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för mjukt? för klent? 

Miljöriktig process framtagen för
ythårdgörning av svensk tall.

Processen tillämpas för minst
en produkt, t.ex. golv.

Minst ett förädlingskoncept framtaget för
klen tall för högkvalitativ förädling.

MÅL MED PROJEKTET



KLENTIMMER – JUTOS TIMBER AB

Det hela började med en förfrågan omträ reglar från en svensk
köpare, där råvaran skulle vara klen och längdanpassad, som
gick vidare till Sveaskog och vi bestämde tillsammans att vi 
kör ett test.

Sveaskog specialapterade och särsorterade detta åt oss i 
skogen och vi kampanjsågade dessa partier. Vad jag förstår
funkade det rätt bra i skogen och kunden var nöjd med 
varorna och ville gärna köpa mer. 

Problemet låg hos oss själva, vi lyckades bara producera ca 
hälften mot normal produktion vilket blir en enkel kalkyl, 
medför dubbel produktionskostnad. Produkten är inte
tillräckligt bra betald för att kunna bära denna kostnad.





SCOTS PINE OAK

HARDNESS



SCOTS PINE OAK

COSTS









SET-RECOVERY



short process time open system
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CLEAVING THE BONDS



IONIC LIQUIDS (IL)

liquid salt

made up of ion pairs

strong solvents

MP = 71°C MP = 801°C



O
H

O O
H H

O
H

O O
H H

cellulose

cellulose

CLEAVING THE BONDS



ORGANIC SUPERBASES
blended with acids to make ionic liquids

DBN DBU TMG



SET-RECOVERY

CONTROL
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SCOTS PINE OAK

HARDNESS?
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CONCLUSIONS

set-recovery almost eliminated

very hard surface layer

short process time open system
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