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Sammanfattning 

Basning är en metod där värme och fukt används för att göra trä plastiskt och böjbart. Den 

traditionella metoden att böja trä är att använda en låda eller ett rör och påföra värme och ånga 

för att mjuka upp träet inför böjning. Böjningen sker sedan utanför basningslådan.  

Det här examensarbetet undersöker möjligheten att basa trä i en påse och genomföra själva 

böjningen när träet fortfarande finns kvar i ångpåsen. Här beskrivs framtagandet av den flexibla 

och lättanvända basningspåsen STEAM BAG, från inledande tester, framtagande av böjmall 

och kompressionsband till utvärdering och jämförelse med traditionell basning.  

Resultatet av mina tester visa att det är möjligt att förbättra böj metoden traditionell basning 

med hjälp av ångpåsen då det går att bibehålla värmen och ångan under själva 

böjningsprocessen.  



 

 

Abstract  

Steam bending is a method where heat and moisture are used to make wood plastic and flexible. 

The traditional method of bending wood is to use a box or tube and apply heat and steam to 

soften the wood prior to bending. The bending then takes place outside the steam box. 

This thesis examines the possibility of steam bending wood in a bag, and carrying out the actual 

bending when the wood is still in the steam bag. The development of the flexible and easy-to-

use base bag STEAM BAG, from initial tests, production of bending template and compression 

bands to evaluation and comparison with traditional basing is described. 

 

The results of my tests show that it is possible to improve the bend method of traditional 

wood bending using the steam bag, as it is possible to maintain the heat and steam 

during the bending process itself. 

  



 

 

Förord 

Detta arbete innebär avslutningen på mina tre års studier till möbelsnickare på Malmstens, 

Lidköpings Universitet. Examensarbetet påbörjades vårterminen 2019 och omfattar 16 

högskolepoäng.   

Jag vill tacka de som inspirerat mig till att genomföra denna studie och ett stort tack till min fru 

som har hjälpt mig med korrekturläsning och fått stå ut med att jag fyllt halva huset med ånga. 

Tack till Martin Altweg som gett mig bra tips och inspiration under resans gång och tack till 

Johan Knutsson som hjälpt mig med det skriftliga upplägget.  

 

Vid renovering av min båt har jag själv stått mellan att basa eller såga ut önskad form ur en 

större bit trä eller skiktlimma tunna bitar för att uppnå önskat resultat. Valet av metod har då 

alltid fallit på de två sista nämnda metoderna då det känts för komplicerat att basa. Därför tycker 

jag att det är både intressant och kunskapsgivande att lägga tid på att ta fram en metod och 

produkt som gör det möjligt att förenkla basningen.   
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1 Inledning 

1.1 Mål  

Målet med det här examensarbetet är att ta fram en ångpåse som ska kunna användas för basning 

av trä.   

1.2 Syfte    

Syftet med det här examensarbetet är redogöra för hur utrustningen som används vid basning 

kan förenklas och undersöka om det är möjligt att minska träets stress under basningen genom 

att kunna förlänga ”böjtiden”, dvs själva tiden för kompression och sträckning av trät.   

1.3 Avsikt  

För att nå målet kommer en prototyp i form av en ångpåse att tas fram. Ångpåsprototypen 

kommer att jämföras med basning med traditionell utrustning. Jag kommer att tillgodogöra mig 

grundläggande kunskaper i traditionell basning av trä och ta fram och dokumentera metod för 

att basa i påse. 

1.4 Frågeställning  

Frågeställning i detta examensarbete är om en basningspåse fungerar lika bra eller bättre jämfört 

med basning i tub eller låda. Kan en basningspåse förbättra och underlätta basningsprocessen 

då böjningen kan ske när materialet, dvs träet, ligger kvar i ångpåsen.   

1.5 Avgränsningar  

Detta examensarbete innefattar inte basning av material som skall ha annat syfte än testmaterial. 

I det här examensarbetet genomförs endast trycklös och kemikalielös basning under ånga. 

Basning, dvs. komprimering och sträckning av trä, består av många olika faktorer, så som 

materialkvalitet, typ av trä, temperatur, fuktighet, atm tryck vid basning, kompressionstryck 

och eftersträvan av minimal sträckning av materialet samt upplösning av liginet i ånga eller 

med hjälp av kemikalier. Detta arbete fokuserar inte på detaljerad analys av dessa faktorer.  
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1.6 Metod  

För att komma fram till resultatet har litteratur om olika metoder för böjning av trä studerats. 

Vidare har skisser och prototyp tagits fram. Prototypen har testats och jämförts med traditionell 

utrustning och metod för basning, dvs. basning i tub/låda.  

1.7 Bakgrund 

Basning är en metod där värme och fukt används för att göra trä plastiskt (mjukt) och böjbart. 

