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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att mätningar under processens gång försöka 
bestämma temperatur och fuktkvot i ämnen av Arcus bok, samt att relatera dessa 
faktorer till skador hos ämnena. 

Temperaturen stiger till ca. 90°C under processen, samtidigt som fuktkvoten sjunker till 
4 %.  

Temperaturen varierar i ämnenas längdriktning. Den maximala 
medeltemperaturskillnaden två är mellan 4,1 och 9,7°C. Ämnena är kallare ändarna, 
vilket beror på att avdunstningen är störst från virkets ändytor.  

Andelen ämnen som inte blir godkända enligt uppställd kravspecifikation varierar 
beroende på när processen avbryts. För tidigt avslutad process leder till fel form hos 
ämnen. Om processen pågår för länge blir ämnen mycket torra och andelen ämenen med 
dragbrott ökar. 

En mindre undersökning presenteras i rapportens bilaga, där ändträförsegling av ämnen 
med vax studeras för att se om detta ger mindre skador vid böjprocessen samt högre 
slutfuktkvot hos ämnena.  

Det gick inte att finna någon inverkan av ändträförsegling med vax på skador som 
uppstår vid böjningen eller slutfuktkvoten hos ämnena. Vaxet gav en viss missfärgning 
av i ändträområdet hos de böjda ämnena. 
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Bakgrund 

Andelen ämnen av Arcus bok som av någon orsak inte blir godkända efter det att de 
formats i HF-pressen är för hög. Dessutom är slutfuktkvoten i allmänhet mycket låg (3 - 
4 %). Temperaturen och fuktigheten i de ämnen som skall böjas är två högst väsentliga 
parametrar för processen och för utformning av den utrustning som skall användas. Hur 
dess parametrar varierar under processen är i stort sett okänt. Endast start och 
slutfuktkvot, samt i vissa fall träytans temperatur är känd.  

Syfte och mål 
Syftet med denna undersökning är att mätningar under processens gång försöka 
bestämma temperatur och fuktkvot i ämnen av bok (Arcus bok), samt att relatera dessa 
faktorer till skador hos ämnena. 

Målet är att få fram underlag för att förbättra processen för HF-böjning och specifikt 
förbättring av verktygen. 

Generell beskrivning av 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.  

Figur 1 visar ett program som används vid böjning av Arcus bok, dels som program 
(börvärde), dels som faktiska ärvärden. Vid uppvärmningen, som sker under de första 
310 sekunderna i figur 1, stiger strömmen under de första 30 sekunderna till inställt 
börvärde. Därefter ligger strömmen på denna nivå (± 0,1 A) under resterande tid.  

Vid böjningen går pressen går ihop. Styrsystemet har svårt att reglera strömmen till 
önskat värde, på grund av att avståndet mellan HF-elektroderna  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 1. Program för styrning av uteffekten från HF-aggregatet vid pressning av 
ämnen till Arcus bok. 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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Material och metod 

Material 
Till försöken har ämnen till Arcus bok använts. Ämnena levererades från Öveds 2003-
09-30 och har därefter konditionerat vid Kinnarps dess att försöken genomfördes 2003-
10-07, respektive 2003-10-15. Konditioneringen genomfördes i klimatrummet i 
Skillingaryd vid klimatet Ttorr = 45 °C och Tvåt = 44,5 °C, vilket motsvarar 24,4 % 
jämviktsfuktkvot. Medelfuktkvoten för samtliga ämnen innan böjning var 21,8 ±2,3 %. 

Mätningar av fuktkvot och temperatur 
Fuktkvot och temperatur har bestämts för de enskilda ämnena vid olika tidpunkter av 
HF-processen genom att processen har avbrutits och mätningar har utförts på ämnena. 
Fuktkvoten har bestämts genom torrviktsmetoden och anges som medelfuktkvot för 
hela ämnet. Temperaturen har bestämts genom att ett hål har borrats till ämnets halva 
tjocklek, varefter en insticksgivare för temperatur har placerats i hålet. 
Temperaturmätaren var av märket Testo 110. 

