
En viktig förnyelsestrategi under EcoBuilds första verksamhetsår 
har varit att knyta ett antal externa gästprofessorer och fors-
kare till centret. Meningen är att dessa forskare ska verka inom 
specifi ka teknikområden och delprojekt, dels för att stötta pro-
jekten med kompetens och vägledning, dels för att vidga cen-
trets perspektiv och nätverk internationellt. Gästprofessorerna 
är hittills: Prof. em. Roger Rowell från University of Wisconsin, 
Prof. Phil Evans vid University of British Columbia (UBC), Prof. 
Thomas Nilsson vid SLU i Uppsala. Alla tre är världsledande fors-
kare inom sina specialistområden: Roger främst inom kemisk 
modifi ering av trä och träkompositer, Phil inom ytbehandling 
av trä och Thomas när det gäller mikrobiell nedbrytning och 
beständighet hos trä.

Roger har funnits på plats vid SP Trätek i Stockholm och Eco-
Build-korridoren ca fyra månader i år, och han har hållit en kurs 
i träkemi, gett ca fem föredrag, samt varit aktiv inom fl era av 
EcoBuilds delprojekt. Roger kommer även att vara på plats i 
Stockholm mellan mars-maj 2008. Under den tiden planerar vi 
en ny industriorienterad kurs i träkemi samt att Roger ska få 
möjlighet att besöka de industriparter i EcoBuild som har in-
tresse av detta.

Phil gjorde ett inledande besök vid EcoBuild nu i oktober. 
Upplägget är att han främst kommer att vara aktiv vid centret 
per distans inom delprojektet för klarlacksutveckling. Eventuellt 
kommer vi att etablera ett sorts utbytesprogram för studenter/
doktorander mellan UBC och EcoBuild.

Thomas fi nns på heltid vid SP Trätek i Stockholm och har hit-
tills stöttat oss framför allt när det gäller utvärderingen i fält 
av trä- och träbaserade materials beständighet, samt gällande 
mekanismer för hur rötsvampar bryter ner träsubstans.

Inom SP-koncernen är ett 10-tal forskare med doktors- eller 
licentiatexamen och ca fem civilingenjörer och tekniker aktiva 
inom centret. Ett 15-tal externa forskare och sex doktorander, 
en stor del vid KTH, är nu knutna till centret. Detta forskarnät-
verk för EcoBuild kommer att kontinuerligt förändras och yt-
terligare byggas ut.

Detta nyhetsbrev har sin tyngdpunkt i området Biobaserade 
ytbehandlingssystem, och särskilt ett av delprojekten. I kom-
mande nummer återkommer vi med närmare inblickar i andra 
områden och projekt. 
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Exempel på extruderade trä-plastkompositer (WPCs), 
se notis om Kristoffer Segerholms lic på sid 3.

Forskningsområdet kring mo-
difi erade fi brer har varit mycket 
aktivt. Barrvedsfi brer har acety-
lerats i liten pilotskala vid Dan- 
Acells anläggning i Danmark. 
Även andra varianter av proces-
sen har använts, där tillsats av 
cykliska anhydrider ger fi brerna    
bl a andra hydrofi licitetsegenska-
per och ökad komplexbindande 
förmåga gentemot tungmetal-
ler.

Dessa fi brer utvärderas nu 
i kompositskivor av MDF-typ. 
Dessutom kommer nonwoven-

Modifi erade träfi brer i volymprodukter

fi lter av modifi erade fi brer att framställas för att provas för tillämp-
ningar inom vattenrening (olja och tungmetaller).

Parallellt med de fortsatta undersökningarna och utvärderingarna 
av de småskaligt framställda fi brerna och experimentprodukterna tas 
nu nästa stora steg genom uppbyggnaden av en större pilotanlägg-
ning i Danmark. Projekterings- och planeringsfasen är nu avklarad, 
och vi förutser att den ska vara i full drift under andra halvåret 2008. 
Produktionsanläggningen kommer att få en kapacitet på 60 kg ace-
tylerad fi ber i timmen. Andra modifi eringsprocesser kommer också 
att kunna utföras i denna utrustning, som är optimerad också för 
träfi bertransport och torkning. 

