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FORORD 

I anslutning t i l l en förstudie med titeln "Träkompositer", utförd som ett samarbetsprojekt 
mellan Luleå Tekniska Högskola (Skellefteå) och Trätek på uppdrag av NUTEK, ansågs 
det angeläget att besöka ett antal företag och FoU-inrättningar i Nordamerika. Syftet 
med besöken var att kartlägga delar av den produktionstekniska utvecklingen där samt 
delar av pågående FoU-verksamhet inom området Träbaserade Kompositer. 

Uppdraget har möjliggjorts genom ett reseanslag från NUTEK. 

SAMMANFATTNING 

Utvecklingen i Nordamerika inom området Träbaserade Kompositer kännetecknas av en 
oavbruten intensiv FoU-verksamhet dels inom industrin, dels inom den institutsbundna 
forskningen. Höga råvarukostnader för ved, allt klenare timmerdimensioner samt 
råvarubrist inom vissa områden främjar denna utveckling. 

På en traditionellt stor marknad för fenol-formaldehyd (PF) baserade bindemedel ökar nu 
difenylmetan-diisocyanat (MDI) sina marknadsandelar dels inom den "traditionella" 
Waferboard (WB)- och Oriented Strand Board (OSB) industrin, dels genom marknads
dominans vad gäller en ny produkt som Parallel Strand Lumber (PSL 300). Använd
ningen av M D I ökar av produktionstekniska skäl beroende på möjligheter t i l l kapaci
tetsökningar på grund av kortare presscykler. En annan orsak är behovet att spara energi 
och att förbättra den yttre miljön vid spån torkning, vilket uppnås genom att slutfukt-
kvoten kan höjas till en nivå på 8 - 12 %. Dessutom har M D I visat sig vara väl lämpad 
vid ångpressning (PSL-300). Produktegenskapema är jämförbara med PF-bundna 
produkter och dessutom bättre, t ex då det gäller tjocklekssvällning, när spån med högre 
fuktkvot används. 

Några arbetsmiljöproblem föreligger inte inom den WB/OSB-till verkande industrin som 
använder M D I eftersom fmspån och damm avskiljs tidigt i processen. 

Belimningstekniken vad gäller blandningsutrustningar (storvolymstrumblandare) samt 
limapplikationsutrustningar i form av "Spinning Disc Heads" ligger på en mycket hög 
nivå. Det möjliggör en effektiv spånbelimning även vid mycket små limmängder. Denna 
belimningsteknik har med gott resultat testats i laboratorium även vid belimning av 
konventionellt spånskivespån. Resultaten tyder på att limandelen kan minskas med minst 
30 % då man använder urea-formaldehyd (UF) baserade bindemedel. Det bör vara av 
stort intresse för den svenska spånskiveindustrin. 

Utveckling av en helt ny spåningsmaskin för tillverkning av högkvalitativt OSB-spån 
pågår. Visade spånprover tyder på att OSB-spån av "fanérkvalitet" kan åstadkommas, 
vilket skulle kunna möjliggöra tillverkning av "Superträ", d v s ett kompositmaterial 
med lika goda egenskaper som massivt felfritt virke. 



Marknadsandelarna för WB, OSB och Laminated Veneer Lumber (LVL) kommer att 
öka, dels som enskilda produkter, dels i materialkombinationer, t ex i I-balkar med L V L 
som fläns- och OSB som livmaterial. 

Kostnadssänkningar har åstadkommits genom ett nytt svarvningsförfarande vid fanértill-
verkning för produktion av L V L och plywood. Det förfarandet arbetar spindellöst. Det 
gör dels svarvkäman betydligt mindre, endast 50 mm i diameter, dels kan klena 
timmerdimensioner hanteras lönsamt. 

I Nordamerika bedrivs icke industriell FoU-verksamhet inom området Träbaserade 
Kompositer dels i universitetsanknutna laboratorier, dels i offentlig regi i form av 
landstäckande eller regionala forskningscentra. Kännetecknande för FoU-verksamheten 
inom Oregon State University (Forest Research Laboratory) är dess grundläggande 
karaktär, medan Alberta Research Council (Forest Products) satsar mer på process- och 
produktutveckling samt på framtagning av nya provningsmetoder för nyutvecklade 
träprodukter. 

BINDEMEDEL 

ICI Polyurethanes Group 

Syftet med besöket hos ICI i West Deptford, NJ, var att etablera kontakter med 
Nordamerikas ledande företag på området MDI-baserade bindemedel för träindustrin 
samt att få tillgång ti l l deras know how på området WB- och OSB-produkter. Samman
träffade med Ruben W. McElrath, C. John Galbraith och William H . Newman. 

ICI är världens Qärde största kemiföretag med huvudkontor i London. Koncernen 
producerar 15.000 produkter och har 100.000 kunder. Företagets affärsidé är kundan
passning. År 1990 satsade man 1.300 milj USD worldwide på FoU. Totalt har företaget 
150.000 patent och presterat 33.(XX) övriga uppfinningar. Produktionen av polyuretan 
uppgår t i l l 300.000 t. ICIs USA-fabrik för M D I ligger i Geismar, LA. Europakontoret 
finns i Everberg, Belgien, som också är kontaktställe för Sverige. 

Efter den inledande presentationen av företaget redogjorde Bill Newman för ett arbete 
som utförts av ICI rörande "Skivpressning med hög spånfuktkvot och M D I " . Syftet med 
denna undersökning var att utröna i vilken mån spån med högre fuktkvot påverkar 
egenskapsprofilen hos OSB-skivor. Undersökningen genomfördes på tre olika nivåer, 
d v s som labtester med skivformat 620 x 620 mm, som pilotförsök med skivformat 
1220 X 2440 mm samt som fullskalefabrikstester med skivformat 1220 x 2440 mm. 