Temperaturen har bestämts dels i ämnets längdriktning, dels efter det att det konstaterats 
att temperaturvariationen i längdled var liten endast vid ämnets halva längd. I det senare 
fallet har mätningen alltså genomförts i ämnets mitt vad avser längd, bredd och tjocklek. 

Felaktigheter hos ämnena har dokumenterats. Som felaktighet definieras avvikelser från 
kravspecifikationen vad avser form och skador. Därmed har även ämnen som inte har 
böjts ansetts som felaktiga. Avvikelse i böjningsradie har bestämts utifrån en tolk, där 
avståndet mellan ämnet och tolk har bestämts i ämnets båda ändar och ett medelvärde 
beräknats för dessa två mätningar, eller vid ämnets halva längd. 

De HF-program som har använts vid försöken har utgått från program som ansetts 
fungera bra vid böjning av Arcus bok. 
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Resultat med kommentarer 

Nedan presenteras resultat från genomförda mätningar. I anslutning till resultaten anges 
datum som kan användas att spåra ursprunglig mätdata. 

Temperaturvariation i ämnets längdriktning 
I figur 2 visas temperaturvariationer i ämnenas längdriktning för några olika tidpunkter 
av HF-processen. Varje kurva utgör medelvärde för temperaturen hos tre ämnen (t = 
250 s, 12 ämnen) tagna från verktygets ändar (ämne nr 1 och 21), samt mitt i verktyget 
(ämne nr 10). Några systematiska skillnader i temperatur beroende på ämnenas 
placering i verktyget har inte gått att påvisa.  

Tabell 1 återger det program som använts. 

Temperaturen varierar i ämnenas längdriktning. Den maximala 
medeltemperaturskillnaden (tmax – tmin) för grupperna i figur två är mellan 4,1 och 9,7 
°C, vilket får anses måttligt med hänsyn till den mätmetod som använts.  

Ämnena är kallare ändarna (gäller ej t = 870 s), vilket beror på att avdunstningen är 
störst från virkets ändytor. Detta stöds av mätningarna vid t = 31 min. som uppvisar en 
större temperaturgradient i längdriktningen än övriga mätningar. 

Utseendet på kurvan för mätningen t = 870 s i figur 2 är förorsakat av avvikande 
temperatur i ett ämne. Detta ämne har en kraftig temperaturgradient (99,0 – 122,1°C). 
Orsaken till detta har inte gått att fastställa. De två övriga ämnena i denna mätserie 
uppvisar liknade temperaturfördelning som övriga mätningar. Skillnader i 
temperaturnivå mellan de olika mätningarna beror på att ämnena varit under olika lång 
tid av uppvärmning och i ett fall (t = 31 min) avkylning. 

 

 

  

Figur 2. Temperaturfördelning i ämnets längdriktning för Arcus bok vid olika 
  tidpunkter från det att HF-värmningen har inletts, t=0, (2003-10-07). 
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Tabell 1. HF-program som använts vid temperaturmätningar i Arcus bok, figur 2. 

Sekvens Strömstyrka (A) Tid (s) Presshastighet FLOW %) 
Uppvärmning 4,0 250 Se not. 1 
Böjning 3,5 160 63 
Torkning 3,0 360 Se not. 2 
1) t = 330 s för mätningarna 870 s respektive 330 s i figur 2. 
    t = 270 s för mätningarna 270 s i figur 2 
2) t = 380 s för mätningarna 870 s respektive 330 s i figur 2. 

Temperatur och fuktkvot 
Figur 3 visar temperatur och fuktkvot under HF-processen för Arcus bok. Värdena är 
medelvärden för 21 ämnen vid varje mättillfälle (punkter på diagrammen i figur 3). 
Temperaturen är bestämd i ämnets mitt vad avser längd, bredd och tjocklek. HF-
programmet som använts vid mätningarna återges i tabell 2.  