Mark Lawther, ledare för delpro-
jekt 15.

Magnus Wålinder



en stor del laboratorietester, som redan är under planering, och re-
sultaten ska även konfi rmeras i fältprovningar. 

Deltagande industrier och de universitets- och institutsforskare som 
är knutna till programmet svarar för en mycket hög kompetens. Vi 
ligger i forskningsfronten och ska bidra till att driva denna ytterligare 
framåt. 

Denna del av EcoBuild har en stor potential för att vidga använd-
ningsområdena för trä utomhus, eftersom den synliga trästrukturen 
har en mycket hög status i t ex stora delar av Europa.

Tillämpningarna sträcker sig från trämöbler, trädgårdsredskap och 
lekplatsutrustning till snickerier, fasader och andra byggprodukter.

Nordamerikansk kunskap om UV-skydd
Prof. Phil Evans (U of British Columbia) 
höll det tidigare annonserade föredra-
get den 22 oktober och gav då en både 
bred och djup översikt över tillgängliga 
strategier för att förverkliga drömmen 
om riktigt beständiga klarlacker för trä 
i utomhustillämpningar. Det är helt 
klart (!) att beständigheten beror på 
egenskaperna hos både lacken som 
träunderlaget. Den huvudsakliga ned-
brytande faktorn är UV-ljus, och det 
kan påverka både lacken och alla trä-
baserade material. Nedbrytningen av 
lignin har de mest uttalade effekterna i oskyddat trä, där avspaltade 
mindre molekylfragment kan tvättas bort av regn. Kvar blir en ”päls” 
av lösa fi brer. Lackat trä angrips dock också, vilket leder till minskad 
adhesion och så småningom avfl agnande lack. Detta gäller särskilt 
vid stora fuktvariationer.

De grundläggande mekanismer som utnyttjas för att skydda mot 
ljusnedbrytning är:
• Refl ektion av UV-ljus
• Absorption av UV-ljus
• Uppfångning av de fria radikaler som bildas av UV-ljuset
Dessa tre slag av skydd kan alla inkorporeras i en lackfi lm, men på 
grund av de begränsade fi lmtjocklekarna kan de aldrig bli fullkom-
ligt tillräckliga. Adhesionsproblem förebyggs helst också genom att 
behandla eller modifi era trämaterialet, där åtminstone de två senare 
mekanismerna kan utnyttjas. Förbehandling av trä med UV-absor-
benter och/eller antioxidanter kan ge dramatiskt förhöjd livslängd åt 
lackade produkter, men mekanismerna kring detta är ännu inte helt 
kända.

Det synliga ljuset förknippas för de fl esta främst med kulörföränd-
ring, vilket ofta ses inomhus på trägolv och möbler, men den violetta 
delen av det synliga ljuset spelar också roll för nedbrytningen av lig-
nin. Detta var kanske en ny lärdom för många åhörare. Fortfarande 
är dock UV den strålning som bär mest energi och som har de mest 
drastiska effekterna. Skyddsfunktionerna måste i första hand inrikta 
sig på att ta hand om denna del av spektrum.

Skydd mot UV-ljus och synligt ljus.

Att trä påverkas av ljus är allmänt känt, dels genom kulörförändring, 
dels genom en ytlig nedbrytning. Speciellt vid exponering utomhus 
är effekten snabbt märkbar på obehandlat trä, som grånar och får 
en yta med mera lösa fi brer. Orsaken är att framför allt ligninet bryts 
ned till mindre molekyler som kan lakas ut av regn. Även klarlackat 
trä genomgår sådana förändringar, då konventionella lacker släp-
per igenom både synligt ljus och UV-ljus till underlaget. Resultatet 
är minskad vidhäftning, och när lackfi lmen släpper taget accelererar 
förloppet.

