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Förord 

Det är känt inom träbranschen att lagning, spackling och pluggning är ett problemområde. 
Denna kartläggningen tillkom för att visa vilka problemen är och i vilken omfattning de före
kommer, men även för att belysa arbetsmetoder, organisationen, redskap och tekniska 
lösningar på berörda arbetsplatser. 

Projektet har genomförts av Trätek med medel från Arbetsmiljöfonden. Kartläggningen är 
tänkt att ge inspiration ti l l företag att börja eller att fortsätta utveckla dessa arbetsplatser. 
Förklaringstext av svåra ord ges i ordlistan. För att det ska vara lättare att tillgodogöra sig 
denna kartläggning har jag valt att dela in den i två delar, där den första delen belyser dagens 
situation och den andra altemativa metoder samt utvecklingsmöjligheter. 

Jag vill rikta ett varmt tack ti l l min medförfattare, Björn von Tell, som genom sina råd och 
lång yrkeserfarenhet varit t i l l stor hjälp, både vid bearbetningen av materialet och vid 
sammanställningen av rapporten. Jag vil l även tacka de företag som lämnade svar på vår 
enkät samt givit Trätek möjlighet att besöka deras arbetsplatser för lagning, pluggning och 
spackling. 

Jönköping den 29 augusti 1995 

Riidiger Ott 



Sammanfattning 

Anledningen t i l l denna kartläggning har varit avsaknaden av underlag som belyser situationen 
vid arbetsplatser för spackling, lagning och pluggning i svensk träindustri. Kartläggningen 
bygger på företagsbesök, en enkätundersökning bland ca 60 trämanufakturer, litteraturstudier 
och en dataundersökning gjord av Arbetarskyddsstyrelsen. Tekniska informationer insamla
des via kontakter med maskintillverkare och deras svenska återförsäljare, samt via institution
er i Tyskland, Schweiz och Österrike. 

Rapporten är uppdelad i två delar där fyra huvudområden behandlas. De två delarna är skilda 
avsnitt och kan läsas var för sig. 
Den första delen innehåller: 
• träunderlag, lagnings- och ytutjämningsmaterial med dess egenskaper. 
• manuella och maskinella lagningsmetoder - även relaterade ti l l olika industrier. 
• arbetsmiljö, arbetsplatsergonomi och arbetsskadestatistik. 

Den andra delen innehåller: 
• alternativa metoder för pluggning och spackling samt utvecklingsmöjligheter. 

Det kan konstanteras att manuell spackling fortfarande är den vanligaste metoden. Spackel-
spadarna är ej ergonomiskt utformade och leder till spänningar och värk i händerna, hand
lederna och axlama hos operatören. 

Arbetsplatser för spackling och pluggning är inte bra och behöver utvecklas. En stor andel av 
personalen vid dessa arbetsplatser är kvinnor. Undersökningar visar att gravida kvinnor och 
äldre kvinnor har klart nedsatt muskelstyrka i handen, vilket medför ökad risk för arbets
skador. 

Två svenska maskintillverkare har utvecklat system för flersidig automatisk spackling av 
träkomponenter.Trots ett stort behov av industriell spackling är det bara ett fåtal industrier 
som har infört automatisk spackling. 

Avsikten med kartläggningen har varit att skapa underlag för fortsatt arbete inom nämnda 
problemområde. Den kan också användas vid framtida förändringsarbete och vidareutveck
ling av arbetsplatser för spackling, lagning och pluggning. 



1. Bakgrund 

Det går inte att undvika att massivt trä innehåller defekter i form av sprickor, kvistar och 
ojämnheter. Även fanér och träbaserade skivor kan ha olika slag av defekter, som måste 
avlägsnas eller snarare utjämnas före ytbehandlingen. 

Isättning, skrap-, bred- och fmspackling är gamla termer, som förknippas med hantverks
mässigt arbete. Men trots försök att utveckla maskinella metoder för spackling, finns det 
ingen universell metod som ersätter manuell isättning, dvs utfyllnad av sprickor, kvisturslag 
och andra djupa ytdefekter. Valsspackling är en metod för att utjämna och yttäta porösa 
underlag. Under de senaste åren har också maskinella metoder utvecklats för spackling vid 
storskalig produktion av parkettbrädor, lister, foder, dörr- samt fönsterkomponenter. Dessa 
beskrivs detaljerat senare i rapporten. 

Det är t i l l synes ett fatal svenska industrier som kan använda maskinella metoder för spac
kling, vilket innebär att manuell spackling fortfarande är den mest använda metoden. Denna 
metod är också en form av avsyning och kräver stor uppmärksamhet av personalen, som ska 
upptäcka och justera defekter, vilka på t ex profilerade detaljer ska sökas på såväl horisontella 
som vertikala ytor. Detta arbete är mycket monotont, arbetsamt och tidskrävande, samtidigt 
som det ofta sker under viss stress, för att inte vara ett hinder i produktionen. 

Den manuella spacklingen är känd för att den innebär stor risk för belastningsskador. Belast
ningen på tummen och fingrar som håller spackelverktyget, i kombination med en stel arm, 
som pressar handen och spackeln mot underlaget, innebär att skada kan uppstå i såväl handen, 
armen, axelpartiet som i delar av ryggen. Arbetet utförs nästan alltid stående vid ett bord. 
Möjligheten att sitta eller att vila benen begränsas ofta av att materialet måste hämtas t i l l 
arbetsbordet och sedan läggas i staplar. 

Företagen försöker med olika åtgärder undvika ensidiga och statiska arbetsuppgifter, t ex 
genom arbetsrotation och genom förändring av arbetsplatser. Möjligheten t i l l arbetsrotation 
vid spackling begränsas ofta av att, som tidigare nämnts, arbetsuppgiften kräver stor nog
grannhet samt tålamod och uthållighet, vilket inte alla människor besitter. Felaktig och 
slarvigt utförd spackling kan medföra kassation, omarbetningar eller reklamation. 



2. Syfte 

Målsättningen med denna studie är att kartlägga de manuella och maskinella metoder som 
används för att laga och/eller utjämna ytdefekter i trämaterial samt vilka tekniska problem 
och arbetsmiljöproblem som föreligger vid respektive metod. Kartläggningen begränsas dock 
till att vara allmänt orienterande om material och metoder. 

Syftet med kartläggningen har varit att: 

• studera och utvärdera förekommande mekaniska och manuella metoder för spackling. 
• få en god bild över omfattningen av de tekniska och arbetsmiljömässiga problem som kan 

förekomma vid såväl manuell som mekanisk spackling av plana, profilerade och oregel
bundet formade detaljer eller sammansatta enheter inom olika träindustrier. 

• undersöka möjligheten att minska behovet av spackling genom virkesval, skonsammare 
virkestorkning, bättre bearbetning samt skonsammare transport och hantering. 

• undersöka och utvärdera alternativ teknik för spackling. 
• skapa underlag för kommande projekt där utveckling ska ske av metoder och maskiner 

som minskar behovet av manuell spackling. Verktyg och/eller arbetsplatser som förenklar 
manuell spackling, och därmed minskar risken för belastningsskador, kommer att utveck
las under etapp I I . 

• skapa förutsättningar för en databas inom ämnesområdet "industriell spackling av trä", från 
vilket industrin kan hämta exempel och goda råd. 

3. Metod 

Undersökningen baseras på studier vid besök hos olika typer av industrier, där personer från 
företags- och arbetsledning samt personal som utför spackling, har intervjuats. Resultaten 
baseras också på litteraturstudier och telefonenkäter, medan vissa delar bygger på tidigare 
undersökningar utförda av eller för Trätek. 

Kartläggningen beskriver delvis vilka typer av underlag som används och hur lagning, 
spackling och ytutjämning utförs, samt vilka typer av lagnings- och spackelmaterial som 
förekommer inom olika industrier. Dels beskrivs kemiska risker som kan förekomma vid 
användning av olika spackelmaterial, och dels risken för belastningsskador vid manuell 
spackling samt metoder som kan ersätta spackling. Slutligen finns en sammanställning över 
metoder för lagning och spackling som är under utveckling. 



Lagning och spackling av träprodukter 

Dell 
kartläggning av situationen 1995 



4. Underlaget och dess egenskaper 

Trä och träbaserade material är inte något uniformt utgångsmaterial för ytbehandling. Inom 
svensk träindustri används dels virke från olika träslag och dels många olika typer av trä-
baserade skivor, vilka alla har vitt skilda egenskaper vad gäller densitet, hållfasthet, bearbet
ning och ytstruktur osv . Dessa faktorer är lika elementära vid en diskussion om slutprodukt
ens egenskaper, som vid sökandet av faktorer som inverkar på behovet av lagning, spackling 
och andra ytutjämnande åtgärder före ytbehandlingen. 

4.1 Massivt trä 

Massivträ är som utgångsmaterial en naturprodukt, hämtad från inhemska och utländska 
träslag. Oavsett var träden har vuxit, finns det gemensamma egenskaper i deras uppbyggnad. 
Huvudbeståndsdelarna i en trästam är kämvedsdelen och ytveden eller splinten. För varje år 
trädet växer bildas det en årsring. Denna är mycket markant i t ex furu och gran, där årsringen 
framträder som en ljus, mjuk vårved och en mörkare och hårdare sommar-höstved. 

Ytved, splint 

Kärnved 

Ytved 

Ytterbark 
Innerbark 
Kambium 
Primär märgstråle 

Märg 

Sekundär märgstråle 

Figur 01. Trädstam i genomskärning. 

Hos andra träslag, t ex al, bok, björk, ek och många utländska träslag, är inte årsringama lika 
markanta. Hos vissa träslag är kämveden mörkare, tätare och hårdare, medan andra träslag i 
princip är lika täta eller hårda rakt igenom hela stocken. Virke från träslag som är hårda 
alltigenom, kan vara enklare att bearbeta och ytbehandla. 

Massivt trä innehåller kvistar, sprickor och andra ur produktionssynpunkt oönskade defekter. 
Kvistar kan ge dekorativa effekter om slutprodukten ytbehandlas med klar lack, olja eller vax, 
men kräver nästan alltid att ytan utjämnas när produkten ska målas. Det görs med spackel 
eller en grundfärg med hög torrhalt. 

4.1.1 Inverkan av virkeskvalitet 

Valet av virke har stor betydelse för i vilken omfattning detaljema måste justeras efter 
bearbetningen. Kvistrent och tätvuxet virke utan torksprickor kräver inte extra åtgärder före 
ytbehandlingen. Då trä är en naturprodukt kan man inte ens vid köp av kvistrent virke på 
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förhand säga att en virkesleverans inte kommer att förorsaka ett visst spill eller att vissa 
detaljer måste justeras före ytbehandlingen. Virket kan också innehålla andra defekter, såsom 
kådlåpor, märgränder m f l . Man ska inte heller glömma att kvistfri ytved i vissa fall är för 
dyrt eller olämpligt för produkten. 

Preliminära siffror från en fallstudie, utförd av Trätek vid fyra olika träindustrier / I / , visar att 
de mest frekventa felen som upptäcktes före ytbehandlingen var material- och bearbetnings
fel. Tillsammans fanns dessa på 10,6 % av de granskade detaljerna. 

Fel beroende på defekter i materialet, materialfel, var i medeltal 6,5 % av antalet bearbetade 
detaljer, vilket innebär att virke/material var behäftat med fel när det anlände t i l l företagen. 
Bristande mottagningskontroll medför att felaktigt material används i löpande produktion och 
utsorteras i tillverkningsprocessen. 

De fyra träindustrier som fallstudien omfattade omsatte (1994) tillsammans ca 550 miljoner 
kronor. Med en materialandel på 50 % och ett medeltal av 6,5 % fel på inköpt trämaterial, 
innebär detta att företagen använde felaktigt material till ett värde av ca 18 miljoner. 

4.1.2 Process- och transportskador 

Skador på virket, som måste åtgärdas genom spackling eller orsakar problem vid ytbehand
lingen, kan ha uppstått redan då trädet avverkades i skogen. Det är inte ovanligt att ovarsam 
avverkning ger skador som försämrar virkets kvalitet. Här följer några exempel på skador och 
vad som är orsak ti l l dessa 121. 

• Kläm- och krosskador i ytved från gripanordningar, truckgafflar, fall o dyl. 
• Skärskador i ytveden från medbringare, gripanordningar etc 
• Krosskador (dubbskador) i veden från matarvalsar 
• Bräckage 
• Sprickor orsakade av fall, matarvalsar, bark- och reducerverktyg 

Max skadedjup 4 mm 

Kross 
skada 

Spricka 

Dubb
skada 

Figur 02. Olika skador på trä vid avverkningen som krosskada, spricka och dubbskada. 
Skador i veden från t ex barkmaskinens matarverk får förekomma. Skadans djup får dock ej 
överstiga 4 mm /2/. 
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Även vid sågverket uppkommer skador som har betydelse för justering och hantering före 
ytbehandlingen 121: 

• Sprickor, som inte ska härledas t i l l virkestorkning eller drivningsskador, såsom längd-, 
änd- eller diagonalsprickor. 

• Klämskador från matarvalsar 
• Kantskador (krosskada, urflisning och sprickor som uppkommit vid fall, lastning eller 

bandning). 

Virkesskador kan också uppstå i samband med lastning, transport och avlastning vid 
träindustrin. 

Diagonal
spricka 

Kant
skada 

Bräckage 

Längsspricka 

Änd-
spricka 

Kläm
skador 

Mekanisk 
vankant 

Figur 03. Skador som kan uppstå i samband med eller efter sågningen. 

4.1.3 Inverkan av trätorkning 

Innan virket kan användas för tillverkning av snickeriprodukter, möbler och andra föremål, 
måste det torkas. Hur torkningen sker är av betydelse för förekomsten av sprickor i virket. En 
första torkning sker vid sågverket och då vanligtvis i s k progressiva längdcirkulationstorkar 
(vandringstorkar). Denna metod är lämplig vid torkning av stora kvantiteter virke av visst 
träslag och dimension (torktiden förändras i förhållande t i l l virkesdimensionen). 

Den andra och slutgiltiga torkningen sker vid sågverkets kammartorkar (satstorkar) eller vid 
trämanufakturindustrin. Satstorken medger att virket kan basas (uppfuktning av torkluften 
med vatten eller ånga) så att spänningar och fuktkvotsgradienter i virket utjämnas. De, främst 
under torkningsprocessens första fas, uppstående "övertöjningama" i virkets yttre delar ger 
upphov ti l l torkningsspänningar i den fortsatta torkningen. Spänningarna kan genom kondi
tioneringen minskas eller nästan elimineras. I annat fall uppstår virkesdeformationer vid 
senare bearbemingen eller i den färdiga produkten. Under torkprocessen kan såväl temperatur 
som luftfuktigheten regleras. Tidigare var detta ett arbete för en erfaren torkskötare, som idag 
kan ta hjälp av en dator, vars program följer och reglerar torkningsförloppet. 
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Före torkning Efter torkning 

Figur 04. Träråvarans starkt inhomogena torkningsegenskaper gör att det lätt blir tork
ningsskador såsom sprickor, ojämn fuktkvot, tryckspänningar (+), dragspänningar (-), 
skevhet, kantkrokighet, flatböj, kollaps, kvisturfall eller kvistkrypning, kådflytning, färgfel och 
mögel /4/. 

I Sverige och Danmark har sågverken nått bra torkresultat med s k enstegstorkning, där virket 
efter försortering direkt torkas till den av kunden önskade fijktkvoten - för konstruktionsvirke 
mellan 10 och 20 % och för snickerivirke mellan 6 och 12 %. Metoden är känd sedan tidig
are. Det är dock komplicerat att ställa om produktionen vid sågverken t i l l kundorderstyming. 
Trots detta problem är det fler och fler sågverk som ställer om produktionen. 

Det torkade virket kan vid en kontroll till synes vara utan defekter, dvs att sprickor förekom
mer i en omfattning som är normalt för virkets kvalitetsnorm. Det är först vid ytbehandlingen 
som man kanske upptäcker att virket innehåller s k mikrosprickor. Anledning t i l l dessa är ofta 
att en vanlig torkningsspricka gått igen då dragspänningama i virkesytan övergått t i l l tryck
spänningar. Detta sker vanligtvis när virket torkats ner till ca 15 % ftjktkvot eller mindre. 
Tryckspänningama minskas vid konditionering. 

Mikrosprickor (< 1 mm bredd) kräver i regel att produktens synliga ytor måste bredspacklas 
eller att ytan slipas och ett nytt skikt grundfärg appliceras. 

4.1.4 Inverkan av bearbetning och hantering 

Försök vid Trätek /3/ med nysågad furu visar att träets innehåll av oljor, fett och hartser 
snabbt tränger upp till träytan efter bearbetningen och förseglar den. Redan efter några 
minuter kan man fastställa att det bildats ett lågmolekylärt ytskikt, som leder t i l l att det blir 
svårt att ytbehandla träet. Man kan dra slutsatsen att bästa vidhäftning erhålls om ytbehand
lingen sker inom loppet av två dygn efter den skärande bearbetningen. 

Problemet är känt när det gäller limning av feta träslag (teak, palisander m fl). Samma för
utsättning torde även gälla vid spackling och speciellt när spackel ska appliceras på hartsrika, 
feta träslag, såsom furu och gran. Generellt gäller att industrier som använder massivt trä har 
större problem med bearbetnings- och materialfel än t ex möbeltillverkare som huvudsakligen 
använder träbaserade skivor. 
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Figur 05. Tre olika ytdefekter pga bearbetningsfel. a) urflisning b) repa och spånslag. 

Under träbearbetoingen (kapning, hyvling, fräsning, borming och slipning), uppstod ytter
ligare fel, arbetsfel, som i studien / I / var 4,1 % i medeltal. I vissa fall utgjorde dessa fel 
nästan 9 % av det totala antalet tillverkade detaljer. Studien visar också att med högre 
förädlingsgrad, dvs ökat antal maskinella operationer, ökar risken för bearbetningsfel. 
Företagen bör således styra sina tillverkningprocesser bättre, t ex med instruktioner som 
anger verktygsval, matningshastighet och tryck. Problemen är kända, men företagen angriper 
dem inte i den takt och med den kraft som skulle ge bestående resultat. 

En av Trätek utförd studie /5/ visade att de vanligaste bearbetningsfelen är: 

Kutters lag, dvs ett vågformat mönster i ytan, som framträder tydligast i s k släpljus. 
Kutterslag uppkommer alltid vid bearbetning med roterande, skärande verktyg. Storleken på 
kutterslaget bestäms av verktygets skärcirkeldiameter och tandmatning. 

Urflisning sker när material slits ur trämaterialet och skapar sår i dess yta. Detta beror främst 
på avvikande fiberriktning i materialet och felaktigt vald skärdata. 

Repor som finns på hela den bearbetade ytan beror på defekter i verktygets egg. Denna kan ha 
skadats av sand eller metall i materialet. Defekten i eggen kan också ha uppkommit vid 
verktygsslipningen. 

Spånslag uppstår när spånor och fiberknippen följer med verktyget och orsakar tryckmärken i 
den bearbetade ytan. 

Fiberresning uppstår när materialet återfjädrar efter att ha komprimerats vid bearbetningen 
eller hanteringen. Problemet uppträder som "ludd", när man med handen styrker över ytan. 
Fiberresning kallas även de fibrer som reser sig på träytan vid ytbehandling, och speciellt 
med vätande ytbehandlingsmaterial. 

Även slitna (slöa) verktyg, och därmed ökad effektåtgång och värmealstring (friktion), leder 
ti l l bearbetningsfel. Man ska alltid sträva efter medelspånstorlekar större än 0,1 mm 
(medelspånstorieken beror på tandmatning, skärdjup och verktygsdiameter). Maskinopera
tören bör ha god kunskap om material, maskin och verktyg för att inte defekter ska uppstå på 
materialet under bearbetningen. 
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Figur 06. Tvärsnitt av ett slött skär vid bearbetning av trä. Vissa fibrer skärs inte av utan 
trängs undan. Följden blir fiberresning vid ytbehandlingen (HK 5/95). 

Undersökningar på några spackelarbetsplatser i fonsterindustrin som genomförts inom ramen 
för denna studie tyder på att hanterings- och transportskador leder t i l l extra spacklingsarbete. 
Samtidigt visar tidigare nämnda undersökning /! / att hanteringsfel bara uppgår till 0,9 % och 
inte i någon större omfattning påverkar företagens kvalitetsrelaterade kostnader. 

Personalen är medvetna om att trämaterial är mjuka och ömtåliga och därför hanterar de 
detaljerna med försiktighet. Repor och tryckmärken uppstår på stora och svårhanterliga 
detaljer, t ex skivor större än 2 m^, vilket betyder att hanteringsutrustningar ska användas t i l l 
sådant gods. 

