
9501005 

Jörgen Dahlin, Kristiina Oksman, 
Ingvar Johansson, Lennart Wallström 

Träkompositer 
Rapport från Second Pacific 

Rim Bio-Based Composite Symposium 
samt industribesök i Vancouver 

hösten 1994 

Trätek 
I N S T I T U T E T F O R T R A T E K N I S K F O R S K N I N G 



Jörgen Dahlin, STORA Teknik, Ingvar Johansson, Trätek, Kristiina Oksman och 
Lennart Wallström, Träteknik, Skellefteå 

TRÄKOMPOSITER 
Rapport från Second Pacific Rim Bio-Based Composite Symposium 
samt industribesök i Vancouver, hösten 1994 

Trätek, Rapport P 9501005 

ISSN 1102- 1071 
ISRN TRÄTEK - R - - 95/005 - - SE 

Nyckelord 

composite materials 
dimensional stabilization 
laminates 
wood fiber cement mixtures 

Stockholm januari 1995 



Rapporter från Trätek — Institutet för träteknisk 
forskning — är kompletta sammanställningar av 
forskningsresultat eller översikter, utvecklingar 
och studier. Publicerade rapporter betecknas med 
I eller P och numreras tillsammans med alla ut
gåvor från Trätek i löpande följd. 

Citat tillätes om källan anges. 

Reports issued by the Swedish Institute for Wood 
Technology Research comprise complete accounts 
for research results, or summaries, surveys and 
studies. Published reports bear the designation I or 
P and are numbered in consecutive order together 
with all the other publications from the Institute. 

Extracts from the text may be reproduced provided 
the source is acknowledged. 

Trätek — Institutet för träteknisk forskning — be
tjänar de fem industrigrenarna sågverk, trämanu
faktur (snickeri-, trähus-, möbel- och övrig träför-
ädlande industri), träfiberskivor, spånskivor och ply
wood. Ett avtal om forskning och utveckling mellan 
industrin och Nutek utgör grunden för verksamheten 
som utförs med egna, samverkande och externa re
surser. Trätek har forskningsenheter i Stockholm, 
Jönköping och Skellefteå. 

The Swedish Institute for Wood Technology Re
search serves the five branches of the industry: 
sawmills, manufacturing (joinery, wooden hous
es, furniture and other woodworking plants), fibre 
board, particle board and plywood. A research 
and development agreement between the industry and 
the Swedish National Board for Industrial and 
Technical Development forms the basis for the 
Institute's activities. The Institute utilises its own 
resources as well as those of its collaborators and 
other outside bodies. Our research units are located 
in Stockholm, Jönköping and Skellefteå. 



Innehållsförteckning Sid 

SAMMANFATTNING 3 

PROCESS OCH PRODUKTFORSKNING 4 

BESÖK VID MACMILLAN BLOEDEL RESEARCH AND 6 
DEVELOPMENT CENTRE, VANCOUVER 

HYBRIDKOMPOSITER 7 

BESÖK VID CANFOR 11 

L M FÖR TRÄKOMPOSITER 11 

KEMISK MODIFIERING MED ORGANISKA KEMIKALIER 13 

KEMISK MODIFIERING MED OORGANISKA KEMIKALIER 16 

CEMENTBUNDNA PRODUKTER 16 

FORINTEK 17 

BILAGA: Innehållsförteckning. Proceedings from Second 
Pacific Rim Bio-Based Composites Symposium 1994 



SAMMANFATTNING 

Det är fortfarande en rejäl klyfta mellan industrin och universitets/institutsforskningen. Få 
industrirepresentanter deltog i konferensen. Med få undantag är den FoU som utförs i indu
strin av mycket jordnära natur under det att man i den akademiska världen sysslar med mer 
långsiktiga och ibland otydliga mål. Vid de företag (MacMillan Bioedel och Canfor) som 
satsat stora summor på nya produkter måste man erkänna att man ännu inte tjänar några 
pengar på dessa utan att det fortfarande är "plank och bräder" som ger intäkter. 

BP Chemicals Ltd., England har byggt en pilotanläggning för kontinuerlig acetylering av 
fibrer. Man har också tillverkat MDF av dessa fibrer. Man har lyckats komma ner från 
90-120 min reaktionstid till 6 min. Frågan är om man har återgått till att använda katalysator. 
Det ville man inte svara på. 

Träindustrin är dock fortfarande skeptisk till kemisk modifiering trots stora forskningsinsatser 
på området. Frågan är om det fmns någon marknad eller om den kan utvecklas. 

Däremot ökar intresset för skivor och kompositer av avfall från lignocellulosaprodukter. Flera 
föredrag handlade om skivprodukter från recirkulerat lignocellulosamaterial. Ett problem är 
att bli av med sammanhängande metallskrot; förband, beslag m m. 