För att skapa böjda former har jag själv stått mellan att basa eller såga ut önskad form ur en 

större bit trä eller skiktlimma tunna bitar för att uppnå önskat resultat. Basning har för mig alltid 

känts för omständligt och komplicerat då det krävs mycket kringutrustning som är 

platskrävande samt att risken för att misslyckas är ganska stor då basning innefattar många 

stressmoment både för utövaren och materialet. Därför tycker jag att det är både intressant och 

viktigt att hitta en metod samt utrustning för att förenkla basning av trä.     
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2 Fakta del  

2.1 Traditionell basning i låda 

Basning innebär att trä värms upp i ett förslutet utrymme med hjälp av ånga till en temperatur 

runt 100 grader Celsius. En grundregel är att det krävs ungefär en timme per tum (25,4 mm) av 

träets tjocklek för att värmen ska tränga in i träet och lösa upp ligninet. Lignin fungerar som ett 

lim vilket binder ihop cellulosan och det ger cellerna och träet en styvare struktur. När ligninet 

lösts upp går träet att komprimera och sträcka utan att fibrerna bryts. Då ligninet är mjukt går 

det att skjuva ihop fibrerna utan att dessa separerar i större grad än om man drar isär dem. Detta 

medför att man måste se till att träet komprimeras vid böjningen. (Schleining 2002,139). 

Vid basning med ånga används en behållare där träet läggs och en enhet som skapar ånga. (Frid 

1981, 1)  

 

Bild 1. Bild av basning i låda hämtad från Tage Frids bok (1981, 1).  
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2.2 Trä  

Träet som basas och böjs kan med fördel vara färskt och helst inte vara möbeltorrt utan ha en 

fuktkvot på mer än 25%. (Stevens, N. Turner, 10) När trät är fuktigt är ligninet som binderihop 

fibrerna inte lika statiskt.  

Vid böjning av materialet skall fibrerna ligga i arbetsstyckets riktning för att fibrerna skall 

kunna skjuvas om varandra när trät böjs/komprimeras se bild 2. Korta fibrer bryts lättare medan 

långa fibrer tål mer böjning utan att gå av. (Frid, 1981, 2) 

 

 Bild 2. Fiberriktning korta fibrer. (Frid 1981, 2) 

 

Bild 3. Fiberriktning långa fibrer. (Frid 1981, 2) 
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Trä med kvistar och sprickor ska undvikas vid böjning av basat trä och vid basning ska så raka 

fiber som möjligt efterstävas. Böjegenskaperna på olika träsorter kan variera stort. I tabellen 

nedan framgår böjradien för olika träslag med och utan böjband, även kallat kompressionsband.  

 

Bild 4. Tabell med böjradier för olika träslag. (Dahlgren, Wistrand, Wiström. 2004, 170) 
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2.3 Kompressionsband 

För att kunna böja basat trä krävs det att träet komprimeras och inte sträcks. Trä kan endast 

sträckas minimalt innan fibrerna bryts medans man kan komprimera trä upptill trettio procent. 

Vid manuell böjning krävs det mothåll för att kompressionen av träet inte ska böja ut från 

böjmallen se bild 5, a-c. (Stevens, Turner 2008, 16) 

 

(a) Böjning utan mothållsbitar 

 

(b) Böjning med för korta mothållsbitar  

 

(c) Böjning med tillräckligt långa mothållsbitar 

Bild 5. Böjning med mothåll. (Stevens, Turner 2008, 16). 

Trä ämnet som skall böjas läggs mellan två stoppklossar för att bibehålla sin ursprungliga 

maxlängd detta gör att trät på insidan kommer att komprimeras i stället för att sträckas.  

Mothållen som är monterade utanpå kompressionsbandet gör att trät inte kan pressa ut 

stoppklossarna se bild c. ovan.  



7 

 

2.5 Plaster, material för basningspåsen  

För att komma fram till rätt material för basningspåsen studerades plasters egenskaper vilket 

gav två alternativ, PVC-plast eller polyeten-plast. Dessa alternativ beskrivs kort nedan och det 

slutgiltiga valet av plast beskrivs i avsnitt 3.5.   

PVC-plast  

PVC-plasten, polyvinylklorid, har utmärkt kemikaliebeständighet och långtidsegenskaper, är 

billig och bryts inte ner av mikroorganismer. Slagsegheten för PVC beskrivs som bra men köld 

och skårspröd. Eftersom plasten är spröd används ofta stora mängder mjukgörare och det 

används stora mängder kvicksilver vid tillverkningen vilket gör att plasten fått dåligt miljörykte. 

PVC används bland annat till regnkläder och till sjukhusmaterial som stomipåsar. Materialet är 

lätt att återvinna. (Leijon red. 2014, 399, 401).  

Polyeten-plast  

Polyeten klassas efter dess densitet i LDPE (low density polyethylene) och HDPE (high density 

polyethylene). PE-plast är den vanligaste plasten och är den plast som används i plastpåsar. 

