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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver inverkan av snedfibrighet i enskilda fanerark på 
formstabiliteten hos en 3,6 mm tunn formpressad konstruktion av björk. 

Totalt har 6 provgrupper á 15 skal tillverkats och testats. Genom olika orientering av 
faneren så att vissa ämnen fått avvikande fiberorientering i den limmade konstruktionen 
och inverkan av snedfibrighet har därmed kunnat studeras.  

Resultaten visar att snedfibrighet i enskilda fanerark medför försämrad formstabilitet 
hos den formpressade produkten. Snedfibrighet ger framförallt skevhet hos produkten, 
men kan i vissa fall även medföra ökad rörelse vid ändrad fuktighet i andra 
rörelseriktningar, samt kupning av konstruktionen.  

Fanerark med snedfibrighet som limmas så att fiberorienteringen blir i motsatt riktning 
för faner på vardera sidan om symmetrilinjen i tjocklek för konstruktionen, så kallad 
korslimning, ger den absolut sämsta förutsättningen för att erhålla en formstabil 
produkt. 
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Inledning 
I en tidigare genomförd studie1av formpressade sittskal kunde det fastställas att de 
enskilda fanerarkens fiberorientering har betydande inverkan på sittskalens 
benägenhet att skeva. En produkt som har haft stora problem med skevhet är ett 3,6 
mm tunt formpressad skal som används som hylla i ett broschyrställ. Resultaten från 
den tidigare genomförda studien har initierat till att även undersöka 
fiberorienteringens inverkan på hyllskalens deformation efter pressning. 

Denna studie ingår i ett större arbete med att undersöka orsaker till och finna åtgärder 
mot bristande formstabilitet hos skiktlimmade fanerprodukter. Försöken har utförts 
hos Svensson & Linnér i Rörvik på ett råämne till en hylla 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 deformationer hos tunna formpressade 
konstruktioner. 

 

 

  
Figur 1. Broschyrstället ”Octanorm” som bland annat består av de   
  formpressade skal som ingår i denna undersökning. Skalet uppvisar 
  under vissa okända omständigheter skevhet i sådan omfattning att det 
  inte går att använda.

                                                 
1 Inverkan av fiberorientering på formstabiliteten hos skiktlimmade skal. Working paper no. 
2006-16 
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Material och metod 

Produkt 
Ett råämne till en hylla har studerats i denna undersökning. Det formpressade ämnet 
är endast 3,6 mm tjockt efter pressningen, vilket gör att det blir mycket känsligt för 
klimatvariationer i omgivningen. I figur 2 visas råämnet samt olika definitioner som 
används i rapporten. Efter formpressningen och en viss tids mellanlagring, delas 
ämnet upp till ett antal hyllor (olika bredder förekommer) och CNC-bearbetas till 
slutlig form. Därefter sker en ytbehandling av den färdiga hyllkomponenten. 

Totalt har 90 stycken provkroppar av björk tillverkats och testats. Genom olika 
orientering av faneren så att vissa ämnen fått avvikande fiberorientering i den 
limmade konstruktionen och på detta sätt har inverkan av snedfibrighet kunnat 
studeras. Totalt 6 provgrupper á 15 skal har testats, tabell 1. 

 

 
 

 
Figur 2. Råämne till det hyllskal som har studerats i denna undersökning, samt 
  definitioner av vad som i rapporten menas med fram- och baksida, 
  respektive olika fiberriktningar. 
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Sammanläggning av faner 
De formpressade skalen som använts i undersökningen består av 7 stycken svarvade 
faner av björk, varav de två yttersta är putsade. Fanerens dimensioner var 400 x 660 
mm2 och de putsade faneren hade tjockleken 0,4 mm medan de övriga fem faneren 
var 0,5 mm tjocka. Samtliga faner var klippta på sådant sätt att de kan anses vara i det 
närmaste rakfibriga. Efter att limmet applicerats på spärrfaneren formades 
konstruktionen i en press.  

Tabell 1 och 2 visar hur faneren har lagts samman i de olika provgrupperna, det vill 
säga ordningsföljd och läge för längsgående faner respektive spärrfaner, samt 
avvikelse i fiberorientering hos enskilda faner i konstruktionen.  

Tabell 1. Provgrupper vid försöken. 

Prov- 
grupp 

Skal 
nr. 