I figur anges också skadefrekvensen, dvs. andelen ämnen som inte uppfyller 
kravspecifikationen, om processen avbryts vid den specifika tidpunkten. 

 

Tabell 2. HF-program som använts vid temperaturmätningar i Arcus bok, figur 3. 

Sekvens Strömstyrka (A) Tid (s) Presshastighet FLOW %) 
Uppvärmning 4,0 260  
Böjning 3,5 120 63 
Torkning 3,0 360  

 

 

 
Figur 3. Temperatur och fuktkvot i ämne Arcus bok vid olika tidpunkter  
  av HF-processen, samt skadefrekvensen, dvs. andel ämnen som  
  inte klarar uppställda krav för skador eller form, om processen  
  skulle avbrytas vid den specifika tidpunkten, (2003-10-15). 
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Från figur 3 kan följande konstateras: 

Uppvärmningsfasen: Temperaturen stiger kontinuerligt från ca. 25 °C till 80 °C, 
samtidigt sjunker fuktkvoten från drygt 21 % till 14 %. Skadefrekvensen är per 
definition 100 % eftersom böjningen inte har inletts. 

Böjningsfasen: Temperaturen sjunker några grader, medan fuktkvoten fortsätter att 
sjunka kraftigt. I böjningens slutskede är fuktkvoten nere på 10 %. Om processen 
avbryts när böjningen är slutförd, skulle inget ämne klara uppställd kravspecifikation 
(skadefrekvensen är 100 %). 

Torkningsfasen: Torkningsfasen syftar till att sänka fuktkvoten till rätt nivå, så att ämnet 
låses i önskad form. Fuktkvoten fortsätter att sjunka ju längre torkningen pågår. Dock 
minskar uttorkningshastigheten ju torrare ämnet blir. Temperaturen stiger från ca. 80 °C 
till ca. 90 °C sett under hela torkningsfasen (360 s). Under de första 200 sekunderna av 
torkningen är skadefrekvensen, om processen skulle avbrytas, 100 %. Därefter sker en 
tydlig minskning ned till 20 %. Får torkningen därefter fortsätta kommer skadorna att 
öka för att då processen avbröts vara uppe i 40 %. 

Resultaten i figur 3 visar att det finns en optimal tidpunkt eller tidsintervall inom vilket 
processen skall avbrytas för att dels minimera skadorna, dels för att få rätt slutfuktkvot. 
Tillfället när processen skall avbrytas är naturligtvis beroende av processparametrarna. 

Figur 4 visar fördelningen av de olika skador som uppkommit på ämnena vid HF-
processen. Under uppvärmningsfasen är ämnena oböjda och blir därmed klassade som 
skadade på grund av för stor radie. Ytterligare en tänkbar skadeorsak under denna fas, 
som dock inte har uppträtt vid detta försök, är att ämnena sprängs av den utträngande 
vattenångan. 

Avbryts processen efter böjningsfasen är den huvudsakliga skadeorsaken att ämnena 
inte håller formen (för stor radie). Vissa ämnen har också fått dragbrott och 
kompressionsskador. Dessa skador ökar om uppvärmningsfasen pågår för länge. 

Under torkningen avtar skador som en följd av för stor radie till dess att den 
skadeorsaken helt uteblir. Fortsätter torkningen ökar andel skador förorsakade av 
dragbrott och till viss del kompression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Skadefrekvens för Arcus bok som uppkommer då HF-processen avbryts 
  vid olika tidpunkter. HF-program enligt tabell 2 och temperatur och 
  fuktkvotsföredelning enlig figur 3, (2003-10-15). 
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Figur 5.  Avvikelse från rätt böjningsradie hos Arcus bok, beroende på när HF-
  processen avbryts. Tiden anger tid enligt HF-program i tabell 2. Vid 
   t = 380 s inleds torkningsfasen. 

