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F�rord

F�religgande arbete �r en f�rstudie till delprojekt Ó Nya material inom tr�manufakturindustrinÓ
som ing�r i Tr�industriprogrammet p� enheten f�r Arbetsorganisation vid Arbetslivsinstitutet.
Syftet med f�religgande studie har varit att kartl�gga anv�ndning och utveckling samt
indentifiera aktuella import�rer och vidaref�r�dlare f�r olika typer av skivmaterial i
tr�manufakturindustrin samt att identifiera FoU inom omr�det, klarl�gga f�rekommande
limtyper och andra f�r arbetsmilj�n eventuellt problemskapande kemikalier.
Ett varmt tack riktas till Bengt Bengtsson vid Svenska Tr�skivor , Hans Fougman vid Karlit AB
och Calevi H�m�l�inen vid Wiwood AB som l�mnat tekniska data,  informationsmaterial och
statistik inom omr�det.

Stockholm, juni 1998
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1. Bakgrund

Inom tr�manufakturindustrin sker s�v�l som inom, andra industribranscher en utveckling av nya
material. Olika typer av skivmaterial �r ett exempel p� detta. Inf�randet av dessa nya material
medf�r djupg�ende f�r�ndringar som p�verkar hela produktionsprocessen och som ocks� f�r
stor betydelse f�r arbetsmilj�n. Inom Arbetslivsinstitutets enhet f�r arbetsorganisation p�g�r ett
program kallat tr�industriprogrammet. Ett av projekten har inriktats mot nya material inom tr�-
manufakturindustrin. Detta arbete �r en del av en f�rstudie inom detta projekt.

 Syftet med f�rstudien �r att: -kartl�gga anv�ndning och utveckling f�r olika typer av skivmate-
rial, -identifiera aktuella producenter, import�rer och vidaref�r�dlare, -identifiera FoU inom
omr�det, -klarl�gga f�rekommande limtyper och andra f�r arbetsmilj�n eventuellt problemska-
pande kemikalier.

Detta arbete �r en kartl�ggning av produktion, anv�ndning, import/export av olika skivmaterial,
samt unders�kning av vilka lim/bindemedel som anv�nds i olika produkter.

Arbetet har bedrivits genom litteraturs�kning, intervjuer av representanter f�r branchorganisa-
tioner, forskningsinstitutioner, tillverkare och import�rer samt studiebes�k p� en fabrik som
tillverkar tr�fiberskivor (inklusive MDF), och tv� importf�retag. Litteraturs�kningen har skett
dels med hj�lp av Tr�teks bibliotek, dels via datas�kning p� diverse databaser (Arbline, Med-
line, Toxline, Biosys och Life Science). En hel del information har ocks� hittats via ett antal
hemsidor p� Ón�tetÓ. Statistik ang�ende import har har h�mtats dels fr�n Svenska Tr�skivor,
dels fr�n Tullverket och SCB.

2. Tr�skivor

Tr�skivor eller tr�baserade skivmaterial �r skivmaterial med tr� som huvudsaklig r�vara. Det
finns flera typer av skivor uppbyggda av fan�r, sp�n eller fibrer som h�lls samman av olika
bindemedel. Bindemedlen �r oftast syntetiska konsthartser. Det kan ocks� vara oorganiska bin-
demedel, t ex gips eller cement. Tr�skivor delas traditionellt in i tre grupper: plywood/lamelltr�,
fiberskivor och sp�nskivor.

Tr�skiveindustrin i Sverige omfattar verksamheter f�r tillverkning av plywood/lamelltr�, fiber-
skivor och sp�nskivor (ej cement- eller gipssp�nskivor). Under 1996 har tillverkning av f�r
Sverige nya tr�skiveprodukter p�b�rjats, n�mligen MDF (Medium Density Fibreboard) och
LVL (Laminated Veneer Lumber). Andra nya produkter importeras, t ex OSB (Oriented Strand
Board) en produkt som �kat kraftigt p� den internationella marknaden de senaste �ren.

Tr�skivor har m�nga anv�ndningsomr�den. Inom byggsektorn anv�nds tr�skivor som golv-
v�gg- och takmaterial inomhus och som underlag f�r yttertak, fasadmaterial mm utomhus. Vissa
skivtyper kan anv�ndas som konstruktiva, b�rande �ndam�l, t ex i balkar och reglar. Inom tr�-
manufakturindustrin anv�nds tr�skivor allm�nt i m�bler och snickerier av m�nga olika slag,
antingen som lackerade skivor eller som stommaterial med fan�r, film- eller annan dekorativ
bel�ggning. Tr�skivor anv�nds ocks� exempelvis vid fordons- och b�ttillverkning och som em-
ballage och f�rpackningar m m. I tabell 1 ges en �versikt �ver olika skivtypers anv�ndning f�r
olika �ndam�l.
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Tabell 1. N�gra vanliga anv�ndningsomr�den f�r olika tr�skiveprodukter:

Plywood Sp�n-

skivor

Tr�fiber-

skivor

MDF OSB Cement-

sp�n

Gips-

sp�n

Blindbotten x x x

V�ggar (fasad) x x x x

Underlagstak x x x x

Golv x x x x

V�ggar x x x x x

Innertak x x

M�bler x x x x

Inre snickeri x x x

Lister x x

Emballage x x x

Fordon x x x

Fr�n: Tr�skivor, tillverkning och anv�ndningsomr�den, (1996), Svenska Tr�skivor.