Intresset för "hybridkompositer" är fortfarande måttligt även om ett antal föredrag handlade 
om samverkan träfiber/polymer. Det handlar än så länge om fibrer som fillers i plast. I ett 
föredrag nämndes på förfrågan att målet är bl.a. att producera nya byggnadsmaterial för utom-
husexponering t.ex. fasader. 

Vid Canfor har man satsat mycket på att utveckla trä/termoplast-kompositer bl.a. i samarbete 
med DuPont. Det går dock trögt på marknaden. 

Avlutslignin är åter intressant. Det pågår en hel del arbete med modifierat lignin som exten
ders i lim. Ett intressant arbete handlade om ett kompositmaterial av lignin och polyeten. 
Polyetenet graftas på ligninet. 

Ånginjektion vid skivtillverkning förefaller vara en teknik att ta efter. Man sänker presstidema 
dramatiskt (40 gånger) och får dimensionsstabilare produkter. 

Cementbundna produkter utvecklas snabbt i Nordamerika och övriga världen och borde vara 
något att överväga i Sverige. För närvarande produceras ca 200 milj. m'^i ett stort antal länder 
världen över. 



PROCESS- O C H PRODUKTFORSKNING 

Philip E. Humphrey från Oregon State University visade på möjligheterna att utnyttja de na
turliga fibrernas egenskaper för att utveckla kompositer med skräddarsydda egenskaper. 
Det är främst det att naturliga fibrer inte är inerta till skillnad mot de flesta andra material som 
ger dessa möjligheter. 

Han använder begreppet "Internal Property Distribution Control" (IPDC), vilket är ett kon
cept att beskriva den inre fördelningen av egenskaper i ett objekt. 

Genom att kombinera IPDC med "Shape Optimal Design" (SOD), som är en numerisk metod 
för analys och optimering av materialkonstruktion som bl.a används av flygplansindustrin, 
skulle man kunna utveckla nya typer av kompositer innehållande naturliga fibrer. 

Förutom dessa mer filosofiska diskussioner presenterade han sina tidigare studier om vad som 
sker i ett kompositmaterial under varmpressningen, temperaturgradienter, fuktgradienter etc. 
Dessa arbeten har berörts i andra Trätek-rapporter. 

Vid Wood Research Institute, Kyoto University, har man tagit fram intressanta resultat inom 
omi-ådet ånginjektion vid pressning. Dessutom har institutionen utvecklat två typer av konti
nuerliga pressar, en med ånginjektion från bottenplattan och en press med ånginjektion från 
sidorna lämplig för tjockare produkter. 
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Construction of a continuous press with a steam-injection function from both sides of the 
press. 



Continuous press with steam-injection devices from both sides. 

Man har verifierat att det sker en kemisk nedbrytning och omlagring av ligninet vid behand
ling av trä med högtrycksånga. Tekniken har använts för att framställa trämaterial som kom
primeras i den laterala riktningen och som inte återfjädrar. 

Även limmet påverkas av ångpressningen genom olika polymerisations- och nedbrytningspro
cesser. Genom att "frysa" reaktionerna med kvävgas vid olika tider och temperaturer har man 
kunnat studera reaktionprocessen. En skiss över apparaturen framgår av nedanstående figur. 

Apparatus for curing adhesive under 
high steam pressure. 
Legend: 1; Adhesives 

2; Steam inlet 
3; Liquid nitrogen 
4; Nitrogen-gas 
5; Thermocouple 
6; To temperature recorder 
7; Reaction cell 
A-E; Ball valves 



Med hjälp av dessa kunskaper har man kunnat tillverka en dimensionsstabil MDI-limmad 
MDF-board. Presstidema var 40 gånger kortare än vid konventionell varmpressning för tjocka 
skivor. Tjocklekssvällningen i vatten var nästan noll. 

Deras försök att påskynda härdningstiden för cementbundna spånplattor verkar inte helt lycka
de. Genom ångpressning och tillsats av NaHCOj (bildar koldioxid som ger gips) har man 
visserligen förkortat härdningstiden väsentligt men styrkevärdena försämrades kraftigt. 

Vid UBC har en simuleringsmodell för att kunna förutspå densitetsvariationer i skivorna 
utvecklats. Chunping Dai, Forintek, visade att modellen har god överensstämmelse med prak
tiska försök utförda av en robot som arkade trästickor slumpvis. Av dessa prover pressades 
plattor som sedan verifierades mot simuleringsmodellen. 

I en oljeuppvärmd press tar det ungefär 26 minuter att pressa en 4,45 cm tjock LVL-panel 
limmad med PF-lim Andre Klemarewski från Durand-Raute Industries visade att med högfre-
kvenslimning kan presstiden reduceras 2,5 gånger. 

Världens första LVL-linje med högfrekvenslimning har installerats i Louisiana-Pacific's Fern-
ley fabrik. Klemarewski tror att den kostnadsreduktion det innebär att korta ner presstiden 
kommer att göra L V L mer konkurrenskraftig mot konstruktionsvirke. 