Figur 5 visar hur avvikelsen från rätt böjningsradie varierar med tiden. 

Figurerna 6 och 7 visar hur temperatur och fuktkvot varierar mellan de enskilda ämnena 
i varje pressning (batch). Nivåerna varierar mellan de olika batcherna på grund av att 
HF-processen pågått under olika lång tid. 

Temperaturen, figur 6, uppvisar ett zig-zagmönster där var annat ämne har något lägre 
respektive något högre temperatur. Orsaker till detta har ännu inte undersökts. Den 
svagt avtagande temperaturnivå mot högre lägesnummer i verktyget beror på att ämnena 
med högt nummer har hunnit svalna något innan mätningen genomfördes. 
Temperaturmätningen genomfördes konsekvent så att ämne nr. 1 mättes först och 
därefter i ökande nummerordning. Ämne nr. 1 är placerat i mallens vänstra sida sett i 
processens transportriktning. Fuktkvotsvariationen bör undersökas närmare, speciellt 
slutfuktkvot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Figur 6. Temperatur i ämnen av Arcus bok beroende av var i pressmallen ämnet 
är placerat. Beteckningarna 4–10 avser batcher á 21 ämnen. 
Försökstillfälle 2003-10-15. 
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Figur 7. Fuktkvot i ämnen av Arcus bok beroende av var i pressmallen ämnet är 
placerat. Nr. 4–10 avser batcher á 21 ämnen, (2003-10-15). 
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Bilaga 1: Inverkan av ändträförsegling med vax på fuktavgången och 
skador vid HF-böjning av Arcus bok. 

Syfte och mål 
Syftet med denna undersökning är att undersöka om ändträförsegling med vax hos de 
ämnen som används för massivträböjning med HF-värmning ger mindre skador vid 
böjprocessen, samt högre slutfuktkvot hos ämnena. Målet är att få fram underlag för att 
förbättra processen för HF-böjning och specifikt öka kunskapen om parametrar som rör 
ingående material. 

Material och metod 

Material 
Till försöken har ämnen Arcus bok använts. Ämnena levererades från Öveds 2004-01-
12 och förvarades inplastade på pall utomhus vid Kinnarps till dess att försöken 
genomfördes 2004-01-14. Temperaturen utomhus var strax under noll grader och 
ämnena togs in i lokalen en timme innan försöket påbörjades. Ämnenas yttemperatur 
när HF-processen inleddes var 0°C. Medelfuktkvoten för samtliga ämnen innan böjning 
var 23,0 ±2,3 %. 

Totalt testades 126 ämnen, varav hälften hade ändförseglats med vax av den typ som 
används vid ändförsegling av lövträ. Varje batch omfattade 21 ämnen. 

Pressning, samt mätningar av fuktkvot och temperatur 
Fuktkvot och temperatur bestämdes för de enskilda ämnena innan HF-processen 
startades respektive efter att den avslutats. Fuktkvoten har bestämts genom 
torrviktsmetoden och anges som medelfuktkvot för hela ämnet. När ämnena placerades i 
verktyget bestämdes yttemperaturen (3M Scotschtrak IR60L2). Temperaturen efter 
böjningen bestämdes genom att ett hål har borrats till ämnets halva tjocklek, varefter en 
insticksgivare för temperatur har placerats i hålet. Temperaturmätaren var av märket 
Testo 926. 

Felaktigheter hos ämnena har dokumenterats; dragbrott respektive tryckskador, samt 
felaktig böjradie. Som felaktighet definieras avvikelser från kravspecifikationen vad 
avser form och skador. Avvikelse i böjningsradie har bestämts utifrån en tolk. 

De HF-program som har använts vid försöken har utgått från program som ansetts 
fungera bra vid böjning av Arcus bok. I tabell ett återges programmen för respektive 
testomgång (batch). 