Antal  
skal 

Träslag Antal 
faner  

Orientering faner 
framsida - - baksida* 

1   1−15 15 Björk 7 L−T−L−T−L− T−L 

2 16−30 15 Björk 7 L−T−L−T−L− T−L 

3 31−45 15 Björk 7 L−T−L−T−L− T−L 

4 46−60 15 Björk 7 L−T−L−T−L− T−L  

5 61−75 15 Björk 7 L−T−L−T−L− T−L 

6 76−90 15 Björk 7 L−T−L−T−L− T−L 

* Markering med fet stil avser faner som belimmades på båda sidorna. 
 Definitionen av bak- och framsida återfinns i figur 2. 

 

Tabell 2. Fiberorientering i skalens olika faner för de olika provgrupperna. 

Prov- 
grupp 

Sittskal nr. Avvikelse i läggning av faner 
(fiberavvikelse) 

Orientering faner 
framsida - - baksida* 

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

 Spärrfaner (T) 0°  

2 Längsgående faner (L) L7=+7° L−T−L−T−L− T− L7 

 Spärrfaner (T) 0°  

3 Längsgående faner (L) Ytfaner: L1=-7°, L7=+7° L1−T−L−T−L− T−L7 

 Spärrfaner (T) 0°  

4 Längsgående faner (L) Ytfaner: L1=+7°, L7=+7° L1−T−L−T−L− T− L7 

 Spärrfaner (T) 0°  

5 Längsgående faner (L) Faner: : L5=+7° L−T−L −T− L5− T−L 

 Spärrfaner (T) 0°  

6 Längsgående faner (L) 0° L−T −L−T−L− T6−L 

 Spärrfaner (T) Faner: : T6=+7°  

* Faner markerade i fet stil är de faner som har avvikande orientering. 
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Tillverkning och lim 
Pressning av provkropparna utfördes 2006-09-06/07. Skal nummer 1−40 pressades 
2006-09-06 och resterande prover efterföljande dag. Pressoperatör var Jan Hellman. 

Pressverktyget bestod av två stycken verktyg för pressning, men endast en av 
verktyget (det högra) användes för formpressning av prover till denna undersökning. 
Den vänstra mallen användes parallellt med provframtagningen till ordinarie 
produktion. Figur 3 visar pressverktyget. 

Oljetrycket i pressens hydraulsystem var mellan 100 och 110 bar, vilket motsvarade 
ett medelvärde för presstrycket i limfogen på ca. 0,5 MPa. 

Högfrekvensuppvärmning (HF) användes och HF-aggregatet var inkopplat under 1 
minut. Efter 3 minuter och 10 sekunder släcktes lampan som angav att det var möjligt 
att ta ut skalen. Totalt var alltså skalen i press under 4 minuter och 10 sekunder. Dock 
kunde vissa skal sitta kvar längre på grund av att operatörens ibland även skötte en 
annan press, vilket då medförde att skalen blev kvar under längre tid i eftervärmen 
från verktyget. 

Efter pressningen fick ämnena svalna i en ställning som möjliggör likartad avsvalning 
från samtliga ytor, figur 4. Detta görs för att undvika att ämnena deformeras på grund 
av temperaturgradienter i konstruktionen.  

Ett karbamidlim från Casco Products användes vid försöken (lim Cascorit 1274, 
härdare 2584). 

 
Figur 3. Pressverktyg för formning av råämnen till hyllor, vilka har studerats i 
  denna undersökning. 
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Figur 4. Uppställning av nypressade ämnen för avsvalning. 

Bestämning av deformationer 
Uppmätningen av råämnena till hyllor utfördes med hjälp av en digital mätklocka i en 
mätjigg med 10 stycken mätpunkter, figur 5. Figur 6 visar en ritning av mätjiggen. 

Mätpunkterna 1 och 5 har använts för att få ett mått på spring-back och skevhet. För 
att få ett mått på kupning har mätpunkterna 1, 3 och 5 använts. 

 

Figur 5.  Mätjigg för bestämning av deformationer hos ämnen till hyllor.  
  Siffrorna i den vänstra bilden indikerar mätpunkternas lägen och  
  beteckningar. 
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Figur 6.  Ritning över den mätjigg som användes för att bestämma   
  deformationer hos hyllämnena. Större förstoring se bilaga. 

Efter pressning och mätning förflyttades skalen till ett klimatrum vid Växjö 
universitet där de konditionerades vid temperatur 20°C och relativ luftfuktighet (RF) 
20 %. Efter 41 dygn i detta klimat mättes skalen upp i fixturen och därefter höjdes RF 
till 90 %. Efter ytterligare 48 dygn i det fuktiga klimatet mättes skalen upp och fick 
därefter torka vid 20 % RF för att efter 14 dygn mätas upp en sista gång.  

