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Förord
Projektet "Fingerskarvade snickeriprodukter", som redovisas i föreliggande rapport, har
finansierats av Svenskt Trä och VE^NOVA. Projektet utgör en del i Svenskt Träs satsningar inom FoU-område "Synligt trä". Ett varmt tack riktas härmed till nämnda finansiärer som möjliggjort denna studie. Rapporten bör ses som en informationsskrift och
handledning om möjlighetema för produktutveckling med fingerskarvning speciellt när
det gäller snickeriprodukter.

Sammanfattning
I rapporten presenteras inledningsvis ett urval av fingerskarvade snickeriprodukter
avsedda för användning som synligt trä. Beskrivna produkter utgörs av "panelbräder
som fasadbeklädnad", "dekorativa panelbräder för vägg och tak inomhus", "dekorativa
massiva trägolv", "byggnadslister", "massiva träskivor" samt "stångprodukter för
fönster och dörrar".
För varje produkt ges en beskrivning avseende de funktionsförbättringar som uppnås
genom fingerskarvning samt de estetiska effekter som kan åstadkommas genom
användning av dekorativa skarvar.
Presentationen innehåller vidare produktspecifika uppgifter om hur utformningen av
själva skarvningen ska ske under beaktande av rådande förutsättningar. I detta sammanhang hänvisas till gällande normer och standarder samt pågående standardiseringsarbeten. Vanligt förekommande skarvprofiler beskrivs med hjälp av skisser. Rekommendationer ges angående lämpliga limtyper för respektive produkt under beaktande av
arbetsmiljön och användarmiljön.
Tillverkningen av fingerskarvat snickerivirke, samt därav framställda produkter, beskrivs översiktligt med fokus dels på lämpliga produktionsupplägg, dels på effektiva
produktionsflöden. Därutöver ges rekommendationer om val av lämpliga virkessortiment för tillverkning av respektive produkt.
För att kunna vidga användningen av fingerskarvat virke i konventionella och nya
applikationer redovisas några förslag rörande den tekniska utformningen av produkten.
Dessutom presenteras ett antal produktvarianter som efterfrågas av kontinentala konsumenter. Sortimentet fingerskarvade snickeriprodukter presenteras i utvidgad form i en
produktkatalog där produkter inom ett visst segment finns sammanställda.
Förslag till produktionstekniska lösningar presenteras i form av generella tillverkningsförutsättningar. Sedan ges en beskrivning av tekniska lösningar för virkesberedning,
fingerfräsning, pressning, klyvning och spräckning, hyvling samt ytbehandling.
Väsentliga mätutrustningar och maskiner för tillverkningen beskrivs med hjälp av funktionsskisser. Av tillverkningsbeskrivningar framgår sammantaget att tekniska lösningar
med tillräcklig prestanda avseende produktkvalitet och produktionsvolym står till förfogande för att kunna tillverka fingerskarvade snickeriprodukter för synliga applikationer.

Var tillverkningen av fingerskarvade produkter bör ske d v s antingen helt eller delvis
(enbart fingerskarvning av råvaror) hos sågverket eller hos ett fristående förädlingsföretag kan diskuteras.

Produktförteckning
Fingerskarvade produkter för företrädesvis synlig användning som presenteras i föreliggande rapport utgörs av:
•
•
•
•
•
•

Panelbräder som fasadbeklädnad
Dekorativa panelbräder för vägg och tak inomhus
Dekorativa massiva trägolv
Byggnadslister
Massiva träskivor
Stångprodukter för fönster och dörrar

Produktförteckningen för fingerskarvade produkter omfattar översiktliga beskrivningar
avseende uppnådda effekter på funktionsförbättringar, utformning, tillämpningsbara
standarder samt förutsättningar för tillverkning och användning.

P a n e l b r ä d e r som f a s a d b e k l ä d n a d (gran)
Funktionsforbättring
Syftet med fingerskarvning av panelbräder för utomhusbruk, som för närvarande ännu
inte praktiseras, är att främst undvika "öppna" skarvar mellan bräderna, som fås när
bräder måste skarvas p g a otillräcklig längd. Dessa öppna skarvar främjar fuktinträngning som kan resultera i att färgskiktet förstörs med uppkomst av röta som följd. Genom
fingerskarvning kan bräder med valfri längd tillverkas. Längden begränsas således
enbart av hanterings- och transporttekniska skäl. Panellängder upp till 8 m anses dock
vara fullt möjliga.
Ett annat syfte är att förbättra och homogenisera kvaliteten hos fasadmaterialet genom
eliminering (defektkapning) av icke önskade särdrag som till exempel kådlåpor.
Ytterligare fördelar kan nås genom att kunna tillhandahålla panelbräder i fixlängder for
ett rationellt byggande (prefab).

Utformning
Skarvar placeras företrädesvis så att fmgrama är synliga på brädemas flatsidor (FS).
Alternativt kan fräsningen ske med fingrarna synliga på brädemas kantsidor (KS), se
figur 1. För KS-skarvar finns två varianter d v s med och utan bröstning.

B

Figur 1. Exempel på olika skarvutföranden. A = KS-skarv, B = KS-skarv med bröstning,
C = FS-skarv.

Skarvlängden kan vara kort d v s kring 10 mm eller kortare beroende på att panelbräder
inte räknas som bärande byggnadsdelar.
För limmet gäller det att uppfylla gällande beständighetskrav som stipuleras av bl a EN
204 Lim - Trälim för icke bärande konstruktioner - Klassificering och SS-EN 205 Lim
- Trälim för icke bärande konstmktioner - Provning av dragskjuvhållfasthet. Det fmns
ett antal limtyper som PVAc + härdare (klass D4), EPI, MUF, MUPF, MF, PRF samt
PU som klarar beständighetskraven. Samtliga nämnda limtyper med undantag för PRF
ger transparenta fogar.
Panelbräder tillverkas kostnadseffektivt företrädesvis med en nominell tjocklek (färdigt
mått) från och med 19 mm och tjockare. Som fuktkvotsklass rekommenderas klass 16
som gäller för bl a Kaunapanel.

Tillverkning
Tillverkning av fmgerskarvade panelbräder kan ske på två olika sätt. Metod 1 utgår från
odelade plank medan metod 2 tillämpas för kluvna bräder. Båda metodema förutsätter
användning av centrumvirke. Fördelen med metod 2 kännetecknas av att defektkapning
kan utföras noggrannare och säkrare jämfört med metod 1, beroende på att defektbedömningen görs utgående från fler ytor.
Metodens nackdel är att kostnader för tillverkningen ökar samt att fmsågade (klyvsågade) ytor inte kan fås. Detta p g a att det skarvade virket hyvlas efter fmgerskarvningen.
Nedan följer en flödesbeskrivning för vardera metod.

Metod 1

Metod 2

RÅVARA
Förhyvling
Defektdetektering
Defektkapning
Fingerskarvning
Kapning
Efterhärdning

RÅVARA
Klyvning
Förhyvling
Defektdetektering
Defektkapning
Fingerskarvning
Kapning
Efterhärdning

PRODUKT
Klyvning
Hyvling
Grundning

PRODUKT
Hyvling
Ytstrukturering
Grundning

Strukturering av exponerade flatsidor kan antingen åstadkommas genom klyvning med
bandsågar (metod 1). Alternativa struktureringsmetoder är slipning (abrasive planing)
och borstning III. Att tillämpa både klyvsågning och fiberrensning genom slipning förbättrar ytstrukturen hos utomhuspaneler ytterligare. Genom den efterföljande fiberrensningen fås en bättre vidhäftning av färgskiktet och därmed en bättre beständighet med
längre underhållsintervaller som följd.
Tillverkningen av utomhuspaneler utförs lämpligast objektvis efter kundspecifikation.
Härvid anges av beställaren erforderliga virkeslängder samt uppgifter rörande
virkeskvalitet och typ av ytstruktur, panelbeteckning (med eventuell profilbeskrivning)
samt uppgifter om typ av ytbehandling (grundning).

