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Förord 
Denna rapport bygger på ett antal undersökningar som genomförts i 
samarbete med några av de svenska företag som tillverkar formpressade 
fanerprodukter och underleverantörer till dessa. Resultaten som 
presenteras i rapporten är en vidarebearbetning av de resultat som 
redovisats i ett antal arbetsrapporter, s.k. working papers. Det innebär att 
de resultat och slutsatser som presenterats i arbetsrapporterna kan av olika 
anledningar ha ändrats i den nu föreliggande rapporten. Författarna 
rekommenderar att de nu redovisade resultaten ska vara de som gäller för 
de genomförda studierna och inte de resultat som presenterats i 
arbetsrapporterna. De arbetsrapporter som avses är: 

Studie 1 Sandberg, D. & Blomqvist, L. (2006). Inverkan av limmets  
  torrhalt på formstabiliteten hos skiktlimmade   
  fanerprodukter. Växjö universitet, Institutionen för teknik  
  och design, Working paper No. 2006:9. 

Studie 2 Sandberg, D. & Blomqvist, L. (2006). Inverkan av fanerens 
  fuktkvot på formstabiliteten hos skiktlimmade skal. Växjö  
  universitet, Institutionen för teknik och design, Working  
  paper No. 2006:10. 

Studie 3 Sandberg, D. & Blomqvist, L. (2006). Inverkan av ojämn  
  limspridning på formstabiliteten hos skiktlimmade skal -  
  Förstudie. Växjö universitet, Institutionen för teknik  
  och design, Working paper No. 2006:11. 

Studie 4 Sandberg, D. & Blomqvist, L. (2006). Inverkan av   
  limspridningen på formstabiliteten hos skiktlimmade skal  
  Växjö universitet, Institutionen för teknik och design,  
  Working paper No. 2006:12. 

Studie 5 Sandberg, D. & Blomqvist, L. (2006). Inverkan av   
  fiberorienteringen på formstabiliteten hos skiktlimmade  
  skal. Växjö universitet, Institutionen för teknik och design,  
  Working paper No. 2006:16.  

Studie 6 Sandberg, D. & Blomqvist, L. (2007). Formstabilitet hos  
  formpressade hyllplan. Växjö universitet, Institutionen för  
  teknik och design, Working paper No. 2007:18.  
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Sammanfattning 
Denna rapport redovisar ett antal undersökningar som har genomförts för 
att belysa några material- och produktionsparametrars betydelse för 
formstabiliteten hos Skiktlimmade fanerprodukter. Produkterna tillverkas 
av faner som formas genom sammanlimning under tryck och där faneren 
kan vara orienterade i olika riktningar i förhållande till varandra för att 
åstadkomma ökad styrka och förbättrad formstabilitet jämfört t.ex. solitt 
trä. En vanlig benämning för metoden är också formpressning. 

Skiktlimmade skal har tillverkats under industriella förhållanden, där ett 
antal parametrar har varierats för att försöka utröna dessa parametrars 
inverkan på formstabiliteten. Den enda parameter som skilde försöken från 
de normala produktionsförhållandena var att samtliga faner 
konditionerades till avsedd fuktkvot innan försöken genomfördes. 
Formändringar hos skalen bestämdes i samtliga studier direkt i anslutning 
till pressningen, efter en viss tids lagring av skalen i produktionslokalen 
och/eller efter konditionering i klimatrum vid låg respektive hög relativ 
luftfuktighet. 

De parametrar som studerades var: 

• träslag, dvs. svarvade faner av rödbok och björk; 
• varianter av ett limsystem baserat på urea-formaldehyd, dvs. olika 

fukthalter hos limmet, olika typer av härdare (flytande respektive 
pulver) och tillsats av s.k. filler; 

• inverkan av avvikande fuktkvot hos enskilda faner som skulle 
pressas till ett skal; 

• inverkan av hur faneren matades genom limspridaren (vid 
applicering av lim med vals) och ojämn applicering av lim på 
faneren innan pressningen; 

• inverkan av avvikande fiberorientering hos enskilda faner i ett skal; 
samt 

• inverkan av att produkten utsattes för varierande relativ 
luftfuktighet. 

De slutsatser som kunde dras angående ovanstående uppräknade 
parametrars inverkan på formstabiliteten var: 
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• Bok är ett mer ”rörligt” träslag jämfört med björk och uppvisade 
överlag sämre formstabilitet än björk. 

• Variationen i egenskaper hos det nu studerade limsystemet hade 
liten praktisk betydelse för produktens formstabilitet. 

• Variation i fuktkvot mellan de faner som limmades samman till en 
produkt visade sig kunna få förödande konsekvenser för 
slutproduktens formstabilitet.  
 Om faner med avvikande fuktkvot (i den genomförda studien 

var dessa faners fuktkvot 14 %-enheter högre) var 
osymmetriskt placerade i konstruktionen gav detta upphov till 
försämrad formstabilitet, dvs. såväl ökad spring-back som 
ökad skevhet.  

 Något avvikande fuktkvot (3 %-enheter) hos ytfaneren 
inverkade inte menligt på formstabiliteten. 

 För att uppnå god formstabilitet vid skiktlimning behövde 
faneren vara väl konditionerade, så att en så liten fuktgradient 
som möjligt uppkom i den limmade konstruktionen. 

• Storleken på spring-back, men inte skevhet, direkt efter 
pressningen påverkades av hur faneren matades igenom 
valsspridaren och av på fanerarket ojämnt applicerad limmängd. 
Dock hade dessa faktorer inte en avgörande betydelse för 
produktens formstabilitet. 

• Fiberorienteringen i enskilda faner var avgörande för 
deformationer och formstabilitet hos de studerade produkterna. 
 Snedfibrighet på endast någon grad kunde under vissa 

omständigheter medföra deformationer och försämrad 
formstabilitet i sådan omfattning att slutprodukten blev 
obrukbar.  

 Snedfibrighet i längsgående faner resulterade i skevhet, medan 
snedfibrighet i spärrfaner resulterade i kupning hos de nu 
studerade produkterna (studie 6). Spring-back påverkades i 
liten utsträckning av snedfibrighet hos faneren.  

 Fanerark med snedfibrighet som limmades så att 
fiberorienteringen blev i motsatt riktning för faner på vardera 
sidan om symmetrilinjen (i tjockleksriktningen hos 
konstruktionen), så kallad korslimning, gav den absolut sämsta 
förutsättningen för att erhålla en formstabil produkt. Hade 
däremot faneren snedfibrighet med samma riktning på vardera 
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sidan om symmetrilinjen begränsade detta läggningssätt 
skevhet som en följd av snedfibrighet.  

• Formen hos produkterna ändrades i takt med omgivningens 
variationer i temperatur och framförallt i relativ luftfuktighet pga. 
att träet tar upp och avger fukt. Varierande fuktinnehåll (vilket i 
praktiken är mycket svårt att förhindra) kan frigöra spänningar som 
finns inbyggda i produkten, vilket resulterar i formändring. Detta 
kan ske trots att produkten under produktion bedömdes vara 
spänningsfri. Storleken på de deformationer som orsakas av 
variationer i det omgivande klimatet beror på produktens 
utformning/konstruktion, det aktuella klimatets nivå och 
varaktighet, samt olika material- och processparametrar, t.ex. de 
ovan nämnda, som kan inverka på formstabiliteten. 

Resultaten från de nu genomförda studierna visar tydligt att material- 
och processparametrar kan ha stor inverkan på skiktlimmade 
produkters formstabilitet. Fiberorienteringen i enskilda faner och 
skillnader i fuktinnehåll mellan faner som resulterade i fuktgradienter 
hos slutprodukten har identifierats som de viktigaste parametrarna som 
påverkar deformationer och formstabilitet hos de nu studerade 
produkterna. 
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Summary 
This report describes a number of investigations carried out to illustrate 
the importance of various material and production parameters for the 
shape stability of laminated veneer products. The moulded products are 
manufactured from veneers which are shaped by being glued together 
under pressure, the veneers being oriented in various directions in relation 
to each other to achieve greater strength and a better shape stability than 
that of solid wood.  

The laminated veneer shells have been manufactured under industrial 
conditions, where a number of parameters have been varied in order to 
assess the influence of these parameters on the shape stability. The tests 
differed from normal production conditions only in that all the veneers 
were conditioned to a defined moisture content before the tests were 
carried out. The change in shape of the shells has been determined 
immediately after pressing, after a certain period of storage in the 
production premises and/or after the shells have been conditioned in a 
climate chamber at low and high relative atmospheric humidities. 

Factors studied were: 

• wood species, i.e. peeled veneers of beech and birch; 
• variations of an adhesive system based on urea-formaldehyde, i.e. 

various moisture ratios in the adhesive, various types of hardener 
(liquid or powder) and the addition of a filler; 
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• the influence of different moisture content in the individual veneers 
to be pressed to a laminate; 

• the influence of how the veneers are fed through the adhesive 
spreader (in a roller application of the adhesive) and of an uneven 
application of the adhesive on the veneer before pressing; 

• the influence of different fibre orientations in the individual 
veneers in a laminate; and 

• the influence of exposure of the product to a varying relative 
atmospheric humidity. 

The conclusions which could be drawn regarding the influence of different 
parameters on the shape stability were: 

• Beech is a more “mobile” wood species than birch and showed 
overall a poorer shape stability than birch. 

• The variations in properties of the adhesive systems studied had 
little practical importance for the shape stability of the product. 

• Differences in moisture content between the veneers glued together 
into a product had serious consequences for the shape stability of 
the final product.  
 If veneers with different moisture ratios were placed 

asymmetrically in the structure, (in this study the moisture 
content was 14 %-units higher) the shape stability was worse, 
i.e. a greater spring-back and a greater twist.  

 A slight difference in moisture content (3 %-units) in the 
surface veneers did not greatly influence the shape stability.  

 To achieve a good shape stability in the laminate, the veneers 
should be well conditioned, so that as small a moisture 
gradient as possible arises in the laminated structure. 

• The magnitude of the spring-back, but not the twist, immediately 
after lamination was influenced by how the veneers were fed 
through the roller spreader and by the evenness of application of 
adhesive to the veneer sheet. These factors did not however have a 
decisive influence on the shape stability of the products. 

• The fibre orientation in the individual veneers was decisive for the 
deformation and shape stability of the products studied.  
 A grain deviation of only a few degrees could under certain 

conditions lead to deformations and a deterioration in shape 
stability so severe that the final product was useless. 
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 A grain deviation in the longitudinal veneer resulted in twist, 
while a deviation in the cross veneer resulted in cupping in the 
products studied (Study 6). The spring-back was influenced to 
a small extent by a grain deviation in the veneers. 

 Gluing veneer sheets with a grain deviation so that the fibre 
orientation was in the opposite direction for veneers on each 
side of the symmetry line (in the thickness direction of the 
structure), so called cross-gluing, gave the absolutely worst 
conditions for obtaining a shape-stable product. Conversely, 
having the grain deviation in the same direction on each side 
of the symmetry line reduced the tendency to twist. 

• The shape of the laminated veneer products depended on the 
moisture content of the veneers of which the product was made, 
i.e. the product shape followed the variations in the temperature 
and in particular the relative atmospheric humidity of the 
surroundings. Variations in moisture content (which in practice are 
very difficult to prevent) can release stresses built into the product, 
and this can lead to deformations. This can occur even if the 
product during production is assessed to be free from stresses. The 
magnitude of the deformations which follow from the variations in 
the climate surrounding the product depend on the design/structure 
of the product, the level and duration of the prevailing climate, and 
the various material and process parameters, e.g. those mentioned 
above, which can influence the shape stability. 

The results of this investigation show clearly that material and process 
parameters can have a great influence on the shape stability of laminated 
veneer products. The fibre orientation in the individual veneers and 
differences in moisture content between the veneers which result in 
moisture gradients in the final product have in this study been identified as 
the most important parameters influencing the deformation and shape 
stability of these products. 
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Bakgrund  

Skiktlimning och formstabilitet 
Skiktlimning eller formpressning som processen också benämns, innebär 
att ett antal faner limmas samman och formas till en förutbestämd 
geometri. Faneren orienteras vanligtvis med fiberriktningen i stort sett 
vinkelrätt i förhållande till varandra, vilket efter limningen minimerar 
rörelserna mellan skikten och därmed också för hela konstruktionen.  

Industrier som formger, konstruerar och tillverkar skiktlimmade produkter 
har intresse i att öka förståelsen för hur material- och processparametrar 
påverkar kvaliteten hos deras produkter. Viktiga kvalitetsaspekter avser i 
första hand formstabilitet och förekomst av sprickor, men egenskaper som 
styvhet, hållfasthet och utseende är naturligtvis också viktiga. 

För en framgångsrik industriell process från formgivning till färdig 
produkt är det viktigt med god grundkunskap avseende trämaterialets och 
limmets egenskaper samt hur den färdiga konstruktionen reagerar vid 
påkänningar i form av värme, fukt och andra laster. Förståelse för 
materialets beteende vid tillverkningen kan därmed förbättra 
möjligheterna att minska kassationen, förbättra produktprestanda och tänja 
på gränser avseende formgivning.  

Det finns ett flertal undersökningar redovisade i litteraturen som berör 
tillverkningsprocessen och olika egenskaper hos skiktlimmade produkter, 
t.ex. påverkan av variationer i temperatur och fuktkvot (Hvattum et al. 
1978), utformningen av pressverktyget (Stevens och Turner 1948, 1970; 
Lind 1981), presstryck vid formningen (Wu et al. 1999) samt egenskaper 
hos det enskilda faneret (Suchsland och McNatt 1986; Ohya et al. 1989; 
Zemiar och Choma 2002; Suchland 2004).  

