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Abstract Shape stability in a coaster for table setting  In this study, a coaster intended for table setting has been investigated regarding shape stability in relation to the surrounding climate. The coaster was made up of paper, some of which was printed, and a fibreboard that was bonded together. Symmetry in a construction is desirable for high shape stability, which is known since before. The fact that the surfaces have a similar moisture absorption contributes to the symmetry. Boards that have a harder surface than the opposite should be sanded so that both surfaces of the board have a similar moisture absorption. The orientation of the components in a laminate can reduce or increase the asymmetry if the surfaces have different moisture absorption capacity. Symmetrical construction as well as symmetrical moisture absorption are beneficial for high shape stability. Key words:  Moisture content, Relative humidity, Symmetry, Wood fibre board  RISE Research Institutes of Sweden AB RISE Rapport 2021:80 ISBN: 978-91-89385-70-2 Växjö 2021         Bilden på rapportens framsida publicerad med tillstånd av Jimmy Stjärnborg, fotograf, och Bendinggroup AB.   
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Förord Föreliggande rapport är en delredovisning av projektet Förutsägande av prestanda i en biobaserad produkt. Arbetet har utförts inom Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten (Dnr. 2019–00780). Medverkande parter i projektet var Akzo Nobel Adhesives AB, Bendinggroup AB, Kinnarps AB, Linnéuniversitetet och RISE.  
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Sammanfattning Formstabilitetsproblematik är ett vanligt problem vid sammanlimning av trä, papper eller dylikt. I denna studie har ett underlägg avsett för dukning undersökts avseende formstabilitet i förhållande till omgivande klimat. Underlägget är uppbyggt av papper, varav vissa med tryck, och en träfiberskiva som sammanlimmats. Symmetri i en konstruktion är eftersträvansvärt för hög formstabilitet vilket är känt sedan tidigare. Att ytorna har ett liknande fuktupptag bidrar till symmetrin. Skivor som har en hårdare yta än motstående bör putsas för att skivans bägge ytor ska få ett liknande fuktupptag. Orienteringen av ingående delar i ett laminat kan minska respektive öka asymmetrin om ytorna har olika fuktupptagningsförmåga. Symmetrisk uppbyggnad likväl som symmetriskt fuktupptag är till gagn för hög formstabilitet. 
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1 Introduktion Underlägget (även kallat tablett) används vid dukning för att skydda bordsytan. Produkten har vid leverans från tillverkaren varit plana. Problemet med låg formstabilitet har visat sig hos produktägarens försäljningsställen, speciellt under vissa perioder under året. Vid dukning är det ett problem om produkten är skev eller kupad då den inte ligger dikt an mot bordet. Hypotesen är att produkten är känslig för variationer av relativ luftfuktighet (RF). Syftet är att kontrollera om produkten kan framställas med högre formstabilitet i relation till variationer av omgivande RF genom förändringar av produktens uppbyggnad (exempelvis Blomqvist 2015). 
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2 Material och metod  Sammantaget har tre tester genomförts: - Test 1: Fem olika varianter av underläggets uppbyggnad testades med hänsyn till formstabilitet, numrerade: Ref, G1-G4 (se Tabell 1).  
o Test 1.1: Klimatcykling utfördes enligt Tabell 2 och eventuell kupning mättes efter varje steg. 
o Test 1.2: En accelererad metod där eventuell skevhet mättes.  - Test 2: Varianter av de träfiberskivor som utgör stommen i underläggen (se Tabell 3) klimatcyklades enligt Tabell 4 och eventuell kupning mättes efter varje steg. - Test 3: Tre varianter av underlägget testades med uppbyggnad som i grupp Ref men med varierade skivor enligt Tabell 5 och eventuell kupning mättes efter varje steg. Vid testerna 1.1, 2 och 3 har klimatcykling föregått mättillfällena med varierad RF och fast temperatur av 20°C. Under klimatcyklingen stod proverna i ett ställ för att möjliggöra likformig luftväxling kring proverna. I slutet av varje klimat genomfördes formstabilitetskontroll av planheten av proverna genom att mäta båghöjden för de prover som inte var plana. Provernas egentyngd påverkade mätningen genom att de låg ner vid mätning. Om provernas kanter stack upp vändes proverna varvid båghöjden fick ett negativt värde (figur 1). Att proverna anpassat sig till respektive klimat kontrollerades genom vägning innan båghöjdsmätningen. Kupning definieras i denna rapport som båghöjd.   Figur 1.  Mätpunkt för formstabilitetsmätning samt förklaring till positivt respektive negativt värde av båghöjd hos ej plana prover.  Vid test 1.2 har en accelererad metod använts innan mättillfällena som mätt skevhet. Skälet till att utföra olika typer av metoder på motsvarande material i test 1.1 och 1.2 var för att jämföra respektive metod och kontrollera om dessa gav liknande resultat.  