2.1 Plywood/lamelltr�
Plywood �r den �ldsta och, med avseende p� producerad volym, st�rsta skivtypen internatio-
nellt sett. Kunskap om plywood och limning fanns redan 1500 �r f�re Kristus. Industriell till-
verkning i Europa startade redan f�r drygt 100 �r sedan, i Tallin 1884. Den f�rsta plywoodfab-
riken i Sverige byggdes i Edsbyn 1912 och �r fortfarande i drift. Under 1930-talet utvecklades s
k syntetiska hartser, vilket lade grunden f�r den moderna plywooden.

Plywood �r uppbyggt av flera lager fan�r som pressas samman med lim emellan. Vedr�varan �r
grovt timmer ur vilket fan�ren kan tillverkas genom s�gning, knivsk�rning eller svarvning, det
senare �r idag den mest anv�nda metoden. F�rutom plywoodtillverkning har fan�r andra an-
v�ndningsomr�den: det kan b�jas eller formas till olika produkter och det kan ocks� anv�ndas
till dekorativt ytmaterial p� plana underlag. Vid plywoodtillverkning l�ggs fan�ret kryssvis i
lager f�r att utnyttja tr�materialets olika egenskaper i olika riktningar (kryssfan�r). Tr� och fan�r
har mycket st�rre dragh�llfasthet parallellt med fibrerna �n vinkelr�tt mot fiberriktningen. En
v�gg av sex mm plywood spikad p� ett ramverk av tr� kan vara dubbelt s� styv och h�llfast som
samma v�gg  spikad av ramverk och 19 mm virke. Kryssl�ggning minskar ocks� fuktr�relser i
materialet.

Det som i dagligt tal oftast kallas plywood �r s k fan�rplywood. I den best�r alla lager av fan�r.
I lamelltr� eller k�rnplywood �r bara ytlagret fan�r medan de inre lagren byggs upp av tr�stavar.
I kompositplywood kan de inre lagren best� av icke tr�baserat material.

Vid plywoodtillverkning anv�nds huvudsakligen fenol/formaldehyd lim, som bindemedel, vil-
ket ger fuktt�liga limfogar. Plywood avsedd f�r inomhusbruk, ofta l�vtr�dsplywood, kan lim-
mas med karbamid/formaldehyd lim.

Egenskaperna hos skivorna kan f�r�ndras genom bel�ggning/behandling av ytan eller genom
impregnering med kemikalier eller plaster. Skivorna kan t ex skyddas mot r�ta eller brand.

I Sverige tillverkas plywood med furu eller gran som ytfan�r. Furuplywood anv�nds huvud-
sakligen till m�bler och snickerier, och granplywood f�r konstruktions�ndam�l
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(K-plywood). I Sverige tillverkas huvudsakligen fenollimmad plywood.

Laminated Veneer Lumber
LVL �r egentligen inget skivmaterial men tillverkningen p�minner i allt v�sentligt om plywood-
framst�llning. LVL �r en fan�rbalk som byggs upp av tr�fan�r som limmas som plywood, men
skiktens fiberriktning g�r �t samma h�ll, inte korsvis. Den anv�nds huvudsakligen f�r kon-
struktions�ndam�l. Under 1996 startades tillverkning av LVL i Sverige.

Parallel Strand Lumber
PSL best�r av fan�r som strimlats till ÓstrimlorÓ, som kan vara upp till 2 m l�nga, 3 mm tjocka
och 10-15 mm breda. Egenskaperna hos PSL kan j�mf�ras med limtr� eller LVL.

Long Strand Lumber
LSL �r balkar och skivor som byggs upp av l�nga sp�n (upp till 300 mm).

2.2 Fiberskivor
Por�sa fiberskivor uppfanns i USA 1912, d� med krossade sockerr�r som r�vara. 1926 kom
h�rda fiberskivor med tr� som r�vara. I Sverige b�rjade man med produktion av tr�fiberskivor i
slutet av 1920-talet. Enligt Svensk Standard �r en tr�fiberskiva Óen skiva, vars tjocklek i regel
�verstiger 1,5 mm och �r tillverkad av lignincellulosafibrer, vilkas bindning till varandra i f�rsta
hand beror p� fibrernas egna vidh�ftningsegenskaper. Bindemedel och andra material kan dock
tills�ttas.Ó Fiberskivor kallas ocks� board, wallboard, masonit¨ m m. I tabell 2 redovisas hur
tr�fiberskivor delas in efter densitet.