Användning
Ett färdigt utvecklat panelsystem med fingerskarvade bräder för utvändiga fasader
kännetecknas av att samtliga ingående bräder är färdigkapade, grundmålade och ändträbehandlade före montering. Detta gäller även husgavlar, där bräderna är snedkapade
efter respektive taklutning. Hänsyn har också tagits till fasadöppningar. Ett sådant
panelsystem reducerar monteringstidema avsevärt samt eliminerar virkesspill på
byggplatsen.

D e k o r a t i v a p a n e l b r ä d e r f ö r v ä g g och tak inomhus (furu)
Funktionsförbättring
Syftet med fingerskarvning av panelbräder för inomhusbruk är att skapa exklusiva estetiskt tilltalande furupaneler. Deras utseende, d v s de synliga delarna av panelen, kännetecknas av homogenitet avseende särdrag med prioritet på kvistbilden.
Sådana produkter tillverkas med fördel av virke med "grönkvist". Ett annat produktsegment är kvistrena panelbräder och produkter med speciell årsrings- eller färgstruktur
(färgskillnader mellan käm- och splintved).

Genom eliminering av icke önskade särdrag och efterföljande fingerskarvning kan dessa
produkter tillverkas med känd teknik.
En funktionsförbättring åstadkoms samtidigt genom den längdanpassning till byggnadsmått som möjliggörs genom fingerskarvning.

Utformning
Till skillnad från granvirke, där fmgerskarvar (FS) nästintill kan döljas, kommer skarvama i furuvirke att framträda mer tydligt. Detta beror på de stora färgskillnader mellan
käm- och splintved som ytterligare förstärks under brukstiden genom de färgförändringar som framkallas av UV-ljus.
Färgförändringarna kan i viss mån dämpas genom ett UV-skydd som tillsätts ytbehandlingsmedlet. Att markera skarven, genom att välja en KS-skarv med bröstning, kan vara
ett estetiskt tilltalande alternativ till FS-skarven, se figur I . En KS-skarv utan bröstning
ger ofta en ojämn skarvlinje på flatsidan. Fingerlängden kan vara kort eller mycket kort
med hänsyn till användningsområdet (inomhus) och den icke bärande funktionen.
Enkla, transparenta och ljusbeständiga limsystem bör användas. PVAc uppfyller dessa
krav. Alternativt kan en KS-skarv med bröstning framhävas genom användning av ett
färgstarkt lim.
Fingerskarvade panelbräder tillverkas kostnadseffektivt företrädesvis med en nominell
tjocklek (färdigt mått) från och med 16 mm och tjockare. Som fuktkvotsklass rekommenderas klass 12.

Tillverkning
Panelbrädema tillverkas av centrumvirke med undantag för kvistrena produkter som tas
ur sidobräder. För att kunna effektivisera tillverkningen av panelbrädema rekommenderas i princip metod 1, som föreslås för tillverkning av utomhuspanelbräder (gran), och
som utgår från odelade plank (innehållande två stycken bräder).
Plankomas tjockleksmått ska räcka till två bräder med tillägg för bearbetning. Ifall KSskarvar används för odelade plank, läggs en tjockare bröstning i centmmvirkets mitt, se
figur 2.

Kerf

Figur 2. Utförande hos KS-skarv med

centrumbröstning.

För tillverkningen av inomhuspanelbräder föreslås fortsättningsvis två varianter av metod 1 kallad metod 1A och metod I B . Metodskillnadema berör inte själva fingerskarvningen utan enbart den efterföljande bearbetningen. Metod 1A beskriver således den
konventionella enstycksbearbetningen medan metod IB utgår från flerstycksbearbetningen 111.
Användningen av metod 1A och I B förutsätter dock att inre, och således dolda fel (särdrag), kan identifieras i samband med den yttre defektdetekteringen. Kan detta inte tekniskt åstadkommas återstår endast metod 2 som utgår från kluvna bräder ur centrumvirke.
Metod l A

Metod I B

Metod 2

RÅVARA
Förhyvling
Defektdetektering
Defektkapning
Fingerskarvning
Kapning
Efterhärdning

RÅVARA
Förhyvling
Defektdetektering
Defektkapning
Fingerskarvning
Kapning
Efterhärdning

RÅVARA
Klyvning
Förhyvling
Defektdetektering
Defektkapning
Fingerskarvning
Kapning
Efterhärdning

PRODUKT
Klyvning
Hyvling
Ytbehandling

PRODUKT
Hyvling
Klyvning
Slätbearbetning (rätsida)
Ytbehandling

PRODUKT
Hyvling
Ytbehandling

Tilläggas kan att metod IB endast kan användas för panelbräder utan profilerad rätsida,
d v s den synliga flatsidan. Dessutom innefattar metod IB en slipning av rätsidor till
skillnad från metod 1 A, där rätsidor bearbetas med kutterverktyg (rotaplan). Panelbräder
tillverkade enligt metod 2 är identiska med sådana som är tillverkade enligt metod 1A
och kan således också profileras på rätsidorna. Dessutom är rätsidan bearbetad med
kutterverktyg (rotaplan).
Tillverkningen av kvistrena panelbräder sker i princip på samma sätt (metod 2 utan inledande klyvning) som för byggnadslist och kommer att beskrivas senare.

Användning
Panelbrädema tillverkas efter individuella önskemål avseende utseende och längd. De
tekniska specifikationerna har tagits fram av designers och arkitekter. Produkterna är
exklusiva inredningssnickerier för beklädnad av vägg och tak inomhus.
Olika ytstrukturer kan erbjudas som till exempel slipade eller borstade ytor förutom de
konventionellt hyvlade. Panelbrädema kan levereras ytbehandlade i enlighet med
beställarens önskemål.

Dekorativa massiva t r ä g o l v (furu och gran)
Funktionsforbättring
Syftet med fingerskarvning av golvbräder är att kunna tillfredsställa kundens önskemål
avseende utseende, längd, spänningsfrihet samt rakhet (utan kantkrok och skevhet) som
tillsammans, utan skarvning, är svåra att uppfylla.
Golvbrädemas utseende, d v s kvistbild, kan genom fingerskarvning göras mer homogent genom att enstaka, störande kvistar kan elimineras genom kapning. Således erhålls
ett mer enhetligt utseende för ett parti. Att slippa "öppna" skarvar (i längdriktning)
mellan golvbrädema anses vara en fördel för konsumenterna. För producenterna innebär
detta en minskning av produktionskostnaderna genom att kostnader för ändspontning
och längdsortering faller bort.
Risken att inbyggda spänningar i virket resulterar i kantkrok och skevhet minskas avsevärt eller till och med elimineras helt genom fingerskarvning. Detta bedöms vara en
väsentlig funktionsförbättring dels vid läggning, dels under bmkstiden.

Utformning
Fingerskarvar på golvbräder utförs på sådan sätt att skarvar kan placeras mellan golvreglar eller bjälklag och inte endast ovanför dessa. Således väljs skarvformer och profiler som möjliggör dels " f r i " skarvning, dels klarar kraven på böj hållfasthet enligt SSEN 385 (Träkonstmktioner - Fingerskarvat konstruktionsvirke - Funktions- och produktionskrav). Enligt uppgift har möjligheter till fingerskarvning av massiva trägolvbräder
medtagits i remissvaret till Draft prEN 13 990:2000 - Wood flooring - Solid softwood
floor boards. Det fömtsätts också att hänsyn tas till de estetiska kraven vid skarvning
fömtsätts.
För att kunna klara skötseln av golven, inkluderande våtskuming, rekommenderas
fukttåliga limsystem som PVAc + härdare (klass D4), EPI, MUF, MUPF, MF, PRF
samt PU.
Massiva golvbräder tillverkas kostnadseffektivt företrädesvis med en nominell tjocklek
(färdig mått) från och med 19 mm och tjockare. Som fuktkvotsklass enligt prEN 13999
gäller klass 9 och klass 17 (inte permanent uppvärmda lokaler).
Fingerskarvning möjliggör också tillverkningen av smala och exklusiva golvbräder med
stående årsringar.