Fabrikstestema utfördes i en kommersiell OSB-anläggning med en bindemedelstillsats av 
2 % M D I . Därutöver tillsattes vax. Bindemedlet innehöll ett nyutvecklat släppnings-
medel. Mycket korta presscykler tillämpades och lika långa presscykler inom varje 
fuktområde. Resultaten av undersökningen IM framgår av figur 1-5. Sammanfattnings
vis kan följande konstateras beträffande testresultaten: 



Bättre dimensionsstabilitet erhölls vid högre spånfuktkvot, d v s lägre värden på 
tjocklekssvällning efter 24 h vattenlagring. Se figur 1. 

Bättre dimensionsstabilitet, d v s en reduktion med ca 30 % av längdförändringen i 
maskinriktningen och en reduktion med ca 15 % tvärs maskinriktningen, erhölls 
vid en spånfuktkvot av 12 %. 

Lägre värden på Volatine Organic Compounds (VOC), d v s lättflyktiga organiska 
föreningar erhölls vid spåntorkning till högre slutfuktkvot p g a att torktempe
raturen kan sänkas. Se figur 2. 

Tillfredsställande skivegenskaper, d v s tvärdraghållfasthet, böj-E-modul och 
böj hållfasthet, erhölls även vid högre spånfuktkvot. Se figur 3 och 4. 

Mera ändamålsanpassad skivfuktkvot vid högre spånfuktkvot. Se figur 5. 

Tjocklekssvällning (%) 

25 
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Spånfuktkvot (%) 

Figur 1. Tjocklekssvällning efter 24 h vattenlagring 
som flinktion av spånfiiktkvoten. 



Torkingångstemperatur (F) 
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Figur 2. Torkingångstemperatur som funktion av 
spånfliktkvot (efter torkning) vid konstant 
spånmatning. 

1400 °F = 760 °C 
700 °F = 370 °C 

Tvärdraghållfasthet (PSI) 
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Figur 3. Tvärdraghållfasthet som funktion av 
spånfuktkvoten. 

50 PSI = 0,34 MPa 
40 PSI = 0,28 MPa 



Böj-E-modul 
Böj hållfasthet 
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Figur 4. Böj-E-modul (MOE) och böjhållfasthet (MOR) 
som funktion av spånfiiktkvoten. 

60.000 PSI = 4.140 MPa (MOE) 
3.000 PSI = 20,7 MPa (MOR) 

Skivfuktkvot (%) 
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Figur 5. Skivfuktkvot som flinktion av 
spånfiiktkvoten. 
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Olika träslags lämplighet som råvara i träbaserade kompositer diskuterades. Enligt ICI 
tillhör björk en svårlimmad art p g a en låg ligninhalt, vilket bidrar t i l l en låg själv-
limningsförmåga. 

Limappliceringen berördes och enligt ICIs erfarenheter bör varvtalet för Spinning Disk 
Heads ligga mellan 10.000 och 14.000 varv/min. 

Vidhäftning av M D I mot främst metalliska ytor vid varmpressning diskuterades. Två 
olika möjligheter t i l l motåtgärder står till förfogande: A. Självsläppande bindemedels
system, B. Externa åtgärder som förhindrar vidhäftning mot pressbord eller underlag: 

A. Släppningsmedel UK 1249 (ingår i limsystem). 

B. 1. MDI-belimmat mittskikt. UF-, melamin-urea-formaldehyd (MUF)- eller PF-
belimmat ytskikt. 

2. Direktlaminering med PF-impregnerat papper (utvändig panel, formsättnings-
skivor). 

3. Self-release-system enligt A kompletterat med skydd av metalliska ytor med 
ISO-STRIP 23. 

4. Spraysystem som skydd av transportunderlag och arktopp. Se PROCESSER: 
MALETTE INC. Tvål- eller vaxemulsioner. 

MASKINER 

CAE Machinery Ltd 

Syftet med besöket var att diskutera spåntillverkning (WB- och OSB-spån) samt spånbe-
limning i storvolymstrumblandare med Spinning Disc Heads. Sammanträffade med Ritch 
McDonald, Pat J. Cramond samt Doug Beer. Inledningsvis diskuterades möjligheter att 
förbättra spånkvaliteten hos OSB-spån framställt i spåningsmaskiner med plana knivbe-
styckade skivor (Disc Fläker). Problemet med hopvikta och rullade spån från denna 
maskintyp var välkänt för CAE. 

Olika alternativ till detta system diskuterades, såsom tvåstegskon ven tering av rundved ti l l 
storflis följt av en spånskäming medelst Ringflakers. Vidare nämndes 1950-talets 
Ortmann spånskärningsutrustning samt Pallmanns Long Log Fläker av typ PSU. 
Problemet med skivspåningsmaskiner är att skärhastigheten är olika vid knivens inner-
och ytterkant samt att angreppsvinkeln varierar. Detta bidrar till nämnda kvali
tetsproblem. En annan svag punkt är vissa ritsknivsystem som är mycket underhållskrä-
vande och ofta bidrar till fransade kanter och en ofullständig längduppdelning. 

Följande möjligheter till kvalitetsförbättringar avseende spånkvaliteten nämndes: 



A. Åtgärder i spåningsmaskinen 

Olika vinklar på skärstål (påverkar skärförlopp) samt motstål (påverkar 
spånbrytning) med hänsyn till skärhastigheten, d v s en större spån vinkel 
samt trubbigare framkant på motstål vid låg skivhastighet (inre skivdel). 

Begränsning av matningsschaktets bredd. Ett smalare schakt möjliggör en 
snävare snittvinkel vilket i viss mån eliminerar skillnaden i skärhastighet. 
Lösningen kräver en större diameterbegränsning hos skivveden jämfört med 
ett fullbreddschakt samt medför även en kapacitetsminskning. 