Bernard C. Sun, Michigan Technological University, pekade på flera intressanta applikationer 
för MDI-lim tack vare limmets möjligheter att reagera med funktionella grupper som finns i 
andra material än trä t.ex. i glas, metaller och olika plaster. Detta gör att ett stort antal hybrid-
kompositer med trä som en komponent kan framställas. 

Flera föredrag handlade om skivprodukter från recirkulerat lignocellulosamateriaJ. Ett 
problem är att bli av med sammanhängande metallskrot; förband, beslag mm. 

BESÖK VID MACMILLAN B L O E D E L R E S E A R C H AND D E V E L O P M E N T 
C E N T R E , VANCOUVER. 

Besöksmottagare var Dr. Robert Pike. Man har ungefär 120 anställda, av dessa arbetade ca 40 
med forskning och utveckling av träprodukter, resterande 80 med papper- och massautvec
kling. Huvudelen av koncernens utvecklingsresurser är lokaliserade i Vancouver, viss forsk
ning och utveckling sker ute vid de enskilda fabrikerna. Finansieringen sker antingen via 
uppdrag direkt från fabriksenheterna, eller via uppdrag från koncernledningen till skillnad från 
Canfor vars forskning helt styrs direkt från koncernledningen. 

Det som frapperar en mest ar deras enorma hall med pilotanläggningar, bl.a. en komplett 
pilotanläggning för tillverkning av Parallam och en pilotpress med ånginjektionsutrustning. 
Däremot har deras kemiska laboratorium ordinär utrustning med få nyheter på analyssidan. 
Deras mikroskopiavdelning verkar däremot välutrustat med bl.a. ett svepelektronmikroskop 
utrustat med FEG (Field Emission Gun) vilket ger hög upplösning. 

Det man arbetar på vad gäller Parallam är att kunna härda ut tjockare stycken genom att an
vända mer långvågiga mikrovågor. För ändamålet har man anskaffat en begagnad lokalradio
sändare. 



Robert Pike uttryckte sina tvivel om dom någonsin skulle tjäna in de enorma summor som 
lagts ner på att utveckla Parallam. Kanske blir Parallam bara ett mellanspel som produkt men 
kunskaperna kommer att kunna användas för nya produkter. 

Vad gäller Timber Strand rullar utveckling och försäljning på bra i bolaget Trus Joist 
MacMillan som är ett gemensamt bolag ägt av Trus Joist och Mac Millan Bioedel. 

HYBRIDKOMPOSITER 

D. Plackett, Forintek höll ett föredrag om Kemiskt modifierade träkompositer - Tekniska 
resultat och framtidens marknad. 

Presentationen var en sammanfattning om utvecklingen av kemisk behandling av träkomposi
ter och en undersökning av marknaden för sådana produkter. Förbättringen av egenskapema 
vilka erhålls genom kemisk modifiering av trä är ett väl studerat område och det finns fortfa
rande forskning inom detta område vid flera universitet och forskningslaboratorier runt om i 
världen. Parallellt med denna forskning har ett kommersiellt intresse vuxit fram. Hur som 
helst har en tillämpning av teknologin för högkvalitativa träprodukter långsamt börjat öka. 
Produkter med överlägsen dimensionstabilitet och åldringsbeständighet kan tillverkas och 
kemisk modifiering kan också användas för att kompatibilisera träfibrer med andra materialer. 
Denna teknik leder till en ny generation av trä/icke trä kompositmaterial. Frågan återstår om 
det finns en marknad för närvarande eller om den kan utvecklas för träkompositer med över
lägsna egenskaper. 

Metoder som har används vid modifiering av trä är bl a, eterifiering, förestring och reaktion 
med isocyanater. 

Syftet med forskningen har varit att öka dimensionsstabiliteten och/eller åldringsbeständighe
ten av träprodukter. Med kemisk modifiering kan jämna och förutsägbra egenskaper erhållas. 

Intresset för trä/polymerkompositer har ökat mycket kraftigt under de senaste åren. Det har 
blivit känt att det finns flera fördelar med naturliga fibrer som trä om de kombineras med 
syntetiska polymerer. Till exempel träfibrer är lätta, tåliga, billiga och för det mesta användba
ra som armeringsmaterial för olefina polymerer. Små mängder av termoplaster kan tillsättas i 
traditionella träfiberkompositer och sedan kan tillverkningsmetoder som används inom poly-
merteknologin, t ex formsprutning tillämpas. Denna typ av produkter kommer inte bara att 
ändra den traditionella träproduktmarknaden utan också den för syntetiska polymerer. 

Kommersiell utveckling av trä/polymer kompositer har hittills varit långsam men antalet 
företag som har märkt potentialen av biofiber i kompositer ökar. Kemisk modifiering av na
turfiber för att förbättra ytkompatibiliteten med polymeren har studerats. 

