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Sammanfattning 

I denna rapport redovisas olika utvecklingssteg som har genomgåtts för att utveckla 
processen för massivträböjning och för att ta fram ett nytt pressverktyg för 
massivträböjning i kombination med HF-uppvärmning (HF=högfrekvens) vid Kinnarps 
fabrik i Skillingaryd. Utvecklingen av verktyget har genomförts för ett armstöd av bok 
eller björk, tillhörande en stol benämnd Arcus. 

Processen för massivträböjning i kombination med HF-uppvärmning innefattar de olika 
stegen från det att stocken sågas, basas, torkas och kapas till ämnen vid ett externt 
sågverk, till konditionering av ämnena, själva böjningsoperationen, samt efterföljande 
lagring, slutbearbetning till färdigt armstöd och ytbehandling som sker vid Kinnarps i 
Skillingaryd. 

I denna rapport behandlas enbart böjningsoperationen, som innefattar styrning av HF-
fältet för styrning av temperatur och fuktkvot hos ämnena, utformning av verktygen 
som skall ge ämnet den slutliga formen, samt skador och kassationer. 

Problem som har identifierats hos böjningsoperationen är hög kassation av ämnen på 
grund av dragbrott och buckling (upp till 35 % av ämnena har kasserats), överslag i HF-
fältet vilket medfört att ämnen eller verktyg förstörts och att processen inte kunnat 
fullföljas, samt felaktig form hos de böjda ämnena vilket försvårat/omöjliggjort den 
fortsatta bearbetningen. Skillnaden i resultat mellan att böja träslagen bok och björk har 
också varit påtaglig. 

Målet med det arbete som redovisas i denna rapport har varit att förbättra 
böjningsoperationen till den grad att den totala kassationen för processen blir under 5 % 
vid kontinuerlig industriell drift, samtidigt som processen är stabil (inga överslag i HF-
fältet) och lättarbetat för operatörerna. 

Ett nytt verktyg har tagits fram och trimmats in i samordning med systemets HF-
värmning och den övriga processen. Efter att processen har varit i industriell drift under 
mer än 6 månader har den totala kassationen av ämnen varit lägre än 1 %. En jämförelse 
med konventionella metoder för massivträböjning (alt. inköp av böjda ämnen) visar att 
den nya processen kan få fram ämnen till halva kostnaden. Vid en produktion av 600 
ämne per 8 timmars skift medför detta en besparing med storleksordningen 1,5 MSEK 
per år och skift. 

Den reducerade kassationen vid den nya böjprocessen från i medeltal 21 % till under 
1 % medför för motsvarande produktionsvolym en besparing på i storleksordningen 
500 000 SEK per år och skift. 

Projektet visar att genom målmedvetet produktivitetsarbete, är det möjligt för svensk 
produktion konkurrera med produktion i lågkostnadsländer. Detta gäller inte enbart för 
högteknologiska produkter, utan även för så pass enkla produkter som böjträ.
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Bakgrund 

Vid Kinnarps fabrik i Skillingaryd håller en ny metod för plastisk formgivning av trä att 
utvecklas. Metoden baseras på att ämnen av bok eller björk med fuktkvoten ca 25 % 
värms upp, formas och torkas med hjälp av HF-teknik, vilket i praktiken innebär att 
produktionstiden som med konventionella metoder är mellan 1 dygn och en vecka 
minskar till ca 10 minuter. 

Ett problem med den nya processen är dock att andelen ämnen av 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 %), vilket försvårar efterföljande 
ytbehandling.  

Denna rapport behandlar förbättringar hos själva böjprocessen för ett armstöd till stolen 
Arcus, figur 1. Tidigare steg i processen har behandlats tidigare och nödvändiga 
förbättringssteg är redan genomförda. 

Övergripande syfte och mål 
Syftet med de undersökningar som redovisas i denna rapport var att finna orsaker till 
den höga kassationsnivån och att effektivisera böjningsprocessen och att minska 
kassationerna så att en konkurrenskraftig produktion av böjda massiva ämnen skulle 
kunna byggas upp. 

Målet var att minska den totala kassationen i processen till mindre 5 % vid kontinuerlig 
industriell drift, samtidigt som processen skulle vara stabil (inga överslag i HF-fältet) 
och lättarbetat för operatörerna. Kostnaden för framtagning av ett ämne vid Kinnarps 
skall vara 25 % lägre än kostnaden för motsvarande ämne som köps in från en 
underleverantör, och kvaliteten på ämnet skall vara minst lika bra.

  
Figur 1. Stolen Arcus med tillhörande armstöd som har varit föremål för denna 
  studie. 
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Delprojekt 1: Förslag till förbättringar av pressverktyg  

1. Inledning 

1.1 Massivträböjning i kombination med HF-uppvärmning 
För att kunna böja ett massivt trästycke med den metod som tillämpas vid Kinnarps i 
Skillingaryd krävs att trämaterialet är rätt basat när böjningen inleds. Basningen 
bestäms förutom av ämnenas utgångsfuktkvot av hur väl HF-processen kan styras för att 
uppnå en för böjningen lämplig temperatur och fuktkvot i ämnet (ca. 100°C och >20 
%). Det tidsintervall inom vilket ämnets temperatur och fuktkvot i kombination är i rätt 
nivå för att böja materialet har visat sig vara i storleksordningen 30 sekunder. Det 
innebär att trämaterialets ingående fuktkvot och temperatur skall ha liten spridning 
mellan ämnena för att man skall kunna styra processen så att samtliga bitar är rätt 
basade vid böjningen. 

Ytterligare en mycket viktig parameter att ta hänsyn till för att böjningen skall bli 
lyckosam är att dragtöjningarna i virkesstycket begränsas till maximalt 1−2 %. Det 
innebär att i stort sett hela den deformation som uppstår som följd av böjningen skall 
ske som komprimering av träet i dess längdriktning. 

Hur töjningarna fördelas i ämnet vid böjningen beror i huvudsak på utformningen av 
verktyget. Detta delprojekt skall belysa detta förhållande och ge förslag på en förbättrad 
utformning av det verktyg som används idag. 

1.2 Syfte och mål för delprojekt 1 
Syftet med denna undersökning är att påvisa en metod som utan betydliga skador 
begränsar töjningen på dragsidan vid böjning av Arcusämnen och som i huvudsak ger 
deformationer i den tryckbelastade delen av ämnet.  

Målet är att utforma ett verktyg för böjning av Arcusämnen som eliminerar synliga 
skador i form av översträckning eller buckling av ämnet, under förutsättning att ämnet 
har en för böjningen lämpligt fukt- och temperaturtillstånd.  

2. Basningens inverkan på böjningen 

Utgående från den materialbeskrivning som återges i spänning-töjningssdiagrammet i 
figur 1 ges här ett exempel på hur töjningsförloppet i drag respektive tryck förändras när 
trä basas. Eftersom ett böjbelastat ämne utsätts för dragpåkänningar på ämnets konvexa 
sida och tryckpåkänningar på dess konkava sida är hela diagrammet i figur 1 av intresse. 