Tillverkning
Golvbräder tillverkas av centmmvirke /3/. Produktionen av fingerskarvade golvbräder
kan ske på två olika sätt. Metod 1 utgår från odelade plank (innehållade två stycken
bräder) medan metod 2 baseras på råkluvna bräder. Metod 1 är ur produktionssynpunkt
effektivare än metod 2 genom att stycketalet vid skarvningen halveras.
Vid defektdetekteringen (metod 1) ger beskaffenheten hos plankans kämflatsida
beslutsunderlaget för defektkapning. På så vis kan samtliga golvbräder tillverkas med
kämsidan som rätsida, vilket ur brukssynpunkt anses vara den bästa lösningen. Väljs

konsekvent kämsidor som rätsidor enligt ovan bör märgfria plank (sågade med märgfångare) användas.
Fördelen med metod 2 är att defektdetekteringen kan utföras effektivare jämfört med
metod 1, genom att den valda rätsidan kan bedömas individuellt.
Nedan följer en flödesbeskrivning för vardera metod.
Metod 1

Metod 2

RÅVARA
Förhyvling
Defektdetektering
Defektkapning
Fingerskarvning
Kapning
Efterhärdning

RÅVARA
Klyvning
Förhyvling
Defektdetektering
Defektkapning
Fingerskarvning
Kapning
Efterhärdning

PRODUKT
Klyvning
Hyvling
Ytbehandling

PRODUKT
Hyvling
Ytbehandling

Tilläggas kan att metod I B som beskrivs under rubriken inomhuspanelbräder också kan
användas vid tillverkning av massiva trägolv.

Användning
Marknaden för massiva trägolv finns såväl i bostäder som i offentliga miljöer. När det
gäller offentliga miljöer används produkten till exempel i trendbutiker, kyrkor, museer
och gallerier. Produkten kan härvid tillverkas efter individuella önskemål när det gäller
utseende (kvistbild) och längd samt speciellt avseende ytstrukmr och ytbehandling.
Trägolv kan levereras med hyvlad, slipad och strukturerad (borstad) yta. Brädytoma kan
förses med olika färger, vilket kan ske genom betsning. För behandling och skydd av
träytoma står ett antal olika ytbehandlingsmedel till förfogande såsom lut, olja, vax och
lack. Kombinationer mellan de olika medlen förekommer /4/.

Byggnadslister ( f ö r e t r ä d e s v i s av f u r u )
Funktionsförbättring
Byggnadslister av massiv trä är en konkurrensutsatt produkt. Målade och folierade
MDF-lister (Medium Density Fiberboard) har tagit stora marknadsandelar. Syftet med
fingerskarvning av byggnadslister är således att kunna återta marknadsandelar från
MDF genom att likvärdigt och till och med bättre kunna tillfredsställa kundens önskemål avseende kvalitet (utseende), längd, spänningsfrihet, rakhet (utan kantkrok och
skevhet) samt profilutformning hos produkten som tillsammans utan skarvning är svåra
att uppfylla.
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Utformning
För skarvning av byggnadslist kan flat- och kantsidesskarv användas. De ämnen som
skall skarvas är i regel korta d v s ligger mellan 250 och 1000 mm. För att minimera
längdförluster som fås genom skarvning väljs korta fingrar mellan 5 och 10 mm. Som
lim används PVAc. Fingerskarvad råvara till byggnadslister tillverkas kostnadseffektivt
ur sidobräder med en nominell tjocklek av 19, 22 (gran) och 25 mm. Som fuktkvotsklass gäller klass 12.

Tillverkning
För tillverkning av byggnadslist används enbart sidobräder av ovan nämnd tjocklek och
ett breddmått från 75 till 200 mm. De mest frekventa bredderna är 75, 100 och 125 mm.
De torkade sidobrädema levereras ojusterade och osorterade (sågfallande). I samband
med defektdetektering och defektkapning uttas kvistrena bräder i hellängd efter utförd
ändjustering och kapning till avsedd längd. Avkapet kan användas till fingerskarvad
byggnadslist.
Utbytet av kvistrena skarvämnen i tjocklek 16 och 25 mm med en bredd av 75 och 100
mm från sågfallande och ojusterade sidobräder uppgår till 50 - 70%. Utbytet påverkas
av sågtimrets kvalitet (andelen svartkvist), timmerdiameter samt postning. Listvirke och
lister tillverkas förslagsvis enligt följande flöde:
RÅVARA

PRODUKT

Defektdetektering
Defektkapning
Fingerskarvning
Kapning
Efterhärdning

Klyvning
Spräckning
Hyvling/profilering
Kvalitetskontroll/avsyning
Ytbehandling
Kvalitetskontroll/avsyning

Tillverkning av råvara och produkt (list) kan ske på skilda platser. Den fingerskarvade
listråvaran produceras dock lämpligast vid sågverket för att bäst kunna utnyttja de fördelar som hantering samt fingerskarvning av sågfallande bräder ur ströpaket medför.
Tillkommande tillverkningsmoment på produktsidan är märkning (t ex streckkod), buntning, foliering och paketering.

Användning
Förutom de vanliga användningsområden för byggnadslist i bostäder och offentliga
byggnader finns ett antal nya områden där lister efterfrågas. Som exempel kan nämnas
uppsättning av inomhuspanelbräder i sektioner eller mönster som bryts med dekorativa
lister.
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Sdiraube

Figur 3. Exempel på byggnadslist (källa: tilo).

På samma sätt kan också uppsatta tapeter brytas med självhäftande listverk. Andra
produkter kan vara spårade sockellister (på baksidan) för kabeldragningar. Avtagbara
sockellister (klämlister) är en annan produkt, se figur 3. Ett sortiment breda allmogelister bör också kunna erbjudas kontinentala köpare av massiva trägolv.

Massiva träskivor
Till gruppen massivträskivor räknas enskikts massivträskivor - limfog - och flerskikts
massivträskivor (treskiktsskivor), se figur 4. Enskiktsskivor tillverkas företrädesvis av
furu i Sverige och kallas för limfog. Flerskiktsskivor tillverkas än så länge enbart i
mindre omfattning i Sverige och mestadels i lövträ. Den kontinentala produktionen av
tre- och flerskiktsskivor utgörs till nära 90 % av gran.

Figur 4. Limfog (vänster) och treskiktsskiva

(höger).

För tillverkning av limfog används i regel plankvirke med en nominell tjocklek av 50
och 63 mm. Treskiktsskivor, som utgör majoriteten av flerskiktsskivor, består av ett dolt
mittskikt som ömsesidigt omsluts av ytskikt. Mittskiktet placeras alltid tvärs ytskiktens
fiberriktning d v s i en vinkel på 90°. Båda ytskikten ska vara lika tjocka, men kan ha
olika utseendeklasser. Tjockleken på ytskikten varierar mellan 4 och 8 mm. Dessa tunna
skikt tillverkas av centrumplank antingen efter att virket har torkats eller före.
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Funktionsförbättring
Syftet med att använda fingerskarvade råvaror i massivträskivor och inom de segment,
där fingerskarvning godtas, är att åstadkomma effekter som resulterar i estetiska och
funktionella egenskapsförbättringar. Enligt SS-EN 13017-1 Massivträskivor - Utseendesortering - Del 1: Barrträ tillåts fingerskarvning för limfog i utseendeklass A, B och
C och för flerskiktsskivor i utseendeklass B, C och S (skivor för bärande ändamål). Som
estetiska förbättringar kan en homogenisering av särdragen med prioritet på kvistbilden
räknas. Att åstadkomma en minimering av antalet kådlåpor bidrar också till en funktionsförbättring både vid inomhus- och utomhusanvändning.
Att kunna tillverka både en- och flerskiktsskivor i storformat, vilket utgör en stor fördel
ur användar- och producentperspektiv, medför både en funktions- och lönsamhetsförbättring.