Sammanfattningen av studien var att inom området kemisk modifiering av trä har utveck
lingen kommit fram till den punkten att det är dags att ta steget ut från laboratoriet till indu
strin. 

Plackett pekade på tre generiska faktorer som påverkar marknaden. 



Tillgången på långsamväxande barrträvirke kan inte svara upp mot efterfrågan. Det ersätts 
med snabbväxande barrträ eller lövträ, som ytterligare ökar variabiliteten. Kravet från 
marknaden är minskad variabilitet, ökad förutsägbarhet. 

Förhållandet egenskap/pris har förutsättningar att öka med kemisk modifiering. Man måste 
känna till slutbrukarens önskemål bättre än vi gör i dag. 

En kontinuerlig utveckling av materialet måste ske analogt med andra material. Kemisk 
modifiering är ett led i denna utveckling. Dynamiken illustreras med följande figur. 

Market 
Research 

rocess 
Products 
Research/ ^ 

Market Test^ 

Deveiopmen 
& Design 

Production 

Linkages of Continuous Research, Production and Marketing (Adapted from Deming, 1953). 

Miller från Nya Zeeland talade om Pinus Radiata fiber/termoplastiskt kompositmaterial. I 
detta arbete har kompositmaterial med olika typer av träfibrer (pappersfiber och MDF-fiber) 
inblandade i en termoplastisk matris (lågdensitetpolyeten och polypropen) studerats. Andelen 
träfiber i kompositerna var låg p g a att man ville studera interaktionen mellan trä och poly-
mermatrisen. Andelen fiber var 10 och 20%. De hade studerat hur olika kemiska behandlingar 
och kopplingsmedel påverkar vidhäftningen mellan träfibrer och polymeren i kompositmate-
rialet. 

Fibrena var förbehandlade kemiskt genom bla acetylering och maleinering. Tre olika kopp
lings medel hade använts, ett maleinerat polypropenvax, (MAPP), ett modifierat eten vinyl 
acetat, (EVA) och ett poly(metylen(polyfenyl isocyanat)) PMPPIC, tillsatsens storlek var 3 
och 4% under blandningen. 

Vidhäftningen mellan fibern och matrisen studerades med hjälp av mekanisk testning (drag 



provning). E-modul, töjning och spänning av den rena polymeren jämfördes med kompositer-
nas. 

Resultatet av arbetet var följande: 

- Den kemiska förbehandingen av fibrerna gav ingen förbättring av de mekaniska egenska
perna varken för polyeten eller polypropenbaserade kompositer. 

- Obehandlade träfibrer blandade med polyeten utan kopplingsmedel gav en förbättring i de 
mekaniska egenskaperna men försämrad duktilitet (mått på ett materials förmåga att formas 
plastiskt före brott). Polypropenbaserade kompositer gav ingen sådan förbättring. 

- EVA som kopplingsmedel gav ingen förbättring av de mekaniska egenskaperna. 

- MAPP kopplingsmedel tillsatt i kompositer baserade på polyeten gav en klar förbättring i 
mekaniska egenskaper för pappersfiber men inte samma effekt för MDF-fiber. 

- PMPPIC tillsatsen gav ingen förbättring 

- Fibrer med lägst ligninhalt gav kompositer med de bästa mekaniska egenskaperna. 

Målet med arbetet var att producera byggnadsmaterial för utomhusexponering t ex fasader. 

D. J. Gardner från West Virginia University redogjorde också för ett arbete om förbättrad 
vidhäftning mellan träfibrer och termoplaster (kemisk modifierat trä och polystyren). 

För att uppnå en bättre kompatibilitet mellan träfibrer och den termoplastiska polymermatri-
sen, har kemisk modifiering av träfibrer användas. I detta arbete studerades kemisk modifie
ring av trä med tre olika typer av styren-maleinsyraanhydrid sampolymer. 

Interaktionen mellan trä och polystyren studerades med hjälp av dynamisk kontaktvinkel 
analys (DCA) och med mikrovidhäftningstest där bindningskraften mellan träfiber och matris 
kunde bestämmas. 

träfiber 

polystyrendroppe 

Mikrovidhäftningstest, bindningen mellan fiber och polymerytoma kan mätas. 

Kombinationen av testmetoderna ger fördelen att man direkt kan karakterisera fiberytans 
termodynamiska egenskaper och de mekaniska egenskaperna mellan fiber och matris. 
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Resultatet av testema visade att skjuvspänningen i trä/polystyrenytan ökade med ökad mängd 
kompatibiliserare upp till 10% men sedan började effekten att avta. Gardner menade att en 
minskad syra/bassamverkan resulterade i bättre vätning och spridning av fibrerna i styren
matrisen. Interaktionen mellan träfiber och polystyren förbättrades med den kemiska behand
lingen av träytan. Gardner fick förvånade frågor om han verkligen menade "minskad" syra/bas 
samverkan. 

