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Sammanfattning 

I denna rapport beskrivs hur förändringar i relativ luftfuktighet inverkar på formstabiliteten hos 
formpressade ämnen till fönsterkarmar. Karmämnena ärr uppbyggda av 29 faner som har formats 
till en öppen halvrund form (ungefär formen av ett C). 

Totalt tillverkades och testades 21 formpressade karmämnen. Ämnena hade följande dimensioner 
efter pressningen: bredd 260 mm, tjocklek 55 mm och innerdiameter 570 mm. Samtliga faner 
hade en och samma orientering i den formpressade konstruktionen, nämligen så att 
fiberorienteringen följde böjen. 

Efter formpressningen konditionerades ämnena i ett klimatrum vid 20°C och 18 % RF under 16 
dygn. En uppfuktning i 90 % RF genomfördes sedan under 32 dygn och därefter konditionerades 
ämnena vid 20°C/20 % RF under 49 dygn. 

Avståndet mellan ämnets fria ändar och ämnets tjocklek bestämdes vid några olika tillfällen under 
klimatcyklingen. 

Resultaten visar att de karmämnen som studerats i denna undersökning har dålig formstabilitet 
med avseende på förändringar av det omgivande klimatet (RF). Den formförändring som är mest 
kritisk är avståndet mellan de fria ändarna, som ska vara inom intervallet 569 ±4 mm, det vill säga 
minsta respektive största tillåtna innerdiameter är 565 respektive 573 mm. Efter torkning av 
karmämnena under 49 dygn i 20°C och 20 % RF uppvisade 38 % av ämnena ett för litet avstånd 
mellan de fria ändarna. 

Karmämnena bör innan tillverkning av fönstren förvaras på ett sådant sätt att det inte torkar ut, för 
att förhindra att de formändras (diametern minskar) utöver de gränser som tillåts. En genomgång 
av de klimat som produkten skall användas vid, lagrings- och produktionsförhållanden där 
ämnena förekommer, samt fanerfuktkvot och tillförd fuktmängd via limmet, skulle kunna ge vid 
handen om processen kan förfinas för att minska rörelserna hos karmämnena. 
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Inledning 

Fönsterkarmar som har en rund eller delvis rund form kan med fördel tillverkas genom 
formpressning av faner, figur 1. Formpressning ger mer hållfasta karmar än vad som erhålls vid 
traditionell tillverkning av motsvarande karmar i massivt trä, så kallade lötade fönsterkarmar. 
Samtidigt är tillverkningsprocessen rationell. 

Det har visat sig att formpressade ämnen till fönsterkarmar ibland ändrar formen från tillverkningen 
till dess att ämnet skall monteras samman till ett färdigt fönster. Detta medför att det kan vara svårt 
och till och med omöjligt att montera samman det formpressade ämnet till ett fönster. Orsaken till 
formändringen har diskuterats mellan tillverkaren av det formpressade ämnet och tillverkaren av 
fönstret, utan att man kommit fram till varken orsaker eller lösningar till problemet. En idé har 
uppkommit om att lagringen av de formpressade ämnena, där de ibland kan utsättas för kraftiga 
växlingar i relativ luftfuktighet, kan vara en orsak till bristande formstabilitet vid 
fönstertillverkningen. Denna idé testades i denna undersökning. 

Denna förstudie ingår i ett större arbete för att undersöka orsaker till och finna åtgärder mot bristande 
formstabilitet hos skiktlimmade fanerprodukter.  

Syfte med undersökningen 

Syftet med undersökningen var att undersöka inverkan av fuktändringar på formstabiliteten hos 
formpressade ämnen till fönsterkarmar. 

