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Sammanfattning 

Denna studie behandlar inverkan av felaktig belimning av faneren vid tillverkning av 
skiktlimmade sittskal av bok och björk. Tre olika sätt att belimma faneren testades: 

1) Jämn limmängd över hela fanerarket. 

2) Ökad limmängd på ett över faneret diagonalt område. 

3) Ökad limmängd på ena halva av faneret i dess längdriktning. 

Faner av bok och björk med dimensionen 1055 x 500 mm2, togs ut ur den ordinarie produktionen 
och konditionerades vid klimatet 20°C och 20 % relativ luftfuktighet (RF) under 30 dygn, vilket 
motsvarar en jämviktsfuktkvot på 4,5 %. 15 sittskal av respektive provgrupp tillverkades, dvs. 
totalt 90 sittskal.  

Skevhet och så kallad spring-back uppmättes direkt efter pressningen, efter konditionering i torrt 
klimat (20°C /18 % RF), efter uppfuktning i 20°C /90 % RF, samt efter en påföljande torkning 
och konditionering i torrt klimat (20°C /20 % RF). 

Undersökning visar tydligt att en måttlig variation över de enskilda fanerarken av pålagd mängd 
lim inte har en avgörande betydelse för hur formpressade produkter deformeras efter pressningen. 
Denna slutsats görs med reservation för att endast en limtyp (karbamidlim) och ett 
uppvärmningssystem (eluppvärmning, trögt verktyg) har testats. 

Resultaten antyder att avvikande fiberorientering hos faneren i sittskalen kan vara orsaken till ökad 
skevhet. 
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Inledning 

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

Vid en tidigare genomförd studie observerades att operatörerna vid pressningen av de skiktlimmade 
sittskalen (figur 1) hade olika arbetssätt vid belimningen av faneren i valslimspridaren. Vissa 
operatörer matade igenom fanerarken i stort sett parallellt med matningsriktningen, medan andra lät 
faneret passera diagonalt genom limspridaren. Det senare kan leda till att limspridningen blir ojämn 
över fanerarkets yta. En annan iakttagelse är att när limspridarna blir slitna i lagren kan valsarna 
förlora parallelliteten, vilket kan ge mer lim på en sida. Oberoende av orsaken till den ojämna 
limspridningen är det av intresse att få reda på om ojämn limspridning kan medföra ökade 
deformationer hos de skiktlimmade produkterna. 

Syfte med undersökningen 

Syftet med den nu genomförda undersökningen var att fastställa om och i vilken grad ojämn 
belimning av faneren inverkar på spring-back och skevhet skiktlimmade sittskal. 

 

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



 2

Material och metod 

Faner 

Faner av bok och björk med dimensionen 1055 x 500 mm2, togs ut ur den ordinarie produktionen. 
Ytfaneren hade tjockleken 1,0 mm och övriga faner tjockleken 1,5 mm. Björkfanerens ursprungsland 
var Finland och bokfaneren kom från Ungern.  

Samtliga faner konditionerades vid klimatet 20°C och 20 % relativ luftfuktighet (RF) under 30 dygn, 
vilket motsvarar en jämviktsfuktkvot på 4,5 %. 

Produkt 

Sittskal modell VISIT 180 har använts i undersökningen, figur 1. Sittskalen är, till skillnad mot 
tidigare undersökningar, uppbyggda av 9 stycken faner; 2 stycken längsgående (L)1 ytfaner med 1,0 
mm tjocklek, 3 stycken tvärgående spärrfaner (T) med tjockleken 1,5 mm, 4 stycken längsgående 
faner med tjockleken 1,5 mm. Ordningsföljden för faneren var L-L-T-L-T-L-T-L-L. Sittskalen 
tillverkas i den form som fanerarkens dimensioner ger, för att sedan CNC-bearbetas till den slutliga 
formen.  

Tabell 1 visar de olika provgrupperna. Totalt tillverkades 90 sittskal och användes i undersökningen. 
Provgrupperna 1 och 2 har använts som referenser, det vill säga en så jämn limspridning som möjligt 
är har försökt erhållas på fanerytorna. 

