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Förord
Projektet "Slipning av snickeriprodukter av furu och gran", som redovisas i föreliggande
rapport, har finansierats av Svenskt Trä och VINNOVA. Projektet utgör en del i Svenskt Träs
satsningar inom område "Synligt trä". Ett varmt tack riktas härmed till nämnda finansiärer
som möjliggjort denna studie. Rapporten bör ses som en informationsskrift och handledning
när det gäller industriell slipning av snickeriprodukter.

Sammanfattning
Vid slätbearbetning av massiva snickeriprodukter, som sågverken ägnar sig åt, utgör hyvling
av tradition den mest tillämpade metoden. Träförädlande företag inom snickeribranschen har
däremot alltid föredragit slipning före hyvling för skapandet av synliga ytor. Som skäl till de
olika teknikvalen kan bland andra de olika finishkraven anföras, som i regel är högre för
snickeriprodukter. Värdet hos snickeriprodukter är också ofta högre jämfört med konventionella hyvlade produkter som panelbräder och lister. Exempel på snickeriprodukter som
förses med slipade ytor är limfog, treskiktsskivor, skiktlimmade golvbräder, massiva dörrar
och luckor samt möbel- och fönsterkomponenter.
Vid hyvling av kvistrika fiiru- och granprodukter vid låga fuktkvotsnivåer uppstår bearbetningsskador i form av urslag i kvist och i fiberstömingar. Förekomsten av bearbemingsskador
ökar med sjunkande fuktkvot. Förekomsten av skador är generellt mera frekvent hos gran än
hos furu. Bearbetningsskador medför urlägg, nedklassning eller lagning av skador.
Hyvlade panelbräder till exempel möter en allt större konkurrans ft"ån substitutsprodukter som
fanerade eller folierade panelskivor. Dessa paneler uppfyller de växande estefiska kraven som
kräsna kunder ställer på en vägg- och takbeklädnad. Substitutsproduktema är dessutom formstabila beroende på att den leveransfuktkvoten hos de levererade panelerna svarar mot inomhusklimatet vid användningen.
Ett flertal hyvlerier har därför bemött denna trend genom att öka förädlingsgraden hos de
traditionella massiva panelbrädoma. En sådan förädling utgörs av olika former av ytbehandlingar. En av förutsätmingar för tillverkning av en kvalitativt högvärdig ytbehandlad produkt
är att panelvirket är torkat till 12% eller helst lägre samt har en slipat träyta. Det senare för att
eliminera störande kutteralagsmärken samt urslagsskador i och kring kvistar.
Ett antal hyvlerier i fi-ämst Schweiz och norra Italien tillverkar i dag panelbräder med slipade
ytor. I de flesta fallen utgör slipningen en efterbearbetning av tidigare hyvlade ytor. Efterslipning fillämpas även av de företag som ytbehandlar panelbräder. Ett företag i Sverige fiUverkar
panelbräder med slipade ytor utan föregående ytbearbetning med en rundkutter. Här utförs
även ytbehandlingen in-line d v s i direkt koppling till ytslipningen.
Rapporten innehåller information om bredbandslipning som en industriell ytbearbetaingsmetod för barrträprodukter. Ytstruktur och ytfinhet samt förutsättningar vid bredbandslipning
diskuteras. Dessutom beskrivs slipmaskinens fiinkfionssättet och utförande, inkluderande
maskindata, slipverktygets konstruktion samt de parametrar som påverkar slipning och slipningsresultat. Fakta rörande arbetsmiljö och säkerhetsåtgärder med bäring mot slipning
diskuteras i anslutning fill den bearbetningstekniska redovisningen.

För två produkter - massiva trägolv och panelbräder - ges en beskrivning av rationella tillverkningsförfaranden med enbart bredbandslipning av synliga ytor.
Den värdeökning hos produkten, som slipning medför, diskuteras avslutningsvis med hjälp av
några exempel.

Bakgrund
Varför slipar man massiva träytor av barrträ? Det finns flera skäl varför man tillämpar
slipning med hänsyn till de fördelar som slipning medför. Ett avgörande skäl är att kunna
skapa ytor fria från bearbetningsskador och bearbetningsmärken, som t ex konventionell
hyvling medför. Bearbetningsskador vid hyvling i form av urslag uppstår ofta i och omkring
kvistar och vid andra fiberstömingar IM. Bearbetningsskador i form av urslag kring kvist
framgår av figur 1.

Figur I. Slipad träyta (vänster) och hyvlad yta (höger). Observera urslag kring kvist på den
hyvlade ytan (källa: 3M).

Kostnadema för kassation, nedklassning eller lagning av bearbetningsskadat virke är i regel
höga. Som exempel på bearbetningsmärken kan kutterslag nämnas. De framträder ofta och
förstärks tydligt i samband med ytbehandling och speciellt tydligt efter t ex lasering eller
betsning. Kutterslag på synligt inredningsträ accepteras inte och måste således åtgärdas.
Slipning utgör en metod för att komma till rätta med problemet.
Av ovan beskriven anledning slipas således inom möbelindustrin samtliga synliga träytor.
Detta gäller för såväl ytor av massivträ som fanerade ytor. Slipningen sker härvid för att dels
avlägsna spår från tidigare bearbetningsoperationer, dels för att skapa släta ytor (finslipade)
lämpliga för en efterföljande ytbehandling med alla slags ytbehandlingsmedel. Vissa träytor
kan i ett första steg varit bearbetade genom hyvling och sedan slipade. Bl a sker detta hos

fönstertillverkare. Andra massivträytor såsom stavlimmade skivor för möbeländamål slipas
redan från början istället för att först hyvlas och sedan slipas.
Ytbehandlingsmedel, som i regel kräver en slipad yta som underlag, utgörs av lack, olja och
vax. Ytbehandlingen utförs ofta i flera steg och inleds mestadels med någon typ av förbehandling. Ytorna kan således vara förbehandlade med bets, patina eller lut. Spackling och
grundning förekommer också. Mellan dessa behandlingssteg kan ytterligare slipningsoperationer förekomma. Slipningens uppgift är härvid att avlägsna resta fibertoppar.
Förutom i ovan nämnda användningsområden tillämpas slipning i träindustrin inom en rad
andra produktområden. Nänrnas kan här limfog och flerskiktsskivor som alltid levereras med
slipade ytor. Andra volymprodukter som slipas utgörs av panelbräder för inomhusbruk med
höga kvalitetsanspråk som bl a efterfrågas i Schweiz.
För kalibreringsslipning introducerades grovslipning i stor skala för flera år sedan i nordamerikansk sågverksindustri. I Nordamerika benämns denna typ av slipning "abrasive
planing". Här används ofta en sliputrustning med ett över- och underliggande slipaggregat,
se figur 2.