  Mätpunkt

Positivt värde

Negativt värde
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Test 1 Fem olika uppbyggnader av produkten testades. Gruppen Ref var uppbyggd som produkten var vid testernas start i produktionen av densamma. Skivan som återfanns i samtliga prover var en hård träfiberskiva, en board, av eukalyptus (Eucalyptus grandis) tillverkad på motsvarande sätt som varumärket Masonites board vilket innebär att skivan hade en blank sida och en sida som var nätmönstrad kallad virasida. Tekniken är en våt process utan tillfört lim som bindemedel utan träets egna bindemedel aktiveras i processen. Bägge sidor av skivan hade egaliserats innan sammanfogningen. Virasidan har i samtliga prover orienterats nedåt. Två varianter av Uv-lack testades, UV1 och UV2, med samma mängd applicering i samtliga grupper. Motivet trycktes i en tryckpress (T) eller printades i en bläckstråleskrivare (P) på ett bestruket papper. Det bestrukna pappret fanns i två vikter, 180 g/m2 för T och 230 g/m2 för P. Underst för grupperna Ref, G1 och G2 fanns ett flockat papper (FP) med en vikt av 100 g/m2 utan inblandning av silikon (FP) i grupperna Ref och G1, alternativt med silikon (FPS) för gruppen G2. Grupperna G3 och G4 hade ett lackat papper underst utan motiv (G3) eller med motiv (G4). Underläggen framställdes genom att fiberskivorna belimmades med motstående papper med samma urea-formaldehydlim. Limmet var producerat av Akzo Nobel Adhesives AB, och bestod av två komponenter: lim 1206 och härdare 7501 med blandningsförhållande 100:20. Limmet applicerades med 125 g/m2 i samtliga grupper. Formen på proverna i grupperna Ref, G1, G2 och G4 var en rektangulär yta på 30 x 40 cm2 med avrundade hörn. Proverna i G3 hade en oval form med övergripande ytmått som övriga prover. Proverna i grupp G4 hade, som tidigare nämnts, printade motiv på bägge sidor. Övriga prover hade en tydlig fram- respektive baksida. Två oberoende tester, test 1.1 och test 1.2, genomfördes som nämnts tidigare (Tabell 1).  Tabell 1.  Grupperna och uppbyggnad av proverna i test 1. Grupp Ref G1 G2 G3 G4 UV-lack UV1 UV2 UV2 UV2 UV2 Motiv T P P P P Bestruket papper (g/m2) 180 230 230 230 230 Lim X X X X X Skiva X X X X X Lim X X X X X Flockat Papper (100 g/m2) FP FP FPS   Bestruket papper (g/m2)    230 230 Motiv     P UV-lack    UV2 UV2 Antal prover (st.) per grupp      Test 1.1  5 5 5 5 5 Test 1.2  3 3 3 3 3  
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Test 1.1 Problem uppstod i början av klimatcyklingen varför proverna flyttades till ett annat klimatskåp där klimatcyklingen slutfördes (Tabell 2).  Tabell 2.  Klimatcykling för test 1.1, jämviktsfuktkvot (JF) anges i parentes. Klimat Nr. Total tid (dagar) Tid i klimat (dagar) Klimat (JF)) Start     0–2 2 20% RF (4,5%) Problem 3–6 4 23% RF (4,9%) Återstart    1 torrt 7–13 6 20% RF (4,5%) 2 fuktigt 14–27 13 95% RF (24,3%) 3 torrt 28–49 21 20% RF (4,5%)  Test 1.2 Den accelererade metoden bestod av uppfuktning vid 34°C och 90% RF i ett dygn för att därefter torkas vid 45°C och 20% RF i ett dygn. Proverna vägdes innan uppfuktning, efter uppfuktning i samband med deformationsmätning och avslutningsvis efter torkning i samband med deformationsmätning. Deformationen angavs som ett medelvärde av 3 mätningar på varje prov, längs den långa sidan av provet, som absolut skevhetsvärde (figur 2).   Figur 2. Mätning av absolut skevhetsvärde.  
  Tryck