Gruppen 3−6 användes för att kontrollera effekten av felaktigt inställd limspridare. Grupp 3 och 4 för 
att kontrollera vad som sker om faneren inte stoppas i vinkelrätt i förhållande till limspridaren vid 
limpåläggningen. Att inte stoppa i faneren vinkelrätt kan bero på att man vill slita på en bredare yta av 
limspridaren. Grupp 5 och 6 fick mer lim applicerat mot ena sidan av sittskalet i längdriktningen1. 

Tabell 1. Provgrupper vid försöken. 
Prov- 
grupp 

Sittskal 
nr. 

Antal  
sittskal 

Träslag Limspridning 

1   1−15 15 Bok 165 g/m2, jämn påläggning av lim 

2 16−30 15 Björk 165 g/m2, jämn påläggning av lim 

3 31−45 15 Björk Extra lim pålagt diagonalt vänster rygg och höger sits 

4 46−60 15 Bok Extra lim pålagt diagonalt vänster rygg och höger sits 

5 61−75 15 Bok Extra lim pålagt på vänster sida 

6 76−90 15 Björk Extra lim pålagt på vänster sida 

Tillverkning och lim 

Sittskalen med nummer 1−56 limmades dag 1 (2005-06-28) och övriga limmades dagen efter. Den 
limmängd som påfördes faneren i provgrupp 1 och 2 bestämdes för ett antal representativa fanerark. 
Pålagd limmäng provgrupp 1 och 2 var 165 g/m2, vilket innebär att varje limfog hade en limmängd 

                                                 

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



 3

på 165 g/m2. För grupperna 3−6 var den totala påförda limmängden i stort sett lika, men fördelningen 
av limmet på fanerarken var ojämn enligt tabell 1. Efter pressningen placerades sittskalen på pallar 
och med några centimeters luftspalt mellan varje sittskal. Figur 2 visar belimningen. 

Tillverkningen av sittskalen genomfördes med hjälp av traditionella plywoodformar, med 
eluppvärmning. Verktygets pressytor var klädda med ca. 2 mm tjock aluminiumplåt. 
Medelpresstrycket över fanerarken vid formningen var i storleksordningen 0,8 MPa (oljetryck 
120−130 kg/m2, 2 kolvar med φ=150 mm och faneryta 1050x500 mm2). Ett karbamidlim från Casco 
Products användes vid försöken (lim Cascorit 1274, härdare 2584).  

Vid pressningen av sittskalen var medelvärdena för temperatur och RF i produktionslokalen under de 
två dagarna T= 25°C och RF= 33 %. 

 

Figur 2. Belimning av fanerark vid försöket. 

Bestämning av spring-back och skevhet 

Spring-back och skevhet hos sittskalen mättes inom 2 minuter efter uttag från pressverktyget. 
Sittskalen togs därefter till Växjö universitet (VXU) för konditionering i klimatrum vid olika relativ 
luftfuktighet (RF) och fortsatta mätningar enligt tabell 2. 

Tabell 2. Klimat och mättillfällen för spring-back och skevhet. 
Mätning Datum för Antal dygn Mät- Klimat tiden före  Tid i resp. klimat* 

Nr. mätning efter press plats mätningen (dygn) 

1 05-06-28/29 0 Produktion - 0 

2 05-07-05 6 VXU 20°C/18 % (4 %) 6 

3 05-07-15 16 VXU 20°C/18 % (4 %) 16 

4 05-08-16 48 VXU 20°C/90 % (21 %) 32 

5 05-09-21 84 VXU 20°C/20 % (4 %) 36 

6 05-10-04 97 VXU 20°C/20 % (4 %) 49 

* Antal dygn i torrt respektive fuktigt klimat innan det att mätningen genomfördes. 
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Vid mätningarna bestämdes spring-back och skevhet med hjälp av en mätrigg, figur 3. Mätriggen 
som hade 2 fixpunkter i den konkava böjen mellan rygg och sits och en fixpunkt en bit in på sitsen. 
Fixpunkterna stansades in i sittskalen vid pressningen.  