Figur 2. Maskin för kalibreringsslipning

(abrasive planing) av plank.

Syftet med kalibreringsslipning var bl a att ge sågade trävaror en måttriktig tjocklek på ett
skonsamt sätt. Grovslipning av typ abrasive planing används både för otorkat och torkat virke.
Denna slipningsmetod används dessutom på flera ställen inom möbelindustrin för kalibreringsslipning av lövträ. Abrasive planing ger ytor med en relativt grov struktur som i ett
senare skede efterbearbetas.
Ett ytterligare produktområde, där slipning kan tillämpas, utgörs av panelbräder för utvändigt
bruk. Genomförda undersökningar 111 visade att grovslipade granytor utgör ett bra underlag
för ett hållbart färgskikt.
Generella makroskopiska och mikroskopiska skillnader mellan slipade och hyvlade ytor och
deras inverkan främst på limning samt även ytbehandling har analyserats i en litteraturundersökning /3/.

Bredbandslipning
Slipning som fortsättningsvis beskrivs i denna rapport omfattar industriell bearbetning av
barrträ med hjälp av s k bredbandslipmaskiner. Bredbandslipmaskiner i olika utföranden
representerar de mest frekvent använda maskinerna inom denna sektor.

Ytstruktur och ytfinhet
Slipningen kan indelas i tre ytfinhetsklasser d v s grovslipning, mellanslipning och finslipning. Ytfinheten påverkas till stor del av valet av slipbandets komstorlek. Låga sifferbeteckningar för komstorlekar betyder grövre kom (grovslipning) medan höga beteckningar
karakteriserar fmare slipkom (fmslipning). Således kan följande riktlinjer för komstorleksgrupper användas:
- Grovslipning
- Mellanslipning
- Finslipning

Komstorlek
Komstorlek
Komstorlek

24-50
60 - 100
120 - 220

Grovslipning resulterar således i en större ytråhet med tydliga spår av slipmärken i form av
mer eller mindre framträdande repor. Dessutom förekommer kvarsittande lösryckta fibrer på
ytoma. Upptagningsförmågan för ytbehandlingsmedlen är relativt stor, men mindre jämfört
med en sågad yta.
Vid finslipning däremot åstadkoms släta ytor relativt fiia från slipmärken samt kvarsittande
fibrer. För att kunna åstadkomma både mellan- och finslipade ytor används i regel flera slipaggregat. Slipade barrträprodukter tillverkas produkt- och användarespecifikt. I tabell 1 ges
några exempel på typiska komstorlekar som används för ytbearbetning av respektive produkt.
Av tabellen framgår de komstorlekar som används vid den avslutande slipningen (sista slipaggregatet).

Tabell 1. Produkter med slipade ytor - rekommenderade
Produkt
Måttjusterat byggvirke
Panelbräder (utomhus)
Panelbräder (inomhus)
Massiva träskivor
Massiva möbelkomponenter

Komstorlek
40/50
80/100
100/120
100/120
150/180

kornstorlekar.
Anmärkning
Plank
Fasadbeklädnad
"Siljanpanel"
Limfog + treskiktsskivor
Möbler + inredningar

Förutsättningar vid bredbandslipning
Vid bredbandslipning används olika maskiner och hanteringssätt. Detta beroende på olika
produkt- och produktionsförutsättningar. Man skiljer mellan maskiner med stor arbetsbredd
d v s upp till 1 300 mm och smala maskiner med en arbetsbredd upp till 400 mm. Breda
maskiner används antingen för slipning av breda detaljer eller för bearbetning av flera smala
virkesstycken samtidigt. Denna sistnämnda form kallas för satsvis bearbetning. Smala
maskiner bmkas för styckevis bearbetning såsom också sker vid hyvling.

Satsvis slipning
Satsvis slipning av träprodukter kännetecknas av måttliga matningskastigheter på 10-25 ml
min. Tilläggas kan att matningshastigheten vid grovslipning i Nordamerika kan vara upp till
50 m/min. En slipsats, som täcker slipmaskinens arbetsbredd, bildas och matas genom
maskinen. Arbetssättet vid slipning av spontade panelbräder beskrivs av figur 3. Här slipas
flatsidor (rätsidor) med tre stycken ovan liggande slipaggregat. Komstorleken hos det tredje
aggregatet är här 100 eller 120. Slipningen sker i detta fall på klyvsågade ytor. Mellan varje
bräda finns ett mellanrum på ca 20 mm. Detta for att eliminera risker för att intilliggande
bräder förs ihop i mötande not och ^äder.

Figur 3. Satsvis bredbandslipning av panelbräder.

Styckevis slipning
Det förekommer både fiistående slipmaskiner och slipenheter som är fast anslutna till en
hyvelmaskin. En fast ansluten uppställning med produktexempel framgår av figur 4.
Styckevis bearbetning sker med matningshastigheter mellan 50 och 100 m/min. Förfarandet
används inom träindustrin för slipning av t ex breda lister, panelbräder (figur 4) och golvbräder. Såsom vid satsvis bearbetning kan slipningen ske antingen från ovan- eller underifrån.
Kopplingen till hyveln sker på maskinens utmatningssida. Fast anslutna maskiner används för
bl a finslipning av hyvlade panelrätsidor vilket ofta sker i Schweiz och norra Italien.
En fördel vid enstycksslipning är att man även kan utföra olika kantslipningsoperationer
genom en installation av erforderliga kantslipningsaggregat i kombination med bredbandslipmaskinen.
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Figur 4. Slipmaskin for slipning med underliggande slipaggregat (källa: Blättler).
Tillämpningsexempel:
panelbräder.

Bredbandslipmaskiner
En bredbandslipmaskin för slipning av massivträprodukter består i regel av två till tre slipaggregat per sida. Olika maskinsystem står till förfogande som:
- Kompaktmaskiner innehållande ovan- och underliggande slipaggregat
- Enskilda efter varandra uppställda maskiner (en maskin med flera under- respektive
ovanliggande aggregat)
- Enskilda efter varandra uppställda maskiner (två maskiner med flera ovanliggande
aggregat)
Sistnämnda maskinuppställning förutsätter en vändning (180°) av träämnet efter första
bearbetningen.
Design av en standardmaskin för massivträslipning utgående från en sågad eller stavlimmad
yta beskrivs i figur 5. Denna maskin består av tre slipaggregat.