Anpassning av knivsystemet till 35° spånvinkel antingen genom "fasslipning" 
av skärstålen eller byte till nya knivkassetter. Mindre andel fmspån samt 
mindre andel hoprullade spån k2m förväntas. 

Övergång ti l l "stryktåligare" ritsknivsystem eller kamknivar i syfte att 
säkerställa en optimal längduppdelning hos OSB-spån. Medför även skarp
skurna ändytor hos spånen, vilket bidrar till en förbättrad skivkvalitet. 

Bredduppdelning av OSB-spån i spånfickorna genom volymsbegränsning samt 
tvångsbrytningsanordningar. 

B. Åtgärder efter spånskärning 

Separat bredduppdelning av spånen före torkning medelst två mot 
varandra roterande skärkroppar. T ex system Pallmann typ PTR. 

CAE tillverkar storvolymstrumblandare samt Spinning Disc Heads. Dessa spridnings
huvuden är antingen trycklufts- eller eldrivna och arbetar med en rotationshastighet på 
upp till 16.000 varv/min. Här sker en belimning i en limmättad atmosfär. 

CAE rekommenderar blandningstrummor med upp till 16 skövlar. Trumhastigheten bör 
ligga kring 30 varv/min. CAE anser att friktionsdrift är en sämre lösning än kedjedrift. 

COIL Industries Ltd 

Syftet med besöket var att få information om COILs blandnings- och limspridningsut-
rustning. Sammanträffade med G. K. (Gerry) Coil. COIL tillverkar storvolymstrum
blandare främst för WB- och OSB-tillverkning. Denna utrustning har på senare tid även 
väckt intresse för konventionell spånskivetillverkning. Utrustningen tillverkas med 
trumdiametrar från 2440 mm (8') till 3350 mm ( I T ) . Trumvarvtalet bör vara minst 
30 varv/min (30-34 varv/min). Antalet skövlar bör vara minst 10 st, att föredra är dock 
12 st. Bredden på skovlama bör vara 100 mm för en trumdiameter på 2440 mm och upp 
till 125-150 mm för större trumdiametrar. Avståndet mellan skovlarna beror på spåntyp 
och bör vara 430 (17") - 520 mm (20,5"). Under dessa betingelser sker en optimal spån-
blandning i trumman. Trumman bör kunna lutas för att åstadkomma en optimal "drill-
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time" d v s belimningstid. Trummans innervägg bör skyddas med en plastbeläggning. 
Teflonfolie anses vara bäst, men också dyrast. Skovlama bör också beläggas. 

COIL tillverkar elektriskt drivna Spinning Disc Heads, som roterar med ett varvtal på 
mellan 12.000 och 15.000 varv/min. Varvtalet åstadkoms medelst frekvensomvandlare. 
Varje limspridare är utrustad med en varvtalskontroll som kan ställas in på ett mini-
mivarvtal. En varning utgår vid underskridandet. Dessutom utrustas varje enhet med en 
temperaturmätare i syfte att öka livslängden på elmotorn, som i regel är ca 3 år. För 
kylning av elmotorn tillsätts mycket små mängder tryckluft. Rengöring under drift sker 
vid användning av konventionella bindemedel genom en kort spolning med varmt vatten. 
För M D I används ett av limtillverkaren rekommenderat lösningsmedel. Denna kortvariga 
spolning påverkar inte skivegenskapema negativt. 

Limspridning med Spinning Disc Heads kännetecknas av att biandaren fylls med en 
dimma av mycket små limdroppar som fäster på spånytoma. Därmed kan ytorna näst 
intill helt täckas med lim. Til l och med hoprullade spån får en "limfilm" på insidan 
(skuggsidan). 

Limtrumman utrustas med ett genomgående rör med ca 110 mm diameter. I röret 
installeras försörjningsledningar för el, l im, tryckluft, varvtals- och temperaturkontroll 
samt skölj medel. Matarledningama för lim skall vara lika långa för att kunna förse varje 
huvud med samma limmängd. Samma limmängd åstadkoms genom att plastledningar 
läggs i spiralform. På samma rör monteras Spinning Disc Heads lutade i en vinkel i 
riktning mot trummans botten. Antalet spridningshuvuden bestäms av bindemedelstyp, 
viskositet samt eventuella tillsatskemikalier som t ex vax. I regel används minst 3 huvu
den för limspridning och ofta även ett som reserv. Mellan rör och skovel skall finnas ett 
utrymme finnas på minst 110 mm för att förhindra igensättning (build up). 

INLET 

ATOMIZERS 

DISCHARGE 

Figur 6. Skiss över storvolymsblandare med försörjningsrör 
och Spinning Disc Heads (Atomizers). 
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Trumman bör förses med ett utsug vid utmatningssidan eller vid utmatningstranspor
törens början. 

Belimningskapaciteten uppgår till 3.200 kg/h för typ 8 x 20 och 5.600 kg/h för typ 
11 X 25. Första siffran i typbeteckningen anger trumdiametem i fot och andra siffran 
anger trumlängden i fot. 

Gerry Coil hänvisade ävenledes till en studie som har genomförts hos ARC på uppdrag 
av Coil 121. I denna studie har försök gjorts med belimning och skivtillverkning samt 
egenskapsprovning av konventionella laboratoriespånskivor innehållande 4 %, 5 % och 
6 % UF-harts samt 1,4 % och 1,6 % M D I . Av resultaten framkom att 5 % och 6 % UF 
gav acceptabla skivegenskaper. Mycket goda tvärdraghållfasthetsvärden har redan 
erhållits med 1,4 % M D I . Se figur 7. 

