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Forord 

Vid institution en for Produktionssystem, avdelning Tditeknologi (KTH-Tr~i) har vi 
ansvar for studieinriktningen Trateknologi inom fakulteten MMT. Darut6ver bedrivs 
har FoU-verksamhet som ar starkt sammanlankad med utbildningen. 

Hela verksamhetens inriktning ar att oka kunskapen om och forstaelsen hur tramate
rialet med dess mangfacetterade egenskaper kan utnyttjas pa ett bra satt till traproduk
ter som anvandare satter yarde pa. I verksamheten ingar att pavisa och utveckla indus
triella processer dar man med forbattrad langsiktig lonsamhet kan hoja vardet pa de 
produkter som tillverkas av traravaran. Under senare ar har vi skapat och utvecklat 
profilen for en sammanhallen verksamhet som ligger inom denna grundsyn och som 
samtidigt lampar sig for en god integration mellan utbildning och forskning. Ledordet 
fOr var inriktning ar Viirdeaktivering. Vi vill aktivera varden som finns hos tra, men 
som i dagens industriella system inte tas till vara. 

Inom programmet "viirdeaktivering" testar vi saIedes forutsattningama for och moj
lighetema att utveckla och tillverka traprodukter med battre formstabilitet, hogre 
hardhet och attraktivare utseende an dagens traprodukter. Manga av projekten ar 
vetenskapliga fordjupningar, som skall ge underlag for tillampningar. 

FoU-program Viirdeaktivering finansieras projektvis av olika forskningsfinansierande 
organ. Inom foreliggande projekt har vi utgatt fran utsagat material fran en provsagn
ing med stjamsagningsmonster av timmer fran J.amtland. Provsagningen finns re
dovisad i KTH-Tras tekniska rapport TRITA-TRA-96-22. Trekantsprofilema har nu 
fOradlats till kvistren limfog med staende arsringar. Denna tillverkning har studerats 
och redovisas har. Delprojektet finansieras av Jamtlamell AB och SeA samt 
lansstyrelsema i Jamtlands och Vastemorrlands Ian. 

Vi vill rikta ett varmt tack till vara finansiarer och samarbetspartners. Vi ar overtygade 
om att alla skall bli forvissade om att man genom detta projekt utokat vart baskun
nande och vidareutvecklat tillampningar for kommande industriellt utnyttjande. 

Stockholm i februari 1997 

Martin Wiklund 

KTH-Tra 
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Volume yield in manufacturing gluelam board of Scots pine 
from star-sawn triangular profiles. 

by 

H.Holmberg 
D. Sandberg 

Abstract 

Triangular profiles from star-sawing have been used to produce knot free gluelam 
boards with radial surfaces and a length of 2.1 m. The volume yield has been evaluated 
in two different gluelam qualities. One was with finger joints and the other one with
out finger joints. The material used was 7.78 m 3 triangular profiles of pine. The quality 
and dimension was sawfallen. The manufacture of the profiles has been carried out in 
five steps: 

1. Removal of knots and defects. 
2. Finger jointing of cut pieces. 
3. Planing of triangular profiles. 
4. Clueing of triangular profiles into blocks. 
5. Splitting the blocks into gluelam boards and finishing the surface. 

The measurements comprises all steps except splitting and final finishing. These steps 
have been simulated theoretically. 

The total volume yield was 53.8 %. In the process three operations were found to be 
critical for the result. They are: removal of knots and defects, planing and splitting of 
blocks and finishing. These operations account for more than 93 % of the total loss 
during manufacturing. 

Removal of knots and defects resulted in 12,8 % loss of volume. 13 % of the manufac
tured blocks were without knots, defects and finger joints. The average length of the 
pieces after cutting was 0,41 m. 

Keywords: 

Cluelam board 
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Pinus silvestris L. 

Finger joint 

Volume yield 
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Sammanfattning 

Stjarnsagad trekantsprofil har anvants for tillverkning av kvistren limfog med staende 
arsringar. Volymutbytet har foljts vid tillverkning av tva kvalitetsklasser, en med fin
gerskarv respektive en utan skarv. Materialet i undersokningen har varit 7,78 m 3 

trekantsprofil av furn med sagfallande kvalitet och dimension. Bearbetningen av 
trekantsprofilerna har utforts i fern bearbetningssteg: 

1. Bortkapning av oacceptabla kvistar och defekter. 
2. Fingerskarvning av kapade amnen. 
3. Hyvling av trekantsprofiler. 
4. Limning av trekantsprofiler till block. 
5. Delning av block till skivor samt efterbearbetning, till exempel putsning. 