Figur 5. Design av en standardmaskin

för

massivträslipning.

Aggregat 1 utgörs av en s k stålkontakt vals för grovslipning och egalisering, medan aggregat
2 för mellanslipning både är utrustad med en stålkontaktvals och en slipsko. Det tredje aggregatet för finslipning består enbart av en slipsko. Rotafionsriktningen för samfiiga tre slipband
är mot matningsriktningen. Mataing av arbetsstycken sker här med hjälp av en driven
matarmatta, vilket är vanligt förekommande.

Parametrar som påverkar slipning och slipningsresultatet
Slipning och slipningsresultatet påverkas av en rad parametrar som trämaterial d v s träslag,
maskinutrustning och drifts- och bearbetningsbefingelser samt själva slipverktyget d v s slipmaterialet /4/.

Trämaterial
Vid slipning av massivträprodukter påverkas själva slipningsoperationen av träslag med
koppling till densitet, kådinnehåll och dess förmåga och benägenhet till ytpenetrering, virkets
fuktkvot samt eventuellt förekommande föroreningar i form av t ex limrester på träytan.
Hårda träslag med hög densitet är i regel svårslipade. Lättare lövträarter som björk och rödbok anses däremot vara lättslipade. Till denna grupp kan även gran räknas. Vid slipning av
furu däremot kan problem uppstå genom kåda på slipytoma. Kådbelagda fiaruytor resulterar i
en igensättning av slipmaterialet. Igensättningen förkortar slipmaterialets livslängd avsevärt
med driftsavbrott beroende på bandbyten som följd. Det firms olika lösningar för bandrengöring som kommer att presenteras senare.
Risker för igensättning vid slipning av massiva furuprodukter kan effektivt minimeras genom
att endast färska ytor slipas. Med färska ytor menas här ytor som än så länge inte har penetrerats av kådan. Färska ytor föreligger, t ex vid tillverkning av furupanel, direkt efter att råmaterialet har kluvits. Slipas dessa klyvsågade ytor direkt därefter blir igensättningen minimal.
Vid tillverkning av limfog av fiaru forceras ytpenetrering av kådan beroende på kontaktvärmen när varmpressningen sker. I detta fall rekommenderas användning av en s k "Planer
Sander" (hyvel/slipmaskin) d v s en bredbandslip som på inmatningssidan är utrustad med en
roterande hyvelkutter. En sådan maskin med en spiralkutter följd av en kontaktvals och en
kontaktvals med slipsko visas av figur 6.

Figur 6. Design av en "Planer Sander" - hyvel/slipmaskin/or
(källa: Holytek).

satsvis

bearbetning

Vid limfogsbearbetning avlägsnas, genom kutterverktyget, fömtom ytkåda även limrester
samt större tjockleksvariafioner mellan lamellema, se figur 7.

Figur 7. Bearbetsningsresultat

med kutterhyvling och efterföljande

slipning.

Således hålls, genom denna hyvelkutter, de efterföljande slipbanden rena från både kåda och
limpartiklar.
Tilläggas kan att en spiralkutter minskar risken för urslag samt sänker bullernivån i jämförelse
med en konventionell rak kutter.
Virkets ftiktkvot påverkar slipningen och slipningsresultatet. Ju lägre virkesftiktkvoten är
desto bättre resultat fas vad avser både ytfinhet och slipverktygets livslängd. Detta står i rak
motsats till hyvling där låg virkesfijktkvot försvårar och ofta omöjliggör ett acceptabelt
bearbetningsresultat.
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Maskinutförande och maskindata
Bredbandslipmaskiner för bearbetning av massivträ skiljer sig konstruktivt från övriga
slipmaskiner som används inom träindustrin. Maskiner för bearbetning av massivträ kännetecknas av tunga och robusta maskinstativ, större slipvalsar samt driftsmotorer med betydligt
högre installerad effekt. Tyngre maskinstativ väljs bl a för att eliminera vibrationer som
uppstår i samband med slipning med höga matningshastigheter.
Stålkontaktvalsar har i regel en diameter som är större än 300 mm. Valsarna är dessutom förkromade för att genom kromskiktets större hårdhet kunna öka motståndet mot förslitning. För
att förhindra spån- och dammavlagringar mellan slipband och slipvals förses valsarna med
spiralformade not (spår) på mantelytan. Valsarna balanseras både statiskt och dynamiskt.
Bandhastigheten vid slipning av massivträ är också större jämfört med faner- och lackslipning. För standardmaskinen, enligt figur 5, uppgår bandhastigheten för första aggregatet till
44 mJs och för andra och tredje aggregatet till 22 m/s. Bandhastigheten kan normalt inte
ändras. Tilläggas kan att valsdriften ligger på aggregat 1 och 2 direkt på de nedre valsarna
medan aggregat 3 (med enbartslipsko) drivs med hjälp av en motor placerad på den ovanför
liggande valsen.
Den installerade motoreffekten i standardmaskinen uppgår till 75 kW (aggregat 1), 30 kW och
30 kW (för aggregat 2 och 3). Samtliga drivna valsar tiltas under gång med en viss frekvens
för att åstadkomma en oscillerande rörelse hos de pålagda slipbanden. Denna rörelse i sidled
uppgår till ca 25 mm per sida. Oscillationen minskar igensättning av slipbandet samt minskar
risker för uppkomsten av repor vid brott i slipkomen.
För vissa slipuppgifter beläggs slipvalsama med gummi eller annat syntetmaterial för att
åstadkomma en mjukare tryckverkan mot arbetsstycket d v s en mindre aggressiv avverkning.
Generellt gäller att hårda valsar, en mindre valsdiameter samt bredare not på valsarna resulterar i en större awerkningskapacitet. Hårda valsar ger snävare måttoleranser.
Slipskor eller slipdynor utgörs av ett stillastående stöd ovanför bandet och mellan valsarna.
Slipskon är fäst på en tryckbalk. Skons uppgift är att utöva ett ändamålsenligt tryck på slipbandets baksida och därmed mot arbetsstycket. På så sätt skapas en plan ingreppszon fill
skillnad från en cylindrisk ingreppszon som slipvalsar åstadkommer, se figur 8. Genom slipskon utökas sliparean vilket resulterar i en mjukare och mera skonsam avverkning. För att
åstadkomma en låg friktion mot bandets baksida samt ett lagom fast anläggningstryck förser
man slipskon med en beläggning. Beläggningen kan vara filt- och grafitduk samt även teflon.
slipvals

