GA220 Ca. 3 mm/sida 
2 Putsning av ämnets kantsidor Costa bredbandputs Ca. 0,2 mm/sida 
3 CNC-bearbetning CMS NC-PF/122  
4 Slutputsning på rulle Stenberg putsrulle  

2.5 Ytbehandling 

Ytbehandlingen är det sista steget i tillverkningsprocessen innan komponenten monteras 
samman med övriga delar i den slutliga möbeln. Alla de specifikationer och krav som 
ställts i tidigare produktionssteg skall tillsammans med ytbehandlingens krav resultera i 
en komponent enligt slutkundens specifikation, varken bättre eller sämre.  

Kravspecificering på ämnen som levereras från ytbehandlingen 

Vad gäller dimensioner och formavvikelser gäller samma specifikation som för 
efterbearbetningen, det vill säga konstruktionsritning. För ytbehandlingen finns 
ytspecifikation Kaby 1000. Kaby 1000 är en för Kinnarps intern standard för 
ytbehandling (kulör och ytstruktur) av metaller. Någon motsvarande standard för trä 
finns inte. 
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Kort om  ytbehandlingen 
Ytbehandlingen sker i en till delar robotiserad (sprutningen) ytbehandlingsanläggning. 
Den vattenbaserade lacken sprutas och elektrostatisk påföring används för att förbättra 
täckningen. 

För att den elektrostatiska effekten skall uppnås på trä krävs det att komponenterna har 
en fuktkvot på minst 6-7 %. Är komponenterna för torra erhålls bristfällig täckning på 
ytor skymda för sprutbilden. Uppfuktning av träytan precis före lackering har tillämpats. 
I lackkabin regleras luftfuktigheten till RH 55 % 

Lacken är vattenbaserad i 60/40 blandning (60 % är ny lack 40 % återvunnen). I 
storleksordning 60 % av lacken som sprutas ut fastnar på detaljen. 
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3. Teknisk dokumentation 

3.1 Torkar (Klimatrum) vid Kinnarps 
Kinnarps i Skillingaryd har två torkkamrar, snickeritorkar av fabrikat Lutra, varav en 
används för konditionering av ämnen för HF-processen (konditioneringsdel). Torkarna 
är placerade utomhus under ett skärmtak. 

Fabrikat:  Lutra LU8 ryggvänt 
Byggår:  troligen 1988 
Antal kammare: 2 
Volym:  25 m3/kammare (stapelmått 5200 x 2400 x 2000 mm3) 
Dimensioner  Se figur 11 
Styrning:  Lignomat AT 4 (torkdel) 
   WSAB RIGI DR2 (konditioneringsdel)  
Befuktning:  Dysor (normalt vattentryck) 

  

Figur 11. Torkarna vid Kinnarps i Skillingaryd sedda från sidan. Inmatning av 
  virke sker i pilarnas riktning. Vardera kammarens innermått är: 2700 
  x 3900 x 5700 mm. 

Noterat vid en första inspektion av konditioneringsdelen 
1. Läckage i vattenledning för befuktning. Dysor ej ordentligt rengjorda.  

2. Dåligt isolerad kammare, bl.a. betydande värmeöverföring från torkdelen via 
mellanliggande vägg. (Invändig isolering skall genomföras). 

3. Läckage av ånga genom portar. 

4. Kondensbildning i kammaren. 

5. Flärps saknas. 

6. Luftflödet i allmänhet okontrollerat vid konditionering. 
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3.2 HF-press exkl. mallar 
Nedanstående är utdrag ur teknisk specifikation enligt Ib Obel Pedersen (referens 3). 

Formpressen 
Formpressen består av ett stålstativ med en vertikalt monterad hydraulcylinder för 
applicering av presstrycket, figur 12. Läget för stativets undre del går att ändra i 
vertikalled. I figur 13 visas en ritning för stativet. Hydraulcylinderns maximala 
presskraft är 80 ton. 

 
Figur 12. Press-stativet innan monteringen av transportbanor och HF- 
  utrustning. 

 
Figur 13. Ritning av formpressens stativ. Obel P HF-Formpress 529-17-01. 
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HF-generatorn 
HF-generatorn är av s.k. single-end-system, med jordplan.  