Obasad bok 
När ett lufttorkat (fuktkvot 17 %) ämne som är obasat böjs kommer böjningen att kunna 
fortgå utan synliga skador i materialet till dess att förlängningen på dragsidan är 1,2 % 
(t=0 i figur 1). I detta läge har träets brottöjning uppnåtts på den konvexa sidan och träet 
kommer att brista (dragbrott). På den motsatta sidan, trycksidan, kan träet komprimeras 
ytterligare innan synliga skador uppträdet. Töjningen vid brott är här ca. 3 %. 

En uppskattning (geometrisk) av den minsta radie som man kan böja ett 35 mm tjockt 
bokämne som är obasat ger en minsta böjradie på ca. 1,5 m. 
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Figur 1. Spänning-töjningsdiagram för icke plasticerad respektive plasticerad 
  bok (Prodehl 1921). 

Basad bok 
När bok basas sker följande med materialets brottöjning (t=50 i figur 1): 

– Brottöjningen vid dragning parallellt fibrerna ökar från 1,2 % i obasat tillstånd till ca. 
2 %. 

– Brottöjningen vid tryckning parallellt fibrerna ökar från ca. 3 % i obasat tillstånd till 
ca. 36 %. 

Vid basningen sker det alltså en drastisk ökning av materialets förmåga att 
komprimeras, medan dess förmåga att förlängas ökar marginellt.  

Vid en uppskattning av minsta böjradien för basad bok med 35 mm tjocklek blir den ca. 
900 mm förutsatt att det inte finns någon begränsning av töjningarna på dragsidan. En 
förbättring men knappast så att några nya stora tillämpningsområden öppnas. 

Ovanstående visar att enbart basningen inte ger någon extremt ökad böjbarhet av bok. 
Basningen blir därmed enbart en förutsättning för att kunna plastiskt böja trä till små 
radier. Lyckas man inte begränsa töjningarna i det dragbelastade området och utnyttja 
förhållandet att basningen drastiskt ökar komprimeringsförmågan till 30−40 % blir 
böjbarheten begränsad. 

Det traditionella sättet att begränsa töjningen på dragsidan är att använda sig av en så 
kallad dragplåt med ändstopp eller att axiellt tryckbelasta träämnet under böjningen. 

En uppskattning av minsta böjradien för 35 mm tjockt bokämne när det basade träets 
förmåga att komprimeras utnyttjas fullt ut, ger att böjningen kan utföras utan skador ned 
till 60 mm radie. 
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3. Brister hos det verktyg som används idag 

Brister hos det verktyg som används idag för böjning av Arcus bok och björk återfinns 
främst hos dragplåtens utformning. Problemen är: 

1) Utformningen av ändstoppen tillåter förlängning av ämnet vid det inledande 
skedet av böjningen, figur 2. En uppskattning av ämnets töjning på den dragna 
sidan innan ändstoppet förhindrar fortsatt töjning är ca. 1 %. 

2) Ändstoppet trycker under böjningen in i ämnets ändyta och vill därmed klyva 
ämnet i dess längdriktning, figur 3. 

3) Ändstoppets höjd täcker endast 1/3 av ämnets totala tjocklek (dimension 
vinkelrätt belastningsriktningen vid böjning), vilket medför att någon aktiv kraft 
som komprimerar träet på trycksidan inte erhålls, samt initialt av böjningen kan 
ett motverkande moment uppkomma. 

    
 

Figur 2. Figuren till vänster visar hur ett ämne (Arcus) idag är  placerat i  
  dragplåten. Till höger är området vid mothållet förstorat och det syns 
  tydligt att stoppklacken vid den inledande böjningen inte kommer att 
  förhindra töjning i det dragbelastade området (nedåt i bilden) på  
  grund av att stoppklacken inte ligger an mot träämnet.  

 

   
Figur 3. Skador i bokämne orsakade av ändstoppet. 
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4. Förslag på ny utformning av dragplåten 

I figur 4 visas ett alternativt utförande av ändstoppet på dragplåten. Ändstoppet täcker 
ämnets hela ändyta och det är en god passning mellan ändstopp och ämne redan innan 
böjningen påbörjats. 

Detta utförande av dragplåten ställer höga krav på hållfastheten hos de i dragplåten 
ingående delarna och förbandet som förbinder plåt och ändstopp. Pressverktygets 
utformning kommer också att behöva modifieras för att förhindra överslag i HF-fältet. 

Figur 5 visar ett förslag på hur pressverktyget kan modifieras för att undvika överslag i 
HF-fältet. Ett för litet avstånd mellan verktygets han- och hondel medför att HF-fältet 
går direkt mellan verktygsdelarna istället för genom det trä som skall värmas. 

 
Figur 4. Dragplåt enligt den modifierade utformningen placerad i verktygets 
  hondel. Observera stoppklackar i verktyg för att förhindra att  
  dragplåten förskjuts i sidled vid pressningen. 

 
Figur 5. Modifierat pressverktyg för att förhindra en direkt kontakt mellan  
  dragplåt och verktygets han- respektive hondel. 
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5. Genomförda tester med nytt verktyg 

För att testa utformningen av dragplåten har försök genomförts i en enkel 
böjningsapparat, där ett ämne Arcus kan böjas åt gången, figur 6. 

För att undvika eventuell inverkan av ofullständig basning på grund av att det är svårt 
att styra HF-fältet då ny utrustning testas genomfördes basningen i vatten och 
vattenånga (100°C). Ämnena som basades hade tidigare använts för fuktkvotsprov och 
därmed varit nedtorkade till 0 % fuktkvot, vilket kan ha initierat sprickor i träet. 

Dragplåten som användes var uppbyggt enligt den princip som beskrivits i föregående 
kapitel. För att säkerställa god passning mellan ändstoppar och trä kunde ändstopparnas 
lägen justeras så att en viss axiell förspänning erhölls. 

Ämnena böjdes över en fast halvcirkulär form med radien 130 mm. Figur 7 visar ett 
ämne Arcus bok som har böjts till radien 130 mm utan synliga skador. Ämnet 
lufttorkades under två dygn i inspänt läge, vilket var otillräckligt för att begränsa ämnets 
återfjädring då det lossades från inspänningen. Efter återfjädringen var radien 150 mm. 

 
Figur 6. Böjningsapparat för böjning av ett ämne Arcus åt gången. 

 
Figur 7. Bokämne utan skador som är böjt med en dragplåt enligt den nya  
  utformningen. Ämnet böjdes till 130 mm radie. På grund av en  
  ofullständig torkning återfjädrade dock ämnet betydligt vid   
  frigörandet från mallen. Missfärgningen av ämnet beror på  
  föroreningar i det vattenbad där basningen utfördes.  
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För att testa svetsförbandet mellan dragplåt och stoppklack, samt för att se hur HF-fältet 
reagerar på utformningen av den nya dragplåten togs en prototyp till dragplåt fram och 
testades i pressen vid Kinnarps, figur 8. För att kunna genomföra pressningen med HF-
uppvärmning var det tvunget att lägga en distans (trä) mellan verktygets handel och de 
ämnen som skulle böjas för att undvika att dragplåt och elektrod kortslöts. 