slipsko

Slipband

sllpband
arbetsstycke

arbetsstycke

Figur 8. Funktionsätt hos slipvals (vänster) och slipsko (höger).
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Såsom framgår av figur 5 utrustas bredbandslipmaskiner, för satsvis slipning av massivträprodukter, normalt med matningsmattor. Dessa mattor förses i regel med ett underliggande
stöd. Det stela stödet har här till uppgift att säkerställa plana och jämntjocka produkter med
god parallellitet.
Matningsmattor tillverkas av ett slitstarkt gummi- eller syntetmaterial. I regel är mattmaterialet profilerat för att åstadkomma nödvändig fiiktion mellan matta och arbetsstycke. Vid
slipningen uppstår med tiden ett mer eller mindre ojämnt slitage på mattan. Förslitningen kan
åtgärdas genom att mattan slipas av. Omslipningen av mattan kan göras ett antal gånger. För
vissa slipuppgifter används matningsmattor av stålplåt.
För grov- och kalibreringsslipning, enligt figur 9, med mötande över- respektive underliggande slipvalsar finns ett så kallat självcentrerande matningssystem med mattor och stödvalsar.
Ett sådan system möjliggör en lika stor ömsesidig avverkning på båda sidor av arbetsstycket.

Patented "5ott Feed W o r k s "
Aiibogi

d o w n wnee! C3xlu I . - f

Pivol b r ö e k p t
Eoo«y«>Hal<eup

Conveyor ö t i v u . i Q l i
Suppott whee

Figur 9. Självcentrerande matningssystem för grov- och
(källa: Timesavers).

kalibreringsslipning

Smala maskiner för styckevis slipning samt stora maskiner för slipning av plywood och spånskivor utrustas med matarvalsar. Dessa valsar kan vara släta, profilerade och belagda med
syntetmaterial.
Såsom tidigare nämnt varierar matningshastighetema beroende på slipningsuppgifter och
maskintyp. Generellt kan sägas att matarvalsar föredras vid högre matningshastigheter (> 30
m/min).
Matningsanordningar utrustas med likströmsmotorer. Detta för att steglöst kunna variera matningshastigheten. Motorstyrkan anpassas till slipningsuppgiftema och bör inte underdimensioneras. Tilläggas kan att maskiner för grov- och kalibreringsslipning i regel utrustas med ett
lastskydd som vid behov sänker matningshastigheten. Behovet uppstår t ex när arbetsstyckets
tjocklek överskrider det förutsatta måttet.
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Slipverktyg
Slipverktyg för bredbandslipmaskiner utgörs av slipkom som är fäst vid ett böjligt bärunderlag (ryggmaterial). Infäsmingen av slipkomen sker med ett bindemedel. Uppbyggnaden av ett
slipband framgår av figur 10.
Slipmedel

, Efterlim

Förlim
Rygg

Figur 10. Uppbyggnad för slipverktyg för bredbandslipmaskiner.

Ryggmaterial
Ryggmaterialet utgörs av papper, bomullsväv eller väv av syntetmaterial. Beroende på de
olika slipningsuppgiftema används papper med olika ytvikter. För den grövre slipbearbetningen föredras ryggmaterial av bomulls- och syntetväv. Det första bandet i en "abrasive
planer" är i regel av syntetmaterial på grund av de hårda påfrestningar som slipbandet utsätts
för.

Kornmaterial
Det idag, inom träindustrin, mest använda kommaterialet utgörs av aluminiumoxid (komnd),
som förekommer i olika varianter. För grov- och kalibreringsslipning används ett zirkoniumlegerat aluminiumoxid som har en förbättrad beständighet mot nötning. Kiselkarbid är ett
annat kommaterial som kan komma till användning. Kiselkarbid är mycket hårt, men samtidigt sprött.

Bindemedel
Bindemedlet appliceras i två separata skikt som kallas, i enlighet med figur 10, för förlim och
efterlim. Vid tillverkning av slipverktyg, som sker genom elektrostatisk ströning, fastes kommaterialet på underlaget genom förlimningen, medan den slutliga förankringen därefter sker
medels efteriimmet. Det förekommer både naturliga (hudlim) och syntetiska limmer. På
bomulls- och syntetväv används i regel syntetiska lim både som för- och efterlim. På pappersunderlag används ofta hudlim som förlim och syntefiska lim som efterlim.

Beläggningstyper
Vid tillverkning av slipverktyg skiljer man mellan tre beläggningstyper. Det förekommer
således en tät beläggning, en halvtät beläggning samt en gles beläggning, se figur 11. Vid en
tät beläggning placeras slipkomen tätt intill varandra. Genom dessa tätt placerade kom åstadkoms en f m yta vid slipning. Det föreligger dock risk för igensättning i hålmmmen mellan
kornen vid slipning av vissa trädslag som t ex ftim.
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Vid en halvtätt beläggning minskar risken för igensättning, dock på bekostnad av en något
sämre ytfinhet. En gles beläggning kännetecknas av ett äimu större avstånd mellan kornen.
Därmed elimineras i stort risken för igensättning av slipverktyget. Till följd av den glesa
beläggningen blir de slipade ytorna grövre och uppvisar även repor.

Tät b e l ä g g n i n g

Halvtät beläggning

Gles b e l ä g g n i n g

Figur II. Beläggningstyper för slipkom.

Slipverktyg och dess användning
Vid bredbandslipning av massivträ med t ex tre slipaggregat fördelas bearbetningen ojämnt på
aggregaten, vilket fi^amgår av figur 12. Den första slipvalsen står för tjockleksegalisering och
tar 60% av avverkningen. Beroende på träslag används här slipverktyg med bomulls- eller
syntetrygg samt med gles eller halvtät beläggning.
Nästföljande vals, enligt figuren, har till uppgift att slätslipa ytan under borttagning av
tidigare erhållna slipmärken. Härvid tas ytterligare 30% av den totala bearbetningsmånen
bort. Här rekommenderas en halvtät eller tät beläggning samt som ryggmaterial bomull eller
papper.
Det sista slipaggregat med slipsko för finslipning står för den avslutande bearbetningen med
en avverkning på 10%. Här används i regel slipband med en tät beläggning och papper som
kombärare.