MDI 1.4% 

UF 5 % 

5 0.4-^ 

650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 
Densitet (kg/m') 

Figur 7. Tvärdraghållfasthet som funktion av skivdensitet för UF- och 
MDI-bindemedel 121. 

Avslutningsvis avslöjade Gerry Coil att företaget utvecklar en helt ny spåningsmaskin för 
tillverkning av SUPERSPÅN för OSB-produkter. 

PROCESSER OCH PRODUKTER 

Malette Inc, Timitiins Waferboard Division 

Syftet med besöket var att närmare studera en waferboard-anläggning, som använder 
MDI som bindemedel såväl för ytskikt som mittskikt. WB-linjen togs i drift 1973 och 
byggdes enligt DHYM-systemet med H. Moeltner som konstruktör. 
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Som råvara används uteslutande asp (poppel) som levereras som helstam 9,75 m lång 
(32'). Aspvirket är alltid färskt och är ofta vid anläggningen redan 24 h efter avverk
ningen. Man har mycket goda erfarenheter av färskvedskonvertering. Från hellängd 32' 
kapas stammarna ti l l 16' och vidare till 8', vilket är den virkeslängd, som tas in i 
fabriken. 

Processen börjar med en basning av stammarna som sker i tre basningsbassänger. 
Normal vattentemperatur anges vara 70 °C och basningstiden 40 min. Under januari, 
när temperaturen sjunker till — 25 °C, höjs vattentemperaturen till ca 100 °C. Under 
vintertiden har man problem med fruset virke. Efter basningen barkas stockarna i 
en FORANO barkmaskin och kapas sedan i en tvärmatad kapanläggning med 2 st 
cirkelsågklingor för ett mittsnitt och en eventuell maxlängdjustering. Således är kapläng-
den 1,22 m (4'). Kapanläggningen är mycket väl byggd och driftsäker, speciellt när det 
gäller t i l l - och fråntransporten av stockarna. Fråntransporten av 4'-stockama sker 
medelst en tvärmatad bandtransportör. Waferframställningen utförs sedan i en trumspå-
ningsmaskin (Z-Type Drum Fläker) av fabrikat BEZNER, tillverkad av INTERCANE-
SYSTEM. Spånlängden uppgavs vara 90 mm (3,5") och spåntjockleken 0,7 mm. 

För våtspånlagring finns en s k "Flachbunker" av fabrikat WXJRTEX. Waferspånen 
torkas sedan i en direkteldad trumtork av fabrikat MEC. För spånsållning finns två såll 
(plansåll) installerade samt ett vindsikt. I respektive såll uttas 3 fraktioner, d v s en 
grövre fraktion som ytskiktsspån, en klenare som mittskiktsspån samt finspån som 
används för energiproduktion. Ytskiktsfraktionen vindsiktas dessutom. 

Torrspånlagring sker också i "Flachbunker" av fabrikat WURTEX. För belimning av yt-
och mittskiktsspån finns vardera en DRAIS storvolymstrumblandare ("Freifalltrommel") 
installerad. Diametern på bländarna är 2440 mm (8') och längden 4270 mm (14'). 
Varvtalet uppgavs vara 20 varv/min. Spånflödet till bländarna mäts med hjälp av 
bandvågar. 

Belimningsmaskinema var från början avsedda för användning av fenolharts i pulver
form. För dosering av pulverharts finns således Brabender-skruvar installerade. 

För närvarande används M D I som bindemedel, vilket appliceras med hjälp av trycklufts-
drivna Spinning Disc Heads av fabrikat CAE. I varje trumma finns 3 st sådana. Dessa 
spridningshuvuden arbetar med ett varvtal av 4-5.000 varv/min. 

Spinning Disc Heads eller ATOMIZERS finns placerade ca 1250 mm från inmatnings
sidan (l:a) och sedan med ca 450 mm mellanrum. Belimningstrummorna är försedda 
med ett ventilationsrör. 

Bindemedlet lagras i en liggande cylinderformad tank som finns installerad i en upp
värmd lokal (29 °C). För limdoseringen finns för varje belimningsenhet en separat 
pump. 

För närvarande tillverkas 3 skivtjocklekar. För 1/4" tjocka (6,35 mm) skivor används av 
produktionstekniska skäl alltid PF-pulverharts. 7/16" (11,1 mm) och 5/8" 
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(15,9 mm) tjocka skivor belimmas genomgående med M D I . Fasthartsandelen uppges för 
M D I vara i genomsnitt 1,95 - 2,00 %. Fasthartsandelen är något högre vintertid samt 
högre i mittskiktet än i ytskiktet. Detta för att kunna åstadkomma högre tvärdragsvärden 
samt lägre svällningsvärden. 

Arkformningen sker på plåtar som är försedda med formlådor. Fyra stationer av fabrikat 
WURTEX finns installerade. Efter arkningen ytegaliseras arkets översida så att samtliga 
"spån" placeras parallellt med underlaget. Vid användning av M D I används släpp-
ningsmedel som appliceras dels på plåtarna, dels på arkens översida. På översidan sker 
en bedysning ca 600 mm innan arken når presshissen. Sammanlagt finns 24 st dysor 
placerade i dubbla rader och på ett avstånd av ca 300 mm (placering parallellt). För 
bedysningen av pressplåtama finns 12 dysor placerade med större avstånd emellan. 
Denna behandling sker vid återtransporten av plåtarna i höjd med inmatningshissen. 

Varmpressen utgörs av en 6-etagepress av fabrikat SENNERSKOV. Pressformatet är 
2450 X 4900 mm. Presstemperaturen angavs till 200-215 °C. Före pressinmatningen 
avlägsnas formlådorna. För 7/16" (11,1 mm) tjocka skivor är presscykeln 3 min, vilket 
betyder 20-25 % kortare tid jämfört med skivor bundna med PF-hartser. Skivdensiteten 
uppges vara 645 kg/m^ 

Efter utmatningen från presshissen separeras skivorna från plåten genom att skivorna 
tvärförflyttas till vänster och plåtarna vakuumlyftes till höger för återtransport till 
formlinjen. Det kan tilläggas att de övre pressborden är försedda med viradukar för att 
åstadkomma en mönstrad skivöversida, som krävs som halkskydd. 