Materialet har utmärkta nötningsegenskaper, lågt pris, bra kemikalietålighet och har hög 

elasticitet. Slagsegheten beskrivs som utmärkt. (Leijon red. 2014, 398, 400) 

Enligt Allmänna egenskaper hos termoplaster, 2019-04-30, ligger LDPE-plastens smältpunkt 

på ca. 150 grader medan Leijon (red.), 2014, anger högsta användningstemperatur för PELD 

(polyeten lågdensitet) som 60 grader. När PE plasten brinner droppar den och avger ofarlig 

paraffinrök. (Allmänna egenskaper hos termoplaster, 2019-04-30)                                                                                           

PE-plasten diffusionsspärr är ångtät och håller värmen mycket bra då materialet inte leder 

värmen/ångan vidare. En annan fördel är även att PE-plasten klassas som icke miljöfarlig av 

naturskyddsföreningen till skillnad mot PVC plasten.  (Naturskyddsföreningen, 2019-04-30)   

Polyeten klassificeras i olika grupper  beroende på dess densitet och sidogrenar på 

polymerkedjorna. Den lågdensintiva PE plasten LDPE används till difussionspärr matrial.  
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Bild 6. Jämförelse av plaster. (Bruder 2013, 9)  

  

 UHMWPE-Ultrahög molekylvikt 

 HDPE-Hög densitet 

 MDPE-Medeldensitet 

 LLDPE Linjär låg densitet  

 LDPE- Låg densitet  

 PEX-Tvärbunden 
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3 Utveckling och val av kringutrustning  

3.1 Val av trä 

För att genomföra basningstesterna har jag valt två olika trämaterial som har lite olika 

egenskaper för att få ett bredare testspektrum. Valet föll på ek och ask där ek är ganska svårböjt 

medan ask är något mer följsamt. Materialet som användes i testerna var möbeltorrt, 6-8 % 

fuktighet. Orsaken till detta var brist på fuktigt virke med bra kvalitet vilket medförde att 

materialet var relativt svårbearbetat. Fukthalten i trä som ska basas bör ligga omkring 25%. Jag 

har även basat fuktig ask men med varierande resultat då kvalitén på virket varit ojämn. Den 

färska asken med högre fuktighet var lättare att böja men på grund av oregelbundna 

fiberriktningar och små kvistar gick materialet lätt av under böjningen. Detta visar på hur viktigt 

det är med en bra kvalité på materialet som används vid basning.  

Ånggeneratorn som använts i testerna kan leverera ånga som är 95–98 grader under ca 80 

minuter utan påfyllning av vatten. Då en grundregel vid basning är att man skall basa materialet 

ca. en timme per tum. (25,4 mm) har jag valt att basa ask och ek i dimensionerna 620 mm x 20 

mm x 20 mm. Materialet har klyfts ut för att få raka fibrer. Anledningen till att jag valt 

dimensionerna 20 x 20 mm är att jag får ut ånga ca. 80 minuter av ånggeneratorn utan att behöva 

starta om den. Vilket ger mig marginal för att få materialet genomhettat så att ligninet kan hållas 

plasticerat (mjukt) under hela böjprocessen.  

3.2 Framtagning av böjmallar och kompressionsband 

För att kunna genomföra testerna behövdes en böjmall och ett kompressionsband som fungerar 

klanderfritt och är enkelt att hantera vid upprepade basningar. Den metod som använts för 

framtagande av böjmall och kompressionsmall är litteraturstudier, prototypframtagande och 

tester av prototyperna.  

Det finns ett flertal olika sätt att göra böjmallar på och för mig krävdes det ett par försök för att 

få fram en bra lösning för mitt ändamål. En första enkel mall gjordes för att få en känsla för hur 

stor kraft det behövdes för att hålla emot vid böjningen av träet.  
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Bild 7. Enkel böjmall med stålvinklarför för fösta försöket.  

Vid första försöket använde jag 4 mm tjocka vinkeljärn och böjde träet på insidan av böjmallen. 

Detta fungerade någorlunda bra med asken men inte med eken då den var för kraftig och böjde 

stålvinklarna.  

Då den första mallen inte fungerade som det var tänkt togs en ny mall fram, se bild 8.   

Bild 8. Böjmall av plywood för test nr 2. 

Den nya mallen består av tre lager 22 mm plywood som är skruvat på en 22 mm stödskiva. Nio 

35 mm hål är borrade för att kunna spänna in arbetsstycket mot mallen med tving. Två 

spännband är fastskruvade på böjmallen för at kunna spänna och dra arbetsstycket och 

kompressionsmallen mot böjmallen. Tester visade att det inte gick att dra in spännbanden fullt 

och därför fick dragpunkten förlängas, se bild 9. Ett 25 mm brett och 3 mm djupt spår för 

arbetsstycket frästes även ut runt radien av böjmallen för att styra materialet.  
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Bild 9. Böjmall av plywood med förlängd dragpunkt för test nr 3. 