Utmaningen om beständiga klarlacker 
är antagen

De komplexa nedbrytningsmekanismerna kan angripas på fl era sätt.

Anna Bäckman (t v), nu ansvarig för delprojektet klarlacker, slutar vid 
årsskiftet och ersätts av Ylva Kärrfelt (t h).

Intensiv forskning pågår på detta område på många håll i världen, 
berättar Jan Ekstedt, nu ansvarig för området Ytbehandlingar inom 
EcoBuild, men som vid årsskiftet lämnar över till Ylva Kärrfelt, nyan-
ställd vid SP Trätek. Vår satsning på området har ambitionen att ta 
ett rejält kliv framåt i denna utveckling. Tre huvudspår för skydd mot 
UV-strålning är: 
• Nanopartiklar. När storleken hos partiklar som ingår i en lack 

minskas till ett område som är jämförbar med UV-ljusets våglängd 
får dessa i fl era avseenden helt nya egenskaper. En sådan lack är 
transparent för ögat men släpper inte igenom den mest energi-
rika strålningen till träunderlaget.

• UV-absorbenter och anti-oxidanter. Speciella molekyler har för-
måga att absorbera strålningsenergin eller snabbt oskadliggöra 
om de fria radikaler som bildas. En mängd komplicerade meka-
nismer är inblandade, och ett exempel ses här ovan. Även själva 
bindemedlet i lacken kan behöva skyddas, och det är därför för-
delaktigt om den här funktionen kan byggas in i lackens polyme-
rer.

• Kemisk stabilisering. Genom modifi ering av trämaterialet kan lig-
ninet bli betydligt mer motståndskraftigt mot ljuspåverkan. Ace-
tylering – en av de metoder som studeras inom EcoBuild – är 
ett sådant exempel, som också ger god dimensionsstabilisering. 
Behandling med kromsalter är en annan beprövad metod med 
god effekt, men är idag miljömässigt tveksam.

Nu fi nns det ingen lack som förmår utestänga ljuset fullständigt, och 
de andra mekanismerna har begränsningar. Det fi nns därför skäl att 
söka lösningar som kombinerar fl era metoder.

I den första fasen är arbetet till stor del inriktat på att prioritera 
bland en uppsjö av idéer. Utvecklingen kommer sedan att innehålla 



Nya hjälpmedel för kvalitetskontroll av 
furfurylerat trä
Stor vikt läggs vid kvalitetskontroll i 
produktionen av furfurylerat trä. Det 
är där önskvärt att med god nog-
grannhet kunna analysera andelen 
furanpolymer i veden som ett mått 
på modifi eringsgraden. Modifi erings-
graden brukar uttryckas som WPG 
(Weight Percent Gain) och står i di-
rekt relation till graden av egenskaps-
förändring – med avseende på be-
ständighet, dimensionsstabilitet och 
mekaniska egenskaper. Stig Lande, 
doktorand vid Institutet för Skog och 
Landskap i Norge, med medarbetare 
har tagit fram väl fungerande kalibreringsmodeller för såväl NIR (Near 
Infrared) spektroskopi och TGA (Thermogravimetric analysis) av fur-
furylerat trä, delvis inom delprojekt 17 – ”Quality control systems 
for furfurylated wood”. Arbetet presenterades nyligen vid European 
Conference on Wood Modifi cation i Cardiff, Wales, och ett manus-
kript har även skickats in för publicering i en vetenskaplig tidskrift.

Kompetensen ökar stadigt

ecobuild.se

Kristoffer Segerholm, KTH, presen-
terar sin licentiatavhandling om s k 
trä-plastkompositer (WPCs) den 18 
december kl 10-12. Titeln är: “Wood 
plastic composites made from mo-
difi ed wood. Aspects on moisture 
sorption, micromorphology and dura-
bility.” Diskussionsledare är prof. Per 
Johan Gustafsson, Byggvetenskaper, 
LTH. Alla intresserade är välkomna till 
KTH Byggvetenskap, Brinellvägen 34.