Fabrikat:  Ib Obel Pedersen, TYP T30L 
Inspänning:  3 x 380 V, 50 Hz 
Effektförbrukning: ca. 2 kW viloeffekt (ca. 3 A/fas) 
   ca. 50 kW vid max belastning (ca. 80 A/fas) 
Kondensator:  Dralonic PE140, 14 kVp, 500 pF±20 % R420302 (trombon) 
HF-uteffekt:  ca. 33 kW 
Frekvens:  13,56 MHz 
Vikt:   990 kg 

Jordningen av HF-systemet är mycket väsentlig för systemets funktion. Förutom 
nätkabelns jordledare för jordning av den elektriska utrustningen måste en separat 
jordledare på minst 25 mm2 anslutas till generatorn (på utvändiga ramen) för att få bra 
HF-jordning. ”Bra” HF-jordning innebär att resistansen till jord är lägre än 5 Ω. 

Generatorn har 1 st. trefasventilator för kylning av oscillatorröret, 1 st. enfasventilator 
för kylning av oscillatorn och 2 st. enfasventilatorer för avledning av överskottsvärme. 
Det är av avgörande betydelse för kylningen att rotationsriktningen för dessa är rätt. 

Enligt tillverkaren skall HF-generatorn rengöras invändigt minst varannan vecka, 
antingen med dammsugare eller tryckluft av lågt tryck. Luftfiltren skall rengöras 
dagligen.  

3.3 Mallar 
Mallarna är var och en placerade i stålstativ som dels fixerar de båda halvorna, dels via 
pneumatiska cylindrar kan öppna och stänga mallen, se figur 7. Figur 14 visar några 
mått för grundutförandet av dessa stativ. 

  

  
Figur 14. Utformning av stålstativ i vilka mallarna av plywood är placerade.  
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Själva mallarna är tillverkade av plywoodskivor som är ställda på kant och 
sammanskruvade med genomgående bult (Φ31 i figur 15). Önskad pressform fräses ur 
detta plywoodblock, vars pressytor därefter kläs med en 2 mm aluminiumplåt. På 
mallens båda delar finns anslutningskontakter av mässing för anslutning av HF-fältet (se 
figur 7 höger). Figur 15 visar del av utformningen av mallen för Arcus.  

 

   
Figur 15. Mall för Arcus i vy från mallens kortsida. 

3.4 Övriga instrument 

Resistiv fuktkvotsmätare Bollmann 
Utdrag ur teknisk specifikation enligt AB Sigfrid Stenberg (se referens 4). 

Fabrikat:  Bollmann H-D-I-3.10 
Mätområden:  6 – 100 % fuktkvot för virkesgrupp 4* 
   0 – 80 °C i 5 steg. 

* Bok ingår i virkesgrupp 2 och björk i virkesgrupp 3. 

Värmesökare  

Utdrag ur teknisk specifikation 3M Svenska AB (se referens 5). 

Fabrikat:  3M Scotchram IR60L2 
Mätområden:  30 – 900 °C 
Onogrannhet:  ± 1 % av mätvärdet eller ± 1 °C högsta värdet gäller 
   vid 25 °C: ± 5 °C 
   < 0 °C: ± 2 °C 
Precision:  ± 2 K eller ± 0,75 % 
Våglängdsområde: 8 – 14 µm 
Emissionstal för trä: 0,94 (obehandlat) 
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4. Uppmätning av fuktkvot, dimension och form för ämnen, samt 
förekomst av mögelsporer 

I detta kapitel redovisas ett antal förstudier angående form och fuktkvot för bokämnen 
som tagits ur produktionen under perioden 12 augusti t.o.m. 30 september 2003. 
Mätningar har också genomförts av produktionslokalens klimat (T, RH), samt för att 
fastställa en resistiv fuktkvotsmätares noggrannhet. 

4.1 Ämnets dimension och fuktkvot vid leverans 
Den 30 september 2003 levererades 5 pallar (totalt ca. 2000 stycken ämnen) med ämne 
till Arcus bok från Öveds. Från varje pall togs 10 ämne ut för kontroll av dimension, 
form och fuktkvot. 

Ämnenas dimension låg väl inom de toleranser som angivits.  

Fuktkvoten bestämdes med torrviktmetoden. Varje ämne delades upp i 3 delar i längsled 
och tjocklek, enligt figur 16. Medelfuktkvoten för de nio olika positionerna, samt för 
hela ämnet redovisas i tabell 6 respektive figur 17.  

   
Figur 16.  Uppdelning av ämne till Arcus bok för fuktkvotsbestämning vid  
  leverans 2003-09-30. Provernas position i ämnet benämns a – i. 

Tabell 6. Fuktkvot i Arcus bok för prover enligt uppdelning enligt figur 16. P – position 
  enligt figur 16, u – fuktkvot, σ - spridning, Max/Min – största respektive minsta 
  fuktkvotsmedelvärdet som har mätts upp i aktuell position. 