Tabell 2. Indelning av tr�fiberskiver efter densitet.

Kvalitet Densitet kg/ m3

Por�sa ca 350

Medelh�rda 600 - 700

H�rda 900 - 1100

Fiberskivor kan ha s�gsp�n, kuttersp�n, massaved eller klen ved som utg�ngsmaterial. S�nder-
delning till fibrer sker genom slip-, masonit- eller defibratormetoden. Slipmetoden �r den �ldsta
metoden och anv�nds huvudsakligen f�r por�sa skivor. Utg�ngsmaterialet �r barkad rundved
vilket inneb�r h�ga produktionskostnader. Denna metod anv�nds inte i Sverige.

Masonitmetoden, �ven kallad explosions- eller kanonmetoden, �r vanlig i USA och Australien.
Utg�ngsmaterialet �r flis, vilken s�nderdelas genom en hastig trycks�nkning. Flisen v�rms un-
der tryck och d�refter s�nks trycket hastigt. Vid denna kraftiga behandling ÓexploderarÓ flisen,
fibern blir brun och mjuk. Denna metod anv�nd vid en fabrik i Sverige.

Defibratormetoden utvecklades i Sverige i slutet av 20-talet. Principen �r att utg�ngs-materialet,
flisen, v�rms (150-180 oC) under tryck. Mittlamellen i cellulosafiberns cellv�gg blir mjuk och
n�r flisen sedan skruvas vidare in mellan defibratorns malskivor sker en mekanisk s�nderdel-
ning av flisen till fibrer. Detta �r den mest anv�nda metoden i Sverige.

Efter defibrering kan massan beh�vas silas eller raffineras (malas). Det �r olika krav p� massan
f�r por�sa respektive h�rda skivor. D�refter ska massan avvattnas, torkas och pressas. H�rda
skivor pressas i varmpress. Det s k v�tarket pressas mot en sl�t pl�t p� ena sidan och mot en
dr�nerande s k pressvira p� andra sidan. Man anv�nder s�llan extra limtillsatser, tr�ets naturliga
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lignin h�ller ihop fibrerna. F�r att f�rb�ttra skivornas fuktegenskaper brukar vax tills�ttas. Ett
annat s�tt att �ka skivornas fuktresistens �r att tills�tta asfalt (asfaltboard). Por�sa tr�fiberskivor
kan brandskyddsbehandlas. Behandling mot m�gel kan ocks� f�rekomma. I de fall bindemedel
tills�tts �r det vanligen karbamid/formaldehyd lim.

Medium Density Fibreboard
MDF �r en vidareutveckling av de traditionella fiberskivorna och uppfanns i USA 1966. Till-
verkningen kom ig�ng p� allvar p� 70-talet. I Europa b�rjade tillverkningen 1973 (i d�varande
GDR). MDF �r en av de tr�skiveprodukter som �kat mest p� v�rldsmarknaden under senare �r.
Det produceras mycket stora volymer MDF i Europa.

MDF ers�tter huvudsakligen sp�nskivor och har stora f�rdelar j�mf�rt med dessa. De �r billiga-
re att framst�lla, tr�r�varan utnyttjas effektivt och valet av r�vara avg�rs av den lokala tillg�ng-
en. Det �r ett stabilt, starkt, j�mt och l�ttbearbetat material med utm�rkt best�ndighet mot fukt
och temperaturf�r�ndringar. I MDF kan man s�ga, svarva, hyvla, fr�sa och/eller bl�stra. I tabell
3 visas indelning av MDF i klasser baserat p� skivtjocklek i samband med marknadsf�ring.

Tabell 3. Klassindelning av MDF skivor

Klass Skivtjocklek mm

Thin MDF < 6

Standard MDF 6 - 30

Thick MDF > 30

Tillverkningen sker genom en torr process, i motsats till traditionell fiberskivetillverkning. Efter
defibrering torkas fibrerna och d�refter sker limning, arkl�ggning och pressning, ungef�r som
vid sp�nskivetillverkning. Avsaknaden av vatten plus l�gre presstemperaturer g�r att tr�ets na-
turliga bindemedel ligninet inte �r r�cker f�r att h�lla ihop fibrerna. Bindemedel m�ste tills�ttas.
Det vanligaste bindemedlet �r karbamid/formaldehydlim, men �ven fenol/formaldehyd-, mela-
nin/karbamid/formaldehyd- samt isocyanat-lim anv�nds. Eftersom tillverkningen sker torrt be-
h�vs ingen pressvira vid pressning, b�da ytorna blir sl�ta. Skivorna betecknas ibland f�r ÓS-2-
SÓ vilket st�r f�r Ósmoth-on-both-sidesÓ. I Sverige sker tillverkning av MDF vid en fabrik sedan
v�ren 1996.