Vid knivskärningen initieras och uppkommer små sprickor i faneret och de 
spänningar som uppstår i produkten under pressningsoperationen kan få 
dessa att utvecklas till synliga sprickor. Sprickor kan uppstå såväl under 
själva pressningen som i ett senare skede när produkten utsätts för 
naturliga klimatvariationer (Hvattum et al. 1978; Lind 1981; Cassens et al. 
2003).  

Styvheten hos produkten samt vidhäftning mellan faner och lim är 
egenskaper som bl.a. styrs av limegenskaper, val av träslag och 
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vätningsegenskaper. Vidhäftningen mellan lim och faner har studerats av 
t.ex. Matuana et al. (1998) och med hjälp av puls-termografi av Berglind 
och Dillenz (2003). 

Hos flera av de industrier som tillverkar skiktlimmade produkter har 
formstabiliteten hos produkterna identifierats som ett speciellt viktig 
område för ökad kunskapsbildning. Med god formstabilitet avses dels att 
produkten har rätt dimension och form i de olika tillverkningsstegen vilket 
är en förutsättning för en effektiv produktion, dels att produkten behåller 
avsedd form vid den slutliga användningen. Bristande formstabilitet leder 
till kassation av produkter och i många fall upplevs kassationen på grund 
av deformationer mer eller mindre slumpmässig. Det innebär att 
tillverkarna ibland har stora kassationer medan andra gånger har man inga 
eller få kasserade produkter trots att produktionsförhållandena har varit till 
synes likartade. Detta har lett till spekulationer angående orsakerna till 
bristande formstabilitet och faktorer som föreslagits inverka är:  

• fuktighetsnivå i produktionslokaler och materialets fuktkvot, 
• tempreaturnivå, härdningstider vid limning, samt torrhalt hos 

limmet, 
• limmängden, samt limmets vätning av faneret, 
• presstryck och töjningar i olika fanerskikt, 
• träslagsspecifika egenskaper, samt det använda trädslagets 

variation, såsom fiberorientering, årsringsbredder etc.,  
• hela konstruktionens tjocklek och form, samt tjockleken hos varje 

individuellt faner, 
• behandlingstiden före, i och efter pressningen. 

Några av ovanstående faktorer har studerats tidigare. Bl.a. har Zemiar och 
Choma (2002) undersökt hur val av lim (PVAc resp. UF) och typ av 
uppvärmning (resistiv resp. HF-värmning) påverkar formstabiliteten hos 
skiktlimmade faner. I en modell baserad på elastisk respons vid belastning 
har Suchsland och McNatt (1986) studerat kupningen hos fanerat 
möbelträ. De visade att kupningen vid fuktförändringar påverkas av 
naturliga egenskapsskillnader i trämaterialet såsom snedfibrighet, 
fiberorientering, reaktionsved och ungdomsved. Det finns vidare ett antal 
modelleringsstudier avseende elastisk återfjädring vid avlastning efter 
pressning, s.k. spring-back, se t.ex. Hvattum et al. (1978), Wu et al. (1999) 
och Ormarsson och Sandberg (2007).  
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Tidigare studier ger dock inte en heltäckande bild av problematiken kring 
hur material- och processparametrar påverkar formstabiliteten hos 
skiktlimmade fanerprodukter. I denna rapport redovisas resultaten från ett 
antal studier som genomförts vid Växjö universitet tillsammans med 
tillverkare. I rapporten studeras hur formstabiliteten påverkas av följande 
faktorer: 

• Träslag (rödbok och björk) 
• Limsystem (limmets torrhalt, typ av härdare m.m.)  
• Ojämn limspridning 
• Fanerens fuktkvot 
• Snedfibrighet hos faner 
• Variation av omgivningens relativa luftfuktighet 

Sex olika studier har genomförts för att belysa inverkan av ovanstående 
faktorer. Studierna redovisas var för sig och avslutningsvis summeras 
några generella slutsatser som kan dras från de genomförda studierna.  

I redovisningen av studie 1 ges en förhållandevis detaljerad beskrivning av 
framtagningen av produkten ”sittskal” som har studerats i studierna 1-5.  

Syfte och mål 
Det övergripande syftet med de olika studierna var att öka kunskapen om 
hur material- och processparametrar påverkar formstabiliteten hos 
skiktlimmade fanerprodukter. Målet var att finna metoder för att minska 
kassationer och därmed öka lönsamheten för de tillverkande företagen. 

Definition av och metod för mätning av deformationer 
För studie 1-5, där en specifik typ av sittskal har undersökts, utfördes 
mätningarna av formförändringar på samma sätt enligt nedan. 

Bestämning av formförändringar hos sitsskalen har skett i två olika 
mätpunkter på sittskalets rygg med hjälp av en mätjigg, Figur 1. För att få 
likartade förhållanden mellan de olika mättillfällena stansades två 
referenspunkter in i den konkava böjen mellan rygg och sits på samtliga 
sittskal. Mätjiggen hade motsvarande referenspunkter, samt en 
referenspunkt (stödpunkt) en bit in på sitsen (”3” i Figur 1) vilket 
medförde att mätningarna blev repeterbara med tillfredsställande 
mätnoggrannhet.   
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a)  b) 

 
c)     
 
Figur 1. Bestämning av deformationer för sittskalen med hjälp av en mätjigg. 
Samtliga mått i millimeter. 
a) Exempel på praktiskt genomförande av mätningen. 
b) Sidovy av mätjigg (1) i mätläge på ett sittskal (2). 
c) Vy av mätjiggen från baksidan respektive från sidan och fri vy visande 
referenspunkterna (3) och de två lägen där deformationerna mättes (4, 4a, 4b). 
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Spring-back har definierats som medelvärdet för mätningarna i de två 
mätpunkterna och nollnivån utgjordes av verktygets form i obelastat 
tillstånd. Skevhet definierades som differensen mellan motsvarande 
mätvärden. Avståndet mellan mätpunkterna var 235 mm och skevheten 
anges i denna rapport därmed i enheten ”mm/235 mm”.  

Bestämning av spring-back och skevhet gjordes omedelbart efter att 
pressningen slutförts, samt efter en viss tids lagring av skalen i olika 
klimat (redovisas i respektive studie). Observera att vi i denna rapport 
använder benämningen spring-back även för formförändringen under 
lagring, dvs. inte endast för den elastiska deformationen som uppstår 
direkt då verktyget öppnas (vid avlastning). 

Minskad spring-back innebär att sittskalets öppningsvinkel, dvs. vinkeln 
mellan sits och rygg, minskar.  

Mätmetoden för bestämning av formändringar hos de skal som 
undersöktes i studie 6 redovisas i anslutning till denna studie. 

Faneren som använts i samtliga undersökningar var tillverkade genom 
svarvning. 
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Studie 1: Inverkan av limsystem 
I denna studie undersöktes hur några olika varianter av ett limsystem 
baserat på urea-formaldehyd, inverkade på spring-back och skevhet. En 
frågeställning i industrin har varit om det har någon betydelse för 
formstabiliteten om limmets härdare är i flytande eller fast (pulver) form. 
En annan frågeställning har varit om måttlig variationen av limmets 
fukthalt, dvs. limmets vatteninnehåll, inverkar på formstabiliteten. Dessa 
frågeställningar har legat till grund för denna studie. 

Material och metod 
Försöken genomfördes under industriella produktionsförhållanden hos en 
tillverkare av skiktlimmade fanerprodukter. Formförändringar bestämdes 
vid tillverkningen av skalen, vid efterföljande lagring i 
produktionslokalen, samt då skalen utsattes för cykliskt varierande 
luftfuktighet (RF) under kontrollerade förhållanden. 

Björkfaner med dimensionen 1055x500x1,5 mm (de två ytfaneren var 
dock 1,3 mm tjocka efter slipning) togs ut ur den normala produktionen 
och konditionerades under 20 dygn i klimatrum vid 23°C och 23 % RF, 
vilket motsvarar 5 % jämviktsfuktkvot. Faneren var vid konditioneringen 
strölagda i buntar om 15 fanerark. Mätningar som genomfördes 
kontinuerligt under konditioneringen visade att faneren vid 
konditioneringens slutskede hade en fuktkvot mycket nära 5 %. Fanerens 
ursprungsland var Finland. 

Produkt - sittskal 

Av faneren tillverkades en specifik modell av sittskal (VISIT 180). Efter 
pressningen CNC-bearbetades skalen till den slutliga formen, Figur 2. 
Deformationer bestämdes på den form som skalet hade före CNC-
bearbetningen. Totalt användes 86 sittskal för denna studie. Den slutliga 
produkten visas i Figur 3.  

Sittskalen var uppbyggda av 7 faner; 2 längsgående1 ytfaner, 3 tvärgående 
spärrfaner med 2 mellanliggande längsgående faner. 

                                                 

 
1 Fanerets fiberriktning i stort sett parallell med sits-rygg-riktningen hos skalet 
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Figur 2. Sittskal som studerades i studierna 1-5. Vänster: utförande efter 
pressningen (rödbok). Höger: sittskal efter CNC-bearbetning och montering av 
fästen för ben och armstöd (björk). 

 
Figur 3. Stolen ”Visit 180” i slutligt utförande. 
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Limsystem 

Fem varianter av ett karbamidbaserat limsystem (urea-formaldehydlim) 
från Casco Products utvärderades, grupp 1-5 i Tabell 1. I samtliga grupper 
var limmet detsamma. Härdarna valdes så att grupp 1 var det lim som 
användes i den ordinarie produktionen och utgjorde därmed en referens 
som man har stor erfarenhet av. I grupp 2 användes en härdare med lägre 
viskositet och högre pH, samt längre lagringstid jämfört grupp 1. I grupp 3 
användes pulverhärdare och i grupp 4 adderades vatten till limmet för att 
öka limmets fukthalt. I grupp 5 adderades en filler (till limmet i grupp 2) 
för att motverka limgenomslag och öka limmets fyllnadsförmåga. Fillern 
påverkade inte presstiden. I bilaga 1 återfinns produktblad för limmet. 

Tabell 1. Testgrupper av det limsystem som användes i studien. 

Grupp Antal  
skal 

Lim Härdare Blandnings- 
förhållande2 

Fukthalt 
(%)3 

Typ av  
härdare 

1 24 1274 2581 100:20 31,8 Flytande 

2 17 1274 2580 100:20 31,8 Flytande 

3 15 1274 2746 100:25 27,2 Pulver 

4 15 1274 2746 + vatten 100:25:10 33,0 Pulver 

5 15 1274 2580 + filler 2720 100:20:15 29,5 Flytande 

Den limmängd som applicerades på faneren bestämdes för ett antal 
representativa fanerark. Pålagd limmängd för samtliga grupper var 165 
g/m2, vilket innebär att varje limfog hade en limmängd på 165 g/m2.  

Fukthalten3 för limmerna ide olika grupperna varierade mellan 27,2 och 
33,0 %, enligt Tabell 1. Det innebär att varje sittskal (5 limfogar) vid 
limningen tillfördes 118-143 gram vatten beroende på limsystem. En 
överslagsberäkning ger vid handen att det vatten som limmet tillförde 
konstruktionen medförde att fuktkvoten i faneren ökade från 5 % till 8,7-
9,5 %. Limmet applicerades på faneren med valsar, Figur 4. 

                                                 

 
2 Viktandelar: 100:20 betyder 100 viktandelar lim + 20 viktandelar härdare (100 g + 20 g) 
3 Fukthalt definierad som massan av vattnet i limmet dividerat med limmets (fuktiga) massa. 
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Figur 4. Applicering av lim med hjälp av valsar. 

Tillverkning och mellanlagring av sittskal  
Sittskalen producerades i konventionella pressverktyg tillverkade med en 
stomme av plywood och med pressytor klädda med ca. 2 mm tjock 
aluminiumplåt, Figur 5. Verktygens pressytor värmdes via resistiva 
elelement placerade under aluminiumplåten (trögt verktyg).  

  
Figur 5. Pressverktyg för tillverkning av sittskal Visit 180.  
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Medelpresstrycket över fanerarken vid formningen var i storleksordningen 
0,6 MPa (oljetryck 80−100 kg/cm2, 2 kolvar med φ=150 mm och faneryta 
1050x500 mm2). 

Efter pressningen placerades sittskalen på lastpallar och med några 
centimeters luftspalt mellan varje sittskal, Figur 6. För att undvika att träet 
blektes av solljuset, täcktes sittskalen med en ogenomskinlig plast under 
lagringstiden. Plasttäckningen bedömdes inte påverka klimatet kring 
sittskalen i någon större utsträckning, dvs. temperatur och relativ 
luftfuktighet kring sittskalen var i stort sett samma som i lokalen för 
övrigt.  

 

Figur 6. Lagring av sittskal i produktionslokalen. För att skydda sittskalen från att 
blekas av solljus täcktes de med ogenomskinlig plast (ej med i bilden). 

Mätning av spring-back och skevhet 

Definition av och metod för bestämning av deformationer se sidorna 3-5. 

Sittskalen delades in i två grupper med avseende på förvaring efter 
pressningen: 

a) Lagring i produktionslokalen, totalt 71 sittskal. 
b) Lagring i klimatrum vid Växjö universitet, totalt 15 sittskal. 
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Spring-back och skevhet bestämdes för samtliga sittskal vid ett antal 
tillfällen enligt:  

1. Direkt efter pressning för samtliga sittskal. 
2. Efter 10 respektive 42 dygn för de skal som lagrades i 

produktionslokalen. 
3. Efter 10, 42, 50, respektive 59 dygn för de skal som lagrades i 

klimatrum. 

I Tabell 2 redovisas det klimat som rådde vid de olika mättillfällena. 

Normalt genomför företaget kontroll av skevheten efter CNC-
bearbetningen av sittskalen med hjälp av en specialtillverkad mätjigg, 
Figur 7. Med denna mätmetod får ett färdigbearbetat sittskal inte ha en 
skevhet som överstiger 5 mm/425 mm för att bli godkänt. Skevheten 
bestämdes då vid läget 308 mm under översta punkten på sittskalets rygg. 
Omräknat till mätsträckan 235 mm motsvarar detta ett skevhetskrav på 
maximalt 3 mm, vilket i de nu redovisade undersökningarna fått utgöra ett 
gränsvärde för ”godkänt” vad avser skevhet. 