Utformning
För fingerskarvning av plankmaterial för limfog av furu (enskiktsskivor) kan skarvar
som är synliga på såväl flatsida (FS) som på kantsida (KS) användas.
Observeras bör att den konventionella lamellsågningen medför att FS-skarvar på planknivå blir KS-skarvar på den limmade skivans yta. Således avtecknar sig KS-plankskarvar på den färdiga skivans yta som FS-skarvar. Detta beror på att de sågade
lamellerna vänds 90° eller 270° inför kantlimningen.
För fingerskarvning av plankmaterial avsett för tunna skikt i flerskiktsskivor kan både
skarvar som är synliga på flatsidan (FS) och på kantsidan (KS) användas. Dessa skarvar
förblir på samma sätt synliga på den färdiga produktens yta. Av estetiska och funktionella skäl kommer marknaden troligen att föredra FS-skarvar.
Skarvlängden kan vara kort d v s kring 10 mm eller kortare. Det finns ett antal limtyper
för fingerskarvning som PVAc, UF, PVAc + härdare (klass D4), MUF och PF. Valet av
limtyp för skarvlimning stipuleras av EN 12775 Solid wood panels - Classification and
terminology. Här delas skivorna in i tre grupper under beaktande av de förutsättningar
som råder vid användandet. Således skiljer man mellan exponering under torra
betingelser och fuktiga betingelser eller utomhus.
För limfog som används under torra betingelser brukas vid fingerskarvning, såsom vid
lamellimning, ett PVAc-lim. För skarvlimning av skiktvirke för treskiktsskivor för användning under torra betingelser gäller antingen PVAc-lim eller UF-hartser. Skivor avsedda för användning under fuktiga betingelser eller utomhus skarvlimmas med PVAc +
härdare, MUF eller PF.

Tillverkning
Nedan följer en beskrivning som koncentreras på tillverkningen av enskikts- och flerskiktsskivor i storformat. Tillverkning i storformat anses vara mer rationellt och utesluter inte leveranser i mindre skivformat, som möjliggörs genom formatsågning av
storskivor till mindre format.
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Förutom att olika träslag används för tillverkning av respektive produkt är virkestjockleken (råvaran) i princip densamma d v s 50 och/eller 63 mm. Råvarans bredd för enskiktsskivor varierar mellan 100 och 150 mm. För flerskiktsskivor gäller ett breddmått
på råvaran mellan 100 och 200 mm.
Följande flödesbeskrivning kan tillämpas för fingerskarvning av plank avsedd för
lamell- och skiktframställning för respektive produkt:
Produkt: Enskiktsskivor (limfog)

Produkt: Flerskiktsskivor

RÅVARA
Defektdetektering
Defektkapning
Fingerskarvning
Kapning
Efterhärdning
Lamellsågning
Lamellsortering
Mellanlagring

RÅVARA
Defektdetektering
Defektkapning
Fingerskarvning
Kapning
Efterhärdning
Skiktklyvning
Skiktsortering
Mellanlagring

Såsom framgår av flödesbeskrivningen fingerskarvas framtagna plankämnen. Detta för
att minska kostnaderna för skarvning som på lamell- respektive skiktnivå skulle blir
betydligt högre p g a deras klena dimension och ett betydligt högre stycketal.

Användning
Massivträskivor används både av industriella kunder och GDS-konsumenter. Som
industriella kunder räknas tillverkare av möbler och inredningssnickerier. Därtill
kommer kunder inom byggsektom som använder skivor i inomhusväggar, som beklädnadsskivor för fasader samt för formsättningsändamål. Speciellt limfog är en efterfrågad
konsumentprodukt som saluförs av byggmarknader samt trä- och byggvaruhandeln.
Massivträskivor för nämnda kundgmpper och ändamål kan också presenteras i nya
former. Således kan skivorna presenteras med olika 5^stmkturer som t ex borstad yta.
Treskiktsskivor kan fås med ytbehandling både transparent och färgsatt.

S t å n g p r o d u k t e r f ö r f ö n s t e r och d ö r r a r (furu)
För tillverkning av fönster samt inner- och ytterdörrar används massiva virkesstycken ur
centrumvirket. På senare tid har både fingerskarvade och lamellimmade ämnen tillkommit i form av stångprodukter.

Funktionsforbättring
Syftet med fingerskarvning av ämnen för dörrar och fönster är att åstadkomma förbättrad formstabilitet samt högre estetiska och funktionella värden hos produkterna. Risken
att fiberstömingar i virke resulterar i krok och skevhet minskar avsevärt genom skarv-
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ning, vilket bl a förbättrar luft- och ljudtätheten i slutprodukten. Dessutom säkerställs
öppnings- och stängningsfunktionen under hela brukstiden.
Kvistgulning hos furuvirke är ett problem som har uppmärksammats i samband med
täckmålning främst med ljusa kulörer. Genom fingerskarvning kan helt kvistrena
produkter åstadkommas.

Utformning
Enligt förslag till standard - prEN 14220:2001 - Timber and wood based materials in
windows, external door leaves and external door frames - Requirements and specification, är fingerskarvning tillåten i samtliga kvalitetsklasser, om inte annat överenskommits, med undantag för de trädelar i en konstruktion som är väderexponerade samt i
trösklar. Som referens kan också anges svensk standard SS-EN 942 Trävaror - Virkeskvalitet i snickerier. Däremot tillåts fingerskarvning tvärs hela trästycket om konstruktionen skyddas av t ex en beklädnad av aluminium eller en separat karm eller båge av
väderresistent material.
Fingerskarvar i väderexponerad miljö skall vara av beständighetsklass D4 enligt EN 204
eller C4 enligt prEN 12765. Alla andra limförband skall vara av beständighetsklass D3
eller C3 enligt samma standard. Medelfuktkvoten hos virket skall enligt prEN 14220:
2001 vara 12 ± 3% (95% av samtliga uppmätta värden skall ligga inom detta område).
Fuktkvoten bestäms enligt EN 13183-1.
Förutsättningar för fingerskarvning av dörrdelar för inomhusbruk stipuleras av standardförslag prEN 14221:2001 - Timber and wood based materials in internal door leaves
and internal door frames - Requirements and specifications. Således tillåts fingerskarvning i samtliga virkesklasser om inte annat har överenskommits.
Fingerskarvar ska utföras enligt beständighetsklass D2 enligt EN 204 eller C2 enligt
prEN 12765. Medelfuktkvoten i denna standard anges med 9 ± 3% vid leverans från
fabrik. 95% av samtliga uppmätta fuktkvotsvärden skall ligga inom detta område. För
bestämning av fuktkvoten gäller EN 13183-1.
Av figur 5 framgår exempel på olika utföranden av stångprodukter som massivt fingerskarvat virke, lamellimmat virke med fingerskarvar i samtliga tre lameller samt lamelllimmat virke med endast fingerskarvad mittlamell.
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Figur 5. Exempel på olika typer av stångprodukter.

Av figuren framgår att FS-skarvar används, vilket också är mest vanligt i sådana produkter. Skarvlängden i stångprodukter är kort d v s 10 mm och mindre. I de flesta fall
kan, enligt prEN 14220:2001 (väderexponerade miljöer), PVAc + härdare användas
som lim. Det uppfyller D4 kraven och dessutom ger i princip osynliga fogar. För produkter för användning inomhus rekommenderas PVAc eller UF-hartser. Båda ger i
princip transparenta fogar. Vid val av limtyp bör hänsyn tas till rådande produktionsbetingelser.

Tillverkning
Nedan följer en beskrivning av tillverkningsprocessen av fmgerskarvade massiva
stångprodukter samt fingerskarvade lameller avsedda för lamellimmade stångprodukter.
För tillverkning av plana produkter som t ex dörrspeglar för innerdörrar hänvisas till
beskrivningen av massivträskivor.
Vid tillverkning av stångprodukter används dels olika standardiserade virkessortiment,
dels ändamålsanpassade sortiment. Med ändamålsanpassning menas här t ex virke med
hög kämvedsandel samt speciell årsrings- och kämvedsorientering.
För massivt fmgerskarvat stångvirke används centrumvirke (plank) framställt utan eller
med märgfångare. Plankvirket kan spräckas redan före torkning (greensplit-produkter).
Virke från speciella postningsmönster som DUO- eller QUATRO produkter lämpar sig
särskilt väl för ändamålet. Sådant virke kan användas för fmgerskarvning utan
föregående spräckning.
Lamellimmat stångvirke tillverkas av både centrumvirke och sidobräder. Sidobräder
lämpar sig väl för användning som mittlameller i trelamellsprodukter. För de två ytterlamellema föredras virke med stående årsringar (halv- eller helrifts) som enklast kan
klyvas fram ur duo- eller quatroprodukter. Fortsatt beskrivning förutsätter användningen
av duo- och/eller quatroprodukter. Sidobräder spräcks före defektdetektering.