Tabell 1 . Program för pressningen (HF-fält och pressningshastighet) som används i försöken. 

Batch Ström A Tid A Ström B Tid B Flow B Ström C Tid C Total tid 
 (A) (s) (A) (s) (%) (A) (s) (s) 

1 ej vaxad 4,0 300 3,0 120 63 3,0 350 770 
2 vaxad 4,0 280 3,0 140 63 3,0 350 770 
3 ej vaxad 4,0 300 3,0 140 63 3,0 350 790 
4 vaxad 4,0 250 3,0 140 63 3,0 340 730 
5 ej vaxad 4,0 290 3,0 180 63 3,0 340 810 
6 vaxad 4,0 260 3,0 140 63 3,0 340 740 
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Resultat med kommentarer 
Nedan presenteras resultat från genomförda mätningar. I anslutning till resultaten anges 
datum som kan användas att spåra ursprunglig mätdata. 

Temperatur och slutfuktkvot 
Tabell 2 visar resultaten från bestämningen av temperatur och fuktkvot. Det går inte att 
finna någon avgörande skillnad i slutfuktkvot mellan ämnen med respektive utan 
ändträförsegling med vax.  

Med hänsyn till rådande skillnad i total processtid (total tid i tabell 2) uppvisar proverna 
inte någon för böjningen avgörande skillnad i sluttemperatur. 

Tabell 2 . Fuktkvot och temperatur hos ämnen (Arcus bok) utan respektive med 
ändträföresegling med vax. 

6 batcher á 21  
ämnen 

Total 
tid (s) 

 Fuktkvot före 
böjning (%) 

Fuktkvot efter 
böjning (%) 

Temperatur vid 
totaltid (°C) 

1 ej vaxad  770 Medel: 23,7 4,4 127,4
  Std: 2,2 1,1 8,9
3 ej vaxad 790 Medel: 24,8 5,7 116,5
  Std: 2,7 0,9 7,9
5 ej vaxad 810 Medel: 23,5 4,2 127,0
  Std: 2,2 1,1 4,9
2 vaxad 770 Medel: 22,0 4,7 121,6
  Std: 1,4 1,1 11,3
4 vaxad 730 Medel: 21,6 4,6 118,9
  Std: 1,5 0,9 7,2
6 vaxad 740 Medel: 22,5 5,1 117,6
  Std: 2,2 0,7 8,1

Skador hos ämnena efter böjning 

Tabell 3 visar de skador som observerats efter att ämnena böjts. Resultaten visar inte på 
några systematiska skillnader mellan ämnen med respektive utan vax. 

Tabell 3 . Uppmätta skador efter böjning av ämnen Arcus bok.  

6 batcher á 21  
ämnen 

Antal 
dragbrott

Andel 
dragbrott 

1 ej vaxad  9 43% 
3 ej vaxad 3 14% 
5 ej vaxad 0    0 % 
2 vaxad 5 24 % 
4 vaxad 3 14 % 
6 vaxad 4 19 % 
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Övrigt 
För de ämnen som ändträförseglats med vax observerades hos I stort sett samtliga 
ämnen en missfärgning i området ca. 1 – 3 cm från vardera änden på ämnet, figur 1. Hur 
denna missfärgning påverkar slutproduktens kvalitet har inte undersökts vidare. 

 
Figur 1. Missfärgning av träet hos Arcus bok på grund av ändträförsegling  
  med vax. 

Slutsats 
Det gick inte att finna någon inverkan av ändträförsegling med vax på skador som 
uppstår vid böjningen eller slutfuktkvoten hos ämnena. Däremot gav vaxet upphov till 
en viss missfärgning av i ändträområdet hos de böjda ämnena. 

Vaxning som ändträförsegling bör inte ses som ett prioriterat område för att försöka få 
en mer kontrollerad HF-process vad avser fuktkvoten i ämnena. 

 