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

   

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

Sittskal 

Mätrigg 
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Resultat 

Antalet sittskal i respektive provgrupp är 15 stycken, vilket är ett fullt tillräckligt antal för att det skall 
finnas möjlighet att utvärdera resultaten med statistiska metoder. Den statistiska utvärderingen av 
resulaten har gjorts med ett så kallat t-test (α=0,05). 

Spring-back 
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 mätriggen 
(figur 3) 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. 

Figur 4 visar spring-back och dess standardavvikelse för de olika provgrupperna direkt efter 
pressningen samt vid de olika mättillfällena enligt tabell 2. Ett mättillfälle (nr. 4) har föregåtts av en 
uppfuktning av sittskalen under 32 dygn. 

Omedelbart efter pressningen skiljer spring-back väsentligt mellan vissa provgrupper. För sittskal av 
både bok och björk gäller att för de provgrupper där jämn limspridning har försökt erhållas så är 
spring-back större jämfört de två övriga provgrupperna för respektive träslag. Bok uppvisar generellt 
signifikant högre springback än björk. Det är dock ingen skillnad i spring-back mellan prover med så 
kallad diagonal limpåläggning respektive limpåläggning på vänster sida. 
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Figur 4.  Spring-back för de olika provgrupperna (tabell 1) vid olika mättillfällen (tabell 2). 
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Vid den fortsatta förvaringen av sittskalen i torrt klimat (20°C/18 % RF) minskar spring-back för 
samtliga grupper och det sker en utjämning mellan grupperna så att det inte kvarstår någon signifikant 
skillnad mellan grupper av sittskal i respektive träslag. Sittskalen av bok har fortfarande (mätning 2 
och 3) större spring-back än sittskalen av björk. 

Vid uppfuktning (20°C/90 % RF) sker en väsentlig ökning av spring-back hos samtliga grupper. 
Förhållandet för de olika provgrupperna är dock i stort sett detsamma med avseende på spring-back. 

Vid den efterföljande uttorkningen (20°C/20 % RF) av sittskalen återgår sittskalen i samtliga grupper 
till ett läge (spring-back) som motsvarar det före uppfuktningen. Medelvärdet för spring-back i 
samtliga grupper av björk återgår dock till ett lägre värde än före uppfuktningen. Vid den fortsatta 
konditioneringen av sittskalen (20°C/20 % RF) så sker mycket små förändringar i spring-back. 

Skevhet 

Skevheten är bestämd utifrån två referenspunkter i den mätrigg som har använts och utgör därmed ett 
verkligt värde för skevhet. Skevheten kan därmed ställas i relation till de max-värden för skevhet hos 
den studerade produkten som är fastställd av kunder. 

Figur 5 visar medelvärden av skevhetens absolutbeloppet  och dess standardavvikelse för de olika 
provgrupperna direkt efter pressningen samt vid de olika mättillfällena enligt tabell 2. Ett mättillfälle 
(nr. 4) har föregåtts av en uppfuktning av sittskalen under 32 dygn. 

Omedelbart efter pressningen är skevheten måttlig, men en tendens syns att så kallad diagonal 
limpåläggning medför stor skevhet, speciellt för sittskal av bok. 
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Figur 5.  Medelvärden (absolutbelopp) och standardavvikelse för absolutbeloppet av skevhet 
 hos sittskal Visit 180, tillverkade av bok- och björkfaner. Provserierna 1−6 
 representerar olika belimning av de ingående faneren enligt tabell 1.  
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Efter 16 dygns konditionering i torrt klimat (20°C/18 % RF, mättillfälle 3) har det skett en väsentlig 
ökning av skevheten hos sittskalen i samtliga grupper. Spridningen bestämd som standardavvikelse 
(Stdav) har också ökat betydligt. Något förvånande är att för sittskal av bok med jämn limpåläggning 
har skevheten ökat allra mest. 