Jämförelse mellan de olika företagen 

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 

produkt Planmöbler Innerdörrar Planmöbler Planmöbler 
spånskiva, massivt, spånskiva, massiv furu, 
bokfaner faner pappersbelagd limfog 

arbetsfel 5,0 % 8,6 % 1,7 % 1,0 % 

materialfel 3,3 % 8,9 % 4,8 % 9,0 % 

hanteringsfel 1,3 % 0,3 % 1,4 % 0,4 % 

totalt antal fel 9,6 % 17,8 % 7,9 % 10,4 % 

Figur 07. Tabellen visar fördelningen av de tre felorsaker: arbetsfel, materialfel och 
hanteringsfel som framkom vid en undersökning av Trätek /!/på fyra olika träföretag. 
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4.2 Träskivor 

Träskivor är en samlingsbenämning på skivor tillverkade av trämaterial, dvs flis, spån, 
träfiber och pulveriserat trä. 

Hårda träfiberskivor, s k (hård-)board framställs genom att veden sönderdelas eller defibreras 
vid hög temperatur. Efter defibreringen formas fibermassan ti l l våta ark, som under högt 
tryck och värme pressas ti l l skivor med varierande densitet (något lim tillsätts ej). Använd
ningsområdet for träfiberskivor är stort. Inom träindustrin används dessa skivor till dörrblad, i 
skåpsidor, lådbottnar m m. Spackling är endast aktuellt när skada har uppstått. 

Träskivor av typ spånskiva kan ha en käma av flis omgiven av spån eller träfibrer som fram
ställts på mekanisk väg, dvs genom krossning eller rivning. Delvis används avfall från t ex 
sågverk. Spånskivor kan också vara homogena, dvs enbart innehålla en typ av flis, spån eller 
fibrer. Finskiktsskivor kallas spånskivor vars ytskikt består av trämjöl. Som bindemedel i 
spånskivor används vanligtvis ureaformaldehydlim. 

MDF-skivor kallas en träfiberskiva vars användning är stor och som snabbt ökar. Den fram
ställs av defibrerat trä i en torr metod, där fibrer efter tillsats av ett bindemedel, (vanligtvis ett 
ureaformaldehydlim) under högt tryck och värme pressas ti l l stora ark, som sågas t i l l skivor. 
Skivan är medelhård och trots att den betecknas som homogen är dess käma alltid mjukare än 
ytskiktet. Detta forhållande medför att materialet används och bearbetas som om det vore ett 
massivträ. Därav följer att kanter och urfräsningar ofta måste spacklas eller grundlackeras 
med flera färgskikt före ytbehandligen. 

4.2.1 Inverkan av densitet 

Behovet av spackling har ett klart samband med träbaserade skivors densitet. Hög densitet ger 
tätare ytskikt med mindre hålrum. Låg densitet, och här avses främst densiteten i skivans 
ytskikt, ger grövre porer och större hålrum i ytan, och därmed stort spacklingsbehov. Spån-
skivors densitet ligger kring 450 - 750 kg/m^. 

Flera typer av s k möbelskivor, finskiktsskivor och yttäta spånskivor finns på marknaden. 
Den så kallade Karlstadsplattan, en spånskiva vars ytskikt består av träfibrer, utvecklades 
med tanke på att skivans ytskikt ska ha hög densitet. 

Figur 08. Bilden visar spånskiva, MDF-skiva och limträ i genomskärning. De tätare 
ytskikten syns tydligt hos de två skivmaterialen. 
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MDF-skivor ger, jämfört med spånskivor, ytterligare förbättringar av ytskiktets täthet. 
Densiteten ligger här mellan 640 och 850 kg/m^ Observera att vissa MDF-skivor har 
tämligen grova fibrer och att det kan finnas bark i ytskiktet, som orsakar problem vid 
ytbehandlingen. 

4.2.2 Process- och transportskador 

Det är inte ovanligt att träfiberskivor har olika typer av defekter, även om de numera är av 
hög och jämn kvalitet. Bark och ojämnheter i ytskiktet kan förekomma i såväl spånskivor 
som MDF-skivor. Sådana defekter upptäcks om skivorna planslipas (egaliseras) före 
ytbehandlingen. 

Träfiberskivor måste transporteras och lagras så att de inte skadas av fukt, eller på grund av 
sin tyngd blir missformade. 

4.2.3 Inverkan av bearbetning och hantering 

Bearbetning av skivor kan leda ti l l olika slags problem. Slöa verktyg och för högt ställda 
sågklingor river sönder skivomas kanter. Ovarsam hantering vid intemtransporter och vid 
plockning av detaljer skadar lätt kanter och hörn. Spån och flis mellan detaljerna ger 
ytskador. För trånga eller för grunda borrhål kan spräcka skivan när tappar limmas i hålen. 
Samtliga uppräknade skador, och många fler, leder nästan alltid till att detaljema måste 
spacklas före ytbehandlingen (se vidare figur 07). 
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5. Lagnings- och ytutjämningsmaterial 
Lagning och ytutjämning av trä före ytbehandling kan ske dels hantverksmässigt, t ex genom 
att laga trä med trä, och dels industriellt, med maskiner som ersätter skadat eller defekt trä 
med trä eller plastiskt material, t ex härdande massa. Här följer en kort redogörelse för olika 
metoder. 

5.1 Lagning med träkomponenter 

Trä är ortotropt, vilket betyder att det har olika egenskaper i dess olika riktningar. De 
material som bäst lämpar sig för lagning av trä, bör således vara av trä för att inte skilja sig 
från grundmaterialet. 

5.1.1 Träplugg 

Den mest kända och använda lagningsmetoden för trä är att borra ut skadestället och limma i 
en cylindrisk träplugg. Det finns olika tillvägagångssätt för denna metod, men tekniken är i 
grunden densamma. Efter markering av skadestället, väljer man en lämplig borr och borrar ur 
skadan, stryker/sprutar i lim, varefter en plugg med rätt storlek, farg och rätt fiberorientering 
trycks in i hålet. Hålet borras oftast så att pluggen efter isättningen står något över träytan, så 
att den kan jämnas ut och en slät yta kan erhållas efter lagningen. 

Utbudet av färdiga träpluggar i olika storlek och träslag är stort, och man kan även själv 
tillverka pluggar. Det finns också maskiner som automatisk borrar hål för pluggen, tillverkar 
en plugg ur en trälist eller hämtar pluggen ur ett magasin och limmar den. 

Figur 09. Exempel på olika träpluggar 1) grankvistpluggar för magasinering i t ex 
borr automater, 2) ek och bokpluggar handborrade på snickeri, 3) ovala pluggar av träkvist, 
4) träpluggar av grankvist, 5) värdiga cylindriska träpluggar. 

5.1.2 Träkvist 

En relativt ny produkt är träpluggar, tillverkade av trädgrenar, som efter limningen ser ut som 
en "äkta" kvist. Först borras den ftila eller lösa kvisten bort med en borr som har samma 
diameter som kvisten. Pluggen som ersätter kvisten blir på så sätt i det närmaste osynlig. 
Lagning med kvistplugg är speciellt lämplig för produkter av massivt trä som ska behandlas 
med klarlack, olja eller vax. 
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Pluggar av träkvistar tillverkas bl a i träslagen gran, ftiru, lärkträ och ek, och kan användas i 
samma maskiner som används för vanliga träpluggar. Det senaste tillskottet, som redan 
används i Mellaneuropa, är ovala träkvistar. Dessa är speciellt lämpliga vid lagning av 
snedskuma urfallkvistar. Dessa kräver dock att urfräsning av skadestället sker med hjälp av 
en speciell mall (se även figur 09). 

5.1.3 Båtar 

Båtar kallas träpluggar vilka har formen av skrovet till en segelbåt. Den stora fördelen med 
dessa är att inga ändträytor uppstår vid lagningen och att pluggen genom sin avlånga, spetsiga 
form, väl integreras i underlaget. Skadan eller defekten fi"äses ur med en handfräs eller 
lagningsautomat. Genom sin speciella form kilar sig båten fast i lagningstället och behöver 
därför inte spännas fast vid limningen, vilket underlättar lagningen. Lagningama är vid rätt 
val av båt, svåra att upptäcka. Båtar lämpar sig även ti l l lagning av kantskador, vilket är 
mycket svårt med cylindriska pluggar. 

Figur 10. Tre bitar av massivt trä som visar olika lagningsmöjligheter. Lagningarna med 
båtar är svåra att upptäcka. Lagningar med 1) kvistpluggen, 2) vanlig träplugg och 3) med 
båt. 

Figur U. Bilden visar en kådlåpa och hur den kan lagas med båtar (genomskärning). 
(Foto av OERTLI Werkzeuge AG - Schweiz). 

Färdiga båtar finns i ett 20-tal olika träslag. Att själv tillverka båtar, med en liten utrustning 
lämplig för specialsnickerier, är möjligt (se vidare figur 12). Det finns även snabba, hel
automatiska maskiner för tillverkning av båtar. Maskinerna kan bli lönsamma för industrier 
som utför mycket lagning och som samtidigt kan förädla spillvirke. 
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I en situation där tillgången på virke av hög kvalitet minskar och priset ökar, är lagning med 
båtar ett alternativ för att fa bättre utbyte av inköpt virke. Denna lagningsteknik är vanlig i 
Mellan- och Sydeuropa, men relativt ny och föga tillämpad i Sverige. 

Figur 12. Bilden visar a) "Lamello Patchmaker" för egentillverkning av båtarna och b) 
"Lamello Minispot G22"för urfräsning av skador i träet (Werkfoto Steiner Lamello AG, 
Schweiz). 

Figur 13. Maskiner för a) automatisk pluggning/lagning (Raiman Interholz /Jontech AB) 
och b) automatisk båtfräsning (Karl Ayen Maschinenfabrik GmbH/Ligno Maskin AB). Båda 
maskinerna visas med borttagen skyddsutrustning. 
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Fräsverktyg för båtar var firam t i l l år 1990 patentskyddad av ett schweiziskt företag. Det är nu 
tillåtet att utnyttja patentet, vilket resulterat i att olika fräsaggregat har utvecklats. Båtplugg-
ama finns nu i olika utföranden, bl a i form av flerkiliga, sammanhängande bitar. 

Vid lagning med båtar används ofta handhållna fräsmaskiner, vilka även kan monteras på 
stativ. Maskiner för automatisk lagning är snabba. För maskinfabrikat Ayen och Raiman 
beräknas urfi"äsning, limpåföring och insättning av båt/plugg ske på 3 - 4 sekunder. 

I Tyskland har två anläggningar byggts som integrerar Ayens maskiner i en helautomatisk 
linje för avsyning och lagning av massivt trä. Takten för varje enskild lagning är 3 sekunder 
eller 7 -8 kvistar/kådlåpor per minut och lagningsstation. 

5.1.4 Stansade trädetaljer 

De tyska företagen Interholz/Raiman och Schanbacher-Werk oHG har utvecklat en teknik, 
som genom stansning tar bort skadade partier i tunna trädetaljer, t ex fanér, i tjocklek upp ti l l 
1,5 mm. Detaljerna hämtas ur ett magasin och lagning sker med en stansad trädetalj av 
samma form och storlek som det urstansade hålet. Företagen kan leverera lagningsbitar i ett 
20-tal olika profiler och storlekar. 

Passningen för lagningen i skadestället är så bra, att det inte behövs någon limning för raka 
fanérdetaljer. Vid krokiga detaljer och stora lagningar, krävs en liten klisterremsa som hindrar 
att lagningsbiten faller ur under transport och lagring. Kapaciteten för denna teknik är 60 
lagningar per minut. 
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Figur 14. Olika former och storlekar av stansade profder för lagning av skador i fanér. 
(Raiman Interholz /Jontech AB). 
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5.2 Spackelmaterial 

Miljöhänsyn påverkar valet av spackelmaterial. Lösningsmedelsbaserade lagningsmaterial har 
minskat fill förmån för de vatten- och oljebaserade. Det har dock förekommit att nya spackel
material medfört nya problem i produkfionen. Företagen måste således prova sig fi-am och 
välja det eller de material, som bäst passar för deras fillverkning och deras speciella förut
sättningar. 

De intervjuade företagen använder minst två olika spackelmaterial, men det är inte ovanligt 
att fler än tre olika typer används. Det råder en viss osäkerhet vid val bland alla produkter 
som finns på marknaden. Det finns bl a en risk att spackelmaterial sitter som en propp över 
skadan och inte har tillräcklig vidhäft;ning mot underlaget (se vidare fig. 15 och 16). 

För att utreda samverkan mellan olika träunderlag och spackelmaterial startar under hösten 
1995 ett utvecklingsarbete vid Trätek. Undersökningen ingår som ett delmoment i projektet 
"Kvalitetssäkrat fasadvirke". 

Figur 15. Mikroskopisk undersökning av en spacklad och ytbehandlad träspricka, 100 ggr 
förstorad. 

5.2.1 Vattenburet spackel 

Spackelmassan består av fyllnadsmedel och bindemedel samt ett lösningsmedel som har två 
funktioner: dels lösare av bindemedlet och dels som viskositetsjusterande tillsats. Detta för att 
kunna applicera spackelmassan, som ska vara smidig och formbar. 

Bindemedel i vattenbuma spackel, t ex sandspackel, kan vara av mycket enkel typ. I spackel 
för trä som ska målas, används olika typer och blandningar av akrylatharts, polyvinylacetat 
(PVA), sampolymerer eller alkyd. Som bindemedel används kalk, kaolin, krita, talk, titan-
dioxid m fl. Problemet är att finna rätt bindemedel och fyllnadsmedel, som gör att spacklet 
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binds t i l l underlaget, inte sjunker och spricker, är lätt att slipa och så tätt att inga matta 
fläckar, s k sugningar, uppstår i färgskiktet. Ett alltför hårt och tätt spackel är svårt att slipa 
plant och kan ge åsar och blanka fläckar i färgskiktet (se vidare kap. 8.6.2). 

Figur 16. Spacklad och ytbehandlad träspricka 100 ggr förstorad. Det syns tydligt hur 
spackelmassan har lossnat. Även lackskiktet visar en viss avspjälkning vid övre sidan av 
sprickans kant. 

Vattenburet spackel förorsakar knappast någon fiberresning och kan användas under de flesta 
olika fargtyper. Dess nackdel är att den torkar långsamt i rumstemperatur, men torkningen 
kan väsentligt påskyndas med värme och god ventilation. 

5.2.2 Lösningsmedelsbaserat spackel 

Lösningsmedelsbaserade spackel förekommer i många olika typer. Organiska lösningsmedel 
har samma funktion som vatten i vattenbuma spackel. Enda avvikelsen i detta fall är poly-
esterspackel, i vilket lösningsmedlet styren är en monomer som fömätas med polyesterhartset 
och således inte avdunstar. 

Följande spackel kan förekomma: 

• Cellulosaspackel eller auto-A)ilspackel. Innehåller förutom cellulosabindemedel olika 
typer av snabbt avdunstande lösningsmedel, vanligtvis aromater och acetater. Spacklet 
används för små lagningar och i tunna skikt. Lagningen kan endast överlackeras med ett 
skikt syrahärdande färg. Vid flera skikt lossnar det underliggande skiktet från spacklet och 
det uppstår, vad man kallar, rynkning eller uppdragning. 

• Alkydspackel kallas ofta för snickerispackel. Bindemedlet är någon typ av alkyd(-harts) 
och som lösningsmedel används lacknafta och små tillsatser av annat lösningsmedel. 
Spacklet torkar relativt långsamt och kan normalt endast användas under alkydfärg eller 
vattenburen färg. 
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• Polyesterspackel består av komponenterna polyesterharts och styren, samt en härdare som 
bl a innehåller organisk peroxid samt en organisk koboltförening, en accelerator som 
påskyndar härdningsförloppet. Spacklets brukstid är mycket kort (10-20 min) och genom-
härdningen sker snabbt (inom 1 timma). Till produktens nackdelar hör att det från spacklet 
avdunstar en liten mängd av lösningsmedlet styren, som har ett lågt hygieniskt gränsvärde. 
Därför måste ventilationen på arbetsplatsen vara mycket effektiv.*) 

• Polyuretanspackel eller uretanspackel, består av två komponenter. Dels bindemedel med 
fyllnadsmedel och dels isocyanathärdare. Avdunstning av lösningsmedel är ofta liten. 
Spackelmassan kan innehålla ämnen som gör att spacklet under härdningen ökar något i 
volym. Då härdaren har tillsats har spacklet relativt kort brukstid, vilken kan förlängas på 
bekostnad av längre tid för härdningen. 

• Akrylatspackel består av en prepolymer, dvs bindemedel, t ex polyester-, polyuretan-
eller epoxiharts med reaktiva akrylatändgrupper samt multiflinktionell akrylatmonomer, 
vilket fungerar som lösningsmedel och fömätare. Dessutom består det av en fotoinitiator. 
När lacken eller spacklet bestrålas med UV-ljus startar en kedjereaktion, som inom loppet 
av någon sekund härdar ett tunt lackskikt. Hos UV-härdande spackel, som inte är 
transparenta och appliceras i tjocka skikt, sker reaktionen i två steg. UV-ljuset startar 
härdningsreaktionen i spacklets yta, som genom inverkan av värme fortsätter tills härdaren 
är förbrukad (vanligtvis från några timmar ti l l ett dygn). För att uppnå denna reaktion, 
måste spacklet före användningen tillsättas en härdare, vilken innehåller isocyanat eller 
något annat reaktivt ämne. Färgfabrikantema använder olika typer av akrylatmonomerer 
och härdartillsatser, varför man vid varje tillfälle noga måste studera det varuinformations
blad, som ska finnas vid fabriken innan en ny produkt tas i bruk * (se vidare kap 8.6.5). 

• Föreskriften AFS 1993:4 Härdplaster, gäller på arbetsplats där mer än 500 g härdplast 
(t ex lim och spackel) används per person och år, och antalet hanteringstillfällen per person 
och år är fler än tre. 

5.3 Kitt / Plastiskt trä 

Kitt eller plastiskt trä används för att laga massivt trä. Kitt består i regel av trämjöl och 
bindemedel som är löst i vatten eller lösningsmedel. Olika slag av bindemedel används, och 
förutom trämjöl kan träkitt innehålla någon typ av fyllnadsmedel. Dessa produkter finns i 
olika kulörer anpassade till vanligt förekommande träslag. Jämför i övrigt med vattenbuma 
och lösningsmedelsbaserade spackel. 

Kitt i traditionell bemärkelse är en plastiskt massa för bland annat glasnings- och fyllnads-
arbeten. Så kallad fönster- eller glasmästarkitt består av lika delar rå och kokt linolja samt 
slammad krita. Det finns också kitt för andra användningsområden. 

5.4 Smältlim 

Smältlim är termoplastiska med bindemedel av syntetiska, polymera ämnen (plaster), som 
t ex polyetylen, etylen-vinylacetat copolymer (EVA) eller polyamider 161. Ofta har också 
växer och hartser tillsatts; dels för att ge limmet rätt viskositet vid påföringstemperaturen och 
dels för att förbättra dess vätning och vidhäftning mot träytoma. Limmet som vid rumstemp
eratur är hårt, består t i l l 100 % av torrsubstans och innehåller inga lösningsmedel som ska 
avdunsta (se vidare kap. 8.6.1). 
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Om fogen åter utsätts för värme mjuknar limmet, och vid tillräckligt hög temperatur smälter 
det. För speciella ändamål behövs så kallat värmebeständigt smältlim, vilket ger fogar som tål 
högre temperatur än andra smältlim, men i gengäld kräver dessa högre appliceringstempera
tur. 

Smältlim används fi-ämst vid maskinell kantpålimning och ommantling (se kap. 11.3), men 
också för monteringsarbeten och lagning av urfallkvistar, varvid det appliceras med limpistol. 
Smältlimmet stelnar på några fa, upp till ca 50 sekunder, varför lagnings- och monterings
operationen måste ske snabbt. 

Viktigt vid användning av smältlim: 

Vid torkning/härdning av färgskikt kan det uppstå problem med smältlinmiets värme
beständighet. Visserligen sker torkningen inte vid så hög temperatur, men tiden som det
aljema befinner sig i värme kan vara lång. Funktionen tid - temperatur bör således upp
märksammas när problem uppstår. 

Lösningsmedlet i vissa lacker, t ex polyesterfärg, kan fa smältiimmet att svälla. Efter en tid 
går smältlimmets svällning tillbaka och limfogen framträder tydligt (vilket även beror på att 
lackskiktet blivit tunnare över limfogen). För att undvika detta får man antingen använda ett 
annan fargsystem eller en grundfärg som inte påverkar smältlimmet. 

Smältiim är tjockflytande och har stora molekyler, vilket medför att de, trots god vidhäftning 
mot trä och många andra material, har dålig inträngning i underlaget. För att erhålla hög 
hållfasthet i limfogama, är det viktigt att ytoma är rätt bearbetade och rena från damm och 
smuts. Limmet förmår inte att tränga igenom tunna, feta skikt på träytan och lösa fibrer kan 
orsakar problem vid limning av kvistar. 

Smältlim löses inte upp av vatten, men kan mjukna något. Långvarig spänning, som t ex 
trämaterialens fuktrörelser, kan medföra att limfogen lossnar. 