M . Westin, CTH, höll ett mycket bra föredrag om kraft lignin- träkompositer. I detta arbete 
användes modifierat lignin från cellulosaindustrin som lim och som tillsats i träkompositer för 
att uppnå goda egenskaper för utomhusbruk. Tre typer av träkompositer studerades, fiberski
vor, spånskivor och plywood. Impregnering av träfibrer med lignin med följande fixering i 
metallsalt gjordes för att uppnå biologisk beständighet och för att förbättra skivornas dimen
sionsstabilitet. Dessutom användes ligninet som lim i tillverkningen av plywood. 

Följande slutsatser drogs: 

- Metallfixerat lignin i träfiberskivor med god biologisk beständighet och bra dimensionssta
bilitet kan tillverkas till låg kostnad och kräver endast små investeringar. 

- Hållbara spånskivor kan tillverkas med samma metod. 

- Plywood för utomhusbruk kan tillverkas med lignin fenol formaldehyd lim eller möjligen 
med formaldehydfria lim baserade på lignin, furfural och resorcinol. 

S. Casenave från Quebec talade om lignin-polyeten kompositmaterial. 

I arbetet har möjligheten att använda avlutsligninet från cellulosaindustrin som fy l l - och arme-
ringsmedel i träkompositer studerats. Casenave presenterade en ny teknik för preparering av 
polyeten-lignin kompositer. Metoden baserades på en kemisk förankring av en katalysator, 
titanium tetraklorid, på lignin och sedan genomföring av Zieger-Natta polymerisation av ete-
net. Med denna teknik finns möjlighet att lösa huvudproblemet som vi stöter på i trä/polymer 
komposit sammanhang, nämligen vidhäftning, väming och spridning. 

Syftet var att kunna tillverka och karakterisera kompositmaterial med hög ligninhalt. 
Strukturen av kompositerna har studerats med differential scanning calorimetry (DSC) och i 
svepelektronmikroskop (SEM). Mekaniska egenskaper (max spänning och slagseghet) hade 
också studerats. De graftade kompositemas egenskaper hade sedan jämförts med kompositer 
som hade tillverkats med vanliga metoder. 

Resultatet visade att en Zieger-Natta katalysering kan effektivt förankras på fiberytan för att 
därefter leda till en lyckad polymerisering. Morfologin och ytegenskaper av dessa kompositer 
bedömdes vara skilda från kompositer som hade tillverkats med andra metoder. De graftade 
kompositerna tillät en hög fyllnadsgrad av lignin och resulterade i kompositer med goda me
kaniska egenskaper. Resultatet kan leda till en ny industriell användning för ligninet. 
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BESÖK VID CANFOR 

Vår värd på Canadian Forest Products Ltd (CANFOR) var dr. Suezone Chow, forskningschef 
och vVD. Han visade oss runt på deras forskningsavdelning. De hade bl a tagit fram en konti
nuerlig fibermatta som kan varmpressas. Mattan ar ihopsydd med polyestertråd (vi fick inte 
veta vad de använde som lim mellan fiber och polyester). Mattan används av flera japanska 
biltillverkare som innerdelar i t ex bildörrar. De hade också utvecklat en metod för att skilja 
träfibern och polyestern åt. Detta för att i framtiden kunna återanvända den formpressade pro
dukten. De hade också utvecklat en annan fibermatta som används vid anläggning av gräsmat
tor. Mattan har fördelen att fröna finns med när den läggs ut. De hade i samarbete med 
DuPont tillverkat olika produkter. Vi fick bland annat se en kompostbehållare som var av 
kompositmaterial (träfiber/polyester). 

Canfor har satsat mycket på forskning på trä/termoplastkompositer, och hade bra utrustning, 
bländare, en kvarn samt en strängspruta och en liten press. De hade också formsprutat några 
produkter men värden ville inte avslöja hur stor andelen trä var och vilken kompatibiliserare 
de hade använt. Suezone Chow tror inte att det finns någon nämnvärd marknad för trä/poly-
mer kompositer än på länge. 

L I M FÖR TRÄKOMPOSITER 

Marcinko från ICI Polyurethanes redogjorde för nya grundläggande studier om isocyanatlims 
(polymert difenylmetan diisocyanat: pMDI, Rubinate®) förmåga att penetrera och reagera 
med trä. Hälften av OSB tillverkat i Nordamerika limmas med pMDI. Man har använt avance
rade analystekniker av typ fastfas '"'C NMR, Differential Scanning Calorimetri (DSC) samt 
fluorescens-mikroskopi. Baserat på sina studier hävdar man bättre penetration och bindning 
Trä-MDI än Trä-PF (fenollim). Nedanstående figur, som naturligtvis i viss mån måste betrak
tas som en partsinlaga, skall illustrera skillnaden mellan isocyanat och fenollim. 
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Intresset för modifierat lignin som extender i PF-lim förefaller åter öka. Förutom redan refere
rat föredrag av Mats Westin, CTH, hölls två föredrag på detta tema. 