P u (%) σ Max/Min P u (%) σ Max/Min P u (%) σ Max/Min 
a 20,9 1,7 25,8/17,9 b 21,4 1,7 26,7/18,6 c 21,3 1,8 26,8/18,6 
d 24,9 2,8 32,2/21,0 e 25,2 2,8 33,8/21,4 f 25,1 2,8 32,7/21,1 
g 21,2 2,1 29,3/18,5 h 21,2 2,2 28,8/17,4 I 21,1 1,9 27,8/18,3 
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Figur 17. Medelfuktkvoten i de 50 ämnen som togs ut för leveranskontroll av  
  fuktkvoten 2003-09-30. 
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4.2 Ämnets fuktkvot, dimension och form före böjning 
Mätvärden i tabellerna 7 - 8 och figurerna 18 - 21 är bestämda för ett och samma parti 
bokämnen. Ämnena har under sommaren 2003 förvarats utomhus under tak för att 
sedan konditioneras hos Kinnarps under 11 dygn (Ttorr = 50 °C och ∆= 2 °C, vilket 
motsvarar 18 % jämviktsfuktkvot) och med att ämnena skulle användas i produktion. 

Fuktkvot 
Tabell 7 visar fuktkvoten bestämd genom stickprov tagna från ett antal pallar med 
bokämnen som tagits från konditioneringen in till HF-pressen. Mätningarna har utförts 
med en resistiv fuktkvotsmätare (Bollmann). Medelfuktkvoten är med hänsyn tagen till 
det klimat som var i konditioneringskammaren i nivå med vad man kan förvänta sig 
efter 11 dygns konditionering. Spridningen i medelfuktkvot mellan de olika pallarna är 
dock stor. Detta tyder på att luftflödet i kammaren inte är jämt fördelat. Pall nr. 1 har 
blivit betydligt uppfuktad under konditioneringen och dessutom ojämnt mellan ämnena 
på pallen. Detta berodde troligen på att det var hål i vattenledningen för torkens 
basningssystem.  

Tabell 7. Fuktkvot för bokämnen före böjning. Resitiv fuktkvotsmätning (Bollman).  

Pall Antal stickprov Medelfuktkvot Standardavvikelse 
Nr. (st) (%)  
1 20 29,9 19,4 
2 16 21,5 3,2 
3 12 17,7 1,7 
4 16 21,5 3,2 
5 22 18,4 1,5 
6 22 18,7 1,4 
7 21 18,8 1,8 
8 21 19,2 1,2 

I figur 8 visas fuktkvoten för 20 slumpmässigt valda bokämnen som är tagna direkt från 
konditioneringskammaren. Ämnena har vid fuktkvotsbestämningen delats upp i 
längdriktningen i tre lika delar. Det är inte någon markant skillnad i fuktkvot mellan de 
olika delarna, men spridningen är stor. 
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Figur 18. Medelfuktkvoten för 20 ämnen uppdelade i längdriktningen i tre lika 
  långa bitar. Fuktkvoten är bestämd med torrviktsmetoden. 
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Det kan konstateras att medelfuktkvoten är högre för ämnena där fuktkvoten har 
bestämts med torrviktsmetoden, jämfört fuktkvotsvärdena i tabell 7, där en resistiv 
mätmetod har använts. Detta kan antingen vara en tillfällighet eller beror på att den 
resistiva fuktkvotsmätaren är felkalibrerad, vilket inte tycks vara fallet (se tabell 12). 

Resultaten i tabell 7 och i figur 18 tyder på att man vid HF-pressningen kommer att ha 
stor spridning i fuktkvot mellan de enskilda ämnena i en och samma pressning. Detta 
kan påverka böjningsprocessens resultat negativt, som en följd av att HF-fältet 
koncentreras till mer fuktiga områden. 

Figur 19 visar fuktkvoten för samtliga bokämnen i en pressning, vid fyra enskilda 
pressningar. Fuktkvotens variation mellan ämnen i samma pressningsoperation var i ett 
fall så stor som 7,5 procentenheter.  
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Figur 19. Exempel på variation i fuktkvot före böjning mellan ämnen i en och 

 samma HF-pressning 2003-08-12. Serie 1 – 4 motsvarar fyra 
 pressningar vardera med 21 – 22 ämnen. Ämnena är tagna från skikt  
 1 – 10 i en full pall, direkt från konditioneringen. Resistiv fuktkvots 
 mätare, (Bollmann). 

Dimension för ämnen före böjning 
Tabell 8 visar dimensionerna före böjning för ämnen av bok (Arcus). Ämnena uppfyller 
kravspecifikationen (tabell 1) vad gäller längd och tjocklek, men har ett övermått på i 
medeltal 0,9 mm i bredd.  