Det finns ocks� LDF (Low Density Fibreboard) och HDF (High Density Fibreboard), vilka
skiljer som  namnet antyder i produktens densitet;

Tabell 4. Produktnamn f�r fiberskivor med olika densitet.

Namn Densitet, kg/ m3

LDF  < 650

MDF 650 - 800

HDF  > 800

LDF anv�nds bl a till lister och socklar, HDF bl a till golvunderlag och d�rrblad. HDF kallas
ocks� f�r DPH (Dry Processed Hardboard).
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2.3 Sp�nskivor
Sp�nskivor utvecklades f�r den v�xande m�belindustrin i Tyskland i slutet p� 1940-talet. Id�n
var att utnyttja tr�industrins biprodukter, att komma bort fr�n tr�ets oj�mna egenskaper och vir-
kesfel s�som kvist, sprickor, snedfibrighet m m. Det skulle vara en Ókonstgjord br�daÓ. De
f�rsta fabrikerna i Sverige byggdes p� 50-talet.

Som r�vara anv�nds huvudsakligen biprodukter fr�n s�gverk (s�gsp�n) och hyvlerier
(kuttersp�n). K�psp�n kan vara b�de s�gsp�n och kuttersp�n. Rundved (massaved) kan ocks�
anv�ndas. Nackdelen med rundved �r att r�varan och upparbetningen �r kostsam. I Sverige
anv�nds ocks� flis och torrflis fr�n s�gverk och tr�ddelar fr�n s k terminaler d�r man upparbetar
hela klena tr�d till skivr�vara och tr�dbr�nsle.

Ofta blandas olika r�varor. Det utj�mnar de olika egenskaperna hos r�varorna. Densiteten hos
olika tr�slag p�verkar skivornas egenskaper. Skivor tillverkade av r�varor med h�g veddensitet
ger s�mre h�llfasthet. L�vtr�dsvirke har h�gre densitet �n barrvirke.

Sp�nskiveindustrin p� kontinenten anv�nder idag alltmer avfallsvirke t ex rivningsvirke, en-
g�ngsemballage eller skadat returemballage av tr�.

Sp�nskivor �r vanligtvis uppbyggda av ett eller flera mittskikt och tv� ytskikt. Ytskikten �r t�tare
p g a att man h�r anv�nder finare sp�nfraktioner �n de man anv�nder i mittskikten. Sp�net tor-
kas, mals och s�llas (fraktioneras) s� att ytsp�n och mittsp�n h�lls is�r. Sp�net belimmas i lim-
blandare och formas till en Ósp�nkakaÓ. Denna pressas under h�gt tryck och h�g temperatur i
en- eller fleretagepressar.

Som bindemedel i skivor f�r inomhusbruk anv�nds huvudsakligen karbamid/formaldehydlim.
F�r sp�nskivor som kr�ver st�rre fuktt�lighet f�rst�rks limmet med melamin. F�r att ytterligare
�ka skivornas vattenavvisande egenskaper kan vax tills�ttas.

Till m�bel- och snickeriindustrin utf�rs ibland m�lning eller ytbel�ggning av melaminfilm av
skivorna. F�r byggprodukter �r kantbearbetning i form av spontning och falsning vanlig.

Under 40 �r har sp�nskivorna utvecklats till avancerade produkter, som anv�nds inom m�bel-,
snickeri- och byggnadsindustrin. Ytstruktur, m�lnings- och kantegenskaper samt styrka har
f�rb�ttrats.

Wafer Board
WB tillverkas av st�rre sp�n j�mf�rt med de traditionella sp�nskivorna. Produktion av WB
startade i Nordamerika i slutet av 60-talet. WB-skivor �r uppbyggda av ÓwafersÓ, stora tunna
flata Ósp�nÓ (ca 50 x 30 x 0,7 mm). Dessa ligger godtyckligt orienterade i skivans plan.

Oriented Strand Board
OSB har delvis utvecklats ur WF-processen.. ÓSp�nenÓ kan vara flera cm breda och upp till en
dm l�nga och orienteras i en riktning. Skivorna best�r oftast av tre skikt. Sp�nen i mittskiktet �r
orienterade vinkelr�tt mot sp�nen i ytterskikten. Detta ger b�ttre h�llfasthet och stabilitet. OSB
ers�tter huvudsakligen plywood inom byggnadsindustrin. Den har till viss del samma egenska-
per men �r billigare att tillverka. Den tillverkas av billigare r�vara och kr�ver mindre m�ngd bin-
demedel. Som bindemedel anv�nds oftast fenol/formaldehyd-lim, men �ven isocyanatlim. USA
och Kanada. har den st�rsta produktionen och konsumtionen.