Smältlim appliceras vid så hög temperatur att risk för brännskador finns. Ångor som limmet 
avger bör inte inandas. 

Figur 17. Lagning av urfallkvist med smältpistol. 
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6. Metoder 
Undersökningen i samband med detta projekt visar att det inte utvecklats någon spackelspade 
anpassad för träindustrins behov. Anledningen är troligtvis att marknaden bedöms vara alltför 
liten. Det är också svårt att finna en spade som är lämplig för alla personer, då sättet att appli
cera spackelmassan sker efter varje individs eget arbetssätt. Vissa är finmotoriga, medan 
andra är mer okänsliga i sitt sätt att arbeta. Kraften med vilken spackelmassan anbringas 
beror även på om personen är kraftig eller klen. 

6.1 Manuell spackling och slipning 

I träindustrin förekommer huvudsakligen två olika modeller av stålspackelspadar. Båda 
modellerna finns att köpa i olika storlekar och kvalitet. De båda europeiska modellerna, även 
kallad engelsk spackel (1) och tysk spackel, har ursprungligen utvecklats för målare och 
stukatörer. De är trapetsformade av polerat stål med ovalt träskaft. Spackelspadar med 
plastskaft kan variera i form och utseende. Några tillverkare betecknar sina spackelspadar 
som ergonomiskt utformade. 

Japanspaden eller japanspackeln (2) består av ett rektangulärt stålblad av olika bredd och 
tjocklek. Dess handtag består av en liten plast- eller träbit, som är gjuten eller nitad på 
stålbladet. Dessa modeller har utvecklats utan hänsyn till handens ergonomi. 

Figur 18. Olika spackelspadar 1) engelsk stålspackel, 2) japanspackel, 3) stålspackel med 
polypropenskaft, 4) bredspackel med trärygg, 5) målarspackel med gummiskiva, 6) gummi
spackel, 7) rör spackel, 8) hörnspackel - inner/ytter, 9) bredspackel med polypropenskaft, 10) 
och 11) bredspackelhållare, 12) skarvspackel, (AnzaAB Bankeryd). 

Japanspackeln, som hålls mellan ena handens tumme och fingrar, används i flertalet trä
industrier (se vidare kap. 12.1 f ig . 45). De europeiska modellerna greppas med hela handen 
och kräver en helt annan handhållning (se vidare kap. 8.2.2 fig. 30). Varje arbetare har sin 
uppfattning om vilken spade/spackel som är bäst, och är ofta noga med att få behålla sin 
spackelspade när de har hittat rätt modell och storlek. 

Hos företagen finns det en mångfald av spadar i olika bredd och längd; slipade, omlindade, 
förkortade, med rundade höm, nya och slitna. Handtagen på samtliga typer bör förbättras, för 
att kunna avlasta fingertoppama. Det nuvarande sättet att hålla spaden (främst japanspaden). 
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leder till spänningar i handen och underarmen. Detta på grund av att hela trycket som pressar 
ut spackelmassan måste överföras av fingertopparna. Därmed finns risk att personalen får 
belastningsskador i såväl handen, underarmen som axlama. 

Andra redskap som används vid spackling och pluggning är t ex handskar, vantar, hammare, 
tving, fil, stämjäm, olika former av knivar och skrapor samt sopkvast och i undantagsfall 
stålborste. 

Figur 19. Bild på olika redskap som kan användas på arbetsplatser för spackling och 
pluggning. 13) tvåhandsskrapa, 14) färgskrapa, 15) trekantsprapa, 16) dammborste, 17) 
stålborste med skrapa, 18) olika stålborstar, 19) fönsterskrapa i plast, 20) fönsterskrapa i 
stål, (Anza AB Bankeryd). 

Slipning av det torra spacklet sker på olika sätt; för hand, med vikt slippapper eller med 
slipkloss (profiler och höm), med en handhållen tryckluftdriven slipmaskin (s k slipgroda) 
eller med elektriskt driven slipmaskin (exenterslipmaskin). 

Slipklossar förekommer i olika format och material, t ex kork eller trä med filtdyna, kring 
vilka slippapper viras. Klossen kan vara försedd med kardborrband som håller slippapperet. 
Det finns också klossar av skumplast med pålimmat slipduk eller pågjuten slipmassa. Det är 
en fördel om slippapperet är fixerat på klossen. Då behöver inte fingrama klämma fast 
slippapperet och klossen kan utan besvär föras i olika rörelseriktningar. 

De tryckluftdrivna (pneumatiska) handslipmaskinema väger mindre än de eldrivna. De luft-
drivnas sliprörelse är oscillerande (svängande) eller linjära (fram och återgående). Vad som är 
mindre bra är att utformningen av handtagen, eller greppet på dessa maskiner, inte är speciellt 
ergonomiska. Små tryckluftdrivna maskiner passar bättre för personer med små händer. De 
större maskinerna är ofta tunga och måste hållas med båda händema. 

Små och lätta slipmaskiner är ofta för klena för att kunna användas t i l l slipning av spackel 
som är hårt, segt eller på annat sätt svårt att avverka. Därför används ofta bandputs för plan-
slipning av spacklet på större plana ytor. Det gäller att finna rätt maskin för det aktuella be
hovet (se vidare kap. 8.4). 
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6.2 Maskinell spackling och slipning 

Hittills har i Sverige utvecklats två olika typer av spackelmaskiner avsedda för spackling av 
detaljer t i l l fönster och dörrar. På den europeiska marknaden finns olika spackelmaskiner för 
bredspackling av träkomponenter. Även en bredspackelmaskin som är lämplig för småskalig 
automatisk spackling har utvecklats. 

Industrier som använder spackelmaskiner brukar också slipa detaljerna i speciella 
slipmaskiner. Dessa är utrustade med flera slipaggregat, som samtidigt kan slipa detaljemas 
vertikala och horisontella ytor samt dess radier. Slipning av spackel sker, med vissa undantag, 
som en separat operation i svenska träindustrier. 

6.2.1 Valsspackling 

Speciella maskiner och spackelmaterial ger möjlighet att rationellt och ekonomiskt spackla 
plana ytor. Metoden passar endast vid små ytojämnheter och kan inte användas att fylla 
kvisthål och sprickor etc i massivträ. 

Spackelmaterialet ska ha hög torrhalt för att inte sjunka. I Skandinavien har metoden främst 
använts inom spånskiveindustrin och i större möbelindustrier, för att yttäta t ex spånskivor 
före täcklackering. 

Figur 20. Bilden visar hur valsspackelmaskiner fungerar /7/. Funktionsbild i genom
skärning 1) Spackelmassa, 2) Doservals, 3) Appliceringsvals, 4) Arbetsstycke, 5) och 6) 
Transportvalsar, 7) Glättvals, 8) Rakel, 9) Mottryckvals. 

Vid valsspackling appliceras spacklet med roterande stål- och gummivalsar. Spackelmassan 
läggs mellan maskinens doservals (2) och appliceringsvals (3). Detta valspar roterar i motsatt 
riktning i förhållande till varandra. Avståndet mellan doser- och appliceringsvalsama bestäm
mer den mängd spackel som appliceringsvalsen överför till underlaget. Trycket mellan appli
ceringsvalsen och detaljen måste anpassas till den mängd spackel som påförs underlaget. Det 
får inte vara så högt att spacklet pressas ut över kantema, och inte heller så lågt att spacklet 
inte fördelas Över hela ytan 111. 
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Glättvalsen (7), som roterar mot detaljens transportriktning, har t i l l uppgift att trycka ned 
spacklet i detaljens ojämnheter, samt att glätta spacklets yta. En befiiktningsvals, eller en 
befiiktningsdyna, tillför s k glättningsvätska. Hur jämn och slät ytan blir, d v s glättnings-
graden, beror dels på maskinens funktion och kondition, och dels på spacklets samman
sättning och konsistens. 

Spacklet tillförs valsarna med hjälp av kraftiga pumpar. Manuell påfyllning är knappast 
möjligt vid omfattande produktion. Överflödigt spackel på doser- och appliceringsvalsama 
skrapas av med s k raklar. Bäst resultat uppnås alltid vid stor förbrukning. Om mängden är 
liten finns det risk för att spacklet torkar på valsarna och bli grynigt eller segt. För- och 
nackdelar med valsspackling: 

Fördelar: -stor kapacitet vid massproduktion 
-snabb metod som ger utmärkt resultat 
-tillåter användning av "billiga" skivmaterial 
-spackel är relativt billigt jämfört med färg och lack 
-valsspackelmaskiner är tämligen lätta att sköta. 

Nackdelar: -fordrar en kostsam utrusming 
-fordrar stora serier för att vara lönsam 
-vid formatskäming efter spackling riskeras urslag i skivomas kanter. 

6.2.2 Automatisk bredspackling av komponenter t i l l planmöbelindustrin 

Traditionella spackelmaskiner är stora, relativt dyra, tungarbetade och speciellt framtagna för 
tillverkning av detaljer i stora serier. Därför har BURKLE GmbH, i samarbete med Jon 
Stenberg AB, utvecklat Kombi-Walzen-Maschine SAS för automatisk bredspackling av 
detaljer t i l l planmöbelindustrin. Denna är framtagen som en kombimaskin för påföring av 
pumpbara UV-lacker och spackelmassor vid såväl ytförsegling som fogfyllning av t ex 
skarvar på fanerade ytor. 

Utmsmingen är lämplig för materialtjocklekar mellan 3-100 mm, beroende på modell, och 
materialdimensioner mellan 400-1600 mm. Matningshastigheten ligger mellan 6-30 m/min. 

Kombimaskinen grundapplicerar UV-material på fanér (ej ek och ask när öppna porer 
önskas), alternativt massivträ, MDF eller spånskiva. Maskinen placeras som första och 
eventuellt även andra appliceringsenhet i UV-linjer. 

Enligt tillverkaren är både tillförsel av lack- och spackelmaterial samt rengöring av maskinen 
enkel. Överskottsmaterial som ej absorberas av detaljen tas bort av glättningsvalsen och 
återanvänds efter filtrering. Det sker en effektiv tätning av fanérskarvar. Kostnader för 
slippapper samt lackförbrukning minimemas. 

6.2.3 Automatisk bredspackling av lamellgolv 

Kährs i Nybro, har i samarbete med Mecatron AB, utvecklat en maskin som automatiskt 
spacklar golvbrädor (se vidare kap. 6.2.4). Med hänsyn till föreliggande patent, visas inte 
anläggningen för utomstående personer. Tekniken är emellertid känd, så t i l l vida att spacklet 
appliceras i en kontinuerlig process och i överskott, varefter det utjämnas med stålskrapor. 

Metoden klarar såväl fel- som finspackling. Överskottet av spacklet återförs till material
behållaren, varifrån det matas fram till spridaren. Spackel som används är av typ tvåkom
ponent UV-härdande, dvs ythärdning sker med hjälp av UV-ljus och för ful l uthärdning 
används en härdare (se vidare kap. 5.2.2). 
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6.2.4 Automatisk spackling av lister, foder, dörr- och fönsterkomponenter 

I Sverige har två företag utvecklat maskiner för flersidig automatisk spackling av komp
onenter t i l l dörrkarmar, fönster och lister. Dessa automater är framtagna för volymprodukion. 
Vid tillverkning mot kundorder och därmed anspråk på hög flexibilitet krävs vidareutveckling 
av dessa. 

Att använda spackelmaskinen kräver ett nytänkande i produktionsflödet, eftersom spacklet 
fyller såväl skadeställen, som urfräsningar, borrhål m m. Detta medför att viss bearbetning av 
produkterna måste ske efter spackl ingen. 

Maskintillverkaren Mecatron AB, har i samarbete Carstens/Stenbergs (marknadsförings 
ansvarig ) och färgfabrikanten Becker-Acroma AB, utvecklat en spackelautomat kallad 
Autospack. Denna maskin arbetar efter en patentskyddad metod för 1-, 2- eller 3-sidig 
bredspackling av snickeriprodukter med plana ytor (raka eller vertikala), t ex detaljer för 
fönsterkarmar och fönsterbågar, dörrkarmar, samt olika slag av lister och foder. 

Utrustningen är konstruerad för fönsterkomponenter med maxbredd på 200 mm och maxhöjd 
på 125 mm. Inställningar för höjd och bredd sker via huvuddatom OP-Touchskärm. Maskin
ens matningshastighet/kapacitet är 20-25 m/min vid integrerad UV-härdning, avkylning och 
slipning. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
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Figur 21. Layout av spackelautomaten "Autospack" som klarar flersidig spackling av plana 
(även vertikala) ytor, t ex för detaljer till dörr- och fönsterindustrin. 1) OP-Touchskärm, 2) 
Autospack vertikalspackelapplicering 3) Autospack horisontell spackelapplicering, 4) UV-
ugn, 5)Sidtransportör/avkylning 6) Putsmaskin, 7) Styrskåp Autospack, 8) Styrskap UV-ugn, 
(Carstens/Stenbergs Nässjö). 
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Efter applicering av spackel med stålvalsar, sker fyllning och kompression/avskrapning med 
stålband. I denna process kan defekter såsom sprickor, kvisthål och slagmärken utjämnas i en 
kontinuerlig process, samtidigt som hela ytan mättas med spackel. Det är även möjligt att 
enbart utföra isätming, dvs att spacklet endast fyller skadestället, och inte bildar en f i lm på 
träytan. Därmed erhålls en minimal förbrukning av spackel (t ex golvtillverkare). För me
toden används UV-härdande två-komponentspackel. Efter härdningen är skadestället täckt 
med ett tunt lager spackel, s k överfyllning (se vidare kap 8.6.5). Avkylning efter UV-härd-
ning sker genom buffertering. Spacklet (BeckrofiU) är formstabilt utan eftersjunkning. 

Spacklet är efter UV-härdningen ythårt och detaljerna putsas i en positionsstyrd profilputs-
maskin. Samtidigt sker eventuell hömavrundning genom avslipning av överskottsspackel vid 
kanterna. Autospack betjänas av 1 - 2 operatörer, vilka också sköter avsyning och vid behov 
tar bort spackel i urfräsningar, innan det är uthärdat. 

Full uthärdning sker inom loppet av ca 12 timmar med hjälp av den härdare som tillsatts i 
spacklet. Brukstiden för spackel med tillsatt härdare är 3 - 4 timmar. Genom reducerad 
härdar-tillsats kan längre brukstid erhållas, dock förlängs även tiden för genomhärdning. 
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Figur 22. Layout över "Funko Profilspackelmaskin". Maskinen klarar flersidigspackling av 
plana och profilerade ytor för detaljer till dörr- och fönsterindustrin. 

Maskintillverkaren Funko har, i samarbete med färgfabrikamen Brafab och dörrtillverkaren 
Stora Byggprodukter/Åstorpsverken, utvecklat Funko Profilspackelmaskin. Maskinen är 
byggd fbr flersidig bredspackling av snickeriprodukter med såväl raka, plana som profilerade 
(falsade) ytor, t ex karmar till dörrar, karmar och bågar till fönster, olika slags lister, foder 
m m. Systemet är utformat så att även spackling av radier kan ske. 

Applicering av spackelmassan sker med gummibelagda valsar. En pump doserar den flytande 
spackelmassan. Därefter avskrapas överskottet så att bara ett bestämt skikt återstår. Det säker
ställer också att mer spackel appliceras i sprickor och defekter än på den felfria ytan. Med 
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efterföljande släpskor förbättras spackelskiktet ytterligare. För metoden används ett speciellt 
utvecklat vattenbaserat spackel som har god vidhäftning mot kåda och fett trä. 

Detaljerna matas in i spackelmaskinen via en tvärtransportör, som lyfter över dem ti l l en 
inmatningsbana. Före spacklingen sker en renborstning där damm och spån avlägsnas. En 
speciellt taggmatning har utvecklats för att säkerställa en jämn fi-ammatning av detaljen 
genom spackelmaskinen. Efter spacklingen förs detaljerna åter över på en tvärtransportör, 
för torkning och avplockning. Maskinens kapacitet är 35 m/min med ett avstånd mellan 
detaljerna på ca 200 - 250 millimeter. 

En dator styr flertalet ftinktioner, t ex ansättning av valsar och släpskor, separation mellan 
detaljerna vid in och utmatning, samt nödvändiga förregi ingår på tvärtransportörema. 
Dessutom kontrolleras spacklets viskositet och tvättftanktioner för släpskor vid uppehåll i 
produktionen. 
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7. Lagning och spackling i olika industrier 
Spackling av träunderlag sker i nästan alla ytbehandlande träindustrier. Lagning med plugg 
eller dylikt utförs främst i industrier som använder massivt trä med mycket kvistar; t ex fimi, 
gran och björk. Dessa lagnings- och ytutjämningsmetoder används på flera olika sätt. 

Tidigare har det inom svensk träindustri inte utförts någon undersökning avseende omfatt
ningen av lagning och spackling. Det var därför viktigt att i möjligaste mån dokumentera 
nuläget, för att kunna påverka utvecklingen och följa önskvärd förändring inom detta 
problemområde. 

Av erfarenhet vet man att pluggning oftast förekommer vid tillverkning av limfog, medan 
pluggning och spackling är vanligast inom dörr- och fönsterindustrier. Största förbrukare av 
spackel i Sverige är dock parkettillverkare, och framför allt industrier som infört automatisk 
spackling. Här nedan följer en kort redovisning från olika typer av trämanufakturindustrier. 

7.1 Dörrindustrin 

Dörrar för hemmiljö som produceras i Sverige, består av en träram i furu eller gran på vilken 
hårda träfiberskivor, s k (hård-)board, limmas. Dessa målas med syrahärdande färg. Hårda 
träfiberskivor eller plywood är underlag för fanerade dörrar som ytbehandlas med klarlack. 
Dörrar för offentliga miljöer, t ex kontor och sjukhus, är tjockare och har ljudisolerande 
fyllning. Dörrbladet är antingen av (hård-)board som målas eller av tunn spånskiva belagd 
med plastlaminat. I de fall dekor fräses i skivan används ofta MDF-skivor, dvs medelhårda 
träfiberskivor. Till ytterdörrar används plywood eller HDF-skivor som målas med flera skikt 
farg och som tål klimatväxlingar. 

Invändiga dörrar i massivt trä är vanligtvis av furu eller gran. I ytterdörrar är endast ramen av 
massivt trä. 

Karmar och foder till invändiga dörrar tillverkas huvudsakligen av massiv furu som målas. 
Til l karmar som betsas eller ytbehandlas med klarlack används massiv furu, bok eller björk 
av hög kvalitet. Trösklar ska tåla nötning och ti l l dessa används ek eller annat hårt träslag, 
t ex irokko. 

Svenska standarddörrar skiljer sig från de som är vanliga på den europeiska kontinenten. De 
europeiska är ofta fanerade eller folierade i ett mörkbrunt exotiskt träslag, med karm i samma 
utförande (trösklar förekommer sällan). 

Behovet av spackling skulle vara ganska litet om karmar och foder tillverkades av virke utan 
kvistar, alternativt om träet ommantlas (inkapslas) med folie eller faner, vilket är vanligt i 
Tyskland och i södra Europa (se vidare kap 11.3). 

Lagning och spackling av detaljer t i l l karmar och dörrfoder förekommer mer eller mindre i 
alla dörrindustrier. I övrigt utförs spackling endast på dörrblad som ska målas. De större 
industrierna har försökt att automatisera lagningen. För lagningar av hål efter kvistar och 
ersättning av lösa kvistar eller s k svartkvist, används runda träpluggar med olika diameter 
och i olika träslag. För lagning av urslag, s k uppfläkningar eller barkkanter i limfog o dyl, 
används s k båtar. För lagning av större skador och sprickor används även tvåkomponent-
spackel. 

Ett par svenska företag har specialiserat sig på tillverkning av karmar och fönsterkomponent
er. Som underleverantör måste de söka vägar som minskar behovet av lagningar, spackling 
och efterjusteringar. Personalen i dessa företag utför flera olika arbetsuppgifter, vilket gör att 
de i viss mån kan styra produktionen och därmed den mängd detaljer som måste spacklas. 
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Antalet personer som är sysselsatta med spackling varierar vid olika industrier. Bland 10 
dörrtillverkar var det mellan 2 - 32 % av de kollektivt anställda som t i l l och från sysselsattes 
med spackling och lagning. Detta beror på att olika metoder används vid bearbetning före 
ytbehandling, samt på virkeskvalitet (förekomst av defekter). Manuell spackling är vanligt. 
Endast vid en industri, Stora i Åstorp, finns en utrustning för flersidig maskinell spackling av 
karmar. Men även vid denna industri sker komplettering med manuell spackling (se vidare 
kap. 6.2.4). 

10 olika dörrtillverkare 1995 

/o av anställda som spacklar Kollektivt anställda Anställda som spacklar 

Figur 23. Tabellen visar förhållandet mellan antalet kollektivtanställda och antalet 
kollektivanställda som spacklar/pluggar på 10 olika slumpmässigt utvalda dörrindustrier i 
Sverige våren 1995. 