Skevhet
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Test 2 Misstanke fanns att fiberskivan som utgjorde stommen för proverna i Test 1 hade varierande egenskaper beroende på utförande, konditionering och bearbetning. Inverkan av putsningsnivå av fiberskivan från Test 1 testades i Test 2. De testade grupperna visas i Tabell 3.Skivorna var bearbetade med olika hård putsning på ömse sidor och testades solitära det vill säga utan inlimning i ett laminat. Skivorna klimatcyklades enligt Tabell 4 och eventuell kupning mättes efter varje steg. Proverna var inte i viktmässig balans vid mättillfälle 2a fuktigt men mätningen var intressant för att utröna skillnaderna mellan grupperna.   Tabell 3.  Grupperna i Test 2. Grupp Antal (st.) Beskrivning 2.1 5 Samma skiva som i Test 1 2.2 5 Hårdare putsning av blank sida än i Test 1  Tabell 4.  Klimatcykling för Test 2, jämviktsfuktkvot (JF) anges i parentes. Klimat Nr. Total tid (dagar) Tid i klimat (dagar) Klimat (JF) Start    1 torrt 0–20 20 20% RF (4,5%) 2a fuktigt 21–27 7 95% RF (24,3%) 2b fuktigt 21–30 10 95% RF (24,3%) 3 torrt 31–64 34 20% RF (4,5%)  
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Test 3 Test 3 genomfördes för att undersöka hur variationer av putsning av fiberskivan från test 1 och 2 och skivans orientering i laminatet påverkade formstabiliteten hos den färdiga produkten. Uppbyggnad av underläggen i Test 3 överensstämmer med grupp Ref i Test 1, frånsett variationer av putsning och orientering av skivan (Tabell 5). Proverna klimatcyklades enligt Tabell 6 och eventuell kupning mättes efter varje steg.  Tabell 5 Beskrivning av de olika grupperna i Test3. Grupp Antal  (st.) Beskrivning 3.1 5 Samma skiva som i test 1 (orienterad med virasidan nedåt). 3.2 4 Hårdare putsning av blank sida än i Test 1 med virasidan orienterad nedåt. 3.3 4 Hårdare putsning av blank sida än i Test 1 med virasidan orienterad uppåt mot det tryckta pappret.  Tabell 6.  Klimatcykling för test 3, jämviktsfuktkvot (JF) anges i parentes. Klimat Nr. Total tid (dagar) Tid i klimat (dagar) Klimat (JF) Start    1 torrt 0–33 33 20% RF (4,5%) 2 fuktigt 34–47 14 95% RF (24,3%) 3 torrt 48–103 56 20% RF (4,5%)  
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3 Resultat och diskussion Test 1 Grupp G4 var den grupp som till sin uppbyggnad var mest symmetrisk det vill säga liksidighet i förhållande till en mitt som i grupp G4 utgjordes av en skiva. Grupp G3 var näst mest symmetrisk. I förhållande till grupp G4 saknade grupp G3 ett printlager på den motsatta sidan för att vara lika symmetrisk. Sätten att mäta kan ha inneburit en fördel för grupp G3 genom dess ovala form. Positiva båg-höjder, i test 1.1, kan uppfattas som bättre än motsvarande negativa båg-höjder eftersom underläggets kanter då sticker upp. Vid positivt värde kan båghöjden tyngas ner av underläggets egenvikt och dukningens tyngd. Eftersom proverna i grupp G4 har tryckt motiv på bägge sidor, kan underlägg vändas upp och ner och härigenom kan ett negativt värde ändras till ett positivt. Grupperna Ref, G1 och G2 betedde sig på ett liknande sätt dvs när de tog upp fukt ökade de i deformation signifikant och vid torkning minskade de i deformation. Detta är förklarligt genom deras asymmetriska uppbyggnad där det flockade papperet med eller utan silikon var mer öppen gentemot vattenånga än motsvarande sida för grupperna G3 och G4, vilka ändrade båghöjden i mindre omfattning.  Test 1.1 Proverna var plana vid inläggningen i klimatkammaren. Resultaten från mättningarna av båghöjden visas i Figur 4, standardavvikelser från mättningarna visas i Tabell 7. Figur 3 visar att Grupp G3 hade bäst formstabilitet. Standardavvikelserna var vid några av mättillfällena i det fuktiga klimatet stora (Tabell 7), varvid enskilda positiva och negativa båghöjder kontrollerades. Detta rapporteras i Tabell 8. Mätningen med högst standardavvikelse, utfördes för G3 fuktigt. Orsaken till den stora standardavvikelsen var en blandning av positiva och negativa båghöjder (Tabell 8).   Figur 3.  Medelvärde av båg-höjd för respektive grupp i slutet av varje klimat.   



