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Sammanfattning 
Rapporten handlar om komprimerat trä. Det är en teknik där materialet trycks 
ihop och fibrerna ”krossas”, vilket gör att man kan böja det i kallt tillstånd, en 
längre period efter komprimeringen. 
  Materialet används inte i så stor omfattning idag. Dels finns det andra tekniker 
för att tillverka komplicerade former i trä, men också för att komprimerat trä är 
kostsamt. Det finns även olika tillverknings- och tillämpningsproblem vid 
användandet av materialet. 
  Syftet med arbetet är att ge en inblick i vad komprimerat trä är och metodens 
olika för- och nackdelar. Förhoppningen är att arbetet kan leda till att 
komprimerat trä används mer eller till ytterligare forskning inom ämnet. 
Rapporten fungerar som en plattform för fortsatta arbeten inom ämnet. 
  Rapporten innehåller en kort sammanfattning om vad komprimerat trä är, olika 
verktyg och maskiner, samt idéer till hur de kan användas för bearbetning av 
komprimerat trä. Olika illustrationer av möbler som visar möjligheterna och 
begränsningarna med att tillverka möbler av komprimerat trä. 
  Arbetet resulterade i en djupare diskussion och idébank för främjandet och 
utvecklingen av komprimerat trä. Två förslag till skaftfräsar togs fram för att 
optimera bearbetningen av komprimerat trä. 
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Summary 
The report describes a technique which compresses wood. The wood is 
compressed by crushing its fibers thus enabling it to bend for long periods of time 
after compression, without needing to preheat it. 
  The purpose of this report is to explain what compressed wood is and the pros 
and cons with using this method. It suggests which tools and machines should be 
used and how to use them and also describes different pieces of furniture so as to 
illustrate the difficulties when using compressed wood and hopefully inspire 
people to use it. 
  There are a number of manufacturing and practical problems when using 
compressed wood and, as it’s expensive, it isn’t used very often. There are also 
other techniques which mould wood into more complicated shapes. 
  The work resulted in ideas on how to further develop the use of compressed 
wood and two wood cutting tools which optimize work with compressed wood 
were suggested. 
  Hopefully this work will lead us to use more compressed wood and that there 
will be further studies in this area. 
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1  Inledning 
Även om det är relativt nytt att arbeta med komprimerat trä så har man under en 
längre tid utvecklat olika metoder för att bearbeta materialet innan man böjer det. 
Förhoppningsvis så kommer det här arbetet att ta det ett steg längre och då 
utnyttja materialets fulla möjligheter. 

1.1 Bakgrund 
Den kunskapen som finns inom möbeltillverkning går långt tillbaka i tiden. 
Användandet av komprimerat trä är jämförelsevis en relativt ung teknik. Det är då 
troligt att det finns mer att utveckla inom det ämnet, därför är det lämpligt att göra 
ett examensarbete i ämnet. 
  Ett arbete inom detta ämne har gjorts på Carl Malmsten CTD sedan tidigare, 
nämligen Tillverkning av böjda möbeldetaljer av komprimerat trä. Det arbetet 
behandlar praktisk tillämpning vid böjning av komprimerat trä, vilket det här 
arbetet inte gör. Det här arbetet handlar istället om hur komprimerat trä kan 
bearbetas innan böjning. Andra möjliga bearbetnings metoder som inte än 
används. 
  Det finns förmodligen fler nya tillverknings möjligheter när komprimerat trä 
används. Tyvärr har användning av komprimerat trä inte varit särskilt stor. Det 
finns vissa problem och begränsningar med materialet. Om problemen gick att 
lösa skulle förmodligen möjligheterna att formge nya typer av möbler öka. Den 
möjligheten gör det till ett mycket intressant ämne. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med arbetet ska vara att ge en inblick i vad komprimerat trä är och 
möjligheterna och begränsningarna som finns. Också olika idéer och uppslag till 
hur man kan ta bort de begränsningar som finns. 
  Fakta om diverse gamla verktyg och maskiner sammanställs och erbjuder nya 
lösningar. Även förslag till nya verktyg introduceras i rapporten. 
  Genom att visa flera nya möbler, idéer, kan både möjligheter och begränsningar 
illustreras och andra kan inspireras. Flera olika frågeställningar ligger till grund 
för arbetet. Kan ny teknik göra det möjligt att bearbeta komprimerat trä i andra 
former än raka och runda innan man böjer materialet? Vilket är 
huvudfrågeställningen för arbetet, men även två andra viktiga frågeställningar 
följer. Vilka befintliga maskiner skulle kunna erbjuda dessa möjligheter? Hur ska 
verktyg konstrueras för att optimera bearbetningen av komprimerat trä? 
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1.3 Avgränsningar 
Maskinerna som finns sammanfattade i arbete är undantaget moderna CNC 
maskiner. Olika förslag som finns till maskiner och verktyg är endast teorier, det 
samma gäller för de nya förslagen till verktyg. 
  Endast komprimerat trä beskrivs i rapporten. Det finns inga fakta om några andra 
tekniker för att åstadkomma svängda former. 
  De olika ”designade” möbler som arbete innehåller är menat som förslag och 
inspirationsmaterial. Det finns inga tekniska ritningar eller detaljerad 
beskrivningar hur dessa kan tillverkas. Det är inte bevisat att några av möblerna 
kan tillverkas. Det är troligt att några skulle kunna tillverkas. Det är lika troligt att 
några skulle vara omöjliga att tillverka. 

1.4 Metod och källor 
Arbete bygger på beskrivning av befintliga kunskaper och förslag till nya 
lösningar. Först har den befintliga dokumentationen sammanfattas och därefter 
har uppslag till nya idéer dokumenterats. Denna metod är genomgående för hela 
arbetet. 
  De källor som har används har antingen skrivits av erfarna forskare eller av 
personer verksamma inom företag som själva har utvecklat teknik. Därför är det 
föga troligt att informationen är vinklade eller oseriös. 
  Källorna som har används är böcker, publikationer och Internet. Det 
gemensamma för alla källor är det ovan nämnda. 

1.5 Struktur 
Rapporten är uppbyggd så att den är lätt att läsa och hitta i. Det är inte nödvändigt 
att läsa hela rapporten för att förstå det huvudsakliga innehållet. 
  Varje nytt kapitel inleds med en förklaring av innehållet och strukturen. Det gör 
det lättare att läsa de kapitel som är av intresse för den enskilde. 
  Rapportens huvuddel inleds med en introduktion till komprimerat trä. Därefter 
följer en sammanfattning av olika verktyg och maskiner. Efterföljande kapitel 
berör två nya förslag till verktyg. Den sista delen i rapportens huvuddel är en 
sammanställning av de olika förslagna möblerna. 
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2  Komprimerat trä 
Detta kapitel behandlar komprimerat trä och vad det är. Det är en sammanfattning 
och introduktion till komprimerat trä. Informationen är hämtad från DTI/Dept. of 
Wood and Furniture, som 1993 gav ut en publikation i ämnet, men även från 
www.compwood.dk. Publikationen har översatts till svenska i rapporten och finns 
som en bilaga i slutet av rapporten. Eftersom följande kapitel är mycket kortfattat 
rekommenderas bilagan, som även den är mycket lättläst. 
 

2.1 Komprimerat trä 
Böjning av massivt trä har förekommit sedan långt tillbaka i tiden, med olika 
tekniker t.ex. basning. Vid basning så värms träet upp genom ånga. Böjningen 
måste då ske snabbt efter uppvärmningen. Försök har gjorts för att hitta en bättre 
teknik. 1988 kom den första prototypen till komprimerat trä. 
  Hur tillverkas komprimerat trä? Efter att virket har sågats upp så värms det, utan 
användningen av några kemikalier. Därefter placeras det i en 
komprimeringsmaskin. Maskinen trycker ihop virket på längden, fibrerna veckar 
sig som ett dragspel. Det är då möjligt att böja virket i kallt tillstånd under en 
längre period, vilket är den stora skillnaden jämfört med basning. 
  Alla träslag lämpar sig inte att komprimera, t.ex. björk, teak och mahogny. Dessa 
träslag har visat sig vara möjliga att komprimera, bok, ask, körsbär, alm, lönn, ek 
och valnöt. 
  Virket kan böjas upptill sex månader efter komprimering om virket behåller sin 
fuktkvot, vilket kan uppnås genom att plasta in virket. Virkets fuktkvot bör 
överstiga 25 %. 
  Det är möjligt att bearbeta komprimerat trä innan det böjs. Det är då att föredra 
att bearbeta med skärande verktyg i 90° mot träets fiber riktning. Det går även bra 
att använda putsmaskiner. Om träet bearbetas på traditionellt sätt är det lätt att 
fibrerna rivs upp. 
  När virket böjs har det två sidor, en utsida och en insida. På utsidan sträcks det 
medan insidan komprimeras. För att kunna skapa kraftigare böjradier kan stålband 
användas. Mallar och fixturer kan användas för att böja virket. 
  Torkningen skiljer sig inte särskilt från vanlig torkning av virke. Mallar och 
fixturer används under torkningen, vilken är en tidskrävande process. 
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2.2 Möjligheter och begränsningar? 
För att kunna tillverka avancerade möbeldetaljer och andra former av trä finns det 
olika tekniker. Den teknik som är vanligast är formpressat trä även kallat 
skiktlimmat, vilket innebär att flera faner limmas ihop till en form. Med den 
tekniken är det möjligt att snabbt och till en lägre kostnad producera böjda 
detaljer. 
  En teknik som används i mindre utsträckning är basning, men den har använts 
under en längre tid. Genom att snabbt värma upp materialet är det möjligt att böja 
det. Från det att materialet värms upp måste det gå mycket snabbt tills det att 
böjen är färdig. Fördelen med basning, jämfört med formpressat är möjligheten att 
tillverka mer komplicerade former, men basning är mer tidskrävande och 
kostsamt. 
  Komprimerat trä är jämfört med basning och formpressning ännu mer 
tidskrävande och kostsamt, men möjligheterna är också större. Det är möjligt att 
böja mer komplicerade 3 dimensionella former, tack vare materialets egenskaper. 
Vid användandet av spännband är det möjligt att åstadkomma mindre böjradier. 
Det är också möjligt att bearbeta materialet innan det böjs. 
  Ett företag som tillverkar möbler av komprimerat trä är PP-møbler, Danmark. 
PP-møbler har tillverkat en stol designad av Poul Kjærholm, vilken inte var 
möjlig att tillverka innan komprimerat trä började användas. Den stolen 
tillverkades ursprungligen i ask, se bilaga 1. PP-møbler använder sig av en maskin 
speciellt konstruerad för bearbetning av komprimerat trä. Maskinen bearbetar träet 
tvärs fibrerna. Verktyget går ihop och isär, likt en kameralins. Maskinen kan 
tillverka svarvade ämnen i varierade former, som efteråt böjs till rätt form. 
  För att böja mer extrema böjar krävs välgjord fixturer och spännband. Vid 
bearbetning av komprimerat trä blir det en relativt grov yta. Det krävs 
efterbearbetning i form av putsning. 
  Torkningen av materialet, den böjda formen är ett av de stora hindren för att 
kunna tillverka större volymer. För att kunna torka böjen krävs en fixtur som är 
dyr och komplicerad att tillverka. Fixturen blir inte ledig och möjlig att använda 
innan torkningen är avslutad. Det är möjligt att i början av torkprocessen använda 
en fixtur för att sedan övergå till en annan som är enklare. Försök att använda 
andra metoder för att torka virket har gjorts. Torkning med t.ex. HF kan användas, 
se bilaga 1. 
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2.3 Compwood 
Compwood är företaget som har utvecklat tekniken med komprimerat trä. 
Utvecklingen och forskningen skedde i början vid DTI (danska teknologiska 
institutet), men Compwood är företaget som har gjort tekniken kommersiell. 
Företaget är världsledande på marknaden, böjning av massivt trä i kallt tillstånd. 
Compwood tillverkar maskiner och hela anläggningar, som används vid 
komprimering av trä. Den första anläggningen byggdes 1991. Idag används deras 
utrustning över hela världen. 
  1998 introducerad Compwood en mer kostnadseffektiv anläggning för 
industriellt bruk. Efter det har tekniken fortsatt att utvecklas, vilket den gör än 
idag. 
  Det är viktigt att skilja på varumärket Compwood och varumärket Calignum. 
Calignum arbetar också med komprimering av trä, men med helt andra ändamål, 
se bilaga 3. 
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3   Verktyg 
Detta kapitel behandlar verktyg för träbearbetning. Hur de verktygen som finns 
ser ut och hur dessa skulle kunna vara intressanta för bearbetning av komprimerat 
trä. Eftersom denna rapport handlar om komprimerat trä har endast verktyg som 
är relevanta för ämnet valts ut. Informationen i kapitel 3 och 4 är hämtad från tre 
olika källor, Teknos publikation 12: 3, Träbearbetning och Snickeriverktyg. 
  Kapitlet behandlar också kortfattat hur verktygen arbetar i trä och hur de 
fungerar. Förklaringarna är kortfattade men nödvändiga för att ge den övriga 
texten ett sammanhang, om ytterligare information önskas se källitteraturen. 
  I slutet av kapitlet finns det två verktyg som är konstruerade för att kunna arbeta 
i komprimerat trä på ett optimalt sätt, vilket kan liknas med att arbeta med råvirke. 
Det är inte något som är vanligt förekommande inom möbelindustrin. Det måste 
också poängteras att det inte har genomförts några praktiska eller fysiska tester av 
verktygen i de två exemplen. Exemplen ska mer ses som principskisser. Exemplen 
hjälper också till att förklara problematiken med bearbetning av komprimerat trä. 
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3.1 Hur verktyg arbetar i trä 
Vid bearbetning i trä finns det ett antal faktorer man måste ta hänsyn till. Det 
gäller för bearbetning med roterande verktyg såväl som stillastående verktyg 
(handverktyg). Det kan vara fiberriktningen, spånbildning, spåntyp och 
spånavvisning osv. 
  Vid arbete med trä nämns vanligtvis 6 huvudskärriktningar, beroende på 
fiberriktningen, se Figur 1. Den vanligaste är 90°-0°, det är när bearbetning sker 
parallellt med fiberriktningen. 90°-0° bearbetning förkommer i de flesta hyvlings 
och fräsnings operationer. Det finns även olika spåntyper som uppstår beroende 
på hur träet bearbetas. Det behandlas inte i den här rapporten. 
  Vid arbete med komprimerat trä, vilket liknas vid att arbeta i råvirke, är det 
annorlunda. Vid 90°-0°, parallellt med fibrerna, bearbetning är risken stor att 
fibrerna slits upp. Därför är det mer lämpligt att arbeta tvärs fibrerna. Det är också 
vanligt förekommande vid arbete med torrt virke, om virket är vresigt. Den typen 
av bearbetning brukar man kalla för 0°-90°, bearbetning vinkelrätt mot fibrerna. 
Den här typen av bearbetning, oavsett om det är torrt virke eller råvirke som 
bearbetas, är bäst ur skärkraft synpunkt. Det betyder att verktyget lättare skär när 
man arbetar vinkelrätt mot fibrerna. Förutom vid bearbetning av komprimerat trä 
är denna bearbetnings riktning vanligt förekommande vid tillverkning av faner. 
Om man har en liten spånvinkel blir deformationen stor men om vinkel minskas 
kan det bli långa sammanhängande spånor som vid fanertillverkning. 
 