Vid spänning av spännbanden kompremieras träet runt böjmallen och ändarna på 

kompressionsmallen hålls in mot mallen. Tvingar används för att kunna ta omtag med 

spännbanden och för att ge lite extra tryck på arbetsstycket. Orsaken till att jag använder mig 

av spännband beror på att det är lättare att få en kontrollerad böjning när arbetsstycket ligger i 

basningspåsen.   

Stevens och Turner (2008, 16) beskriver hur det vid manuell böjning krävs ett mothåll för att 

kompressionen av träet inte ska böja ut från böjmallen. I mina tester har detta dock inte krävts 

i samma utsträckning då jag spänt in ändarna på kompressionsbanden med spännband. Det går 

dock att se visa tendenser på att mothållen vill vika sig på kompressions mallarna 1 och 2, se 

bild 10 och 11. 

För att genomföra den manuella böjningen har kompressionsband tagits fram. Kortsidorna på 

kompressionsbanden dras in mot böjmallen med hjälp av spännband som är fastmonterade i 

böjmallen. Här följer några bilder på utvecklingsfasen för kompressionsband, se bild 10 – 12.  
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Bild 10. Första version av kompressionsband.  

Bild 11. Andra version av kompressionsband  

 

Bild 12. Tredje version av kompressionsband.  
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Efter tester av olika modeller av kompressionsband togs ett kompressionsband i rostfritt stål 

fram. En modell av det slutgiltiga kompressionsbandet togs fram i Autocad innan 

tillverkningen, se bild 13. 

   

Bild 13. Autocad ritning på egentillverkat kompressionsband. Längd mellan kompressionsstoppen är 625 mm (rakt 

läge). 

Bandet är tillverkat av rostfritt stål och stoppklossarna av ek. Ekklossarna är skruvade genom 

bandet med fyra 8 mm rostfria skruvar. Mothållsplåtar är monterad på ut sidan av stålbandet 

som stöd. Ett par 13,5 mm hål är borrade i kortändorna för att fästa krokarna till spännbanden. 

Längd mellan stoppen är 625 mm, i rakt läge.  Efter ett 20-tal användningar av 

kompressionsmallen framgår det att för att kompressionsbandet ska kunna användas i större 

serier bör eken bytas ut mot ett material som inte påverkas av fukt,  se bild 14.  
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Bild 14. Slutgiltig version av egentillverkat kompressionsband, här använd vid ett 20-tal gånger.  

3.5 Test av traditionell basning  

När jag hade tagit fram en fungerande böjmall och ett fungerande kompressionsband utförde 

jag referensbasning i skolans traditionella baslåda.  Detta gjorde jag för att få en referens till 

mina kommande tester av basning i påse. Vid testerna har samma böjmall använts samt likadant 

material har böjts både i baslåda och i basningspåse. Notera att två ånggeneratorer behövde 

används för att få upp rätt temperatur i baslådan.  

 

Bild 15. Traditionell baslåda.  
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Efter att ha avslutat referenstesterna i baslåda kunde jag nu koncentrera mig på att ta fram och 

förfina påsens utförande så att den fungerar smidigt och är lätt att använda samt kontrollera 

mätdata och justera tider för att få ett bra resultat.  

3.5 Materialval till prototypen STEAM BAG   

Efter litteraturstudier om basning, materialval och genomfört tester av basning i låda började 

jag skissa på basningspåsen, som fått arbetsnamnet STEAM BAG. Ett par företag som tillverkar 

plastpåsar för industriellt bruk kontaktades för att diskutera materialval, utformning och plasters 

egenskaper. Baserat på samtalen med företagen och mina efterforskningar om plast valde jag 

ut PE plast och PVC plast att gå vidare med.  

Den typen av PVC-plastduk som jag blev rekommenderad var ej transparant och inte tillräckligt 

smidig att arbeta med på grund av sin materialtjocklek på 1 mm samt att det ligger fiberkord i 

duken som förstärkning vilket gör att duken blir väldigt osmidig att jobba med även när den 

blivit varm.  PVC-duken tål mer mekaniskt slitage och högre temperatur än PE-plasten men då 

jag är tvungen att ha ett transparant material och gärna inte jobbar material som inte klassas 

som miljövänligt valde jag bort PVC-plasten. 

När jag undersökt materialspecifikationer och de olika materialens egenskaper under 

upphettning och ångning har jag kommit fram till att en PE-plast (polyeten) lämpar sig bäst då 

denna plast uppfyller mina krav både tekniskt, miljömässigt och användarmässigt. Den plast 

som jag valt är en PE-plast med låg densitet LDPE. LDPE är smidig och flexibel men även 

transparant vilket är en stor fördel då man kan se arbetsstycket i påsen under arbetets gång.  

Då jag inte funnit någon anledning till att beställa färdiga påsar av leverantör, på grund av liten 

serie och prisbild, har jag tillverkat egna påsar. Jag har valt en plast som är 0,2 mm tjock då den 

är lagom följsam och tålig för uppgiften samt transparant. PE-plasten, eller diffusionsplasten, 

är enkel att få tag i då den finns att köpa på i stort sett alla byggvaruhus under namnet byggplast. 