Formatsågningen sker dels under framtransporten längs och sedan tvärs med hjälp av 
5 st klingor. Tvärsågningen sker under stillestånd. Vid formatsågning appliceras tunna 
röda linjer som utgör ett hjälpmedel vid fastsättning (spikning) av skivorna. 

Tjockleksegalisering förekommer endast vid N F kantprofilering, som utgör endast en 
liten del av produktionen. Kantförsegling tillämpas i syfte att begränsa kantsvällning. 

Driftformen är 7 dygn ä 24 h per vecka med 8 h underhållsstopp per vecka. Vid en 
normal marknadssituation förekommer endast 3 dygns helgstopp per år. Produktionska
paciteten är således på basis 3/8" (9,5 mm) 111.500 m^ per år. 

Anläggningen som sådan tycks inte ha genomgått några förändringar avseende skyddsåt
gärder i och med att ett nytt bindemedelsystem (MDI) infördes. Således har inte några 
inbyggnader av processdelar gjorts. I jämförelse med PF-pulverhartsanvändande 
industrier är området kring belimningstrummoma relativt rent. WB-processen är 
dessutom i princip dammfri, vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö i största allmänhet. 
Sporadiskt genomförs mätningar främst inom belimningsområdet samt även vid andra 
ställen som formstation och varmpress. Några icke tillåtna halter av M D I har hittills inte 
uppmätts. 
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Släppningsmedlet fungerar bra. Plåttransportsystemet tillåter några missar i släppnings-
medelsappliceringen p g a att plåtarna är väl skyddade genom upprepade besprutningar. 
Viran mellan övre pressbord och övre skivyta fungerar på samma sätt. 

Trus Joist MacMillan, Eugene, OR 

Trus Joist MacMillan är ett nybildat företag som består av en sammanslagning mellan 
Trus Joist och MacMillan Bioedels verksamhet på området "Composite Lumber", d v s 
Parallam (2 fabriker) samt PSL 300 (1 fabrik). I det nya bolaget äger Trus Joist 51 % av 
aktierna. Genom sammanslagningen har MacMillan fått tillgång ti l l Trus Joist väl 
fungerande försäljningsorganisation med mer än 200 säljare i Nordamerika. Säljorganisa-
tionen bygger på att tillhandahålla problem- och systemlösningar. 

Trus Joist MacMillan förfogar över totalt 3 produktionsanläggningar i Oregon med olika 
produktspecialiteter. 

Således tillverkas i en fabrik ställningsplank på basis av L V L . En finsk produkt "Master 
Plank" är en besvärlig konkurrent. En annan fabrik tillverkar balkprodukter för in
dustribehov. En specialitet är här öppna I-balkar med diagonalstavar av metall. 

Fabriken i Eugene visades av Allan E. Watters. Produktsortimentet består av balkar för 
bostäder, d v s en- och flerfamiljshus. Således tillverkas L V L (fanérträ) i standardtjock
lek 44 mm (1 3/4") och längder 14,6 - 24,4 m (48' - 80'). Standardbredden är 610 mm 
(2'). Denna produkt marknadsförs under beteckningen MICRO=LAM. L V L är också 
basprodukten dels för skräddarsydda massiva balksystem (MLP), dels för ett I-balksys-
tem som tillverkas på platsen och marknadsförs under beteckningen TJI/15 DF JOISTS. 
I-balkama består av 2 flänsar av L V L i dimensionen 38 x 38 mm (1 1/2" x 1 1/2") och 
ett liv av antingen plywood eller OSB med tjockleken 9,5 mm (3/8"). Balkhöjden är som 
standard 240 mm (9 1/2") eller 300 mm (11 7/8"). I-balkar tillverkas upp ti l l en längd 
av 24,4 m (80'). 

Process 
Råvaran till L V L utgörs av Douglas Fir CD Grade fanér i tjockleken 2,5 mm (1/10") 
som köps i arkformat 610 x 2440 mm (2' x 8') eller 1220 x 2440 mm (4'x 8') från ett 
antal fanérfabriker (råmått 4' = 54" (1370 mm)). Fanér som vid ankomsten ti l l fabriken 
är otorkat lagras utomhus. 

Produktionsprocessen inleds med att fanéret torkas i tre gaseldade fanértorkar t i l l en 
fuktkvot av 3-8 %. Torkarna har en arbetsbredd på ca 4 m och förfogar över 5 vå
ningar. Vid torkamas utmatningssida fmns fuktkvotsmätare av fabrikatet WARD 
SYSTEM installerade. Efter utförd torkning sker en sortering av fanérarken i fyra 
klasser varav två hållfasthetsklasser. Hållfasthetssorteringen sker med ultraljud varvid 
träfibremas styrka bestäms. Typbeteckningen för utmstningen är 2600 METRIGUARD. 
Hållfasthetsklassema identifieras med hjälp av färgmarkeringar. 
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Man har konstaterat att fanér ur splintvedszonen har bättre kvalitetsegenskaper och 
föredras därför som råvara. Ett önskemål är att få råvaran försorterad i splint- och 
kämfanér. Efterföljande LVL-process är sedan baserad på en enhetlig arkbredd på 
610 mm (2'). Därför delas 4'-arken i två 2'-ark medelst en tvärmatad fanérklipp och 
smalare ark sammanfogas till standardbredd 2' i en separat uppställd kantlimningsut-
rustning. Efter sortering avseende hållfasthet konditioneras fanérpaketen i ett klimatstyrt 
magasin under ca 16 timmar. 