Figur 1. Bearbetningsriktningar, Källa: Grönlund, A 
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3.2 Allmänt om verktyg 
Principen för hur ett verktyg fungerar är relativt enkel. Fasta verktyg och 
roterande verktyg skiljer sig ifrån varandra, men förklaringen i Figur 2 kan 
tillämpas på båda. 
 
Spånvinkel (γ) 
Eggvinkel (β) 
Släppningsvinkel (α) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Om en stor spånvinkel används krävs det mindre kraft, men risken är också större 
att materialet spjälkar upp. Om vinkeln minskas, till en viss gräns, så övergår det 
från ett skärande verktyg till ett skrapande. 
  Med en mindre eggvinkel skär verktyget bättre men eggen blir också känsligare 
och mindre slittåliga. 
  Släppningsvinkeln måste vara så stor att verktygets bakkant inte tar i ämnet. Den 
är också beroende av de andra vinklarna. Alla vinklarna i Figur 2 blir sammanlagt 
90°. 
  När man arbetar med komprimerat trä kan ovanstående princip tillämpas på 
följande sätt. Under förutsättning att man måste arbeta vinkelrätt mot fibrerna kan 
man använda sig av en stor spånvinkel. Det krävs heller ingen större kraft att 
arbeta i komprimerat trä. Eftersom materialet är relativt fritt från felaktigheter och 
att det är råvirke gör att en låg eggvinkel kan användas. Det blir inte lika stort 
verktygsslitage som vid normal bearbetning. 
 

Figur 2. Verktygsvinklar, Källa: Larsson, E 
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3.3 Befintliga verktyg 
Eftersom de flesta verktyg som finns tillgängliga inom träindustrin är till för 
bearbetning av torrt virke, är det svårt att förutse hur de skulle fungera när virket 
har en högre fuktkvot. Förutom hur verktygen är utformade med olika vinklar osv. 
finns det andra viktiga faktorer att ta hänsyn till. Det är svårt att förutse hur 
spånorna kommer att bete sig vid olika typer av bearbetning av komprimerat trä. 
  Följande kapitel behandlar endast de verktyg som är mer ovanliga. Vanliga 
verktyg t.ex. vanliga kuttrar och pinnfräsar finns inte med. I Figur 3 och Figur 4 
visas exempel på en vanligt förekommande kutter och pinnfräs. 
 

Figur 3. Vanlig kutter, Källa: 
Cronberg, B 

Figur 4. Vanlig pinnfräs, 
Källa: Cronberg, B 
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3.3.1 Knivhuvud 
Ett knivhuvud används till en speciell maskin, en käppsvarv, som används vid 
tillverkning av kvastskaft och käppar, se Figur 5. Det som är speciellt för den 
maskinen är att verktyget arbetar vinkelrätt mot ämnet, vilket är idealiskt för 
komprimerat trä. Dimensioner mellan 10 och 60 mm kan tillverkas. Fyrkantiga 
ämnen matas genom maskin och kommer ut runda. Maskinens begränsning är att 
verktyget har samma dimension genom hela arbetsprocessen. För att tillverka 
ämnen med andra tjocklekar måste verktyget ställas om eller bytas. Det är bara 
möjligt att tillverka helt jämntjocka bitar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.3.2 Snidfräs 
En snidfräs är en skaftfräs. Skaftfräs är ett samlingsnamn för alla verktyg som har 
ett skaft. Den typen av verktyg används vid t.ex. överfräsning. På bilden, se Figur 
6, till vänster visas en rak pinnfräs. Till höger visas en snidfräs. Snidfräsen 
används vid fasonerade nedbottningar. Verktyget finns med rak eller rund botten 
och med diameter 10-100 mm. 
 

Figur 5. Kvastfräs, Källa: 
Cronberg, B 

Figur 6. Snidfräs, Källa: 
Larsson, E 
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3.3.3 Kopieringsfräs 
I en kopieringsfräs används en viss typ av verktyg, se Figur 7. Verktyget har en 
rund framkant och även sidorna är försedda med egg. Detta för att verktyget ska 
bearbeta ämnet när det går från en smalare del till en tjockare del. Det som är 
speciellt med verktyget är att det har en spånvinkel på 60°, vilket är mycket. 
  Den här typen av verktyg skulle kunna passa bra för bearbetning av komprimerat 
trä. Utformningen och den stora spånvinkeln är fördelaktig. Den ända nackdelen 
med verktyget är att det har en stor diameter, vilket begränsar 
bearbetningsmöjligheterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.3.4 Fräsborr 
Fräsborren är ett större verktyg, se Figur 8. Det är endast möjligt att arbeta med 
lägre varvtal (högst 1000 varv/min). Skaftet och kroppen är en del, där två skruvar 
håller fast stålet. Det är möjligt att byta ut stålet. Stål kan beställas i olika former 
och utföranden. Verktyget fungerar som ett skrapande verktyg. 
  Verktyget används mest av hobbybrukaren t.ex. vid tillverkning av äggkoppar. 
Pelarborrmaskinen är lämplig att använda vid bearbetning med en fräsborr. 
  Det är tveksamt ifall fräsborren skulle vara ett passande verktyg för bearbetning 
av komprimerat trä. 
 

Figur 7. Kopieringsfräs, 
Källa: Cronberg, B 

Figur 8. Fräsborr, Källa: 
www.toolbox.se 
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3.3.5 Roterande raspar och filar 
Roterande raspar och filar är mindre verktyg med olika profiler och former. 
Filarna kan inte avverka lika mycket som rasparna utan används mer till finare 
bearbetning. Rasparna kan avverka material men inte i några större mängder, de är 
vanligtvis små och har inte särskilt grova tänder. Ytan blir grovt bearbetad och 
kräver efterbearbetning, putsning. 
  Roterande raspar och filar används mest av hobbybrukaren t.ex. vid tillverkning 
av skedämnen. Verktygen finns i olika kvalitéer och utförande, se Figur 9. 
  Det är tveksamt fall roterande raspar skulle vara ett lämpligt verktyg för 
bearbetning av komprimerat trä. Verktyget skulle förmodligen snabbt sättas igen. 
Om det inte vore ett problem skulle ändå ytan inte få ett tillräckligt bra resultat. 
För mycket efterbearbetning skulle krävas. 
 

Figur 9. Roterande raspar, Källa: Larsson, E 
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4   Maskiner 
Detta kapitel behandlar olika typer av befintliga maskiner som skulle kunna vara 
intressanta för bearbetning av komprimerat trä. En del maskiner skulle kunna 
användas som de är medan andra behöver byggas om. 
  Tillsammans med en kort förklaring av maskinerna presenteras också olika idéer 
och förslag till bearbetning av komprimerat trä. Det är viktigt att påpeka att dessa 
idéer inte har genomgått några praktiska tester och är alltså inte bevisade. 