16

Följande flödesbeskrivning kan tillämpas för fingerskarvning av massivt stångvirke och
fingerskarvade lameller.
Produkt: Massivt stångvirke

Produkt: Lamellimmat stångvirke

RÅVARA
Spräckning (klyvning på flatsida)
Defektdetektering
Defektkapning
Fingerskarvning
Kapning
Efterhärdning
Hyvling/profilering
Paketläggning
Emballering

RÅVARA
Lamellklyvning (duo/quatrovirke)
Lamellspräckning (sidobräder)
Defektdetektering
Defektkapning
Fingerskarvning
Kapning
Efterhärdning
Lamellhyvling
Mellanlagring
Lamellimning
Efterhärdning
Hyvling/profilering
Kapning
Paketläggning
Emballering

Vid lamellimning av stångvirke sammanfogas ofta lameller av olika tjocklek och bredd.
Olika lamellbredder möjliggör profillimning i t ex trappstegs- eller L-form, se figur 6.
Denna typ av limning sker i anpassning till profilutformningen hos slutprodukten och
medför en råvarubesparing.

Figur 6. Exempel på trappstegslimmad

profil.

Användning
Beskrivna stångprodukter används av industriella kunder i fönster både som karm- och
bågämnen samt i inner- och ytterdörrar som karmvirke. I en modifierad form används
lamellimmade ämnen också som ramträ i exklusiva massiva innerdörrar. Inredningssektorn efterfrågar också sådana formstabila produkter speciellt i synliga applikationer.
Stångprodukter som saluförs av byggmarknader och av trävaruhandeln som alternativ
till enkla hyvlade standardprodukter kommer att uppskattas av kräsna och kunniga
träanvändare både inom proffs- och GDS-gruppen.
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Tekniska lösningar
Förutsättningar
Fingerskarvning av plank och sidobräder skapar möjligheter till produktutveckling.
Genom fingerskarvning tillförs egenskaper som utan skarvning är svåra att uppnå.
Sådana egenskaper är bättre form och formstabilitet, bättre estetiska egenskaper samt
inte minst uppfyllandet av kundens önskemål om viss produktlängd.
Det finns idag endast ett fåtal användningstekniska begränsningar för fingerskarvade
produkter. Oskyddade väderutsatta ytor i fönster och ytterdörrar är sådana. För övrigt
tillåts fingerskarvning om inte annat har överenskommits.
Som tekniskt stöd och vägledning för fingerskarvning finns ett antal standarder samt
standardförslag under beredning. Dessa standarder omfattar bl a krav på limningskvalitet, provning av limförband samt sorteringsregler för råvara och produkt.
Fingerskarvning av virke sker, sedan tekniken introducerades på 1950-talet, efter att
virket har torkats till rätt fuktkvotsklass och sorterats. Skälet till att använda torkat virke
och inte rått virke var avsaknaden av limsystem som tålde den höga virkesfuktkvoten,
som nysågat virke har. Dessutom saknades processvänliga och snabbhärdande limmer
som gav en tillfredställande hållfasthet redan efter pressning samt en uthållig hållfasthet
och beständighet hos de skarvade produkterna i brukstillståndet.
Tilläggas kan att existerande standarder för fingerskarvning fortfarande förutsätter
användning av torkat virke.
Genom framgångsrika utvecklingsinsatser gällande limsystem kan idag fingerskarvning
av otorkat virke utföras med tillfredsställande resultat. Således tillämpas redan våtskarvning utomlands vid fingerskarvning av byggvirke. Resultaten från gjorda undersökningar tillåter slutsatsen att våtskarvning medför en rad ekonomiska fördelar jämfört
med torrskarvning som kännetecknas av bland annat bättre råvaruutnyttjande, lägre
torkningskostnadema samt kortare ledtider.
I jämförelser mellan torr- och våtlimning har inga skillnader avseende väsentliga tekniska egenskaper som böj- och draghållfasthet kunnat konstateras 151. Således är bedömningen att våtskarvning även borde kunna tillämpas för produkter i synliga applikationer.
En närmare beskrivning av våtskarvningstekniken ges i Trätek Rapport P 0111022 /6/.
De tekniska lösningar som fortsättningsvis beskrivs bygger enbart på den konventionella skarvningstekniken d v s torrskarvning.
För tillverkning av fingerskarvade snickeriprodukter används furu och gran i form av
plank (centrumvirke) och sidobräder. Centrumvirke förekommer som odelat eller klyvsågat plank eller i form av odelade eller kluvna DUO- respektive QUATRO-centrumprodukter. Virkesfuktkvoten ska motsvara, om inte annat överenskommits, de stipulerade standardkraven för respektive produkt.
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Olika skarvutföranden kan komma till användning, se figur 1. Man skiljer mellan två
skarvtyper varav den ena är synlig på kantsidan (KS-skarv) och den andra synlig på
flatsidan (FS-skarv). KS-skarven förekommer utan och med bröstning på flatsidan.
Valet av skarvutförande styrs för inomhusprodukter uteslutande av estetiska överväganden. När det gäller hållfastheten hos fingerskarvade förband är skillnaderna små mellan
de två utförandeformema.
Det finns ett antal limtyper som svarar mot ställda krav avseende beständighet d v s
fukt- och temperaturtålighet, hållfasthet, färg, emissioner, arbetsmiljö samt hanterbarhet
i produktion. I vissa produktstandarder föreskrivs gällande limningsklass. Inom de flesta
limningsklassema fmns flera limaltemativ. Valet av limtyp görs därför med hänsyn till
processen, arbetsmiljön samt kostnaderna för själva limmet.

Virkesberedning
Med virkesberedning inleds första steget i tillverkningen av fingerskarvade produkter.
Såsom tidigare nämnts förutsätts att virket är torkat och ändamålssorterat.

Förhyvling
För att säkerställa en noggrann bedömning av kvaliteten hos virket inkluderande fastställandet av erforderliga kapställen rekommenderas förhyvling. Härvid ges virket
enhetliga mått avseende bredd och tjocklek samt släta och rena ytor som bättre kan
bedömas ur kvalitetssynpunkt än andra ohyvlade ytor. Som ett mera skonsamt alternativ
till hyvling kan också slipning (abrasive planing) komma till användning. Slipning
rekommenderas särskilt när risk för djupa kvisturslag föreligger som vid hantering av
kvistigt virke och eller vid bruk av virke med låg fuktkvot d v s under 12%.

Avsyning och defektkapning
Vid den efterföljande avsyningen av virket, som bör ske styckevis, identifieras icke
önskade särdrag (defekter) som enligt givna kvalitetsinstruktioner för respektive
produkt inte accepteras. Identifieringen kan för låga och måttliga produktionsvolymer
utföras manuellt med virket i vilande läge. Defekter markeras inför den efterföljande
kapningsoperationen under beaktande av eventuellt tillkommande krav på viss minimilängd hos enskilt kapämne. Härvid markerar sorteraren, efter en fyrsidig avsyning,
defekterna och därmed de blivande kapställena. Detta kan t ex ske med synliga eller
osynliga streck som avläsaren före kapautomaten kan identifiera. En sådan utrustning
med två sorteringsplatser, en avläsningsenhet, en kapautomat samt sex stycken avlägg
visas i figur 7.
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Figur 7. Sorterplats för manuell avsyning med en automatisk kapanläggning
Paul).

(källa:

Vid större produktionsvolymer sker avsyningen automatiskt. Härvid kan olika detekteringsmetoder användas, ofta i kombination med varandra, såsom röntgen, laserscanning
samt optisk elektronisk utrustning med bildbehandling. Erhållna mätdata bearbetas och
konverteras till kapningsinstruktioner även här under beaktande av inneliggande order,
minimilängder, fixlängder samt prislistor. I en kapautomat kapas sedan virket i enlighet
med tidigare fattade beslut.
I figur 8 visas schematiskt olika detekteringsinstrument i samspel. Såsom framgår av
figuren sker avsyningen styckevis och under framåtmatning.