Tabell 2. Mättillfällen för deformationer. Temperatur (T) och relativ luftfuktighet 
(RF) mättes vid lagring av sittskalen, vilket motsvarar en viss jämviktsfuktkvot 
(JVF). 

Mätning Datum  Sittskal i produktionslokal Sittskal lagrade i klimatrum 

nr. mätning T(°C)/RF(%)4 JVF (%) T(°C)/RF(%) JVF (%)  

1 04-06-22 Från press ca. 9 Från press ca. 9 

2 04-07-02 22/52 10 23/23 5 

3 04-08-03 22/58 10 23/23 5 

4 04-08-11   23/80 16 

5 04-08-20   23/30 6 

  

                                                 

 
4 Se avsnittet ”Klimat i produktionslokal”. Värden redovisade i Tabell 2 återfinns inom 
parantes i Tabell 3. 
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Figur 7. Företagets egen mätjigg för bestämning av skevhet efter att sittskalen 
har CNC-bearbetats. 

Klimat i produktionslokal 

Temperatur och relativ luftfuktighet i lokalen där sittskalen tillverkades 
och i vissa fall också förvarades bestämdes kontinuerligt med hjälp av en 
logger (Tinytag Ultra). 

Figur 8 visar temperaturens och den relativa luftfuktighetens variation i 
produktionslokalen. Tabell 3 visar klimatets medelvärde och motsvarande 
jämviktsfuktkvot för trä under följande perioder: 

– Från pressningen av sittskal till andra mätningen av deformationer 
(04-06-22 -- 04-07-02). 

– Från andra mätningen av deformationer till tredje mätningen  
(04-07-03 -- 04-08-03). 

Värdena inom parantes i Tabell 3 är medelvärden för temperatur, relativ 
luftfuktighet (och motsvarande jämviktsfuktkvot) för perioden en vecka 
före respektive mätning. Detta klimat anses vara mer relevant för 
sittskalens fukttillstånd vid mättillfället än medelvärden under den längre 
tidsperioden bakåt i tiden. 

 

 



 14 

Tabell 3. Medelvärden för temperatur (T) och relativ luftfuktighet (RF) i 
produktionslokalen, samt motsvarande jämviktsfuktkvot (JVF). Värden inom ( ) 
avser medelvärden under 7 dygn före mätningen av deformationer. 

Period T (°C) RF (%)  JVF (%) 

04-06-22 - - 04-07-02 21,5 (21,6) 51,5 (52,2)  9,1 (9,5) 

04-07-03 - - 04–08-03 20,8 (21,6) 54,7 (58,1)  9,6 (10,5) 

 

 
Figur 8. Temperatur och relativ luftfuktighet i produktionslokalen. Pressningen av 
sittskal utfördes 22 juni 2004; semesteruppehåll för produktionen var 3/7−2/8. 
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Resultat 
Resultaten redovisas för sittskal som förvarats i företagets 
produktionslokal respektive sittskal som fuktcyklats under kontrollerade 
förhållanden. Dessa två grupper är endast ”likvärdiga” vid mättillfället 
omedelbart efter pressningen. 

Spring-back 

Figur 9 visar spring-back för sittskal förvarade i produktionslokalen. 
Nollnivån för spring-back motsvarar pressverktygets form. 

För de skal som förvarades i produktionslokalen var skillnaden i spring-
back mellan grupperna liten såväl direkt efter pressningen som efter 42 
dygns lagring. Klimatet i lokalen var förhållandevis stabilt under 
lagringsperioden. Lagringen av sittskalen i produktionslokalen medförde 
dock en viss uppfuktning av skalen, vilket resulterade i den generella 
ökningen av spring-back som kan ses i Figur 9. Det gick dock inte att 
påvisa någon signifikant skillnad i spring-back mellan de olika grupperna. 
Inverkan av de nu testade varianterna av ett limsystem kan därmed sägas 
vara av ringa praktisk betydelse för nivån på spring-back. 

 
Figur 9. Medelvärde och standardavvikelse för spring-back för sittskal av björk 
limmade med olika lim (grupp 1-5) enligt Tabell 1 och förvarade i 
produktionslokalen. 
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Figur 10 visar spring-back för sittskal förvarade i klimatrum och som 
utsattes för en cykel av uppfuktning och uttorkning. I detta fall är det 
betydligt större skillnad mellan grupperna. Den väsentliga skillnaden 
mellan grupperna är att vissa grupper visar en positiv spring-back och 
andra en negativ spring-back direkt efter pressningen. 

Grupp 3 uppvisade den bästa formstabiliteten. Ändringen i spring-back var 
endast ungefär hälften av ändringen hos skalen limmade med 
referenssystemet (Grupp 1). Den huvudsakliga skillnaden var att en annan 
härdare användes och att fukthalten var något lägre för limmet i grupp 3. 

Konditioneringen av skalen i ett klimat som motsvarar 5 % 
jämviktsfuktkvot medförde att öppningsvinkeln mellan sitts och rygg 
minskade (spring-back blev mer negativ). Uppfuktning medförde en 
ökning av öppningsvinkeln. Spring-back återgick när skalen torkade. 

Resultaten visar att de skillnader som fanns i bl.a. fukthalt mellan 
grupperna hade liten inverkan på spring-back. Oberoende av lim så 
inverkar den omgivande relativa luftfuktigheten väsentligt mer på spring-
back.  

 
Figur 10. Medelvärde och standardavvikelse för spring-back hos sittskal av björk 
limmade med olika lim (grupp 1-5) enligt Tabell 1 och förvarade under 
förhållande med varierande relativ luftfuktighet enligt Tabell 2.  
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Skevhet 

Figur 11 visar skevhet vid de olika mättillfällena för sittskal förvarade i 
produktionslokalen. 

Sittskalen limmade med det system som hade tillsatt vatten (grupp 4) 
visade en större skevhet än de andra grupperna under 43 dagars lagring vid 
en nästan konstant relativ fuktighet (Figur 11), men dessa skal uppvisade 
däremot den bästa formstabiliteten då skalen fuktcyklades (Figur 12). 

 
Figur 11. Medelvärde och standardavvikelse för skevhet för sittskal av björk 
limmade med olika lim (grupp 1-5) enligt Tabell 1 och förvarade i 
produktionslokalen. 
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vara av någon avgörande betydelse om flytande härdare eller 
pulverhärdare.  

Efter den sista mätningen (efter 42 dygn) CNC-bearbetades skalen till dess 
slutliga form och lagrades ytterligare under 14 dygn i produktionslokalen, 
varefter skevheten bestämdes med företaget egen mätjigg. Det visade sig 
då att inget av skalen behövde kasseras på grund av att skevheten översteg 
5 mm/425 mm (3 mm/235 mm).  

Tabell 4. Kassation av sittskal pga. att skevheten överstiger 3 mm/235 mm. 
Sittskalen förvarades i produktionslokalen mellan mättillfällena. 

Grupp Antal  
sittskal 

Antal (andel) kasserade skal pga. skevhet 

Efter 
pressning 

Efter 10 dygns 
lagring 

Efter 42 dygns 
lagring 

1 21 1 (5 %) 2 (10 %) 1 (5 %) 

2 14 2 (14 %) 1 (7 %) 0  

3 12 4 (33 %) 3 (25 %) 0  

4 12 3 (25 %) 7 (58 %) 5 (42 %) 

5 12 0  3 (25 %) 1 (8 %) 

Medel 71 sittskal: 10 (14 %) 16 (23 %) 7 (10 %) 

Figur 12 visar skevhet vid olika mättillfällena för i klimatrum fuktcyklade 
sittskal. Endast tre sittskal med respektive limsystem har fuktcyklats, 
vilket innebär att man ska vara försiktig med att dra alltför långtgående 
slutsatser utifrån resultaten.  

När sittskalen utsattes för varierande relativ luftfuktighet, blev 
skillnaderna mellan de olika grupperna tydlig.  I allmänhet ökade 
skevheten vid låg relativ luftfuktighet och minskade när den relativa 
luftfuktigheten ökade. Skevheten uppvisade olika riktning för de olika 
grupperna, dvs. ibland har skevheten en positiv riktning och ibland en 
negativ. Riktningen för skevheten har inget med limsystemen att göra utan 
är en konsekvens av fiberorienteringen i faneren. 

För skal limmade med referenslimmet (grupp 1), varierade skevheten 
avsevärt under klimatcyklingen. Med samma lim men med en annan 
flytande härdare (grupp 2), fick skalen nästan ingen skevhet efter 
pressning och var dessutom mer stabila under fuktcyklingen. Då 
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fyllnadsmedel (filler) adderades till limmet som används i grupp 2 
medförde detta något ökad skevhet (grupp 5). Dessa tre varianter av 
limmet hade samtliga en flytande härdare och ungefär samma fukthalt 
(Tabell 1). 

Byte till ett lim med pulverhärdare (grupp 3) påverkade inte skevheten i 
någon betydande omfattning jämfört med referenssystemet (grupp 1). 
Fukthalten i detta lim var 27 % jämfört med 32 % för referenslimmet. 
Tillsats av vatten till lim i grupp 3 resulterade i en kraftigt minskad 
skevhet och förbättrad formstabilitet under fuktcyklingen (grupp 4). 

Resultaten visar att valet av härdare, dvs. vätska eller pulver, hade ingen 
eller endast mindre effekt på formstabilitet, men att valet av härdare i 
kombination med tillsatts av vatten var viktigt för skevheten hos skalen, 
speciellt under klimatcykling. 

Figur 12. Medelvärde och standardavvikelse för skevhet för sittskal av björk 
limmade med olika lim (grupp 1-5) enligt Tabell 1 och förvarade under 
förhållande med varierande relativ luftfuktighet enligt Tabell 2.  
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Skevheten ökade vid uttorkning och minskade vid uppfuktning av skalen. 
Av detta följer att fanerens fuktkvot bör vara så låg som praktiskt möjligt 
vid pressningen av skalen. Därvid förutsätts att skalen i sin användning i 
huvudsak kommer att användas i torra klimat. 

En skalkonstruktion som direkt efter pressningen är godkänd ur 
skevhetssynpunkt, kan i användning och då speciellt om klimatet varierar, 
uppvisa en ökad skevhet. Resultaten tyder dock på att en del av denna 
skevhet uppträder redan efter några dygns lagring. Omvänt, ett skal som 
vid tillverkningen uppvisar för stor skevhet, eller har egenskaper som vill 
utveckla skevhet, blir svåra att korrigera så att skevheten elimineras vid 
användning. Figur 13 visar ett exempel på skevhet direkt efter pressningen 
av ett sittskal. 

 
Figur 13. Exempel på skevhet hos ett sittskal direkt efter pressningen. 

Slutsatser 
Den nu genomförda undersökningen med en typ av karbamidlim (Casco 
1274) i kombination med olika härdare (flytande 2580/2581 resp. pulver 
2746) tyder på att variationen i egenskaper hos limmet har liten betydelse 
för skiktlimmade produkternas formstabilitet.  

Det är tydligt att andra materialparametrar inverkar i betydligt högre grad 
på skevheten än vad limmet i denna studie har visat sig göra. Det är troligt 
att variation i fanerens fiberorientering, som inte bestämdes i denna 
undersökning, har resulterat i den skillnad i skevhet mellan provgrupperna 
som kunde uppmätas. Omgivningens relativa luftfuktighet har stor 
inverkan på produkternas formstabilitet.  
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Studie 2: Inverkan av fanerens fuktkvot 
Lagringen och hanteringen av faner som limmas samman vid 
formpressningen kan medföra att fuktkvoten i och mellan de enskilda 
faneren varierar. Det har varit oklart om detta har någon praktiskt 
betydelse för slutproduktens kvalitet. I denna studie har inverkan på 
formstabiliteten av olika fuktkvotsnivåer hos ingående faner studerats. 
Spring-back och skevhet bestämdes för sittskal tillverkade av faner med 
olika fuktkvot. 

Material och metod 

Faner 

Björkfaner med dimensionen 1055x500x1,5 mm togs ut ur den normala 
produktionen och konditionerades till olika jämviktsfuktkvot. Faneren var 
vid konditioneringen strölagda i buntar om 15 stycken fanerark. Mätningar 
som genomfördes kontinuerligt under konditioneringen visade att faneren 
vid konditioneringens slutskede hade en fuktkvot mycket nära avsedd 
jämviktfuktkvot. Fanerens ursprungsland var Finland. 

Tre grupper av faner med olika fuktkvot togs fram för försöket: 

1. Faner konditionerade till 19 % jämviktsfuktkvot. 

2. Faner konditionerade till 5 % jämviktsfuktkvot. 

3. Faner från den ordinarie produktionen. Samtliga faner förutom 
ytfaneren var omtorkade och höll en fuktkvot på 4 %. Fuktkvoten 
för ytfaneren, som inte torkades om före pressningen utan lagrades 
i produktionslokalen var 7 % (klimatdata för lokalen se Figur 8). 

Produkt 

Sittskal modell VISIT 180 av björk har använts i undersökningen, Figur 2. 
Sittskalen var uppbyggda av 7 stycken faner; 2 stycken längsgående5 
ytfaner med tjockleken 1,3 mm efter slipning, 3 stycken tvärgående 
spärrfaner med 2 mellanliggande längsgående faner, samtliga med 

                                                 

 
5 Fiberriktningen i stort sett parallell med rygg-sitsriktningen hos sittskalet. 
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tjockleken 1,5 mm. Sittskalen tillverkades i den form som fanerarkens 
dimensioner gav, för att sedan CNC-bearbetas till den slutliga formen, 
Figur 2. Mätningar av spring-back och skevhet genomfördes på det 
pressade, dvs. ej CNC-bearbetade, utförandet. Totalt tillverkades 90 
sittskal som samtliga ingick i undersökningen. 