4.1 Befintliga maskiner 
Det skulle vara möjligt att använda en vanlig bordsfräs, som finns i de flesta 
snickerier, för bearbetning av komprimerat trä, se Figur 10. Det är då under 
förutsättningarna att man använder sig av medmatning eller att man arbetar 
vinkelrätt mot fibrerna. Det är osäkert hur materialet beter sig och hur den höga 
fuktkvoten kommer att påverka maskinen i längden. Om maskinerna utsätts för 
fukt utan att några speciella åtgärder har vidtagits, t.ex. någon sorts extra 
rostskydd, är risken stor för rost. En ytterligare förutsättning för den typen av 
bearbetning är att ett passande verktyg användes. 
  Lars Brag, lektor vid Carl Malmsten CTD, har erfarit följande vid bearbetning av 
komprimerat trä. Vid bearbetning i vanliga maskiner uppstår rost. Det är fullt 
möjligt att bearbeta komprimerat trä i en vanlig bordsfräs om medmatning 
används. 
  Det är känt och beprövat att det med framgång går att bearbeta komprimerat trä 
genom slipning. Man kan då forma trä med en vanlig vertikalbandputs, som finns 
i de flesta snickerier, se Figur 11. Man kan även använda en bredbandsputs vid 
böjning och tillverkning av kantiga bitar när man arbetar med komprimerat trä. 
Till en vanlig vertikalbandputs finns det slippapper med grovlekar upp till 40, det 
finns en speciell skala för att gradera hur grovt slippapper är. 40 slippapper är ett 
mycket grovt slippapper. Med den grovleken skulle det vara möjligt, i viss mån, 
att avverka trä. 
  Även andra maskiner skulle kunna användas vid bearbetning av komprimerat trä 
t.ex. överfräsmaskin, pelarborrmaskin och svarv. 
  Förutom de maskiner som har nämnts ovan, som är relativt vanliga, finns det 
mindre vanliga maskiner som är relevanta för bearbetning av komprimerat trä. 
Dessa maskiner är indelade i de kommande underkapitlena. 
 

Figur 10. Bordsfräs, Källa: 
Cronberg, B 

Figur 11. Vertikalbandputs, 
Källa: Cronberg, B 
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4.1.1 Karusellfräs 
Karusellfräsen visas i Figur 12. Maskinen består av ett roterande bord, som 
fungerar som en karusell, där av namnet. 
  Vid bearbetning läggs ett ämne in vid en av stationerna, maskinen griper fast 
ämnet och bearbetar det. När ett färdigfräst ämne tas ut, läggs ett nytt in. De 
ämnen som inte är färdigfrästa flyttas fram osv. 
  Det kan vara en eller flera fräsverktyg som arbetar. Det är vanligt att 
medmatning används, det betyder att biten matas åt samma håll som verktyget 
roterar. Fräsverktygen är fjäder belastade och löper efter en mall som sitter fast på 
bordet. Den här typen av maskin används vid tillverkning av stora serier. Under 
en dags arbete kan uppåt 1000 stolsben tillverkas. 
  En karusellfräs skulle kunna vara intressant för bearbetning av komprimerat trä. 
Det skulle vara möjligt att använda medmatning och en putsrulle som 
efterbearbetar ämnet. Eftersom maskinen kräver att man tillverka stora serier är 
det tveksamt om det skulle vara lönsamt vid bearbetning av komprimerat trä. 
 

Figur 12. Karusellfräs, 
Källa: Cronberg, B 
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4.1.2 Kopieringsfräs 
Kopieringsfräsen visas i Figur 13. En kopieringsfräs används vid tillverkning av 
t.ex. svängda stol och bordsben. Modellen och arbetstycket kan placeras bredvid 
varandra eller i linje med varandra. Från en modell kan flera arbetsstycken 
bearbetas samtidigt. Modellen och arbetsstycket roterar med samma hastighet. En 
rulle trycks hela tiden mot modellen. När modellen roterar trycker den ut rullen 
och då även kuttern. Det gör att arbetsstycket får samma form som modellen. En 
kopieringsfräs kan både fräsa och slipa ämnen. Det är vanligt förekommande att 
en kopieringsfräs är numeriskt styrda. 
  En kopieringsfräs och speciellt principen för hur maskinen fungerar är intressant 
för bearbetning av komprimerat trä. Problemet är hur verktyget arbetar och hur 
ämnet beter sig. För att kunna bearbeta komprimerat trä i en kopieringsfräs måste 
den förmodligen byggas om eller ändras på något sätt. Det är tveksamt om det är 
möjligt att spänna fast ett ämne, vid bearbetning av komprimerat trä. Materialet 
skulle förmodligen bete sig alldeles för ”sladdrigt”. 
 

Figur 13. Kopieringsfräs, Källa: 
Cronberg, B 
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4.1.3 Fasonfräs 
Fasonfräsen visas i Figur 14. Den här typen av maskin är avsedd för 
masstillverkning av t.ex. stol och bordsben. Kuttern bearbetar hela ämnet 
samtidigt. På maskinens framsida finns en svängbar ram, där arbetsstycket 
placeras mellan två dubbar. Arbetsstycket roterar långsamt, 8-12 v/min. Kutter 
däremot roterar betydligt snabbare, 2000-5000 v/min. I den här maskinen är det 
även möjligt att tillverka föremål som inte är runda. Genom att fästa en mall med 
önskad profil som ligger an mot medbringardubben, kan icke runda föremål 
tillverkas. 
  Den här maskinen skulle kunna vara intressant för bearbetning av komprimerat 
trä. Verktygen arbetar vinkelträtt mot ämnet och det är möjligt att tillverka detaljer 
som inte är runda. Nackdelen är att detaljerna har samma profil. Profilen kan bara 
bli mindre och större, genom att ställa in maskinen och kuttern annorlunda. Det är 
tveksamt hur stabilt ämnet skulle vara vid bearbetning av komprimerat trä. Det är 
även osäkert hur krafterna i maskinen skulle påverka materialet, vid bearbetning 
av komprimerat trä. 
 

Figur 14. Fasonfräs, Källa: Cronberg, B 
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4.1.4 Fasonsvarv 
En fasonsvarv är inte olik en vanlig träsvarv. Den största skillnaden är att den är 
försedd med två svarvstål. Det första stålet svarvar det fyrkantiga ämnet till en 
jämn diameter. Efter det första stålet sitter en styrring med samma diameter. Efter 
styrringen sitter ett stål som svarvar den rätta profilen. Styrringen, även kallad 
dejsen, gör att längre bitar kan svarvas utan att ämnet blir ostadigt vid 
bearbetning. 
  Vid svarvning är det mycket viktigt att stålen är rätt inställda. Stålen ska ligga i 
tangeringspunkt med det färdig svarvade arbetstycket, se Figur 15. Om stålet 
ligger för när punkt B, bränner det. Om stålet ligger för nära punkt C, skär det inte 
på ett bra sätt. 
  Det som är intressant med den här maskinen, för bearbetning av komprimerat trä, 
är styrringen. Ett problem vid bearbetning av komprimerat trä är att ämnet är 
ostabilt och sladdrigt. Detta är mer påtagligt än vid bearbetning av torrt virke. 
Därför kan styrring vara en intressant lösning. 
 

Figur 15. Verktyg vid 
svarvning, Källa: Cronberg, 
B 
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5  Två nya verktyg 
Detta kapitel behandlar två nya verktyg som bör vara mer lämpade för 
bearbetning av komprimerat trä. Verktygen är konstruerade för att arbeta i 
komprimerat trä. Verktygen kommer inte att fungera lika bra till torrt virke. 
Verktygen är konstruerade för att arbeta vinkelrätt mot fibrerna och i komprimerat 
trä med en hög fuktkvot. 
  Under arbetes gång har Matz Lenner, professor vid Linköpings Universitet, 
tillfrågats om råd. Matz Lenner har arbetat med skärande verktyg för bearbetning 
av trä. Det är inte alltid enkelt och veta om ett verktyg fungerar eller inte utifrån 
en ritning, men Matz Lenner hittade inget som pekade på att det inte skulle 
fungera. 
  Det är mer komplicerat att konstruera en skaftfräs eller pinnfräs. Det är lättare 
med en vanlig kutter. Om det vore möjligt att konstruera en skaftfräs med en liten 
diameter, vilket är det bästa alternativet, skulle bearbetningen bli mindre 
begränsad. Det är komplicerat att få ett verktyg med en liten diameter att skära på 
ett bra sätt. Det är också troligt att det blir problem med spånavvisningen. Det 
skulle inte vara lika problematiskt med en kutter, men då blir maskinen mer 
komplicerad och man begränsar även bearbetningsmöjligheterna. 
  Verktyg ett (Figur 16) och verktyg två (Figur 17) är två olika verktyg med olika 
för och nackdelar. Mer detaljerade förklaringar finns i följand två underkapitel. 
Varje kapitel innehåller också tre bilder med olika varianter av verktygen. 
  Verktygen har inte testas i praktiken. Därför kan det inte bevisas att de fungerar. 
Konstruktionerna är menade som förslag och plattform för fortsatta arbeten. 
 

Figur 16. Fräsverktyg 1, 
Källa: Conradsson, P 

Figur 17. Fräsverktyg 2, 
Källa: Conradsson, P 



23 

5.1 Fräsverktyg 1 
Verktyget bygger på enkla principer och är inte olikt andra verktyg som finns på 
marknaden. Skaftet och kroppen är ett stycke med gängade hål för skruvarna. 
Stålet är löstagbart. Det har ingen större betydelse om det är löstagbart eller inte, 
men det kan vara fördelaktigt att kunna ta loss stålet för att slipa det. Stålet är två 
frästa stycken som är ihop satta till en del. Formen på stålet och det frästa spåret 
ska förbättra spånbrytningen och spånavvisningen. Stålet kan tillverkas i ett mer 
lättformat och passande material, men eggen är antingen hårdmetall eller 
snabbstål. Stålet har en skarp eggvinkel, vilket är möjligt när man bearbetar 
komprimerat trä. 
  Problemet med verktyget är troligen följande. Eftersom det har en ojämnform 
och en stor diameter kan det bli obalans vid bearbetning. Vid bearbetning av 
komprimerat trä är det möjligt att använda lägre varvtal, vilket bör minska risken 
för obalans. Den skärande delen på verktyget är inte centrerade. Det gör att 
skäregenskaperna blir sämre i mitten av verktyget. 
  Alternativ ett, se Figur 18, är det alternativ som ger flest möjligheter vid 
användandet p.g.a. den mindre diametern. När verktyget har en liten diameter blir 
bearbetnings möjligheterna större. Ett verktyg med en större diameter får ett bättre 
skär längst ut, se Figur 19. Alternativ två har bättre skäregenskaper, men större 
diameter. Problemet att verktygets mitt inte skär lika bra kan möjligtvis åtgärdas, 
se alternativ 3 Figur 20. Vid användning av alternativ tre i t.ex. en kopieringsfräs 
kan maskinen luras att verktyget har en plan botten. Resultatet skulle bli det 
samma utan att mitten på verktygets botten behöver arbeta. 
 

Figur 18. Fräsverktyg 
1 alternativ 1, Källa: 
Conradsson, P 

Figur 19. Fräsverktyg 
1 alternativ 2, Källa: 
Conradsson, P 

Figur 20. Fräsverktyg 
1 alternativ 3, Källa: 
Conradsson, P 
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5.2 Fräsverktyg 2 
Verktyget har utvecklats utifrån en snidfräs. Verktyget är konstruerat så att det ska 
bearbeta och lämna en bra yta på alla sidor. Vid användning av en snidfräs får 
man en mycket bra yta på botten av frässpåret. Vid bearbetning av komprimerat 
trä är det viktigt med en bra yta i botten, eftersom det är den ytan som blir det 
färdiga resultatet efter fräsningen. Det är också viktigt att verktygets sidor arbetar 
på ett bra sätt, eftersom dessa avverkar större delen av material. Då är det inte lika 
viktigt med ytans kvalité. Till skillnad från det föregående verktyget så arbetar 
verktyget bra över hela ytan. Nackdelen är att verktyget får en större diameter, 
vilket begränsar möjligheterna vid bearbetning. När det inte finns någon baksida 
på skären är det tveksamt fall spånbrytning och spånavisningen kommer fungera 
på ett optimalt sätt. 
  Alternativ ett, se Figur 21, har en större diameter. Det gör att verktyget arbetar 
på ett bättre sätt. Skäret arbetar inte särskilt djupt, vilket gör att man får avverka 
lite i taget. Alternativ två, se Figur 22, har längre skär, men det gör också att 
stålen blir mer ostabila. Det bör inte vara ett problem eftersom komprimerat trä är 
lättbearbetat. Alternativ tre, se Figur 23, är det mer osäkra alternativet. Skären är 
inte lika stabila och verktyget arbetar inte heller lika bra i mitten, men med 
alternativ 3 är det möjligt att göra ett verktyg med en liten diameter. 
 