LDPE plasten som jag använt mig av är inte helt formstabil vid 98 grader men då ångan bildar 

ett litet övertryck i påsen som blåser upp påsen gör detta inget. 
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Återvinningskoden för den plast jag använt är LDPE4 vilket innebär att den bör återvinnas och 

inte deponeras då den inte är biologiskt nedbrytbar. 

3. 6 Tillverkning av basningspåse  

Materialet PE-plast är svetsbart men då jag inte haft möjligheten att svetsa påsen för en rimlig 

kostnad har jag har skurit ut önskad storlek på påsen och sammanfogat långsidorna och med 

tillhörande ångspärrtejp. 

Bild 16. Tillverkning av basningspåse med hjälp av ångspärrtejp.  

För att få plats med kompressionsbandet, arbetsmaterialet, tempgivare och anslutningen av 

ånggeneratorn har jag gjort påsen 350 mm längre än kompressionsbandet, som har en total 

längd på ca. 1000 mm. Påsens totala längd är 1350 mm med en diameter på 200 mm. Bredd 

innan tejpning är 630 mm.  

Påsens kortsidor försluts genom att påsens kortändor viks runt en glasfiberpinne varpå en 

glidskena dras över, se bild 17. Detta skapar en helt tät förslutning.  
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Bild 17. Påsens kortända och förslutning.  

Vid tillverkning av en färdig produkt kan sömmar och anslutningar svetsas fast i påsen. I 

utvecklingsfasen har jag valt att inte svetsa materialet utan förskruva det som behöver anslutas. 

Jag har även provat att svetsa sömmar men då det krävs exakt jämn temperatur och tryck har 

resultatet inte blivit tillfredställande. För att undvika platskonflikt, vid böjning och när man 

stoppar in och tar ut arbetsmaterialet i påsen, har jag valt att montera påsens ånganslutning på 

ena kortsidan.  

      

Bild 18. Snabbkopplingsanslutning mellan basningspåse och ångenerator.  
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För att underlätta hanteringen av påsen och dess tillbehör har jag anslutit en honsnabbkoppling 

som skruvas fast i påsen, hankopplingen har jag skruvat fast på ånggeneratorns slangdel, se bild 

18. 

Honkopplingen är monterad med två svarvade teflonbrickor som tätar emot plastpåsen. 

Hankopplingen har fått utvändiga gängor och en teflonpackning för att passa mot 

ånggeneratorns slangdel.  

Ånggeneratorn är en tapetborttagare som levererar 2 kW. Kokaren stängs av automatiskt när 

vattennivån är för låg. Det tar ca 15 min innan vattnet börjar koka och ytligare 6 minuter innan 

rätt temperatur i påsen uppnås. Ånggeneratorn levererar 95–98 grader i ca 80 minuter. Denna 

fyra liters ånggenerator räcker gott åt de små dimensioner jag har jobbat med. Behöver större 

dimensioner basas kan två ånggeneratorer användas och genom att växla mellan de två kan rätt 

basningstid i förhållande till materialtjockleken uppnås.   

 

 

Bild 19. Anslutning strypventil/temperaturgivare. 

Det gör inget om påsen inte är helt tät då det måste läcka ut lite ånga för att den inte skall blåsas 

upp och explodera. För att kontrollera övertryck i påsen har jag tillverkat och monterat en 

strypventil på motsvarande sida av ånganslutningen, se bild 19. Hålet för att släppa ut övertryck 

har jag gjort till 4,5 mm i diameter då det räcker för att påsen skall blåsas upp och skapa ett 
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övertryck utan att påsen exploderar. Strypventilen går även att öppna upp till 13,5 mm för att 

släppa ut övertryck. Övertrycket i påsen kan enkelt släpas ut genom att dra ut insatsen i ventilen 

för att underlätta hanteringen av påsen och kompressionsbandet/arbetsstycket när det läggs mot 

böjmallen. När arbetsstycket är uppspänt och fixerat i centrum av mallen med en tving kan 

strypventilen monteras tillbaks för att få upp trycket i påsen igen och den successiva böjningen 

kan börja. Jag har även använt anslutningen för att stoppa in en temperaturmätare som är 13,5 

mm i diameter. Det gjordes i början av mina tester för att säkerhetsställa att rätt temperatur 

uppnåtts. Påsen behöver ej vara helt uppblåst för att rätt temperatur skall erhållas. 

 

Bild 20. Basningspåse i drift. OBS! Tjocka skyddshandskar skall alltid användas vid hanteringen av aktiv påse för 

att undvika brännskador. 
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4 Tester basning i påse 

Under mina tester har jag komprimerat träet med cirka tio procent och hindrat det från att 

sträckas. Detta sker lättas genom att använda en utanpåliggande statisk stålplåt vi böjningen 

som har ändstoppar som komprimerar träet vid böjningen.  