Xu från Forintek beskrev goda egenskaper hos fenollim som modifierats med AHLR = acid-
hydrolysis-lignin-residue, den i huvudsak lignin-baserade återstod man får efter hydrolys av 
trä. Det är inte förvånande att detta lignin är reaktivt. Det är betydligt mindre "misshandlat" än 
det sulfat eller sulfit-lignin man hittills arbetat med. Underhand som intresset för försockring 
och etanolframställning av lignocellulosamaterial ökar bör vi hålla ögonen på AHLR som 
alternativt bindemedel för kompositer. 

Peng och Riedl har studerat härdningen av PF, PF-ALS (ammonium-lignosulfonat), PF-
MALS (metylolerat ALS) med DMTA. Man får fullständigare men långsammare uthärdning 
vid tillsats av lignin. 
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Formaldehydavspaltning från karbamidlim (UF) har fortfarande viss aktualitet. I ett föredrag 
nämndes Mg-föreningar som alternativa formaldehydfångare (scavangers) för UF-lim. 

I modem adhesionsteori har Lewis acid/base-interaction blivit en hörnsten under senaste år
tiondet. Detta framkom tydligt under symposiet. I flera föredrag avseende kompatibilitetsstu
dier och vid försök att förbättra kompatibiliteten åberopades acid/base-interaction (eller brist 
på acid/base-interaction) när man sökte förklaringar till sina resultat. 

K E M I S K MODIFIERING MED ORGANISKA K E M I K A L I E R 

BP Chemicals Ltd., England har byggt en pilotanläggning for kontinuerlig acetylering av 
fibrer. Man har också tillverkat MDF av dessa fibrer. Man har lyckats komma ner från 90-120 
min reaktionsfid fill 6 min. (Har man återgått till att använda katalysator?!). Man blir av med 
95% av restkemikalierna i denna process. ReakUonschema framgår av nedanstående figur. 

Scheme 1 
Wood Fibre Acetylation Process 

C H E M I C A L FIBRE 
REACTION . RECOVERY PROCESSING REACTION . RECOVERY 

C H E M I C A L 
PROCESSING 

- A C E T Y L A T E D 
FIBRE 

ACETIC A,NHVDRU)k 

Samarbete pågår med Biocomposite Centre vid University of Wales. Man har bildat ett indu
strikonsortium för att identifiera marknader för acetylerade fibrer. 

Takahishi (WRI, Kyoto) höll ett föredrag om väderbeständighet hos trä som modifierats med 
tvärbindningskemikalier. 

Faner av gran (3mm-tjocklek) och 2-lagers laminerat faner trä (LVL) (2,5mm-tjocklek x 2) av 
furu, "radiata pine", behandlades med tvärbindningskemikalier som formaldehyd, glyoxal, 
glutaraldehyd och dimetyl dihydroxi etylenurea (DMDHEU). Resorcinollim användes till 
LVL (laminated veneer lumber). 

Eu transparent lackskikt applicerades på träytan. Prover exponerades utomhus under 24 
veckor altemafivt artificiell väderexponering under olika tider. Denna undersökning gjordes 
för att i första hand undersöka träets färgförändring samt tendenser till ytsprickor. Bland de 
fyra tvärbindningskemikalierna visade det sig att DMDHEU fungerade bäst gällande färgsta
bilitet. Ingen signifikant skillnad kunde upptäckas gällande ytsprickor för träprovema med de 
olika tvärbindningskemikaliema. Takahishi pekade på svårigheterna att få korrelation mellan 
naturlig och accelererad åldring, se nedanstående figurer. 
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Colo i difference of finished radiata pine L V L s treated with cross-linking agents after 
outdoor exposure for 24 weeks. (Average of 4 replicates) 
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Color difference of llnishcd radiata pine L V L s treated with cross-linking agents after 
artificial exposure for 720 hours. (Average of 4 replicates) 

Roger Rowell talade om kemisk förbättring av agro-fiber för termoplasticering. Agrobaserade 
fibrer är naturkompositer som är uppbyggda av en styv polymer (cellulosa) inbäddad i en 
termoplastisk matris (lignin och hemicellulosa). Tidigare forskning har visat att matrisens 
glastemperatur kan sänkas från 170 °C till 135 °C genom att fiber och bämstenssyraanhydrid 
får reagera i xylene. Denna rektion kan också ske i fast fas med den fördelen att inget lös
ningsmedel behöver användas. Fibrer som har reagerat med olika mängd av bämstenssyraan
hydrid har värmepressats, vid olika temperaturer, för att ge en cellulosa armerad termoplas
tisk komposit. 