 

Figur 21. Fräsverktyg 
2 alternativ 1, Källa: 
Conradsson, P 

Figur 22. Fräsverktyg 
2 alternativ 2, Källa: 
Conradsson, P 

Figur 23. Fräsverktyg 
2 alternativ 3, Källa: 
Conradsson, P 
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6   Inspirerande idéer till möbler 
Detta kapitel behandlar inspirerande idéer till möbler, tillverkade av komprimerat 
trä. 
  Detta material är menat enbart som olika exempel och inspirationsmaterial. 
Produkterna är inte genomarbetade och det är heller inte meningen att det ska vara 
en s.k. färdig design. Produkterna är ritade helt utan förhållningar. En del av 
produkterna kanske inte håller, fungerar eller är möjliga att tillverka. 
  Intentionen med detta kapitel är att skapa ett intresse för att ta fram nya 
produkter av komprimerat trä. Produkterna hjälper också till att illustrera 
möjligheter och begränsningarna med komprimerat trä. Varje underkapitel är en 
produkt. Sammanlagt finns det tio produkter där av tio underkapitel. Till varje 
produkt följer en figur med fyra bildrutor, se Figur 24 - Figur 33. Principen för 
alla är den samma. I den övre vänstra bild rutan visas det hur profilen förändras i 
sin form, med hjälp av olika snitt. Profilen är alltid uppdelad i fyra bitar för att 
man ska kunna jämföra och lättare se skillnaden mellan de olika profilerna. I den 
övre högra bildrutan visas hur verktyget skulle kunna se ut för att böja biten. I den 
nedre vänstra bildrutan visas en teckning av produkten. I den nedre högra 
bildrutan visas en bild av produkten. Till varje produkt följer en berättande text. 
  I bilagorna finns det tydligare och större bilder på de olika produkterna som 
visas i följande kapitel. 
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6.1 Pall med spiralvridna ben 
Denna produkt är ett bra exempel på vad fördelarna med komprimerat trä är. När 
svaga svängar med komplicerade former används så är det fördelaktigt att 
använda komprimerat trä. Profilen är ellipsformad och oförändrad, den har alltid 
samma bredd och tjocklek. Det gör att detaljen kan tillverkas med befintliga 
maskiner som nästan finns i alla snickerier. Verktyget som används för att böja 
biten är en konisk form, denna form kan tillverkas på flera sätt. Det intressanta är 
istället fästena som användes både för att styra biten som böjs och spänna fast 
den. Vid en större produktion är det naturligtvis enklare att tillverka mallar i ett 
annat material som är hållbarare, t.ex. metall eller glasfiber. 
 

Figur 24. Pall med spiralvridna ben, Källa: Conradsson, P 
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6.2 Pall med profil 
Denna produkt har ett speciellt benpar. De är likadana och enbart spegelvända, 
men ändå skapar de ett helt nytt uttryck. Det är fördelaktigt när en likadan detalj 
kan tillverkas och sedan användas på flera ställen. Profilen är också intressant 
eftersom den variera, men håller hela tiden samma bredd och tjockleks 
förhållande. Verktyget är tillverkat av plywood vilket gör att det inte behövs en 
hel massiv bit, som när svagare material används t.ex. spånskiva. Den har inte 
heller några stödpinnar. Vid böjning av en smal bit i svaga radier så kan göras 
utan något stöd. Det är inte särskilt rationellt och fungerar heller inte vid tjockare 
dimensioner och mindre radier. 
 

Figur 25. Pall med profil, Källa: Conradsson, P 
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6.3 Pall med dubbelsvängda ben 
Denna produkt har fyra ben, men de är alla likadan. Benen sitter i ett jämnt 
fördelat cirkulärt mönster. Verktyget som används är komplicerat eftersom benet 
är dubbel svängt. Det här verktyget är ett bra exempel på att det ibland är mer 
komplicerat att göra mallar som fungerar i trä för att böja bitarna än att använda 
sig av ett annat material. Den här typen av ben eller detaljer kräver att större 
böjradier används eftersom det är komplicerat att använda motspännband. Profilen 
är speciell eftersom den går ifrån att var ellipsformade till att var rund. Om en bit 
har den formen och dessutom är lång och smal är den svårare att tillverka. 
 

Figur 26. Pall med dubbelsvängda ben, Källa: Conradsson, P 
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6.4 Pall med fyra delar 
Denna produkt består av fyra ben som limmas ihop till den slutliga hela formen. 
Alla fyra benen är då inte likadana, eftersom de blir spegelvända, alltså två och 
två. När alla benen sitter ihop formas de till en ellips med varandra. Från den 
formen går varje ben till en rund form och slutligen en ellipsform. Teoretiskt så 
skulle det vara möjligt att göra hela produkten i ett helt stycke, men det är svårt att 
lösa tekniskt. Dessutom så skulle det inte vara möjligt att arbeta med särskilt stora 
dimensioner eftersom det styrs av arbetsstyckets största mått. Det skulle sedan 
vara möjligt att använda ett verktyg där man sätter fast benen tillsammans och 
böjer dem till deras slutliga form. Det vore intressant om det var möjligt att limma 
ihop delarna samtidigt som benen böjs till färdig form, om det är möjligt är ovist. 
Ett speciellt lim krävs när det handlar om att limma ämnen som inte är torkade. 
Den här typen av tillverkning skulle också kräva mer handarbete. 
 

Figur 27. Pall med fyra delar, Källa: Conradsson, P 
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6.5 Stol med liknande ben 
Denna produkt består av ett antal ben som är snarlika varandra. Det är också ett 
exempel på möjligheterna att kombinera den här typen av trä produkter med andra 
material. Det är osäkert om det är möjligt att tillverka den här typen av ben. För 
att benen ska hålla så måste de vara tillräckligt tjocka. Är de för tjocka så går det 
inte att böja i önskad radie. Där av kan det ibland uppstå ett slags moment 22. En 
fördel i det här fallet är att benen bara böjs i en dimension. Det gör det möjligt att 
använda motspännband och böja tjockare dimensioner. Verktyget som används 
för att böja biten är tillverkad av plywood. Den här typen av malar är relativt 
enkla att tillverka flera av. 
 

Figur 28. Stol med liknande ben, Källa: Conradsson, P 
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6.6 Vilstol med plandetalj 
Denna produkt har en detalj i komprimerat trä som är tillsynes komplicerad. Men 
den är enklare att tillverka än den ser ut att vara. Det går att tillverka ett verktyg 
för att böja biten på ett enkelt sett. Större delen av konstruktionen är i ett plan. 
Verktyget behöver enbart kompletteras där det finns mer avancerade former. Det 
blir kostsamt att ta fram verktyg för serie- eller masstillverkning. Eftersom 
profilen är helt rund och alltid har samma diameter så är den möjligt att tillverka 
med enkla maskiner. Det och hur verktyget ser ut gör att den här typen av produkt 
lämpar sig väl vid små serier. Det är då möjligt att göra produkter som är udda 
och originella, vilket är en fördel med komprimerat trä. 
 

Figur 29. Vilstol med plandetalj, Källa: Conradsson, P 
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6.7 Stol med hel rygg 
Denna produkt är en vilstol och har endast en detalj i komprimerat trä. 
Komprimerat trä kan användas som detaljer i möbler. Hela möbeln måste inte 
vara konstruerad av komprimerat trä. Intressant är även formen på ryggen som 
påminner om befintliga möbler som finns på markanden. De är då tillverkade i 
flera delar och inte ett helt stycke som i fallet här. Profilen är passande för den 
formen ryggen har. Vid de kraftigaste radierna så har den också de tunnaste 
dimensionerna. Verktyget som används är passande för böjning eftersom det finns 
ett antal stödpinnar som hjälpa till vid böjningen av ryggen. 
 

Figur 30. Stol med hel rygg, Källa: Conradsson, P 
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6.8 Bord med sarg 
Denna produkt är ett skrivbord med detaljer i komprimerat trä. Det är ett exempel 
på att det räcker med några avancerade detaljer för att skapa ett spännande 
uttryck. Det är sargerna som har en speciell form. Själva böjningen av sargerna är 
inte särskilt komplicerade eftersom man böjer biten i en dimension. Det gör det 
möjligt att använda spännband för att klara av de mindre radier. Formen är 
intressant och kan fungera i många andra sammanhang. Profilen går ifrån att vara 
kvadratisk till att bli rund och sedan elliptisk för att slutligen bli rektangulär där 
den möter benet. 
 

Figur 31. Bord med sarg, Källa: Conradsson, P 



34 

6.9 Bord med svängt ben 
Denna produkt är ett mindre kaffebord med en skiva av glas. Eftersom produkten 
har ett speciellt användningsområde kommer den sällan att utsättas för några 
större påfrestningar. Detta hjälper glasskivan till att illustrera och förklara för 
användaren. När produkten inte har lika stora krav på hållfasthet och styrka, finns 
det större möjligheter att använda komprimerat trä. I det här fallet är det en bit 
som har roterats runt ett koniskt verktyg. Eftersom det är ett stort verktyg kan det 
vara komplicerat att tillverka. Ett sätt är att använda smala ribbor som sätts fast på 
två ringar. Profilen är relativt enkel. Den är ellipsformad och avsmalnande. 
Fräsningen i botten och för falsen kan med fördel göras efter det att biten har böjts 
och fått torka. 
 

Figur 32. Bord med svängt ben, Källa: Conradsson, P 
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6.10 Lampa ur en massiv del 
Denna produkt är det tionde exemplet som även är tekniskt svårast att tillverka. 
Hela produkten är gjord i ett stycke. Benen och hela kroppen fräses samtidigt. Där 
efter böjs benen ut till sin färdiga form. Fräsningen är mer komplicerad än 
tidigare. Verktyget som används vid böjning av benen är enkelt att använda. På 
bilden har verktyget delats i mitten för att bättre illustrera hur det ser ut. Det 
koniska spåret lämpar sig väl vid arbete  med runda detaljer eftersom det alltid 
håller ämnet centrerat. Profilen är enkel, den är rund och avsmalnande. Det skulle 
krävas en hel del handarbete för att putsa vissa delar. Denna och liknade produkter 
skulle vara möjlig att tillverka i flera delar med befintliga tekniker. Det skulle 
kräva några förändringar och uttrycket på produkten skulle då inte bli det samma. 
 