Tabell 5 visar de olika provgrupperna i undersökningen, samt hur de olika 
faneren fördelades i respektive sittskal. 

Tabell 5. Provgrupper vid försöken. 

Grupp Antal  
sittskal 

Beskrivning av fuktförhållandena i respektive 
sittskal 

1 15 3 st. faner med 19 % fuktkvot närmast sittskalets konkava sida 
och 4 st. faner med 5 % fuktkvot 

2 15 1 st. faner med 19 % fuktkvot närmast sittskalets konkava sida 
och 6 st. faner med 5 % fuktkvot 

3 30 7 st. faner med 5 % fuktkvot 

4 30 5 st. faner med 4 % fuktkvot och ytfaner med 7 % fuktkvot 

Tillverkning och lim 

Pressningen av sittskalen utfördes 27−28 september 2004. För detaljer 
kring tillverkningsprocessen se studie 1 i denna rapport. 

Medelpresstrycket över fanerarken vid formningen var i storleksordningen 
0,6 MPa (oljetryck 80−100 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 som skedde under dagtid kl. 7−17, var 
medelvärdena för klimatet i produktionslokalen följande: dag 1 var T= 
22°C och RF= 47 %, dag 2 var T= 22°C och RF= 41 %. 

Den limmängd som påfördes faneren bestämdes för ett antal representativa 
fanerark. Pålagd limmängd var 165 g/m2, vilket innebär att varje limfog 
hade en limmängd på 165 g/m2. Efter pressningen placerades sittskalen på 
lastpallar och med några centimeters luftspalt mellan varje sittskal (se 
princip i Figur 6). 
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Bestämning av spring-back och skevhet 

Definition av och metod för bestämning av deformationer se sidorna 3-5. 

Sittskalen förvarades efter pressningen i produktionslokalen. Mätningar 
utfördes vid tre tillfällen enligt Tabell 6 och den första mätningen av 
skevhet och spring-back genomfördes för varje sittskal ca. 5 minuter efter 
skalet togs ut från pressverktyget.  

Medelvärden under de sista 7 dygnen mellan mätningarna nr. 1 och nr. 2 
för temperatur och relativ luftfuktighet var 21°C respektive 43 %, vilket 
motsvarar en jämviktsfuktkvot i faneren på 8 %. 

Tabell 6. Mättillfällen för deformationer hos sittskalen. 

Mätning nr. Datum för mätning Antal dagar efter pressning 

1 04-09-27/28 0 

2 04-10-11 13 
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Resultat 

Spring-back 

Figur 14 visar spring-back för de olika provgrupperna. Omedelbart efter 
pressningen av sittskalen var medelvärdena för spring-back likvärdiga för 
de olika grupperna. Efter 13 dygns konditionering av sittskalen i 
produktionslokalen erhölls kraftig minskning i spring-back för de sittskal 
som hade osymmetrisk fuktkvotsfördelning mellan faneren i sittskalen vid 
pressning (grupp 1 och 2). Ju större osymmetri med avseende på fanerens 
fuktkvot i konstruktionen vid pressningen, ju större förändring i spring-
back erhölls vid konditioneringen av skalen. 

Sittskal med lika fuktkvot i samtliga faner vid pressningen (grupp 3) och 
de med ytfaner med något förhöjd fuktkvot (grupp 4) uppvisade måttlig 
och likartad ändring i spring-back. Detta tyder på att något avvikande 
fuktkvot, t.ex. i ytfaneren inte påverkar spring-back i någon högre grad så 
länge som konstruktionen ur fukthänseende är symmetrisk, dvs. som i 
grupp 4. 

 
Figur 14. Medelvärde och standardavvikelse för spring-back för sittskal 
tillverkade av björkfaner med fuktkvot hos de ingående faneren enligt Tabell 5. 
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Skevhet 

Figur 15 visar skevhet för sittskalen i de olika grupperna. Omedelbart efter 
pressningen var skevheten i samtliga grupper liten och likartad. 
Medelvärdet för samtliga grupper låg inom intervallet 0,6−1,9 mm 
(negativ riktning).  

Efter 13 dygns förvaring av sittskalen i produktionslokalen uppvisade 
sittskalen i grupp 1 avsevärd förändring i skevhet, medan övriga grupper 
uppvisade liten förändring. 

 
Figur 15. Medelvärde och standardavvikelse för skevhet för sittskal tillverkade av 
björkfaner med fuktkvot hos de ingående faneren enligt Tabell 5. 

Figur 16 visar förändringen i skevhet mellan mättillfällena omedelbart 
efter pressningen och efter 13 dygn. Detta är ett mått på hur mycket 
sittskalen ”arbetar” under den tid lagringen sker. Som ett exempel kan ett 
enskilt sittskal efter pressningen ha skevheten -3 mm och efter en tids 
lagring +3 mm, dvs. en förändring på 6 mm.  

Figur 16 visar att sittskalen som hade stor fuktgradient i skalen vid 
pressningen (grupp 1) var de mest rörliga under lagringen. De övriga 
grupperna uppvisade väsentligt minskad rörelse jämfört grupp 1. Det 
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innebär att det även ur skevhetssynpunkt är fördelaktigt att använda väl 
konditionerade faner vid själva pressningen, men att något avvikande 
fuktkvot hos ytfaneren har liten inverkan på formstabiliteten. 

 
Figur 16. Medelvärde och standardavvikelse för förändring i skevhet mellan 
pressningstillfället och 13 dygn lagring för sittskal tillverkade av björkfaner med 
fuktkvot hos de ingående faneren enligt Tabell 5. 

Slutsatser 
Sittskal med stor fuktgradient mellan faneren vid pressningen och då 
speciellt om dessa faner är osymmetriskt placerade i konstruktionen ger 
upphov till försämrad formstabilitet, dvs. såväl ökad spring-back som 
skevhet. Något avvikande fuktkvot hos ytfaneren tycks inte inverka 
menligt på formstabiliteten. 

För att uppnå god formstabilitet vid skiktlimning ska faneren vara väl 
konditionerade, så att en liten fuktgradient uppstår i den limmade 
konstruktionen. 
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Studie 3: Metod för att studera inverkan av ojämn 
limspridning 
Det har observerats att operatörer utför appliceringen av lim på faneren på 
något olika sätt trots att de använder samma utrustning. Vissa operatörer 
matar igenom fanerarken i stort sett parallellt med matningsriktningen, 
medan andra låter faneret passera diagonalt genom limspridaren (Figur 4). 
Det senare kan leda till att det blir ojämn fördelning av lim på fanerarket, 
exempelvis ökad limmängd i ett område diagonalt över faneret. Att man 
önskar mata igenom faneren med viss oparallellitet kan bero på att man 
vill slita på en bredare yta av limvalsarna.  

En annan iakttagelse är att när limvalsarnas lagerupphängning blir sliten 
kan övre och undre limvals förlora parallellitet, vilket också kan ge ökad 
limmängd på del av faneret. 

Följande förstudie genomfördes för att utprova en metod för att studera 
hur ojämn belimning av faneren eventuellt kan påverka spring-back och 
skevhet hos formpressade produkter. I studie 4 genomfördes ett utökat 
försök där metodiken tillämpades. 

Material och metod 

Faner 

Björkfaner med dimensionen 1055x500x1,5 mm, togs ut ur den ordinarie 
produktionen. Samtliga faner förutom ytfaneren var nytorkade och höll en 
fuktkvot på 4 %. Fuktkvoten för ytfaneren, som hade lagrats i 
produktionslokalen, hade en fuktkvot på ca. 7 %, Figur 8. Sittskalen 
limmades 2004-09-27 och 2004-09-28. Fanerens ursprungsland var 
Finland. 

Produkt 

Ett sittskal modell VISIT 180 användes för undersökningen. Sittskalet var 
uppbyggt av 7 stycken faner; 2 stycken längsgående6 ytfaner med 1,3 mm 
tjocklek efter slipning, 3 stycken tvärgående spärrfaner, samt med 2 

                                                 

 
6 Fiberriktningen i stort sett parallell med rygg-sitsriktningen hos sittskalet. 
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mellanliggande längsgående faner, samtliga med tjockleken 1,5 mm. 
Sittskalen tillverkas i den form som fanerarkens dimensioner gav, för att 
sedan CNC-bearbetas till den slutliga formen, Figurer 2 och 3. Mätningar 
av spring-back och skevhet genomfördes på det pressade, dvs. ej CNC-
bearbetade, utförandet. 

Tabell 7 visar de olika provgrupperna. Grupp 1 användes som referenser 
och ingick även i studie 2 (grupp 1 i studie 3 motsvaras av grupp 3 i studie 
2). Produktions och lagringsförhållanden för sittskalen i studie 2 och 
studie 3 är desamma.  

För referensproverna (grupp 1) var limmängden 165 g/m2 och påföringen 
var enligt operatörernas bedömning jämn över fanerarken. I grupperna 2 
och 3 applicerades ytterligare lim på ena kanten respektive diagonalt över 
fanerarken. Den tillförda mängden lim var ungefär en fördubbling av 
limmängden på dessa områden. 

Grupp 2 avsågs att motsvara situationen då limspridaren är felaktigt 
inställd och grupp 3 avsåg att motsvara situationer då faneren inte matas 
vinkelrätt i förhållande till limspridaren vid limpåläggningen.  

Tillverkningen av sittskalen följde den beskrivning som återges i studie 1 i 
denna rapport. Medelpresstrycket över fanerarken vid formningen var 0,6 
MPa. Ett karbamidlim från Casco Products användes vid försöken (lim 
Cascorit 1274, härdare 2584).  

 

Tabell 7. Provgrupper vid försöket. 

Grupp Antal  
sittskal 

Fuktkvot hos 
ingående faner 

Limspridning 

1 30 Ytfaner 7 % och 
övriga faner 4 % 

165 g/m2, jämn påläggning av lim 

2 5 Ytfaner 7 % och 
övriga faner 4 %  

Extra lim, vänster sida 

3 5 Ytfaner 7 % och 
övriga faner 4 % 

Extra lim, diagonalt vänster rygg 
till höger sits 
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Bestämning av spring-back och skevhet 

Definition av och metod för bestämning av deformationer se sidorna 3-5. 

Tabell 8 visar de olika mättillfällena då spring-back och skevhet 
bestämdes för sittskalen. Vid de två första mätningarna (Nr. 1 och 2 enligt 
Tabell 8) förvarades och mättes sittskalen i produktionslokalen och den 
första mätningen av skevhet och spring-back genomfördes för varje 
sittskal ca. 5 minuter efter uttag från pressverktyget. Sittskalen i provgrupp 
2 och 3 togs därefter till Växjö universitet (VXU) för konditionering i 
klimatrum vid olika relativ luftfuktighet (RF) och fortsatta mätningar. 

Medelvärden för temperatur och relativ luftfuktighet under 7 dygn före det 
andra mättillfället var 21°C respektive 43 %. Vid mätningarna bestämdes 
spring-back och skevhet med hjälp av den mätjigg som visas i Figur 1. 

Tabell 8. Mättillfällen för spring-back och skevhet. JVF - jämviktsfuktkvot 

Nr. Antal dagar 
efter press 

Mätplats Klimat tiden före  
mätningen (JVF) 

Notering 

1 0 Produktion - Samtliga grupper 

2 13 Produktion 21°C/43 % (8 %) Samtliga grupper 

3 27 VXU 20°C/30 % (6 %) Endast grupp 2 och 3 

4 42 VXU 20°C/88 % (19 %) Endast grupp 2 och 3 

5 105 VXU 20°C/19 % (4 %) Endast grupp 2 och 3 
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Resultat 

Jämförelse med referenssittskal 

Antalet sittskal i provgrupperna 2 och 3 var få och det är därför vanskligt 
att dra alltför långtgående slutsatser från resultaten. Dessutom fick tre av 
sittskalen i grupp 2 en mindre applicerad extra limmängd än vad som 
initialt avsågs. Detta kan innebära att effekten inte blev så stor som avsågs.  

Figur 17 visar spring-back för de olika provgrupperna direkt efter 
pressningen samt efter 13 dygns förvaring i produktionslokalen. På grund 
av den stora spridningen i mätresultat mellan enskilda sittskal går det inte 
att finna någon signifikant skillnad i spring-back mellan grupperna.  

 

 
Figur 17. Medelvärde och standardavvikelse för spring-back hos sittskal 
tillverkade av björkfaner och där de olika ingående faneren var belimmade enligt 
Tabell 7. Sittskalen har förvarats i produktionslokalen mellan mätningarna. 
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Figur 18 visar skevhet för de olika grupperna. Omedelbart efter 
pressningen går det inte att påvisa någon skillnad i skevhet mellan 
grupperna.  

Efter konditionering av skalen under 13 dygn var det en signifikant 
skillnad i skevhet mellan grupp 1 och de två övriga grupperna om man tar 
skevhetens riktning i beaktande. Resultaten är svårtolkade enär samtliga 
grupper uppvisar stor ökning av skevhet vid lagringen. Att grupperna 2 
och 3 har motsatt riktning hos skevheten jämfört grupp 1 kan tolkas som 
att ojämn limspridning påverkar skevheten. Det kan dock vara andra 
parametrar, t.ex. fiberorientering, som ger denna effekt. 

 
Figur 18. Medelvärde och standardavvikelse för skevhet hos sittskal tillverkade 
av björkfaner och där de olika ingående faneren var belimmade enligt Tabell 7. 
Sittskalen har förvarats i produktionslokalen mellan mätningarna. 
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Klimatcykling av sittskal i grupperna 2 och 3 

Figur 19 visar spring-back för sittskalen i provgrupperna 2 och 3 vilka 
efter pressningen och lagringen i produktionslokalen har konditionerats 
vid låg RF, samt efter påföljande uppfuktning och uttorkning.  