  
Figur 8. Test av ny utformning av dragplåt i Kinnarps press. 

6. Slutsatser  

Det förslag till ändrad utformning av dragplåten för massivträböjning av ämnen Arcus 
fungerar tillfredsställande vid laboratorietester (där tillräcklig basning av träet kan 
garanteras) och vid en första studie i den industriella pressen vid Kinnarps. Föreslagen 
lösning ställer höga krav på konstruktionen vad avser hållfasthet, samt utformning av 
pressverktyg för att förhindra överslag i HF-fältet. 



 

 8

Delprojekt 2: Test av förbättrat av pressverktyg  

1. Inledning 

1.1 Hittills uppnådda resultat 
En viktig parameter att ta hänsyn till för att böjningen skall bli lyckosam är att 
dragtöjningarna i virkesstycket begränsas till maximalt 1−2 %. Det innebär att i stort 
sett hela den deformation som uppstår som följd av böjningen skall ske som 
komprimering av träet i dess längdriktning. Detta uppfylls inte av det verktyg som idag 
används vid Kinnarps, bland annat på grund av: 

 Utformningen av ändstoppen tillåter förlängning av ämnet vid det inledande skedet 
av böjningen (glapp mellan ämne och dragplåt). En uppskattning av ämnets töjning 
på den dragna sidan innan ändstoppet förhindrar fortsatt töjning är ca. 1 %. 

 Under böjningen trycker ändstoppet in i ämnets ändyta och vill därmed klyva ämnet 
i dess längdriktning. 

 Ändstoppets höjd täcker endast 1/3 av ämnets totala tjocklek (dimension vinkelrätt 
belastningsriktningen vid böjning), vilket medför att någon aktiv kraft som 
komprimerar träet på trycksidan inte erhålls, samt initialt av böjningen kan ett 
motverkande moment uppkomma. 

En idé om hur dragplåten och pressmallen skall utformas har tagits fram och testats i 
liten skala i laboratoriemiljö och i pressen vid Kinnarps. Föreslagen lösning innebär 
modifiering av dragplåten så att stoppklacken täcker ämnenas hela ändytor. Resultat 
från laboratorietester tyder på att konstruktionen fungerar tillfredsställande förutsatt att 
basningen av ämnena är väl genomförd. Testerna i pressen vid Kinnarps visade att det 
går att utforma dragplåten så att den klarar påfrestningarna vid böjningen. Lösningen 
ställer dock höga krav på konstruktionen vad avser hållfasthet, samt utformning av 
pressverktyg för att förhindra överslag i HF-fältet. 

Innan man slutgiltigt kan utvärdera lösningen måste pressverktygets utformning ändras 
och tester i fullskala genomföras. Denna rapport redovisar resultat från fullskaleförsök 
med en ny dragplåt och modifierat pressverktyg.  

1.2 Syfte och mål för delprojekt 2 
Syftet med genomförda undersökningar är att i fullskala testa och ta fram förbättringar 
av föreslagen idé till nytt verktyg för Arcusämnen.  

Målet är att komma fram till ett förslag till utformning av ett verktyg för böjning av 
Arcusämnen som eliminerar synliga skador i form av översträckning eller buckling av 
ämnet, under förutsättning att ämnet har en för böjningen lämpligt fukt- och 
temperaturtillstånd.  
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2. Genomförande 

Försöken genomfördes vid HF-pressen i Skillingaryd. Försök genomfördes med ämnen 
av både bok och björk. Modifieringar har genomförts på pressverktyget. Lösningar har 
testats och utvärderats genom böjning av ämnen.  

I följande delar av denna rapport beskrivs de väsentligaste stegen i genomförda försök. 
Att beskriva alla moment är alltför tidkrävande och av föga intresse. 

2.1 Pressverktyg 
Ett pressverktyg för Remus gjorde om för att passa den nya utformningen av dragplåten. 
Verktyget utformades så att böjradien var 352/316 mm (ytter-/innerradie), det vill säga 
betydligt mindre än för Arcus armstöd (522/486 mm). En mindre radie valdes för att ge 
”marginal” för att Arcusämnen skulle kunna böjas utan skador med denna metod. 

Figur 1 visar pressverktygets utformning. Avståndet mellan han- och hondel har gjorts 
stort för att minska risken för överslag i HF-fältet mellan dragplåt och mall. Trots detta 
fick detta avstånd ökas ytterligare på grund av överslag, se figur 2. 

Det minsta avståndet mellan pressmallens hanform och dragplåtens ändstopp i 
nedpressat läge avgör risken för överslag. För de olika pressverktygen har detta avstånd 
varit enligt tabell 1. 

Tabell 1. Minsta avstånd mellan pressmallens hanform och dragplåtens ändstopp i 
  nedpressat läge. 

Verktyg Minsta avstånd i nedpressat läge 

Ordinarie verktyg för Arcus  30 mm 

Specialverktyg modell ”april” 17 mm 

Specialverktyg modell ”maj” 50 mm 

 

   
Figur 1. Modifierat verktyg Remus som användes vid försöken. Pilarna  
  markerar där extra avstånd har skapats mellan hon- och hanform för 
  att försöka förhindra överslag mellan dragplåt och pressverktyg (se 
  även figur 2).  
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2.2 Dragplåt 
En dragplåt togs fram med plats för 21 ämnen, figur 2. Den ursprungliga utformningen 
gjordes med massiva ändstopp med samma höjd som ämnets tjocklek (35 mm). Själva 
dragplåten var delad i tre sektioner med bredden 400 mm, och tillverkades utan spår 
eller hål för utsläpp av vattenånga. Avståndet mellan ändstoppen var detsamma som 
ämnenas längd (452 mm).  

Material och dimensioner på ingående delar i dragplåten var: 

Plåtar:  3 st. 570x400x2 mm3  Kallvalsat rostfritt bandstål 2331 – 41 
      (motsvarar Avesta 17 – 7) 
Ändstopp: 2 st. 1200x60x35 mm3 Rostfritt stål 

   
Figur 2.  Pressverktyg och dragplåt med ämnen placerade för böjning. 