A
4
Figur 12. Fördelning av slipbearbetning på olika slipaggregat (källa: Norton).

Rengöring av slipband
Såsom tidigare nämnts kan slipbanden hållas tämligen rena genom val av beläggningstyp.
Dessutom minskar benägenheten för att spånpartiklama sätter igen slipverktyget om ett
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effektivt fläktsystem används. Därutöver kan livslängden hos igensatta slipband förlängas
genom rengöring. Man skiljer mellan torra och våta rengöringsförfaranden.
Vid torrengöring rengörs slipbanden med hjälp av ett rengöringsverktyg av syntetmaterial
som vid rengöringstillfället förs mot aktuellt band. Verktyget arbetar mot bandet som ett
"suddgummi" varvid fastsatta spånpartiklar lösgörs och avlägsnas genom det ordinarie
utsuget. Rengöringen tar 10 - 60 sekunder beroende på bandets komstorlek och igensättningsgrad. Produktionen avbryts under själva rengöringen. Konstruktionen av en anordning
för torrengöring framgår av figur 13.

Figur 13. Anordning/or

torrengöring av slip band (källa:

QuickWood).

Våtrengöring bygger på en tvättning av slipbanden. Tvättningen utförs med hjälp av en vätska
som med hjälp av högtrycksdysor appliceras på slipbandet. Under denna behandling roterar
bandet långsamt. Ett exempel på en sådan tvättmaskin fi-amgår av figur 14.

Figur 14. Maskin för våt slipbandrengöring
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(källa: Ryburn).

Beroende på typen av ryggmaterial kan bandtvättningen utföras ett antal gånger per band.
Slipband med bomulls- och syntetrygg är särskilt lämpade för tvättningen. Generellt kan
konstateras att bandrengöring minskar förbrukningen av slipband och bidrar därmed till en
sänkning av produktionskostnadema.

Arbetsmiljö och säkerhetsåtgärder
Vid bredbandslipning gäller generellt samma krav på arbetsmiljö och säkerhetsåtgärder som
vid hyvling.

Bullerskydd
Såsom vid all skärande bearbeming alstras även vid bredbandslipning buller. Storleken på
bullerutvecklingen är beroende av träslag (densitet), storleken på bearbetningsmån samt typ
av slipvals och dess bandbestyckning, d v s komstorleken. Tyngre maskiner för slipning av
massivträ utrustas i regel med en bullerskyddande invändig beklädnad. BuUerskyddskabiner
kan också vara en lösning. Åtkomligheten vid en inbyggnad bör dock inte försvåras. Med
åtkomlighet menas här att man lätt kan genomföra slipbandsbyten, maskinunderhåll samt
även byte av matningsmattan. Vid arbete nära maskinen skall hörselskydd alltid användas.

Slipdamm
Vid bredbandslipning alstras damm som kan stanna kvar i maskinen eller spridas till arbetslokalen. Dessutom kan kvarsittande dammpartiklar förekonmia på de slipade produkterna. Att
förhindra dammavlagringar i och kring maskinen kan lösas genom en effektiv tätning av
maskinen samt genom ett rätt utformat och dimensionerat fläktsystem. Denna åtgärd minskar
även risken för dammavlagringar på de slipade ytoma. För att undvika köming utan påslagna
fläktar bör maskinens startfunktion automatiskt kopplas till start av fläktanläggningen.
För den slutliga rengöringen av slipade ytor finns olika tekniska lösningar. En av dessa är
installation av en borstvals av mjukt material bakom det sista slipaggregatet. Denna borstvals
förses med en kåpa som är kopplat till fläktsystemet. En annan lösning kännetecknas av en
sugkåpa som installeras på slipmaskinens utmatningssida utanför maskinen. Vid denna
lösning frigörs kvarsittande dammpartiklar genom att tryckluft blåses, med hjälp av munstycken, på de slipade ytoma. Frigjort damm avlägsnas sedan genom den sugkåpa som finns
ovanför munstyckena.
Beroende på antalet installerade slipmaskiner och de dammängder som faller kan separata
fläkt- och filteranläggningar, skilda fi-ån övriga system som hanterar annat trämekaniskt spån,
komma i fråga.
Fläkt- och filteranläggningar för slipdamm bör säkras mot risker för dammexplosioner, som i
sig är sällsynta. Upphovet till sådana explosioner utgörs av en gnistbildning som kan utlösas i
fläktar eller genom slipning på metallföremål.
Slipdamm blandat med kutterspån eller annat trämekaniskt spån kan konverteras till briketter
eller pelletter, eller levereras till andra avnämare som skivindustri eller värmeverk. Enbart
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slipdamm kan användas antingen som bränsle i pulverbrännare eller som råvara i träfiberkompositer.

Rationella tillverkningsförfaranden med bredbandslipning
Under beaktande av de kvalitets- och funktionsfördelar, som bredbandslipning medför, ges
nedan en tillämpningsbeskrivning för två produkter d v s massiva trägolv och panelbräder.
Nämnda produkter har valts med hänsyn till både en växande efterfrågan och ökade kvalitetskrav som kräsna och köpstarka kundgrupper ställer på produktema. Med rationella tillverkningsförfaranden menas här också en integrering av basbearbetningen med ytstrukturering
och/eller ytbehandling.

Massiva trägolv
Massiva trägolv, för inläggning i permanent uppvärmda lokaler, levereras med en ftiktkvot
mellan 6 % och 8 %. Vid denna låga ftiktkvot föreligger risk för uppkomst av bearbetningsskador på de synliga delarna av produkten, när bearbetningen sker medels konventionell
hyvling. Med synliga delar menas här produktens rätsida med tillhörande hömkanter. Vid
sidan av dessa bearbetningsskador, som uppstår vid hyvlingen, förekommer även mer eller
mindre synliga kutterslagmärken på produktens rätsida.
Vid tillverkning av massiva trägolv kommer olika virkesråvaror till användning. Man skiljer
således mellan torrkluvna bräder tillverkade genom två- eller tredelning och bräder ur
centrumutbytet, som används utan föregående klyvning.
Generellt gäller för båda råvarutypema att brädemas kämsida företrädesvis blir produktens
rätsida. Undantagsvis, när virkeskvaliteten inte tillåter denna regel, kan splintsidan användas
som rätsida. Att använda kämsidan som rätsida förbättrar markant det färdiga golvets
ftanktion under brukstiden.
Tillverkningen av massiva golvbräder med bredbandslipade rätsidor utförs i flera steg enligt
nedan.
•
•
•
•
•