Harun från Malaysia redovisade ett arbete med träfiberskivor tillverkade av isocyanatmodifie-
rade träfibrer från oljepalm. Fenolformaldehyd hade använts som bindemedel. 

Jämfört med ostabiliserade skivor åstadkommes en förbättring av dimensionsstabilitet, modu
lus of elasticity (MCE), modulus of rupture (MOR) och internal bond (IB) efter upprepade 
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exponeringar i vatten. De behandlade träfibrerna ger ingen negativ inverkan på de mekaniska 
egenskaperna. Som reaktionsmedium användes n-butyl isocyanat i pyridin och det föranledde 
naturligtvis frågor med hänvisning till miljön. 

Young från Center for Plasma-aided Manufacturing, Madison talade om förbättring av bioba-
serade kompositer med hjälp av plasmabehandling. Egenskaperna hos biobaserade kompositer 
kan modifieras med hjälp av plasmabehandling. ESR har använts för att visa effekten av olika 
plasmaparametrar på produktionen av fria radikaler på olika substrat. ESCA, vätningstekniker, 
FTIR och våtkemiska metoder användes för att karakterisera de modifierade ytorna. Argon 
och syreplasma användes för både direkt modifiering av substraten samt plasmainducerad 
modifiering via polymerisation av monomerer. Förbättrad bindningsstyrka bestämdes med 
hjälp av "peel" test för cellulosa bundet till plasmamodifierad polypropen, PP. 

H. Militz, Foundation for Timber Research SHR, Maarssen, Holland, redogjorde för en under
sökning av en lämplig process för acetylering av trä i "praktiska dimensioner". Man har byggt 
en acetyleringsanläggning i "pilot-plant" skala. Reaktionstiden och temperaturens inverkan på 
graden av acetylering samt skillnader för olika träslag bestämdes. Laboratorietester visar att 
den största delen av acetyleringsreaktionen sker vid uppvärmningen av virket. En fukthalt på 
10 till 20% har mindre betydelse på acetyleringen än vad som var förväntat. Behandling av 
flera olika träsorter tillsammans kan vara fördelaktigt och resultera i en högre grad av acetyle
ring för träsorter med en lägre permeabilitet. En ökning av dimensionerna för den typ av trä 
som skall behandlas påverkar starkt den slutliga acetyleringsprocessen. Impregnering, relate
rad till dimension och träsort, och värmeöverföring spelar en avgörande roll. Acetylering av 
poppel lyckades bäst och i träprover av större dimension kan man märka en klar gradient 
gällande acetyleringsresultatet. Man framförde teorin att den ättiksyra som bildas vid acetyle
ringen lö.ser upp pektin i pormembranen och därför förbättrar impregnerbarheten. 

David Hon redogjorde för ett arbete om kemisk modifiering av juvenil ved. En studie genom
fördes för att bestämma hur en ökning av mängden juvenilved påverkar acetylering av 
"loblolly pine" OSB flakes (Orientated Strand Board). Acetyleringsgraden för trä, som an
vänds till OSB, jämfördes och analyserades. De testade proverna var från tre olika åldersklas
ser (16, 25 och 34 år) samt från olika placering längs trädstammen. 

Resultaten av undersökningen indikerar att acetyleringsgraden ökar med ett ökat inslag av 
juvenilved. Man hoppas att resultatet från undersökningen skall leda till en mer kostnadseffek
tiv acetyleringsprocess och förhoppningsvis även förbättringar av träets egenskaper. 

David Hon höll också ett föredrag om fotoaktiviteten hos acetylerat trä. 

Fotoaktiviteten för acetylerat trä betämdes genom att studera träprovers respons för ultravio
lett strålning under 56 dagar. Färgförändringar samt en lägre ytreflexion indikerar en interak-
tion mellan acetylerat trä och elektromagnetisk strålning. Under de första 28 dagarnas expone
ring visade det sig att det acetylerade träets färgstabilitet var bättre än obehandlat trä. Därefter 
accelererades missfärgningen och skillnaden mellan acetylerat och obehandlat trä var obetyd-
lig-

Kirk Torr, Nya Zeeland, redogjorde för ytundersökningar av Pinus radiata med XPS (X-ray 
photoelectronic spectroscopic examination). Prover från Pinus radiata, obehandlade samt 
acetylerade, bestrålades med UV-ljus (Å^ax=350nm). XPS-undersökningen visar att acetyle-
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ringsprocessen avlägsnar lignin från träytan. Detta kan vara huvudorsaken till att trä bleks vid 
acetyleringsprocessen. Man har funnit att acetylering är en ineffektiv process när det gäller att 
skydda träets yta mot fotooxidering. En "artefact" vid acetylering är däremot den ligninutarm-
ningen som sker i träytan. Detta resulterar i mindre ljusabsorption och därför erhåller man 
mindre fotoinducerad "gulning". 