Fabriken förfogar över totalt 9 st parallellt uppställda kontinuerliga presslinjer, som har 
utvecklats i egen regi. Samtliga pressar är eluppvärmda p g a att elpriset är lågt i 
Oregon, f n 0,18 kr/kWh. Pressningen inleds med att fanérark belimmas med hjälp av 
en ridåpåläggningsmaskin. Uteslutande PF-harts används. Vid hopläggningen varvas 
hög- och lågkvalitetsfanér. Längdskarvning sker medelst limmad överlappning, ca 
40 mm lång. Hopläggning utförs medelst ett "plåtbricktransportsystem" där ett bestämt 
antal belimmade fanér placeras i rätt läge. 

Presstrycksöverföring och frammatning sker med hjälp av "larvfötter". LVL-"skivor" 
kapas och mellanlagras. 

Tillverkningen av I-balkar inleds med att LVL-skivor bredduppdelas i en lamellsåg, 
varefter en visuell kvalitetskontroll avseende delamineringsskador utförs. Sedan läggs två 
kantställda flänsämnen parallellt i en notfräsutrustning, varefter en not fräses på insidan 
av de båda flänsama för upptagning av balklivet. Därefter förses noten med lim av 
PF-typ, som härdar vid rumstemperatur. Sedan placeras "livskivorna" ovanifrån, mellan 
de två flänsarna under kontinuerlig frammatning och samtidig hoppressning. "Livskivor
na" är då färdigbearbetade, d v s formatsågade, fmgerfrästa på smalsidorna samt 
försedda med lim i fmgerskarvama, 

Märkning av flänsar och liv avslutar den kontinuerliga hopsättningen. Tilläggas kan att 
balklivskivor antingen utgörs av plywood eller OSB (Weyerhaeuser STURD-I-WOOD). 

Fiberriktningen i ytfanér eller ytskikt hos OSB-skivor är rätvinklig mot flänsfiberrikt-
ningen. För att få en god passning i flänsamas V-formade not fasas långsidorna hos 
OSB-skivoma, medan plywoodskivor ej fasas. 

Enligt Watters kommer OSB-andelen att öka som livmaterial p g a bättre egenskaper 
samt ett lägre pris på bekostnad av plywood, som kommer att bli en bristvara i regionen. 

Efter hoppressning ställs I-balkama på högkant och sammanfogas till storpaket för efter-
härdning i härdugn. Se figur 8. 



16 

Figur 8. I-balkar i storpaket för efterhärdning. 
Sammanfögningssättet rekommenderas även för lagring på 
byggplats. 

Företaget förfogar över ett eget materialprovningslaboratorium, där drag-, böj- och 
skjuvtester kan utföras. 

Kapaciteten vad gäller I-balkproduktionen är 61.000 Ipm per dygn. Driftformen är 
16 timmar per dygn och 5 arbetsdagar per vecka. 

Kapaciteten då det gäller att producera L V L uppgår till 950 m̂  per dygn räknat på basis 
38 mm (1 1/2") tjocklek. Driftsformen är 24 h/dygn och 5 arbetsdagar per vecka. L V L 
kan tillverkas i tjocklekar 12-90 mm. 

I-balkama säljs under beteckningen "Silent Floor". Se figur 9. 

0 

Figur 9. I-balkar av typ "The Silent Floor". 
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Willamette Industries Inc., Foster Plywood 

Syftet med besöket var att studera en ny installerad fanérsvarvutrustning (1990) känne
tecknad av ett s k spindellöst arbetssätt. Anläggningen visades av M.(Mike) Walters. En 
avslutande diskussion fördes med Jerald D. Underwood. 

Råvaran till industrin levereras i helstam som barkas och apteras. Plywoodråvaran utgörs 
av White Fir, Hemlock, Douglas Fir samt Spruce. Basningen sker i basningskammare 
med ånga som värmemedel. Basningstemperaturen är 49 °C (120 °F) och behand
lingstiden ca 6 tim. 

Svarvlinjen för klentimmer är levererad av DURAND RAUTE. Anläggningen består av 
en upptagningsstation (Block Entry System) följd av en station för rundsvarvning 
(Roundup Lathe), d v s förbearbetning. Här skapas en nästan fullständig cylinder som 
är en förutsättning för en efterföljande spindellös svarvning. Principen för svarvnings-
metoden framgår av figur 10. 

Figur 10. Principskiss över Durand Rautes spindellösa 
fanérsvarv. 

Durand-Raute linjen är avsedd för en stocklängd av 2440 mm (8') och en maximal 
diameter av 350 mm (14"). 

Grövre stockar upp till 1150 mm (48") bearbetas i en parallellt uppställd äldre kon
ventionell linje. Fanértjockleken i Durand-Raute-linjen är 4,2 mm (1/6") och 3,3 mm 
(128/1000"). Rotationshastigheten hos de 150 mm 4> stora drivrullama uppgår till 
670 varv/min. 
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Hydrauldrift tillämpas. Fanérkvaliteten var vid besöket låg och ytorna visade tydliga 
avtryck från de rafflade drivrullama. Diametern hos svarvkärnan (restbit) är endast 
50 mm, vilket bidrar till ett högt utbyte. Klippning sker medelst en "Rotary Clipper" av 
fabrikat Durand Raute och automatstapling med 3 st avlägg även de av fabrikat Durand 
Raute. Ofullständiga ark sorteras manuellt. 

Utbytet i svarvlinjen totalt sett är större än väntat. Plywoodfabriken sysselsätter totalt 
164 personer vid en produktion av 127.000 m̂  per år räknat på basis av 9,5 mm (3/8") 
skivtjocklek. Driftsformen är 24 h/dygn 5 dagar per vecka. Lördagar och söndagar körs 
endast torkarna. 