Förriktning
Profilering
Andspontning
Finishbearbetaing
Ytbehandling

Förriktning
I steg 1 förriktas bräderna genom tjockleksegalisering samtidigt som eventuellt föreliggande
kupning tas bort. Vid egaliseringen är kämsidan alltid uppåtvänd, även om kämsidan utseendemässigt inte duger som rätsida. Denna placering sker av bearbetningstekniska skäl för att fa
den konvexa sidan uppåt. Enbart flatsidoma bearbetas.
Vid förriktning används en bredbandslipmaskin med ett självcentrerande mamingssystem.
Detta för att åstadkomma en lika stor avverkning på båda flatsidoma. Funktionssättet hos ett
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sådant självcentrerande system visas i figur 9. Ett annat självcentrerande system med matarvalsar istället för matningsmatta beskrivs av figur 15. För tjockleksegalisering i denna maskin
kan bearbetningen ske antingen satsvis eller styckevis. Maskinen tillverkas för slipbandsbredder 400, 600, 760 och 1320 mm. Fördelen med slipning är att kupade bräder bearbetas
utan att dessa trycks ned mot ett maskinbord, vilket sker vid hyvling. Vid nedtryckningen i en
hyvel kan kupade breda bräder lätt spräckas. Som lämplig komstorlek vid förriktningen
rekommenderas 36, 40, 50 eller 60. Efter förriktningen är bräderna jämntjocka och har två
planparallella ytor.

BOARD

FEED LINE

Figur 15. Principskiss för självcentrerande slipning (källa: AEM).

Där rätsidan av kvalitetsskäl har bestämts vara splintsidan vänds dessa bräder efter förriktningen med splintsidan uppåt.

Profilering
Profilering av golvbrädema utgör det andra steget i tillverkningsprocessen. Med profilering
menas här bearbetningen av kanter och brädans baksida. Vid denna bearbetning, som sker i en
konventionell hyvelmaskin, ligger alltid brädemas blivande rätsida uppåtvänd, oavsett om det
är en käm- eller splintsida.
Bearbetningen inleds med en släthyvling ("snålhyvling") av brädans baksida underifi-ån följt
av notfräsningen som sker på den högra kantsidan (sett i matningsriktningen). Därefter förses
den vänstra kantsidan med fjädem. Profileringen av kantsidoma sker med den nedåtvända
släthyvlade baksidan som referensyta. Inställningen av fräsverktygen i höjdled sker således
ft-ån denna referens. Avslutningsvis sker en spårft-äsning av brädemas baksida, vilket lämpligast sker med stavkuttem. Efter den tresidiga bearbetningen, som visas i figur 16, återstår
ändsponming som nästa bearbetningssteg.
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Figur 16. Tvärsnittsskiss av en golvbräda med not och Jjäder, en släthyvlad baksida med
spår samt förriktad grovslipad rätsida.

Att ändspontning utförs före finishbearbetning av rätsidoma beror på de risker för bearbetnings- och hanteringsmärken som kan uppstå på brädemas rätsidor. Sådana skador undviks
när finishbearbetningen sker som sista operation.

Ändspontning
Såsom vid profilering (bearbetning längs fiberriktningen) ligger brädemas rätsidor uppåtvända vid ändspontningen (bearbetning tvärs fiberriktningen). Själva ändspontningen utförs
på ett beprövat sätt. Således spontas bräder av enhetlig längd i en dubbeltapp. Bräder i
fallande längder spontas i två steg d v s först i den ena änden och sedan i den andra änden
efter det att brädan har förflyttats i längsled mot det andra fi^äsaggregatet.
Ändspontning av golvbräder i fallande längder tillåter också mer eller mindre stora avkap fi:ån
ändytoma. Dessa avkap görs i kvalitetshöj ande syfte.

Finishbearbetning
Denna bearbetning avser den slutliga bearbetningen till rätt finish och tjockleksmått, vilket
här sker medels bredbandslipning. Bearbetningen sker med rätsidoma uppåtvända och med,
ovanför placerade, tre slipaggregat såsom fi^amgår av figur 5. Således utgör brädemas baksida
återigen referensytan för slipning mot ett fast inställt tjockleksmått. Sliparbetet uppdelas enligt följande på respektive aggregat. Den totala avverkningen för finishbearbetning beräknas
till 0,5 mm. Första aggregat tar 60% lika med 0,30 mm, andra aggregatet 30% eller 0,15 mm
och det tredje aggregatet resterande 10% eller 0,05 mm.
Valet av de tre komstorlekama, som tillsammans skall åstadkomma önskad ytkvalitet och
finish, bestäms med utgångspunkt fi-ån den slutliga ytfinheten. Vid ytfinhet motsvarande kom
150 kan en lämplig komkombination vara följande. Förriktning med kom 60 följt av en
finishbearbetning med kom 80 och kom 120 samt slufligen med kom 150. Storleken på
språnget mellan olika komstorlekar bör inte överstiga två komstorlekar.
Andra ytstrukturer än slipade som t ex borstade ytor kan åstadkommas genom installadon av
en borstmaskin bakom bredbandslipen. Före själva borstningen slipas golvbrädema till avsedd
tjocklek.
Finishbearbetningen utförs, beroende på kapacitetskrav, antingen styckevis eller satsvis. Efter
bredbandslipningen är bräderna klara för ytbehandling altemafivt buntläggning och emballering.
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Ytbehandling
Med detta bearbetningskoncept kan ytbehandlingen direkt kopplas till finishbearbetningen
utan någon mellanlagring av golvbrädema. Den direkta kopplingen gör att ytterligare slipningsoperationer kan elimineras eftersom genomslag av ytkåda, som förekommer t ex på
fijruytor, inte hinner uppträda.