Matningar har utforts i tillverkning fram till och med att trekantsprofiler limmats 
samman till block. Darefter har en teoretiskt betraktelse gjorts for delning av block till 
skivor samt putsning av dessa. 

Det totala volymutbytet blev 53,8 % och man kan sarskilja tre kritiska produktionssteg: 
bortkapning av kvistar och defekter, hyvling samt delning av block till skivor. Dessa 
tre bearbetningsoperationer betingar tillsammans drygt 93 % av de totala forlustema i 
tillverkning. 

Bortkapningen av kvistar och defekter medforde 12,8 % volymforlust. 13 % av de 
tillverkade amnena blev felfria, 2,1 m amnen utan fingerskarv. Medeillingden fOr de 
6vriga bitar som anvants till fingerskarvade amnen blev 0,41 m. 

Nyckelord: 

Limfog 
Stjarnsagning 
Furu 
Pinus silvestris L. 
Fingerskarv 
Utbyte 
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Inledning 

Tdiskivor tillverkade genom sammanlimning av stavar sida vid sida, benamns limfog. 
Limfog tillverkas vanligtvis av plankor som klyvs i langdriktningen till lameller och 
hyvlas for att darefter limmas samman till en skiva. Denna tillverkningsmetod medfor 
stora volymforluster samt att lameller med olika arsringsriktning limmas samman. 

Arsringsorienteringens betydelse for fuktrorelserna hos mobelskivor har undersokts av 
ett flertal forskare, till exempel Peck m fl (1950), Selbo (1952), Perry (1953), Marian m fl 
(1955). Dessa havdar att dimensionsstabila mobelskivor skall byggas upp av virke med 
staende arsringar, det vill saga att arsringarna skall vara i stort seU vinkelrata mot 
skivans yta. 

Inom FoU-program Vardeaktivering vid KTH-Tra har en ny metod for att framstalla 
virke med staende arsringar utarbetats. Metoden kallas stjarnsagning, figur 1. Forutom 
rektangulara virkesstycken genererar metoden aven virke med triangulart tvarsnitt, sa 
kallade trekantsprofiler. I FoU-program Vardeaktivering har iden aU anvanda trian
gulart virke tilllimfog med staende arsringsriktning vidareutvecklats. 

Staende arsringar ger en rad fordelar i den slutliga produkten, dar de viktigaste ar 
okad hardhet samt minskad och kontrollerad fuktrorelse. 

Figur 1. Stjiirnsagning, sdgmonster for att producera virke med stdende arsringar. 
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Principer for limning av trekantsprofil till block med rektanguliirt tviirsnitt 

En pilotanHiggning har byggts vid Heda Tdi i Sodertalje fOr att kapa bort defekter ur 
trekantsprofiler samt fOr skarvning, hyvling och limning av dessa profiler till block. 
Syftet med anlaggningen ar att utveckla ny produktionsteknik fOr limning av 
trekantsprofiler, samt att tillverka skivor for egenskapsprovning och for marknadstest. 

Vidareforadlingen av trekantsprofilema sker i huvudsak i fern bearbetningssteg: 
1. Bortkapning av oacceptabla kvistar och andra egenheter. 
2. Fingerskarvning av kapade amnen. 
3. Hyvling av trekantsprofiler. 
4. Limning av trekantsprofiler till block. 
5. Delning av block till skivor samt efterbearbetning, till exempel putsning. 

Beskrivning av pilotanliiggningen och bearbetningsstegen 

Figur 2 visar layouten for anlaggningen. Trekantsprofilema kommer nedtorkade till 
limningstorrt fran sagverket eller lager. Vid kapbanken (A) kapas alIa kvistar och oon
skade defekter bort. De defektfria amnena skarvas kontinuerligt samman till amnen 
med en ungefarlig langd pa tva meter. Det1;~ for att i mojligaste man erhalla god mon
sterpassning mellan de skarvade amnena. Amnen utan defekter och som inte behover 
skarvas fOr att uppna tva meters langd laggs at sidan for tillverkning av skivor utan 
fingerskarvar. Den minsta amneslangd som kan anvandas vid fingerskarvningen ar 8 
centimeter. 