Testbitarna som jag basat och böjt är 620 mm innan kompression och böjning. Inner längden 

på materialet komprimeras till ca. 560 mm det vill säga med ca. 10 % av sin ursprungliga längd. 

Materialet har även stärkts under komprimeringen med ca. 0,8 % (ca. 5 mm av 620 mm) Det 

man eftersträvar med kompressionen är att bibehålla ytterradiens längd medans innerradien 

komprimeras proportionellt efter materialets tjocklek. Desto tjockare material desto mer måste 

materialet komprimeras för att uppnå samma ytterradie.    

4.1 Inledande tester  

Jag började med att basa ask i måtten 20 x 20 x 620 mm och lät påsen vara kvar runt trät och 

böjmallen medan jag formade det efter spännmallen, se bild 21. Resultatet, som kan ses på bild 

22, blev inte helt perfekt då jag böjde träet relativt fort och kompressionen inte höll ihop trät. 

Tid i påsen var 60 minuter vid en temperatur av 95–98°C. Tid för böjning var ca. 2 min.  

 
Bild 21. Basning av ask i påse.  
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Bild 22. Resultat inledande test ask. I överkant ses en spricka.  

Det inledande försöket med basning av ask resulterade i deformation genom en spricka i 

ytterradien av materialet, se bild 22. Vid böjning av ek märkte jag snabbt att det gick tyngre att 

böja samt att både böjmallen och kompressionsbandet var för klent för att klara av kraften som 

krävdes för att böja eken. Jag testade att böja ett flertal ekstavar med olika böjtider men då 

mallen inte höll ordentligt gick jag vidare med ny böjutrustning.   

 

Bild 23. Resultat av test första böjningen ek. 
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För att klara av krafterna tillverkades en kraftigare spännmall se bild 8 samt ett kraftigare 

kompressionsband med skruvade ändstopp se bild 11. Vid detta test fungerade böjmallen och 

kompressionsbandet mycket bättre men jag hade lite problem med att styra materialet för att få 

det att ligga rakt mot böjmallen. Jag gjorde infästningen för spännbanden lite för nära 

slutpositionen för det böjda materialet vilket ledde till att jag inte kunde utnyttja spännbandens 

fulla draglängd. Detta åtgärdade jag genom att flytta bak infästningen för spännbanden samt ett 

spår frästes runt böjmallens radie för att styra materialet efter mallen. Tyvärr lämnade 

kompressionsmallen rost på materialet och jag bestämde mig för att göra en ny 

kompressionsmall enligt ritningen på bild 13. Ett tips vid användning av spännband för att dra 

in materialet mot mallen är att låta spännaren låsa upp bandet i spännriktningen. Dra bandet 

genom spännaren lite mer än 180 grader så låser den sig själv och då bandet dras obehindrat 

genom spännaren och det låser sig själv under belastning. Tycker man att det går för tungt för 

att använda handkraft i slutet kan man använda spännaren för att dra in den sista biten vilket 

jag gjorde för att pressa arbetsstycket hårt mot böjmallen. 

4.2 Avslutande test 

Då jag visste att träets dimensioner rent teoretiskt kräver ca 50 minuter basning och att 

materialet förlorar sin styrka om det basas för länge ville jag utröna vilken tid som behövdes 

för själva böjningen för att ge bästa resultat. I början av minna tester har jag forcerat böjningen 

med hjälp av spännbanden och inte direkt haft någon känsla för motståndet i trät. Vid de sista 

testerna har jag dragit och böjt trät för hand genom att lägga en hand på spännbandet och pressa 

in kompressionsbandet mot böjmallen med handen samtidigt som jag dragit efter spännbandet 

för att hålla det på plats. Detta medförde att jag fått en helt annan känsla för motståndet i träet 

och kan avgöra när det är dags att spänna och böja mer utan att trät stressas och bryts sönder.  

Jag har kommit fram till att böjintervallen bör ligga på omkring två minuter. Det innebär att på 

femton minuter har jag låtit materialet vila cirka sju gånger under böjprocessen. Dimensionen 

på träet samt efter vilken radie materialet ska böjas påverkar givetvis dessa uppgifter. Då jag 

använt handkraft för att böja materialet får man efter ett tag en känsla för hur mycket och när 

träet är redo för att böjas mer.  Vid kraftigare dimensioner på träet förlängs mothållen med böj-

handtag som är anpassade efter materialets dimensioner för att orka böja materialet.    
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Bild 24. Testresultat av basning i påse, ask till vänster och ek till höger. Översta bitarna har haft kortare böjtid.   

På bild 24 visas varierande testresultat av basning i påse. De översta materialen med större radie 

har haft kortare böjtid. 
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Testfakta avslutande test:  

 Tid för att få ut ånga ur ånggeneratorn efter aktivering ca. 15 minuter.  

 Tid för att nå upp till 98°C i påsen från att man börjat få ut ånga från ånggeneratorn är 

6 minuter.  

 Både basningen och formningen av materialet sker i påsen.  

 Basning av arbetsstycket innan böjning 50 min i ca. 98°C.  