Att spackla och laga trädetaljema upplevs som ett monotont och trist arbete, som dessutom är 
ett kostsamt ergonomiskt problem i många företag. Det är inte ovanligt att personalen har 
besvär, främst i axlar och handleder. Vid samtal med berörd personal visade det sig att flera 
har gått sjukskrivna och t o m blivit opererade p g a belastningsskador. Det förekom också 
eksem och allergier, vilket kan kopplas t i l l att vissa spackelarbetsplatser saknar lämplig ven-
tilation/frånluft, trots arbete med hälsofarliga spackelmassor och dammalstring vid slipning. 

Problemet är aktuellt vid företagen, men det råder också en viss uppgivenhet då situationen 
bedöms vara svår att åtgärda. Några företag har dock kunnat förbättra arbetsplatsema för 
spackling och lagning, vilket är positiva signaler för fortsatta insatser (se vidare kap. 12.2). 
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Exempel på metoder för ytbehandling av karmar (synliga delar) 

A - enkel metod B - vanlig metod C - Metod som ger hög 
kvalitet 

1. Noggrann spackling 
(utan överskott av spackel 
på ytan) 

1. Grundfärg 1. Grundfärg 

2. Grundfärg 2. Spackling - torkning 2. Spackling - torkning 2. Grundfärg 2. Spackling - torkning 

3. Avsyning och ev. 
finspackling 

2. Grundfärg 

3. Manuell slipning med 
groda 

4. Lätt slipning 
(i samband med punkt 5) 

2. Grundfärg 

4. Grundfärg 
(andra skiktet) 

5. Grundfärg appliceras 
med sprutautomat 
(vilken är sammankopplad 
med, eller placerad efter, en 
borstslipmaskin ) 

3, Lätt borstslipning 
(i regel i samband med punkt 4) 

5. Lätt slipning 
(i samband med punkt 6) 

7. Lätt slipning 
(i samband med punkt 8) 

4. Toppfärg appliceras med 
sprutautomat 
(vilken är sammankopplad 
med, eller placerad efter, en 
borsts lipm ask in ) 

6. Toppfärg appliceras med 
sprutautomat 
(vilken är sammankopplad 
med, eller placerad efter, en 
borstslipmaskin) 

8. Toppfärg appliceras med 
sprutautomat 
(vilken är sammankopplad 
med, eller placerad efter, en 
borstslipmaskin) 

Figur 24. Tabellen visar tre vanliga metoder för spackling och ytbehandling av karmar mm. 

7.2 Fönsterindustrin 

Svensk fönsterindustri domineras av ett par stora tillverkare. De mindre företagen inriktar 
främst sin tillverkning på specialfönster och leveranser t i l l ROT-marknaden (Renovering, 
Om- och Tillbyggnad). Trots att träfönster borde vara en stor exportartikel till t ex Tyskland, 
utgör exporten hos de tillfrågade företagen endast ca 30% av deras produktion. Kanske är 
exportandelen något högre om man räknar in de fönster som ingår i husfabrikantemas leve
ranser. Export sker främst t i l l Tyskland, Storbritannien och Japan. 

Det helt dominerande träslaget är ftiru, ibland i kombination med aluminium. Svensk friru har 
ett mycket gott rykte i Europa. Italienska företag tillverkar och exporterar stora kvantiteter 
fönster över hela världen och använder då ofta begreppet "svensk ftjru" som ett säljargument. 

Lagning och spackling av fönsterkomponenter förekommer i minst lika stor omfattning som 
vid tillverkning av dörrkarmar, med undantag av att fönstrens karm och båge inte får pluggas 
utvändigt. (Svensk Standard SS 81 81 04). Några industrier vakuumimpregnerar detaljerna 
före pluggning och spackling, vilket ställer särskilda krav på såväl lim för pluggar som på 
spackelmaterialet. Vissa impregnerar endast de av klimatet mest utsatta delar medan andra 
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inte utför någon impregnering, t ex då karm och båge utvändigt är täckt med aluminium. 

Även metoder för förbehandling av virket varierar mellan olika fönsterindustrier. Vissa nöjer 
sig med att plugga och spackla detaljerna, varefter överskottet av spackel utjämnas innan 
detaljerna målas. Andra spacklar och grundar detaljerna två gånger före målningen. I de flesta 
industrier används någon form av skrapa för att avlägsna damm och harts från detaljen och ur 
den skada som ska spacklas (se vidare kap. 7.1). 

10 olika fönsterti l lverkare 1995 

160 

140 

120 

100 i 

16% 

% av anställda som spacklar Anställda som spacklar Kollektivt anstä Ida 

Figur 25. Tabellen visar förhållandet mellan antalet kollektivanställda och antalet 
kollektivanställda som spacklar/pluggar på 10 olika slumpmässigt utvalda fönsterindustrier i 
Sverige våren 1995. 

Fönster är alltid utsatta för klimatväxling, vilket ställer speciella krav på de material som 
används vid förbehandling och ytbehandling. Olika fårgsystem kan t ex förekomma på 
karmens och bågens in- respektive utsida. Det är därför inte möjligt, eller ett mål för 
undersökningen, att redovisa alla ytbehandlingssystem som används. Några ur arbetsmiljö
synpunkt viktiga faktorer bör dock nämnas: 

Lagning med uretanspackel (innehåller isocyanat) kan förekomma 
Lagning med polyesterspackel (innehåller styren) kan förekomma 
Från vakuumimpregnerat virke avdunstar t ex lacknafta 
Grundfärgen är ofta uretanbaserad, och innehåller då isocyanathärdare 
Täckfårgen kan vara uretanbaserad 

Flertalet större och medelstora fönsterindustrier har installerat elektrostatiska lackerings
anläggningar. I dessa hänger detaljer till fönsterbågar eller monterade bågar och detaljer t i l l 
karmar samt foder på en kretstransportör under målningen. Ofta appliceras uretangrundfarg 
och toppfärg (kan vara alkyd, uretan, syrahärdande eller vattenburen) s k vått-i-vått, dvs utan 
att grundfärgen först har torkat/härdat. Metoden innebär att godset spacklats och slipats innan 
det hängs på transportören. 

36 



I fönsterindustrin sker spackling nästan alltid manuellt. Endast en fönsterindustn har 
anskaffat en mekanisk spacklingsutrustning (se vidare kap. 6.2.4). En enkätundersökning, 
bland 10 slumpvis utvalda fönsterindustrier, visar att det i genomsnitt är 8% av de kollektivt 
anställda som utför spacklingsarbete, varav ca 70% är kvinnor. 

7.3 Golvindustrin 

I Sverige tillverkas stora kvantiteter trägolv, såväl lamellgolv (parkett) som massiva trägolv. 
De största kvantiteterna produceras hos Tarkett i Hanaskog samt hos Kährs i Nybro och 
exporteras t i l l länder i Europa, Nordamerika och Sydostasien. Även Forbo-Forshaga AB i 
Tibro och Rappgo AB i Braås räknas som stora golvtillverkare. Gemensamt för dessa är att de 
tillverkar s k treskikts lamellgolv. 

Lamellgolv tillverkas i form av ca 200 mm breda och mellan 1,2 - 3 m långa brädor med 
parkettstavar av ek, bok, björk, furu, gran, körsbär eller något mörkt tropiskt träslag. Stavarna 
(slitskiktet) är vanligtvis 2 - 4 mm tjocka. Dessa limmas på en kärna av trästavar, plywood, 
spånskiva, hårdboard eller annat trämaterial, som i sin tur är limmat mot en undersida av t ex 
tjockt granfaner. På s k tunn- eller renoveringsgolv kan slitskiktet vara ett faner av ek eller 
annat hårt träslag och detta behöver inte spacklas. 

Tillverkningen av parkettstavar sker under noggrann kontroll, men man kan inte sortera bort 
alla stavar som ur teknisk synpunkt har defekter. Därför är man ofta tvungen att fylla hål och 
andra ojämnheter med spackel, vilket ibland sker manuellt vid ytbehandlingslinjen. Det är 
möjligt att delvis utjämna defekter genom att spackla enskilda lameller. Dessa ska dock först 
limmas och slipas ned någon millimeter innan golvbrädan ytbehandlas. Denna metod är ur 
flera synpunkter ett arbetsmiljöproblem. Det går inte att arrangera en bra arbetsplats, när 
personalen tvingas att arbeta vid ett brett transportband där godset kontinuerligt förflyttar sig 
med en bestämd (hög) hastighet. Arbetsuppgiften är mycket monoton och tröttande. Ögonen 
måste ständigt söka defekter på underlaget samtidigt som handen ska påföra rätt mängd 
spackel. Flera personer arbetar samtidigt vid transportbandet och det måste finnas en ögon-
kommunikation mellan dem så att arbetsuppgiften blir jämnt fördelad. Ett alternativ till 
spackling vid produktionsbandet är att defekta brädor plockas av bandet och spacklas vid 
särskilt anpassade arbetsplatser. Så sker också i vissa fall, när defekten är så stor att en åtgärd 
vid ytbehandlingslinjen inte anses tillräcklig. 

Vid manuell spackling används flera olika typer av spackel, anpassade för det aktuella 
träslaget, tork-/härdtid, brukstid, typ av ytbehandling och de krav som ställs på golvet. Detta 
innebär att inom trägolvindustrin används såväl egentillverkat oljespackel, som uretan- och 
UV-spackel samt smältlim (se vidare kap. 5.2). 

Kährs i Nybro har i samarbete med Mecatron AB utvecklat en maskin som automatiskt 
spacklar golvbrädor. Med hänsyn ti l l föreliggande patent visas inte anläggningen för 
utomstående personer (se vidare kap. 6.2.3). 

Under de senaste åren har tillverkning av massiva furugolv och lamellgolv startats vid flera 
svenska industrier. De massiva furugolven finns i bredd från ca 80 mm upp ti l l ca 200 mm 
och med varierande tjocklek och längd. Altemativ till massiva furugolv är s k lamellgolv med 
slitskikt av 2 - 5 mm furu. Dessa golv (-brädor) behandlas industriell med lut (5%-ig natrium-
hydroxidlösning) och olja eller enbart med olja eller natursåpa. Defekter i brädor eller slit
skikt kapas bort när så är möjlig. Om inte används den defekta brädan för annat ändamål, 
medan defekta slitskikt används som kärna eller undersida på brädorna. 
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7.4 Limfogsproduktion 

Inom svensk träindustri tillverkas stora kvantiteter limfog, dvs skivor i olika format som 
används t i l l massiva furumöbler, i köksluckor, kistor, fönsterbänkar o dyl. Tjockleken på 
dessa är vanligtvis 20 mm, men varierar från ca 15 mm till ca 40 mm (bordsskivor). Limfog 
anses vara en svensk specialitet baserad på tätvuxen, högkvalitativ furu. Störst kvantitet 
tillverkas vid fabriker som specialiserat sig på limfogsproduktion, men även möbel- och 
snickeriindustrier tillverkar för eget bruk och har viss försäljning. Limfog av gran och björk 
har hittills haft liten användning i Sverige och de små mängder som tillverkas exporteras 
huvudsakligen ti l l Tyskland. 

Vid tillverkning av limfog används virke i dimension 50 x 100 - 150 mm som sågas t i l l 
lameller, några mm tjockare än det mått som skivorna ska ha. I en manuell, halvautomatisk 
eller helautomatisk process limmas lamellema samman ti l l önskad bredd. Oavsett metod 
måste lamellema avsynas och vändas manuellt så att deras bästa sida läggs uppåt och bildar 
rätsida. Defekta lameller med vankant, märg, barkrand eller annan defekt kasseras eller 
placeras så att defekten avlägsnas vid bearbetningen. 

Efter limningen slipas limfogen till rätt dimension. I vissa fall avsynas den först, varvid svarta 
och lösa kvistar pluggas. Limfogens baksida och hyllplan t i l l arkivhyllor pluggas vanligtvis 
med pluggar tagna ur trälister och man försöker då att orientera pluggen med träets växtrikt-
ning i limfogen. Till uppfläkningar, vankanter och andra skador används båtar och smältlim. 
Vid pluggning på fogens ovansida används pluggar från grenar av gran (se vidare kap. 5.1). 

Al l spackling sker efter den första träslipningen. Spackelmassans kulör måste överensstämma 
med underlaget, vilket innebär att spacklingen alltid sker manuellt och oftast på både över-
och undersida. På kvistama används en mörkare kulör. Flera olika spackeltyper används, 
både vatten- och lösningsmedelsbaserade. Spackelmassan innehåller ofta trämjöl och kalk. 
Vissa sorter är så hårda att de kan skada skärande verktyg, vilket gör att företagen undviker 
att spackla före bearbetningen. Detta skapar i sin tur problem i produktionsflödet och ökar 
produktionskostnaden. Kostnad för pluggning, spackling och andra åtgärder före 
ytbehandlingen kan vara betydande. 

Undersökningen har visat att limfogsproducerande industrier sällan iordningställt arbets
platser anpassade för spackling, såsom höj- och sänkbara arbetsbord, god platsbelysning, 
pallyftare, lämpligt golv(-underlag) osv. 

7.5 Listfabrikanter 

För tillverkning av lister användes tidigare nästan uteslutande kvistren furu. Under åren har 
tillgången på sådant virke minskat, längderna har blivit kortare samtidigt som priset har ökat. 
Resultatet är att listfabrikanter i ökad omfattning har tvingats spackla lister som skall målas, 
vilket är tidsödande och dyrt. När ett parti furulister med sprickor eller mycket kvistar pas
serar genom fabriken, är det inte ovanligt att all personal, inklusive arbetsledare, måste delta i 
spacklingsarbetet. 

Några har löst problemet genom att kapa bort defekt virke och "fingerskarva" längdema. 
Andra använder trä som importeras från andra länder. Flera har övergått t i l l att använda 
MDF-skivor, vilka inte behöver spacklas före ytbehandlingen. Lister av t ex bok, björk och 
tropiska träslag spacklas inte. 

Ytterligare en altemativ metod är sk ommantling. Lister av spånskivor, MDF-skivor eller ett 
billigt träslag sveps in i faner eller tunn folie som sedan kan ytbehandlas. Både faner och 
folier finns även i utförande som är ytbehandlade (se även 11.3). 
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Fortfarande tillverkas lister av furu vilka spacklas efter att först ha grundmålats. Vid samtliga 
listindustrier sker spacklingen manuellt, eftersom man inte funnit någon automatisk metod 
som garanterar att alla defekter blir utjämnade. Detta trots att det är billigare att kassera eller 
såga bort någon del av listen som är av undermålig kvalitet. 

Det finns således ett akut behov av maskinell utrustning för spackling av lister. Kraven på en 
sådan utrustning är dock många. Maskinen måste ha stor kapacitet och snabbt kunna ställas 
om för olika profiler. Spacklet ska härda mycket snabbt och får inte vara dyrt. Och kanske 
viktigast; utrustningen far inte vara alltför dyr och återbetalningstiden måste vara kort, då 
konkurrensen på byggnadslist sägs vara mycket hård. 

7.6 Kistindustrin 

Kistor tillverkas ofta av massiv furu som antingen målas vita eller genom lasering och ådring 
får ett utseende som liknar t ex ek. Man skulle kanske tycka att kravet på ytbehandlingen inte 
är särskilt hög, med tanke på att kistan antingen sänks ned i jorden eller bränns upp. De an
höriga har ofta en annan uppfattning, vilket betyder att kistan ska vara blank, jämn och fm. 

Med furu som underlag tvingas tillverkare att spackla alla defekter före målningen. Man kan 
dock använda enkla typer av vattenbaserade spackel, som är lätta att applicera och slipa. 
Utvecklingen går mot att allt fler kistor tillverkas av MDF-skivor och därmed minskar eller 
upphör behovet av spackling. 

7.7 Köksinredningsindustrin 

Av de svar på enkäten, som kommit in från köksinredningsindustrin, i samband med detta 
projekt, kan man fa uppfattningen att spackling endast sker i obetydlig omfattning. Vid besök 
vid flera industrier kan man se att viss personal alltid är sysselsatta med reparations- och 
justeringsspackling. Det är skador från verktyg och hantering som måste justeras före ytbe
handlingen. Det är också defekter som finns i ytskiktet på MDF-skivor och spånskivor eller 
som uppkommit i samband med ytbehandlingen, t ex luftblåsor i färgskiktet, s k nålstick och 
många andra fel. 

Olika typer av spackelmaterial används och kravet är att de kan användas under förekom
mande typ av härdlackfärg. Till större skador används som regel två-komponentspackel. Ett 
sätt att utjämna ytdefekter i luckor och dörrar är att UV-lackera dem före ytbehandlingen. 

Defekter i luckor och dörrar av massiv furu spacklas med plastiskt trä, som finns i olika 
kulörer. Pluggning tillåts endast i begränsad omfattning på insidan av luckor och dörrar. 

Om trädetaljer skulle valsspacklas före ytbehandling, vilket är mycket vanligt vid italienska 
och tyska tillverkare av köksinredningar, skulle behovet av manuell spackling troligtvis 
minska. Detta är naturligtvis en kostnadsaspekt, som har ett direkt samband med de kvan
titeter som ytbehandlas vid respektive industri. Man kan anta, att en lägre (billigare) kvalitet 
av spånplatta eller MDF-skivor kan användas när dess ytskikt valsspacklas. 

Även om spacklingsarbete inte sker så ofta inom köksinredningsdustrier, bör arbetsplatsen för 
spackling vara anpassad för uppgiften. Med tanke på godsets storlek och att oscillerande 
slipmaskin (groda) används när den spacklade ytan ska slipas jämn, bör såväl spackling som 
slipning ske i en kabin, slipbox, med god ventilation och belysning. Detaljerna bör vid 
slipning vila på ett ventilerat underlag, sugbord, som är höj- och sänkbart. Golvet i kabinen 
ska vara täckt med gummimatta eller icke stumt underlag. 
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7.8 Möbel- och inredningsmdustrin / Kontorsmöbelindustrin 

Den situation som beskrivs under punkt 7.7 Köksinredningsindustrin, gäller i stort även för 
möbel- och inredningsindustrin samt kontorsmöbelindustrin. Behovet av spackling är dock 
mindre eftersom huvudparten av de möbler och inredningar som produceras är tillverkade av 
fiiru eller träslag som klarlackeras. Varierande kvalitet på t ex limfog eller MDF-skivor kan 
betyda att många personer periodvis måste arbeta med spackling. 

Behovet av lämpliga arbetsplatser för spackling och slipning, är därför lika stort som inom 
köksinredningsindustrin. 

7.9 Trappindustrin 

Tillverkning av trätrappor kan i denna utredning jämföras med produktion av limfog. I 
trappsteg och vanger (sidostycken) används dock grövre dimensioner och man är noggrann 
med virkets kvalitet. Detta synas noga före limningen, så att man senare slipper pluggning 
och spackling. Man kan emellertid inte helt undvika defekter i virket, vilket betyder att det 
vid varje trappfabrik finns personer sysselsatta med sådana arbetsuppgifter. Spackelmassor 
som används måste vara hårda och överensstämmande med kvistens kulör eller annan del på 
underlaget. Ofta används två-komponentspackel (som inte sjunker) eller annan typ av 
lösningsmedelbaserat spackel (se vidare kap. 5.2). Smältlim förekommer också, men då på 
skymda eller dolda ytor. 

Figur 26. Arbetsplats för lagning med smältlim. 
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8. Arbetsmiljö - ergonomi 
Det är utom allt tvivel att manuellt spacklingsarbete förorsakar sjukskrivning och arbets
skador. Vid förfrågningar vid företagen har det framkommit uppgifter om såväl sjukskriv
ning, p g a värk i handled och arm, som att vissa personer fatt annan arbetsuppgift efter 
upprepade sjukskrivningar. Redan tillämpning av arbetsrotation enbart för personer som 
dagligen är sysselsatta med spackling, pluggning, packning och virkeshantering är en finger
visning om att dessa löper extra stor risk att drabbas av arbetsskador. 

8.1 Arbetsskadestatistik 

I statistiskt material över arbetsskador redovisas inte spacklingsarbete som en separat grupp. 
Därför är det inte möjligt att utläsa i vilken omfattning arbete relaterat till manuell spackling 
är orsak ti l l kort- och långtidsjukskrivning eller arbetsoförmåga. En möjlig väg är att via 
företagens intemkontroU söka svar på dessa frågor, men tyvärr följer inte alla företag ASS 
föreskrift: AFS 1992:6 Internkontroll av arbetsmiljön (som trädde i kraft 1 januari 1993). 
Denna kräver bl a att företaget ska ha rutiner för kartläggning och riskbedömning av arbets
platser och ska utreda all ohälsa och alla olycksfall. Dessa ska vidtas omedelbart eller som ett 
led i den löpande verksamheten. 