Figur 8. Principbeskrivning vid avsyning med olika detekteringsinstrument
laser och kameror (källa: MICROTEC®).
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- röntgen,

Vid defektkapning tas enbart hänsyn till individuella särdrag som ska elimineras. Detta
innebär att kapämnena får individuella längder från och med en viss minimilängd som
t ex 250 mm vid tillverkning av listämnen till längder på upp till ca 1.500 mm. Längdutfallet styrs både av råvarans kvalitet samt gällande kapinstruktioner.
För defektkapning står ett flertal maskinaltemativ till förfogande. Kapaciteten d v s
antalet kapsnitt per tidsenhet och noggrannheten vid kapningen styr främst valet av utrustningen. Virkesberedningen är antingen skild, som en separat maskingmpp, från
efterföljande fingerskarvningsstation eller direkt kopplad till skarvningsanläggningen.

Hantering av kapämnen
En fristående virkesberedning föredras när olika typer av råämnen samtidigt ska tas
fram. Som exempel kan nämnas kapämnen i fixlängder samt ämnen för skarvning,
kännetecknat av olika kvalitetsklasser, som kommer att skarvas individuellt efter
respektive klass. Härvid uppstår således ett separeringsbehov som maskinellt kan lösas
antingen genom olika avlägg, som visas av figur 7, eller genom ett roterande bord som
töms manuellt.
Nämnda avlägg kan förses med automatiska paketläggare som staplar ämnena på pall.
Det förutsätts att ämnena, som således fås i fallande längder, styrs till respektive avlägg
med tillhörande plockautomat försorterat i vissa längdintervaller. Vid en fristående
kapanläggning samlas korta kapämnen (250 - 500 mm) med fördel i tranportbehållare
av t ex containertyp för vidare transport.

Hantering av kapspill
Containrar används för insamling av spillet från kapsågen, när en direkt förbindelse till
en konverteringsstation för spillet saknas. Kapspillet transporteras sedan vidare internt
till en centralt placerad anläggning för upparbetning och konvertering till antingen
bränsleflis eller pellettar. Alternativt kan kapspillet levereras obearbetat till en spånskivefabrik.
Exempel finns i Nordamerika där kapspill från centrumplank skarvas samman till exempelvis stom- och regelvirke. Detta fingersskarvade virke uppskattas av marknaden p g a
sin goda formstabilitet.

Fingerfräsning
För fingerfräsning av virke i kortlängder står två olika tillverkningsmetoder till förfogande kännetecknat av enstycksbearbetning och satsvis bearbetning. Vid enstycksbearbetning kan endast KS-skarvar komma till användning medan vid satsvis bearbetning både FS- och KS-skarvar kan framställas. Vid satsvis bearbetning fås en större
produktionskapacitet vid tillverkning av FS-skarvar.
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Enstycksbearbetning
Vid enstycksbearbetning, som beskrivs av figur 9, placeras ämnena på flatsidan
manuellt av en operatör på en tvärtransportör (kedja) som är försedd med medbringare.
Operatörens uppgift är att lägga virkesstyckena tillrätta för intaktning på dessa medbringare. Kedjan matar ämnena förbi de två fräsaggregaten som finns placerade förskjutna i sidled mitt emot varandra.
Bearbetningen inleds med att fräsenheten till vänster ritssågar skarvämnet på den övre
respektive undre flatsidan. Syftet med ritssågningen är att minimera urslag vid den
efterföljande bearbetningen, som utgörs av rensågningen av en rätvinklig referensj^a.
Referensytan erfordras för att åstadkomma den rätta längden hos fingerskarvprofilen.
Som nästa steg följer således själva fmgerfräsningen. Exempel på skarvprofiler framgår
av figur 10.
Under bearbetningen spänns virkesstyckena fast genom ovan liggande pneumatiska
tryckelement. Efter första bearbetningsomgången förflyttas virkesstyckena med hjälp av
ett i matningsriktningen snedställt roterande band till bearbetningsenheten till höger, där
beskriven operation upprepas.
Efter den andra fräsomgången appliceras limmet med hjälp av en mekaniskt verkande
påstrykare (limkam) som belägger de frästa ytorna med en jämn limfilm. Efter limpåläggning transporteras virkesstyckena efter tidigare tvärmatning nu i längdriktning, till
en sammansättningsstation, där ett ändlöst trästycke formas.

/

/

/
//

Figur 9. Exempel på maskinuppställning fijr tillverkning av KS-skarvar enligt enstyeksmetoden (källa: dimter).
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Produktionskapaciteten i beskriven anläggning uppgår till 16.000 Ipm/skift under
följande betingelser:
Antal ämnen:
Ämneslängd (medel):
Driftstid:
Teknisk tillgänglighet:

120 styck/min
350 mm
480 min/skift
80%

Tilläggas kan att virkeslängden i anläggningen enligt figur 8 är begränsad till max 900
mm och min 110 mm. För virkesbredden gäller max 150 mm respektive min 37 mm.
Motsvarande mått för tjocklek är max 50 mm och min 18 mm.
I figur 10 ges några exempel på KS-skarvar som förekommer i industrin. Valet av
skarvutförande styrs företrädesvis av de estetiska anspråk som ställs på produkten. Detta
gäller speciellt för produkter i synliga applikationer.

Reverse

Male-Female

Resaw

Feather

Hatf-Shoulder

Figur 10. Exempel på olika KS-skarvar (källa: Western Machinery

Group).

Såsom framgår av figuren har tre typer - Reverse, Male-Female och Half-Shoulder - en
bröstning på båda flatsidoma. En bröstning på ena flatsidan fås när typ Resaw används.
Denna skarv är avsedd för mittklyvning efter fingerskarvning. Den enklaste skarvformen utgörs av typ Feather.
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Satsvis bearbetning
Beroende på kapacitetskrav finns olika tekniska lösningar för satsfräsning av virke i
kortlängder. Liksom vid enstycksbearbetning föredras även vid satsvis bearbetning
hyvlade eller på annat sätt egaliserade virkestycken av enhetlig tjocklek och utan
kvarvarande kupning. Detta för att kunna uppfylla de höga kvalitetskrav som ställs på
fingerskarvat synligt virke när det gäller passning och täthet i själva skarvförbindelsen.
Vid satsfräsning av korta virkesstycken enligt figur 11 bildas en frässats med virkesstyckena antingen placerade på kant- eller flatsida. En placering på kant innebär att
fingerskarvama kommer att vara synliga på virket flatsidor (FS-skarv). Således erhålls
synliga fingerskarvar (KS-skarv) på kanterna när ämnena placeras liggande på flatsidan.
Vid placering på kant ställs virkesstyckena konsekvent antingen med käm- eller splintflatsidan åt samma håll d v s åt höger eller vänster. Läggs ämnena på flatsidan rekommenderas att kämflatsidan genomgående är uppåtvänd. Denna noggranna placering är
särskilt viktig för att uppnå eftersträvade funktionella och estetiska effekter.
Den färdiga ämnessatsen matas vidare i pilriktningen d v s först i tvärled och sedan i
längsled. Därefter riktas ämnessatsen så att ändträytoma blir jämndragna på operatörssidan. Satsen förflyttas sedan i sidled till vänster och passerar den främre fast installerade bearbetningsenheten för vinkelkapning och fingerfräsning.
Efter denna bearbetning sker en ändjämndragning av satsen mot den andra sidan. Satsen
passerar i en returrörelse den andra fasta bearbetningsenheten, där en liknande bearbetning som den föregående sker. Som avslutning av den mekaniska bearbetningen appliceras limmet genom påstryckning medelst ett kamformat verktyg. Därefter förflyttas
satsen fram till en enstycksmatare (borstrulle) som matar ämnena styckevis in i pressen.