Utförandet av dragplåten ställer höga krav på hållfastheten hos förbandet som förbinder 
plåt och ändstopp. I figur 3 visas utförandet av svetsfogen mellan ändstoppet på 
dragplåten. Denna konstruktion fungerade tillfredsställande under den tid som försöken 
pågick. (Svetsförbandet har även fungerat tillfredsställande i den efterföljande ordinarie 
produktionen) 

   
Figur 3. Svetsfogens utförande mellan plåt och ändstopp sedd från dragplåtens 

undersida; a) svetsfog tvärs dragplåten b) svetsfog i dragplåtens 
längdriktning. 

a) 

b) 
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Vid de inledande försöken konstaterades att det vatten som frigjordes från ämnena vid 
uppvärmningen inte av sig självt kunde transporteras bort från pressområdet. Detta 
medförde omfattande överslag i HF-fältet. Detta berodde dels på den ovanpå ämnena 
placerade aluminiumplåten (se vidare kapitel 2.3), dels på att vatten samlades på 
dragplåten under ämnena. För att få bort detta vatten skars genomgående spår upp i 
dragplåten, figur 4. Spåren var ca 120 mm långa och 2 mm breda.  

Effekten av dessa spår var mycket begränsad. Problemet med överslag kvarstod. 

   
Figur 4. Genomgående spår i dragplåten som gjorde med avsikt att leda bort 

kondensvatten och ånga som avges från ämnena vid uppvärmningen. 

Efter ett omfattande antal pressningar kunde överslagens orsak lokaliseras. I området 
från ämnenas ändar och ca 100 mm in mot ämnenas mitt samlades vätska i träet. Det var 
till största delen vatten som under uppvärmningen transporterades längs fibrerna mot de 
öppna ändträytorna. Ändytorna var dock blockerade för avdunstning av dragplåtens 
ändstopp. Därmed ansamlades vatten i nämnda områden och medförde överslag i HF-
fältet. 

För att avleda det ansamlade vattnet borrades hål längs hela längden i dragplåtens båda 
ändstoppar, figur 5. Avståndet mellan dessa hål var c–c 52 mm.  

 
Figur 5. Dräneringshål i dragplåtens ändstoppar sett från ytterkant. 
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Dräneringshålen sammanbands med ett längsgående spår på ändstopparnas innerkant 
(sidan in mot ämnena). Spårets bredd var 2 mm och dess djup 3 mm. 

Två dimensioner på hålen testades, dels för att testa den vatten- och ångavledande 
funktionen, dels för att undersöka vilka avtryck hålen och spåret skulle medföra i ämnet. 
Hålens diameter var dels genomgående Φ = 9 mm, dels Φ = 5 mm närmast ämnet, följt 
med utlopp med Φ = 9 mm.  

Försöken visade att 9 mm hålet var lämpligast att använda på grund av mindre risk för 
att sätta igen och större förmåga att leda ut vattenånga. 

De tryckmärken i ämnenas ändytor som orsakades av hålen och spåret var obetydliga 
och utan praktisk betydelse för den fortsatta användningen av ämnena. Figur 6 visar 
exempel på tryckmärken. 

   
Figur 6. Tryckmärken i ändyta hos bokämnen, orsakade av dräneringskanaler i 

ändstopp. Till vänster håldiameter Φ = 5 mm, höger Φ = 9 mm. 

2.3 Aluminiumplåt 
En aluminium plåt (1200 x ca. 300 x 2 mm) placeras på ämnen vid iläggning av ämnena 
i pressverktyget. Plåtens uppgift är att sprida energin från HF-fältet ut från hanformens 
kontaktpunkt mot ämnena och därmed få uppvärmningen mer jämnt fördelad i ämnenas 
längdriktning än vad som skulle erhållas utan plåt. Effekten av plåtens närvaro syns 
tydligt i figur 7, där man kan se att krympningen av träet sker först där plåten är 
placerad.  

   
Figur 7. Krympning hos ämnen kring aluminiumplåt för spridning av HF-fältets 
  energi. Böjprocessen har avbrutits under uppvärmningsfasen. 
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Man önskar för uppvärmningens skull att aluminiumplåten täcker i stort sett hela ämnet. 
Detta medför dock risk för överslag, som följd av: 

– Fukt blir innestängd mellan ämnen, vilket resulterar i överslag mellan 
aluminiumplåten och dragplåten (vertikalt överslag mellan bitaren), figur 8a. 

– Fukt som ansamlas på ämnets yta medför överslag mellan aluminiumplåt och 
dragplåtens mothåll (horisontellt överslag), figur 8b. 

  
Figur 8. Överslag mellan aluminiumplåt och dragplåt, där den vänstra bilden 
  visar överslag i vertikal riktning och den högra bilden i horisontell 
  riktning. 

Några ingående försök angående hur bredden på aluminiumplåten inverkar på 
överslagstendensen respektive uppvärmningsförmågan har inte gjorts. Dock 
konstaterades att vid en bredd på 350 mm (ca 75 mm mellan aluminiumplåt och 
ändstopp) förekom frekventa överslag, men när bredden minskades till 250 mm uteblev 
överslagen mellan aluminiumplåten och dragplåten. 

Detta problem har ökat med den nya utformningen av dragplåten, på grund av att 
ändstoppet är i jämnhöjd med den träyta på vilken aluminiumplåten är placerad. Detta 
var inte fallet med den tidigare utformningen av ändstoppet. 

2.4 Kommentarer kring böjningen av bok respektive björk 
Försöken resulterade i att bok kunde böjas utan skador till den radie verktyget tillät, det 
vill säga en radie på ca 335 mm. Detta genomfördes i slutet av försöken för ca 10 
pressningar á 21 ämnen. Det kunde ännu en gång konstateras att rätt inställda HF- och 
pressningsparametrar är en förutsättning för att få ett lyckat resultat. Trots den 
förbättrade dragplåten, behövdes åtskillig inkörningstid för att finna inställningar som 
resulterade att ämnena var ”oskadade” efter pressning. I bilaga 1 återfinns ett program 
som fungerade tillfredsställande vid tester i denna undersökning. 

Prov med björkämnen ledde inte fram till att fullgoda ämnen erhölls efter böjning. En 
tidigare erfarenhet var att björk är betydligt svårare att böja än bok och det kan vara 
träslagrelaterade egenskaper som gör att böjningen misslyckades. Figur 9 visar ett 
vanligt resultat vid böjning av björk; proverna knäcktes på mitten. Ytterligare försök för 
att finna rätt HF- och pressningsparametrar behöver genomföras med björk, innan 
möjligheten att böja björk med detta verktyg förkastas. 
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Figur 9. Vid böjning av björk i denna undersökning knäcktes de flesta 

björkämnen. 

2.5 Övrigt att observera vid HF-pressningen 
Nedan tas ett antal områden upp, som kan vara av nytta att observera vid konstruktion 
av nya pressverktyg. 

Styrskena för dragplåt 
Det är viktigt att presskraften appliceras mitt på ämnet (i ämnets längdriktning) för att 
en korrekt böj hos ämnena skall erhållas. För att underlätta placeringen av dragplåten 
och förhindra att densamma glider ut läge vid den inledande pressningen kan två 
styrskenor monteras i pressverktyget undre del enligt figur 10.  