Panelbräder
Panelbräder för inomhusbruk i permanent uppvärmda rum bör ha en leveransftiktkvot på
högst 12 ± 2%. Vid denna låga ftiktkvot, och särskilt hos granpaneler, föreligger risk för
urslagsskador i och kring kvistar samt vid övriga fiberstömingar när bearbetning av synliga
ytor sker genom konventionell hyvling. Den vanligtvis ringa tjockleken kring 12 mm och
därunder försvårar ytterligare bearbetningen. Ett sätt att undvika bearbetningsskador är att den
synliga delen av panelbrädan d v s den exponerade flatsidan (rätsidan) enbart bearbetas
genom slipning.
Att konsekvent välja en flatsida - käm- eller splintsida - som rätsida är av mindre betydelse
när det gäller vanliga panelbräder. Detta i motsats till massiva golvbräder, där kämsidan
föredras som rätsida. Vid paneltillverkning väljer man således alltid den bättre flatsidan som
rätsida. Den bättre sidan är i praktiken ofta den klyvsågade flatsidan, vilket ur tillverkningssynpunkt också underlättar den fortsatta bearbetningen.
Det finns flera sätt att tillverka panelbräder med slipad rätsida. En av dessa metoder kallad
"flerstycksbearbetning" har tidigare introducerats av Trätek 151. Metoden tillämpas med fi-amgång både i Sverige och utomlands.
Teknikutvecklingen på området bredbandslipning har medfört att panelbräder med slipade
rätsidor och även med slipade synliga profildelar idag kan tillverkas mycket rationellt. En
dllverkning som bygger på det klassiska förfarandet, d v s "enstycksbearbetning" kommer
fortsättningsvis att beskrivas.
Tillverkningsprocessen baserad på enstycksbearbetning bestående av en tresidig konvenfionell bearbetning med kutterverktyg i kombinafion med slipbearbetning av rätsidor utgörs
av tre deloperationer.
•
•
•

Torrklyvning
Profilering
Finishbearbetning

Torrklyvning
Råvaran till panelbräder utgörs i regel av centrumvirke. Tillverkning av panelbräder inleds
med att centrumvirket torrkljrvs fill två, tre eller ännu fler tunna bräder. Efter klyvningen
erhålls således bräder med minst en eller två finsågade plana flatsidor. Tilläggas kan att
klyvsågade flatsidor saknar kupighet under förutsättning att råvaran är rätt torkad och konditionerad.
I moderna hyvlerier sker klyvning ofta utan bemanning. Detta medför att en kvalitetskontroll
av råvaran inte kan göras utan installation av en kvalitetsscanner och en klaff med avlägg för
det utsorterade virket. För att fa rätt flatsida som landsida installeras vid klyvning utan be-
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manning en ändträscanner kopplad till en plankvändare. Detta kan göras under fömtsättning
att virkesändama är rensågade och därmed tillåter en identifiering av årsringsläget. För att få
så små snittförluster som möjligt och för att fa relativt släta ytor rekommenderas klyvbandsågar. Vid tredelning och klyvning till ännu fler bräder installeras flera bandsågar i en gmpp.
Torrklyvning med bandsågar sker med kantställda plank.
För att undvika kvistskador på den underliggande kantsidan bör en stödplatta installeras som
ska förhindra att kvist eller kvistdelar rivs med när bandets tänder skär ur plankan. Efter klyvningen förs virket med rätt flatsida nedåtvänt till h3rvelmataren.
Med rätt flatsida menas här den blivande panelbrädans rätsida. Vid automatisk klyvsågs- och
hyvelmatoing utan bemanning kan således inte rätsidan väljas med hänsyn tagen till den
enskilda klyvbrädans kvalitet.

Profilering
Profilering och den efterföljande finishbearbetningen genom slipning kan utföras andngen
med rätsidor nedåt eller uppåtvända. Valet av rätsidans placering styrs av hur omfattande det
slipningsarbete är som ska utföras. Vid enbart slipning av panelbrädans rätsida, alternativ 1
utan krav på slipning av synliga kantprofildelar, placeras rätsidan nedåtvänd. Här sker
slipbearbetningen således med underliggande slipaggregat såsom framgår av figur 4. Vid krav
på både slipad rätsida och slipade synliga kantprofildelar som ställs på mer exklusiva panelprodukter - alternativ 2 - placeras bräderna med rätsidan uppåtvänd. Här sker således slipbearbetningen med ovanliggande aggregat.
I praktisk drift innebär detta att samtliga bräder alltid tvångsplaceras med en klyvsågad
flatsida vänd mot rätt håll d v s antingen enligt alternativ 1 (nedåt) eller alternativ 2 (uppåt).
Profilering innefattar en bearbeming av panelbrädans båda kantsidor samt panelbrädans
baksida. För vissa produkter som t ex pärlspont och allmogepaneler tillkommer en profilbearbetning av panelbrädans rätsida. Nämnda bearbetningsuppgifter utförs med hjälp av
konventionella kutterverktyg.
Vid val av alternativ 1 inleds bearbetningen med en tjockleksegalisering av panelbrädan som
sker medels en överliggande horisontal kutter. Tjockleksegalisering sker under beaktande av
det erforderliga bearbetningstillägget som krävs för den avslutande finishbearbetningen
genom slipning och som uppskattas till 0,5 - 1,0 mm. Tillägget är beroende av ytfinheten hos
den klyvsågade rätsidan samt av brädemas måttnoggrannhet i tjockleksriktningen.
Därefter inleds kantbearbetningen som börjar med notfräsningen med hjälp av en sidokutter
på maskinens högra sida. Därefter följer fjäderfräsningen på vänster sida. Denna kantbearbetning kan, beroende på profilutformningen, antingen utföras med ett eller två sidokutterpar.
Spårfräsning på panelbrädans baksida sker med hjälp av den andra överliggande horisontala
kuttem. En evenmell tillkommande profilbearbetning på brädans rätsida verkställs medels en
underliggande kutter även kallad för stavkutter. En sådan bearbetning förekommer vid t ex
tillverkning av pärlspont och allmogepanel. Med denna kutter kan vid behov även fjädems
synliga del efterbearbetas.
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Vid tillämpning av altemativ 2 sker profileringen i princip på samma sätt som för massiva
trägolv. Bearbetningen sker med rätsidor uppåtvända. Inledningsvis utförs en släthyvling av
panelbrädans baksida med hjälp av en underliggande horisontalkutter. Släthyvling innebär här
att baksidan egaliseras utan krav på absolut släthet. Den bearbetade baksidan utgör fortsättningsvis den referensyta som efterföljande inställda profil- och tjockleksmått refereras till.
Som nästa steg följer kantprofileringen (not och fjäder) som genomförs på samma sätt som i
altemafiv 1, d v s först med notfräsning och sedan med fjäderfräsning. En eventuell tillkommande profilbearbetning av den blivande rätsidan, som fidigare beskrivits under altemativ 1,
kan ske genom en överliggande horisontalkutter. Tillämpas spårfräsning görs detta med hjälp
av stavkuttem.