Eftersom samtliga ämnen hyvlas före leverans till Kinnarps, skall inte tvärsnitts-
dimensionerna behöva variera mer än någon tiondels millimeter, (vilket de heller inte 
gör vid kontrollmätning vid Öveds). Dimensionsvariationen som redovisas i tabell 8 är 
ett resultat av den fuktkvotsändring som skett i ämnena vid konditioneringen hos 
Kinnarps. 
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Tabell 8. Dimension på ämnen Arcus bok före böjning. 
  Medelfuktkvot 24,4 ±7,8 %.  

Prov  Längd Bredd (L/2) Tjocklek (L/2) 
Nr. (mm) (mm) (mm) 
1 452 53,6 34,8 
2 453 53,6 35,0 
3 453 53,8 35,0 
4 452 54,3 35,1 
5 452 53,7 34,9 
6 452 53,7 34,9 
7 453 53,7 35,2 
8 453 54,1 35,0 
9 452 54,0 35,0 
10 452 53,8 34,9 
11 452 54,0 35,0 
12 452 53,7 35,0 
13 452 54,4 35,2 
14 453 53,8 35,0 
15 452 54,1 35,0 

Medel: 452,3 53,9 35,0 
STD: 0,5 0,2 0,1 

 

4.3 Ämnets fuktkvot, dimension och form efter böjning 
Figur 20 visar medelfuktkvoten efter böjning. Fuktkvoten för 12 ämnen Arcus bok var 
3,3 ±2,1 %, vilket är betydligt lägre än vad som är optimalt för den fortsatta 
bearbetningen av ämnet. 

Vid två kompletterande mätningar av fuktkvoten efter böjning var resultatet liknande; 
5,8 ±4,5 % respektive 5,0 ±1,0 %. 
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Figur 20. Medelfuktkvoten efter böjning för 12 ämnen från fyra pressningar,  
  bestämd med torrviktsmetoden (2003-08-12). 
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Kassationer 
I figur 21 visar andelen kasserade ämnen under några pressningar. Till och med den 20 
augusti hade HF-aggregatet problem med en kondensator, vilket inverkade negativt på 
andelen godkända ämnen. Kassationerna är indelade efter orsak enligt dragbrott, 
kompressionsbrott, felaktig böjningsradie, samt övrigt som kan vara överslag, brända 
ämnen. 

Endast det fel som orsakat kassationen har tagits upp som kassationsorsak. Vid ett 
flertal tillfällen kassationsorsaken har varit dragbrott kunde det observeras 
kompressionsskador på ämnets tryckta sida. Dessa skador bedömdes i allmänhet kunna 
bearbetas bort i efterföljande led. Det skall dock påpekas att sådana skador kan medföra 
fiberresning i ytan hos den färdiga komponenten vid användning. 

Efter att den felaktiga kondensatorn bytts ut låg den totala kassationsnivån på mellan 10 
och 20 % av de ämnen som böjts i HF-pressen.  

4.4 Ämnets långtidsformbeständighet 
En mindre förstudie har genomförts där tio ämnen cyklades i varierande relativ 
fuktighet (RH 40/95 %) vid konstant temperatur 20 °C. Det kunde konstateras att 
ämnena ändrade form vid denna fuktcykling. Dock är det inte möjligt att utifrån denna 
begränsade studien dra några långtgående slutsatser angående ämnenas formstabilitet. 
En utökad studie bör därför genomföras. 
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Figur 21. Kassationer av ämnen efter böjning angivet som andelen av totala  
  antalet ämnen som böjts vid respektive mättillfälle. Antalet   
  pressningar, á 22 ämnen var i kronologisk ordning 9, 4, 12, 2  
  respektive 13. Till och med den 20 augusti hade HF-aggregatet  
  problem med en kondensator. 
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4.5 Klimat i snickeriet 
Temperatur och relativ luftfuktighet (RH) har bestämts under tre olika dagar, vid några 
olika tidpunkter under dagen, tabell 9-10. Mätningarna utfördes vid HF-pressen. 
Klimatet i lokalen under dessa dagar motsvarar en jämviktsfuktkvot hos trä mellan 8 – 
10 %. Befuktningssystemet i lokalen var inställt på 54 % RH, vilket vid 20 °C 
motsvarar 10 % jämviktsfuktkvot (vid  25 °C motsvarar 9,6 % jämviktsfuktkvot). 
Befuktningssystemet hade i allmänhet svårt att hålla inställt börvärde. Detta berodde 
sannolikt på att en ytterport stod öppen för vädring av lokalen på grund av hög 
temperatur. Klimatet i lokalen var tillfredsställande, men ytterligare uppföljningar bör 
genomföras under vinterhalvåret, då klimatet i allmänhet är mycket torrt inomhus. 