Efter kapningen vidtar fingerskarvningen (B). Vid fingerfrasningen riktas fingrarna 
parallellt med trekantsprofilens tangentiella yta. Skarven forskjuts en halv delning 
mellan de skarvade amnena for att undvika fOrluster som annars erhalls vid hyvlingen. 
Lim pcifores de frasta ytoma och amnena pressa samman i fingerskarvspressen (C). 
Denna press ger ett aktivt tryck pa en av profilens andytor. I den andra anden £inns ett 
mothall. For att undvika forskjutningar i hojd- och sidled mellan de skarvade amnena 
fixeras dessa med hjalp av anhall pa samtliga ytor. Efter pressningen mellanlagras de 
skarvade amnena tills limmet har hardat ut (D). 

1kJP;,s,..if{\/!f;,

A 4 ~ 
i ±++

I11:11:1111:11~11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:lli'li11ilT 	 8m c. 
~ 

B. D. 

~ -" ~AAEJI FP ]&a I 	 F. 'A 

E. 

1'00 ~.s.-?~ 

Figur 2. 	 Layout aver pilotanliiggningen for skarvning, hyvling och limni'!S av stjiirnsdgad trekantsprofil. A. 
kap for borttagning av de{ekter, B. fingerskarvsJriis, C. press for jl1}gerskarv, D. mellanlager av skar
vade iimnen, E. hyvel for hyvling av trekantsprofiler, F. press for tillverkning av block. 
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Hyvlingen (E) sker i en modifierad femspindlig universalhyvel (Weinig 17215, 1960). 
Tva av hyvelns sidokuttrar kan snedstanas. 

For att klara hyvlingen av trekantsprofilen i ett steg har viss ombyggnad av press och 
matarverk gjorts. Den ursprungliga matningen anvands och bestar av tre overliggande 
och drivna matarhjul och en underliggande och driven matta. Pressverket i hyveln har 
vinklats 30° for att fa god anliggning mellan trekantsprofilen och de pressande delarna. 
Vid inmatningen och fram till underkutter och overkutter sitter presshjul fasta pa 
bladfjadrar. Efter overkuttern sitter pneumatiska presshjul. ' 

Bearbetning gors forst med underkuttem, darefter med overkuttem som tar av toppen 
pa trekantsprofilen. Toppen blir efter hyvling 5 till 10 mm bred. Darefter bearbetas 
trekantsprofilens snedstallda ytor. 

Vid hyvling av rektangulara virkesstycken paverkas endast dimensionen vinkelratt 
den bearbetade ytan. Vid hyvling av en yta pa ett triangulart virkesstycke kommer 
aven virkets dimension parallellt med bearbetningsytan att forandras. Ett triangulart 
tvarsnitt kommer darfor efter bearbetning i underkuttem att minska bredden pa den 
hyvlade ytan. Minskningen i bredd maste kompenseras genom att anhallet pa hyvelns 
landsida parallellforskjuts motsvarande stracka. 

Efter hyvlingen laggs lim pa tva av profilens fyra ytor och ett antal profiler laggs sam
man till ett block. 

Blocken pressas samman i en specialbyggd press (F). Pressen bestar av fern oppnings
bara moduler, figur 3. Varje modul kan lasas i nedfallt till stand och presstrycket ap
pliceras fran tva sidor via totalt ti~ hydrauliska cylindrar. Pa blockets over- och under
sida finns tva kraftiga pressplAtar med matten 2000 x 370 x 25 mm. 
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"C 
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;;ij 
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/ 
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/'--- /'_- - - -.? /'- - - - - - - - - - Presskraft sida 2 
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0 2 4 6 8 10 