YKI går in i EcoBuild
Ytkemiska Institutet (som numera tillhör SP-koncernen) går in i del-
projektet om utomhusbeständiga klarlacker för träprodukter. YKI 
förstärker projektet med sin kompetens angående nanopartiklar 
med väldefi nierad partikelstorlek som refl ekterar ljusstrålning i UV- 
och den violetta delen av det synliga området. Vidare kommer YKI’s 
expertis om dispergering av dessa och andra lackkomponenter pro-
jektet tillgodo.

Stig Lande, doktorand vid 
Skog & Landskap i Norge.

Klarlackad fasadpanel med zoner av kraftig UV-nedbrytning och av-
fl agnad lack.

Synligt trä eftersträvas på speciella objekt.

Steriskt hindrade aminer eller fenoler är välkända antioxidanter med 
lite olika verkningssätt som redan används i många lacksystem, men 
det fi nns också nyare system som är mycket lovande. Förbehandling 
av träet med olika kromföreningar kan vara mycket effektivt, och 
Phil visade exempel på sådana system som utan svårighet ger 20 års 
livstid. Föredraget gav en utomordentlig överblick av tänkbara strate-
gier, rikt illustrerat med resultat från fältexponerade provpaneler, och 
med fl era djupdykningar i reaktionerna på molekylär nivå. 

Acetylering och andra metoder för kemisk trämodifi ering stude-
ras inom EcoBuild. Även om de primärt är avsedda för att ge ökad 
beständighet ur andra aspekter kan de också ge en avsevärd mot-
ståndskraft mot ljusnedbrytning.

Sammanfattningsvis kan det sägas att Phil Evans engagemang och 
erfarenheten i hans grupp har medfört en rejäl förstärkning i strävan-
dena inom EcoBuild att nå en högre nivå av utveckling av beständiga 
klarlacksystem för trä.

Aktuellt

Årsstämma 2008
Årsstämma kommer att hållas i Stockholm i slutet av januari. Exakt 
tidpunkt och lokal annonseras inom kort.

En av våra viktigaste uppgifter i EcoBuild är att kommunicera vad vi 
gör till vår omvärld genom olika informationskanaler. EcoBuilds hem-
sida är en av fl era kanaler. Här synliggör vi vår verksamhet kortfattat, 
presenterar deltagande företag och fi nansiärer och lägger fram ny-
heter inom centret. Hemsidan har varit i drift sedan före sommaren 
och är under ständig utveckling. Därutöver har en intern webbplats 
lanserats för hantering av internkommunikationen i EcoBuild. Delta-
gande parter kan logga in på webbplatsen och ta del av arbetsdo-
kument och annan information inom sina projekt och inom centret 
som helhet.
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AB Bitus, A-Cell Acetyl Cellulosics AB, Akzo Nobel Industrial Coatings 
AB, Akzo Nobel Nippon Paint AB, Arch Timber Protection, BioVelop 
A/S, Byggelit AB, Casco Adhesives AB, DanAcell Danmark A/S, Dr. 
Wolman GmbH - BASF Group, Guteform AB, IKEA of Sweden AB, 
Karlson Husindustrier AB, Kebony ASA (tidigare WPT), KIRAM AB, 
Lammhults Möbel AB, Norrskogs Forskningsstiftelse/NWP, Ofk Plast 
AB, Osmose Denmark A/S, Perstorp Specialty Chemicals AB, Primo 
Sverige AB, Rögle Tröskeln AB, SF Marina Wallhamn AB, Slottsbro 
AB, SSAB Tunnplåt AB, Sveaskog, Swedish Cable Channel System AB 
(SCCS), Svenska Lantmännen, Corporate R&D, Södra Skogsägarna, 
TanumsFönster AB, Vest-Wood Sverige AB (Swedoor), Viance (tidi-
gare CSI), VIDA Packaging AB.

Industripartners och motfi nansiärer
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