
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Forskning gynnar industri i Afrika 

 
Förbättrade metoder för att bearbeta hårda tropiska träslag och även fruset trä, presenteras i en ny 
doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. Med sina nyvunna kunskaper hoppas Luis nu 
kunna bidra till att flera nya sågverk kan startas upp i hans hemland Moçambique. 

 
– Huvudsyftet med min forskning är att göra det möjligt att processa de hårda träslag  

som finns i mitt hemland Moçambique och därmed förändra hela sågverksindustrin genom att det blir 

möjligt att starta fler sågverk, säger Luís Cristóvão, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.  

 

Det i sin tur gör att virket kan användas inom det egna landet eller som exportvara vilket också 

innebär att fler jobb kan skapas. Luís Cristóvãos forskning är finansierad av biståndsorganet SIDA och 

omfattar interaktionen mellan egenskaper för olika träslag och för skärande verktyg. Han har bland 

annat undersökt vilka verktyg och material som är bäst lämpade för att kapa träslag med hög densitet, 

d.v.s. hårda träslag, vilket det finns gott om i Moçambique.  

 

– Jag har bland annat hittat två material av karbid som passar bra i sågklingor för att kapa hårt virke. 

Ett av mina resultat visar dessutom att det inte bara är verktygets hårdhet som påverkar dess förslitning 

vid sågning i ett hårt träslag, utan även dess seghet, säger Luís Cristóvão.  

 

Genom att förstå sambandet mellan träbearbetning med skärande verktyg och egenskaper för olika 

träslag kan produkternas kvalitet förbättras och produktionen bli mer effektiv. Hans fokus har bland 

annat varit inriktat mot verktygsslitage, skärkrafter och spänning i runda sågklingor. Fem olika 

moçambikiska, tropiska träslag har studerats och i tester har han studerat interaktionen.  

Tall och gran finns också med i Luís Cristóvãos forskning, två träslag som i fruset tillstånd även de 

utgör en utmaning när det gäller val av skärverktyg.  

 

Kontakta Luís Cristóvãos, luis.cristovao@ltu.se 
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