Figur 11. Maskinuppställning
(källa: GreCon dimter).

vid satsfräsning av kants tällda ämnen med FS-skarv
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Produktionskapaciteten i beskriven anläggning uppgår till 5 - 6 bearbetningssatser/min
eller 100 ämnen/min. Övriga tekniska data uppges för ämneslängder vara 150-1150
mm, för bredden 30 - 205 mm och för tjockleken 16-100 mm. I ett modifierat
utförande kan virkesstycken upp till en längd av 2.000 mm skarvas.
Som alternativ till anläggningen enligt figur 11, med fasta bearbetningsstationer och
ämnessatsen i rörelse, förekommer maskiner som körs med en fast placerad ämnessats
och en rörlig bearbetningsenhet med dubbla verktygsuppsättningar. Härvid bearbetas
samtidigt ändträytor från två mitt emot varandra vilande satser. En uppställningsskiss
visas i figur 12. Denna metod kan användas vid satsvis fingerskarvning av långa ämnen
d v s från 900 till 6.000 nun.
Anläggningstypen lämpar sig således väl för tillverkning av produkter som massiva
trägolv och panelbräder där behovet av defekteliminering anses vara mindre.

7

1 Avströning
1.1 Fuktkontroll
2 Defektkapning
3 Satsbildning
4 Skarvfräsning

5
6
7
8

8

Tvärtransport
Pressning
Hyvling
Kapning

Figur 12. Uppställningsskiss för satsvis fingerskarvning av virke i långlängder
(källa: dimter).

Tilläggas kan att satsfräsning eliminerar urslagsskador på ändträytoma genom att
ämnena är inspända och sammanpressade i ett paket under sågning och fräsning.
Således kan skarvar i möbelkvalitet erhållas utan svårigheter.

Lim och limapplicering
För fingerskarvning används de limsystem som fmns nämnda i produktförteckningen.
Man skiljer således mellan limmer för produktanvändning inom- respektive utomhus
eller för exponering i olika klimatklasser. Vissa limmer kan brukas direkt ur transportförpackningen medan andra kräver en beredning i ett limkök, där t ex härdare eller
härdarelösning tillsätts.
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För de flesta produkter är en ensidig limapplikation tillräcklig. Ifall dubbel limpåföring
föreskrivs, verkställs detta genom en tillkommande limapplikator som installeras efter
första bearbetningsenheten.
Från limbehållaren eller limköket pumpas limmet eller limlösningen till limpåstrykaren.
För att kunna säkerställa limpåföringens kontinuitet (täckning) på skarvprofiler rekommenderas användningen av ett kontrollsystem. Ett sådant system kan antingen utgöras
av en flödesövervakning (vätska) eller en avsyning av den limbelagda ytan. En automatisk avsyning kan åstadkommas genom tillsats av ett kontrastmedel, som kan spåras till
limlösningen. En efterföljande belysning av fingerskarven, t ex med en UV-lampa i
kombination med bildregistrering och bildbehandling, ger nödvändig information om
appliceringsresultatet. Ifall lim saknas kan anläggningen stoppas automatiskt och åtgärder vidtas.

Pressning
Efter limappliceringen förs skarvämnena genom enstycksmatningen på en transportör
som matar ämnena framåt. Kantställda ämnen vänds automatiskt 90°. Samtliga virkesstycken ligger således på flatsidan under den fortsatta behandlingen. För att säkerställa
ett kontinuerligt materialflöde finns ofta en operatör tillgänglig.
Under framåtmatningen förs de olika ämnena samman. Transportören är försedd med
styranordningar i sid- och höjdled som möjliggör att de frästa profilerna kan sammanfogas på rätt sätt d v s utan förskjutningar. Genom den skjutande matningen trycks
bitarna delvis ihop, dock utan att fingrarna når de mötande skarvbottnama helt.
För den slutliga hoppressningen används pressystem som antingen arbetar taktvist eller
kontinuerligt. Inom gruppen taktpressar skiljer man dessutom mellan sådana med och
utan längdbegränsningar.

Taktpressning
Funktionen av en taktpress med längdbegränsning beskrivs av figur 13. Den hoptryckta
virkessträngen matas fram till ett ändstopp (1). Med hjälp av en kapsåg som finns placerad på motsatt sida kapas strängen och förs i sidled till den stationära pressen. Efter att
strängen har lämnat läget (1) fortsätter framåtmatningen av den nya strängen till ändstoppet.

Figur 13. Funktionsskiss för en taktpress med längdbegränsning
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(källa: dimter).

Den avslutande sammanpressningen utförs sedan i viloläge parallellt (2) med den banan
där nästföljande sträng bildas. Själva hoppressningen sker medels en presskolv (till
vänster) som pressar strängen mot ett fast anhåll (till höger). Ovanför strängen finns en
tryckbalk som samtidigt pressar strängen mot det underliggande fasta pressbordet. Därefter öppnas pressen och virket matas ut i sidled på en tvärtransportör. Transportören
kan utrustas med fasta och/eller rörliga kapklingor för modul- eller exaktkapning.
Tilläggas kan att längden hos den stationära pressen uppgår till 3 (2,5) - 6 (7,2) m.
Antalet pressningar anges med 5 - 6 takter/min.
Ett annat utförande av en taktpress utan längdbegränsning beskrivs av figur 14.1 denna
press skapas en ändlös virkessträng som kapas till önskad produktlängd först efter att
strängen har lämnat pressen. Denna presstyp kan fås med olika längder på själva pressdelen (taktlängd) som uppgår till 2,5 eller 3 m samt 5 eller 6 m. Presskraften i virkets
fiberriktning överförs av en främre och bakre fast installerad pressko (A). I pressningsläge läggs, samtidigt med den horisontella presskraften, ett vertikalt tryck i form av en
pressbalk på virkessträngen.
Pressningen sker således genom en diskontinuerlig frammatning av en kontinuerlig
virkessträng till den stationära taktpressen. När den aktuella strängdelen som ska
pressen har nått pressningspositionen stannar frammatningen och sammanpressningen
startar. Därefter öppnas pressen och nästföljande takt matas fram.

•
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Figur 14. Funktionskiss för en taktpress utan längdbegränsning

(källa: dimter).

Efter pressutmatningen kapas strängen till önskad produktlängd och mellanlagras vid
behov (härdning) i avvaktan på nästföljande processteg. Pressningskapaciteten uppgår
till 4 - 5 takt/min. Tilläggas kan att båda beskrivna taktpressningsvarianter kan användas såväl vid enstycksfräsning som vid satsvis fingerfräsning samt vid skarvning av
både korta och långa skarvämnen.

Kontinuerlig pressning
Vid krav på större produktionskapacitet installeras en kontinuerlig press. Arbetssättet
för pressen beskrivs schematiskt av figur 15. Matningen av pressen sker antingen
elektriskt eller, när större presskraft krävs, hydrauliskt. Storleken på presskraften, som
erfordras, bestäms av tvärsnittsytan hos de virkesstycken som ska sanmianpressas.
Matningshastigheten hos en kontinuerlig press är steglöst reglerbart och anpassas
ävenledes till virkets tvärsnittsyta.
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Matningen sker med hjälp av larvkättingar. Själva presskraften uppstår genom friktion
som åstadkoms av bromssko (A). Detta pressystem eliminerar, genom nämnda larvkättingar, till 100% nivåskillnadema i vertikal riktning i skarven mellan mötande
virkestycken. Den kontinuerliga strängen som erhålls kapas efter pressen till önskad
produktlängd med hjälp av en flygande kapsåg.
Det skarvade virket mellanlagras vid behov för efterhärdning i avvaktan på nästföljande
processteg eller paketläggs direkt efter kapningen.