12 
This work by RISE Research Institutes of Sweden is, except where otherwise noted, licensed under CC BY 4.0.  

Tabell 7.  Standardavvikelse av båghöjd (mm). 
Grupp Start 1 torrt 2 fuktigt 3 torrt 

Ref 0,0 0,7 1,7 1,2 

G1 0,0 0,6 0,6 1,3 

G2 0,0 0,5 1,6 1,1 

G3 0,0 1,2 2,0 0,3 

G4 0,0 0,2 0,7 0,4  Tabell 8.  Fördelning av positiva respektive negativa båghöjder. 
Grupp 1 torrt 2 fuktigt 3 torrt 

Ref 5+ 5- 4-, 1+ 

G1 5+ 5- 2+, 3- 

G2 2-, 3+ 5- 5- 

G3 3+ 3+, 2- 5+ 

G4 5- 5- 5-  I Figur 4 visas resultaten efter att dessa räknades om till absoluta värden. Efter omvandlingen av negativa värden till positiva värden av båghöjden minskar standardavvikelsen för tre grupper. För grupp G3 vid den fuktiga mätningen från 2,0 till 1,0, för grupp Ref vid den avslutande mätningen i torrt klimat från 1,2 till 0,5 och för grupp G1 vid den avslutande mätningen i torrt klimat från 1,3 till 0,5.   Figur 4.  Medelvärde av båg-höjd för respektive grupp i slutet av varje klimat med enskilda provers negativa värden omvandlade till positiva dvs. absoluta värden. 
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Förändringen i vikt visas i Figur 5. Förändring av vikt var likvärdig för grupperna Ref, G1 och G2. Vid upp-fuktningen ökade vikten för grupp Ref med 8%, och G1 och G2 med 7%. För grupp G3 och G4 ökade vikten mindre, bara med 2%, vilket visar på signifikant mindre fuktupptag jämfört med övriga grupper. Dessa två grupper är belagda med UV-lack på båda sidor, som minskar penetration av fukt.   Figur 5.  Medelvärde av vikt för respektive grupp i slutet av varje klimat.  Test 1.2 Vid upp-fuktningen visade Ref gruppen den största deformationen följt av G2, G1 och G4. G3 var minst deformerad. Vid torkningen hade G4, G3 och G2 stora deformationer. Speciellt för G3 ökade deformationen efter torkningen. Efter torkningen minskade deformationen avsevärt för Ref vilket även gäller för G1. G1 var den grupp som var minst deformerad (Figur 6).  Grupperna Ref, G1 och G2 betedde sig på ett liknande sätt. Vid fuktupptag ökade deformationen och vid torkning minskade den. Undersidorna är öppna för uppfuktning och de har en asymmetrisk uppbyggnad (Figur 6).  G3 tog inte upp fukt men torkade ut med ökad deformation. Om detta beror på uttorkning av kanten eller via ytan är svårt att definiera. G4 tog upp fukt men inte lika mycket som Ref. Vid torkningen ökade deformationen. Ref och G1 kom tillbaka till sin ursprungsvikt men G2 och G3 blev uttorkade till en lägre vikt än ursprungsvikten. G4 kom inte tillbaka till sin torra vikt och deformationen ökade med värme och hade även en diagonal deformationsstörning (Figur 6 och 7). Standardavvikelse avseende deformation var större än för test 1.1 vilket kan ha berott på fler mätpunkter per prov (Tabell 9). Standardavvikelse för viktändring är i tabellen angiven i gram till skillnad mot figuren där den är angiven i procent i förhållande till ursprungsvikt (Tabell 10).  
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 Figur 6.  Medelvärde av deformation efter uppfuktning och uttorkning. Deformationen mätt som ett skevhetsmått (mm).  Tabell 9.  Standardavvikelse av deformation (mm). Grupp Uppfuktad Uttorkad Ref 3,6 1,7 G1 2,1 1,7 G2 1,2 1,0 G3 0,5 1,3 G4 1,7 2,8   