 

 

Tabell 9. Uppmätning av relativ luftfuktighet (RH) och temperatur (T) vid HF-pressen den 
12 och 20 augusti 2003. 

Datum: 12 augusti 20 augusti Noteringar 
 RH T RH T  

Klockslag (%) (*C) (%) (*C)  
07:40 58,6 25,1 46,8 24,2 Port vid torkar öppen 
08:40 56,4 26,4 45,5 24,5              - ´´ - 
09:40 55,1 27,0 46,5 23,5              - ´´ - 
10:40 54,5 27,3 44,6 24,3              - ´´ - 
11:40 53,6 27,4 43,4 24,7              - ´´ - 
12:40 52,9 27,4 44,2 25,0              - ´´ - 
14:00 48,6 27,8 43,3 23,5              - ´´ - 
14:40 47,9 27,9 - -              - ´´ - 
Medel: 53,5 27,0 44,9 24,2 9,5 resp. 8,0 % jämviktsfuktkvot 
12:40 58,8 24,3 - - Utomhus under skärmtak vid torkar 
14:40 46,7 26,5 - -              - ´´ - 

 54,0  54,0  Börvärde befuktningssystem 

 

Tabell 10. Uppmätning av relativ luftfuktighet (RH) och temperatur (T) vid HF-pressen den 
15 september 2003. 

Klockslag RH T Noteringar 
 (%) (*C)  

07:10 51,4 21,2 Port vid torkar öppen 
08:30 48,2 22,2              - ´´ - 
10:00 47,1 22,9              - ´´ - 
12:30 43,0 23,3              - ´´ - 
13:30 44,4 23,8              - ´´ - 
15:00 43,9 23,9              - ´´ - 
Medel: 46,3 22,9 Motsvarar 8,3 % jämviktsfuktkvot 
07:10 75,8 13,9 Utomhus under skärmtak vid torkar 
15:00 61,5 17,5              - ´´ - 

 54,0  Börvärde befuktningssystem 
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4.6 Noggrannhet hos resistiv fuktkvotsmätare 
En jämförande mätning har genomförts mellan den resistiva fuktkvotsmätaren 
(Bollman) som används i produktionen och fuktkvotsbestämning enligt 
torrviktsmetoden. Torrviktsmetoden ger i dessa sammanhang korrekt värde av 
fuktkvoten. 

Tabell 11 visar mätvärden för fuktkvot för 20 ämnen av Arcus bok. Provet har delats 
upp i längdriktningen i tre lika delar, varvid fuktkvoten har bestämts med de två 
metoderna för den mittersta delen. Detta har gjorts för att undvika randeffekter på grund 
av att träets ändytor kan ha torkat ut eller fuktats upp, vilket påverkar mätningarna. 

Resultaten i tabell 11 visar att den resistiva fuktkvotsmätaren ger tillförlitliga värden för 
fuktkvot kring 20 % (låg fuktkvot har ej testats, vilket bör göras). Vid fuktkvot över 
fibermättnadspunkten (ca. 30 %) är det inte tillförlitligt att använda den resistiva 
mätaren. 

Man skall aldrig förlita sig på enstaka mätvärden för fuktkvot från en resistiv 
fuktkvotsmätare, utan alltid beräkna ett medelvärde för ett antal mätningar av det parti 
för vilket man vill bestämma fuktkvoten. Det är också viktigt att fuktkvotsmätaren är 
inställd på rätt träslag och temperatur, samt är kalibrerad. Utesluts extremvärdena för 
fuktkvoten i tabell 11 blir medelvärdet för den resistiva mätningen 23,0 % och 23,5 % 
för torrviktsmetoden, vilket stämmer väl överens. 

Tabell 11. Jämförelse av fuktkvot bestämd enligt torrviktmetoden och med resistiv mätare 
(Bollman H-DI-3.10). 