Resultaten tyder på att den felaktiga limpåläggningen hade liten betydelse 
för spring-back 

 
 Figur 19. Medelvärde och standardavvikelse för spring-back hos sittskal 
tillverkade av björkfaner och där de olika ingående faneren var belimmade enligt 
Tabell 7. Sittskalen har förvarats i produktionslokalen under de första 13 dygnen, 
därefter i klimatrum med varierande luftfuktighet enligt Tabell 8. 
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Figur 20 visar skevhet för sittskalen i grupperna 2 och 3 omedelbart efter 
pressningen, efter konditionering vid låg RF, samt efter en uppfuktning 
och därpå påföljande uttorkning.  

Medelvärdet för skevhet ökade ju mer nedtorkade sittskalen var. Speciellt 
stor skevhet erhölls vid nedtorkningen efter den kraftiga uppfuktningen av 
sittskalen. Då skalen fuktades upp igen ”minskade” skevheten och ändrade 
dessutom riktning för båda grupperna. Detta tyder på att fiberorienteringen 
har i stor utsträckning inverkat på skalens rörelser. 

 
Figur 20. Medelvärde och standardavvikelse för skevhet hos sittskal tillverkade 
av björkfaner och där de olika ingående faneren var belimmade enligt Tabell 7. 
Sittskalen har förvarats i produktionslokalen under de första 13 dygnen, därefter i 
klimatrum med varierande luftfuktighet enligt Tabell 8. 
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Slutsatser 
Utifrån den genomförda studien går det inte att avgöra om ojämn 
limapplicering på faneren har inverkan på deformationer hos sittskalen. 
Dock är den använda metodiken intressant för att testa i mer omfattande 
studier.  
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Studie 4: Inverkan av limspridningen 
I studie 3 testades en metod för att undersöka hur ojämn belimning av 
faneren kan inverka på den skiktlimmade produktens formstabilitet. Denna 
studie tillämpade denna metod och syftet var att försöka fastställa om och i 
så fall i vilken grad ojämn applicering av lim på faneren inverkar på 
spring-back och skevhet. 

Material och metod 

Faner 

Faner av rödbok och björk med dimensionen 1055x500x1,5 mm togs ut ur 
den ordinarie produktionen. Ytfaneren var tunnare och hade tjockleken 1,0 
mm efter slipning. Björkfanerens ursprungsland var Finland och 
bokfaneren kom från Ungern. Samtliga faner konditionerades vid klimatet 
20°C/20 % RF under 30 dygn, vilket motsvarar jämviktsfuktkvoten 4,5 %. 

Produkt 

Sittskal modell VISIT 180 användes för undersökningen, Figur 2. 
Sittskalen var, till skillnad mot skalen i studierna 1-3, uppbyggda av 9 
stycken faner; 2 stycken längsgående (L)7 ytfaner, 3 stycken tvärgående 
spärrfaner (T), 4 stycken längsgående faner. Ordningsföljden för faneren 
var L-L-T-L-T-L-T-L-L. Tillverkningen av sittskalen följde den 
beskrivning av processen som ges i studie 1 i denna rapport. 

Ett karbamidlim från Casco Products användes vid försöken (lim Cascorit 
1274, härdare 2584). Den limmängd som applicerades på faneren i 
grupperna 1 och 2 bestämdes för ett antal representativa fanerark och var 
165 g/m2, vilket innebär att varje limfog hade en limmängd på 165 g/m2. 
För grupperna 3 och 4 var den totalt applicerade limmängden i stort sett 
densamma (165 g/m2), men fördelningen av limmet på fanerarken var 
ojämn enligt Tabell 9. För grupperna 5 och 6 var den totala applicerade 
limmängden ca. 350 g/m2.  

Ett eluppvärmt verktyg (trögt verktyg) användes vid pressningen. 

                                                 

 
7 Fiberriktningen i stort sett parallell med rygg-sitsriktningen hos sittskalet. 
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Tabell 9 visar de olika provgrupperna. Totalt tillverkades 90 sittskal vilka 
samtliga användes i undersökningen. Grupperna 1 och 2 utgjorde 
referenser, det vill säga en så jämn limspridning som möjligt på 
fanerytorna eftersträvades och faneren matades igenom valsspridaren så 
parallellt med matningsriktningen (vinkelrätt valsarna) som möjligt. 

Grupperna 3−6 användes för att kontrollera effekten av felaktigt inställd 
limspridare, dvs. grupperna 3 och 4 för att kontrollera vad som sker om 
faneren inte matades vinkelrätt i förhållande till limspridarens valsar (ca. 
30 graders avvikelse användes för dessa grupper) vid limpåläggningen 
vilket antogs medföra att limmet fick en viss koncentration i området 
diagonalt vänster rygg och höger sits. Faneren i grupperna 5 och 6 fick 
mer lim applicerat på ena ”långsidan” enligt ovan. 

Efter pressningen placerades sittskalen på pallar och med några 
centimeters luftspalt mellan varje sittskal. Medelpresstrycket över 
fanerarken vid formningen var 0,8 MPa (oljetryck 120−130 kg/m2, 2 
kolvar med φ=150 mm och faneryta 1050x500 mm2).  
 

Tabell 9. Provgrupper vid försöken. 

Grupp Sittskal 
Nr. 

Antal  
sittskal 

Träslag Fanerorientering genom  
limpåläggning/limspridning 

1   1−15 15 Bok Parallell fanermatning (Referens) 

2 16−30 15 Björk Parallell fanermatning (Referens) 

3 31−45 15 Björk Avvikande fanermatning 

4 46−60 15 Bok Avvikande fanermatning 

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

6 76−90 15 Björk Parallell fanermatning. Extra lim 
pålagt på vänster sida 
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Bestämning av spring-back och skevhet 

Definition av och metod för bestämning av deformationer se sidorna 3-5. 

Spring-back och skevhet hos sittskalen bestämdes inom 2-5 minuter efter 
att skalen togs ut från pressverktyget. Sittskalen transporterades därefter 
till Växjö universitet (VXU) för konditionering i klimatrum vid olika 
relativ luftfuktighet (RF) och fortsatta mätningar enligt Tabell 10. 

Tabell 10. Klimat och mättillfällen för spring-back och skevhet. JVF - 
jämviktsfuktkvot 

Nr. Antal dygn 
efter press 

Mät- 
plats 

Klimat tiden före  
mätningen (JVF) 

Tid i resp. 
klimat8 (dygn) 

1 0 Produktion - 0 

2 16 VXU 20°C/18 % (4 %) 16 

3 48 VXU 20°C/90 % (21 %) 32 

4 97 VXU 20°C/20 % (4 %) 49 

Resultat 

Spring-back 

Figur 21 visar medelvärden för spring-back samt dess standardavvikelse 
för de olika provgrupperna direkt efter pressningen samt vid de olika 
mättillfällena enligt Tabell 10.  

Generellt hade bok något större spring-back än björk. För sittskal av både 
bok och björk hade de grupper där jämn limspridning försökte 
åstadkommas större spring-back än de två övriga appliceringssätten. Det 
var dock ingen skillnad i spring-back mellan prover med diagonal 
genommatning av faneren vid appliceringen av limmet respektive extra 
lim på vänster sida av faneret.  

                                                 

 
8 Antal dygn i torrt respektive fuktigt klimat innan det att mätningen genomfördes. 
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Figur 21. Medelvärde och standardavvikelse för spring-back hos sittskal 
tillverkade av bok- och björkfaner och där de olika ingående faneren var 
belimmade enligt Tabell 9. Sittskalen har förvarats i klimatrum med varierande 
luftfuktighet enligt Tabell 10. 

Vid den fortsatta förvaringen av sittskalen i torrt klimat (20°C/18 % RF) 
minskade spring-back för samtliga grupper och vid fuktigt klimat ökade 
spring-back igen. Förhållandet mellan grupperna var dock i stort sett 
likartat under fuktcyklingen. 

Spring-back för samtliga grupper återgick vid den slutliga uttorkningen av 
sittskalen till ett värde som var lägre än före uppfuktningen.  

Skevhet 

Figur 22 visar medelvärden av skevheten och dess standardavvikelse för 
de olika provgrupperna vid de olika mättillfällena enligt Tabell 10.  

Omedelbart efter pressningen var skevheten liten, och det fanns ingen 
skillnad mellan grupperna. 
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Efter 16 dygns konditionering i torrt klimat blev det en väsentlig ökning 
av skevheten (i negativ riktning) för samtliga grupper med sittskal av bok, 
medan förändringen för sittskalen av björk var marginell och i motsatt 
riktning i förhållande till de av bok. Något förvånande är att för sittskal av 
bok med jämn limpåläggning ökade skevheten allra mest. 

Vi uppfuktningen av skalen vände skevheten riktning för samtliga 
grupper. Skalen av bok fick stor skevhetsändring i motsatt riktning mot i 
föregående klimat, medan förändringen hos sittskalen av björk var fortsatt 
liten men visade samma tendens som skalen av bok. Vid uttorkning av 
sittskalen återgick skevheten till i stort sett samma läge som vid första 
uttorkningen.  

Skillnaden i skevhet mellan bok och björk är signifikant, medan det inte 
gick att påvisa någon skillnad inom grupperna bok respektive björk.  

Det redovisande beteendet vad gäller skevhet hos sittskalen tyder på att 
det var fiberorienteringen som starkt inverkade på skevheten och hade en 
betydligt större inverkan än appliceringen av limmet. 

 
Figur 22. Medelvärde och standardavvikelse för skevhet hos sittskal tillverkade 
av bok- och björkfaner och där de olika ingående faneren var belimmade enligt 
Tabell 9. Sittskalen har förvarats i klimatrum med klimat enligt Tabell 10. 
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Slutsats 
Denna undersökning visar att: 

• Storleken på spring-back direkt efter pressningen påverkades av 
hur faneren matades igenom valsspridaren och av om limmängden 
applicerades ojämnt på faneren. 

• Skevheten påverkades inte i någon praktisk betydande grad av de 
föregående nämnda faktorerna 

• De föregående nämnda faktorerna hade inte en avgörande 
betydelse för sittskalens formstabilitet. 

Det kan vara vanskligt att dra en alltför allmängiltig slutsats utifrån den 
genomförda studien då endast en limtyp (karbamidlim) och ett 
uppvärmningssystem (eluppvärmning, trögt verktyg) har testats.  
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Studie 5: Fiberorienteringens inverkan 
Studierna 1-4 visar tydligt att det är någon eller några ytterligare faktorer 
som störde de genomförda mätningarna vad gäller sittskalens 
formstabilitet. Utifrån det beteende som sittskalen i de tidigare 
undersökningarna uppvisade är det naturligt att i första hand misstänka 
inverkan av avvikande fiberorientering. Syftet med studie 5 var att studera 
hur avvikelse av fiberorientering hos enskilda fanerark i konstruktionen 
påverkar formstabiliteten. 

Material och metod 
Faner av rödbok och björk med dimensionen 1055x500x1,5 mm togs ut ur 
den ordinarie produktionen och konditionerades under 3 månader vid 
temperaturen 20°C och relativ luftfuktighet 20 % till fuktkvoten 4,5 %. 
Fanerens ursprungsland var Finland. 

Ett sittskal modell VISIT 180 har använts i undersökningen. I Figur 23 
visas ett av de sittskalen samt olika definitioner som använts.  

 
Figur 23. Sittskal som har studerats i studie 5, samt definitioner av fram- och 
baksida, respektive höger- och vänstersida, samt positiv fiberorientering. 
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Tabell 11 visar de sex grupper om totalt 29 sittskal som användes i 
undersökningen.  

Tillverkningen av sittskalen följde den beskrivning av processen som ges i 
studie 1 i denna rapport. Ett karbamidlim från Casco Products användes 
vid försöken (Cascorit 1274 med härdare 2584). Den pålagda limmängden 
på de faner som belimmades var 165 g/m2, vilket innebär att varje limfog 
fick en limmängd på 165 g/m2. I grupperna 1−3 blev en av limfogarna 
dubbelt belimmad, Tabell 11.  

Medelpresstrycket över fanerarken vid formningen var 1,1 MPa (oljetryck 
100 kg/cm2, 2 kolvar med φ=190 mm och faneryta 1055x500 mm2).  

Tabell 11. Provgrupper vid försöket. L- längsgående faner, T – spärrfaner. 

Nr. Antal & 
Träslag 

Antal 
faner  

Orientering av faner 
framsida - - baksida* 

Fiberorientering hos 
enskilda faner 

1 5 Bok 8 L−T−L−T−T−L−T−L L 0° 

     T Orolig fiberstruktur 

2 4 Bok 8 L−T−L−T−T−L−T−L L 0° 

     T 0° 

3 5 Bok 8 L1−T−L−T−T−L−T−L8 L L1=+4,4°, L8=-4,4° 

     T 0° 

4 5 Björk 9 L−L−T−L−T−L−T−L−L L 0° 

     T 0° 

5 5 Björk 9 L1−L−T−L−T−L−T−L−L9 L L1=+5°, L9=-5° 

     T 0° 

6 5 Björk 9 L1−L2−T−L−T−L−T−L8−L9 L L1=+5°, L2=-5°, 
L8=+5°L9=-5° 

     T 0° 

* Markering med fet stil avser faner som belimmades på båda sidorna. Definitionen 
 av bak- och framsida återfinns i Figur 23. 
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Konstruktionen av sittskalen skiljer sig mellan sittskal av bok respektive 
björk. I grupperna 1−3 (bok) var sittskalen uppbyggda av 8 faner; 2 
stycken längsgående (L)9 ytfaner med 1,0 mm tjocklek efter slipning, 4 
stycken tvärgående spärrfaner (T)10 med tjockleken 1,5 mm, samt 3 
stycken längsgående faner med tjockleken 1,2 mm. I grupperna 4−6 
(björk) var sittskalen uppbyggda av 9 stycken faner; 6 stycken 
längsgående (L)1 faner med 1,0 mm tjocklek efter slipning, samt 3 stycken 
tvärgående spärrfaner (T) med tjockleken 1,5 mm.  