Finishbearbetning
Denna bearbetning avser den slutliga delen i tillverkningen av panelbräder. Bearbetningen,
som här sker genom bredbandslipning, omfattar endast panelbrädemas rätsidor. Syftet med
finishslipningen är att dels fa panelbräder av enhetlig tjocklek med små toleranser, dels att
åstadkomma en finish av hög kvalitet. Med hög kvalitet menas här ytor som efter industriell
ytbehandling kan jämföras med möbelytor.
För finishbearbetningen används tre slipaggregat i liknande utförande som beskrivs av figur 5.
Såsom vid finishbearbetning av massiva trägolv tar första aggregatet 60%, det andra
aggregatet 30% och det tredje aggregatet 10% av slipningsarbetet. Uppdelningen av slipningsarbetet mellan tjocklekskalibrering och finishslipning blir således 60:40.1 princip gäller också
samma slipbandsbestyckning med de komstorlekskombinationer som rekommenderas för
finishslipning av massiva trägolv.
Vid finishbearbetning kan man också skapa andra ytstrukturer än de som åstadkoms genom
finslipning. Således kan, av estetiska skäl, också grövre slipade 3^or skapas. Särskilt vid
slipning av ftiru och gran, med t ex kom 80, kan ytor erhållas där skillnadema mellan vår- och
sommarved distinkt framträder. Borsming av rätsida efter en föregående tjocklekskalibrering
åstadkommer ännu djupare skillnader i ytstrukturen. Nämnda alternativa bearbetningsoperationer kan genomföras i samma tillverkningslinje.

Figur 17. Exempel på borstad yta.
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Såsom tidigare nämnts utförs finishslipningen i alternativ 1 i en till hyveln kopplad slipenhet
med underiiggande slipaggregat, se figur 4. Slipenheten består av olika sektioner (aggregat)
som fritt kan sammanfogas till en ändamålsenlig komplett bearbetningsenhet. Vid slipningen
trycks panelbrädan, såsom vid den föregående profilering och egalisering i hyveln, mot ett
delat maskinbord med överliggande tryckelement. Slipenheten är utmstad med egna matarverk i form av drivna valsar, som finns placerade mellan slipaggregaten.
Finishslipning enligt altemafiv 2 genomförs som alternativ I också i en till hyvelmaskinen påkopplad slipenhet. 1 alternativ 2 är dock slipaggregaten placerade ovanpå brädan. Fömtom de
tre aggregat som behövs för finishbearbetning av rätsidan kan vid behov ytterligare aggregat
tillfogas till slipenheten.
Tillkommande aggregat används t ex för profilslipning av synliga profildelar. Den överliggande placeringen av profilslipningsaggregat underlättar inställning, justering samt verktygsb)^en av dessa. Profilslipning tillämpas vid höga finishkrav d v s när kutterslagsmärken i
profilområden av estetiska skäl ska tas bort. Dessutom skapas, genom slipning av både den
plana rätsidan och nämnda profildelar, enhetliga ytstmkturer. En enhetlig slipad ytstmktur
föredras i dekorativa paneluppsättningar före en hyvlad och enbart profilfräst stmktur. Fördelen med fullständigt slipade rätsidor framträder speciellt när panelbräder betsas eller
laseras.
Med altemativ 2 kan också altemativa ytstmkturer skapas genom antingen slipning med en
grövre komstorlek eller genom en kombination av slipning och borstning.

Värdeökning genom slipning
Med värdeökning menas här de ekonomiska fördelar - större intäkter eller sänkta kostnader som åstadkoms genom slipning. Ett exempel på större intäkter är lägre kvalitetsbristkostnader
eller en högre produktandel i den eftersträvade kvalitetsklassen d v s en lägre andel nedklassade produkter eller kassationsprodukter. Sänkta kostnader utgörs till exempel av en lägre andel
produkter med lagnings- eller omarbetaingsbehov. Lägre råvamkostnader kan fås när råmåttet
vid produktframställning kan minskas. Ett exempel här är snickeri- och möbelkomponenter
som enbart slipas istället för att hyvlas först och sedan slipas enbart för att ta bort urslag och
kutterslag. På så sätt kan råmåttet minskas med ca 2 mm per bearbetad yta.
När det gäller tillverkning av panelbräder av gran med en medelfuktkvot av 10% tillverkade
enligt flerstycksstycksbearbetningsmetoden med enbart slipning av synliga flatsidor 151 erhölls enligt en genomförd undersökning / !/ ett sorteringsresultat som var avsevärt bättre för
det slipade materialet jämfört med ett liknande hyvlat material. Med samma bedömningskriterier för sorteringen (A-kvalitet) som underlag uppgick skillnaden till ca 30% till förmån för
slipade panelbräder. Vid denna undersökning uppgick matningshastigheten omräknat från
satsvis- fill enstycksbearbetning vid slipning fill 120 m/min och vid konventionell hyvling till
60 m/min. Således var produkfionskapaciteten dubbelt så hög vid slipning jämfört med hyvling. Tilläggas kan att andelen panelbräder i A-kvalitet i regel är högre vid hyvling med låga
matningshastigheter, som här 60 m/min. Vid samma matningshastighet, som vid slipning,
d v s 120 m/min, hade kvalitetsutfallet vid konventionell hyvling således varit ännu lägre.
En annan jämförelse, som gjordes under samma fömtsättningar som ovan, mellan slipade och
hyvlade panelbräder av gran genomfördes vid en virkesfuktkvot av 19% och med samma mat-
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ningshastigheter enligt ovan. Här var andelen panelbräder i A-kvalitet 8% högre vid slipning
jämfört med konventionell hyvling.
Skillnaden i sorteringsutfall från dessa två undersökningar visar bl a hur virkets fuktkvot vid
fillverkningen påverkar resultatet. Vid konvenfionell hyvling gynnas således sorteringssutfallet av en högre virkesfliktkvot (19% vid fillverkningen) och försämras avsevärt när virkesfuktkvoten vid fillverkningen är så låg som 10%. Den senare lägre fuktkvotsnivån motsvarar
en jämviktsfiaktkvot på 8 - 12% inomhus som panelbrädema anpassar sig till under årsfidema.
Erfarenheter från tillverkning av panelbräder ur fiiruvirke i sågfallande kvalitet utan urlägg
och en "sågfallande" sortering innebärande en sortering i två klasser - godkänd och urlägg visar följande resultat. Under beskrivna förutsättningar ökar andelen urlägg från ca 10% vid
enbart slipning av synliga flatsidor till ca 20% vid vanlig hyvling.
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