I området råder timmerbrist som haft till följd att flera anläggningar har stängt. Uteslu
tande plywood för byggnadsändamål tillverkas; den används i golv, väggar, undertak 
samt "sheathing". I Kalifornien finns företagets marknad. På grund av marknadssituatio
nen har man gjort tillfälliga driftsinskränkningar (veckovis). Vid besöket pågick ett 
experiment rörande ett "High Moisture Program" som gjorde att själva plywoodtillverk-
ningen inte kunde visas. NESTE RESINS deltog i experimentet. Underwood nämnde att 
presstiden för Southern Yellow Pine fanér är betydligt kortare än för deras egen 
fanérråvara, vilket vållar problem. Presstiden för 12,7 mm (1/2") tjock plywood är hos 
Willamette/Foster 3 min vid 165 °C (330 °F), medan motsvarande tid för Southern 
Yellow Pine uppgår till 2 min och 15 sek. 

För närvarande slipas 10 % av produktionen. Slipningskapaciteten uppgår till maximalt 
25-30 %. Produktionsvolymen styrs av fanérkvaliteten, efterfrågan samt prissituationen. 
Kvistlagning anses i sammanhanget vara för dyrt. 

FORSKNING OCH UTVECKLING VID INSTITUT 

Alberta Research Council (ARC) 

Syftet med besöket hos ARC var att få information om organisationens FoU-verksamhet 
på området träbaserade kompositer. Sammanträffade med Dr. Lars Bach, som tidigare 
varit anställd hos MacMillan Bioedel och där medverkat i utvecklingen av Parallam. 
Steve Kirincic visade laboratorierna. Lars Bach är också uppfinnare till WAVEBOARD. 
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Figur 11. WAVEBOARD = korrugerad waferboard. 

Inledningsvis informerade L . Bach om ARCs totala verksamhet. Organisationen har ca 
500 anställda och arbetar med FoU-frågor på området gas, olja, kol, geologi samt 
skogs(trä)produkter. På området skog/trä arbetar 15-20 personer. ARC skapades i 
nuvarande form år 1980. Arbetsfältet omfattar verksamheter där affarsdrivande företag 
inte vill engagera sig. ARC är en "non profit organization". I provinsen Alberta 
avverkas årligen 20 milj m̂  skog, varav 2/3 barrträ och 1/3 lövträ (mest asp). Virket är 
av klentimmerdimension. I Alberta fmns 5 cellulosafabriker och 3 WB/OSB-anlägg-
ningar. 

FoU-verksamheten på området trä är koncentrerat till träbaserade kompositer - skivor -
med bindemedel, pressningsförfarande och pressoptimering som huvudinriktning. Någon 
officiell provnings- och kontrollverksamhet bedrivs inte. Däremot utförs tester för 
erhållande av typgodkännanden. En viss verksamhet bedrivs också för att utveckla nya 
provningsmetoder /3/. 

Verksamheten i sin helhet tycks vara affarsinriktad och omfattar även samarbete över 
gränserna. Således existerar ett samarbete mellan ARC och Sunds Defibrator (MDF-pro-
dukter), mellan ARC och Iggesunds Tools (verktygsutveckling för spåningsmaskiner), 
mellan ARC och ICI (bindemedelsutveckling), mellan ARC och COIL (lim-/spån-
blandning och limapplicering). Därutöver verkar ARC som ett centrallaboratorium för 
samarbetsprojekt med t ex ett norskt spånskiveföretag, i vilket också COIL och ICI 
deltar. Syftet med detta projekt är att tillverka en konventionell formaldehydfri spånskiva 
med hjälp av MDI och en för Europa ny belimningsteknik bestående av storvolym-
strummor och Spinning Disc Heads. Norskt skivspån har sänts till ARC och inledande 
försök pågick under besöket. 

FoU-verksamheten på området bindemedel siktar till att minska limförbrukningen totalt. 
Företrädesvis arbetar man med flytande PF, PF i pulverform samt MDI. Utvecklingen 
koncentreras på belimning av stora spån som kännetecknas av mindre ytor. Spån tjockle
ken anses vara optimal kring 0,7 mm. Ångpressning är ett av ARCs viktigaste ut-
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vecklingsprojekt och syftar till att skapa nya träbaserade kompositer baserade främst på 
OSB-teknologin och MDI som bindemedel. Här ingår även pressning med högre 
spånfuktkvot. Provning av nya viratyper anses vara angeläget. 

Optimering av pressteknik är ytterligare ett viktigt FoU-område. Samspelet mellan tryck, 
temperatur, väg(tjocklek) och ångtryck i skivan är föremål för studier. 

WAVEBOARD-utvecklingen har stannat av p g a ett bristande intresse från industrin. 
För att kunna slutföra utvecklingsarbetet och för att kunna skapa underlag för pro
jektering av en fullskaleanläggning krävs 5 milj $. Investeringskostnaden för en fabrik 
med en kapacitet av 500 t/dygn uppskattas till 70 milj $. 

I projektet "Maskinsortering av WB/OSB" söks samarbetspartners. Dessutom söker ARC 
kontakter till europeiska institut samt E G . 

Laboratorieresurser 
ARC förfogar över omfattande laboratorieresurser. Således fmns laboratorier för fram
ställning och provning av träbaserade kompositer. 

I produktionslaboratoriet fmns en laboratorieskivspåningsmaskin (discflaker) av fabrikat 
CAE. Maskinen är standardutrustad med "kamknivar". Försök pågår med Iggesunds 
Tools vändskärknivar med eggvinkel 27-32°. Därutöver fmns en torkanläggning 
bestående av ett storvolymtorkskåp försedd med en roterande spåntrumma (placerad på 
hjul), ett plansåll av fabrikat BURNABY MACHINE -f MILL EQUIPMENT L T D . 
Blandningen av spån och lim utförs i en storvolymslaboratorieblandare som har ut
bytbara gavellock försedda med olika limappliceringshjälpmedel. Således fmns vanliga 
tryckluftsdrivna dysor och elektriskt drivna Spinning Disc Heads av fabrikat COIL. 