Arbetarskyddsstyrelsen har utfört en dataundersökning av tre träindustrier, vilka i omfattande 
grad sysselsätter sin personal med spackling. Den visade att år 1992 rapporterades 36 arbets
sjukdomsfall, varav sju möjligen kan relateras till spackelarbetsplatsen. 1993 hade samma 
företag 39 anmälda arbetssjukdomsfall, varav två möjligen kan sättas i samband med spack
ling. I följande diagram visas uppdelningen av sjukdomsfallen i olika kategorier. 

O) 
c 
c 

Arbets^ukdomar på tre företag med mycket spackling 

Belastningsskador 

Vibratbner 

Buller 

Sociala/Ergonom faktorer 

Annat inverkan kod 27 

Annan allergi kod 26 

Hudpåverkan kod 25 

10 15 
Antal skador 

Figur 27. Diagrammet visar fördelningen av arbetsjukdomsfall på tre träindustrier för år 
1992 och 1993 enligt ovannämnd sökning av Arbetarskyddsstyrelsen (förklaring för koderna 
25-27, se bilaga 1). 
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Vid arbetsplatser för spackling och pluggning hanteras såväl korta som flera meter långa 
detaljer, vilka kan ha ringa vikt eller vara tunga. Belastningsfaktorema varierar kraftigt 
beroende på vilka detaljer som hanteras. 

Faktorer som utpekas som utlösande för arbetssjukdomar är: 

a) Arbetet och arbetsplatsens tekniska utformning 
b) Arbetet och arbetsplatsens organisatoriska utformning 
c) Arbetsmetoden 

Arbetarskyddsstyrelsens dataundersökning visar vidare att det förekom sjukskrivningar på 
upp ti l l 200 dagar, vilket även ger företagen en märkbar ekonomisk belastning, inte enbart 
genom utebliven arbetskraft, utan även i form av kostnader för ersättare och uppläming av 
dessa. 

De mest utsatta kroppsdelama är, enligt dataundersökningen, nacken, axlama, armama (värk, 
tennisarmbåge) och ryggen. Orsakerna för besvären är troligtvis de höga belastningar i sam
band med den höga rörelsefrekvensen och möjligtvis stressfaktom i arbetet. 

Vid beräkningar av Försäkringskassan kom det fram att en arbetare utfört ca 2 000 hand-
vridningar per dag för spackling samt ytterligare ca 2 000 handvridningar för slipning. Under 
samma dag utförts sammanlagt ca 13 300 rörelser med spackelspade och sandpapper/slip
kloss. 

8.2 Resultat av inventering 

Främsta målet med inventeringen var att genom en telefonenkät hitta de industrier där det 
förekommer mest spackling och lagning, för att i ett andra steg kunna kartlägga arbets
situationen vid just dessa. 

Frågoma i telefonenkäten skulle ge en allmän uppfattning om företagens produkter, antalet 
anställda, vilka träslag som bearbetas samt företagens exportandel och exportmarknader. 
Dessutom skulle enkätsvaren visa hur många anställda som sysslar med spackling/pluggning, 
fördelningen kvinnor/män och om spacklingen utförs manuellt eller maskinellt. Frågoma 
skulle också lyfta fram vilka olika spackelmassor som används, hur spackelarbetsplatser och 
redskap för applicering är utformade och om det förekommer belastningsskador samt vilka de 
i så fall är. Svaren på dessa frågor är delvis redan redovisade i kap. 6. Metoder och kap. 7. 
Lagning och spackling i olika industrier. 

8.2.1 Exempel: Arbetsplatsenkät från ett större företag 

I följande avsnitt redovisas resultaten av en arbetsplatsenkät med 22 personer. Av enkät
svaren framgick att genomsnittsåldem på kvinnor och män som spacklar/lagar och pluggar är 
relativt hög (43 år). Alla män arbetade heltid men endast 44% av kvinnorna. De flesta har 
arbetat länge på fabriken (upp ti l l 26 år). Genomsnittet var 13 år för män och 14 år för kvin
norna. Kvinnoma har däremot spacklat/lagat/pluggat avsevärt längre än män ( i genomsnitt 
14 år mot 4 år för män). Vissa personer hade p g a arbetsrotation även annan sysselsättning. 

De flesta tillfrågade trivs på sin arbetsplats, även om vissa uttryckte tveksamhet. Arbets
borden vid spacklingsarbetsplatser är oftast anpassade eller kan anpassas ti l l operatörerna. 
Detta gäller dock ej pluggningsstationema, vilka har fast arbetshöjd. 

Belysningen är skiftande vid olika arbetsplatser men men tycks vara tillräckligt god för de 
flesta. Vid en tredjedel av de berörda arbetsplatserna fanns dock ingen frånluft. 
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Kvinnor och män upplever oftast olika besvär i sitt arbete. För kvinnorna är det främst damm, 
buller, drag, värme på sommaren och kyla på vintern, tunga lyft och belastningsvärk. För män 
är det monotont arbete, ackord/stress, buller, smärta i axlama samt besvärande lukt. 

Olika kroppsbesvär 

utslag /allergi 

hand (ovan) 

fingrar 

kvinnor armbåge 

> trötthet 

huvudvärk 

handled 

armar 

nacke 

2 3 4 5 

antal s v a r per besvär 

Figur 28. Bilden visar vilka olika kroppsbesvär arbetare vid arbetsplatser för spackling och 
pluggning har. (Trätekundersökning, våren J 995). 

De handverktyg som används är: pluggfräs, putsgroda, slipmaskin, hammare, kniv, klämmor, 
tvingar, såg, hyvel, skrapa, sandpapper, spackelspade, stämjärn och syl. 

De flesta operatörerna använder enbart en sorts spackelmassa. Några använder tre t i l l fyra 
olika sorter. Mer än 70% av operatörerna hade kroppsliga besvär av sitt arbete; 60% av 
männen och 80% av kvinnorna (se vidare figur 28). 

Några anställda hade hudutslag eller allergi. Vid kontroll av arbetsplatsen observerades att 
utsug saknades vid alla arbetsplatser där mellanspackel används. Mellanspackel är klassat 
som hälsofarligt då det innehåller xylen och metoxipropylacetat. 
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Fem besvärande ting pä arbetsplatsen 

d å l i g t s p a c k e l - s j u n k e r / s e g t 

k a l l t p å v i n t e r n 

v a r m p å som m e r e n 

d å l i g lOn 

d å l i g t v å r d a t v e r k t y g 

s k r a p a 

s t å d a e f t e r a n d r a 

s k r i p k o r g a r 

f r a m k ö r n i n g av k o r g a r 

b e l y s n i n g 

s o c i a l t 

t u n g a l y f t / l å n g a b r å d e r 

inga h i s s a r v i d bord 

a r b e l s b o r d - b y t a / o l i k a h ö j d 

s k r i v a u p p / r i k n a 

g ej r o t a t i o n 

n 
g r o t a t i o n 
a 
m 
~ o r o l i g f ö r k r o p p s b e s v ä r 
o 

a c k o r d / s t r e s s 

d å l i g t utsug / s p a c k e l b o r d 

lukt 

d a m m 

d å l i g t v i r k e 

ingen u t v e c k l i n g 

m o n o t o n i arbe te 

t r ö t t h e t 

r y g g 

h u v u d v ä r k 

o n t i a r m e n / a r m a r 

o n t i a x l a r 

b e l a s t n i n g s v å r k 

d r a g 

bul ler 

• Män I Kvinnor 

3 4 5 6 

a n t a l s v a r p e r p r o b l e i n 

Figur 29. Bilden visar vilka olika besvär män och kvinnor upplever vid sina arbetsplatser för 
spackling, lagning och pluggning (Trätekundersökning, våren 1995). 
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8.2.2 Exempel: Företagsenkät och företagsbesök 

Ett vanligt första intryck av arbetsplatser för spackling och pluggning är, att de är ljusa och 
rena och att de nyligen har förbättrats. Vid samtal med berörd personal framkom brister som 
inte omedelbart är uppenbara. Dessa kan vara organisatoriska, beröra personalens samarbete 
sinsemellan eller stress p g a t ex ackordsarbete och varierande virkeskvalitet som ska plug
gas, lagas eller spacklas. Det är inte ovanligt att kombinationer av dessa brister ger dålig 
arbetsmiljö och därmed ökad risk för arbetsskador. 

Vid samtal med personal på olika arbetsplatser, framkom att huvudvärk och värk i leder, 
främst armar, axlar, rygg och nacke, är mycket vanligt. Enskilda personer har även opererats i 
handleden eller var långtidssjukskrivna. Intervjuerna pekade på att situationen möjligtvis 
liknar ett isberg - bara en liten del är synlig och det finns stora dolda kostnader under ytan. 
Detta borde utredas i ett kommande projekt. 

Figur 30. Bilderna visar två olika grepp vid användandet av de europeiska spackelspaderna 
- tysk spade och engelsk spade (se även figur 45 - handens grepp om japanspaden). 

De industrier som i dagsläget har mest manuell spackling sysselsätter även relativt många 
kvinnor. 1 genomsnitt arbetar i dörrindustrin 40% och i fönsterindustrin 70% kvinnor med 
spackling och lagning av träprodukter. Speciellt i de större företagen är kvinnor som 
sysselsätts med pluggning och spackling "överrepresenterade", och det är inget ovanligt att 
det på vissa arbetsplatser endast arbetar kvinnor. 

Arbetsledare vid företagen ger olika förklaringar till varför så många kvinnor arbetar med 
spacklingsarbete. Uppfattningen är att kvinnor är mer tåliga än män. De hanterar detaljerna 
rätt och har en bättre "känsla" för materialet. De upptäcker lättare defekter och gör ett 
märkbart bättre arbete. 

Kvinnor vill inte utföra tunga lyft och därför blir ofta bara spackel arbetet kvar som inkomst
källa. Men arbetsplatsen har fördelen att det är enklare att arbeta flex- eller deltid vilket 
många kvinnor föredrar. Andra faktorer är att kvinnor ofta inte har någon yrkesutbildning för 
träindustriarbete och därför åtar sig arbetesuppgifter som inte män vil l ha8.2.3 Exempel: 
Kartläggning av 300 kvinnliga montörer 

45 



För att utveckla arbetsplatser så att de passar dem som arbetar vid dessa krävs god kunskap 
om såväl arbetsmetoder som ergonomi. Chalmers Tekniska Högskola utförde tillsammans 
med Lindholmen Utveckling AB, Göteborg en kartläggning av 300 kvinnliga montörer vid 
Volvo och Samhall /8/. 

"En kartläggning av belastningsbesvär visade att de vanligaste orsakerna var repetitivt arbete, 
stora krav på kraft, felaktig arbetsställning, starkt och koncentrerat tryck i handen samt 
vibrationer och kyla." (/8/ sid 24). 

Figur 31. Bilden visar en mans och en kvinnas hand greppa samma maskinverktyg. 
Mannens hand har ett klart bättre grepp om verktyget. 

"Kvinnor har oftast mindre händer än män. De har 60 - 70 % av mäns kraft i handen och de 
måste därför arbeta hårdare, när de ska använda samma verktyg som män gör. För ett arbete 
som kräver stor fingerfärdighet utnyttjar kvinnor 20 - 30 % av sin maximala kraft i handen 
jämfört med 10 - 15 % för män. Gravida kvinnor och äldre kvirmor har klart nedsatt muskel
styrka i handen. 

Kvinnor är som regel kortare än män. För människor som är korta till växten finns sällan 
hjälpmedel som underlättar arbetet, utan de tvingas ofta att arbeta i besvärliga och belastande 
ställningar. Män och kvinnor som är lika långa kan utsättas för olika belastningar när de ska 
lyfta ett och samma föremål. Det beror på att en kvirma har längre rygg än en man och oftast 
mindre muskelmassa. Kvinnans ländrygg utsätts därför för större belastning." (/8/ sid 24). 

I träindustrin är det inte alls känt att kvinnomas arbetssituation är, som den skildras i den 
ovan citerade kartläggningen. Det verkar speciellt angeläget att börjar se ett samband mellan 
kvinnans ergonomiska förutsättningar och utformningen av verktyg, arbetsplatser och arbets
metoder i en av män för män skapad verkstad. 
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8.3 Mätning av arbetsbelastning med "RULA-metoden" 

RULA, Rapid Upper Limb Assessement, eller fritt översatt "en snabb metod för att värdera 
överkroppens belastning", har utvecklats vid University of Nottingham's Institute for 
Occupational Ergonomics i England. 

Metodens utformning möjliggör att även personer som inte är specialister inom området 
ergonomi kan tillämpa den. Avdelningen för Industriell Arbetsvetenskap vid Linköpings 
Tekniska Högskola har tagit upp och bearbetat metoden, som har tillämpats med gott resultat 
inom verkstadsindustrin /9/. 

Varje rörelse av överkroppen bedöms efter ett system där poängtalet ökar med rörelsemas 
ergonomiska svårighetsgrad. Lätta och ergonomiskt riktiga rörelser ger låga poängtal medan 
rörelser i riskzonen ger höga poäng. Dessutom ges tilläggspoäng för belastningsfrekvens och 
rörelser med last. 

Videofilmning är ett utomordentligt hjälpmedel eftersom bilder/rörelser kan fiysas. Det 
underlättar bedömningen. I inlämingsfasen kan en gradskiva vara till hjälp. Den läggs på den 
fiysta bilden för att mäta arbetsrörelsemas vinklar. Med lite träning går det sedan att bedöma 
vinklama med blotta ögat. 

Efter avslutad mätning^edömning av överkroppens rörelser tar man fram det slutgiltiga 
poängtalet med hjälp av tabeller och visar resultatet i fyra olika åtgärdsnivåer: 

Nivå 1 1-2 poäng Arbetsmoment är acceptabelt. 

Nivå 2 3-4 poäng Arbetsmoment bör undersökas vidare. Förändringar kan 
vara nödvändiga. 

Nivå 3 5-6 poäng Arbetsmomentet bör inom den närmaste framtiden ses 
över och lämpliga åtgärder vidtas. Risk för belastnings
skador föreligger. 

Nivå 4 7 poäng Arbetsmomentet bör genast ses över och åtgärdas. Hög 
risk för belastningsskador föreligger. 

Vid bedömning av en enskild spackelarbetsplats med RULA-metoden, utförd av Trätek-
personal, visade sig resultatet ligga på nivå 7, d v s "hög risk för belastningsskador 
föreligger". Bland berörd personal var flera personer (flest kvinnor) opererade i handleden, 
vilket bekräftar undersökningsresultatet. 

Genom sin enkelhet kan RULA-metoden tillämpas av arbetsledare och viss personal, som 
därigenom kan lära sig hur arbetet bör utföras med minsta möjliga belastning och skaderisk. 
Förbättringar i arbetssättet/metoden eller av arbetsplatsen kan inriktas på att eliminera 
olämpliga rörelser och belastningar. 

Det är viktig poängtera att RULA-metoden inte är ett verktyg vars resultat exakt beskriver 
vilken åtgärd som bör vidtas. Metoden ger snarare en fingervisning om vilka arbetsmoment 
som bör ses över, och varför. Resultatet av den generella utvärderingen kan sedan användas 
till att förbättra de arbetsmoment i vilka uppenbara risker för belastningsskador föreligger. 
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överarm 

20° " 20 >20° • 

Ti l lägg för +1 Höjd axel Sidlyft arm +1 

Avdrag för -1 Stödjande ställning, armens vikt tas 

upp av armstöd eller lutas mot yta. 

Underarm 

0°-60° 

Ti l lägg för +1 Arbete tvärs kroppens 
mittlinje eller i sida 

1 "̂^ +1 1 

/ r t iJv 

Figur 32. RULA-metoden. Analys av överarmen och underarmen med hjälp av en 
fördeflnerad arbetsställning /9/. RULA-metoden stöder de krav på säkerhet och hälsa i 
arbetet som framställs i EG-direktiv (90/27O/EEC). 
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8.4 Exponering för damm 

Trä- och slipdamm är ett problem ur såväl produktionsteknisk som ur arbetsmiljösynpunkt. 
Damm kan också antändas och, med viss koncentration av luft, till och med explodera. Under 
slipningen uppstår elektrostatiska laddningar till följd av friktion mellan trämaterialet och 
slipverktyget. Det gör att dammet binds t i l l godset, slipmaskinen och de personer som 
kommer i kontakt med godset. Därför är det viktigt att slipmaskiner och transportutrustningar 
är jordade, dvs anslutna till jord via en kraftig kopparledning (maskinens skyddsjordning är 
otillräcklig). 

8.4.1 Trädamm 

Vid lagning med plugg eller båtar bildas och sprids trädamm vid ingrepp med borr eller fräs-
verktyget i träunderlaget. Spånor och trädamm kan med lämpliga spånhuvar ledas bort via ett 
spåntransportsystem. Ibland saknas spånhuvar då dessa anses begränsa personalens möjlighet 
att orientera verktyget till det ställe som ska lagas. På slipade detaljer är det vanligt att ett 
tjockt lager trädamm har samlats på detaljemas fram- och bakkant, och det kan även finnas 
ansenliga mängder damm på detaljemas över- och undersidor. Damm skakas loss när det-
aljema hanteras i samband med pluggning och spackling och kan då vara ett arbetsmiljö
problem. Generellt sett behöver inte trädamm vara ett problem, om pluggning utförs /ore en 
första träslipning. 

Damm från träbearbetningen kan på olika sätt elimineras genom rätt utformade spånhuvar 
och rätt dimensionerat luftflöde i kanaler och slipmaskiner. Slipmaskiner måste också 
dammsugas med jämna mellanrum, så att inte trädammet packas i dess sugmunstycken. Det 
är också lämpligt att staplar med detaljer dammsugs, så att inte trädammet sprids till andra 
arbetsplatser. 

Hygieniskt gränsvärde för trädamm är 2 mg/m' (AFS 1993:9). Trädamm betecknas som 
cancerframkallande (vid främst möbeltillverkning har viss risk för näscancer påvisats) / I O/. 
Vid planering av nya anläggningar eller ombyggnad av gamla ska eftersträvas att exponering
en för trädamm under en arbetsdag blir godtagbar med hänsyn ti l l en tidsvägd 
genomsnittshalt av 1 mg/m'. 

kutterspåna 
= 10 mm 

sägspäna 
= 0,5 mm (500 Â m) 

•y7f 
y^. 7 ' s p å n a , slipning längs 
^^^y^^^^y/ fiberriktningen 

damm 
0-10;im 

" 0 = 0,1 mm (lOOA^m) 

Figur 33. Några jämförande bilder på hur stora olika träpartiklar är. Bilden är hämtad ur 
Träte ks Handledning för en bättre arbetsmiljö /II/. 
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Vid bedömning av damm från impregnerat virke måste hänsyn tas t i l l de ämnen som ingår i 
impregneringsmedlet. Halten av sådant ämne, med angivna gränsvärden, värderas genom 
analys av trädammet eller genom beräkningar med avseende på halten av impregnerings-
medel i virket. Om denna halt inte kan värderas tillämpas ett gränsvärde av 0,5 mg/m'. 

8.4.2 Slipdamm 

Vid manuell slipning och slipning med handverktyg eller maskin som, trots inkapsling 
och/eller punktutsug, sprider damm ska andningsskydd användas. Damm kan framkalla 
allergi och överkänslighet. 

Figur 34. Bilden visar en luftdriven linjär slipmaskin med fram- och återgående rörelse, 
(STEABi Västervik AB) 

Det är vanligt att spacklade detaljer slipas efter torkning. Vid manuell slipning används luft-
eller eldrivna, oscillerande slipmaskiner av en typ som på grund av sin form och ljud kallas 
groda eller slipgroda. Dessa finns i olika storlek och tyngd och har gemensamt nackdelen att 
de sprider damm. Vid långvarig användning kan de också orsaka vibrationsskador, s k vita 
fingrar. I viss mån kan dessa nackdelar elimineras genom val av en maskintyp som har 
dammutsug i slipplattan och som genom speciella gummilager ger starkt reducerade vibra
tioner. Även slipning med slippapper fastsatt på klossar eller som hålls i handen förekommer 
allmänt; t ex i spår, hörn och på kanter och rundningar där slipmaskin inte kan användas. 

Damm som bildas vid manuell slipning av spackel består av mycket små partiklar som har 
förmågan att sväva och förflytta sig i arbetslokalen. Det är lätt att se när slipningen sker på 
arbetsbord som saknar utsug och personalen ibland kan likna gamla tiders mjölnare. Manuell 
slipning bör ske i slipboxar av samma typ som sprutboxar med s k torrfilter. 
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Figur 35. Bilden visar ett torrfilter samt en torrfilterbox. Beroende på storlek insugs mellan 
1,2-4,1 mVsek, (Greiff industrimiljö AB Motala). 

Vid slipning av långa detaljer som kräver stort utrymme, t ex lister och dyl, kan slipbord med 
avsug användas. Sugeffekten vid slipbordet förbättras genom montering av en kåpa, i vilken 
lämplig belysning monteras. 

b) 

\ 

Figur 36. a) Ventilerat arbetsbord som är avsett för slipning, limning, spackling mm. Höjden 
är steglöst reglerbar manuellt (med vev) eller motordrivet (700 -1000 mm). Bordet är ut
format så att det medger sittande arbete, b) Monterad kåpa förbättrar sugeffekten. Belysning 
medfullfärgsrör kan monteras på. Kåpan avskärmar även olika arbetsplatser från varandra, 
(Gr eiff industrimiljö AB Motala). 