 Tid för själva böjningen 2–15 minuter under värme/ånga. Total tid för materialet i ca. 

98°C = 50 - 65 minuter.  Vattenåtgång ca. 4 liter.  

 Mallradie 160 mm.  

 Arbetesdimensioner ek och ask 20 mm x 20 mm x 620 mm.  

 Kompression av träets innerradie ca. 10 %  

 Materialet jag har basat har haft en fuktkvot på mindre än 8 procent innan basningen.  

  

Bild 25. Fukttest av material. 

4.3 Basningspåse jämfört med traditionell basning   

Det jag lade märke till vid traditionell basning var att jag var tvungen att basa materialet 

längre då jag inte kunde böja materialet under värme och att materialet svalnar väldigt fort 

utanför baslådan. Böjningen av materialet skall helst ske inom ett par minuter från att det 

tagits ut från baslådan. Jag var även tvungen att använda två ånggeneratorer i baslådan för att 

få upp rätt temperatur då den har mycket större volym. Ångpåsens storlek kan enkelt anpassas 

till materialet som skall basas vilket är en stor energifördel.   

Jag har använt mig av likadant material vid den traditionella basningen som vid basning i påse. 

Det jag lade märke till var att den tid som jag använt för att basa i påse inte räckte till för att 
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böja materialet med lyckat resultat i baslådan, trots att jag använde mig av två ånggeneratorer 

för att få upp rätt temperatur. Hade jag jobbat i färskt och fuktigare virke hade det säkert inte 

varit något problem att böja materialet efter 50 minuter. Eftersom jag använt mig av det 

möbeltorra materialet krävdes över 90 minuter för att materialet skulle böjas utan att fibrerna 

omfördelades ojämnt i trät eller bröts. På bild 26 visas hur fibrerna kollapsat efter 

kompressionen. Öppen tid för böjnings processen har legat runt en och en halv minut från att 

materialet lämnat värmen tills materialet komprimerats/böjts färdigt.   

 

  

Bild 26. Traditionellt basat material  

Det jag tycker var väldigt intressant var att man kunde känna hur materialets spänstighet avtog 

under den korta böjningsprocessen då träet i mitten böjdes relativt enkelt medans det blev tyngre 

och tyngre allt eftersom värmen avtog. För att få ytterligare erfarenhet av traditionell basning 

har jag tagit kontakt med Gemla möbelfabrik. Jag kom i kontakt med deras 

utvecklingsavdelningsansvariga som gav en del bra tips och råd för traditionell basning.  Tyvärr 

fanns inte möjligheten att göra ett studiebesök då de har full produktion och kunde inte avvara 

tid för detta inom ramarna för mitt examensarbete. Då de tyckte att mitt projekt lätt mycket 

spännande har jag lovat att återkomma med resultaten av mina efterforskningar och för att få 

mer feedback på mina idéer.  För er som vill veta mer om traditionell basning och vad det 

innebär finns ett kort reportage om Gemlas Möbelfabik nedan: 

https://www.dropbox.com/s/at4buru7e8kt8l1/GEMLA%20reportage%20Sverige%21%20janu

ari%202018.mp4?dl=1 
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5. Resultat, analys och slutsats  

5.1 Resultat 

Efter många tester av olika varianter av ångpåse och kringutrustning har en prototyp till en 

basningspåse tagits fram. Basningspåsen är en förenkling av den traditionella baslådan ut 

perspektivet att den tar mindre plats då den inte används samt att basningsprocessen förbättras 

genom att ”böjtiden” kan förlängas. 

De första påsarna jag tillverkade gjorde jag i måtten 1200 mm x 200 mm ∅ men då det visade 

sig att påsen är lättare att hantera när det finns lite extra utrymme gjorde jag dem 1350 mm 

långa.  För att underlätta hanteringen av påsen och ånggeneratorns anslutning monterade jag 

snabbkopplingar för mer detaljerad beskrivning, se avsnitt 4.5 tillverkning. När materialet har 

torkat ett par dagar i torkmallen märkte jag att materialet dragit ihop sig mer. Torkmallens cc 

mått är 340 mm och materialet drog ihop sig till 320 mm cc utan att längden på materialet 

ändrades.   

Genom att man inte kan bibehålla konstant värme under böjningen av träet vid traditionell 

basning då det tas ur värmen vid böjningen blir resultatet att materialet hinner svalna mer eller 

mindre under själva böjningen, vilket resulterar att olika delar av trät böjs vid olika 

temperaturer. Böjningen måste ske snabbt innan värmen och fukten går ur träet och stressar 

man träet blir risken för att fibrerna bryts stor. Jag har kommit fram till att det, genom att 

använda en basningspåse, är en stor fördel för resultatet om materialet, efter själva 

grundbasningen, kan få behålla värmen och fukten under själva böjprocessen. Det är också en 

fördel om materialet får vila under böjprocessens gång. En böjprocess på ungefär 15 minuter är 

lagom för den materialtjocklek och radie jag använt mig av under testerna. (Böjprocessen 

innefattar böjningen av det raka materialet tills det är färdigböjt runt mallen). 
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5.2 Analys 

Frågeställningen i detta examensarbete var att jämföra om en basningspåse fungerar lika bra 

eller bättre jämfört med basning i tub eller låda samt om en basningspåse kan förbättra 

basningsprocessen då böjningen av materialet kan ske när det fortfarande ligger kvar i 

ångpåsen. 