Fuktkvot (%) 
Torrvikts-
metoden 

Resistiv  
mätning 

20,5 19,2 
20,4 20,3 
22,1 25,9 
20,5 20,5 
25,3 33,6 
26,1 33,3 
38,1 97,3 
24,1 38,3 
22,7 23,0 
22,5 28,6 
20,9 18,4 
20,6 18,7 
23,7 25,6 
20,9 20,6 
21,1 20,6 
21,8 21,5 
32,5 21,0 
43,6 71,1 
20,3 18,3 
20,0 21,3 

Medel / STD Medel / STD 
24,4 / 7,8 29,9 / 19,4 
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4.7 Mögel och mögelsporer 
Förekomsten av mögel på ämnen av bok och på pallar som transporterat dessa ämnen 
har varierat under den tid som böjning med HF-processen har pågått. Det har 
förekommit att mögliga ämnen har hanterats i snickeriet och använts vid böjningen. 
Detta har resulterat i att lokalen har kontaminerats med mögelsporer. Mätningar (se 
referens 2) visar på förhöjda mängder mikroorganismer i luften kring HF-pressen.  

Då åtgärder vidtagits för att förhindra att ämnena möglar under lagring, är det troligt att 
de förhöjda värdena är ett resultat av tidigare kontaminering av lokalen. Tabell 12 
sammanfattar analysresultaten enligt mätningar i referens 2, vilket stöder detta. 

 

Tabell 12. Analysresultat från mikrobiologiska analyser av luft och bokämnen  
  genomförda 2003-06-26 (referens 2). 

Prov Provutlåtande 
Luft vid HF-press Förhöjda värden av mögelsporer och bakterier 
Luft vid hyvel (Wadkin) Normala värden av mögelsporer och bakterier 
Luft vid bandputs (Costa) Normala värden av mögelsporer och bakterier 
Bokämnen – äldre material Höga halter av mikroorganismer, mikrobiella skador 
Bokämnen – nytt material Låga halter av mikroorganismer, ej mikrobiella skador 
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5. Slutsatser - områden som behöver utvecklas  

Nedan beskrivs ett antal områden som bör prioriteras i det fortsatta arbetet med att 
förbättra HF-processen för böjning av massivträ.  

5.1 Mögel 
Långvarig eller omfattande hantering av mögligt virke får av hälsoskäl inte förekomma. 

Någon dag innan bokämnena levereras till Kinnarps från Öveds har dessa kapats i båda 
ändarna, samt hyvlats på samtliga fyra sidoytor. Det innebär att den eventuella 
mögeltillväxt som finns på ämnena vid pressningen har uppkommit vid hanteringen hos 
Kinnarps. Mögelsporer finns i stort sett överallt i vår omgivning och kan i allmänhet 
inte förhindras. Gynnsamma förhållanden för mögeltillväxt måste alltså förhindras. 

Förslag: Mögelproblematiken hanteras parallellt med att åtgärder för att minska 
fuktkvotsspridningen tas fram (se 5.2). Ett åtgärdsprogram tas fram för att förhindra 
fortsatta mögelangrepp, samt åtgärder som behöver vidtas för nedsmittade lokaler. 

5.2 Fuktkvoten hos till processen ingående ämnen 
Fuktkvoten hos de ämnen som skall böjas med HF-tekniken är av stor bestydelse. 

Den fuktkvotsspridning som mätts upp i de ämnen som levererades från Öveds 2003-
09-30 motsvarar vad som är möjligt att uppnå i en normal torkprocess vid den aktuella 
fuktkvotsnivån. Möjligheten att ytterligare minska spridningen genom enkla åtgärder 
hos leverantören ses som små.  

Vid Kinnarps måste ämnena lagras under kontrollerade klimatförhållanden som 
motsvarar 23-25 % fuktkvot. Denna lagring kan om den utförs korrekt även fungera 
som en konditionering för att minska fuktkvotsspridningen. 

Förslag: Undersök möjligheterna att förbättra befintlig konditioneringskammare vid 
Kinnarps, i syfte att uppnå så liten spridning i fuktkvot som möjligt. 

5.3 Pressmallens utformning 

Det finns tydliga indikationer (se kap. 2.3) på att pressmallens utformning går att 
förbättra, så att kassationerna minskar. 

Förslag: Undersök vilka möjligheter som finns att förbättra pressmallens utformning, 
samt vilka förväntade effekter detta får. 

5.4 Kontroll och styrning av uppvärmnings-, böjnings- och torkningsfasen 
Det finns idag liten kontroll på vad som sker vid själva böjningsprocessen, det vill säga 
hur parametrarna fukt och temperatur i träet samverkar i tiden med HF-fältet. För at 
kunna optimera processen är det nödvändigt att få ökad kunskap inom området. 

Förslag: Ta fram en plan för hur detta arbete skall kunna bedrivas vidare, samt inled 
förstudier för mätning av temperatur och fuktkvot i ämnena under processen. 
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5.5 Formstabilitet hos slutprodukter 
Den förstudie som genomförts (kap. 4.4) tyder på att långtidsformstabiliteten hos 
slutprodukten påverkas av variation i omgivande klimat. Detta är av stor betydelse för 
slutproduktens funktion och ett förhållande som man bör ha kontroll på.  