Hygieniskt gränsvärde för totaldamm är 10 mg/m' och för respirabelt damm 5 mg/m'. Vissa 
spackel är av typ två-komponent och räknas till härdplaster. Hygieniskt gränsvärde för sådant 
damm är 3 mg/m' (se vidare kap. 5.2.2). 

Förekomsten av slipdamm har undersökts i samband med manuell och maskinell slipning av 
trä och UV-härdande akrylat l\2l. I denna konstateras att: respirabla dammpartiklar (28% av 
totaldammet innehöll partiklar med diameter < 5/.̂ m) fanns även när totaldammhaltema var 
låga (0,4 mg/m^). 
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Nya UV-härdade spackelmassor kan innehålla ämnen vars risker inte är helt kända. Därför är 
det viktigt att användaren skyddar sig på bästa möjliga sätt. 

8.5 Arbetsmiljön och risker vid valsspackling 

När lösningsmedelsbaserat spackel används avdunstar en stor mängd lösningsmedel både 
från spacklet på valsama och från det spacklade godset. Valsspackelmaskiner bör därför stå i 
välventilerade kabiner. Detta är inte alltid möjligt eftersom man måste kunna se hur spacklet 
uppför sig på valsama, för att vid behov snabbt kunna justera raklama och spacklets konsi
stens. När inkapslingen utgörs av ventilerade kåpor eller punktutsug måste \? i lufthastighet 
användas. Annars avdunstar lätt för mycket av det lösningsmedel som ska hi la spacklet vått 
och smidigt. När maskinen rengörs kan luftflödet ökas och särskilda punktutsug tas i bruk. 

Valsspackling med vattenburet spackel innebär inga speciella arbetsmiljöproblem. I dessa 
spackel ingår endast små mängder flyktiga ämnen, vilka bmkar vara harmlösa. Man måste 
dock veta vilka ämnen som ingår och vilka risker de har så att lämpliga skyddsåtgärder kan 
vidtagas. 

Under valsspackling och vid rengöring av valsmaskiner föreligger stor risk för klämskador. 
Kontrollera att maskinen har ett godkänt nödstopp med "runt-om-ftinktion" och att den t ex 
med en nödstopplina kan stoppas fi-ån flera olika platser i arbetslokalen. 

8.6 Exponering for kemiska ämnen 

Samtliga förekommande typer av lim och spackelmassor innehåller kemiska ämnen. Flera av 
dessa kan, vid felaktig hantering, akut eller efter långvarig exponering förorsaka ohälsa. 
Farligast är produkter som innehåller cancerframkallande, sensibiliserande ämnen. Nedan
stående redovisning är inte komplett och ska därför endast betraktas som exempel på farliga 
ämnen och deras kända risker. 

8.6.1 Smältlim 

Smältlim kan vara baserade på aminohartser (karbamid- och/eller melaminharts), som vid 
smältning avspaltar gasen formaldehyd (klassificeras som cancerframkallande). 

8.6.2 Vattenburet spackel 

Vattenbaserade spackel innehåller som regel inga ämnen vilka betraktas som allergifram-
kallande eller sensibiliserande. Man måste dock noga granska det varuinformationsblad som 
sammanställts om respektive produkt. 

8.6.3 Lösningsmedelsbaserade spackel 

Lösningsmedelsbaserade spackel innehåller små mängder organiska lösningsmedel, t ex 
aceton, etanol, butylacetat. Det varuinformationsblad som följer respektive produkt ger 
anvisningar om de säkerhetsåtgärder som måste vidtas vid användningen. 
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8.6.4 Två-komponentspackel 

Två-komponentspackel är vanligtvis av typ polyuretan eller polyester. Härdaren t i l l poly-
uretanspackel (även kallat uretanspackel) innehåller isosyanat av typ MDI och/eller TDI som 
är sensibiliserande (TDI klassificeras även som cancerframkallande). Såväl inandning av dess 
ångor som hudkontakt med limmet ska undvikas. Polyesterspackel innehåller lösningsmedlet 
styren, vilket har ett lågt hygieniskt gränsvärde. God ventilation, som är anpassad ti l l arbets
platsen, ska finnas där dessa ämnen hanteras. *) 

8.6.5 UV-härdande lack och spackel 

UV-härdande spackelmassor och ytbehandlingsmaterial för trä förekommer främst i två olika 
typer. Dels akrylatsystem, som är vanligt förekommande, och dels polyestersystem som f n 
inte används i Sverige. 

Akrylatsystem består av en prepolymer, dvs bindemedlen, t ex polyester-, polyuretan- eller 
epoxiharts med reaktiva akrylatändgmpper samt multifiinktionell akrylatmonomer, vilket 
ftmgerar som lösningsmedel och fömätare samt fotoinitiator. När lacken eller spacklet 
bestrålas med UV-ljus startar en kedjereaktion som inom loppet av någon sekund härdar ett 
tunt lackskikt. Hos UV-härdande spackel, som inte är transparenta och appliceras i tjocka 
skikt, sker reaktionen i två steg. UV-ljuset startar härdningsreaktionen i spacklets yta, som 
genom inverkan av värme fortsätter tills härdaren är förbrukad (vanligtvis från några timmar 
ti l l ett dygn). För att uppnå denna reaktion, måste spacklet före användningen tillsättas en 
härdare, vilken innehåller isocyanat eller annat reaktivt ämne. 

Färgfabrikantema använder olika typer av akrylatmonomerer och härdartillsatser, varför 
användaren noga måste studera det varuinformationsblad, som ska finnas vid fabriken innan 
en ny produkt tas i bruk. *) 

Akrylatmonomerer, fotoinitiatorer och isocyanter är kända för att vara sensibiliserande och 
kunna framkalla allergi. 

*) Föreskriften AFS 1993:4 Härdplaster gäller på arbetsplats där mer än 500 g härdplast (t ex 
lim och spackel) används per person och år och/eller antalet hanteringstillfallen, per person 
och år, är mer än tre /12/. 

8.7 Exponering för lösningsmedel från vakuumimpregnerat virke 

Vid tillverkning av fönster är det vanligt att samtliga, eller för klimat utsatta delar i karm- och 
båge, vakuumimpregneras. Vid impregneringen används lacknafta som bärare av de ämnen 
(fungicid) som ska skydda virket mot röta och svampangrepp. 

För att lacknafta snarast efter impregneringen ska lämna virket sker avdunstningen i särskilda 
torkrum, där cirkulerande varm luft påskyndar processen. Det kan ta något eller flera dygn, 
beroende på virkets dimension och hur djupt impregneringen har trängt in. 

Det är dock ofrånkomligt att viss mängd lacknafta finns kvar i virket vid lagning eller spack-
ling. Mängderna är i regel så små att de inte förekommer i mätbara koncentrationer, om tork
ningsförloppet varit normalt. Risk för hög exponering finns i de fall torkningsprocessen inte 
skett på rätt sätt, avbrutits eller påskyndats. Genom yrkeshygienisk kontroll, dvs genom 
mätning av luftföroreningar, kan man förvissa sig om i vilka koncentrationer lösningsmedel 
förekommer på arbetsplatsen och om åtgärder bör vidtas. 
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9. Slutsatser till den första delen 
Kortfattat redogörs för innehållet av rapportens första del. Det belyses de första tre av 
kartläggningens fyra huvudområden: 
• Träunderlaget, lagnings- och ytutjämningsmaterial med dess egenskaper. 
• Manuella och maskinella lagningsmetoder - även relaterade ti l l olika industrier. 
• Arbetsmiljö, arbetsplatsergonomi och arbetsskadestatistik 

• Arbetsplatser för spackling, lagning och pluggning ska bedömas utifrån ett helhets
perspektiv där man tar hänsyn till alla berörda arbetsplatser. Kartläggningen visar att det 
finns ett direkt samband mellan inköpt yirkeskvalitet och arbetsinsatsen vid arbetsplatser 
för spackling, lagning och pluggning. Ökad arbetsinsats tyder på att företagen köper in 
råmaterial som är behäftat med fel. Vid avsaknad av mottagningskontroll slussas dessa 
detaljer vidare i produktionen och ger merarbete vid bl a arbetsplatser för spackling, 
lagning och pluggning. 

Även bearbetning av virket (sågning, hyvling, fräsning och transport) ska ske med 
omsorg för att undvika ytdefekter som kräver efterarbete med spackling eller lagning. 

Genom kvalitetsstyrning förbättras företagens finansiella situation och operatörerna kan 
fä avlastning. Ett bra samarbete mellan produktionsenhetema och inköpsavdelningen på 
företaget samt definierade krav på leverantörer ska kunna reducera följdkostoadema. 

• Spackelmaterialets egenskaper som vidhäftning, härdning, torkning, seghet och 
insjunkning påverkar såväl arbetsinsatsen för spackling och lagning som ytans kvali-tet. 
Materialegenskaper påverkar även arbetsmiljön. Därför ska arbetsplatsen utformas så att 
personalen ej utsätts för damm och lösningsmedel vid påföring och utjämning av 
spackel. 

• Trämaterialets egenskaper skiljer sig från spackelmassans. Därför bör det övervägas 
om inte lagning med "båt" eller pluggning är ett alternativ som kan vara lika eller mera 
ekonomiskt än just spackling. Samtidigt undviks exponering av lösningsmedel och 
kemiska ämnen. 

Det finns beprövade maskiner för lagning och pluggning som har en mycket snabb 
lagningstakt. Lagningar sammansmälter väl med trämaterialets naturliga struktur vilket 
är av fördel vid tillverkning av klarlackade, vaxade eller oljade detaljer. 

• Handredskap som kommer ti l l användning vid isättning och utjämning av lagnings
stället bör väljas med omsorg för att undvika spänningar och värk i handen, handleden, 
underarmen och axlama hos operatören. Tyvärr hittades inga bra ergonomiskt utformade 
handverktyg för manuell spackling i samband med kartläggningen. 

• Några automater för en eller flersidig spackling av detaljer till dörr-, fönster-, list- och 
limfogsindustrin samt golvtillverkare är i produktion. Ett system är speciellt framtaget 
för att spackla radier och profilerade detaljer till dörrindustrin. Även mindre spackel
automater för bredspackling har installerats i planmöbelindustrin. 

• En datasökning av Arbetarskyddsstyrelsen på uppdrag av Trätek visar att upp ti l l 200 
sammanhängande sjukdagar förekommer. Vid samtal med personal vid arbetsplatser för 
spackling, lagning och pluggning framkom att värk i handen, handleden, armen, axlama, 
nacken och ryggen förekommer ofta. Operationer av handleden är heller inget ovanligt 
vid dessa arbetsplatser. 
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En enkätundersökning bland ca 60 träindustrier tyder på att just fönster- och dörr
industrin har de flesta problemen på arbetsplatser för spackling och pluggning. Man 
använder mellan ett och fem olika sorters spackel. Dessutom är den ergonomiskt sämsta 
spackelspaden (Japanspaden) den som används mest. Detta, i samband med andra 
arbetsplatsproblem, leder ofta t i l l kroppsbesvär hos operatörema. 

I dörrindustrin är det mellan 2 - 32% av de kollektivanställda (i genomsnitt 5%) som 
till och från sysslar med spackling, lagning och pluggning. Ca 40% (vid enskilda företag 
ännu fler) av dessa är kvinnor. 

I fönsterindustrin är det mellan 3 - 14% av de kollektivanställda (i genomsnitt 8%) som 
till och från sysslar med spackling, lagning och pluggning. Ca 70% (vid enskilda företag 
upp ti l l 100%) av dessa är kvinnor. 

Kvinnor är mer utsatta för beiastningsskador visar en undersökning av kvinnliga 
montörers händer som utförts av Lindholmen Utveckling AB. Orsaken är att kvinnor 
enbart har 60 - 70% av mäns kraft i handen. De har oftast mindre händer än män och 
måste därför arbeta hårdare när de använder samma verktyg. Gravida och äldre kvinnor 
har dessutom klart nedsatt muskelstyrka i handen. 

Kvinnoma arbetar på arbetsplatser och med handredskap som är utformade av män för 
män. De drabbas därför snabbare och hårdare när de står och spacklar, lagar eller pluggar 
långa perioder. 

Samtal med arbetsledare på företagen visar att det ej är känt att kvinnor lättare kan 
drabbas av belastningsskador p g a ovan nämnda förutsättningar. Kvinnor sägs vara 
tåligare, har lättare att upptäcka defekter och har en bättre "känsla" för materialet än sina 
manliga arbetskolleger. De gör ett mycket bra arbete. 

Ergonomiska arbetsplatsstudier med hjälp av videofilmning, t ex Rula-metoden, kan 
vara till god hjälp för att uppmärksamma och undvika arbetsrörelser i riskzonen. 

Hälsorisker vid exponering av damm, lösningsmedel och kemiska ämnen som 
uppstår vid arbete med material för lagning och spackling ska leda till att förse arbets
platser med lämpligt hjälpredskap och skyddsutrustning; t ex handskar, andningsmask, 
frånluft, frånluftsfilter, lämpliga arbetsbord, tillgång ti l l information om risker vid 
användning av produkter för lagning och spackling. 

Det är lönsamt att förbättra spackelarbetsplatser. Företagens framtida kostnader 
kring dessa kan därmed reduceras. Vid en arbetsplatskostnad på 250 000 SKr per person 
och år är sjukskrivningar mycket kostsamma för företagen. Samtal med berörd personal 
vid dessa arbetsplatser ger intryck av att situationen kan jämföras med ett isberg - de 
flesta kostnader är ej synliga. 

Genom arbetsplatsförbättringar i dag kan såväl sjukskrivningar som kostnader för 
ersättare och deras upplärning reduceras. Personal som trivs vid sina arbetsplatser gör 
också ett bättre arbete vilket antagligen höjer produktemas kvalitet. 
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Lagning och spackling av träprodukter 

Del II 
alternativa metoder och utvecklingsmöjligheter 
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10. Lagnings- och spacklingsmetoder under utveckling 
Synen på träprodukter ändras genom åren. Det är inte enbart tekniska möjligheter och trender 
som styr produktemas utseende utan även råmaterialets tillgänglighet och pris. Att bevara 
träets naturliga växtstmktur, t ex kvistar, och behandla dess yta med vax, olja eller lack 
accepteras när ekologiskt tänkande influerar möbeldesign och därmed tillverkningen. 

Ökade krav på företagen att reducera utsläpp av lösningsmedel och förmaldehyd m m på
skyndar utveckling av altemativa metoder och material för lagning, spackling och pluggning. 
Vid framtagning av altemativa lagningsmaterial måste dock beaktas att trä är ortotropt. Här 
nedan redovisas i korthet några intressanta utvecklingar. 

10.1 Test med konisk träplugg 

Österreichisches Holzforschungsinstitut i Wien ÖHFI, har testat en speciellt utförmad trä
plugg /14/. Med ett speciellt verktyg är det möjligt att tillverka såväl en plugg som ett borrhål 
vars översta del planar ut till 15°. Borrhålet liknar således ett försänkt skruvhål. Dess sneda 
kant ger en bättre kontaktyta än en cylindrisk plugg, och lagningen kan dessutom göras 
nästan osynlig, om pluggen är av samma träslag, kulör och stmktur som underlaget. 

a) 

Figur 37. Lagning av dörr- och fönsterdetaljer med hjälp av plugg. Bild a) visar en vanlig 
träplugg och bild b) visar den specialtillverkade koniska träpluggen, (ÖHFI Wien). 

Tekniken är unik och visar på några väsentliga fördelar med att undvika öppna ändytor 
mellan borrhål och träplugg. När skador lagas med den av ÖHFI utvecklade pluggen, undviks 
att sprickor uppstår mellan pluggen och borrhålet. Träytoma ligger tätt mot varandra och 
limmet hindrar vatten att tränga in. Runt vanliga pluggar brister ofta färg- eller lackskiktet 
och tränger in i ändytoma, vilket gör att pluggen sväller. Test med upprepade klimatväxlingar 
bekräftar att den koniska pluggen har avsevärt bättre vidhäftningsförmåga än den vanliga 
cylindriska pluggen. 

Den höga hållfastheten av lagningen med konisk plugg, beror till största delen på att den 
koniska formen bildar en stor limfogsyta med enbart längsgående fibrer, jämfört med 
cylindrisk plugg, som maximalt ger längsfiberlimning på 3 av 5 möjliga ytor (2 sidor + 
botten). Dessutom är den koniska pluggens massa/volym upp till 50% mindre, jämfört med 
en cylindriskt plugg med samma lagningsdiameter. 

Trots goda testresultat har träindustrin i Österrike inte visat något större intresse för denna 
teknik, och troligtvis bedömer de österrikiska maskintillverkama att hemmamarknaden är för 
liten för att de skall utveckla metoden. Likväl bör det finnas tillämpningar där den koniska 
pluggens egenskaper har fördelar. 
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Figur 38. Testresultat från prov med konisk respektive vanlig, cylindrisk träplugg efter 
upprepade klimatväxlingar. Provkropp G 22 visar det ytbehandlade lagningsstället med 
koniski träplugg. Provkropp G 29 visar det ytbehandlade lagningsstället med vanlig 
träplugg, (ÖHFI Wien). 

10.2 Limsprutmetoden 

I Tyskland har två nya lagningsmetoder utvecklats. De går ut på att pressa lim i sprickor och 
skador i eller runt lösa kvistar för att limma dem vid underlaget. Med denna metod behöver 
man inte borra bort lösa kvistar och skadeställen och den urspmngliga träytan bevaras, vilket 
möjliggör ytbehandling med klarlack, vax och olja. Metodens största användning beräknas 
finnas vid sågverk, hyvlerier och i kistindustrin, men även i snickeribranschen. 

System AST-FIX är utformad som en pistol, som har en fast monterad limbehållare med 
integrerad gummisäck. AST-FIX har funnits på marknaden sedan år 1990 och utvecklades av 
en golvtillverkare. Det är mobilt och kan monteras på ett stativ över en transportbana eller ett 
bord. Det kan också användas som påbyggnadsdel för luftdrivna borrmaskiner eller slag
borrmaskiner av typ HILTI. Då säcken utsätts för tryckluft avger den lim via ett litet rör i 
pistolens munstycke. Pistolens munstycke pressas mot t ex en lös kvist så att dess tämings-
ring täcker hela kvisten. 1 kombination med tryck och vibration skakas och pressas limmet in 
i alla springor mnt kvisten eller skadan. Proceduren tar bara några sekunder. Pistolen lyfts 
bort och nästa skada kan behandlas. 

Limmet, som är vattenlösligt, far torka över natten varefter lagningsstället kan bearbetas, t ex 
med hyvel, fräs eller slipmaskin. Lagningen sägs vara i det närmaste osynlig och kan betsas, 
klarlackeras eller målas. Efter torkning är limmet vattenfast. Det har bra elasticitet, vilket är 
en fördel med tanke på träets rörelser. Försök pågår att förkorta limmets torktid med mikro
vågor. 

Limmet är tixotropt och har en viskositet på mellan 300 - 700 mPa/s. Då det utsätts för 
vibrationer blir det ännu tunnare och därmed ökar dess krypförmåga. Denna egenskap 
utnyttjas genom en luftdriven vibrator som svänger ca 80 ggr/sek. 

Utmstningen är enligt tillverkaren lätt att rengöra. Då metoden används kontinuerligt behöver 
pistolen endast placeras i ett vattenbad över natten samt ges en grundlig rengöring (ca 15 
minuter) varje vecka. 
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Figur 39. AST-FIX pistolen med en lagad och fixerad löskvist. Pistolens munstycke med 
tätningsring syns tydligt. Även en AST-FIX pistol monterad på ett arbetsbord visas, (Schotten 
und Hansen Maschinen GmbH, Murnau). 

En produktanpassning av den ovan beskrivna metoden resulterade i Systemet Wehrmann 
där snabbhärdande smältlim används. Trädetaljema kan därför efter försegling av skadestället 
direkt staplas eller vidarebearbetas. 

Smältlimmet pressas under högt tryck och med hög temperatur i sprickor och skador runt lösa 
kvistar mm. Den höga smälttemperaturen möjliggör, enligt tillverkaren, skärande bearbetning 
av lagningsstället utan risk för klibbiga limrester på verktyget eller maskinen. 

Utvecklingen pågår. Systemet Wehrmann ska anpassas till lim som även är lämpligt för lag
ning av trädetaljer för utomhusbruk. 

10.3 Försök med ortotropt material 

Trä har olika egenskaper i olika riktningar, beroende på dess uppbyggnad av långsmala celler. 
Detta innebär att trä i huvudsak är ortotropt. De kvistlagningsmaterial som nu används i 
fönster och andra snickerier har samma egenskaper i alla riktningar, dvs de är av isotropt 
material /13/. 