Figur 33. Lampa ur en massiv del, Källa: Conradsson, P 
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7  Resultat 
Arbetet visar att ny teknik kan erbjuda nya bearbetningsmöjligheter av 
komprimerat trä, men även att äldre maskiner och utrustning som används på ett 
nytt sätt erbjuder nya möjligheter. Rapporten fungerar även som en plattform för 
framtida arbeten. 
  Rapporten har en viss bredd. Det är inte enbart tillverkningsproblem och tekniker 
som redovisas. Den hjälper också till att illustrera olika designutmaningar vid 
arbetandet med komprimerat trä. 
  Dokumentationen av de olika verktyg och maskiner som finns i rapporten är 
samlade och kortfattade, vilket inte har varit tillgängligt tidigare. Informationen 
om dessa är utspridd i olika böcker, såväl äldre som nya. 
  Arbetet resulterade i två förslag till olika skaftfräsverktyg. Eftersom CNC 
maskinerna hela tiden utvecklas, kan en skaftfräs vara det bästa alternativet för 
bearbetning av komprimerat trä. En av slutsatserna, av arbetet är följande. För att 
kunna utveckla en ny bearbetningsteknik, om det visar sig vara motiverat, 
kommer det att krävas kompetens inom diverse olika områden. Några av dessa är 
följande, skärande verktyg, CNC teknik, torkning av virke och komprimering av 
trä. Naturligtvis finns det flera än dom nämnda ovan. 
  Rapporten innehåller ett kapitel med förslag på hur olika möbler, tillverkade av 
komprimerat trä, kan se ut. Det är menat mer som en inspirationskälla, än färdiga 
förslag. Förhoppningsvis hjälper kapitlet till att illustrera olika möjligheter och 
svårigheter med att tillverka möbler i komprimerat trä. 
  En slutsats som kan dras om begränsningarna och problemen med komprimerat 
trä är följande. Om det hade varit ett väl fungerande och användbart material 
borde det inte användas mer än vad det görs. Hur vida det kan komma att börja 
användas i en större utsträckning i framtiden beror till stor del på om de olika 
problemen kan lösas. Vilka är följande, materialet kräver långa torktider och 
komplicerade torkfixturer. Det är komplicerat att bearbeta innan böjning, 
beroende på formen. Efter torkning krävs efterputsning. Det är bara några av 
problemen. 
  Jämförelser har gjorts med andra tekniker som används för att skapa mer 
komplicerade former, formpressning och basning. Det finns mycket som dessa två 
tekniker inte har gemensamt. Följande har de gemensamt, som inte komprimerat 
trä har i samma utsträckning. Det är lättare och mer ekonomiskt att tillverka större 
volymer. Rapporten behandlar inte de tekniska aspekterna, som de ovan nämnda 
teknikerna har. Det var endast den efterföljande slutsatsen som var av intresse. 
  Vad är då fördelen med komprimerat trä? Det är möjligt att tillverka mer 
tredimensionella och komplicerade former. Därför krävs det mer komplicerade 
former än det som återfinns i formpressade och basade möbler för att motivera 
användandet av komprimerat trä. 
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8  Avslutande diskussion 
Rapporten kan fungera som en språngbräda för framtida arbeten. Även om 
rapporten inte innehåller några tydligt nya fakta är informationen samlad. Att 
besvara en fråga med nya frågor har förstås både för- och nackdelar, vilket har 
gjorts vid flera tillfällen i rapporten. Förhoppningsvis innebär det att svaret trots 
alt är närmare än innan. 
  De kapitel som behandlar verktyg och maskiner, kan vara av intresse för 
kommande forskning och utveckling. Förmodligen är det mycket som är 
ointressant att jobba vidare med och även omöjligt att genomföra. Tanken var att 
ha många idéer och vinklar för att sedan välja den mest intressanta. 
  Att använda sig av komprimerat trä är både tidskrävande och dyrt. För att 
motivera användandet krävs att man utnyttjar materialets egenskaper. Det som är 
speciellt för komprimerat trä är att man kan böja det i mer komplicerade former. 
När det är mer former i formgivningen, är det svårare att lyckas med 
gestaltningen, enligt vissa? Det påståendet är det säkert en del designers som 
håller med om, men lika säkert finns det dom som motsätter sig påståendet. Krävs 
det kanske en viss typ av designer för att arbete med möbler i komprimerat trä? Är 
det stilidealen av våran samtid som gör att det inte ritas särskilt många möbler 
som passar att tillverkas av komprimerat trä? 
  Ett annat problem är att skapa ett modernt uttryck. Ny design för komprimerat 
trä. Ett bra exempel på en sådan möbel är Poul Kjærholms stol, som återfinns i 
bilaga 1. Den stolen var inte möjlig att tillverka utan att använda komprimerat trä. 
Det finns andra exempel på möbler som också är tillverkade i komprimerat trä, 
men som inte är lika högt ansedda. Vissa kanske skulle säga att de är klumpiga, 
konstiga, fula, för mycket material, för grova dimensioner. Alla dessa värderingar 
är dock högst subjektiva, vilket gör det svårt att säga om det verkligen är 
problemet. 
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Förord 
Målet med den här boken är att ge en introduktion i vad komprimerat trä är, hur 
det kan användas och till vilka ändamål. 
  Boken är skriven som en praktisk guide för dagens och framtida användare av 
komprimerat trä. Instruktionerna är grundade på många års erfarenhet av 
användandet av komprimerat trä till en rad olika applikationer. Detta skedde vid 
avdelningen för trä och möbler. 
  Publikationen var möjlig tack vare ekonomiskt stöd från Compwood Machines 
Ltd. och Thomas Topp och hans frus, Christiane Topp, stiftelse. 
  Komprimerat trä har hitintills används mest vid tillverkning av möbler. Där av 
har den här boken riktat sig mot den typen av produkter. Användningen av 
komprimerat trä har förekommit även i andra fall t.ex. byggnader, konst och 
leksaker. 

1  Introduktion till komprimerat trä 

1.1 Allmän information 
Böjning med hjälp av att värma träet med ånga har varit känt från antikens tider. 
Exempel på den typen av applikationer är skroven till båtar och Wiener stolar*. 
Böjning med hjälp av ånga, basning kräver en hög hantverkstekniks nivå. Det 
beror på att själva böjningen måste ske direkt efter man har ångat träet medan det 
fortfarande är varmt. Bakbenen på en Wiener stol måste böjas inom en halv minut 
efter att man har tagit ur dem ur ångkammaren. 
  I åratal har man forskat efter att hitta bättre metoder för att böja massivt trä 
industriellt, men utan någon framgång. Ett genombrott skedde 1988 när 
DTI/Avdelningen för Trä och Möbler presenterade en prototyp för komprimering 
av trä med industriella applikationer. 
  Danska Utvecklings Finansiering (DUF) var redan från början medvetna om 
vilka möjligheter komprimerat trä hade. Därför etablerade DUF ett nytt företag 
Compwood Machines Ltd. I samarbete med det danska företaget Sennerskov 
Presser A/S. Compwood Machines Ltd. utvecklade det praktiska 
tillväggångssättet vid industriell användning. 
  Idag tillverkar och säljer, Compwood Machines Ltd. maskiner för komprimering 
över hela världen. Avdelningen för Trä och Möbler står för den fortsatta 
utvecklingen av tekniken och applikationerna till komprimerat trä. I syfte att 
främja utvecklingen av produkter för komprimerat trä har Avdelningen för Trä 
och Möbler startat en verkstad för tillverkning av prototyper i komprimerat trä. 
  En av fördelarna med komprimerat trä är att tillverkningen av det är 
miljövänligt, inga kemikalier är tillsatta. En annan fördel är att man kan lagra 
materialet och böja det i kallt tillstånd utan några krav på att det måste gå fort. 
Komprimerat trä kan i hög grad formas och ändras. Det kan böjas i alla riktningar 
och det blir inte mycket spill. Man kan böja materialet med hjälp av enkla mallar 
och jiggar. Användningen av dessa är enkelt att lära sig. 
  Tack vare utvecklingen av komprimerat trä så har skapandet av nya och 
spännande former i trä varit möjligt. 
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1.2 Tillverkningen av komprimerade trä detaljer 
Tillverkningen och användningen av komprimerat trä kan delas in i många olika 
stadier, vilket illustreras i flödesschemat nedan, se Figur 1. Siffrorna i rutorna 
hänvisar till de relevanta underkapitlena. 
  De individuella stadierna i flödesschemat kan förklaras så här, komprimerat trä 
tillverkas på följande sätt: Virket sågas upp i lämpliga dimensioner, det mjukas 
upp med hjälp av uppvärmning (utan att använda några kemikalier). Därefter 
placeras det i komprimeringsmaskinen. I maskinen utsätts virket för tryck i 
längdriktningen. Detta för att cellerna i träet ska veckas och lägga sig i en 
tvärgående riktning. Enkelt förklarat så ska cellerna veckas som ett dragspel. 
Denna effekt gör att man kan böja komprimerat trä i kallt tillstånd. När träet 
torkar så ”stelnar” det till sin färdiga form. 
 

Figur 1. Flödesschema för tillverkning och applicering av komprimerat 
trä 
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Figur 2 illustrerar skillnaden mellan vanligt och komprimerat virke. Det är bilden 
till höger som visar hur träets mikrostruktur ser ut efter komprimering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2  Trä 

2.1 Träslag 
Komprimering och böjning av trä beror på träslaget som man använder och 
cellstrukturen, som varierar från träslag till träslag. 
  Följande träslag har testats och visat sig vara lämpliga för komprimering och 
böjning. 
 
TRÄSLAG  LAND 
Ask (Fraxinus excelsior) Danmark 
Ask (Fraxinus americana) USA 
Bok (Fagus sylvatica) Danmark 
Bok (Fagus spp.) USA 
Körsbär (Prunus serotina) Danmark 
Alm (Ulmus glabra) Danmark 
Silver lönn (Acer saccharinum) USA 
Röd ek (Quercus velutina) USA 
Ek (Quercus spp. deciduas) Japan 
Ek (Quercus petraea) Danmark 
Amerikansk valnöt (Juglans nigra) USA 
 
Det har visat sig vara omöjligt att komprimera träslagen björk, teak, mahogny och 
gummiträd när man använder sig av dagens teknik. 
 

Figur 2. Mikrofoto av cellstrukturen i bok 
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2.2 Kvalitets krav, sortering och naturliga defekter 
Trä som ska användas för komprimering måste uppfylla samma krav som trä som 
ska användas för möbeltillverkning. Det vill säga att träet inte får innehålla kvistar 
och andra defekter. 
  Trä som har kvistar kan komprimeras. Det är vid den efterföljande böjningen av 
träet som problemen uppstår. Det är därför fördelaktigt att använda sig av trä utan 
kvistar. Speciellt när man böjer detaljer med små dimensioner t.ex. ett 
rektangulärt tvärsnitt med 40 x 40 mm eller en rund bit med 40 mm i diameter, se 
exempel i Figur 3 och Figur 4. 
  Mängden splintved och kärnved har ingen betydelse för själva komprimeringen. 
Det har heller ingen betydelse hur årsringarna ligger. Bitarna som man 
komprimerar kan vara allt mellan kvartssågade och plansågade. Det är fördelaktigt 
om man vänder kärnsidan inåt när man böjer biten, se Figur 5. Det är viktigt att 
träet är rakvuxet och att träets fibrer följer bitens längdriktning. Det är fördelaktigt 
att undvika trä där fibrerna drar iväg. Innan komprimeringsprocessen kan ske så 
sågar man upp virket i dimensioner som passar maskinen. 
 

Figur 3. Större bit med kvist Figur 4. Mindre bit med kvist 

Figur 5. Årsringarna vid 
böjning 
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2.3 Fuktkvot 
Trä som ska komprimeras måste ha en lämplig fuktkvot. Det bör ha en fuktkvot 
som ligger mellan 16-50 %, vilket också kallas lufttorrt till nysågat. Vad man bör 
ha för fuktkvot är baserat på den praktiska kunskapen som man har idag. Man gör 
för närvarande undersökning där man provar trä med olika fuktkvot. När man 
använder sig av virke som är lufttorrt så finns det risk för missbildningar på ytan. 
  Man kan alltså komprimera trä som har en fuktkvot på neråt 16 %, men det 
förutsätter att man ökar fuktkvoten till 25 % när man ångar träet innan 
komprimeringen. Virket kommer att svälla under själva basningen. Det måste man 
ta hänsyn till när man tar fram dimensionerna så att biten får plats i 
komprimeringsmaskinen. 