 

Figur 1. Formpressat ämne för tillverkning av halvcirkelformade fönsterkarmar. Varje 
 formpressat ämne kan i vissa fall efter pressningen sågads upp i till 2 stycken karmar. 
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Material och metod 

Faner 

Faner av furu med dimensionen 1200 x 260 x 2,3 mm3 mm togs ut ur den ordinarie produktionen och 
konditionerades vid 20°C och 20 % relativ luftfuktighet, vilket motsvarar jämviktsfuktkvoten 4,5 %. 
På insidan av böjen användes ett putsat faner med tjockleken 1,8 mm. 

Lim 

Det lim som använts har beteckningen Cascomin 1235 med härdare 2535.  Den pålagda (valsar) 
limmängden var 200 gram/m2. Limmet härdade med hjälp av högfrekvensfält (HF-värmning) och 
HF-tiden var ca. 2,5 minuter. 

Produkt och tillverkning 

Totalt tillverkades 21 formpressade karmämnen med bredd 260 mm, tjocklek 55 mm och 
innerdiameter 570 mm efter pressningen. Samtliga faner hade en och samma orientering i den 
formpressade konstruktionen, nämligen så att fiberorienteringen följde böjen. 

Figur 2 visar pressningen av ett karmämne. Faneren beströks med lim och lades därefter samman till 
en bunt. Fanerbuntens tjocklek kontrollerades innan bunten lades in i pressverktyget. Antalet faner till 
respektive ämne var i de flesta fall 29 stycken, figur 3. Dock medförde variationen i tjocklek hos 2,3 
mm faneren i kombination med det stora antalet faner i varje ämne, att ett eller två stycken 2,3 mm 
faner i vissa fall byttes ut mot faner med tjockleken 1,4 mm, alternativt så togs ett faner helt sonika 
bort. Ämnestjockleken efter pressningen skulle vara mellan 55 och 56 mm. I bilagan till denna 
rapport återfinns ett antal produkt- och produktionsdata. 

Efter inriktning av fanerbunten i verktyget läggs presskraften på; först uppifrån och sedan från sidan 
enligt en förutbestämd cykel. Pålagd presskraft motsvarade ett presstryck i limfogen på 1,9 MPa (70 
kg/cm2 oljetryck från sidorna, 100 kg/cm2 oljetryck från ovanifrån, 4 kolvar med diametern 150 mm). 
Härdningen av limmet gjordes med så kallad HF-uppvärmning. HF-tiden var ca 2,5 minuter, medan 
den totala tiden för pressningen var ca 10 minuter. 

   

Figur 2. Iläggning av faner i pressverktyget (vänster) och pressning av ämne för 
 fönsterkarmar. Presskraften påförs uppifrån och från sidan. 
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Figur 3. Tvärsnitt av formpressat ämne för fönsterkarm tillverkat av totalt 29 stycken 
 furufaner. Faneret längst ned i bilden (innerböj) är putsat till tjockleken 1,8 mm, tredje 
 faneret nedifrån i bilden hade tjockleken 1,4 mm vid sammanläggningen och 
 användes för att få rätt sluttjocklek på produkten. De övriga faneren hade tjockleken 
 ca. 2,3 mm.  Fiberriktningen för samtliga faner är vinkelrätt bildens plan. 

Fuktcykling och deformationsmätning 

Tabell 1 visar de olika mättillfällena för bestämning av formändringar hos karmsämnena. Efter 
formpressningen konditionerades ämnena i ett klimatrum vid 20°C och 18 % RF under 16 dygn. En 
uppfuktning i 90 % RF genomfördes under 32 dygn varefter ämnena åter konditionerades vid 20 % 
RF. 

Vid varje mättillfälle bestämdes ”innerdiametern” som avståndet mellan ämnets fria ändar, samt 
tjockleken på ämnet på tre ställen, figur 4.  

Tabell 1.  Mättillfällen och klimat vid undersökningen. Mättillfälle 7 till och med 
 mättillfälle 9 genomfördes endast för 4 stycken karmämnen. 