Tabell 3 sammanställer klimatcyklingen. 

 

Tabell 3.  Mättillfällen och klimat vid undersökningen. (VXU – Växjö universitet) 
Mätning Datum för Antal dygn Mät- Klimat tiden före mätningen Tid i resp. klimat* 

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

1 06-09-06/07 0 Produktion - 0 

2 06-10-18 41 VXU 20°C/20 % (4,5 %) 41 

3 06-12-05 89 VXU 20°C/90 % (21 %) 48 

4 06-12-29 103 VXU 20°C/20 % (4,5 %) 14 

* Antal dygn i torrt respektive fuktigt klimat innan det att mätningen genomfördes. 
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Resultat 
Utifrån den uppmätning som gjordes av skalen under försökets gång har spring-back, 
skevhet och buktning beräknats. 

Det värde för spring-back som redovisas i denna rapport är inte ett värde på hur 
mycket skalen återfjädrar när presskraften vid formningen av skalet avlägsnas, vilken 
är den vanliga ”definitionen” av spring-back. Med spring-back avses här ett mätvärde 
i förhållande till mätjiggen (figur 5) efter det att den momentan elastisk återfjädringen 
har skett. Mätvärdet är avsett för att studera förändringar i deformationen hos skalen i 
den riktning (mod) som sammanfaller med den för vad man normalt menar med 
spring-back.  

Spring-back har beräknats som medelvärdet för avstånden mellan mätjiggen och 
skalet i mätpunkterna 1 och 5. 

Skevheten har beräknats som skillnad i avstånden mellan mätjiggen och skalet i 
mätpunkterna 1 och 5. 

Kupning har beräknats som avståndet mellan den beräknade raka linjen mellan 
mätpunkterna 1 och 5 och mätpunkten 3. 

Spring-back 
Figur 7 visar medelvärden för spring-back för de olika provgrupperna. Provgrupp 3 
som har korslagda, snedfibriga ytfaner uppvisar den största rörligheten vad avser 
spring-back. Övriga grupper är likvärdiga. 

20

25

30

35

40

45

50

Produktion 20*C/20 % RF 20*C/90 % RF 20*C/20 % RF

0 41 89 103

Klimat och tid (dygn)

S
pr

in
g-

ba
ck

 (m
m

)  
  .

Provgrupp 1 Provgrupp 2 Provgrupp 3
Provgrupp 4 Provgrupp 5 Provgrupp 6

 
Figur 7. Spring-back för de olika provgrupperna (tabell 1 och 2) vid olika  
  mättillfällen (tabell 3). 



 8

Skevhet 
Figur 8 visar medelvärden av skevhetens absolutbelopp 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 48 dygn. 

Skevheten är generellt stor för denna produkt redan omedelbart efter pressningen. 
Även provgrupp 1 utan fiberavvikelse hos faneren uppvisar i enskilda fall en skevhet 
på 12 mm. Provgrupp 3 med korslagda ytfaner uppvisar som väntat det största 
medelvärdet för skevhet. Under den första tidens konditionering av skalen i torrt 
klimat ökar skevheten för samtliga provgrupper mellan 2,5 och 4 gånger värdet efter 
omedelbart pressningen. Provgrupp 2 och 4 har den största ökningen. Uppfuktning av 
skalen minskar skevheten till nivå med skevheten omedelbart efter pressningen. 
Fortsatt torkning ökar skevheten igen.  

Torts att inte någon av provgrupperna uppvisar en god formstabilitet är det klart att 
snedfibrighet ökar skevheten hos skalen och att det minst fördelaktiga är om faneren 
blir ”korslagda” på var sida om konstruktionens symmetrilinje i tjockleksriktningen 
(provgrupp 3).  

Att inte provgrupp 1 uppvisar bättre formstabilitet kan bero på att trots en noggrann 
sortering av faneren med avseende på fiberorientering så hade vissa faner 
snedfibrighet. Faneren är svarade och för björk är det speciellt svårt att visuellt kunna 
avgöra fiberorienteringen. Försök med kvarterskuret faner skulle kunna eliminera 
detta problem. 
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Figur 8. Medelvärden (absolutbelopp) för skevheten hos skal till hyllplan,  
  tillverkade av björkfaner. Provserierna 1−6 representerar olika  
  fiberorientering av de ingående faneren enligt tabell 2. 
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I figur 9 redovisas medelvärden för skevheten för skalen där hänsyn tagits till 
skevhetens riktning, det vill säga om skalet vridit sig åt ena hållet så är skevheten 
positiv, medan den är negativ vid vridning i motsatt riktning. Här är positivt definierat 
som differensen mätvärdena (mätpunkt 1 – mätpunkt 5 > 0), se figur 5. 