   
Figur 10.  Styrskena för centrering av dragplåt innan pressning. En skena  
  monteras på respektive långsida av dragplåten. 
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Tilluft för att avlägsna vattenånga i HF-pressen 
För att avlägsna vattenånga från pressverktyget under böjprocessen bör något 
fläktsystem tillämpas. En elfläkt monterad i ett rörsystem enligt figur 11 har testats. Två 
likadana fläktar har monterats på pressens inmatningssida med gott resultat. Dock bör 
en komplettering göras med motsvarande fläktar på pressens utmatningssida. 

   
Figur 11. Fläkt för att blåsa bort vattenånga som bildas i pressverktyget under 

böjning. 

Smörjmedel 
Vid själva böjningsoperationen blir friktionen mellan dragplåten (rostfritt stål) och 
pressverktygets honform (aluminium) hög, vilket resulterar i att aluminiumet skärs 
sönder.  

Ett metallfritt smörjmedel (Loctite 8156) testades med framgång; det minskade 
friktionen, kladdar måttligt och medförde inte överslag i HF-fältet. Loctite 8156 är ett så 
kallat antikärvsmörjmedel som används för komponenter som är statiska eller utsätts för 
långsamma glidrörelser. Medlet klarar temperaturer upp till +900°C. 

Avrundning av skarpa hörn 
Skarpa hörn, spetsar och liknade hos metalldetaljer i pressverktyget kan medföra att 
mycket höga spänningskoncentrationer uppstår, vilka resulterar till överslag i HF-fältet. 
För att undvika överslag härav skall alla kanter, hörn, skruvspetsar med mera hos 
metalldelar avrundas. Det innebär att det också är viktigt att avlägsna spånor och grader 
som har bildats vid bearbetning av metalldelar. 
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3. Slutsatser  

Det förslag till utformning av pressverktyg som har testats i denna undersökning 
kommer att fungera för böjning av för Arcus armstöd. Detta gäller med säkerhet för 
bok, men troligt även för björk trots att detta inte har kunnat påvisas i denna 
undersökning. 

För att ta fram ett verktyg som skall fungera tillfredställande i produktionen, krävs att 
omfattande arbete och tankemöda läggs på utformningen av verktyget för att undvika 
överslag i HF-fältet. 

Därtill måste ett systematiskt inkörningsarbete genomföras för att finna bästa möjliga 
HF- och pressningsparametrar anpassade till verktyget.  
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Delprojekt 3: Slutlig utformning av verktyg för massivträböjning 

1. Inledning 

1.1 Sammanfattning av genomförda förändringar och erhållna resultat från 
tidigare försök 
Delrapport 1 och 2 beskriver utformningen av och tester med ett nytt verktyg (se t.ex. 
figur 4 i delrapport 1). Efter inledande försök med prototyper till nytt verktyg kunde 
följande konstateras: 

 En deformationsmässigt bra verktygslösning för böjning har erhållits. 

 Tester i provrigg vid VXU gav gott resultat – inga dragbrott. 

 Mycket hög dragbelastning i plåt, med risk för haveri. 

 Trångt om utrymme i verktyg, med risk för överslag. 

 Svårt att lägga in bitar för böjning i dragplåten. 

 Större axiell kompression i träet, vilket ger mindre slutlig längd och radie. 

För att underlätta iläggningen av bitar togs ett hjälpverktyg fram, vilket fungerare bra, 
figur 1. 

För att få undan vattenånga som avges från ämnena som värmdes upp och som kunde 
orsaka överslag i verktyget på grund av att HF-fältet därmed kunde finna andra vägar i 
verktyget än avsett, monterades fläktar vid pressen (se figur 11 i delrapport 2). Dessa 
fläktar fungerade tillfredställande för att få bort vattenånga från verktyget. 

  

Figur 1.  Hjälpverktyg för att underlätta iläggningen av bitar i dragplåten.   
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Överslag i HF-fältet kvarstod dock i sådan omfattning att det var omöjligt att 
genomföra en hel böjningsoperation och processen fungerade inte tillfredsställande. 
Orsaken var att det blev koncentration av fukt mot ändarna på ämnena, figur 2, som 
orsakade överslag, figur 3. 

   
Figur 2. Ansamling av fukt i ändan av ett ämne som värmts med HF-fält inför 
  böjningen. 

   
Figur 3.  Överslag vid HF-uppvärmning av bokämnen på grund av koncentration 
  av fukt mot ämnenas ändar. 
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För att försöka undvika problemen gjordes följande åtgärder: 

 Hål och spår i mothållet, samt spår i plåten, figur 4, 

 Ytterligare 2 fläktar, 

 Glidlack/teflonspray på dragplåtens mothåll och pressverktygets hondel, 

 Antikärvsmörjmedel (fritt från metall) och/eller plast på dragplåtens mothåll, 
figur 5. 

 
Figur 4. Hål och spår i mothållet, samt spår i plåten för att öka fuktavgången 
  från träämnet. 

   
Figur 5. Antikärvsmörjmedel och/eller plast på dragplåtens mothåll för att  
  förhindra överslag. 
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Trots genomförda förbättringar av verktyget kvarstod problemen: 

 Överslag 

 Ojämn tjocklek hos ämnet 

 Ojämn radie, stukning 

 Biten fastnar i mothållet 

 Fuktansamling i ändarna ”oberoende av torkningstiden” 

Ett speciellt besvärligt problem var att det var omöjligt att få bort den fukt som 
ansamlades i träämnenas ändar vid uppvärmningen, inom de uppvärmningstider som 
fungerade för processen, figur 6. Fuktkvoten var i slutfasen av uppvärmningen omkring 
20 % i området 2−3 cm från träämnets ändar, medan resterande delar av ämnet hade en 
fuktkvot på omkring 6 %. 

 
Figur 6. Olika problem vid böjningen av träämnen i det nya verktyget. 

För att försöka åtgärda problemen gjordes följande förändringar av verktyget som också 
visas i figur 7: 

 Formen på verktygets överdel gjordes om så att en längre periferi erhölls och att det 
blev presskraft på i stort sett hela biten. 

 Dragplåten förseddes med fler kanaler för att leda bort vattenånga. 

 Verktygets överdel kläddes in i plast. 

 HF-elektroden i verktygets överdel fälldes in i träet för att isolera aluminiumplåtens 
skarpa kant och därmed minska risken för överslag i detta område. 

Därutöver fasades (öppnades) dragplåtens mothåll ca. 8 grader, samt sänktes 5 mm. I 
slutskedet av de olika testerna som genomfördes belades ovansidan av mothållet med 
plast på det sätt som visas i figur 5, dock med tätare skruvning. 
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Figur 7. Förändringar hos verktyget för att minska risken för överslag i HF-
  fältet, samt för att få en bättre form på det böjda ämnet. 

Exempel på ytterligare förändringar av verktyget som testats utan större framgång visas 
i figur 8. 

 
Figur 8. Olika förändringar av verktyget som testats i avsikt att minska risken för 
  överslag i HF-fältet. Metoderna hade ingen större framgång. 
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Resultatet av de genomförda åtgärderna kan sammanfattas som: 

 Inga dragbrott hos varken bok eller björk. 