Antal Iimfogar 

Figur3. Diagram over presstryck. 1den press som anviinds kan endast rektanguliira block pressas vilket med
for att en av profilerna miJste klyvas i tvd halvor och anviindas som kantsidor pd blocket. 
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Pressningen av trekantsprofilerna till block skiljer sig vasentligt fran konventionell 
limning av virke med rektangulart tvarsnitt i och med att stora presstryck kravs pa 
samtliga av blockets sidoytor. I den prototyppress som anvands appliceras aktivt tryck 
pa blockets kantsidor, medan tjockleken fixeras. Pa grund av friktion kommer detta att 
medfora att presstrycket inte blir konstant i blockets bredd. Diagram i figur 4 visar hur 
presstrycket sjunker med avstandet fran presskraftens angreppspunkt. For att erhalla 
tillrackligt presstryck i limfogen i blockets mitt i det fall som illustreras i figur 4 kravs 
det ett sa hogt presstryck att trycket vid blockets kanter blir alltfor stort. Detta problem 
undviks om aktivt presstryck appliceras pa samtliga av blockets ytor. 

Figur4. 	 Sidvy av modul till press for limning av block av stjlirnsdgad trekantsprofil. Pressen bestdr av fem 
moduler som sammanhdlls av tvd presspldtar. A, B - Idsningsanordning for iippningsbar del, C - balk 
for att fordela presskraften llings blockets sidoytor, D - hydraulcylinder for presskraft i sidled, E 
iippningsbar del, F - block av trekantsprofiler, G - livre pressplt1t. 
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Material och metod 

Materialet till denna undersokning kommer fran en tidigare genomford provsagning 
av timmer fran Jamtland (Holmberg, Sandberg 1996). Sagtimret var av skogfallande 
kvalitet och indelat i tva dimensionsklasser, loch II, med toppdiametrar 260-300 re
spektive 300-340 mm. Sammanlagt 7,78 m3 trekantsprofil med sidmatt mellan 50 och 
110 mm har bearbetats tilllimfogbiock. 

Virkeskvaliteten for de anvanda trekantsprofilema har inte faststallts, men en god fin
gervisning om kvaliteten fas genom att gora en jamforelse med kvaliteten pa de 
narliggande rektangulara plankorna. Dessa hade en kvalitetsfordelning enligt tabell1. 

Tabell1. Kvalitetsfordelning for det rekianguliira virkei, (Holmberg, Sandberg 1996). 

Andel av antalet sAgade bitar 

Timmerklass Kvalitet 51 Kvalitet 52 Kvalitet 53 

FuruI 0,42 0,38 0,20 

FuruII 0;27 Op2 0,21 

Miitmetod 

Matningar har utforts manuellt vid fyra olika skeden i produktionen: 

1. Samtliga inkommande trekanter har dimensionsbestamts med avseende pa stOrsta 
och minsta sida samt langd. 
II. Vid kapningen Iaggs de kapade bitarna kontinuerligt samman till en modul med 
Iangden 2,10 m. 
III. Vid hyvling har stickprov tagits fOr matning av dimensioner fore och efter hyvling. 
IV. For varje fardiglimmat block har tjock1ek, bredd och justerad Iangd bestamts samt 
de ingaende trekantsprofilernas dimension. 

Uppdelning av de limmade blocken till fardiga skivor har ej utforts i undersokningen. 
Forluster vid delning av blocken till skivor har beraknats utgaende fran erfaren
hetsmassiga varden fOr sagsnitt och putsman. 
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Resultat och diskussion 

Utbyte 

Utbytet redovisas for varje deloperation det vill saga att till varje operation kommer 
100 % ravara, tabell 2. I undersakningen har Hingden pa de fardiga amnena varierat 
beroende pa antalet skarvar i amnet. Ett stort antal skarvar ger kortare amnesUingd an 
om antalet skarvar ar fa. Detta har medfart att foriusterna vid slutjustering av block
langden blivit onodigt stora. 

Utbytet fOr de slutliga produktionsstegen, uppdelning samt putsning av skivor baseras 
pa foljande antaganden: om blocket har en hojd storre an 60 mm har tre skivor fram
stallts fran detta block, eljest har tva skivor framstallts. Varje sagsnitt antas avverka 
3 mm och putsmanen ar antagen till 1 mm per skivyta, 2 mmlskiva. Forluster pa 
grund av formatkapning av skivorna samt kantputsning har inte tagits med i utbytes
berakningarna. 

Som man ser i tabellen ar de mest kravande bearbetningsstegen bortkapning av defek
ter, hyvling samt delning och putsning av blocken till fardiga skivor. Tillsammans ut
gor dessa produktionssteg drygt 93 % av den totala forlusten i limfogtillverkningen. 