Skevheten för provgrupp 3 uppvisar exakt samma mönster som för absolutbeloppet av 
skevheten (figur 8), vilket beror på att samtliga skal i denna grupp, med undantag för 
3 stycken skal vid mätningen vid 89 dygn, vrider sig åt samma håll. 

I de övriga grupperna vrider sig de enskilda skalen i olika riktningar, vilket är ett 
tecken på att fiberorienteringen inte är så väldefinierad som var önskat vid 
försöksplaneringen.  

Värt att notera att provgrupp 1 och 4, det vill säga skal utan fiberavvikelse och skal 
med fiberavvikelse med samma riktning hos ytfaneren, uppvisar likartad och 
dessutom den minsta skevheten. 

Resultatet av en jämförelse mellan skevheten för provgrupp 2 och provgrupp 5 kan 
tolkas som att effekten av snedfibrighet minskar ju närmare det snedfibriga faneret 
ligger konstruktionens symmetrilinje i tjocklek. Detta stöd också av simuleringar som 
genomförts för formpressade sittskal2. 

Av resultatet från provgrupp 6 kan man dra slutsatsen att det är lika farligt ur 
skevhetssynpunkt att ha snedfibriga spärrfaner. 
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Figur 9. Skevhet inkluderat riktning för de olika provgrupperna (tabell 1 och 2) 
  vid olika mättillfällen (tabell 3). 

                                                 
2 Numerical simulation of hot-pressed veneer products. Working paper no. 2007-19 
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Kupning 
Figur 10 visar medelvärden för kupningens absolutbelopp hos skalen. Kupningen är 
likartad för samtliga provgrupper utom provgrupp 6 som har en väsentligt större 
kupning än övriga provgrupper. Kupningen för provgrupp 6 tycks vara ett resultat av 
att ett spärrfaner i konstruktionen är snedfibrigt.  

I figur 11 visas värden för kupning där riktningen hos kupningen tagits med. Negativ 
kupning innebär att den konvexa sidan är riktad från mätjiggen (åt höger) som visas i 
figur 5. 

För skalen i provgrupp 6 är skevheten konsekvent negativ för samtliga skal i 
provgruppen och vid samtliga klimat. I de övriga provgrupperna kan kupningen ha 
olika tecken vid ett mättillfälle och /eller byta tecken mellan mättillfällena. 
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Figur 10. Medelvärde för absolutbeloppet av kupningen för skalen i de olika  
  provgrupperna (tabell  1 och 2) vid olika mättillfällen (tabell 3). 
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Figur 11. Kupning inkluderad riktning för skalen i de olika provgrupperna (tabell 
  1 och 2) vid olika mättillfällen (tabell 3). 
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Slutsatser 
Inverkan av avvikelse i fiberorienteringen hos enskilda fanerark har studerats i en 
formpressad konstruktion av björk. 

Resultaten visar att snedfibrighet i enskilda fanerark medför försämrad formstabilitet 
hos den formpressade produkten. Snedfibrighet ger framförallt skevhet hos produkten, 
men kan i vissa fall även medföra ökad rörelse vid ändrad fuktighet i andra 
rörelseriktningar, samt kupning av konstruktionen.  

Fanerark med snedfibrighet som limmas så att fiberorienteringen blir i motsatt 
riktning för faner på vardera sidan om symmetrilinjen i tjocklek för konstruktionen, så 
kallad korslimning, ger den absolut sämsta förutsättningen för att erhålla en formstabil 
produkt. På motsvarande sätt tycks snedfibrighet med samma riktning på vardera 
sidan om symmetrilinjen begränsa tendensen till skevhet.  

Snedfibrigt spärrfaner medförde i denna undersökning att det formpressade skalet 
uppvisade kupning. 

Skal tillverkade av ”rakfibriga” faner uppvisade oförväntat stor skevhet i denna 
undersökning. Detta bedöms bero på att faneren i dessa skal inte alltid var så 
rakfibriga som den okulära besiktningen av faneren gav vid handen. 
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