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 Figur 7. Viktförändring i förhållande till ursprunglig vikt (%).  Tabell 10.  Standardavvikelse av viktförändring (g). Grupp Uppfuktad Uttorkad Ref 0,59 1,28 G1 2,69 2,70 G2 4,31 4,13 G3 2,25 2,22 G4 3,73 3,63  Det finns samstämmighet mellan deformation och viktförändring. Förändring av fuktkvot hos underläggen orsakar förändring av form, speciellt om produkten är asymmetrisk. Resultat från Test 1.2 bekräftar delvist resultat från Test 1.1. Det viktigaste resultatet var att G3 visar minst upptag av fukt och minsta deformationer i uppfuktningsfasen samt Grupp Ref upptog mest fukt vilket framkom i både Test 1.1 och Test 1.2.  Accelererat test genomfördes med förhöjd temperatur och med bara en dygncykel i varje klimat. Detta kan ha påverkat skillnaderna i resultaten mellan Test 1.1 och Test 1.2. 
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Test 2 Proverna var plana vid inläggningen samt i det första torra klimatet. Intressant är att det verkar som om att grupp 2.1 initialt tog upp fukt fortare än grupp 2.2, och orsakade större kupning vid samma tidpunkt. Grupp 2.2 var hårdare putsad på den blanka sidan än grupp 2.1 vilket kan ha gjort att grupp 2.2 tog upp fukt mer likformigt. Större standardavvikelser för grupp 2.1 påvisar att denna grupp inte är lika homogen jämfört med grupp 2.2 (Figur 8 och Tabell 11). Grupp 2.2 uppnådde nästan samma båghöjd i fuktigt klimat som grupp 2.1 men senare.    Figur 8.  Medelvärde av båg-höjd för respektive grupp i slutet av varje klimat undantagen mätpunkt 2a fuktigt.  Tabell 11.  Standardavvikelse av båghöjd (mm). Grupp Start 1 torrt 2a fuktigt 2b fuktigt 3 torrt 2.1 0,0 0,0 2,1 1,6 1,2 2.2 0,0 0,0 1,3 1,1 0,7  
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Test 3 Proverna var plana vid inläggningen i klimatkammaren. I det första torra klimatet och i det fuktiga klimatet hade grupp 3.3 bäst formstabilitet. Grupp 3.3 innehöll skivan vars hårdare sida var hårdare putsad med virasidan orienterad uppåt.  Det tog lång tid för samtliga grupper att nå viktmässig balans i det avslutande torra klimatet. Helt viktmässig balans uppnåddes inte trots den långa perioden i det avslutande klimatet (Figur 9). Standardavvikelserna redovisas i Tabell 12, standardavvikelserna var små jämfört med de tidigare testerna.   Figur 9.  Medelvärde av båghöjd för respektive grupp i slutet av varje klimat.  Tabell 12.  Standardavvikelse av båghöjd (mm) Grupp Start 1 torrt 2 fuktigt 3a torrt 3b torrt 3.1 0,0 0,2 0,6 0,6 0,7 3.2 0,0 0,4 1,0 0,4 0,4 3.3 0,0 0,5 0,6 0,7 0,4  
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4 Slutsats Symmetri i en konstruktion är eftersträvansvärt för hög formstabilitet vilket är känt sedan tidigare. Att ytorna har ett liknande fuktupptag bidrar till symmetrin. Skivor som har en hårdare yta än motstående bör putsas för att skivans bägge ytor ska få ett liknande fuktupptag.  Orienteringen av ingående delar i ett laminat kan minska respektive öka asymmetrin om ytorna har olika fuktupptagningsförmåga. En osymmetrisk konstruktion kan bli mer formstabil genom att ändra orienteringen av ingående delar (se Test 3). Symmetrisk uppbyggnad likväl som symmetriskt fuktupptag är till gagn för hög formstabilitet.  5 Fortsatt arbete I ett första steg bör variant av underlägg med ytbehandling på bägge sidor vidareutvecklas.  I ett kommande steg bör olika sätt att få fuktupptaget från bägge ytorna att bli symmetriskt utvecklas. Sådana sätt kan vara att testa olika skivor, bearbetningar av skivor, orientering samt ytbehandlingar. Det vill säga olika kombinationer av material- och processparametrar.  Referens Blomqvist, L. (2015). Shape stability of laminated veneer products – a review – defining and achieving shape stability. International Wood Products Journal. 6. 89–95. 
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