2.4 Lagring före komprimering 
Om man lagrar träet innan man komprimerar det måste man hindra det från att 
torka, se föregående kapitel. Träet måste också skyddas mot missfärgningar och 
svampangrepp, som kan orsaka missfärgningar. Det kan man göra om man lagar 
virket i ett kallt rum (ca 0°) eller genom att behandla virket med ett skydd mot 
svamp osv. Virket ska sedan paketeras i plast för att förhindra det från att torka 
innan komprimering. 

2.5 Maskinellbearbetning innan komprimering 
Innan komprimeringen kan ske ska ämnets storlek anpassas till 
komprimeringsmaskinen. Ändarna på biten ska kapas i en rät vinkel och bitens 
tjocklek och bredd ska bearbetas så att biten är rätvinklig och håller samma mått 
genom hela bitens längd, se Figur 6 och Figur 7. 
 

Figur 6. Ändarna kapas Figur 7. Rätt dimensioner 



9 

Ämnet ska ha ett passande övermått jämfört med den dimension som det färdiga 
ämnet ska ha, se Figur 8. Övermåttet är nödvändigt p.g.a. den efterföljande 
torkningen och maskinbearbetningen före eller efter böjning. Det är också 
nödvändigt att ha ett övermått på längden eftersom ämnet kommer att bli 5-10% 
kortare efter komprimering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3  Plasticitet 

3.1 Värmning 
Innan komprimeringen kan ske måste träet värmas, se Figur 9 och Figur 10. Det 
gör man för att mjuka upp träet. Man kan komprimera det i längdriktningen utan 
att krossa det. 
  Värmningen av träet kan ske med hjälp av ånga eller högfrekvens (HF). Tiden 
det tar att värma ämnet beror bl.a. på ämnets dimensioner. Det tar längre tid att 
värma ett ämne med större dimensioner. Träet värms till ca 100°C. 
 

Figur 8. Övermått före 
komprimering 

Figur 9. Värmning med ånga Figur 10. Värmning med 
högfrekvens 
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När man värmer med ånga tar det omkring 45 min per 25 mm av träets tjocklek. 
Värmningen sker med genomträngande ånga för att försäkra att ytan på virket inte 
torkar under själva processen. Ångning används också för att höja fuktkvoten i 
ämnena som har en låg fuktkvot. Med högfrekvens kan värmningen ske mycket 
snabbare än med ånga. Det tar då mellan 5-10 min, beroende på kapaciteten på 
utrustningen. Värmning med HF kräver en hög fuktighet och en kontrollerad 
temperatur för att förhindra att ånga skjuter ut. 

3.2 Värma delar 
Om det bara är en del av ämnet som ska böjas kan det vara fördelaktigt att endast 
värma och komprimera den delen. Detta kallas att del komprimera ämnet. Att 
komprimera en del kontrolleras av värmen. Det är bara de delarna som ska böjas 
som värms. När man komprimerar ämnet i komprimeringsmaskinen är det bara 
delarna som har värmts som komprimeras. När bara en del ska värmas så ångas 
hela biten först i ½-1 timme för att den ska få en jämn färg. 
 

Figur 11. Komprimeringsmaskin från Compwood 
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4  Komprimering 

4.1 Komprimering i allmänhet 
Ämnet som har värmts placeras i komprimeringsmaskinen, se Figur 11 och Figur 
12. Där utsätts det för ett högt tryck på ändarna, se Figur 13. Trycket är så högt att 
ämnet trycks ihop 10-30 % i längdriktningen, se Figur 14. Hur mycket det 
komprimerar beror på vilket träslag som komprimeras och erfarenheterna man har 
av det. Efter att man har tryckt ihop biten är själva komprimeringen över och 
trycket släpps. Då expanderar biten igen. 
  Beroende på hur komprimeringen har gått till kommer ämnets längd bli 10-30 % 
kortare än innan komprimeringen, se Figur 15. Permanenta förkortningen av 
ämnet visar hur mycket cellerna har tryckts ihop och hur mycket man senare 
kommer att kunna böja det. 
  Under komprimeringen så kontrolleras trycket på alla fyra sidorna. Det görs med 
glidytor som har byggts in i komprimeringskammaren. Sidorna förhindrar att 
ämnet böjas, att det inte bågnar. 
 

Figur 12. Ämne innan 
komprimering 

Figur 13. Riktningen av 
komprimeringen 

Figur 14. Förkortning vid 
komprimering 

Figur 15. Förkortning efter 
komprimering 
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Komprimeringsmaskinen är datastyrd. Datorn justerar automatiskt trycket under 
komprimeringsprocessen, se Figur 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 Virkets dimensioner 
Dimensionerna av ämnet beror på maskinens kapacitet. 

4.2.1 Största dimensioner 
Ämnets längd och tvärsnitt är begränsade av tryckkammarens storlek. Om man 
använder Compwood maskiner som de ser ut idag är maximum dimensionerna 
följande: 
 
Maskin Bredd, mm Höjd, mm Längd, mm 
Typ 1 80 120 3000 
Typ 2 200 160 3000 
 
Efter komprimeringen kan ämnena delas upp i mindre bitar. 
 

Figur 16. Komprimerings maskinen 
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4.2.2 Komprimering i högar 
Det är möjligt att komprimera flera bitar som läggs i en hög samtidigt, se Figur 
17. I möbel produktionen i dagsläget så används det mindre dimensioner än i 
föregående kapitel. Därför är det ofta fördelaktigt att komprimera i högar. 
  När man har en hög med ämnen som man komprimerar så måste alla vara av 
sam träslag. Högen med ämnena måste ha samma mått som tryckkammaren har. 
Det är också att föredra om alla är lika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Det är fördelaktigt om tvärsnittet (tjockleken x bredden) på det komprimerade 
ämnet överensstämmer med den detalj som ska böjas. Ett större ämne kan 
naturligtvis delas upp i mindre bitar innan man böjer det. Sidorna av det våta 
virket tendera till att bli skäggiga när de sågas. 

4.2.3 Del komprimering 
Del komprimering beskrivs i kapitel 3.2. Biten komprimeras när den har värmts 
och sedan ska böjas, se Figur 18. 
 

Figur 17. Komprimering i 
högar 

Figur 18. Del komprimering 
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4.3 Komprimerings kapacitet 
Compwood Machines Ltd. nuvarande maskiner har följande kapacitet: 
 
Komprimerings kapacitet per 8 timmar 
Maskin typ 1 (80 x 120 x 3000mm) 1-2m³ 
Maskin typ 2 (200 x 160 x 3000mm) 3-5m³ 
 
De angivna siffrorna gäller vid 20 % komprimering av ämnets totala längd. 
Komprimeringskapaciteten beror också på vilket träslag som ska komprimeras. 

5  Lagring efter komprimering 
Efter komprimering kan ämnet böjas. Om det in böjs direkt efter komprimering så 
måste det lagras på ett sådant sätt att dess fuktkvot inte understiger 25 %. 
Torkning under lagring kan förhindras antingen genom förvaring i kylda 
utrymmen eller genom inplastning. Beroende på hur man lagar det så kan det 
komprimerade träet lagras upp till 6 månader innan man böjer det. Svamp och 
andra angrepp förhindras på samma sätt som finns beskrivet i kapitel 2.4. 

6  Maskinellbearbetning innan böjning och torkning 
Innan man böjer ämnena kan de bearbetas maskinellt, se Figur 19. Materialet 
måste ha ett lämpligt övermått p.g.a. maskinellbearbetning och torkningen. 
Krympningen för bok när det torkas från 25 % till 8 % är, radiellt 3.6% och 
tangentiellt 6,6 %. Det är svårt att bearbeta komprimerat trä maskinellt eftersom 
det lätt river upp fibrerna i träet. Däremot kan man använda sig av special 
utrusning där verktyget arbetar tvärs fibrerna, vilket ger ett bra resultat. Att 
tillverka runda stavar i en rundstavsmaskin går alldeles utmärkt. Efter bearbetning 
kan man putsa antingen före eller efter böjning. 
  En bredbandsputs eller en putsmaskin kan också användas för att bearbeta träet i 
vått tillstånd t.ex. för att få bortsåg märken innan böjning 
 

Figur 19. Bearbetning tvärs 
fibrerna 
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7  Böjning 

7.1 Böjning i allmänhet 
När man böjer komprimerat trä så påverkas det på två olika sätt. Insidan av böjen 
utsätts för kompression. Där trycks cellerna ihop, som ett ”dragspel”. Utsidan 
utsätts för sträckning. Där dras cellerna isär, se Figur 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

7.2 Böjning med stålband 
Även om träet har komprimerats kan det överbelastas så att det spricker eller 
krossas. När komprimerat trä böjs för mycket kommer det först att spricka på 
utsidan, eftersom den sidan är översträckt. Däremot kan träet på insidan utsättas 
för större tryck utan att det går sönder eller uppstår några synliga deformationer. 
Det är därför viktigt när man böjer att vara försiktig med den sidan som sträcks, 
utsidan, för att istället få deformationerna på insidan, den sidan som komprimeras. 
  När man böjer kan man kontrollerna sträckningen och böjningen i ämnet med 
hjälp av stålband, se Figur 21. Stålbandet placeras på utsidan av biten innan man 
böjer. Stålbandet förhindrar att utsidan blir översträckt. Istället får man 
deformationen på insidan där bristningar inte lika lätt uppstår. Hur stålbanden är 
utformade och fungerar, se kapitel 7.4.2. 
 

Figur 20. Ut- och insida 

Figur 21. Stålband 
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7.3 Böjnings möjligheter 
Det är flera förhållanden som bestämmer hur mycket man kan böja komprimerat 
trä. Böjradien beror på träslag, kvalitén, dimensionerna, hur snabbt biten 
komprimeras, hur biten som ska böjas ser ut samt vilka mallar och jiggar som 
används. 
  Även om biten har mjukats upp innan komprimering krävs det stor kraft för att 
böja den. Tunna detaljer kan böjas manuellt, men annars är det nödvändigt att 
använda specialverktyg, jiggar och tvingar. När biten har böjts till den önskade 
formen måste den fixeras och torka. Under tiden den torkar ”sätter” sig träet i den 
önskade formen. 
  Figur 22 och Figur 23 visar hur mycket man kan böja ask och bok. Det finns två 
diagram för varje träslag. Ett som visar rektangulära bitar och ett för runda bitar. 
Figurerna gäller för en komprimering på 20 % och en permanent förkortning på 5 
%. Figuren för ask gäller också för träslagen: alm, körsbär, valnöt och lönn. 
Figuren för bok kan även användas för ek. Lägg särskilt märke till skillnaden 
mellan böjning med och utan stålband. Böjradien i diagrammen är innerradien, 
dvs. radien på mallen. 
  Den övre linjen på den fyllda ytan i diagrammen är de största radierna man kan 
böja utan stålband. Alla kombinationer av tjocklek och radie som är över den 
linjen är alltså möjliga att genomföra utan stålband. 
  Den fyllda ytan visar kombinationer av tjocklek och radie som endast är möjlig 
vid användning av stålband. 
  Vid användning av stålband med justerbara ändstopp kan man böja mindre 
radier. Vad som är möjligt får avgöras med hjälp av praktiska tester. 
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Figur 22. Rektangulärt och runt tvärsnitt av bok 
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Figur 23. Rektangulärt och runt tvärsnitt av ask 
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7.4 Verktyg och mallar för böjning av komprimerat trä 
Verktygen som är nödvändiga vid böjning av komprimerat trä kan delas upp i 
följande grupper. 
 