Förekommande kvistlagningsmaterial appliceras för hand efter att kvistarna borrats ur. Detta 
är en tidsödande och kostnadskrävande arbetsoperation. Det är dessutom svårt att undvika 
exponering för de hälso- och miljöfarliga ämnen som polymera bindemedel (plaster eller 
formbara material) innehåller. 
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Försök utförda vid Trätek i Skellefteå bygger på idén att kvistlagningsmassa strängsprutas 
genom ett bredslitsmunstycke, där armeringsfibrema läggs in i samma process. En kamera 
läser av var kvisten finns och en robot borrar ur den. Kameran läser av fiberriktningen intill 
urbormingen och roboten lägger in kvistlagningsmassa med rätt fiberriktning. Fördelen är att 
kvistlagningen är arbetsmiljövänligt, kostaadseffektiv och att alla lagningar blir lika. 

Vid försöken användes uretan som lagningsmassa vilken armerades med 0,45 mm glasfibrer 
för att öka styvheten och brottgränsen samt minska brottöjningen. 

Upprepade ftikt- och torkcykler genomfördes. Mikroskopiska undersökningar av lagningarna 
visade att uretan är olämplig, eftersom den bildar gasblåsor vid kontakt med fukten i träet. 
Försöken visade även på svårighetema att anpassa lagningsmaterialet till träets fukt och 
torkrörelser (vilka uppgår t i l l 15% tvärs träets fiberriktning). 

En preliminär kontroll av orsaken visar att borrhålet i virket ej beter sig som förväntat vid 
uppfiikming och uttorkning. Det bör dock vara möjligt att modifiera kvistlagnings-materialet 
om rörelsemönstret för borrhålet bestäms. 

TA 

Figur 40. Fotografi som visar ett lagningsställe under mikroskop. Man ser tydligt 
luftbubblorna som bildas när lagningsmaterialet får kontakt med fukten i träet. 
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11. Alternativa material och metoder 
Att spackla och plugga skador på trä är tidskrävande och därmed dyrt. Detta har drivit på 
utvecklingen av alternativa metoder för lagning och ytutjämning av träytor. I kombination 
med utveckling av nya, slitstarka material och bättre lim samt ökat tekniskt kunnande, 
utvecklas även metoder som inte kräver någon pluggning och spackling. 

11.1 Yttäta spånskivor 

Spånskivor med täta ytskikt är ett alternativ för att undvika spackling. Det finns skivor som är 
belagda med olika tjocka folier av plastimpregnerat papper (90 - 120 gram) som ytbehandlas 
efter finslipning. En variant är spånskivor belagda med tunn melaminfolie. Spånskivor med 
sådan beläggning används i ökad omfattning vid tillverkning av möbler och inredningar. När 
folien är tjockare än 0,5 mm kallas den (något oegentligt) för laminat. Användningsområdet 
är då främst slitytor på t ex arbetsbänkar i kök. 

Figur 41. Bilden visar två spånskivor som är belagda med grunderingsfolie av papper. Den 
vita är på 120 gram och den svarta på 90 gram. 

11.2 Membranpressning 

Membranpressade detaljer tillverkas främst till planmöbelsindustrin. T ex köks- och möbel
dörrar, dörrspeglar, takpaneler. Ytbeläggningsmaterial, kämmaterial och limmer som kommer 
till användning är snarlik tekniken för ommantling och foliering. Vid membranpressning 
beläggs dock enskilda profilerade detaljer med folie eller fanér (i övrigt se punkt 11.3). 

11.3 Ommantling / Foliering 

Lister, foder, fönsterbröstning m m kan beläggas runtom med folie eller fanér. Materialet i 
dessa produkter kan vara massivträ av lägre kvalitet, spånskiva, MDF-skivor mm. Omman-
tlade produkter används mest inom byggbranschen, av husfabrikanter, köksindustrier samt i 
någon mån inom möbelindustrin. Några exempel är byggnadslister, ljusramper, krönlister och 
möbelben. Metoden visar på möjligheter som kan minska behovet av spackling och lagning. 

Trä som ska ommantlas får ej vara feta, varför t ex furu är ett olämpligt material. Lämpliga är 
asp, bok, gran och exotiska träslag såsom koto och abachi. Användning av sämre virkes
kvalitet är möjligt då mindre defekter täcks av folien eller faneret. De tunnare folierna kräver 
nästan kvistrent virke. 
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Ommantlingen sker i maskiner med hjälp av ett stort antal fjäderbelastade tryckrullar, som 
stegvis sveper folien eller faneret runt detaljen. Olika slags pappers- och plastfolier före
kommer, t ex tryckta mönster som väl överensstämmer med olika träslag. Faner är samman
fogade ti l l längder i rullar. 

a 

Figur 42. Bilden visar en detalj före och efter ommantling, (Werkfoto Klebchemie/HK 5/95). 

Tunna pappersbaserade folier är vanligast. De kan användas för ommantling av komplicerade 
profiler med små radier och kälningar. Enklare detaljer ommantlas med tjockare folie, så 
kallat lågtryckslaminat. Limningen av sådana folier sker med smältlim vid en temperatur av 
ca 200 °C (se även kap. 5.4). Vid ommantling av komplicerade detaljer krävs längre uppstyr-
ning av ommantlingsmaterial och då hålls limmet vid rätt temperatur med het luft. 

Plastfolier tål inte smältlimmets höga temperaturer varför limningen sker med lösnings-
medelsbaserat lim. Om ventilationen på arbetsplatsen då är undermålig finns det risk för 
arbetsmiljöproblem. Plastfolier kan också vara belagda med lim som värms med hjälp av 
varmluft eller IR-strålare, varvid de fixeras på underlaget. 

Med en hastighet på 25 m/min ommantlas 5 000 - 6 000 löpmeter lister per dag. Efter 
ommantlingen sker ändkapning eller kapning till önskade längder. 
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11.4 PUR 555 försegling 

Uretanbindemedlet PUR 555 kan användas för att förstärka urfräsningar i spånskivor. 
Användningsområdet är också kantförsegling av olika skivmaterial. När medlet är på plats 
bildar det ett skikt som efter härdning kan slipas och ytbehandlas /15/. 

PUR 555 har en kort härdtid och lämpar sig för maskinell applicering med upp till 20 m/min. 
Då bindemedlet inte förorsakar någon formförändring av underlagets volym kan det även 
användas för försegling av profilerade ytor. 

Bindemedlet tränger djupt in i trämaterialet och fyller väl ut porer och hålrum, både på kanter 
och plana ytor. PUR 555 innehåller inte lösningsmedel och kan användas i såväl porösa som 
täta träskivor. 

Härdningen sker i reaktion med luftens fijktighet eller med ftiktigheten i träskivan. Vid 
reaktionen mellan ftikt (HjO) och bindemedlet avspaltas CO2, (koldioxid), vilken under 
skumbildning avges ti l l omgivningen. 

a) 

Figur 43. Bilderna visar en spånskiva a) innan PUR 555 har applicerats, b) direkt efter 
påföring och c) slipad efter härdningen, (Werkfoto Klebchemie/HK 5/95). 

64 



Tab. 1 Schraubenauszugskraft IN) aus der Kante 

1. Möbel-
spanplatte 

2. Möbel-
spanplatte 
verdichtet 

3. MDF 
4. MDF ver

dichtet 

* mit PUR 555 

1,05 N 

3,50 N 
1,75 N 

3,65 N 

MDF, verdichtet* 

MDF 

Möbelspanplatte, verdichtet* 

Möbelspanplatte 

Tab. 2 Schraubenauszugskraft [N | aus der Fläche 

" T — I — I — I — I 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Schraubenauszugskraft [N] 

1. Möbel
spanplatte 1,90 N 

2. Möbel
spanplatte 
verdichtet 4,85 N 

3. MDF 4,25 N 
4. MDF ver

dichtet 6,90 N 

* mit PUR 555 

MDF, verdichtet* 

MDF 

Möbelspanplatte, verdichtet* 

Möbelspanplatte 

1 

1 

H H U H I H I I H H H 

1 1 1—1 1—1 1 
0 1 

Schraubenauszugskraft [N] 

Tab. 3 Spanplatten-Querzugfestigkeit [N/mm^ 

1. Möbel
spanplatte 0,23 N 

2. Möbelspan
platte 
verdichtet 2,56 N 

3. Leichte 
Spanplatte 0,04 N 

4. Leichte Span
platte 

verdichtet 0,79 N 

* mit PUR 555 

Leichte Spanplatte^ 

Leichte Spanplatte 

Möbelspanplatte, verdichtet^ 

1 

1 1 
1 2 

Querzugfestigkeit [N/mm2] 

Figur 44. Hållfasthetsprov med skivmaterial som behandlats med PUR 555-metoden. Tab.J 
Sh-uvutdragningskraft (N) ur kanten, Tab. 2 Skruvutdragningskraft (N) ur skivans yta, Tab. 3 
Spånskivornas tvärdragfasthet (N/mm^). (Werkfoto Klebchemie/HK 5/95). 
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12. Utvecklingsmöjligheter och behov av förändringar 
Föreliggande undersökning pekar på ett stort behov av att maskiner, material och arbets
platser för pluggning utvecklas. För manuell spackling gäller att även handverktygen måste 
förbättras, men målsättningen är att denna typ av arbete, så långt det är möjligt, ska ersättas 
av maskinella metoder. På en begränsad marknad krävs ofta branschövergripande insatser för 
att starta utvecklingen av tekniska lösningar. Trätek är den svenska trämekaniska industrins 
gemensamma resurs för forskning och utveckling. 

12.1 Utveckling av verktyg - behov av bättre handverktyg for manuell spackling 

Den s k japanspaden är ett redskap som ur ergonomisk synpunkt inte bör finnas. Som figuren 
visar är det enbart handens fingertoppar som överför armens kraft till kanten av stålbladet. 
Fingrarna, handen/handleden och underarmen avlastas om spackelspaden förses med ett 
ergonomiskt rätt utformat handtag. 

Figur 45. Figuren visar handens grepp om en den s k japanspaden. Man ser tydligt att 
enbart fingertopparna greppar spaden och att knappast någon avlastning sker genom 
tummen eller innerhanden (se även fig. 30. Olika grepp vid användning av de europeiska 
spackelspadarna). 

Olika vägar för utveckling av spackelspadar är möjlig: 

• En annan utformning av spackelspaden som gör aU handen far ett bättre grepp om den. 

• Att stödja fmgrama med speciella inlägg eller lameller som motverka spänningar i handen 
och underarmen. 

• Undersöka om det i annat land har utvecklats ergonomiskt utformade spackelspadar. 

• Studera utformningen på redskap/verktyg för handikappade samt målare och tapetserare. 

• I samarbete med träindustrier låta personalen lämna idéer och medverka till att utveckla 
olika typer av spackel spadar. 
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12.2 Utveckling av arbetsplatser för manuell spackling 

Arbetsplatser för pluggning och spackling är utformade på olika sätt, vilket bl a beror på att 
de är integrerade i fabrikens materialflöde. Vid dessa arbetsplatser krävs vanligtvis utrymme 
för mellanlagring av material som ska bearbetas, torkas eller är fardigbehandlat. Det krävs 
ventilation och frånluft som fångar in de ämnen som avgår vid påföring av spackelmassan 
och det damm som bildas vid slipning av godset. Belysningen ska vara så god att defekter i 
underlaget lätt kan upptäckas. Det ska finnas utrymme för materialtransporter t i l l och från 
arbetsplatserna. 

Placeringen av redskap/verktyg, lim, pluggar och spackelmaterial är viktig. Om möjligt ska 
dessa vara lätt åtkomliga, utan att hindra arbetet. Arbetsplatsen ska vara utrustad med 
arbetsbord som är anpassningsbart för olika långa märmiskor. Det är speciellt viktig med 
tanke på såväl behovet av olika arbetsställningar som vid tillämpning av arbetsrotation. 

Det bör undersökas i vilken omfattning det är möjligt att avlasta armar och leder genom 
installation av olika slags elektriska, pneumatiska eller mekaniska hjälpmedel vid plugg-
borrmaskiner och vid spackelarbetsplatser. Tillämpning av redan känd teknik från t ex 
bilindustrin bör undersökas. 

12.2.1 Exempel på förändrade arbetsplatser för manuell spackling 

Personal vid Trätek har vid besök på företag observerat hur dessa med relativt enkla medel 
har utformat och förbättrat arbetsplatser och arbetsmetoder för pluggning, lagning och 
spackling. Exempel ett till tre visar positiva arbetsplatsutvecklingar och exempel fyra en 
riskarbetsplats. 

Exempel 01: Ett mindre företag som tillverkar fönster 

Operatören sköter listhyveln för fönsterdetaljer och ansvarar för avsyning före spackling 
samt utför nödvändig spackling själv. Detaljer som inte uppfyller ställda krav kasseras eller 
om möjligt används för annat ändamål. 

tas] Csd 

Figur 46. Figuren visar flödet av material vid arbetsplatsen för hyvling, avsyning och 
spackling. 
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För att underlätta slipningen av spacklet är den tryckluftdrivna slipmaskinen (en s k groda) 
upphängd i ett balansblock, som är fastsatt på en rörlig (sväng-)arm. Denna anordning kan vid 
behov svängas åt sidan, vilket ger god rörlighet för operatören under slipningen. 

Figur 47. Figuren visar operatören som hanterar den hängande "slipgrodan " vid 
arbetsplatsen för spackling och slipning. 

Exempel 02: Företag som tillverkar dörrar 

Arbetsplatserna för avsyning, lagning och spackling ligger intill varandra och personalen 
alternerar mellan dessa. För avsyning och spackling har företaget utformat en ergonomiskt 
bra arbetsplats. Arbetsborden kan snedställas efter användarens behov. God belysning med 
snett infallande ljus, s k släpljus, underlättar avsevärt att defekter upptäcks. 

För att underlätta slipning av spackel är den tryckluftdrivna slipmaskinen {slipgrodan), 
monterad på en gejder (skena) och är vippbar. För att skydda operatören är slipmaskinens 
manöverhandtag vibrationsdämpat. 

Figur 48. Figur a) det snedställda arbetsbordet för avsyning och spackling. Figur b) visar 
stationen för slipning. 

68 



Exempel 03: En större tillverkare av fönster 

Spackling var en flaskhals i produktionen och behövde utvecklas. Alla arbetsmoment som 
berör pluggning/lagning, spackling och mellanslipning före ytbehandling har samlats t i l l en 
arbetsplats. 

a) Vid behov pluggas och spacklas detaljerna efter avsyning. 
b) Detaljema läggs på en torkbana som transporterar dem vidare. 
c) Vid nästa station sker avsyning, slipning och vid behov ytterligare spackling. 
d) Detaljerna läggs på en torkbana som transporterar dem vidare. 
e) Vid sista stationen sker en avsyning och vid behov även slipning. I undantagsfall 

finspacklas detaljerna en tredje gång, dock utan ytterligare slipning. 

Vid respektive arbetsplats finns alla redskap och verktyg lätt åtkomliga på snedställda 
hyllplan. Slipmaskiner (grodor) är avlastade och dessutom rörliga i alla led. Transport av 
gods ti l l och fi-ån arbetsplatsen sker på pallar. 

^ ^ 

Figur 49. Flödesriktning för materialet, arbetsplatsens utformning och position för 
operatörerna. 
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Exempel 04: En golvindustri 

Detta exempel är resultatet av en maskinplanering utan hänsyn ti l l operatöremas ergonomiska 
förutsättningar. En skärm hindrar personalen att komma tillräckligt nära transportbanan där 
spackling utförs. Personalen är tvungen att inta obekväma och olämpliga arbetsställningar. 
Följden blir att rygg och skuldror utsätts för onödigt stor belastning. Vid utveckling av arbets
platser vid transportband ska märmiskans anatomiska förutsättningar iakttas. På så sätt för
hindras uppkomsten av arbetsskador. 

Figur 50. Figuren visar operatören i sin dagliga obekväma arbetsställning. Risken för rygg-
och skulderbesvär är stor. 

12.3 Utveckling av halvautomatisk och automatisk spackling 

• Det finns en risk i att låsa sig vid en viss metod, som i detta fall vid manuell eller hel
automatisk spackling. Mellanstora företag har kanske inte behov av, eller ekonomiska 
resurser, att investera i en dyr helautomatisk anläggning. Återbetalningstiden kan bli 
orimligt lång. 

Det finns troligtvis behov av maskiner/utrustningar för halvautomatisk spackling. Det bör 
därför undersökas om utrustning eller redskap för applicering av plastiska fog- och tät-
ningsmassor kan anpassas för lagning och spackling i träindustrin. Om så är fallet kart
läggs genom kontakt med små och medelstora industrier. Samtidigt undersöks vilka 
produkter som behöver spacklas. 

• Manuell spackling innebär stora risker för belastningsskador, varför utveckling av mas
kiner och metoder som minskar sådant arbete är angeläget. Ökad produktion är inte den 
enda anledningen till att spackelmaskiner har utvecklats. En lika stor anledning är att 
företagen vil l undvika ytterligare belastningsskador och motverka arbetssjukdomar. 
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Utveckling av nya maskiner är ofta mycket kostsam. I ett läge där marknadssituationen efter 
lågkonjunkturen inte stabiliserats har de enskilda företagen svårt att satsa riskkapital. Sam
verkan är därför nyckeln t i l l vidareutvecklingen. Den egna kapitalinsatsen minskar, då 
utvecklingskostnaderna fördelas på flera intressenter, samtidigt som samarbetsprojektet 
tillförs stor kompetens och erfarenhet. 

Utveckling av de två svenska maskinerna: Autospack och Funko Profilspackelmaskin, för 
automatisk spackling av dörr- och fönsterkarmar m m, är exempel på ett samarbete mellan 
olika intressenter. Med insikt om dessa maskiners möjligheter och begränsningar kommer 
utvecklingen att forceras, och i detta avseende finns Trätek med i bilden som en partner. 

12.4 Faktorer som kan förbättra arbetsmiljön 

Förekomsten av lösningsmedel i samband med ytbehandling, liksom damm som bildas vid 
slipning av trä och UV-lack, har kartlagts i flera utredningar. Dessa undersökningar gäller 
dock inte arbetsplatser för manuell spackling och slipning, och kan heller inte betraktas som 
avslutade. 

Ständigt utvecklas och marknadsförs produkter med nya eller delvis okända ämnen. Därför 
bör det undersökas och kartläggas vilka ämnen som förekommer i såväl utgångsprodukten 
(spackelmassan) som vid användning och slipning av spacklet. Detta gäller även förekom
mande exponeringsnivåer samt deras eventuella risker i arbetsmiljön (t ex risk för allergi och 
hudeksem). Målsättningen bör vara att lagningsmaterial inte innehåller allergiframkallande, 
sensibilliserande eller ohälsosamma ämnen. 

• Utveckla spackel: 

Spackelmaterialets fysikaliska egenskaper bör kartläggas för att användarna lättare ska 
kunna välja lämpligt spackel- eller lagningsmaterial för sin produktion. 

Kartläggningen bör omfatta egenskaper som applicerbarhet, intraktion på trä och i skade
stället, seghet (skjuvspänning), krympning, torkningsförlopp och hastighet, slipbarhet samt 
tålighet mot ytbehandlingsmedel. I kartläggningen bör även ingå utomhusförsök för att 
avgränsa spackelmassomas lämplighet för klimatvariationer. 

• Utveckla förpackningar: 

Det är sedan länge känt att spackelmassor har viss benägenhet att torka i sina förpack
ningar. Detta beror inte på behållarens täthet innan den öppnats, utan främst på dess 
utformning. Tuber har liten öppning (torkyta), men är svår att återsluta. Innehållet i burkar 
är lätt att använda och dosera (jämför med smörasken), men innehållet torkar snabbt. 
Locket ska vara tätt för att förhindra avdunstning, vilket gör att metallburkar är svåra att 
öppna. Locken blir skadade och förlorar därmed delar av sin funktion. 

Det bör i en utredning kartläggas vilka mängder spackelmassa som används inom en viss 
tidsrymd samt möjligheten för att portionera spackelmassan. 

• Utreda träråvarans inverkan på spacklings- och totalkostnaden: 

Det är idag inte känt vilken inverkan råvarans kvalitet har på spacklingsresultatet och 
därmed dess inverkan på den totala produktionskostnaden. Viktig kunskap för att avgränsa 
lämpliga virkeskvaliteter kan fas genom fallstudier på berörda företag. Noggranna 
kravspecifikationer ställs vid inköp och/eller vid intaget av virket i fabriken. Uppföljning 
sker genom provsorterting av vissa leveranser. Därefter kan kontrollerad spackling utföras 
på provsorterat virke där frekvensen och resultatet av spacklingen bedöms. Därav kan kon-
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kreta slutsatser dras om vilka effekter råvarans kvalitet har på förekomsten av spackling, 
men även på pluggning och den totala produktionskostnaden. 

Målsättningen är att om möjligt säkerställa lämpliga nivåer för virkeskvalitet som är lönt 
att spackla. Utredningen ska hjälpa företag att genom rätt kvalitetskrav styra inköpen av 
virke och på så sätt minska kostnaderna. 