 Radien mycket bra, dvs. nära önskad radie hos både bok eller björk. 

 Bitarna fastnar inte i mothållet. 

 Överslag minskade betydligt, och försvann i stort sett helt efter en översyn av HF-
aggregatet. 

 Viss stukning hos vissa björkämnen, dock i acceptabel nivå. 

 Ändsprickor, speciellt hos bok. 

Problemet i processen har under projektets gång förflyttats från en stor andel dragbrott 
och stukningar hos ämnena i kombination till överslag i HF-fältet, till ändsprickor hos 
främst bok. De ändsprickor som uppkommer i bok var så pass omfattande att en stor del 
av ämnena kasserades. 

1.2 Syfte och mål med delprojekt 3 
Syftet med arbetet som genomfördes under delprojekt 3 var att identifiera orsaker till 
ändsprickor i framförallt bok vid massivböjning i HF-fält, och målet var att minska den 
totala kassationen till under 5 %. 

2. Kvarstående problem och åtgärder 

2.1 Ändsprickor hos bok 
Bokämnena fick under processen ändsprickor i en sådan omfattning att de i många fall 
måste kasseras, figur 9. Det visade sig dock när man studerade ämnen som böjts med 
det ursprungliga verktyget (med mycket lågt mothåll) att det även hos dessa ämnen 
fanns sprickor. Dessa sprickor återfanns dock endast i de områden där mothållet klämt 
mot bokämnet, figur 9. I bilaga 2 återfinns exempel på sprickbildning i ändträ vid olika 
program för böjning. 

Detta betyder att ändsprickorna har ett samband med att fukten förhindras att avgå via 
ändträet på grund av mothållet. Sprickorna följde konsekvent märgstrålarna hos bok. 
Problemet var av marginell betydelse för björk, figur 10. 

  
Figur 9. Sprickor i ändträ hos bok böjt med det nya verktyget (vänster) och i 
  området där mothållet hos dragplåten klämt mot träbiten när det gamla 
  (ursprungliga) verktyget använts (höger). 
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Figur 10. Ändträ hos massivböjda ämnen av björk som har böjts på samma sätt 
  som bokämnena i figur 9. Björkämnena har få och i de fall som sprickor 
  återfinns så är de små i jämförelse med sprickorna i bok.. 

2.2 Modifiering av verktyg 
Figur 11 visar dragplåten efter modifiering i flera etapper för att minska problemet med 
ändsprickor i bok. 

  

  
Figur 11. Modifiering av dragplåt för att försöka förhindra sprickbildning i  
  ändträet hos framförallt bok. Sänkning av mothållet till ca. 10 mm  
  (översta bilderna) och spår för att få ut vattenånga. 
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Metoden för att få ut fukten via ändträet var dels att sänka mothållets höjd, dels att öka 
antalet kanaler där vattenångan kan avlägsnas från ändträet. Risken med att sänka 
mothållets höjd är dels att träämnet kan skjuvas sönder i fiberriktningen, dels att inte 
tillräcklig komprimering erhålls av ämnet och att ämnet därmed dras av. Båda dessa 
problem var ursprungligen de huvudsakliga orsakerna till kassationerna. 

Anhållet sänkte successivt ca 5 mm åt gången till en slutlig höjd av ca 10 mm. 
Samtidigt gjordes v-formade spår i mothållet med ett c−c-avstånd på 10 mm. V-spåren 
hade 90° vinkel mellan sidorna och öppningen 4 mm. För den dragplåt där anhållet 
endast var 10 mm högt testades även att böja utan v-spåren och spår i plåten. 

10 mm-anhållet hade en öppningsvinkel på ca 11 grader. 

Till skillnad mot de ursprungliga dragplåtarna var dessa nya plåtar dels tillverkade av 
tjockare plåt (2 mm), dels var mothåll och plåt sammansvetsade vilket att glapp 
förhindrades. 

3. Resultat 

Framförallt spår i plåt och anhåll (se figur 11) visade sig vara mycket bra för att öka 
möjligheterna för vattenånga att avgå från ändträet. Sänkningen av anhållets höjd 
minskade överslagen i HF-fältet betydligt och ökade fuktavgången från ändträet, utan 
att ämnena fick så kallade dragbrott eller skjuvades sönder. Ämnets höjd behövdes inte 
sänka ända till 10 mm för att förhindra ändsprickor i bok. 

Mätningar vid böjning av ca 6000 ämnen av björk visade att kassationen var mellan 4 
och 6 %. För bok var kassationen någon procentenhet högre under första halvåret 2006.  

Under andra halvåret 2006 genomfördes en kontinuerlig intrimning av processen, 
samtidigt som produktionen av böjda ämnen ökade betydligt. Mätningar av kassationer 
under full industriell drift som genomfördes under andra halvåret 2006 visade att 
kassationerna för både bok och björk var lägre än 1 %. 

4. Slutsatser 

De förändringar som har genomförts för verktyg och processen för böjning av massiva 
bok- och björkämnen har resulterat i att kassationerna har sjunkit till under 1 %, 
samtidigt som processen är industriell mycket bra.
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Delprojekt 4: Jämförelse av kostnader mellan ny och konventionell 
metod för böjning av massivt trä 

1. Bakgrund 

1.1 Vad menar man med böjträ? 
Böjträ är massivt trä som med hjälp av någon form av behandling har böjts mer än vad 
som träet normalt klarar. När man talar om böjträprodukter tänker man ofta på Michael 
Thonéts (1796 - 1871) klassiska wienerkaféstolar i böjträ, tillverkade i över 50 miljoner 
exemplar. Thonét var skaparen av de första industriella metoderna för böjträ och det är 
ofta just möbler man identifierar med böjträ. 

Till vänster i figur 1 visas en stol av den danska formgivaren Hans Wegner. Detta är en 
tolkning av den traditionella Windsorstolen. Wegner är en av många formgivare som 
har använt böjtekniken i sitt möbelskapande, men trä har böjts långt tillbaka i tiden. Till 
höger i figur 1 ser vi det norska Gokstadsskeppet, från 850-talet. Bordläggningen på 
vikingaskeppen är ett exempel på böjträ i den högre skolan. 

Om man jämför böjträ med formskärning, dvs. att man sågar ut den böjda formen, så 
finns det några väsentliga fördelar med böjträtekniken: 

•  Ingen spånförlust. 

•  Vanligtvis enklare och snabbare än spånskärande metoder. 

•  Jämförelsevis låg investeringskostnad och låg energiförbrukning. 

•  Hållfastheten och styvheten blir högre.  

• Ytkvaliteten hos böjträ är bättre än hos utsågade komponenter och man undviker 
tvärträ, vilket är nödvändigt för att få en jämn ytbehandling. 

•  För viss användning är böjning den enda tekniken om trä skall användas. 

  
Figur 1. Exempel på användningsområden för böjträ; Windsorstolen ritad av 
  Hans Wegner (vänster) och bordläggning på ett vikingaskepp (höger).
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1.2 Konventionell böjning av massivt trä 
Figur 2 visar hur man genomför konventionell tillverkning av böjträ. 