1. En mall som man kan böja biten runt och även enklare fästen som kan hålla 
  fast biten under torkning. 
 
2. Ett stålband som placeras på utsidan av biten som ska böjas för att förhindra 
 överspänningar. 
 
3. Verktyg för att trycka och dra. Tvingar, kompressions cylindrar och bitar 
 som kan användas under böjning. 
 
Maskiner som kan antingen delvis eller helt böja biten i önskad form finns 
tillgängliga. 

7.4.1 Böjning utan stålband 
Om det är en stor böjradie kan biten böjas utan stålband. När biten placeras i 
mallen fästs den med en tving, se Figur 24. Böjning ska sedan utföras med en 
jämn och långsam rörelse. Som riktlinjer kan man tillämpa följande siffror när 
man böjer utan stålband: 
 
REKTANGULÄRT TVÄRSNITT 
BOK Minsta böjradie = 10 x bitens tjocklek – 50 mm 
ASK Minsta böjradie = 6 x bitens tjocklek 
RUNT TVÄRSNITT 
BOK Minsta böjradie = 7 x bitens tjocklek + 30 mm 
ASK Minsta böjradie = 11 x bitens tjocklek – 100 mm 
 
Efter biten har böjts måste den fixeras tills den har torkat, ”satt” sig. I normala fall 
får biten sitta kvar i mallen under den först tiden av tork perioden. När biten är 
halvtorr kan man ta ur den ur mallen och fixera den på ett enklare sätt under resten 
av torkperioden, se Figur 25. När man gör mallen måste man ta hänsyn till den 
s.k. spring backen, se kapitel 8.5. 
 

Figur 24. Mall vid böjning Figur 25. Enklare mall vid 
torkning 
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7.4.2 Böjning med stålband 
När man använder mindre böjradier ökar risken för översträckning och att biten 
går sönder. Det är därför nödvändigt att använda stålband. 
  Stålbanden är normalt tillverkade av 1 mm rostfritt fjäderstål. För andra syften 
kan man ibland använda band med vävd nylon tråd. 
  Stålbandet måste vara bredare än den biten som ska böjas. Stålbandet måste 
också täck utsidan under hela böjningen. 
  Stålbandet förses med ändstopp i båda ändarna. Bit som ska böjas placeras 
mellan ändstoppen. Ett av ändstoppen är fixerad medan den andra är justerbar. 
När det justerbara ändstoppet ändras trycks biten mot det fixerade ändstoppet, se 
Figur 26. När det är gjort kan man böja biten. 
  Själva böjningen ska ske med en jämn och långsam rörelse. Under böjningen kan 
det vara nödvändigt att justera ändstoppet. Det är nödvändigt för att minska 
trycket på ändarna när man gör kraftiga böjar. Om inte ändtrycket minska blir 
trycket på insidan för högt och träet kan vecka sig. 
  När ändstoppet dras åt finns det en risk att trycket blir så hårt att stålbandet och 
stoppet trycks utåt, se Figur 27. Om det skulle inträffa är biten inte längre under 
tryck. För att undvika att det inträffar förses stålbandet med en stödplatta i båda 
ändarna. Stödplattan fästes på utsidan i både stålbandet och ändstoppet. 
  Det ställbara ändstoppet kan tillverkas av en vanlig mutter och skruv. Två 
muttrar svetsas fast på tvåplattor. Det färdiga justerbara ändstoppet är fastsatt på 
stålbandet. Skruven kan då enkelt justeras fram och tillbaka. 
  Det finns vissa riktlinjer när man böjer med stålband. Då kan följande tillämpas: 
 
REKTANGULÄRT, RUNT TVÄRSNITT 
BOK OCH ASK Minsta böjradie = 2 x bitens tjocklek/diameter, mm 
 
 

Figur 26. Justerbart 
ändstopp 

Figur 27. Ändstoppet lossnar 
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7.4.3 Böjning med mall 
Mallen som används vid böjning kan tillverkas i trä eller metall. Mallar av trä är 
enkla att tillverka. En mall som ska användas för böjning i en dimension kan 
tillverkas av en MDF-, spån- eller plywood skiva i lämplig tjocklek, se Figur 28. 
Skivan sågas i en bandsåg i önskad form och kanten putsas för att förhindra att det 
blir märken på biten. 
  Mallar av metall används vid tillverkning av större serier, se Figur 29. Mallarna 
är formstabila och det är enkelt att använda tvingar för att fästa bitarna. De är dyra 
att tillverka och köpa. 
  Mallar av trä förses med hål för bultar så att man enkelt kan fästa mallen i en 
arbetsbänk när man böjer biten. Mallen ska också innehålla hål som man kan sätta 
tvingarna i. 
  Det ska också finnas utrymme vid arbetsbänken för kompressions och drag 
verktyg, som användes när man böjer biten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tillverkning av L- och U-formade bitar kan gå till på följande sätt, se Figur 30 
och Figur 31. Om det är möjligt vänds kärnsidan inåt mot mallen. Det minska 
risken att biten spricker under själva böjningen och det blir lättare att böja biten. 
Stålbandet placeras på den sida av det komprimerade träet som är vänd bortåt 
mallen. Ena ändan av biten fixeras sedan mot mallen och biten böjs till rätt form. 
Bit för bit pressas biten mot mallen i en långsam rörelse, undertiden som tvingar 
fixeras för att hålla den på plats. 
  Under böjningen sitter biten i stålbanden. Ändtrycket på biten justeras under 
själva böjningen. När det rör sig om kraftiga böjningar som t.ex. hörnet på en L-
form ska ändtrycket justeras så att deformationen inträffar på utsidan i form av 
översträckning. Om det inte görs så kommer det att bli veckningar på insidan av 
biten. 

Figur 28. Mall i trä Figur 29. Mall i metall 
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För högt ändtryck gör också att biten blir tunnare. I vissa fall kan den t.o.m. 
minska med hälften av tjockleken. Detta sker på den delen som utsätts för kraftig 
böjning. Genom att använda rätt verktyg kan man kontrollerna ändtrycket under 
böjning. 
  När man böjer längre bitar är det nödvändigt att förse biten med klossar som gör 
att den inte bågnar, se Figur 32. När trycket på ändarna ökar kan biten vilja bågna. 
Klossarna kan skruvas fast på stålbandet, en på varje sida. 
  Istället för att använda klossar kan man kontrollera biten med tvingar. Verktygen 
som används vid böjning ska vara utformade på ett sådant sätt att de inte lämnar 
några tryckmärken på biten som böjs. 
  När det rör sig om extrema böjradier kan det vara nödvändigt att lämna kvar 
stålbandet på under torkningen. Det minska risken för överspänning och att 
utsidan spricker. 
 

Figur 30. L formad böj Figur 31. U formad böj 

Figur 32. Klossar för att 
undvika att biten bågnar 
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Grundprincipen för böjningar av L- och U-former gäller också vid böjning av 
andra former t.ex. S-former. Men då delar man upp böjningen i två delar. 
  Bitar som ska ha en S-form böjs med två stålband, se Figur 33. Böjningen av en 
S-form utförs som två motstående U-former som börjar i mitten av biten. 
Stålbanden placeras på utsidan av biten. 
  Att böja en ring till t.ex. en stol är inte särskilt komplicerat. Mallen kan se ut på 
flera sätt rund, oval eller rektangulär med runda hörn, se Figur 34. När man böjer 
biten så går man tillväga, så som i de tidigare exemplen. 
  Ena ända av stålbandet fästs i mallen. Biten som ska böjas placeras i stålbandet. 
Delen närmast det fixerade stålbandet fästes med en tving. Efter det böjs biten på 
samma sätt som när man böjer en U-form. Allt eftersom fixeras biten vid mallen. 
  Om ringen ska skarvas formas ena ändan i en V-form. Biten placeras på ett 
sådant sätt att den ena änden böjs först. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Två dimensionell böjning används vid tillverkning av t.ex. stolar där ryggen, 
karmarna och frambenen är en del. Böjning kan delas upp i två delar: 
 
1. Böja ryggen i en U-form, se Figur 35. 
 
2. Böja övergången mellan karmarna och benen, se Figur 36. 
 
Böjningen av ryggen kan utföras med eller utan stålband som är beskrivet i 
tidigare exempel. Den böjda delen fästs på mallen och om man har använt ett 
stålband lossar man dem. Nu kan benen böjas neråt. 
 

Figur 33. S formad böj Figur 34. O formad böj 
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När man böjer benen använder man sig i vanliga fall av nylon band, sådana som 
används vid paketering av gods. De är flexibla och lätta att arbeta med vid 
komplicerade former, två dimensionella former. 
  När man böjer benen används ett separat spännband av nylon. När det dras åt 
uppstår ett tryck mot ändytorna och man kan böja benen utan att riskera 
deformationer. 
  Nylon används vanligtvis när man böjer runda detaljer. Det anpassar sig runt 
biten och ger ett jämnt tryck runt hela den krökta ytan. Det blir inte ett platt tryck 
som lätt kan uppstå om man använder stålband. 
  Nylonet blir knappt längre när det spänns. Spänningen av bandet sker med hjälp 
av ett speciellt verktyg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tunna detaljer av komprimerat trä kan vridas likt en propeller, se Figur 37. Då 
används inte några stålband. 
  Det är väldigt komplicerat att vrida och böja bitar utan att få sprickor i 
längdriktningen. Detta orsakas av att trä som vrids och böjs utsätts för kraften 
vinkelrätt mot fibrerna. Träet är svagt åt de hållet och därför är risken för sprickor 
stor. 
 

Figur 35. Böjning av ryggen Figur 36. Böjning av benen 

Figur 37. Vridning 
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Böjning av komprimerat trä kan genomföras med hjälp av en maskin, se Figur 38. 
Maskinerna är olika utformade beroende på vad som ska böjas. Den drivs av 
antingen en elektrisk motor, hydraulisk- eller pneumatiskkolv. 
  Många olika typer av böjningar kan enkelt utföras med hjälp av ett roterande 
bord. Mallen placeras på den roterande plattformen, som drivs av en elektrisk 
motor med olika hastigheter. När man böjer biten roterar plattformen och en 
pressrulle pressar biten som ska böjas mot mallen. Pressrullen kan röra sig i 
sidled. Det är därför möjligt att böja bita i olika former och storlekar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8  Torkning 

8.1 Torkning i allmänhet 
När biten har böjts måste den torka för att den ska ”sätta” sig. Under torkningen är 
biten fixerad antingen i mallen som användes vid böjning eller något annat 
lämpligt som kan hålla formen. Under torkningen återfår träet större delen av sin 
ursprungliga styvhet. 

8.2 Torkning i värmetork 
Komprimerat trä kan utsättas för mer intensiv (snabbare) torkning än vanligt trä 
utan att spricka. Torkningen kan ske i en tork som har ett passande luftombyte. 
Normalt är det bara nödvändigt att kontrollera luft temperaturen. Det tar 2-3 dagar 
att torka en rundstav med 34 mm i diameter om temperaturen är 60°C. Efter biten 
har torkat i 6 timmar kan man ta ur den ur mallen och sätta den i en enklare 
torkmall. Den kan även kontrolleras på andra adekvata sätt under den resterande 
tork tiden. Större detaljer med ett tvärsnitt på 60 x 120 mm torkas i lägre 
temperaturer. Man torkar dem i 40°C och det tar då 10-14 dagar att torka helt. 
 