Förslag: Ta fram en plan och genomför långtidstester för olika böjda komponenter. 
Genomför jämförande undersökningar med andra metoder för att få fram motsvarande 
produkt. 
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Bilaga: Varuinformationsblad SinestB* (Träskyddsmedel för 
doppning trä) 

BASF AB 
Varuinformationsblad 
enligt 91/155/EG 
 
BASF Varuinformationsblad S1 00267-JSK (S/SV) 
Datum / omarbetad: 2000-03-03 Version 2.00 
Produkt: SINESTO* B 
(Datum: 2001-08-23) 
 
1. Namnet på produkten och företaget 
SINESTO* B 
Företag: 
BASF AB 
Haraldsgatan 5 
SE-413 14 Göteborg 
Tel.: 031 63 98 00 
E-Mail: product-safety.se@basf-ab.se 
Nödfallsinformation: 
Tel.: 031 63 98 00 
 
2. Sammansättning/ämnenas klassificering 
Kemisk benämning 
Träskyddsmedel: 
organiskt salt, oorganiska salter i vattenlösning 
Farliga ämnen 
CAS-nr. 80011-31-8 N-alkyltrimetylammoniumklorid (C8-C18) 
Halt: 14 % vikt Farosymbol: Xn 
R-fraser: 22-36/38-43 
CAS-nr. 19766-89-3 Natrium-2-etylhexanoat 
Halt: 26 % vikt Farosymbol: 
R-fraser: 
CAS-nr. 1303-96-4 Borax 
Halt: 5,2 % vikt Farosymbol: 
R-fraser: 
 
3. Farliga egenskaper 
Särskilda upplysningar beträffande hälsa och miljö: 
Xn - Hälsoskadlig 
Farligt vid förtäring. 
Irriterar ögonen och huden. 
Kan ge allergi vid hudkontakt 
Sverige se 15 
 
4. Första hjälpen 
Allmänna råd: 
Tag omedelbart av nedsmutsade kläder. 
Vid hudkontakt: 
Tvätta grundligt med tvål och vatten. 
Stänk i ögon: 
Skölj omedelbart med rinnande vatten i 15 minuter, särade ögonlock, 
kontakta ögonläkare. 
Vid förtäring: 
Skölj omedelbart munnen och drick därefter rikligt med vatten, 
framkalla ej kräkning, kontakta läkare. 
 
           
5. Åtgärder vid brand 
Lämpliga släckningsmedel: 
Vatten, pulver, skum, koldioxid (CO2). 
Använd friskluftsmask vid brandbekämpning. 
 
6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp 
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Personliga skyddsåtgärder: 
Sörj för lämplig ventilation. 
Skyddsåtgärder- miljö: 
Förhindra att produkten kommer ut i mark och vattendrag. 
Saneringsåtgärder: 
Tag upp med absorberande material (t. ex. sand, kiselgur, 
syrabindare/syraneutraliserare, universalbindare, sågspån) 
 
7. Hantering och lagring 
Hantering 
Vidtag lämpliga skyddsåtgärder. Ät, drick eller rök ej under 
hanteringen. Får ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller 
djurfoder. 
Lagring: Lagras frostfritt. 
 
8. Begränsning av exponeringen / personliga skyddsåtgärder 
Tilläggsinformation över den tekniska anläggningens utformning 
(se 7) 
Komponenter med arbetsplatsrelaterade gränsvärden, som skall 
kontrolleras 
dinatriumtetraborat 
Personlig skyddsutrustning 
Andningsskydd: Friskluftsmask vid sprayning. 
Handskydd: Plast eller gummihandskar 
Ögonskydd: Skyddsglasögon 
Skyddskläder: Hel skyddsdräkt som skyddar mot kemikalier. 
Allmänna skydds- och hygienåtgärder: 
Vid handhavande av kemikalier beakta allmänna försiktighetsåtgärder. 
 