Tabell 11 visar vilka faner i ett sittskal som orienterades snett i respektive 
provgrupp. För att undersöka hur fiberorienteringen hos faneren inverkar 
på sittskalens formstabilitet användes rakfibriga faner (fiberorienteringen 
var i stort sett parallell med någon av fanerarkets kanter), som lades snett i 
förhållande till övriga faner före pressningen, Figur 24. 

 
Figur 24. Del av sittskalets rygg sedd från framsidan. Ytfaneren a) och c) är 
korsvis snett lagda i förhållande till de mellanliggande faneren b). Faner a) har en 
positiv orientering och faneret c) en negativ orientering (se definitionen i Figur 
23). 

                                                 

 
9 Fiberriktningen i stort sett parallell med rygg-sitsriktningen hos sittskalet. 
10 Fiberriktningen i stort sett vinkelrätt mot rygg-sitsriktningen hos sittskalet. 
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De olika gruppernas orientering av faner var enligt följande: 

I grupp 1 var samtliga längsgående faner orienterade så att ingen 
fiberavvikelse erhölls (0°), medan som spärrfaner användes faner som var 
oroliga i fiberstrukturen, vilket innebar att ingen entydig fiberorientering 
kunde identifieras hos dessa faner. 

I grupp 2 var samtliga faner rakfibriga och orienterade så att ingen 
fiberavvikelse förekom, varken i längsgående faner eller i spärrfaner. 

I grupp 3 orienterades ytfaneren på fram- och baksidan av sittskalet snett 
motsvarande en fiberavvikelse av + 4,4° och - 4,4° för fram- respektive 
baksidans faner, se Figur 24.  

I grupp 4 fanns ingen fiberavvikelse på motsvarande sätt som för grupp 2. 

I grupp 5 orienterades ytfaneren på samma läggningssätt som för grupp 3, 
men med 5° avvikelse i fiberorientering. 

I grupp 6 orienterades ytfaneren på fram- och baksidan snett motsvarande 
en fiberavvikelse på + 5° för framsidans ytfaner och - 5° för baksidans 
ytfaner. Dessutom orienterades faneren under ytfaneren 5° snett i motsatt 
riktning som ovanliggande ytfaner.  

Bestämning av spring-back och skevhet 

Definition av och metod för bestämning av deformationer se sidorna 3-5. 

Mättillfällen för deformationer och de klimat som skalen förvarats i 
redovisas i Tabell 12. Den första mätningen genomfördes för varje sittskal 
ca. 2−5 minuter efter att pressningen avslutats. Skalen förvarades luftigt 
vid klimatcyklingen och uppställda på liknade sätt som visas i Figur 6. 

Tabell 12.  Mättillfällen (1-5) och klimat vid undersökningen.  

Nr. 
 

Antal dygn 
efter press 

Mät- 
plats 

Klimat tiden före 
mätningen 

Tid i resp. klimat 
(dygn) 

1 0 Produktion (ca. 9 %) 0 

2 12 Produktion (torrt) 12 

3 48 VXU 20°C/20 % (4,5 %) 36 

4 89 VXU 20°C/90 % (21 %) 41 

5 139 VXU 20°C/20 % (4,5 %) 50 
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Resultat 

Spring-back 

Figur 25 visar spring-back för de olika provgrupperna. För ett och samma 
träslag var spring-back i stort sett lika över tid. Omedelbart efter 
pressningen gick det inte att påvisa någon skillnad i spring-back mellan 
grupperna (oberoende av träslag), men då sittskalen konditionerades så 
ökade spring-back för skalen av bok mer än för de av björk. Efter 
fuktcyklingen var skillnaden mellan bok och björk ca. 10 mm. En 
uppfuktning av sittskalen medförde en kraftig ökning av spring-back.  

Fiberorienteringen tycks av resultaten att döma inte påverka spring-back i 
någon väsentlig grad. 

 
Figur 25. Medelvärde och standardavvikelse för spring-back hos sittskal av bok 
och björk där de olika ingående faneren hade orienterats enligt Tabell 11. 
Sittskalen förvarades i klimatrum med varierande luftfuktighet enligt Tabell 12. 
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Skevhet 
Figur 26 visar skevhet för de olika grupperna. De sittskal som innehöll 
faner med avvikande fiberorientering vilket var grupp 5, men speciellt 
grupp 3 och 6, uppvisade skevhet medan skalen med rakfibriga faner hade 
obetydlig skevhet, Figur 27.  

 
Figur 26. Medelvärde och standardavvikelse för skevhet hos sittskal av bok och 
björk där de olika ingående faneren hade orienterats enligt Tabell 11. Sittskalen 
förvarades i klimatrum med varierande luftfuktighet enligt Tabell 12. 
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Figur 27. Skevhet direkt efter pressningen, när verktyget har öppnats. 

Fuktcyklingen medförde att inverkan av snedfibrighet blev tydlig. 
Sittskalen med rakfibriga faner eller innehållande faner med ”orolig 
struktur” (grupp 1) uppvisade likartad och liten variation i skevhet under 
fuktcyklingen till skillnad från skalen med snedfibriga faner som 
uppvisade en mycket stor och varierande skevhet. Till och med lagringen 
av sittskalen i fabrikslokalen under de första 12 dygnen under ett 
förhållandvis torrt och konstant klimatförhållande gav kraftig ökning av 
skevheten hos de sittskal med snedfibriga faner (grupperna 3, 5 och 6). 

Jämförs grupp 3 (bok) och grupp 5 (björk) som hade likartad orientering 
av faneren (snedfibrighet) kan man konstatera att bok rörde sig mer än vad 
björk gjorde vid fuktcyklingen. Den effekten är svår att urskilja för skal 
med rakfibriga faner. 

Jämförs grupp 5 (bok) med grupp 6 (bok) kan man konstatera att en 
korsvis läggning av faneren på samma sida av mittfaneret (grupp 6) 
spärrar rörelsen och gav minskad skevhet. 

Den ”korsläggning” av faner med snedfibrighet som tillämpades i 
grupperna 3 och 5 är vanligt förkommande i praktiken i tron att det ska 
motverka skevhet. Resultaten ovan visar klart felaktigheten i detta 
förfarande och att ”korsläggningen” snarare förstärker inverkan av 
snedfibrigheten.  

Det är något förvånande att skevheten tilltar så snabbt efter pressningen 
hos de sittskal som har fellagda faner, trots att ingen kraftig uppfuktning 
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har skett. Detta kan vara en konsekvens av att de varma sittskalen snabbt 
torkar ut ytterligare när de tas ut från pressen. 

Så kallad orolig fiberorientering i spärrfaneren (grupp 1) tycks inte 
nämnvärt ha inverkat på skevheten hos sittskalen. Det kan vara värt att 
notera att konstruktionen av sittskalen (fanerläggningen) i grupperna 1−3 
är sådan att konstruktionen inte är symmetrisk kring ett centralt placerat 
mittfaner (dock bör man inte havda att konstruktionen är osymmetrisk). 
Detta förhållande tycks heller inte nämnvärt ha påverkat storleken för 
skevheten hos sittskalen. 

Snedfibrighet finns hos i stort sett alla faner i olika grad och i olika 
riktningar, men kan även uppstå genom att rakfibriga faner läggs samman 
med en viss avvikelse i orientering i förhållande till varandra, eller att 
faneren blir felskurna vid formateringen så att fiberorienteringen avviker 
från fanerets längdriktning.  

Slutsatser 
En måttlig avvikande fiberorientering (i denna undersökning ca. 5°) hos de 
faner som ingår i formpressade produkter är förödande för 
formstabiliteten. Snedfibrigheten resulterade i skevhet, som under vissa 
omständigheter kunde bli så stor att slutprodukten blev obrukbar.  

Resultaten visade också att korsläggning av faneren, det vill säga att 
snedfibrigheten i faneren fick olika riktning på olika sidor i den limmade 
konstruktionens symmetriplan gav en additiv effekt på skevheten. Omvänt 
motverkade korsläggning på samma sida av konstruktionens symmetriplan 
skevhet. 

Spring-back påverkades i liten utsträckning av snedfibrigheten hos 
faneren.  
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Studie 6: Fiberorienterings inverkan på 
formstabiliteten hos formpressade hyllplan 
En produkt som har haft stora problem med formstabiliteten och då 
speciellt skevhet visas i Figur 28. Det är ett tunt formpressat skal som 
används som hylla i ett broschyrställ. Därför undersöktes hur fiber-
orienteringen inverkade på hyllans deformation efter pressning. 

 
Figur 28. Broschyrstället ”Octanorm” i vilket de formpressade skal som ingick i 
denna studie. I praktiken uppvisade skalet under vissa omständigheter skevhet i 
sådan omfattning att det inte gick att använda (nedre bilden).  
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Material och metod 

Produkt 

Ett formpressat skal som utgör ”råämne” till det beskrivna broschyrstället 
studerades. Det skalet var av björk och endast 3,3 mm tjockt efter 
pressningen, vilket medförde att det var mycket känsligt för 
klimatvariationer. I Figur 29 visas skalet samt olika benämningar och 
definitioner som används i redovisningen av resultaten.  

Efter pressningen och en viss tids mellanlagring delades råämnet upp till 
ett antal hyllor (olika bredder förekommer i broschyrstället) och CNC-
bearbetas till slutlig form. Därefter sker en ytbehandling av den färdiga 
hyllkomponenten. 

Totalt ingick 90 stycken prover av björk i studien. Genom olika 
orientering av faneren så att vissa faner fick avvikande fiberorientering i 
den limmade konstruktionen kunde inverkan av snedfibrighet studeras. 
Totalt har 6 provgrupper á 15 skal enligt Tabell 13 testats. 

 
Figur 29. Formpressat skal som har studerats i denna undersökning, samt 
definition av fram- och baksida, respektive olika fiberorienteringar. 
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Sammanläggning av faner 

Skalen bestod av 7 stycken svarvade faner av björk. Fanerens dimension 
var 400x660 mm och de slipade ytfaneren 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 i fanerets plan. 
Efter att limmet applicerats på spärrfaneren pressades faneren i ett verktyg 
till avsedd form.  

Tabell 13 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 faneren.  

Tabell 13. Provgrupper som användes vid studien L- längsgående faner, T – 
spärrfaner. 

Grupp Antal & 
Träslag 

Antal 
faner  

Orientering faner 
framsida - - baksida* 

Fiberorientering hos 
enskilda fanerark 

1 15 Björk 7 L−T−L−T−L−T−L L 0° 

    T 0° 

2 15 Björk 7 L−T−L−T−L−T−L7 L L7=+7° 

    T 0° 

3 15 Björk 7 L1−T−L−T−L−T−L7 L L1=-7°, L7=+7° 

    T 0° 

4 15 Björk 7 L1−T−L−T−L−T−L7  L L1=+7°, L7=+7° 

    T 0° 

5 15 Björk 7 L−T−L−T−L5−T−L L L5=+7° 

    T 0° 

6 15 Björk 7 L−T−L−T−L−T6−L L 0° 

    T T6=+7° 

* Markering med fet stil avser faner som belimmades på båda sidorna. Definitionen av 
bak- och framsida återfinns i Figur 29. 
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Tillverkning och lim 

Pressverktyget bestod av han- och honform och var tillverkat av plywood, 
samt hade pressytorna beklädda med aluminiumplåt. Figur 30 visar 
pressverktyget. 

Oljetrycket i pressens hydraulsystem var 110 bar vid fullt pålagt 
presstryck, vilket motsvarade ett medelvärde för presstrycket i limfogen på 
0,5 MPa. 

Högfrekvensuppvärmning (HF) användes och HF-aggregatet var inkopplat 
under 1 minut vid respektive pressning. Efter ytterligare 3 minuter och 10 
sekunder togs skalet ut ur formen. Totalt var alltså skalen i press under 4 
minuter och 10 sekunder. Dock kunde vissa skal sitta kvar längre i press 
under eftervärme från verktyget på grund av att operatörens ibland även 
skötte en annan press. 

Efter pressningen fick ämnena svalna i en ställning som möjliggjorde 
likartad avsvalning från samtliga ytor, Figur 31. Detta gjordes för att i 
möjligaste mån undvika att ämnena deformeras på grund av 
temperaturgradienter i konstruktionen.  

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

 
Figur 30. Pressverktyg för formning av skal för denna undersökning. 
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Figur 31. Uppställning av pressade skal för avsvalning. 

Bestämning av deformationer 

Deformationer hos skalen bestämdes med hjälp av en digital mätklocka 
och en för ändamålet specialtillverkad mätjigg med 10 stycken 
mätpunkter, Figur 32. Mätpunkterna 1 och 5 användes för att bestämma 
spring-back och skevhet. För att få ett mått på kupning användes 
mätpunkterna 1, 3 och 5. Ritningen i Figur 33 visar mätpunkternas lägen i 
mätjiggen. 

 

Figur 32. Mätjigg för bestämning av deformationer hos skalen. 1-10 i den vänstra 
bilden indikerar respektive mätpunkts läge och numrering. 
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Figur 33. Ritning över den mätjigg som användes för att bestämma 
deformationer hos skalen. 

Det värde för spring-back som redovisas i denna undersökning är inte 
enbart ett värde på hur skalen återfjädrar när presskraften vid formningen 
av skalet avlägsnas, vilken är den vanliga ”definitionen” av spring-back, 
utan också den fortsatta rörelsen i återfjädringsriktning som sker under 
efterföljande lagring av skalen. Den momentan elastiska återfjädringen 
som vanligtvis benämns spring-back motsvaras av värdet vid tiden noll, 
dvs. direkt efter pressning.  