3. Konsumtion, produktion, import och export

Efterfr�gan p� tr�baserade skivor p�verkas i mycket h�g grad av byggkonjunkturen. Ca 45 %
av tr�skivekonsumtionen ligger inom byggnadssektorn och ca 55% inom m�bel- och snickeri-



6

sektorn. Trots l�g aktivitet inom byggsektorn har konsumtionen av tr�skivor �kat i Sverige,
s�rskilt n�r det g�ller plywood och sp�nskivor. Efterfr�gan t�cks dels av svensktillverkade dels
av importerade varor. Importerade produkter anv�nds ofta inom samma omr�den som de in-
hemska. Konkurrensen p� marknaden �r h�rd. Importerade skivor anv�nds inom samma omr�-
den som de svenska produkterna. Importen best�r ofta av l�gprisprodukter av samma skivslag
som tillverkas i Sverige. Dessutom �kar andelen importerade skivor av skivtyper som inte till-
verkas inom landet.

Under slutet av 1930-talet var Sverige v�rldsledande vad det g�ller framst�llning av tr�fiberski-
vor. P� 1960-talet ersattes den produktionen till stor del av sp�nskivor, vilka var billigare att
framst�lla. Den svenska sp�nskiveindustrin var som st�rst under 70-talet. D� var exportandelen
lika stor som hemmamarknaden.

3.1 Plywood
Plywoodtillverkning sker  vid fyra fabriker i Sverige (1996). En av fabrikerna tillverkar dess-
utom LVL. Produktionskapaciteten ligger kring 150 000 m3/ �r. I mitten av 70-talet producera-
des ca 100 000 m3/ �r.  1992 var produktionen nere i 55 000 m3/ �r. Under de senaste fem �ren
har produktionen mer �n f�rdubblats och var 1996 uppe i 117 000 m3, varav 81 000 m3 expor-
terades. Plywood med ytfan�r av gran, f�r byggnads�ndam�l dominerar tillverkningen. Kon-
sumtionen 1996 var 170 000 m3. Importen l�g p� 136 000 m3. St�rsta importvolymerna kom-
mer fr�n Finland och Ryssland ( se figur 1).

Finland

Ryssland

Lett land

Estland

USA

Polen

�vriga

Figur 1. Plywood - de st�rsta importl�nderna.

3.2 Fiberskivor
1996 tillverkades fiberskivor vid fem fabriker i Sverige, varav en ocks� producerar MDF. I
december -96 brann en fabrik ner och kommer inte att byggas upp igen. Fabrikerna har haft en
sammanlagd produktionskapacitet av ca 180 000 ton / �r. (Produktionsmetoden f�r fiberskivor
p�minner om papperstillverkning, vilket g�r att man ofta r�knar produktionen i ton i st�llet f�r
m3). 1970 producerades �ver 700 000 ton fiberskivor i Sverige, 1992 var produktionen nere
under 100 000 ton. 1995 hade produktionen �kat till 128 000 ton vilket var of�r�ndrat 1996.
1996 var konsumtionen 99 000 ton (MDF ej inr�knad) varav 62% var svensktillverkad. 59 000
ton exporterades och 38 000 ton importerades (MDF ej inr�knad). 1996 importerades fiberski-
vor huvudsakligen fr�n norra och �stra Europa. Mest importerades fr�n Tyskland och Polen.
D�refter kommer Estland, Portugal, Norge, Danmark,  Litauen, Finland och Lettland ( se figur
2).
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�vriga

Tyskland

Polen

Estland

Portugal

Norge

Danmark

Litauen

Finland
Lett land

Figur 2. Fiberskivor - de st�rsta importl�nderna.

Medium Density Fibreboard
MDF tar idag en betydande del av sp�nskivemarknaden runt om i v�rlden. I Sverige har kon-
sumtionen sedan mitten av 80-talet legat of�r�ndrat p� ca 35 - 40 000 ton.
Produktionen i Sverige har inte hunnit avspeglas i statistiken. Konsumtion av MDF under 1966
var 33 000 ton vilket huvudsakligen motsvaras av importen. Portugal �r en stor export�r av
MDF. Till Sverige importeras mycket MDF fr�n Polen.

3.3 Sp�nskivor
Som mest fanns under 70-talet i Sverige 19 fabriker f�r sp�nskivetillverkning. 1996 var antalet
sex, med en samlad produktionskapacitet av ca 750 000 m3. 1980 var produktionen som h�gst
med ca 1200 000 m3, 1992 var produktionen nere under 600 000 m3, och p� den niv�n har den
legat sedan dess. 1996 var produktionen 576 000 m3. Konsumtionen 1996 var 681 000 m3. Det
exporterades ca 120 000 m3 och importerades ca 250 000 m3. Sp�nplattor importeras till Sverige
huvudsakligen fr�n norra och �stra Europa. Mer �n en tredjedel av importen kommer fr�n Nor-
ge. Stora m�ngder importeras ocks� fr�n Danmark, Finland, Estland och Tyskland.