Vi uppfuktningen av sittskalen ökar skevheten för grupperna bok, diagonal limpåläggning och bok, 
lim vänster till samma nivå som gruppen bok, jämn limpåläggning hade före uppfuktning och som är 
i stort sett uppvisar oförändrad skevhet vid uppfuktningen, medan samtliga grupper av sittskal av 
björk får väsentligt minskad skevhet. Skillnaden i skevhet mellan grupperna bok och björk är klart 
signifikant påvisbar, medan det inte går att påvisa någon skillnad i skevhet inom grupperna bok och 
björk inte är signifikant. 

Vid den efterföljande uttorkningen och konditioneringen av sittskalen (20°C/20 % RF) sker en 
återgång av skevhetstillståndet som rådde före uppfuktningen. Gruppen bok, jämn limpåläggning 
uppvisar även vid detta tillfälle ett mycket avvikande skevhetsbeteende. 

Det redovisande beteendet vad gäller skevhet hos sittskalen tyder på att det är någon ytterligare 
parameter som starkt inverkar på skevheten. 

Skevhetens riktning 
I figur 6 och 7 redovisas medelvärden för skevheten för sittskal av bok (figur 6) och av björk (figur 
7), 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. 

Sittskal av bok, figur 6: Omedelbart efter pressningen har sittskalen positiv skevhet, där gruppen 
sittskal med så kallad diagonal limpåläggning uppvisar större skevhet än övriga grupper. Vid den 
efterföljande konditioneringen i torrt klimat (20°C/18 % RF) börjar skalen i samtliga grupper att vrida 
i motsatt riktning och den största skevheten efter konditioneringen återfinns hos gruppen sittskal där 
limpåläggningen har skett jämnt. 

Vid uppfuktning av sittskalen sker en riktningsändring av skevheten som åter blir positiv. Skevheten 
är i detta läge betydligt högre än omedelbart efter pressningen (fuktkvoten är också betydligt högre) 
och det är ingen skillnad i skevhet mellan grupperna. 

Vid den efterföljande torkningen och konditioneringen av sittskalen ändrar skevheten åter riktning 
och slutmedelvärdet för skevhet vid mättillfälle nummer 6 är något högre än vid mättillfälle 3, det vill 
säga före uppfuktningen. Skevheten är nu störst hos de sittskal som har fått jämn limpåläggning. Det 
är också värt att notera att den största skevhetsförändringen sker hos de sittskal som har så kallad 
jämn limpåläggning. Dessa sittskal uppvisar mycket dålig formstabilitet, speciellt vid ändrad fukt. 
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Figur 6.  Medelvärden (med riktning) och standardavvikelse för skevhet hos sittskal tillverkade 
 av bokfaner. Provserierna 1, 4, 5 beskrivs i tabell 1.  

Sittskal av björk, figur 7: Omedelbart efter pressningen har sittskalen positiv skevhet. Denna riktning 
hos skevheten kvarstår vid påföljande konditionering, uppfuktning, torkning och konditionering. Vid 
samtliga mätningar går det inte att påvisa någon skillnad i skevhet mellan de tre provgrupperna. 
Uppfuktningen medför en minskad skevhet och den efterföljande uttorkningen medför att skevheten 
ökar något utöver värdena före uppfuktningen. 
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Figur 7.  Medelvärden (med riktning) och standardavvikelse för skevhet hos sittskal tillverkade 
 av björkfaner. Provserierna 2, 3, 6 beskrivs i tabell1.
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Slutsatser 

Denna undersökning visar tydligt att en måttlig variation över de enskilda fanerarken av pålagd 
mängd lim inte har en avgörande betydelse för hur formpressade produkter deformeras efter 
pressningen. Denna slutsats görs med reservation för att endast en limtyp (karbamidlim) och ett 
uppvärmningssystem (eluppvärmning, trögt verktyg) har testats. 

Resultaten visar dock tydligt att någon ytterligare parameter, som i denna undersökning har visat 
skilja sig mellan bok och björk, har en avgörande betydelse för framförallt skevheten hos sittskalen. 
Effekten av denna parameter tycks vara starkt beroende av fanerens fuktkvot efter att de 
sammanlimmats. Detta tyder på att det kan vara avvikande fiberorientering hos faneren i sittskalen av 
bok som därmed ger stora rörelser hos dessa sittskal vid fuktändringar.  