Fördelar & möjligheter med STEM BAG  

Basningspåsen består av ett material som är enkelt och billigt att införskaffa. Materialet finns 

att få tag på i närmaste bygghandel. Basningspåsens konstruktion är enkel vilket gör den lätt att 

tillverka. 

Basningspåsens storlek är lätt att anpassa efter projektets storlek och när påsen inte används 

kräver den litet utrymme för förvaring, jämfört med en traditionell baslåda.  

Eventuella skador på påsen kan enkelt lagas med tejp. Små skador eller läckage gör inget då 

påsen ändå får upp tillräckligt med värme och ånga 

Genom att ha två ångpåsar och ånggeneratorer kan flera arbetsstycken basas i den första påsen 

för att sedan flyttas över till den andra påsen för böjning och komprimering. 

Basningspåsen kan även användas för traditionell basning om arbetsstycket böjs utanför påsen 

samt att flera arbetsstycken kan då hetas upp samtidigt i påsen. Då materialet böjs/komprimeras 

under värme och ånga behöver man inte stressa materialet. Hela arbetsstycket kan böjas under 

samma förutsättningar så som värme och temperatur, för att få en jämn kompression. Materialet 

kyls inte ner under arbetsgången. 

Ytterligare en fördel med att basa i påse är att eftersom materialet inte behöver böjas skyndsamt 

behöver inte utövaren av basningen stressa och vara orolig för att ha dåligt med tid för 

böjprocessen.  

Genom att använda basningspåse för att böja materialet kan möbeltorrt trä böjas med ett gott 

resultat. 
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Svagheter & risker STEAM BAG  

Materialet basningspåsen är tillverkad i är ömtåligare än det som används för tub eller låda 

vilket kan leda till kortare livslängd för påsen. 

Endast ett arbetsstycke kan böjas åt gången i en baspåse vilket gör böjprocessen mer 

tidskrävande. Vid traditionell basning kan flera arbetsstycken ångas simultant då dessa tas ur 

baslådan vid böjprocessen.    

Under mina studier och tester har jag kommit fram till att det finns ett par punkter att beakta 

när det gäller risker. Det första är att använda tjocka skyddshandskar, ett måste då ångan kan 

förorsaka brännskador vid hanteringen av påsen. Det andra är att påsen, under själva basningen, 

placeras på ett underlag som tål värme då ångan/temperaturen vid direktkontakt kan lösa upp 

icke ångfasta material.   

5.3 Slutsats    

Slutsatsen jag kan dra av mina tester och utförandet av basning i påse samt användandet av min 

prototyp STEAM BAG är att den fungerar väldigt bra för styckestillverkning och små serier. 

Jag tror dessvärre att det är svårt att saluföra en slutlig produkt med fasta mått då olika storlekar 

och längder kan efterfrågas. Vid större industriell produktion där många upprepade basningar 

skall genomföras finns ett arbetssätt och en rutin för att klara av basningen inom den 

traditionella basningens ramar och därför finns inte ett behov av att nyttja påsens fördelar.   
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5.4 Reflektion  

Det som skulle kunna gå att saluföra kanske är ett kit med en svetsad påse på metervara med 

lösa påsförslutningar, en ånggenerator och tillhörande snabbkopplingar för anslutning till påsen 

samt med bifogade instruktioner för basning i påse.  

En annan möjlighet som jag har funderat på är att ångpåsen skulle kunna användas som ett 

komplement till traditionell basning där man trär ångpåsen över arbetsstycket när detta tas ur 

baslådan för att hålla temperaturen på delar som annars hinner svalna av. Hos Gemla 

möbelfabrik används i dag en plastpåse utan ånga för att hålla fukten /värmen vid basning av 

långa arbetsstycken.  Som jag skrev i förordet har jag själv haft ett behov av at kunna basa 

enkelt när jag jobbat med min båt men valt bort basningen till fördel för skiktlimning. Nu när 

jag lärt mig hur enkelt det är att basa i påse och när jag har tagit fram en produkt för ändamålet 

kan jag enkelt slutföra de projekt jag har kvar på min båt.  Jag har själv både innan och efter 

avslutat arbete haft som avsikt att dela med mig av kunskaperna om basning i påse och om hur 

man kan bygga sin egna STEAM BAG. Då det är väldigt lätt att ta fram en påse för sitt projekt 

bara man vet hur man skall göra, har jag sett resultatet av mitt arbete som en open source för 

den som behöver basa enkelt.   
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