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 
Form: vätska 
Färg: ljust gul, klar 
Lukt: svag 
Smältpunkt: -18 ’C 
Kokpunkt: 100 ’C 
Densitet: (- ’C) 1,072 g/cm3 
Löslighet i vatten: helt blandbar 
pH: (vid g/l, -’C) 13 (ca) 
 
10. Stabilitet och reaktivitet 
Förhållanden att undvika: 
Skyddas för frost. 
Ämnen att undvika: 
aluminium, tenn, zink, koppar 
Farliga sönderdelningsprodukter: 
 
11. Toxikologisk information 
Akut toxicitet 
LD50/oral/råtta: 1500 mg/kg 
LD50/dermal/råtta: >2000 mg/kg 
Primär hudirritation/kanin/: Irriterande 
Primär slemhinneirritation/kaninöga/: Irriterande 
Har sensibiliserande effekt vid hudkontakt. 
Borföreningar har vid upprepad dosering till försöksdjur orsakat 
skador på reproduktionsorganen. 
12. Ekotoxikologisk information 
Fisktoxicitet (akut): 
LC50/Carassius auratus/: 6,8 mg/l/96h 
Dafniatoxicitet (akut): 
EC50 (24 h): 0,15mg/l 
EC50 (48 h): 0,15mg/l 
Beakta lokala avloppsbestämmelser. Låt ej produkten komma ut i miljön 
under okontrollerade former. 
 
13. Avfallshantering 
Produkt: 
Skall slängas eller brännas i enlighet med lokala föreskrifter. 
Förorenade förpackningar: 
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Förpackningar som ej kan rengöras skall destrueras på samma sätt som 
innehållet. 
Sida 4 av 5 
BASF Varuinformationsblad S1 00267-JSK (S/SV) 
Datum / omarbetad: 2000-03-03 Version 2.00 
Produkt: SINESTO* B 
 
14. Transportinformation 
Landtransport 
ADR/RID Klass: 8 Siffra/bokstav: 66c) 
Varningsskylt Faro-nr: Ämnesnr.: 
UN-No: 1760 
Korrekt teknisk benämning: frätande organisk vätska, n.o.s., 
Na-2-etylhexanoatlösning 
Anmärkningar: 
Sjötransport 
IMDG/GGVSee Klass: 8 UN-No: 1760 PG: III 
EMS: 8-15 MFAG: 760 
Marine pollutant: 
Korrekt teknisk benämning: corrosive organic liquid, n.o.s., solution 
of Na-2-ethylhexanoate 
Anmärkningar: 
Flygtransport 
ICAO/IATA Klass: 8 UN/ID-Nr.: 1760 PG: III 
Korrekt teknisk benämning: corrosive organic liquid, n.o.s., solution 
of Na-2-ethylhexanoate 
Anmärkningar: 
Ytterligare information 
 
15. Gällande bestämmelser 
Märkning enligt EG:s direktiv 
Xn - Hälsoskadlig 
Innehåller: 
N-alkyltrimetylammoniumklorid (C8-C18) 
Natrium-2-etylhexanoat 
Borax 
R22 - Farligt vid förtäring. 
R36/38 - Irriterar ögonen och huden. 
R43 - Kan ge allergi vid hudkontakt. 
S24/25 - Undvik kontakt med hud och ögon. 
S26 - Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten (i 15 
minuter) och kontakta läkare. 
S28 - Vid hudkontakt, tvätta genast noggrant med . 
S29 - Töm ej i avloppet. 
S53 - Undvik exponering- begär specialinstruktioner före användning. 
 
Nationella föreskrifter 
Sverige 
Bekämpningsmedel 
Klass 2 Reg nr 3697 
Xn - Hälsoskadlig 
Riskupplysningar och skyddsanvisningar 
R21/22 - Farligt vid hudkontakt och förtäring. 
R41 - Risk för allvarlig ögonskada. 
R43 - Kan ge allergi vid hudkontakt. 
R63 - Möjlig risk för fosterskador. 
Vid hantering av medlet och av nybehandlat virke 
Vid lucköppning efter avslutad impregnering 
S36/37 - Använd skyddskläder och skyddshandskar. 
Använd lämpligt andningsskydd (Filter P2 (för fasta och vätskeformiga 
partiklar) (DIN 3181)) 
S26 - Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten (i 15 
minuter) och kontakta läkare. 
S28 - Vid hudkontakt, tvätta genast noggrant med tvål och vatten. 
Särskilda miljörisker 
R50 - Mycket giftig för vattenorganismer. 
Användningsområde 
Mot blånad och mögel på nysågat virke. 
För doppning och tryck- och vakuumimpregnering. 
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Endast för industriellt bruk. 
All annan användning är otillåten. 
 
16. Övrig information 
Lodräta streck i vänster marginal markerar ändringar från föregående 
version. 
Informationen baseras på vår nuvarande kunskap, och garanterar därför 
ej särskilda egenskaper. Mottagare av vår produkt ansvarar för 
iakttagande av gällande lagar och föreskrifter. 

 