Tabell2. Utbytet for respektive produktionsoperation och operationens forlustandel av den totala fi5rlusten. 

Bearbetningsoperation Utbyte(%) Andel av total 
fOrlust (%) 

Kapning 87;2. 27,7 
Fingerskarvning 98", 3,0 

Hyvlingl) 76,6 43,5 

Limning av block 100 0 

Andavkap i bIock2) 97,4 3,7 

Delning, putsning3) 84,2 22,1 

Totalt alIa 100 

1) Utbytet i hyveln baseras pa den totala forlusten for alIa hyviade amnen, jamror tabell 3. 
2) Variationen av Iangden pa de i blacken ingaende trekantsprofilerna har varit betydligt stOrre an vad 
som kan forvantas i en industriellt anpassad anlaggning. 
3) Utbytesberiikning baserad pa: block med hOjd, h 60 mm ger tva skivor, block moo h>60 mm ger tre 
skivor. 5agsnitt 3 mm och putsman 1 mm per sida. 
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Kommentarer till de olika bearbetningsstegen 

Defektkapning och skarvning 

Vid defektkapningen har samtliga kvistar med kringliggande fiberstormng, samt de
fekter som forsamrar den slutliga skivans utseende tagits bort. Detta medforde 12,8 % 
foriust. 

Uingdutfallet vid kapningen redovisas i tabell 3 och figur 5. Av den totala inkom
mande volymen ar 13 %defektfria och oskarvade 2,1 m amnen. Andelen oskarvat ma
terial blev ett par procent lagre an vad som fOrvantades (Holmberg; Sandberg 1995). 
Detta beror pa att trekantsprofiler sagade fran den klenare timmerklassen gav lagre 
andel kvistfria amen an trekantsprofiler fran den grovre timmerklassen. 
Trekantsprofilema fran det kIenare timret sagas ut ur stocken narmare margen och in
nehaller darmed mer kvist. Om kortare fixlangder an 2J m tas ut kommer volymen 
amnen som skall skarvas att minska. Detta kommer att bli naturligt i praktiken. 

Fingerskarvningen orsakar en foriust som beror pa frasens fingerlangd, i detta fall 
10 mm. Totalt har fingerfrasningen gett 1,7 %forlust. Foriusten i fingerfrasen kan min
skas om man anvander kortare fingrar. Kortaste amneslangd som har skarvats ar 
80mm. 

Tabe1l3. 	 Antal skarvar efter det att kvist och andra defekter kapats bort och de framkapade iimnenas medel
liingd. 

Antal skarvar meter (st) MedelUmgd pa bitar i amne (m) 

Inklusive oskarvat 1,73 0,45 


Exklusive oskarvat 1,99 0,41 
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Figur5. Fordelning av antal skarvar per 2,1 m iimne. 
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Miittvariation 

Det har i flera tidigare undersokningar visats att trekantsprofiler producerade i pi
lotanUiggnmgen for stjarnsagrung i Arjeplog inte har haft tillracklig dimensionsnog
grannhet (Holmberg, Sandberg 1996,1995). Detta aterspeglades aven i denna under
sokning genom att problem uppstod vid sammanpressningen av fingerskarvarna samt 
vid hyvling av trekantsprofilema. Det fanns pAfallande manga profiler med konisk 
form dar dimensionen kunde skilja upp till 20 mm mellan storsta och minsta sida hos 
trekantsprofilen. Dimensionsvariationerna orsakade i extremfallen problem vid 
hyvlingen pa grund av att mycket stor bearbetning kravdes. 

Hyvling 

Utbytet for de amnen som dimensionsbestamts fOre och efter hyvling redovisas i 
tabell4. I tabellen redovisas utbytet med avseende pa amnets minsta och storsta sida 
samt med avseende pa medelvardet av dessa. 

Utbytet vid hyvlingen varierar meUan 75 och 84 %, vilket tyder pa att dimensionsnog
grannheten hos trekantsprofilema var mycket dalig. Om noggrannheten kan forbattras 
kommer sannolikt utbytet vid hyvlingen att forbattras. 

Hyvlingen av trekantsprofilerna ar den bearbetningsoperation som ger de stOrsta 
volymfOrlusterna vid limfogtillverkningen. Det ar darfor av mycket stor vikt att 
hyvlingen utfors med hog precision och med sa lite bearbetning som mojligt. 