Mätning Datum för Antal dygn Mät- Klimat tiden före mätningen Tid i resp. klimat* 

Nr. mätning efter press plats  (jämviktsfuktkvot) (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 

7 05-11-10 134 VXU 20°C/90 % (21 %) 37 

8 05-11-17 141 VXU 20°C/90 % (21 %) 44 

9 06-03-07 249 VXU 20°C/20 % (4 %) 108 

* Antal dygn i torrt respektive fuktigt klimat innan det att mätningen genomfördes. 
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Figur 4. Bestämning av innerdiameter (avstånd mellan ämnets fria ändar) och ämnestjocklek 
vid försöken.  

Resultat 

Tjocklek 

Figur 5 visar hur det formpressade ämnets tjocklek varierar under fuktcyklingen. Figuren visar tydligt 
att pressningen har skett osymmetriskt, vilket medfört att ena kantsidan blivit ca. 0,6 mm tunnare än 
vid de två övriga mätpunkterna. Tjockleksförändringarna följer den omgivande luftens relativa 
fuktighet (RF) på ett naturligt sätt. Variationen i tjocklek på grund av att den relativa luftfuktigheten 
variation mellan 20 % och 90 % är ca. 1 mm. Det skall dock observeras att hela det formpressade 
ämnet troligtvis inte har intagit jämviktsfuktkvot för det aktuella klimatet. 
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Figur 5. Ämnestjocklekens variation över tiden vid fuktcykling mellan 20°C/20 % RF och 
 20°C/90 % RF, enligt tabell 1. Mätpunkter följer beskrivning enligt figur 4. 
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Innerdiameter 

Figur 6 visar hur innerdiametern, definierad enligt figur 4, varierar beroende på det omgivande 
klimatet. 

Lagring i ett torrt klimat (efter pressningen) medför att de fria ändarna drar ihop sig. I försöket har 
denna hopdragning i medeltal som mest varit 6 mm, det vill säga 571 mm omedelbart efter 
pressningen, och 565 mm vid dygn 97. Den största respektive minsta förändringen under 
motsvarande tid för ett enskilt karmämne är 9 respektive 4 mm. 

Vid uppfuktningen öppnar sig de fria ändarna igen. Trots den höga relativa luftfuktigheten som 
ämnena förvaras i så öppnas inte ämnena mer än motsvarande diameter som vid pressningen. Det 
tyder dels på att karmämnena inte har kommit i fuktjämvikt med det omgivande klimatet, dels att 
ämnena har förhållandevis hög fuktkvot efter pressningen. 

Fortsatt torkning (20°C/20 % RF) av ämnena medför att de fria ändarna åter drar ihop sig. 

Figur 6 visar tydligt att karmämnenas formstabilitet är beroende av i vilket klimat de lagras. 
Formförändringarna är dock förhållandevis långsamma på grund av karmämnenas tjocklek. Får 
ämnena ligga vid ett extremt fuktigt eller torrt klimat under flera månader kan stora formändringar 
uppträda, som gör produkten i stort sett oanvändbar vid tillfället. 
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Figur 6. Innerdiameterns  variation över tiden vid fuktcykling enligt: 
 Tid (dygn) Klimat  
   0−16 20°C/18 % RF 
 17−48 20°C/90 % RF 
 49−97 20°C/20 % RF  
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Figur 7 visar innerdiameterns förändring över tiden för fyra av karmämnena som har konditionerats 
ytterligare 152 dygn. Bilden av att fuktändringarna och därmed formändringar går långsamt blir än 
tydligare av dessa resultat. Resultaten visar också tydligt att förändring av innerdiametern kan bli 
betydande. I figur 7 är den största uppmätta ändringen av innerdiametern 12 mm.  

Toleranserna för vilken ytterdiameter som accepteras av kunder till karmämnena anges av 
tillverkaren till 680 ±5 mm, vilket då även innefattar förändringar i tjocklek hos ämnet. Tjockleken 
för ämnet varierar enligt figur 5 med i storleksordningen ±1 mm mellan ett extremt torrt respektive 
fuktigt klimat. Detta motsvarar en tillåten variation av innerdiametern motsvarande 569 ±4 mm, det 
vill säga minsta respektive största tillåtna innerdiameter är 565 respektive 573 mm. 