Längst till vänster i figur 2 återfinns basningskammarna i vilka man värmer upp träet i 
vattenånga för att det skall bli plastiskt. Man behöver värma träet i 1–2 minuter per 
millimeter tjocklek. Efter basningen spänns träbiten in i en så kallad dragplåt, som 
förhindrar att träet dras sönder när det böjs (arbetsbord i figur 2). 

I böjningsmaskinen får träet den böjda formen, samtidigt som man komprimerar träet i 
dess längdriktning för att minska risken för dragbrott. Böjningen tar normalt mellan 20 
sekunder och 2 minuter. 

Det böjda ämnet fixeras med hjälp av hakar i dragplåten alternativt i en form av metall 
och får därefter svalna på ett avkylningsbord i upp till ett dygn. Figur 3 visar ett 
exempel på ett inspänt stolsämne i en form av gjuten aluminium. 

När ämnet kan tas loss från dragplåten utan att förlora formen, staplas det för vidare 
torkning till slutfuktkvot, som är mellan 6 och 12 %. Torkningen kan ta 2–3 dygn om 
konventionella metoder används. Med vakuum-, mikrovågs- eller högfrekvenstorkning 
kan torkningstiden dock förkortas betydligt. 

Sammanfattningsvis kan man säga, att de konventionella metoder som används idag är 
arbetskrävande och blir därmed dyra om de tillämpas i högkostnadsländer. I vissa fall är 
även formriktigheten hos de böjda ämnena dålig, vilket medför att man måste arbeta 
med stort övermål och materialutnyttjandet blir därmed lågt. 

 
Figur 2. Process vid konventionell massivträböjning. 

   
Figur 3. Fixerat böjt stolsämnet i väntan på torkning. 
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1.3 Böjningsprocessen med HF-värmning vid Kinnarps 
Processen för böjning av massiva ämnen av trä vid Kinnarps innebär att ett tjogotal 
ämnen med fuktkvot omkring 25 % värms upp (basas), böjs till en önskad form och 
torkas i ett steg. Uppvärmning och torkning genomförs med hjälp av ett högfrekvensfält 
(HF). 

Figur 4 visar en layout med de olika stationerna för böjprocessen (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. 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. I ett senare skede kan cellen även 
kompletteras med robotar för i- och urtagning av ämnen. 

Pressverktygen är försedda 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. 

 
Figur 4. 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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2. Jämförelse av kostnader konventionell metod och HF-metod 

2.1 Arbetsmetodik för utveckling av böjprocessen vid Kinnarps 
Vid utvecklingen av böjprocessen vid Kinnarps har målet varit att minska kassationerna 
och effektivisera processen så att en konkurrenskraftig produktion av böjda massiva 
ämnen erhålls. För att uppnå detta har målbilden varit helt klar: 

 Totalkostnaden för produkter tillverkade vid Kinnarps måste vara lägre än vid köp 
från underleverantör och kvaliteten måste åtminstone vara lika bra. 

 Ett helhetsgrepp har tagits över processen för att säkra kvalitet och för att kunna 
optimera produktionen. Detta är viktigt för att undvika suboptimering av enskilda 
processteg. Det finns därmed klart definierade kvalitetskrav i gränssnitten mellan 
olika produktionssteg. 

 Ny teknik och nya arbetsmetoder skall införas för att öka produktiviteten. 

Det är främst tre områden som har bearbetats för att sänka produktionskostnaderna. 

 Det är en ny effektivare böjprocess.  

 Det är ett rationellt flöde i produktionen, där utformningen av 
produktionsutrustningen som visas i figur 4 har varit central. 

 Införande av metodiken med ständiga förbättringar. 

Arbetet som genomförts har resulterat i en förhållandevis snabb process, som tar ca 10 
minuter. Detta kräver dock en mycket god styrning av processens olika steg för att 
kassationen skall bli låg och för att ämnena skall bli formriktiga. 

2.2 Kostnadsjämförelse 
Det som är helt avgörande för om produktionen skall ske i egen regi eller om ämnen 
skall köpas från underleverantörer är totalkostnaden per ämne på fabrik. Vid en 
jämförelse mellan konventionella metoder och den nya metoden har vi en: 

  mer än tredubblad produktionstakt. 

  Den nya metoden har dessutom en låg kassation, men 

  investeringen är dock högre för den nya metoden. 

För ett ”referensämne” av bok kan man konstatera att totalkostnaden blir i stort sett 
halverad vid egentillverkning, tabell 1. Vid full produktion i ett skift (132 000 
ämnen/år) motsvarar detta en besparing på 1,5 MSEK. 

Tabell 1. Jämförelse av totalkostnaden för egentillverkning vid Kinnarps respektive inköp 
  från underleverantör för ett referensämne av bok. 

 Konventionell metod Ny metod vid Kinnarps 

Produktionstakt 0,44 ämnen/minut 1,4 ämnen/minut 

Kassation ca. 5 % 0,7 % 

Investering ca. 1,5 MSEK ca. 2,2 MSEK 

 Inköp Egentillverkning 

Totalkostnad per böjt ämne 24 SEK/ämne 12,50 SEK/ämne 
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3. Ekonomiska konsekvenser av minskade kassationer 

Kassationerna av ämnen vid starten av detta projekts var 15 % och 35 % för bok 
respektive björk1. Historiskt har ca 2/3 av ämnena som böjts varit av bok och resterande 
av björk, vilket medför en medelkassation för båda träslagen på 22 %. 

Tabell 2 visar de kostnadsbesparingar som erhålls när kassationen har sjunkit till under 
1 %, baserat enbart på kostnaden för egentillverkningen av ett ämne, det vill säga 12,50, 
tabell 1. Minskade kassationer ger därutöver en betydande produktivitetsökning, 
minskad lagerhållning m.m. 

Under ett år 2002-2003 då det rådde en stark lågkonjunktur inom möbelbranschen 
producerade Kinnarps 37 000 böjda ämnen av bok och björk. Processen gick så dåligt 
att det inte var möjligt att producera fler ämnen. Kostnaden för de ämnen som 
kasserades var då i storleksordningen 100 000 SEK.  

En normal produktionstakt för böjprocessen efter de förbättringar som genomförts är ca. 
600 ämnen per dag och 8 timmars skift. Det motsvarar 132 000 ämnen per år och skift. 
Vid den högkonjunktur som nu (2006-2007) råder inom möbelindustrin är denna 
kapacitet inte tillräcklig och man arbetar med att få in ytterliggare produkter i processen 
och gå över till flerskift. Besparingarna på grund av minskade kassationer vid full drift 
är då minst 350 000 SEK per år och skift.  

En försiktig uppskattning av de totala besparingar som erhållits genom minskade 
kassationer i böjprocessen är 500 000 SEK per år och skift. Detta baseras främst med 
tanke på minskad hanering av felaktiga ämnen längre fram i tillverkningsprocessen, där 
kostnaden för varje enskilt ämne är betydligt högre. 