Figur 6 visar utbytet vid hyvlingen for olika bearbetningsdjup. Figuren visar att bear
betningsdjupet har stor betydelse for utbytet, speciellt om trekantsprofilerna ar sma. 

Medeldimensionen pa trekantsprofilerna i den nu genomforda undersokningen ar 
90 mm och utbytet vid hyvlingen ar 76,6 %enligt tabe1l2. Detta tyder pa, enligt figur 6, 
att medelbearbetningsdjupet vid hyvlingen har varit drygt 3 mm. 

Tabell4, 	 Utbyte (%) vid hyvling baserat ptl de olika dimensioner som de skarvade iimnena hade fore 
hyvling. 

Utbyte i hyveln baserat pA : 
Antal nrc.vhit"r minsta dimension storsta dimension medeldimension 

138 83,7 75,0 79,2 

100 1 

k=1mm 

k=2mm 

k",3'mm 

ooj 

~ r~ 

.! 80 ~ 
B' 
::> 

70 

~~i~~----r-~~__~~~~~~~-~--~__~__~~~ 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

Dimension pa sagad trekantsprofil (mm) 

Figur6, Whytet i hyvel baserat pd liksidig trekantsprofil hyvlJul med samma hyveZman, k, pii. alia sidor. 
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Vid hyvlingen tas aven en av trekantsprofilens spetsar bort. Detta gors framforallt for 
att garantera en fullgod limning av blocken och for att bestamma blockets tjocklek. 

Avverkningen av spetsen medfOr inte nagon stor volymforlust. Figur 7 visar utbytet da 
en av den hyvlade trekantsprofilens spetsar tas bort. Forlusten blir 1-2 %, vilket upp
vags av de fordelar som erhMls. 

b=6mm 

b=8mm 

b= 10 mm 

60+-~'-~-r~~~~~~,-~~~'-~-r~~~~~~ 

40 	 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

Dimension pa hyvlad trekantsprofil (mm) 

Figur 7. 	 Volymutbyte vid avverkning av enbart en spets pd varje trekantsprofil. Bredden pd den avfasning 
som erhdlls dd spetsen tas bart beniimns "b". 

Blockets tjocklek bestams av de ingaende trekantsprofilemas hojd. Genom att redan 
vid hyvlingen begransa trekantsprofilemas hojd kan stora volymforluster undvikas 
jamfOrt med om justering av blockets tjocklek utfors pa det fardiglimmade blocket. 

Figur 8 visar utbytet vid en minskning av blockets tjocklek med Uhf! mm, dels genom 
att trekantsprofilens spets hyvlas ned "hI! mm, dels genom att tjockleken pa det 
fardiglimmade blocket minskas med "hI! mm. Da spetsen pa trekantsprofilen hyvlas 
bort forloras, som tidigare namnts, 1-2 %av volymen. Da istallet tjockleksminskningen 
gors pa blocket blir forlustema minst de dubbla och kan i vissa fall uppga till 10 % av 
blockets volym. 

6mm 
Spetsen hyVIad h = 8 mm 

100 1 1::: 
I 

Blocket hyvIat h.. 8 mm} 10mm95 
.-. 
:.!1l!... 

!
B ~h
~ 

90 

sJ
j 	

IS/ ~ Z,~ I·, 
40 80 70 80 90 100 110 120 

Dimension pa hyvlad trekantsprofil (mm) 
130 140 150 

Figur8. Volymutbytet vid justering av blockets tjocklek med h mm, dets genom aft en av trelcantsprofilens 
spetsar hyvlas bort, dds genom aft det ftirdiglimmade blocket hyvlas. 
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Vid torkningen kommer trekantsprofilernas tvarsnitt att deformeras sa att spetsvin
klarna avviker nagot fran den vinkel de hade efter sonderdelning, det vill saga normalt 
60°. Vinkelavvikelser kan aven fas som en foljd av felaktig sonderdelning oeh dessa fel 
ar ofta betydligt storre an vinkelfelen som erhalls vid torkningen. 