Norge

Danmark

Finland

Estland

Tyskland

�vriga

Figur 3. Sp�nskivor - de st�rsta importl�nderna.
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Oriented Strand Board
OSB svarar idag f�r 65% av den internationella sp�nskivetillverkningen. Inom byggsektorn har
den mer och mer kommit att ers�tta plywood och i USA har OSB lika stor marknadsandel som
plywood. I Europa tillverkas OSB i Spanien, Skottland och Irland. De senaste �ren har impor-
ten b�rjat komma ig�ng till Sverige, men kan �nnu s� l�nge inte skiljas ut ur sp�nskivestatistiken
eftersom den fram till nu inte haft n�got eget tullstatistiknummer. Tillfr�gade import�rer anger
import av OSB fr�n Irland, Skottland, Polen och Ryssland.

Tabell 5. Produktion, konsumtion, export och import av tr�skivor �r 1995

Produktion Konsumtion Export Import

Plywood, m3 110 000 165 000 65 000 126 000

Sp�nskivor, m3 632 000 669 000 126 000 234 000

Fiberskivor, ton 128 000 96 000 69 000 43 000

MDF, ton - 36 000 - 36 000

Tabell 6. Produktion, konsumtion, export och import av tr�skivor �r 1996

Produktion Konsumtion Export Import

Plywood, m3 117 000 170 000 81 000 136 000

Sp�nskivor, m3 576 000 681 000 119 000 260 000

Fiberskivor, ton 128 000 99 000 59 000 38 000

MDF, ton - 33 000 - 33 000

Siffrorna �r h�mtade ur: F�rvaltningsber�ttelse, 1996, Svenska Tr�skivefabrikanters F�rening, Svenska Tr�ski-
vor. Rapportering av import- och exportvolymer var bristf�lliga under 1995 och 1996, p g a nya rapporterings-
system.

4. Organiska bindemedel vid tr�skivetillverkning

Vid tr�skivetillverkning �r bindemedlen oftast s k syntetiska konsthartser. Det kan ocks� vara
oorganiska bindemedel, t ex gips eller cement. De f�rsta konsthartserna som kom ut p� markna-
den hade en viss likhet med naturliga hartser och var utvecklade f�r att ers�tta dessa. Beteck-
ningen ÓkonsthartsÓ eller ÓkonsthartslimÓ kommer fr�n denna tid. Beteckningen �r fortfarande
mycket inarbetad men egentligen ganska missvisande.

4.1 Karbamid/formaldehyd-lim (UF)
Karbamid/formaldehydlim �r en aminoplast p� bas av karbamid (urea) och formaldehyd (UF).
Detta lim �r det dominerande bindemedlet vid sp�nskivetillverkning och tillverkning av MDF.
Det ger en stark limfog passande f�r torra milj�er. Det h�rdar snabbt och �r relativt billigt.

Karbamid och formaldehyd f�r reagera i vattenl�sning tillsammans med syra, lut och v�rme
(kondensation). Vid tillverkningen �stadkommer man ett f�rkondensat. Den slutliga kondensa-
tionen (h�rdningen) sker f�rst i varmpresssen vid sj�lva skivtillverkningen. I n�rvaro av v�rme
och en h�rdsyra bildas en tredimentionell korsbunden polymer.
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Limmet (f�rkondensatet) inneh�ller ett �verskott av formaldehyd. Detta �verskott frig�rs fram-
f�rallt vid varmpressningen, men �ven fr�n den f�rdigpressade skivan. Det kan �ven frig�ras
formaldehyd fr�n den bildade polymeren, eftersom reaktionen kan vara reversibel - speciellt vid
h�ga temperaturer. De f�rdigpressade skivorna avger d�rf�r alltid sm� m�ngder fri formalde-
hyd, (formaldehydavspaltning). Halveringstiden �r 3-6 m�n. Genom att �ndra f�rh�llandet
mellan karbamid och formaldehyd i f�rkondensatet har man radikalt kunnat minska formalde-
hydavspaltningen. �ven tillsatser av speciella �mnen, t ex melamin, kan minska avspaltningen.

4.2 Melamin/karbamid/formaldehyd-lim (MUF)
Melamin/karbamid/formaldehyd-lim �r ett blandkondensat av karbamid (urea), melamin och
formaldehyd (MUF). Det anv�nds f�r att f�rb�ttra bl a fuktt�ligheten hos tr�skivorna. En kom-
bination av karbamid och melamin ger f�rutom �kad vattent�lighet dessutom en reducerad for-
maldehydavgivning och en snabbare h�rdning. MUF-lim inneh�ller 45% melamin och 55%
karbamid. F�r att ytterligare �ka fuktt�ligheten kan man tills�tta fenol eller resorcinol (5-15%).