Tabell 2. Kostnadsbesparing på grund av minskad kassation från 22 % till 1 % för ämnen 
  med priset 12,50 SEK, vid olika produktionstakt. 

Produktion 
ämnen per år 

Antal ämnen som ej 
behöver kasseras (21 %) 

Kostnad för kasserade 
ämnen (SEK) 

37 000  7 770 97 125 

130 000 27 300 341 250 

260 000 54 600 682 500 

 

                                                 
1 Värdena för kassationer är ett medelvärde baserat dels på Kinnarps egna bokförda produktionstal (antal 
inköpta ämnen och antal färdiga armstöd), dels på uppmätningar av kassationer som genomförts vid ett 
flertal tillfällen under projektets gång, bl.a. vid projektets start (se Nulägesanalys av processen för 
massivträböjning vid Kinnarps i Skillingaryd). 
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4. Slutsatser 

Besparingar som erhållits genom införande av ny teknik för böjning av massivt trä vid 
Kinnarps i Skillingaryd baserade på en produktion av 600 ämne per 8 timmars skift 
uppgår till i storleksordningen 1,5 MSEK per år och skift. 

Den reducerade kassationen vid den nya böjprocessen från i medeltal 21 % till under 
1 % medför för motsvarande produktionsvolym en besparing på i storleksordningen 
500 000 SEK per år och skift. 
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Bilaga 1: Exempel på program som fungerade bra vid testkörningar 

HF-press vid Kinnarps - mätprotokoll

Datum: 2004-06-08 Tid in i press: 13:00

Batch nr: 10 Batch för dagen: 11

Mall nr: Special Produkt: Arcus  Bok*: X

Arkus Björk:

Remus bok:

Remus björk:

Kassation * Specialverktyg

Antal bitar i mall: 21

Antal dragbrott: 0

Antal tryckbrott: 0

Radie alla ok För stor(+)/liten(-)

HF-program
Power (A) Tid (s)

Steg A 4,0 80

Flow (%) Tid (s)
Steg B 77 120

Power (A) Intervall
2,5 1

Power (A) Tid (s)
Steg C 2,0 350

Program
1

Noteringar
Programmet fungerade mycket bra. Inga överslag
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Bilaga 2: Utformning av verktyg vid test med bok 

  

  

  
Figur 1. Verktygets utformning vid försöken 2005-05-07 
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Test med bok Kinnarps 2005-03-07 

 
Bild 050307_1. Skador i ändarna vid böjning i ”gammalt verktyg”. Till vänster 

bok, till höger björk. Observera sprickor i nedre delen av bilden, 
där mothåll legat an. 

 
Bild 050307_2. Skador i ändarna hos bok vid böjning i ”nytt verktyg”. Ämnenas 

ändar har spårats för att öka fuktavgången. 

 HF-program: 
 3,7 A / 300 s 
 63 % / 160 s 
 2,7 A 
 3,0 A / 370 s 

  
Bild 050307_3. Skador i ändarna hos bok vid böjning i ”nytt verktyg”. 

 HF-program: 
 3,7 A / 300 s 
 63 % / 160 s 
 2,6 A 
 2,8 A / 310 s 
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Bild 050307_4. Skador i ändarna hos bok vid böjning i ”nytt verktyg”. 

 HF-program: 
 3,7 A / 300 s 
 63 % / 160 s 
 2,6 A 
 2,8 A / 350 s 

  
Bild 050307_5. Skador i ändarna hos bok vid böjning i ”nytt verktyg”. 

 HF-program: 
 3,7 A / 300 s 
 63 % / 160 s 
 3,0 A 
 2,8 A / 350 s 

  
Bild 050307_6. Skador i ändarna hos bok vid böjning i ”nytt verktyg”. 

 HF-program: 
 3,7 A / 250 s 
 63 % / 150 s 
 3,0 A 
 2,8 A / 200 s 
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Bild 050307_7. Skador i ändarna hos bok vid böjning i ”nytt verktyg”. 

 HF-program: 
 3,7 A / 300 s 
 63 % / 160 s 
 2,6 A 
 2,8 A / 450 s 

  
Bild 050307_8. Skador i ändarna hos bok vid böjning i ”nytt verktyg”. 

 HF-program: 
 3,7 A / 250 s 
 63 % / 150 s 
 2,6 A 
 2,8 A / 250 s 

Test med bok Kinnarps 2005-03-29 

  
Bild 050329_1. Skador i ändarna hos bok vid böjning i ”nytt verktyg”. 

 HF-program: 
 4,0 A / 300 s 
 63 % / 160 s 
 4,0 A 
 4,0 A / 230 s 
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Bild 050329_2. Skador i ändarna hos bok vid böjning i ”nytt verktyg”. 

 HF-program: 
 4,0 A / 300 s 
 63 % / 160 s 
 3,0 A 
 3,0 A / 350 s 

  
Bild 050329_3. Skador i ändarna hos bok vid böjning i ”nytt verktyg”. 

 HF-program: 
 4,2 A / 300 s 
 65 % / 160 s 
 3,50 A 
 3,5 A / 350 s 

  
Bild 050329_4. Skador i ändarna hos bok vid böjning i ”nytt verktyg”. 

 HF-program: 
 4,2 A / 300 s 
 65 % / 160 s 
 3,5 A 
 3,0 A / 450 s 
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Bild 050329_5. Skador i ändarna hos bok vid böjning i ”nytt verktyg”. 

 HF-program: 
 4,5 A / 350 s 
 65 % / 160 s 
 3,5 A 
 3,0 A / 300 s 

  
Bild 050329_6. Skador i ändarna hos bok vid böjning i ”nytt verktyg”. 

 HF-program: 
 4,5 A / 400 s 
 65 % / 160 s 
 3,5 A 
 3,0 A / 300 s 



 

 VIII

Björk 2005-05-09 

 

  
Bild 050509_3, 4, 8. Björkämne helt utan skador.  

 HF-program: 
 3,7 A / 270 s 
 65 % / 160 s 
 3,0 A 
 3,0 A / 240 s 

 

 
Bild 050509_9. Björkämne med något stukningar.  

 HF-program: 
 3,7 A / 270 s 
 635 % / 160 s 
 3,0 A 
 3,0 A / 170 s 
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Bild 050509_1-2. Björkämnn, tryckskador i ändarna..  

 HF-program: 
 3,7 A / 270 s 
 63 % / 160 s 
 3,0 A 
 3,0 A / 170 s 

Björk 2005-05-11 

 

 
Bild 050511_1-2. Skador i ändarna hos björk vid böjning i ”nytt verktyg”. Ändarna 

på ämnena fasades av 7 grader i vardera änden för att öka 
öppningen mellan ämne och mothåll på dragplåt. Resultat mindre 
ändsprickor. 
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Exempel stukning hos björk 

 

 

 
 