Vinkelfel medfor att trekantsprofilernas sidoytor maste bearbetas mer vid hyvlingen 
for att limningsdugliga ytor skall erhallas. I figur 9 ser man att denna forlust ar 
oberoende av trekantsprofilens dimension oeh att stora vinkelfel ger ~aftiga volymfor
luster. Vinkelfel som uppstar vid torkning ar i storleksordningen 1°, vilket enligt figur 
9 ger en volymforlust pa 2 %. 
Om vinkelfelen ar systematiska ar en tankbar vag att minska forlusterna att andra 
hyvelvinklarna sa att de battre overensstammer med trekantsprofilens vinklar. Viktigt 
ar da att man observerar att liksidigheten hos trekantsprofilerna gar forlorad och att 
profilerna maste laggas ratt i hyveln fOr att inte motsatt effekt skall erhallas pa voly
mutbytet. 
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Figur 9. Volymutbyte efter knrrigering av vinkelfel, a, vid hyvling av trekantsprofiler. 
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Limning av trekanter till block och delning av blocken till skivor 

Vid limningen av blocken har en av de ingaende trekantsprofilerna delats pa langden 
for att anvandas som kanter pa blocket, sa att tvarsnittet blir rektangulart. 
Volymforlusten vid delningen ar mindre an 1 %och har inte tagits med i redovisnin
gen av volymutbytet, tabe1l2. 

De forluster som uppstar vid delning av blocket till skivor beror pa hur manga skivor 
som skall tas ur blocket, om delningen av blocket gar "jamnt upp", sagsnittets tjocklek 
samt putsman. 

I den nu genomforda undersokningen har blocken inte delats. Erfarenhetsmassigt vet 
man att sagsnittet vid delning kraver 2,5 - 3,0 mm och att putsman pa 1 mm ar tillrack
ligt for att erhalla en fin yta. 

I figur 10 visas volymutbytet vid delning av block till 2, 3 eller 4 skivor. 1 skiva innebar 
att blocket endast putsas pa sidoytorna. Delningen av blocken och putsningen minskar 
normalt utbytet mellan 10 och 20 %men forlusterna okar drastiskt om manga skivor 
tas ur tunna block. 

n 1 
n 2 
n 3 
n 4 

60,0 

50,0 

~,O+-~~~~--~~~~~~~__~~~__--~~~~~ 
20 30 ~ 50 60 70 80 90 100 110 120 

Blocl<tjocklek (mm) 

Figur 10. Volymutbytets beroende av antal uttagna skivor, n, och blocktjocklek. 
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Slutsatser 

Undersokningen visar aU ett hogt volymutbyte erMlls vid tillverkning av kvistfri furu
limfog av stjamsagad trekantsprofil. Vid limfogtillverkning enligt den beskrivna 
modellen ar det i huvudsak tre operationer som ar avgorande for resultatet. a) bort
tagning av kvistar oeh defekter, b) hyvling av amnen, c) delning av block oeh putsning 
av skivor. Det kravs att hyvlade amnens hojd, oeh darmed det limmade bloekets hojd, 
stammer exakt overens med de fardiga skivomas antal oeh dimensioner for att inte 
stora volymforluster skall erMllas. 

Tillverkning av limfog utgaende fran stjamsagad trekantsprofil ger en produkt moo: 

_ 	 Val definierad arsringsriktning vilket motverkar ojamn fuktrorelse i skivans 
plan moo tillhorande spanningar. 

_ 	 Radiella ytor vilket minskar fuktrorelsen i skivans plan oeh ger hogre hardhet. 

_ 	 Hogre utbyte jamfort moo traditionelllimfogtillverkning. 

_ 	 Stor andel oskarvad och kvistren limfog vilket ger okad lonsamhet. 

En stor fordel moo att anvanda trekantsprofil vid tillverkning av limfog ar den flexibil
tet som erhalls i oeh med att bloekets hojd bestams av trekantsprofilens hojd, som i sin 
tur kan bestammas vid hyvlingen utan stora volymfOrluster. Darmed skapas flexibil
litet aven i sagverket dar man kan posta rektangulart virke efter efterfragan oeh fa 
fram trekantsprofiler lampliga for limfogtillverkning. 

Vid framstallning av limfog fran trekantsprofiler ar stora trekantsprofiler att foredra 
eftersom dessa ger battre utbyte vid kapning, hyvling oeh delning till skivor. 
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