MUF-hartser anv�nds n�r man tillverkar sp�nskivor som riskerar att uts�tttas f�r fukt under
kortare tidsperioder. Kr�vs �nnu starkare t�lighet mot vatten anv�nds enbart fenol- eller fe-
nol/resircinol-lim.

4.3 Fenol/formaldehyd-lim (PF)
Fenol/formaldehyd-lim best�r av fenol som f�r reagera med formaldehyd i vatten (PF).
I n�rvaro av v�rme och natriumhydroxid kondenseras fenolen och formaldehyden till en tredi-
mensionell korsbunden mycket stabil polymer (bakelit). Denna reaktion �r inte reversibel varf�r
PF-limmade skivor endast avger f�rsumbara m�ngder formaldehyd, j�mf�rt med UF-limmade
skivor.

PF �r det vanligaste limmet f�r plywood, OSB och LVL. Det ger en stark limfog, motst�nds-
kraftig mot b�de v�ta och v�rme. Den anv�nds till skivor som ska anv�ndas i utomhusmilj�er.
PF-limmade skivor kan ibland betecknas som ÓWBP-limmadÓ, d�r WBP st�r f�r ÓWeather and
Boil-ProofÓ.

PF-hartser kr�ver betydligt l�ngre presstider j�mf�rt med UF-hartser (kan endast anv�ndas i
fleretageanl�ggningar).

4.4 Fenol/resorcinol/formaldehyd-lim (PRF)
Fenol/resorcinol/formaldehyd-lim �r ovanst�ende lim med resorcinol tillsatt.

4.5 Difenylmetandiisocyanat-lim (MDI)
MDI-lim tillh�r polyuretanlimmen (PUR). Det �r ett s k 1-komponentlim d�r komponenten �r
MDI, difenylmetandiisocyanat. Exempel p� andra, isocyanater som kan anv�ndas �r toluendii-
socyanat (TDI) och hexametylendiisocyanat (HDI). En annan beteckning p� dessa lim �r IC-lim.

En del av isocyanaten reagerar med tr�ets fuktighet till en amin. Aminen reagerar vidare med
resterande isocyanat och ger en polyureabindning.

MDI-lim ger en mycket stark limfog genom kemiska bindningar till sj�lva tr�et. MDI �r l�s-
ningsmedelsfritt, kr�ver inga syra- eller bash�rdare och �r fritt fr�n formaldehyd. Presstiden �r
l�ngre �n f�r UF och MUF men kortare �n f�r PF. Det anv�nds bl a f�r tillverkning av speciellt
fuktt�liga skivor.

Skivor limmade med MDI har s�mre f�rm�ga att sl�ppa fr�n pressarna j�mf�rt med UF- eller
PF-limmade skivor. D�rf�r f�rekommer skivor med mittskiktet/en limmade med MDI och ytter-
skikten med PF.
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MDI-lim anv�nds ej vid tr�skivetillverkning i Sverige. Fr�n tre stora import�rer av tr�skivor,
finns endast uppgiver om en produkt inneh�llande MDI-baserat bindemedel. Det �r en OSB-
skiva d�r mittskiktet �r limmat med MDI-lim och ytterskikten med PF-lim.

4.6 Limtillsatser
Det dominerande bindemedlet f�r sp�nskivor �r UF-lim. F�r att �ka h�rdningshastigheten hos
limmet vid pressning tills�tts h�rdsyror som p�verkas av v�rme. F�r UF-lim har man tidigare
anv�nt ammoniumklorid som h�rdare. Eftersom det kan bildas dioxin n�r man br�nner klorhal-
tiga skivor har man numera �verg�tt till ammoniumsulfat eller kopparsulfat. Myrsyra kan ocks�
anv�ndas. F�r att f�rhindra att h�rdningen p�b�rjas f�r tidigt tills�tts en buffert; ammoniak
och/eller urea, eller hexamintetramin.

Vid plywoodtillverkning anv�nds mest fenol/formaldehyd-lim. I ett fenollim ing�r f�rutom bin-
demedlet en hel del tillsatser. Exempel p� tillsatser: antiskumningsmedel, mjukg�rare, metanol,
klibbningstillsatser (st�rkelse, naturgummi, polyvinylacetat, polyetylenglykol) fyllmedel
(cellulosa, lera, krita m m ), l�sningsmedel (vatten, metanol)och t ex natriumlut f�r pH-
reglering. F�rg kan ocks� tills�ttas.

5. Diskussion och sammanfattning
I unders�kningen har tillverkning, anv�ndning och import/export av tr�skivor i och till Sverige
kartlagts. Arbetet har ocks� innefattat en unders�kning om vilka bindemedel som �r vanligast i
de tr�skiveprodukter som anv�nds i Sverige idag.