Utreda sjukfrånvarons inverkan på produktionen och företagens följdkostnader: 

I samband med arbetsplatsundersökningen framkom att personalen vid spackelarbets
platser har upp ti l l 200 sammanhängande sjukdagar. Det är även vanligt att operatörerna 
har belastningsvärk i handen, handleden, axlama, ryggen och nacken. Några har opererats i 
handleden p g a värk. I genomsnitt är åldern hos de tillfrågade arbetama hög samtidigt som 
de arbetat lång tid med spackling, lagning och pluggning på företaget. 

Det är förhållandevis många kvinnor som står vid dessa arbetsplatser. Undersökningar som 
gjorts av Lindholmen Utveckling AB, Göteborg visar på att dessa behöver använda mera 
kraft för att prestera samma arbete som män, vilket resulterar i att kvinnor har en lägre 
tröskel för belastningsvärk. Många företag har börjat tillämpa arbetsrotation för att komma 
åt problematiken med belastningsskador p g a enformiga arbetsuppgifter. 

Genom ekonomisk värdering av dåliga arbetsplatser bör kartläggas vilka dolda kostnader 
företagen har och i vilket samband dessa uppstår. Det bör även undersökas vilka möjlig
heter företagen har för att genom förebyggande åtgärder reducera belastningsskador och 
därmed sina framtida kostnader. 

• Utreda användningsmöjligheter för lågkvalitetsråvara: 

Det bör utredas vilket virke som kan ommantlas/folieras. Genom att kalkylera och 
definiera kostnader för kämmaterialet och ommantlingsmaterialet för konkreta 
användningsområden, är det möjligt att upprätta adekvata kravspecifikationer. Dessa 
fordras för att sågverk och trävaruhandlare ska kunna sortera virket efter kundens 
önskemål. Målsättningen med en sådan utredning är också att definiera gränser för 
lönsamheten vid användning av olika virkeskvaliteter samt att kunna rekommendera 
användningsområden. 

12.5 Faktorer som kan förändra tillverkningen 

För att svenska företag även i framtiden ska kurma vara konkurrenskraftiga är det angeläget 
att kartlägga fillverkningsmetoder i jämförbara industrier i Mellaneuropa. Genom analysen 
och tillämpning av dessa erfarenheter borde svensk träindustri kunna stärkas. Dels genom att 
tillämpa hittills okänd teknik och dels genom förbättrad organisation i respekfive företag. 

Kartläggningen kan koncentreras på altemativa metoder för spackling och pluggning samt 
tekniska nyheter och produktionsförbättringar i allmänhet. Den bör även omfatta hur material 
utnyttjas och vilka krav kunden/marknaden ställer på träprodukter. 

Med den vunna kunskapen kan företagen få hjälp med att tillverka rätt kvalitet t i l l rätt pris 
och därmed undvika att tillverka överarbetade produkter. 
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13. Slutsatser av kartläggningens andra del 

Inte alla företag har råd eller behov av att utveckla helt nya arbetsplatser. Det är därför av stor 
vikt att lyfta fram goda exempel på arbetsplatser som förbättrats i produktionen redan i dag. 
Vid företagskontakter som Trätek haft gavs intryck av att de företag som lyckats att ta tillvara 
medarbetarnas färdigheter, kompetens, kreativitet och innovationsförmåga kunnat reducera 
spackling, lagning och pluggning effektivast. 

• Exempel 01 visar på att operatörer som har ett övergripande ansvar och förståelse för hela 
flödet för detaljen också har förmåga att reducera arbetsinsatsen för spackling och lagning. 
Genom målmedvetet urval av detaljerna kan onödigt arbete undvikas (t ex på detaljer som i 
alla fall hade kasserats i ett senare produktionssteg). 

Avlastningsredskap som kan flyttas, t ex balansblock, höjer flexibiliteten på arbetsplatsen 
och avlastar operatören. Men den hjälper också t i l l att undvika skador på produkterna 
genom att handredskap ej behöver ligga på arbetsbordet. 

• Exempel 02 visar att medarbetarnas innovationsförmåga kan resultera i bra arbetsplats
lösningar även med tanke på ergonomi. Ett samarbete mellan arbetsledning och operatörer 
resulterar i att verkliga brister på arbetsplatsern åtgärdas. 

• Exempel 03 visar på möjligheten med självstyrande grupper som underlättar rotation 
mellan olika arbetsplatser, vilket kan reducera administrativa kostnader för företaget 
samtidigt som arbetsuppgiften kan bli mera stimulerande. 

• Exempel 04 visar på bristema vid planering av större anläggningar. Det tas för liten 
hänsyn till operatörens funktion och rörelseförmåga. Arbetsuppgifterna blir lätt monotona. 
Risken för belastningsskador ökas. 

Nya verktyg, ny teknik och/eller alternativa metoder till spackling, lagning och pluggning 
kan tillföra företagen ökade möjligheter att reducerar sina produktionskostnader och att 
undvika hälsorisker för personalen. 

Den koniska pluggen visar avsevärt större vidhäftningsförmåga i lagningsstället än den 
vanliga cylindriska. Produkten är dock inte tillgänglig på marknaden. Tillämpning eller 
vidareutveckling för speciella ändamål kan vara intressant. 

Limsprutmetoden används för att fixera löskvistar vid tillverkning av massit furupanel 
för golv och innertak. Träets naturliga skönhet bevaras. Metoden öppnar möjligheter t i l l 
ytbehandling med klarlack, vax eller olja. Alternativa användningsområden bör finnas. 

Yttäta spånskivor öppnar möjligheten att helt komma ifrån spackling, lagning och 
pluggning. Materialet är mest lämpligt för planmöbelindustrin. 

Membranpresstekniken är ytterligare en möjlighet att förädla produkter utan att använda 
sig av spackling och pluggning. Den ger dessutom möjlighet att använda alternativa och 
billigare utgångsmaterial. 

Att ommantla eller foliera trämaterialier möjliggör eliminering av spackling. Samtidigt 
kan dyra råvaror, som t ex ädelfaner, utnyttjas bättre. Alternativa utgångsmaterial kan 
användas och såväl aluminium, billiga MDF- och spånskivor som mindervärdigt massivträ 
kan brukas som kämmaterial för ommantling och foliering. 
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• Försegling med PUR 555-metoden ger nya och utökade möjligheter att använda grov-
poriga eller med större felaktigheter behäftade kämmaterial för foliering. Tänkbart är att 
förseglingsmassan används som ersätming för spacklet. Det är dock nödvändigt att genom
föra prover för att fä en klar uppfattning om materialets möjligheter. 

• Handredskap som kommer till användning vid spackling är dåligt ur ergonomisk syn
vinkel. Främst japanspaden behöver utvecklas för att avlasta fingertopparna och handen för 
att minska värk och arbetsskador hos operatörema. 

• Utveckling av arbetsplatser för manuell spackling och pluggning berör många faktorer. 
Hänsyn ska tas till belysning, materialflöde, transportvägar, ventilationsmöjligheter, 
utrymme för handverktyg och redskap samt avfall. Men lika viktigt är att arbetsplatsen är 
anpassbar t i l l operatörens storlek och ergonomi. Arbetsytan ska kunna höjas, sänkas och 
eventuellt ge möjlighet t i l l vinkling. 

• Att utveckla nya maskiner är ofta mycket kostsamt. Marknadssituationen i Sverige har 
efter lågkonjunkturen ännu ej stabiliserats. Då enskilda företag har svårt att satsa risk
kapital är samverkan nyckeln till vidareutveckling. Därigenom minskar den egna kapital
insatsen, samtidigt som samarbetet tillför utvecklingsprojektet stor kompetens och 
erfarenhet. 

• Att förbättra arbetsmiljön kan ske på många olika sätt. Spackelmaterialet kan för-bättras 
så att de blir mer användarvänliga utan att tekniska egenskaper, som låg insjunkning 
förändras. Det finns även ett behov av att utveckla förpackningar som är enkla att öppna 
och stänga utan hjälpredskap. Det är viktigt att locken ska vara täta även efter upprepad 
användning. 

• Materialkvaliteten på inköpt virke påverkar produktionskostnadema. Genom att utreda 
sambandet mellan kostnader för inköpt virke (virkeskvaliteten) och tillverkningens följd
kostnader (mottagningskontroll, bearbetning, lagning, spackling och pluggning mm) har 
företagen möjlighet att genom kvalitetsstyming påverka sina tillverkningskostnader. 

• Tillverkningsmetoder i Mellaneuropas träindustrier är intressanta att studera. Här finns 
stor utvecklingspotential. Svensk träindustri kan genom omvärldsbevakning inhämta bra 
förslag till produktionsförbättringar som säkerställer, ger företaget företagets 
konkurrenskraft även i framtiden. 

• Processjämförelser eller benchmarking är en beprövad metod för att snabbt hitta idéer 
och förslag t i l l processförbättringar; genom att studera icke konkurrerande företag som är 
bra på den typ av process man vill förbättra. Man ska dock inte glömma bort att leta efter 
lyckade lösningar i den egna verksamheten. 
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16. Ordlista 

AFS, förkortning för Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling. Varje AFS har ett 
nummer med årtal och en siffra, t ex 1993:9. 

ASS, förkortning för Arbetarskyddsstyrelsen, (se även AFS). 

Accellerator, kemiskt ämne som påskyndar härdningen, (se även Härdare). 

Alkyd och dess modifieringar är huvudbindemedel i de flesta luft- och ugnstorkande färger 
och lacker, liksom i spackel. Alkyd fi-amställs som förädlingsprodukt från naturliga oljor och 
kanske numera oftast fi-ån syntetiska fett- och dikarbonsyror (hartsliknande produkter, s k 
alkydharts). 

Adhesion betecknar bindning eller attraktion mellan molekylerna i två material. Här använt 
om spacklets och limmets förmåga att binda till arbetsstycket (s e även Kohesion). 

Bindemedel är den sammanbindande substansen som ingår i färg, lim, spackel mm. 

Drivningsskador uppstår i samband med avverkning, dvs fällning, kvistning, kapning och 
uttransport av virke i skogen. 

Fotoinitiator (se Initiator) Initiator som startar en kedjereaktion med hjälp av ljus. Vanligen 
UV-ljus med en viss våglängd. 

Fuktkvotsgradient, virke som nyligen har torkats t i l l lägre ftiktkvot är torrare vid ytveden än 
i virkets mittdelar (se figur 04). Ritas de olika fuktkvotema i virkets tvärsnitt in i ett diagram 
så betecknas lutningen/brantheten) mellan dessa fuktkvoterna för ftiktkvotsgradient. 

Fungi (latin) är den botaniska benämningen på svampar. 

Fungicider. (grek-latin: svampdödare) är en grupp kemiska bekämpningsmedel mot 
växtsjukdomar som orsakas av svampar. Fungicider används till sprutning, pudring och 
betning samt för tryckimpregnering av virke. 

Fyllnadsmedel är en tillsats som förbättrar spackels eller lims konsistens och fogfyllande 
egenskaper. Fyllnadsmedlet ska kunna sänka priset på materialblandningen utan att försämra 
hållfastheten eller beständigheten av spackel- eller limfogen. Fyllnadsmedel i sig har sällan 
sammanbindande förmåga. Några exempel på fyllnadsmedel är gips, kaolin, trämjöl, benmjöl 
och nötskalmjöl, (se även Utdrygningsmedel). 

Hygieniskt gränsvärde, betecknar den högsta tillåtna genomsnittskoncentrationen av ett ämne 
i luften i en arbetslokal. Anges antingen i mg/m^ eller i ppm (parts per million). Hänsyn måste 
också tas t i l l andra ämnen i omgivningen. 

Härdare är ett ämne som tillsätts lack, färg, spackel eller lim för att härdningen ska påbörjas 
eller påskyndas, (se även Accelerator). Härdaren kan vara en katalysator eller en reaktions
komponent. 

Initiator kallar man i kemin ett ämne som startar en kedjereaktion (vanligen polymerisation). 
Den utgörs i allmänhet av en instabil förening som lätt faller sönder till fi-ia radikaler, vilka 
sedan startar kedjereaktionen. 

Intra (latin) innanför, inom. 
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Intraktion är benämningen för t ex en vätskas förmåga att tränga in i fast material, som t ex 
virke. 

Ländrygg är den del av ryggen som ligger mellan bröstkorgen och bäckenet. 

Kohesion är en ime sammanhållningskraft, d v s bindning mellan molekylerna i ett 
material/ämne, (se även Adhesion). 

Kompositer är material som är kombinationer av två eller flera grundmaterial och som 
erbjuder önskade egenskaper som materialen var för sig inte har. 

Konditionering i virkestork en mer eller mindre plasticering av virket i torkkammaren 
genom hög temperatur och hög luftfuktighet, för att utjämna spänningar och fuktkvot i virket 
och motverka deformationer efter avslutad torkning. 

Krypning, kallas även kallflytning (eng. creep). Fenomenet är att lim vid långvarig 
belastning i viss utsträckning kan ge efter, utan att väsentligt förlora sin hållfasthet. 
Fenomenet krypning är särskilt kännetecknande för termoplastiska lim, (som mjuknar eller 
flyter vid uppvärmning), t ex smältlim. 

Monomer (se Polymerer). 

Motorik betecknar musklers rörlighet, rörelseförmåga. 

Ortotropi (av -orto- och grek. tro'pos: vändning, riktning). Egenskap hos material med olika 
fysikaliska egenskaper i mot varandra vinkelräta riktningar. Motsatsen är isotropi. Ett typiskt 
ortotropt material är trä, som har väsentligt olika mekaniska egenskaper (t ex elasticitets-
modul) i fibremas riktning och vinkelrätt mot dessa. 

Oscillator är en svängande kropp som kan alstras av växelspänning med bestämd frekvens 
och storlek eller på mekanisk väg med hjälp av t ex tryckluft. 

Oscillera, pendla, svänga, vibrera. 

Plasticitet förmåga eller benägenhet till plastisk deformation, dvs annan deformation av en 
fast kropp än elastisk. Plastisk deformation kvarstår även om den yttre lasten upphör. Hårda 
material vid stor belastning plasticeras innan det uppstår materialbrott. 

Plastisk = formbar. En plastisk bearbeming kräver att materialet kan ändra sin form utan att 
brista. 

Plastisk deformation se plasticitet. 

Polymerer är en samlingsbeteckning för syntetiska eller naturliga makromolekylära före
ningar, som karaktäriseras av att vissa atomer eller atomgrupper, s k merer, i deras molekyler 
återkommer med mer eller mindre regelbundna intervaller. Ofta används polymer om ämnen 
med molekylvikter över 10 000, medan de med molekylvikter mellan 100 och 10 000 kallas 
oligomerer. Polymerer framställs syntetiskt genom polymerisation av lågmolekylära för
eningar, s k monomer (se även Plastisk). 

Polymerisation är en kemisk process där lågmolekylära föreningar (monomerer) reagerar 
under bildandet av högmolekylära polymerer. 

Respirabelt damm/fibrer är damm som passerar andningsvägamas reningsmekanismer ned 
i lungblåsoma. Sådant damm kan passera en föravskiljare av viss typ. Fibrer med högst 3 ^J.m 
i diameter är inandningsbart damm. 
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Respirera = andas. 

ROT-marknaden är i Sverige en gängse förkortning för Renovering, Om- och Tillbyggnad. 

SS förkortning för Svensk Standard (t ex SS 81 81 04 som reglerar hur fönster far pluggas). 

Termoplastiskt är ett fast material om det mjuknar och blir formbart vid uppvärmning och 
sedan åter stelnar vid avkylning (t ex smältlim). 

Tixotrop innebär att en gel vid mekanisk bearbeming (t ex omröring, skakning) temporärt 
övergår i flytande form, för att sedan åter styvna när bearbetningen avbryts. 

Uniform (latin) för likformig, överensstämmande. 

Utdrygningsmedel är vanligtvis en tillsats av vegetabiliskt ursprung, t ex råg- eller 
vetemjöl, som blandas i spackel eller lim, för att göra det drygare och för att kunna sänka 
priset. Helst ska utdrygningsmedlet i sig självt ha en viss limningseffekt. Gränsen mellan 
utdrygningsmedel och fyllnadsmedel är oklar. 

Viskositet är ett mått på hur tjockflytande en vätska är. Viskositet mäts med en viskosimeter. 
Till lim används oftast en så kallad rotationsviskosimeter. En cylinder roterar i den vätska 
vars viskositet ska mätas. Vätskan bromsar cylinderns rotation. Bromseffekten är ett mått på 
vätskans viskositet. Viskositet uttrycks i enheten millipascalsekunder eller centipoise (cP). 
1 cP = 1 mPas (millipaskallsekund). Viskositet är kraftigt temperaturberoende och bestäms 
ofta vid temperaturen 25°C. Vid uppvärmning avtar viskositeten och vätskan blir tunnare. Vid 
sjunkande temperatur blir vätskan mer viskös och tjockare. 

Vätning är benämning för spackelmassans eller limmets förmåga att väta 
trämaterialet/träunderlaget. Detta kallas även bindnings- eller adhesionsförmåga. 

Övertöj ning Virket torkar först i sina yttre delar. Är torkningsförloppet för raskt bryts 
vätsketransporten fi-ån virkets inre mot de yttre cellskikten. Virkets yttre delar torkar separat 
och "stelnar". När sen virkets inre delar torkar sker en volymminskning, trots att virkets 
ytterskikt behåller sin form. Här uppstår spänningar som kallas för övertöjning. 

17. Bilaga 
Förklaring av definitioner (koder 25-27 för arbetssjukdomsfall) (se 8.1 fig. 27). 
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-Bita 

ARBETARSKYDDSSTYRELSEN KODHANDBOK I S A 
Enhet e n för i n f o r m a t i o n om a r b e t s s k a d o r 92-01-01 

K a p i t e l : Misstänkt o r s a k 
Gäller f r o m: 1992 års a r b e t s s j u k d o m a r 

A v s n i t t ! 
Kodförteckning 

F o t o k e m i s k t eksem ( f o t o e k s e m ) o r s a k a s av v i s s a ämnen, t ex 
läkemedel, bakteriedödande medel, stenkolstjära, beck, 
k r e o s o t och växter, som björnfloka i k o m b i n a t i o n med UV-
I j u s ( s o l l j u s e t c ) . O r s a k e n är således både k e m i s k f a k t o r 
och strålning. R e g i s t r e r a dock som k e m i s k o r s a k och som 
y t t r e f a k t o r r e g i s t r e r a s både d e t k e m i s k a ämnet och strål
n i n g (85204) . 

" D a g i s s j u k a " , " s j u k a byggnader" e t c kan o r s a k a s av k e m i s k a 
ämnen i b y g g n a d s m a t e r i a l e l l e r av mögel. Det är i så f a l l i 
r e g e l fråga om mögelsporer. Ange kemisk o r s a k om d e t i n t e 
d i r e k t är a n g i v e t a t t p e r s o n e n i n s j u k n a t i i n f e k t i o n s s j u k 
dom. 

V i d k e m i s k t b e t i n g a d a r b e t s s j u k d o m kodas o r s a k a l l t i d på 2-
siffernivå. Därigenom anges g r o v t v i l k e n e f f e k t som den 
kem i s k a e x p o n e r i n g e n o r s a k a t . Om mer än en kod inom gruppen 
s k u l l e v a r a a k t u e l l så väljs den mest framträdande e f f e k 
t e n . 

U p p d e l n i n g av k e m i s k t b e t i n g a d e a r b e t s s j u k d o m a r kan göras 
e n l i g t följande: 

25 Hudpåverkan, i n k l eksem. T i l l denna kod förs a l l a 
k e m i s k t o r s a k a d e a r b e t s s j u k d o m a r som innebär någon form 
av hudpåverkan. T i l l denna kod förs förutom eksem även 
t ex h u d u t s l a g , r o d n a d e r och klåda samt i r r i t a t i o n e r i 
ögon. 

26 Annan a l l e r g i . H i t förs annan a l l e r g i e l l e r överkänslig
h e t som e j d r a b b a t huden. T i l l denna kod förs således 
a l l a a l l e r g i e r i luftvägarna, t ex astma och hösnuva. 

27 Annan i n v e r k a n av k e m i s k t ämne. H i t förs a l l annan 
k e m i s k t påverkan än de som kan föras t i l l någon av 
ko d e r n a ovan. Exempel på sådana e f f e k t e r är tumörer, 
s k a d o r på c e n t r a l a n e r v s y s t e m e t o r s a k a d e av lösnings
medel, p l e u r a p l a q u e av a s b e s t och huvudvärk t i l l följd 
av i n a n d n i n g av o l i k a k e m i k a l i e r . 

29 O k l a r kemisk i n v e r k a n . Koden används när e f f e k t e n är 
okänd. Denna kod kan även användas när mer än en av 
ovanstående koder är a k t u e l l a och då i n g e n av d e s s a 
e f f e k t e r kan b e t r a k t a s som dominerande. 
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