Laboratoriet förfogar dessutom över en heldatastyrd skivpress i formatet 610 x 1220 mm 
(2' X 4'), som är utrustad med perforerade pressbord för att kunna arbeta med extern 
ånga samt vakuum. Pressen är tillverkad av KORRIGTON. Vid skivpressningen kan en 
ångtrycksmätare användas inne i skivan. 

Den större presslinjen i format 1220 x 2440 mm (4' x 8') består av en automatiskt 
arbetande formstation för yt- och mittskiktsspån (3-skikt). Formstationen är byggd enligt 
SCHENCK-principen och dessutom utrustad med orienteringutrustningar av fabrikatet 
CESSCO för ytskikt (skivor) och mittskikt (galler). 

Pressen i formatet 4' x 8' är tillverkad av DIEFFENBACHER och uppvärmd med 
termoolja. För närvarande pågår en ombyggnad av pressen till en "Steam Injection 
Press". 

Provningslaboratoriet är utrustat med provningsmaskiner av fabrikat INSTRON typ 4202 
och 4204. Skivor i helformat 4' x 8' kan testas avseende styvhet i en icke-förstörande 
utrustning av typ MSR (Machine Stress Rating). Ävenledes kan böjtester utföras på 
stående helformatsskivor. Därutöver fmns utrustningar för provning av balkar (Uniform 
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Distributed Load Flow) samt dragprovningsutrustning. ARC vill etablera ett samarbete 
på området utveckling av materialprovning. 

Figur 12, Prototyp av provningsmaskin för styvhetstester 131. 
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Determination of Bending Properties by MSR 
(cone, load at centre across panel) 
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Figur 13. Formler som används för beräkning av böjegenskaper 
genom MSR /i/. 

Oregon State University (OSU), Forest Research Laboratory 

Syftet med besöket var att få information om pågående FoU-verksamhet på området 
träbaserade kompositer. Sammanträffade med Philip E . Humphrey, som arbetar som 
biträdande professor inom området med frågor av grundläggande karaktär. 

Inledningsvis redogjorde Humphrey för laboratoriets organisation och verksamhet. Totalt 
består fakulteten av 17 professorer. Verksamheten är koncentrerad till ett antal FoU-om-
råden som anatomi, patologi, bindemedelskemi, videoscanning, kvalitetsteknik, trätork
ning samt structural engineering. Även marknadsfrågor för träprodukter bearbetas. 

Humphrey arbetar med nya material samt processfrågor. Presstekniken ligger Humphrey 
varmt om hjärtat. Således arbetar han med frågor rörande värmeutveckling och fukt
transport under pressning. Arbetet syftar till att kunna förkorta presstiden samt att få 
ökad förståelse för egenskaper och inre strukturer hos skivor. Formpressade produkter är 
också föremål för FoU-verksamhet. Härvid arbetar man med fiberorientering genom 
magnetisering. Ett annat arbetsfält är "Injection Technology" eller "Steam Injection". 
För närvarande pågår ett doktorsarbete med titeln "Model for Steam Injection Process -
Injection of Reactiv Gas". Tidigare arbeten berörde "Heat and Moisture Movement and 
its Implications During the Manufacture of Wood Based Composites". 
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Humphrey har arbetat med en speciell provningsutrustning för att kunna studera 
bindningar mellan lim och trä eller enbart mellan trä och trä under kontrollerade 
temperatur- och fuktförhållanden. Utrustningens uppbyggnad framgår av figur 14. 
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Figur 14. Provningsutrustning för studier av bindningar 141. 

Mätning av ångtryck vid skivpressning bidrar enligt Humphrey till ökad kunskap om 
pressförhållandena och kan ge underlag till en bättre presstyming. 

När det gäller studier av limförband mellan två fanérbitar så har Humphrey utvecklat en 
provningsutrustning, där draghållfasthet kan bestämmas som funktion av presstid vid 
varierande temperatur. Utrustningen är avsedd för små fanérstrimlor. Av figur 15 
framgår utrustningens uppbyggnad. 
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Figur 15. Provningsutrustning för studier av limförband 141. 

Humphrey har gjort undersökningar på plywood som visar att ett uthärdat limskikt 
stoppar permeabiliteten. Dessutom har han konstaterat att vid plywoodpressning uppstår 
det högsta ångtrycket i skivans mitt, där bindningen är minst. MDF anses vara det mest 
permeabla materialet. 

James W. Funck redogjorde för sina forskningsarbeten på området "Scanning". Han 
arbetar med sågat virke och fanér. Arbetet syftar till att få en "Surface Defect In
formation" som sedan kan ingå i ett processoptimeringssystem. Ett viktigt område är 
fanérklippning och sortering. Där vill man åstadkomma en värdeökning. Man räknar 
med att få en värdeökning med upp till 4,5 % genom att använda sig av ett scannings-
ystem. Nästa steg är fanérklippning med krav på hållfasthet. 

Funck använder en videokamera av standardtyp. Man har utvecklat egna datorprogram 
och arbetar uteslutande med färgbilder. Målet i utvecklingsarbetet är att kunna tillämpa 
"scanningmetoden" vid fanérsortering inom LVL-industrin, där METRIGUARD f n inte 
kan selektera ark som t ex innehåller juvenil ved. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att OSU förfogar över mycket goda resurser som 
borde utnyttjas i ett utvecklingsprojekt "Träbaserade kompositer". 
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