Tillverkningen av tr�skivor i Sverige har minskat avsev�rt sedan h�jdpunkten under 70-talet.
Nu tillverkas plywood, sp�nskivor och fiberskivor. Endast en fabrik tillverkar MDF-skivor,
vilket �r en mycket stor produkt i t ex �vriga Europa.

Den st�rsta delen av svensk konsumtion av MDF t�cks s�ledes av import. Men �ven mycket
stora volymer av de ÓtraditionellaÓ skivtyperna importeras. Nya produkter har tillkommit under
senare �r, t ex OSB-skivor. De import�rer som kontaktats i unders�kningen sp�r att konsumtion
/import av OSB-skivor kommer att �ka.

N�r det g�ller produktion  av tr�skivor i Sverige �r den enda Ónya produktenÓ den relativt ny-
startade tillverkningen av MDF-skivor.

�verg�ng fr�n tillverkning av v�tpressade fiberskivor till den torra processen vid MDF-
tillverkning inneb�r att problem med formaldehydemission och dammalstring uppkommer
(Hans Fougman, Karlit AB, personlig kommunikation).

Det finns unders�kningar som visar att �ven bearbetning av MDF-skivor �kar dammhalterna p�
arbetsplatsen  (von Tell et al, 1983, samt Palmqvist och Klint, 1997).

De absolut vanligaste bindemedlen i tr�skiveprodukter �r UF-lim och PF-lim. MDI-lim tycks
anv�ndas i mycket liten utstr�ckning. Fr�n tre stora import�rer av tr�skivor har endast en pro-
dukt uppgetts inneh�lla MDI-lim. I Sverige anv�nds inte MDI-lim vid tillverkning av tr�skivor.

Tillverkning av tr�skivor med UF-lim regleras av Kemikalieinspektionens f�reskrift KIFS
1989:5 med �ndring enligt KIFS 1993:3. I denna f�reskrivs att tr�skivor inte f�r avge mer �n
0,13 mg formaldehyd per m3 luft vid pr�vning enligt Svensk Standard SS270236. Tillverkaren
ska ha ett certifierat kvalitetss�kringssystem som uppfyller g�llande ISO krav. Alla svenska
tr�skiveprodukter klarar med marginal detta krav p� maximal formaldehydavspaltning.

Formaldehydf�reskriften g�ller �ven f�r importerade skivprodukter.
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Halten fri formaldehyd hos svenska skivprodukter ligger �ven under den tyska E1-normen
(10mgHCHO/100g produkt eller 3,5 mg formaldehyd / m3 x h).

Detta inneb�r att det inte b�r vara n�gra problem med formaldehydavspaltning vid senare bear-
betning av sp�nskivor eller MDF vid t ex m�belfabriker.

Farh�gor om att tillverkare skulle �verg� fr�n UF-lim till MDI-lim har funnits inom bl a m�be-
lindustrin.

I Sverige anv�nds inte alls MDI-lim inom skivproduktionen. Enligt Bengt Bengtsson p� Svens-
ka Tr�skivor finns det inte heller n�gra planer p� att inf�ra MDI-lim hos de svenska producen-
terna.
Den import�r som importerar st�rst volym tr�skivor till Sverige uppger sig inte ha n�gon MDI-
limmad produkt i sitt sortiment. De tv� andra stora import�rerna av tr�skivor som intervjuats
anger en OSB-produkt som har MDI-limmat mittskikt och PF-limmade ytskikt (f�rmodligen
samma produkt). OSB-skivor anv�nds huvudsakligen inom byggsektorn.

Tr�skivor limmade med MDI-lim omfattas inte av n�gon f�reskrift liknande den f�r tillverkning
av tr�skivor med UF-lim.

Fr�gan �r huruvida isocyanat kan avges fr�n en produkt/skiva vid bearbetning i exempelvis m�-
belindustrin. Enligt b�de Tr�tek och Kemikalieinspektionen s� ska det inte ske n�gon avspalt-
ning av isocyanat efter det att produkten har h�rdats. Isocyanat reagerar mycket snabbt och vid
polymeriseringen bildas en mycket stabil bindning, vilken inte �r reversibel vid Ónormala tempe-
raturerÓ.

N�gon unders�kning om eventuell avspaltning av isocyanat vid lagring eller bearbetning av
MDI-limmade tr�produkter har inte p�tr�ffats.

Denna unders�kning visar inte att det skulle finnas n�gon trend som inneb�r en �kning av iso-
cyanatbaserade lim inom tr�skiveindustrin.

Sp�nskiveindustrin p� kontinenten anv�nder idag alltmer avfallsvirke t ex rivningsvirke, en-
g�ngsemballage eller skadat returemballage av tr�. Detta kan eventuellt utvecklas till ett arbets-
milj�problem i framtiden. �teranv�nt virke kan exempelvis inneh�lla tr�skyddsmedel, f�rg, lim
etc. Vad h�nder med dessa �mnen vid bearbetning, pressning och limning?
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