KEMISK MODIFIERING MED OORGANISKA K E M I K A L I E R 

I Japan fortsätter arbetet (Rapport från studieresan 1993) med impregnering av trä med oorga
niska, ur miljösynpunkt harmlösa och billiga kemikalier. 

Furuno arbetar vidare med dubbel diffusionsimpregnering med silikat-borat-systemet. Han 
beskrev i ett föredrag hur han först diffusionsimpregnerar med vattenglas och sedan med olika 
borater. Han redovisade mycket god termitresistens hos de behandlade träproverna. De flesta 
icke japaner är naturligtvis mycket tveksamma till om en så tidsödande behandling som man 
här talar om någonsin kan bli kommersiellt intressant. Mycket små provbitar lakas 2 x 24 
timmar. Tyvärr omöjliggjorde språksvårigheter en diskussion av denna fråga. 

Tsunoda och medarbetare arbetar vidare med dubbeldiffusion med barium-borat-fosfat-
systemet. Med röntgendiffraktion har man påvisat utfällningen av vattenolösliga salter i trä
materialet. Man hävdar såväl röt- som termitresistens. De praktiska invändningarna är desam
ma som mot Furunos arbete. 

Den intressanta konsekvensen av dessa arbeten är dock den effekt man kan uppnå med enkla 
oorganiska kemikalier. Om man kan finna ett enkelt impregneringsförfarande med denna typ 
av kemikalier kan man nog förutse ett genombrott när det gäller ett milj oacceptabelt sätt att 
skydda trä i markkontakt. 

CEMENTBUNDNA PRODUKTER 

Moslemi gav en aktuell och intressant överblick av området trä- och fiberkompositer med 
Portlandcement eller gips som bindemedel. Det är ett expansivt produktområde. För närvaran
de produceras ca 200 milj . m^ i ett stort antal länder världen över. I Europa bl.a. Finland, 
Tyskland, Holland och Frankrike. 35% av kapaciteten har tillkommit de senaste tre åren. 
Produkterna konkurrerar med massivt trä och konventionella träbaserade skivor i fasader, tak, 
staket m.m. Fördelarna är framför allt beständighet (röta, termiter) och brandresistens. Mosle
mi gjorde bedömningen att cementbundna produkter hade en lysande framtid när det gäller 
recirkulering av pappers- och träavfall. 

Vid MacMillan Bioedel Research fick vi ytterligare information om dessa produkter. 
Trieste TileJ^, som tillverkas av American Cemwood Corporation (div av MacMillan Bioedel 
Ltd.) är en takprodukt, som skall likna tegel. Den består av träfibrer och Portland cement. Man 
lämnar 50 års garanti, som följer med produkten. Den klarar Class A ur brandskyddssynpunkt 
och är beständig mot fukt, röta och termiter.Vikten är mindre än hälften av vanligt taktegel 
och ca 20% högre än trä. Man har tillsatt ett järnoxidpigment för att få tegelfärg. Produkten 
kan sågas och spikas. 
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PERMATEK'^'^ och Cemwood Shake™ är andra takprodukter från American Cemwood 
Corporation. Det är egentligen samma slags produkt som Trieste Tile™, men de skall likna de 
traditionella takspånen. 

FORINTEK 

Forintek förefaller ha fått ny vind i seglen efter nedgångsåren, när man trodde att det gick att 
klara sig utan egen forskning. Under en 1 O-årsperiod försökte man spela rollen som ren kun-
skapsöverförare. Det blev tunnare och tunnare tills kunderna tröttnade och "ställde in betal
ningarna". Nu håller man uppenbarligen på med att värva tillbaka de forskare som "lämnade 
skutan" under 80-talet. Bl.a. är David Plackett tillbaka efter en 1 O-årsperiod på Nya Zeeland. 

Partnership med industrin är nyckelord. Man hävdar att man är kundstyrda. Man arbetar med 
att bygga upp nätverk nationellt och internationellt. Man har två laboratorier, i Vancouver och 
Quebec City, det senare invigt i november -94. 

Man arbetar inom tre huvudområden: 

- Marknadsstöd. Framför allt handlar det om säkerhet och tillförlitlighet hos träkonstruktio
ner. Internationellt standarsiseringsarbete är ett område som lyftes fram. Träkonstruktioner 
i jordbävningsområden är inte oväntat ett prioriterat område. 

- Produktion. Här handlar det framför allt om kompositer, torkning och träskydd. Man har 
lagt ned arbete på fenolharstimpregnering av ytfaneren i LVL för ökad styvhet. Man har 
skaffat en ny impregneringsutrustning. Inte oväntat är miljöacceptabel impregnering ett 
aktuellt område. Det verkar framför allt vara bor-föreningar man hoppas på. Försök pågick 
att förbättra impregnerbarheten med ångbehandling, "presteaming". 

- Uvärdering av resurser. Här handlar det naturligtvis om lämplig strategi när möjligheterna 
att utnyttja de gamla skogarna har minskat radikalt. 
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