Resultatet visar att förvaring av karmämnena i ett torrt klimat medför risk att ämnena underskrider 
minsta tillåtna diameter. Efter 97 dygns konditionering (sista mätningen som redovisas i figur 6) 
uppvisar 38 % av karmämnena i denna undersökning en för liten innerdiameter, det vill säga mindre 
än 565 mm. Vid det fuktiga klimatet (20°C/90 % RF) hade inget av karmämnena en för stor 
innerdiameter. 

Karmämnena bör innan tillverkning av fönstren förvaras  på ett sådant sätt att det inte torkar för att 
förhindra att de formändras (diametern minskar) utöver de gränser som tillåts. En genomgång av de 
klimat som produkten skall användas vid, lagrings- och produktionsförhållanden där ämnena 
förekommer, samt fanerfuktkvot och tillförd fuktmängd via limmet, skulle kunna ge vid handen om 
processen kan förfinas för att minska rörelserna hos karmämnena. 
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Figur 7. Innerdiameter för fyra av karmämnena som konditionerades ytterligare 44 dygn 
 (mätning efter 37 och 44 dygn) vid 20°C/90 % RF, samt  därefter konditionering vid 
 20°C/20 % RF i 108 dygn. 
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Slutsats 

De formpressade halvrunda karmämnen som studerats i denna undersökning har dålig formstabilitet 
med avseende på förändringar av det omgivande klimatet (RF). Den formförändring som är mest 
kritisk är avståndet mellan de fria ändarna (här kallat för innerdiameter) som skall vara inom 
intervallet 569 ±4 mm, det vill säga minsta respektive största tillåtna innerdiameter är 565 respektive 
573 mm. 

Karmämnena är framförallt känsliga för uttorkning under lång tid och de bör innan tillverkning av 
fönstren förvaras på ett sådant sätt att det inte torkar för att förhindra att de formändras (diametern 
minskar) utöver de gränser som tillåts. 
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Bilaga 

Tabell. Några data från pressningen av fönsterkarmar 

Fönsterkarmämne nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Tjocklek innan press (mm) 57,0 57,0 57,0 57,0 56,9 56,7 56,9 56,9 56,5 56,7 56,7 56,5 56,6 56,8 56,8 56,6 56,5 56,7 56,6 56,6 56,8 
Antal faner (st) 29 29 28 29 29 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
Läge från innerböj (faner)* 3 3 3 3 3 3 3 3 & 5 3 3 3 3 3 3 3 3 & 5 3 3 & 5 3 3 3 & 5 
HF-tid (minuter) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Presstid (minuter) 17  14,3 9,5 49,4 12,2 10,5 14,1 12,1 10,3 13,2 11,1 11,5 34,2 
Tjocklek efter press 1, ej nr.sida 54,8 54,8 55,4 55,4 55,0 55,3 54,8 55,5 55,0 55,7 54,8 55,1 55,2 55,2 55,0 55,0 54,8 55,4 55,3 55,2 54,7 
Tjocklek efter press 2, mitt 56 57,0 56,4 56,4 56,3 55,9 55,8 55,4 55,1 55,7 55,2 54,7 55,9 55,9 55,3 55,7 55,6 56,1 56,8 55,2 54,9 
Tjocklek efter press 3, nr.sida 55 55,3 55,7 55,6 55,5 55,5 56,1 55,1 55,5 55,4 55,4 55,4 55,6 55,6 55,5 55,6 55,6 55,4 55,5 55,2 55,5 
Diameter insida (mm) 571 572 571 572 571 572 571 572 571 571 571 572 572 571 572 571 571 572 571 571 571 

* Läge för 1,4 mm faner för att korrigera tjockleksvariationer (antal faner från böjens innsida)                         

 