Figur 15. Funktionsskiss för en kontinuerlig Jingerskarvningspress

(källa: dimter)

Klyvning och spräckning
Denna inledande förädling av fingerskarvade råvaror kan antingen ske i det råvaruproducerande företaget eller hos själva tillverkaren av snickeriprodukten.
Råvaror som skarvats i en större dimension än den slutliga klyvs eller spräcks antingen i
en separat operation eller i samband med t ex hyvlingen. Klyvningen och spräckningen
underlättas av att virket är förhyvlat d v s att flatsidoma är fria från störande limrester
och nivåskillnader skarvbitama emellan.
Med klyvning menas en delning i tjockleksriktningen som mestadels utförs med virkesstycket stående på en kantsida. Härvid används företrädesvis bandsågar. I vissa fall
tillämpas även klyvning med virkesstycket liggande på flatsidan, vilket då sker med
mötande klingor. För klyvning t ex av fingerskarvat virke till tunna skikt används
förutom mötande klingor även specialbyggda ramsågar som ger mnna snitt samt släta
ytor.
Spräckningen kännetecknas av en uppdelning av ett virkesstycke i två eller flera ämnen.
Flera ämnen tillverkas t ex vid lamellsågning. Spräckningen sker med virkesstycket placerat på flatsidan. I många fall spräcks virket i samband med hyvlingen. Härvid bestyckas stavkuttem med ett erforderligt antal klingor.
Fristående spräckning utförs med hjälp av klingsågar eller speciella lamellsågar för flera
snitt. Lamellsågar kännetecknas av ett matarverk i form av en kedjebäddsmatta och ett
ovanför mattan liggande klingpaket som vanligtvis roterar med virkets matningsriktning.
Klyvning och spräckning av fingerskarvade råvaror för snickeriprodukter skall utföras
på ett sådant sätt att kvalitets- och funktionsnedsättande bearbetnings- och hanteringsskador inte kan förekomma.
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Hyvling, profilering och ytstrukturering
Såsom vid klyvning och spräckning kan den slutliga förädlingen d v s hyvling, profilering, ytstrukturering samt ytbehandling antingen utföras av producenten av fingerskarvat virke eller av ett fristående förädlingsföretag.
Den enklaste typen av hyvling utgörs, såsom tidigare nämnts, av en bredd- och/eller
tjockleksegalisering som lämpligast utförs i anslutning till fingerskarvningen. Den andra
typen av hyvling, profilering samt ytstrukturering, som beskrivs fortsättningsvis, har till
uppgift att färdigställa produkten i sin helhet.
Genom hyvling ges produkten rätt mått och form. Andra egenskaper i form av estetiska
värden uttryckt genom olika profilutföranden kan också tillföras i samband med hyvlingen. Genom hyvling kan därutöver profileringar göras som möjliggör sammansättningen av enskilda produkter t ex till en yttäckande beklädnad. Som produktexempel
kan nämnas panelbräder i kombination med dekorativa lister.
Hyvling och profilering utförs med hjälp av konventionella maskiner och verktyg i
enlighet med de beskrivningar som ges under rubriken produktförteckning. Hyvlingen
bör alltid utföras så att bearbetnings- och hanteringsskador inte uppstår.
Ytstruktureringens uppgift är enbart att förstärka de estetiska och funktionella effektema
hos produkten. Därför tillämpas ytstrukturering företrädesvis på exponerade ytor.
Ytstrukturer av olika karaktär kan åstadkommas med hjälp av olika metoder. Klyvsågning med bandsågar utgör ett sätt att åstadkomma en estetiskt tilltalande ytstruktur
t ex för panelbräder för utomhusbruk. För denna produkt kan även en slipad ytstruktur
komma i fråga. Beroende på slipytans finish används för den grövre bearbetningen
slipmaskiner av typ "abrasive planer" medan en finare ytbearbetningen kan genomföras
med vanliga bredbandslipmaskiner.
Slipning är skonsamt mot trämaterialet och efterlämnar inga bearbetningsskador. V i d
behov rensas de slipade ytoma från vidsittande lösryckta fibrer med hjälp av en efterbearbetning med roterande verktyg av t ex typ SlipCon Sanding Strips III.
Estetiskt tilltalande ytstrukturer kan också åstadkommas genom borstning. Borstning
tillämpas på massiva trägolv, panelbräder (inomhus), massiva (beklädnads)skivor samt
på synliga fronter och sidostycken hos inredningar och möbler. Vid borstning fås olika
strukturer beroende på vilka borstmaterial och bearbetningsbetingelser som används.
Barrträ som furu och gran lämpar sig väl för strukturering. Struktureringseffekten
framhävs genom de olika materialegenskaper som vår- och sommarved har.
Struktureringseffekter åstadkoms genom samspelet mellan val av valstyp (hårdhet och
antal), avverkningsdjup och matningshastighet. Det förkommer borstvalsar av olika
material och därmed hårdhet. Struktureringseffekten blir störst när ståltrådsbestyckade
borstvalsar används. Därefter följer mjukare borstvalsar av mässingstråd och
slipkorasbestyckade nylonborstar.
Vid struktureringsborstning används alltid flera borstar efter varandra ( 3 - 6 stycken).
Man startar i regel med en hård borstvals med god struktureringsförmåga (avverkning).
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Borstad yta

Finslipad yta
Figur 16. Exempel på strukturerade

ytor.

Därefter följer ett antal borstvalsar med sinsemellan avtagande hårdhet. Syftet med den
allt finare borstningen är att avlägsna medföljda och tidigare uppkomna spår (rispor)
från struktureringen.

Ytbehandling
Med ytbehandling menas här både grundning och färdigbehandling. A l l slags ytbehandling bör ske i direkt anslutning till föregående bearbetning d v s klyvning, hyvling,
slipning eller borstning.
Syftet med ytbehandlingen är främst att skydda träytoma mot t ex väta, smuts, UV-ljus
och nötning. Utöver detta ges genom t ex färgsättning (täckande eller laserande) möjligheter till skapandet av estetiska effekter. Att också framhäva och bevara trämaterialets
naturliga lyster kan åstadkommas genom ytbehandling med t ex lut, olja och vax /4/.
De ytbehandlingsmedel som kommer till användning ska ur miljösynpunkt vara invändningsfria. Detta gäller såväl vid tillverkning av träprodukten, i bruksstadiet samt vid
destruktionen (förbränning).
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BILAGA
Produktkatalog for fingerskarvat synligt trä
Produkt

Anmärkningar

Golv

Golvbräder
Slitskikt
Lamellgolv

Massiva bräder
Skiktlimmad parkett
Kantlimmad (limfog)

Vägg

Panelbräder
Paneltapet
Väggskiva
Väggskiva

Massiva bräder
Fanértapet (tunnskiktstapet)
Kantlimmad skiva
Flerskiktsskiva

Tak

Panelbräder
Takskiva
Takskiva

Massiva bräder
Kantlimmad skiva
Flerskiktsskiva

Stolpar/
Balkar

LK»>
DUO-TRIO-Lam

Lamellimmat (flatsidor)
Lamellimmat (flatsidor)

Dörrar

Karmar

Massiva/kantlimmade

Fönster

Innerkarm/båge

Massivt/limmat

Trappor

Trappsteg
Sättsteg
Vangstycke

Kantlimmat
Kantlimmat
Lamellimmat

Lister

Byggnadslist
Dekorativa lister

Förvaring

Hyllbräder
Gavlar/ställningar

Kantlimmade (limfog)
Massiva reglar

Möbler

Bordsskivor
Skåp/hurtsar

Kandimmade (limfog)
Kantlimmade sidostycken

Panelbräder

Valfri ytstrukmr

Stomträ/bräder

Rötskyddat

Segment
Inomhusprodukter

Utomhusprodukter
Fasader
Garden-produkter
Utomhusmöbler
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Segment

Anmärkning

Produkt

Utomhusprodukter
Stolpar/
Balkar

LK
DUO-TRIO-Lam

Lamellimmat (flatsidor)
Lamellimmat (flatsidor)

Bräder och plank

Rötskyddat
(värmebeh., impreg.,
naturl. resist.)

Stomträ/bräder

För skydd mot buller/insyn

Ytterdörrar

Karmar

Massiva/kantlimmade

Fönster

Båg- och karmvirke

Aluminiumbeklädd

Decking

Skärmar
Klimatskärm

L K = Limmat konstruktionsvirke = Limträ med mindre än 4 stycken lameller
DUO-TRIO-lam = Lamellimmat virke bestående av 2 respektive 3 stycken lameller, se figur

Exempel på DUO-Lam (vänster) och TRIO-Lam (höger).
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