Figur 38. Roterande bord 
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8.3 Högfrekvenstorkning 
Högfrekvenstorkning kan också användas vid torkning, se Figur 39. Det går 
mycket snabbare än en torkugn. För att använda högfrekvenstorkning krävs det att 
speciella spännverktyg användes. Mallen måste vara av ett icke elektriskt ledande 
material t.ex. trä eller glasfiber. 
  HF värmning sker genom att en högfrekvensström ansluts till stålbandet och en 
tunn metallplatta som är fäst mot mallen. Metallplattan måste placeras på den sida 
som biten är böjd mot. När högfrekvensström slås på kommer trä biten mellan 
plattorna att värmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

8.4 Kombination av torkugn och hög frekvens 
HF värmning kan användas under en kortare period (3-4 min) för att ”sätta” träet. 
När träet värms tar det bort de inre krafterna. När biten har kallnat kan man ta ur 
den ur mallen. Genom att sätta den böjda biten i en enklare torkmall kan man 
torka den i en torkugn. Där torkas biten tills den är färdig torkad. 
 

Figur 39. Hög frekvens 
värmning 
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8.5 Spring-back 
Spring-back inträffar för komprimerat trä precis som med basat trä, se Figur 40. 
Radien vid böjen ändras vid torkning och då rör sig biten. För vissa produkter är 
toleransen viktig. Därför måste man ta hänsyn till spring-back vid tillverkning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9  Arbeta med träet 
Efter att träet har torkat kan man arbeta med det precis som med vanligt trä. 

10  Limning 
Komprimerat trä kan limmas precis som vanligt trä. 

11  Ytbehandling 
Ytan på komprimerat trä kan behandlas med olja, bets lack och färg precis som 
vanligt. 
  Vissa typer av bets kan orsaka missfärgning. Det är därför bra att göra ett test 
innan man behandlar den slutliga produkten. 

12  Utseende 
Även om träet har utsätts för stora förändringar ser det inte annorlunda ut än 
vanligt trä som har basats. 

13  Bevaring av träet 
Om komprimerat trä ska vistas i miljöer med hög luftfuktighet bör det behandlas 
med skyddande medel. Dessutom måste formen fixeras eftersom den kan 
förändras vid hög fuktighet. 
 

Figur 40. Spring-back 
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14  Material egenskaper 
Virkets olika material egenskaper kan delas in i följande tre grupper: 
 
• fysiska egenskaper 
• mekaniska egenskaper 
• fuktberoende egenskaper 
 
Följande text gäller när träet har komprimerats med 20 % och har en permanent 
förkortning med 5 % och har torkats med höga temperaturer (60°C) efter böjning. 
 
Egenskaper Skillnaden mellan vanligt  
 och komprimerat trä i % 
 
Fysiska: 
Densitet +5 
Fuktkvot 0 
 
Mekaniska: 
Böjhållfasthet -10 
Draghållfasthet -10 
Tryck hållfasthet -10 
Seghet -10 
Hårdhet -15 
Slagtålighet +20 
Skruv fäste -10 
Böjstyvhet -15 
Dragstyvhet -15 
Tryck styvhet -15 
 
Fukt: 
Dimensions förändringar 0 
vid varierad fuktighet 
 

15  Användnings område 
Sedan introduktionen av komprimerat trä 1990 har det används i en rad olika 
produkter. Följande exempel kan ses som inspiration för kreativa människor. 
 
Golf klubbor Golv Stolar 
Handtag Ledstänger Bänkar 
Tekanna handtag Fönster ramar Bords ben 
Skulpturer Orglar Hantverks produkter 
Leksaker Trädgårds verktyg Båt inredning 
Trappor Bords kanter Soffor 
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16  DTI/Avdelning för Trä och Möbler – prototyp verkstad 
Prototypverkstaden fungerar som ett utvecklingscenter för industriella 
applikationer av komprimerat trä. 
  Genom denna verkstad sker utveckling och konsultering angående 
komprimeringsprocessen, böjnings tekniker, torkning, ytbehandling osv. 
 
Prototypverkstaden ansvarar för: 
 
• Komprimerings tester av danska och utländska träslag. 
• Komprimering av trä för industriell användning. 
• Tillverkning av prototyper av komprimerat trä. 
• Utformandet av verktyg för böjning av komprimerat trä. 
• Utveckling för behandling av komprimerat trä. 
• Test av möbler utifrån danska och utländska standarder 
• Konsultering om komprimering av trä, dess möjligheter och begränsningar. 

17  Försäljare av komprimerat trä 
Information om återförsäljare av komprimerat trä finns tillgängligt från: 
 
Compwood Machines Ltd. 
Prags Boulevard 94 
DK-2300 Copenhagen S 
 
Tlf. 0045 – 31 54 11 50 
 
Priset för komprimerat trä (1993) av dimensionerna 60 x 120 x 2800 mm är: 
 
Bok: DKK 500 exkl. 25 % danska VAT 
Ask: DKK 560 exkl. 25 % danska VAT 
 
+frakt 
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Exempel på specifikationer av trä som används för 
komprimering och tillverkning av möbler 
 
 
SÅGAT LÖVTRÄD SOM SKA KOMPRIMERAS – KVALITETS KRAV 
 
 
Följande gäller enbart bok, ask och alm: 
 
 
Toleranser, 
Dimensioner Tjocklek/bredd +3, -1 mm. 
 Längd +30, -0 mm. 
  
Kvalité Bok: perfekt på alla fyra sidorna. 
 Ask och alm: max. 3 kvistar, 10 mm stora är acceptabelt i 
 varje ämne. 
  
 Vankanter, sprickor och missfärgningar är inte 
 acceptabelt. 
  
 Årsringar: rakvuxna, snett vuxna fibrer max. 1:10. 
  
 Falskt kärnvirke är inte acceptabelt på bok och ask. 
  
 Sav är inte acceptabelt i alm. 
  
 Trä som är felvuxet är inte acceptabelt. 
  
Sågning Ny sågat. Plansågat eller kvartssågat, även allt där i 
 mellan. 
  
 Ämnena ska vara rena från sågspån. 
  
Fuktighetskvot Över 35 % (Alla delar av ämnet). 
  
Packning När stålband används ska hörnen skyddas, för att undvika 
 att de skadas. 
  



32 

Lista över återförsäljare av material och verktyg 
 
•  Komprimerings utrustning: 
 Compwood Machines Ltd. 
 Prags Boulevard 94 
 DK-2300 Copenhagen S 
 Tlf. 0045 – 31 54 11 50 
  
•  Komprimerat trä: 
 Information om närmaste återförsäljare finns på Compwood 
 Maschines Ltd., se ovan. 
  
•  Bekämpningsmedel för svamp och fuktskador: 
 (Se K. Henriksens artikel i litteraturlistan). 
  
•  Stålband 
 Beteckning: Rostfria stålband, E 20100, AISI, 1.0 mm, bredd enligt 
 beställning. 
 Återförsäljare: 
 SCS Båndstål Industri, Brøndby, Danmark. 
 Tlf. 0045 – 42 45 07 77 
 
•  Nylon band med tvingar 
 Beteckning: Ändlös band, no. 06 509404 
 Återförsäljare: 
 Vojens Tovværk A/S, Danmark. 
 Tlf. Rødovre +42 91 16 66, Holstebro +98 13 18 88, 
 Aalborg +97 42 26 22 
  
•  Ändstopp för stålband tillverkade av: 
 Skruvtråd 
 Beteckning: TR 22 x 5 
 Återförsäljare: 
 Erni-Bolte A/S, Ballerup, Danmark. 
 Tlf. 0045 – 44 97 90 00 
  
•  Skruv skallar, runda 
 Beteckning: TR 22 x 5 
 Återförsäljare samma som ovan. 
  
•  Bultar för fästen på stålband: 8 mm bultar. 
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Böjning av en u form – steg för steg 
 
 



 

 

“Silver wedding bench” 
Designer: Erik Krogh 
Tillverkare: DTI/Træteknik 
Foto: Grethe Overgård 

Zip couch 
Designer: Nils-Ole Zib 
Tillverkare: Zibz Møbelproduktion 
Foto: Ole Akhøj 

Japanese chair 
Designer: Hans Sandgren Jacobsen 
Tillverkare: DTI/Træteknik 
Foto: Schnakenburg & Brahl 

Space hopper 
Designer: Ove Hansen 
Tillverkare: DTI/Træteknik 
Foto: Jens Ljørring 

Tea-pot, Bornholm 
Designer: Per Rehfeldt 
Tillverkare: Søholm Keramik 
Foto: Vita Lund 

Golf club 
Designer: Carsten of Denmark 
Tillverkare: DTI/Træteknik 
Foto: Wilhjelm 

Hand rail, Italian ship 
Designer: 
Tillverkare: Rugholm Tømrerværksted 
Foto: Jørn Søndergaard 

Floor moulding on a column 
Designer: Børge Thomsen Snedkerier 
Tillverkare: Børge Thomsen Snedkerier
Foto: Ulrik Borgermann 

Kjærholm chair 
Designer: Poul Kjærholm 
Tillverkare: PP Møbler 
Foto: Schnakenburg & Brahl 



Bilaga 2 Inspirerande idéer till möbler 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



Bilaga 3 Calignum 
Calignum är ett företag som arbetar med komprimerat trä, men inte av samma sort 
som Compwood. Compwood och Calignum är två varumärken som båda arbetar 
med komprimerat trä, men med två helt olika användningsområden. Därför är det 
viktigt att förklara vad Calignum är, så att det inte blir några missförstånd. 
Compwood använder sin teknik för att böja trä. Det gör inte Calignum. Calignum 
använder sin teknik för att göra trä starkare. Den källa som har använts till detta 
kapitel är Calignums egen hemsida, www.calignum.com. 
  Själva tekniken kom till som en slump. De använder sig av en s.k. Quintus-press 
för att pressa plåt, se Figur 1. När de vid ett tillfälle hade pressat en plåt med en 
träbit i som stöd, så upptäckte de att träet hade komprimerats. Det var 1993 som 
uppfinnarna Curt Lindhe och Lennart Castwall gjorde denna upptäckt. 
  Det senaste århundradet så har försök gjorts att komprimera trä på olika sätt. Då 
har t.ex. mekanisk och hydrostatiskpressning använts, men det har inte varit 
särskilt framgångsrikt. I de flesta fallen så har det inte ens fungerat. 
  Quintus-pressen, som är en svensktillverkad produkt, används vanligtvis till att 
forma plåt. Den används vid tillverkning av t.ex. flygplansdelar och bilchassi. Då 
används en s.k. isostatisk pressning. Vid komprimering av träet så appliceras det 
ett jämnt tryck från alla sidor utom en. Ett gummimembran läggs över ämnet som 
ska komprimeras och skapar ett tryck på 1100 bar med hjälp av olja. 
  Träet utsätt för ett jämnt tryck. Calignum kallar det för ett semihomogent tryck. 
Som gör det möjligt att komprimera träet utan att förstöra cellerna. I Figur 2 visas 
den normala cellstrukturen i den övre delen av bilden. I den undre delen är träet 
komprimerat. Det gör att det inte uppstår några sprickbildningar i träet. Det är 
också det som skiljer denna komprimeringsteknik från andra. 
  Efter komprimeringen ändras träets egenskaper avsevärt. Det blir nästan dubbelt 
så hårt, reptåligheten ökar med nästan 200 % och träets mekaniska egenskaper 
förbättras. Drag- och böjhållfastheten ökar med 30 – 70 %. 
 
 

Figur 1. Quintus press, Källa: 
www.calignum.com 

Figur 2. 
Cellstruktur, 
Källa: 
www.calignum.c
om 
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