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. Skevheten anges i enheten mm/567 mm, se 
Figurerna 32 och 33. 

Kupning har beräknats som avståndet mellan den tänkta räta linjen mellan 
mätpunkterna 1 och 5 och mätpunkten 3. 
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Efter pressning och mätning förflyttades skalen till ett klimatrum vid 
Växjö universitet där de konditionerades vid temperatur 20°C och relativ 
luftfuktighet (RF) 20 % varefter en klimatcykling genomfördes. Tabell 14 
sammanställer klimatcyklingen. 

Tabell 14. Mättillfällen (Nr. 1-4) och klimat vid undersökningen. JVF - 
jämviktsfuktkvot 

Nr. Antal dygn 
efter press 

Mätplats Klimat tiden före 
mätningen (JVF) 

Antal dygn i resp. 
klimat 

1 0 Produktion - 0 

2 41 VXU 20°C/20 % RF (4,5 %) 41 

3 89 VXU 20°C/90 % RF (21 %) 48 

4 103 VXU 20°C/20 % RF (4,5 %) 14 

 

Resultat 
Utifrån den uppmätning som gjordes av skalen under försökets gång har 
spring-back, skevhet och kupning bestämts. 

Spring-back 

Figur 34 visar medelvärden för spring-back för de olika grupperna. Direkt 
efter pressnigen var spring-back förhållandevis liten för samtliga grupper 
och det var svårt att se någon inverkan av fiberorienteringen. Under de 41 
första dygnens lagring av skalen i produktionslokalen ökade spring-back 
för samtliga grupper. Grupp 3 som hade korslagda, snedfibriga ytfaner 
uppvisade den största ökningen. Intressant är att jämföra grupp 3 med 
grupp 4, som hade ytfaneren korslagd snedfibrighet respektive 
snedfibrighet i samma riktning, vilket visar att s.k. korsläggning förstärker 
deformationer och försämrar formstabiliteten. 
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Figur 34. Medelvärde och standardavvikelse för spring-back hos sittskal av björk 
där de olika ingående faneren har orienterats enligt Tabell 13. Sittskalen har 
förvarats i klimatrum med varierande luftfuktighet enligt Tabell 14. 

Skevhet 

Figur 35 visar medelvärden för skevhet. Direkt efter pressningen var 
skevheten liten och lika mellan grupperna, utom för grupp 3 (korslagda 
faner med snedfibrighet) som uppvisade betydande skevhet.  

Lagringen efter pressningen medförde att skevheten ökade för samtliga 
grupper , dock betydligt mindre för skal grupp 1 (rakfibriga faner) och 
grupp 4 (ytfaner med fiberavvikelse i samma riktning). Skalen med 
snedfibriga ytfaner som var korslagda (grupp 3) uppvisade en extrem 
ökning av skevheten. 

Snedfibrighet i ett av spärrfaneren (grupp 6) påverkade inte skevheten i 
samma grad som snedfibrighet i ett längsgående faner. Dock kan man 
konstatera att det ur skevhetssynpunkt är olämpligt att ha snedfibriga 
spärrfaner överhuvud taget. Skevheten hos de olika grupperna följde 
ändringen i RH med i stort sett likartade inbördes förhållanden. 
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Figur 35. Medelvärde och standardavvikelse för skevhet hos sittskal av björk där 
de olika ingående faneren har orienterats enligt Tabell 13. Sittskalen har 
förvarats i klimatrum med varierande luftfuktighet enligt Tabell 14. 

Kupning 

I Figur 36 visas värden för kupning. Negativ kupning innebär att den 
konvexa sidan är riktad ut från mätjiggen (åt höger i Figur 32). 

Efter pressningen var kupningen liten och det går inte att påvisa någon 
skillnad mellan grupperna. Lagring av skalen efter pressningen gav en 
ökning av kupningen, där grupp 6 som hade ett snedfibrigt spärrfaner 
uppvisade en extrem ökning av kupningen. Kupningens storlek följde 
fuktcyklingen. Det var endast grupp 6 som uppvisade en signifikant 
skillnad i kupning i förhållande till övriga grupper. 
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Figur 36. Medelvärde och standardavvikelse för kupning hos sittskal av björk där 
de olika ingående faneren har orienterats enligt Tabell 13. Sittskalen har 
förvarats i klimatrum med varierande luftfuktighet enligt Tabell 14. 

-5

0

5

10

15

Efter pressning Dygn 41
T = 20°C
RF = 90%

89
T = 20°C
RF = 20%

103

Ku
pn

in
g 

(m
m

) 

T = 20°C 
RF = 20% 

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6



 59 

Slutsatser 
Inverkan av avvikelse i fiberorienteringen hos enskilda fanerark i en tunn 
formpressad konstruktion av björk har studerats. 

Resultaten visar att: 

• Snedfibrighet i enskilda fanerark medförde försämrad 
formstabilitet hos den formpressade produkten.  

• Snedfibrighet i längsgående faner resulterade framförallt i 
skevhet. 

• Snedfibrighet i spärrfaner resulterade framförallt i kupning för den 
nu studerade produkten.  

• Fanerark med snedfibrighet som limmats så att fiberorienteringen 
blev motsatt riktning för faner på vardera sidan om symmetri-
linjen i tjocklek för konstruktionen, så kallad korslimning, gav den 
absolut sämsta förutsättningen för att erhålla en formstabil 
produkt. Snedfibrighet med samma riktning på vardera sidan om 
symmetrilinjen motverkade skevheten som en följd av 
snedfibrighet.  

• Deformationerna hos skalen följde förändringar i omgivningens 
relativa luftfuktighet och skal innehållande snedfibriga faner 
uppvisade då en betydande försämring i formstabilitet, vilket inte 
var fallet för skal innehållande rakfibriga faner. 
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Övergripande slutsatser för samtliga studier 
De i denna rapport redovisade studierna har belyst olika material- och 
processparametrar vid tillverkning av skiktlimmade fanerprodukter. Valet 
av studerade parametrar har i hög grad gjorts utifrån funderingar och 
erfarenheter hos personer vid de i försöken deltagande företagen. Man har 
i flera fall inte vetat hur en viss parameter inverkat på produktens kvalitet 
utan man har av hävd följt de rutiner man haft sedan lång tid. Det har 
medfört att studierna kan tyckas spretiga i sina upplägg. Resultatet har 
dock blivit en betydande kunskapsuppbyggnad hos såväl företagen, som 
hos oss vid akademin som deltagit i studierna. 

Baserat på de resultat som kommit fram i studierna ges följande 
rekommendationer för att förbättra formstabiliteten hos skiktlimmade 
produkteter. 

• Använd faner med så rakfibrig struktur som är praktiskt möjligt att 
få fram och var noggrann med sammanläggningen av faneren före 
och under pressning så att fiberavvikelse inte byggs in i 
konstruktionen. 
 

• Lagra faneren på sådant sätt så att fuktkvoten blir likartad inom ett 
faner och mellan de faner som limmas samman. Fuktkvotsnivån 
ska väljas med avseende på det produktionsupplägg som används 
och produktens slutanvändning. I stort sett alla produkter kommer i 
sin användning att utsättas för varierande klimat som medför att 
fuktinnehållet i träet kommer att ändras över året och produkten 
ändrar sin form. Det är därför svårt att uttala en definitiv 
”målfuktkvot” till vilken faneren ska torkas eller konditioneras. 

Resultaten från studierna med limsystem och limspridning visade liten 
eller ingen inverkan på formstabiliteten. Det är nog helt korrekt att säga att 
lim och hur limmer appliceras har liten inverkan i jämförelse med 
snedfibrighet och fuktgradienter i faneren. Det ska dock observeras att 
försöken är genomförda för en typ av lim (urea-formaldehyd) och för en 
specifik produkt (sittskal). För andra limtyper och produkter kan dessa 
parametrar få större betydelse för formstabiliteten.  
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Bilaga:  

Produktblad för det limsystem som använts i 
studierna 
CASCORIT 1274 
Karbamidlim (Urea-formaldehydlim) för limning inom träbearbetande 
industri. Cascorit 1274 är särskilt lämpligt för formpressning, men kan 
även användas för andra applikationer, t.ex. fanering, parkettillverkning 
och foliering. 

Limfogens kvalitet: Tillsammans med Casco Träindustrilims normala 
härdare för karbamidlim ger Cascorit 1274 beständighetsklassad limfog 
enligt British Standard BS 1204 MR. 

Produktens kvalitet: De data som utgör den tekniska specifikationen 
gäller som kvalitetscertifikat för Cascorit 1274. Angivna värden gäller vid 
produktion av limmet och mäts enligt Casco Products analysmetoder. 

TEKNISK SPECIFIKATION 
 

Viskositet 2500−3500 mPas Mätes vid +25°C 

pH 8.3−9.3 Mätes vid +25°C 

Torrhalt 67,5 %−70,5 % Mätes vid +120°C 

Fri formaldehyd maximalt 0,2 % Mätes vid +1°C 

Stelningstid 25−33 minuter Mätes vid +50°C 

Lagring: Under produktens lagringstid ökar dess viskositet. Hög 
temperatur påskyndar  viskositetsökningen och förkortar därmed lagrings-
tiden. På motsvarande sätt förlängs lagringstiden om limmet lagras vid 
lägre temperatur. För bästa resultat rekommenderar vi därför att limmet 
lagras vid en temperatur under +20°C. Vid +20°C är lagringstiden ca 4 
månader. Limmet ska inte utsättas för högre temperatur än +30°C. Då 
exponering för hög temperatur är oundviklig, t.ex. vid transport och 
omlastning, måste tiden för exponering minimeras. Cascorit 1274 tål 
nedfrysning, dock inte till lägre temperatur än -10°C. 
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Lagring av 1274 vid olika temperaturer
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Bruksanvisning: Användes alltid tillsammans med härdare. För utförlig 
bruksanvisning se produktinformationsblad för respektive härdare. 

HÄLSA OCH MILJÖ  

Hanterings- och rengöringsföreskrifter: Uppgifter om hälso- och 
miljöfarlighet finns i produktens VARUINFORMATIONSBLAD - 
sammansättning, klassificering, märkning, skydds- och hanterings-
föreskrifter m.m. Före användning av produkten skall Varuinformations-
bladet finnas tillgängligt och informationen i detta noga beaktats. 

Övrigt: Se varuinformationsblad. 

Endast för yrkesmässig användning. Före användning av denna produkt 
till annat ändamål än ovan, ber vi er kontakta oss. 

Datum:  2000-03-08 
Ersätter:  1998-05-26 
Orsak till ändring:  PH-norm justerad. 
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HÄRDARE 2580 
Härdare 2580 för Cascorit karbamidlim. 2580 fungerar utmärkt i såväl 
varmpress som i högfrekvenspress. Härdare 2580 är lämplig för Casco 
Träindustrilims  blandnings- och doseringsutrustningar. 

Limfogens kvalitet: Härdaren ger med Cascorit karbamidlim 
beständighetsklassad limfog enligt British Standard BS 1204 MR 

Produktens kvalitet: De data som utgör den tekniska specifikationen 
gäller som kvalitetscertifikat för härdaren. Angivna värden gäller vid 
tillverkning och mäts enligt Casco Products analysmetoder.  

TEKNISK SPECIFIKATION  

Viskositet 1800−4000 mPas Mätes vid +25°C 

pH   3,5−4,5 Mätes vid +25°C 

Densitet ca 1480 kg/m3  

Lagring: 6 månader vid +20°C. Lagringstiden förkortas vid högre 
temperatur. Lagring under +15°C eller över +25°C försämrar produktens 
kvalitet och kan därför ej rekommenderas. Härdaren ska inte utsättas för 
temperaturer över +30°C eller under +10°C annat än för kortare tider, t.ex. 
vid omlastning 
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BRUKSANVISNING  

Blandningsförhållande: 100 viktsdelar Cascorit karbamidlim, 20 
viktsdelar härdare 2580. 

Noggrannhet i dosering av härdare: ± 2 viktsdelar. Annat förhållande 
mellan lim och härdare kan i vissa fall användas, men rekommenderas ej 
utan att först ta kontakt med Casco Träindustrilim. Om blandningen sker 
manuellt ska limmet satsas först, därefter tillsätts härdaren under 
omrörning. 

Användningstemperatur: Lägsta användningstemperatur för härdare 
2580 är +70°C med Cascorit 1205 och 1206, samt +90°C med Cascorit 
1202 och 1274. 

Limmängd: Mängden applicerad limblandning varierar med tillämp-
ningen. Den måste alltid bestämmas i varje enskilt fall. Som riktvärden 
kan anges: 

 Fanering:    90−150 g/m² 
 Formpressning: 120−200 g/m² 
 Blocklimning:  130−200 g/m² 

Väntetid: Max 1 timme vid +20°C och normal luftfuktighet. Tiden för-
kortas vid högre temperatur och/eller lägre luftfuktighet. Detta kan i vissa 
fall kompenseras med ökad limmängd. 

Brukstid: Den brukstid som här anges är fastställd genom Casco Products 
Analysmetod. Vid högre temperaturer kommer brukstiden att förkortas. 
För att förlänga brukstiden i limspridaren rekommenderas kylning av 
limblandningen. Casco Träindustrilims Limkylare kan med fördel 
användas. Den tid som limblandningen är användbar i spridaren beror 
också på spridarens konstruktion och miljön runt den. 

Brukstid i timmar vid olika temperaturer: 

   15° 20° 25°C 

 1202/1274  7 3½ 1½ 
 1205/1206  4  2  1 
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Presstid: Presstid i minuter. Avstånd i mm från innersta limfogen till 
värmeytan. 
   70°C 90°C 110°C 

 1202/1274   
 1,0      -- 2½   1 
 3,0    --  5 2½ 
 6,0      --   7   5 

 1205/1206 
 1,0    2   1  ½ 
 3,0    6   4   2 
 6,0    9   6   5 

Fuktkvot: Trämaterialets fuktkvot bör ligga i intervallet 5−14%, 
lämpligast 7−10%. 

Presstryck: Minst 0,3 MPa. 

Hantering: Härdare 2580 är sur. Skyddsglasögon och skyddshandskar bör 
alltid användas vid hantering av produkt och limblandning. 

Rengöring: Spill på huden tvättas omedelbart med tvål och vatten. 
Limblandning tvättas bort med ljummet vatten innan den har härdat. 
Redskap rengörs med ljummet vatten innan limblandningen härdat. För att 
underlätta rengöring av limspridaren efter brukstidens utgång, 
rekommenderas användning av Casco Limtvätt 4450. Minst 1 % Limtvätt 
4450 räknat på resterande limmängd i spridaren satsas, varefter spridaren 
får gå ytterligare ca 5 minuter för blandning. Därefter kan spridaren lätt 
rengöras med ljummet vatten. 

Blandbarhet: Härdaren är blandbar med härdare 2545 och 2582, men inte 
med någon annan härdare för karbamidlim. Slang, spridare och pump 
måste rengöras vid byte av härdare till någon annan än ovan angivna. 

HÄLSA OCH MILJÖ 

Hanterings- och rengöringsföreskrifter: Uppgifter om hälso- och 
miljöfarlighet finns i produktens VARUINFORMATIONSBLAD - 
sammansättning, klassificering, märkning, skydds- och 
hanteringsföreskrifter m.m. Före användning av produkten skall 
Varuinformationsbladet finnas tillgängligt och informationen i detta noga 
beaktats. 
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Övrigt: Se Varuinformationsblad. 

Endast för yrkesmässig användning. Före användning av denna produkt 
till annat ändamål än ovan, ber vi er kontakta oss. 

Informationerna är baserade på laboratorieutredningar och lång praktisk 
erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att 
finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens 
produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för 
arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall 
rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.  

Datum:  2003-10-10 
Ersätter:  2002-11-26 
Orsak till ändring: Korrigering av densitetsvärde. 
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HÄRDARE 2581 
Härdare 2581 för Cascorit karbamidlim. 2581 fungerar utmärkt i såväl 
varmpress som i högfrekvenspress. Härdare 2581 är lämplig för Casco 
Träindustrilims blandnings- och doseringsutrustningar. 
Limfogens kvalitet: Härdaren ger med Cascorit karbamidlim 
beständighetsklassad limfog enligt British Standard BS 1204 MR 

Produktens kvalitet: De data som utgör den tekniska specifikationen 
gäller som kvalitetscertifikat för härdaren. Angivna värden gäller vid 
tillverkning och mäts enligt Casco Products analysmetoder.  

TEKNISK SPECIFIKATION 
 

Viskositet 2500−8000 mPas Mätes vid +25°C 

pH   3,0−3,8 Mätes vid +25°C 

Lagring: 3 månader vid +20°C. Lagringstiden förkortas vid högre 
temperatur. Lagring under +15°C eller över +25°C försämrar produktens 
kvalitet och kan därför ej rekommenderas. Härdaren ska inte utsättas för 
temperaturer över +30°C eller under +10°C annat än för kortare tider, t.ex. 
vid omlastning 

BRUKSANVISNING 

Blandningsförhållande: 100 viktsdelar Cascorit karbamidlim, 20 
viktsdelar härdare 2581. Noggrannhet i dosering av härdare: ± 2 
viktsdelar. Annat förhållande mellan lim och härdare kan i vissa fall 
användas, men rekommenderas ej utan att först ta kontakt med Casco 
Träindustrilim. Om blandningen sker manuellt ska limmet satsas först, 
därefter tillsätts härdaren under omrörning. 

Användningstemperatur: Lägsta användningstemperatur för härdare 
2581 är +20°C med Cascorit 1205 och 1206, samt +80°C med Cascorit 
1202 och 1274. 

  



 72 

Limmängd: Mängden applicerad limblandning varierar med tillämp-
ningen. Den måste alltid bestämmas i varje enskilt fall. Som riktvärden 
kan anges: 

 Fanering:   90−150 g/m² 
 Formpressning: 120−200 g/m² 
 Blocklimning:  130−200 g/m² 

Väntetid: Max 1 timme vid +20°C och normal luftfuktighet. Tiden 
förkortas vid högre temperatur och/eller lägre luftfuktighet. Detta kan i 
vissa fall kompenseras med ökad limmängd. 

Brukstid: Den brukstid som här anges är fastställd genom Casco Products 
Analysmetod. Vid högre temperaturer kommer brukstiden att förkortas. 
För att förlänga brukstiden i limspridaren rekommenderas kylning av 
limblandningen. CascoTräindustrilims Limkylare kan med fördel 
användas. Den tid som limblandningen är användbar i spridaren beror 
också på spridarens konstruktion och miljön runt den. Brukstid i timmar 
vid olika temperaturer: 

    15°C 20°C  25°C  
 1202/1274   5  3  1 
 1205/1206   4  2  1 

Limblandningens viskositet vid olika temperaturer: 
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Presstid: Presstid i minuter. Avstånd i mm från innersta limfogen till  
värmeytan. 

   70°C 90°C 110°C 
 1202/1274 
 1,0     --   2½   1 
 3,0     --   5   3½ 
 6,0      --   7½   5½ 

 1205/1206 
 1,0    3     ¾     ½ 
 3,0    6½   3½   2½ 
 6,0      9½   5   5 

Vid kallpressning (ned till +20°C) kan endast 1205/1206 användas. 
Presstiden är ca 8 timmar. 

Fuktkvot: Trämaterialets fuktkvot bör ligga i intervallet 5–14 %, lämp-
ligast 7−10%. 
Presstryck: Minst 0,3 MPa. 

Hantering: Härdare 2581 är sur. Skyddsglasögon och skyddshandskar bör 
alltid användas vid hantering av produkt och limblandning. 

Rengöring: Spill på huden tvättas omedelbart med tvål och vatten. 
Limblandning tvättas bort med ljummet vatten innan den har härdat. 
Redskap rengörs med ljummet vatten innan limblandningen härdat. För att 
underlätta rengöring av limspridaren efter brukstidens utgång, 
rekommenderas användning av Casco Limtvätt 4450. Minst 1 % Limtvätt 
4450 räknat på resterande limmängd i spridaren satsas, varefter spridaren 
får gå ytterligare ca 5 minuter för blandning. Därefter kan spridaren lätt 
rengöras med ljummet vatten. 

Blandbarhet: Härdaren är inte blandbar med någon annan härdare för 
karbamidlim. Slang, spridare och pump måste rengöras vid byte av 
härdare. 

HÄLSA OCH MILJÖ 

Hanterings- och rengöringsföreskrifter: Uppgifter om hälso- och 
miljöfarlighet finns i produktens VARUINFORMATIONSBLAD - 
sammansättning, klassificering, märkning, skydds- och 
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hanteringsföreskrifter m.m. Före användning av produkten skall 
Varuinformationsbladet finnas tillgängligt och informationen i detta noga 
beaktats. 

Övrigt: Se Varuinformationsblad. 

Datum:  1999-06-11 
Ersätter:  1998-07-07 
Orsak till ändring: 1273 ersatt med 1274. 
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HÄRDARE 2746 
Härdare 2746 för Cascorit karbamidlim. 2746 fungerar utmärkt såväl i 
varmpress som i högfrekvenspress.  

Limfogens kvalitet: Härdaren ger med Cascorit karbamidlim 
beständighetsklassad limfog enligt British Standard BS 1204 MR. 

Produktens kvalitet: De data som utgör den tekniska specifikationen 
gäller som kvalitetscertifikat för härdaren. Angivna värden gäller vid 
tillverkning och mäts enligt Casco Products analysmetoder.  

TEKNISK SPECIFIKATION  
 

Reaktivitet 8 min - 15 min Mätes vid +50°C 

Lagring: Minst 5 år i väl sluten förpackning i torr och sval lokal. 
Härdaren är känslig för fukt. 

BRUKSANVISNING  

Blandningsförhållande: 100 viktsdelar Cascorit karbamidlim, 25 
viktsdelar härdare 2746, 0−10 viktsdelar vatten. 
Andelen vatten beror av limningsobjekt och viskositet på limblandningen. 
Limblandningens sammansättning måste utprovas i varje enskilt fall. 
Noggrannhet i dosering av härdare: ± 5 viktsdelar. Lim och härdare 
blandas väl under kraftig omrörning. Limmet satsas först, därefter tillsätts 
härdaren. 

Användningstemperatur: Lägsta användningstemperatur för härdare 
2746 är +20°C med Cascorit 1205 och 1206, samt +90°C med Cascorit 
1202 och 1274. 
Limmängd: Mängden applicerad limblandning varierar med tillämp-
ningen. Den måste alltid bestämmas i varje enskilt fall. Som riktvärden 
kan anges: Fanering:    90−150 g/m² 
  Formpressning: 120−200 g/m² 

Väntetid: Max 2 timmar vid +20°C och normal luftfuktighet vid 
varmpressning. När härdaren ska användas för presstemperaturer under 
60°C är väntetiden max ½ timme vid 20°C. Tiden förkortas vid högre 
temperatur och/eller lägre luftfuktighet. Detta kan i vissa fall kompenseras 
med ökad limmängd. 
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Brukstid: Den brukstid som här anges är fastställd genom Casco Products 
Analysmetod. Vid högre temperaturer kommer brukstiden att förkortas. 
För att förlänga brukstiden i limspridaren rekommend-eras kylning av 
limblandningen. Casco Träindustrilims Limkylare kan med fördel 
användas. Den tid som limblandningen är användbar i spridaren beror 
också på spridarens konstruktion och miljön runt denna. Brukstid i timmar 
vid olika temperaturer: 

   15° 20° 25°C 
 1202/1274 14  7  3 
 1205/1206   6  3 1½ 

Presstid: Presstid i minuter. Avstånd i mm från innersta limfogen till 
värmeytan. 

   70°C 90°C 110°C 
 1202/1274 
 1,0      --   3   2 
 3,0      --   5   4 
 6,0       --   8   7 
 1205/1206 
 1,0    4   2   1 
 3,0   6   4   3 
 6,0     8   7   5 

Fuktkvot: Trämaterialets fuktkvot bör ligga i intervallet 5−14%, 
lämpligast 7−10%. 

Presstryck: Minst 0,3 MPa. 

Hantering: Härdare 2746 bör hanteras varsamt på grund av risk för 
dammbildning. Skyddsglasögon och skyddshandskar bör alltid användas 
vid hantering av produkt och limblandning. 

Rengöring: Spill på huden tvättas omedelbart med tvål och vatten. 
Limblandning tvättas bort med ljummet vatten innan den har härdat. 
Redskap rengörs med ljummet vatten innan limblandningen härdat. För att 
underlätta rengöring av limspridaren efter brukstidens utgång, 
rekommenderas användning av Casco Limtvätt 4450. Minst 1 % Limtvätt 
4450 räknat på resterande limmängd i spridaren satsas, varefter spridaren 
får gå ytterligare ca 5 minuter för blandning. Därefter kan spridaren lätt 
rengöras med ljummet vatten. 
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HÄLSA OCH MILJÖ 

Hanterings- och rengöringsföreskrifter: Uppgifter om hälso- och 
miljöfarlighet finns i produktens VARUINFORMATIONSBLAD - 
sammansättning, klassificering, märkning, skydds- och 
hanteringsföreskrifter mm. Före användning av produkten skall 
Varuinformationsbladet finnas tillgängligt och informationen i detta noga 
beaktats. 
Övrigt: Se Varuinformationsblad. 

Endast för yrkesmässig användning. Före användning av denna produkt 
till annat ändamål än ovan, ber vi er kontakta oss. 

Informationerna är baserade på laboratorieutredningar och lång praktisk 
erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att 
finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions-
förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för 
arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall 
rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll. 

Datum:  1999-06-11 
Ersätter:  1997-07-10 
Orsak till ändring: 1273 ersatt med 1274. 
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FILLER 2720 
Filler 2720 för Cascorit karbamidlim. Tillsatsmedlet motverkar 
limgenomslag och förbättrar limmets fyllnadsegenskaper. 

TEKNISK SPECIFIKATION  

Leveransform: Pulver 
Kulör: Gråvit 
Lagring: Minst 5 år i väl sluten förpackning i torr och sval lokal. Känslig 
mot fukt. 

BRUKSANVISNING  

Blandningsförhållande: 100 viktsdelar Cascorit karbamidlim, 10−30 
viktsdelar Filler 2720, 0−10 viktsdelar vatten. Andelen filler och vatten 
beror av limningsobjekt och viskositet på limblandningen. 
Limblandningens sammansättning måste utprovas i varje enskilt fall. 
Limblandning enligt ovan skall alltid användas tillsammans med lämplig 
härdare.  Lim och härdare blandas väl under kraftig omrörning. Limmet 
satsas först, därefter tillsätts härdaren. 

Övrigt: Filler 2720 påverkar inte de presstider och brukstider som anges 
för respektive härdare i produktinformationen.  

HÄLSA OCH MILJÖ 

Hanterings- och rengöringsföreskrifter: Uppgifter om hälso- och 
miljöfarlighet finns i produktens VARUINFORMATIONSBLAD - 
sammansättning, klassificering, märkning, skydds- och hanterings-
föreskrifter mm. Före användning av produkten skall Varuinformations-
bladet finnas tillgängligt och informationen i detta noga beaktats. 

Övrigt: Se Varuinformationsblad. 

Datum:  1996-06-10 
Ersätter:  1995-08-10 
Orsak till ändring: Namnbyte 
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