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Dannelse av skum

 Skum består av en gassfase dispergert i en væskefase
 Skummet er ustabilt og vil bryte sammen over tid
 Tilsats av surfaktant sørger for økt stabilitet av skummet Surfaktant/stabilisator

Referanser: [1]



 Skum karakteriseres basert på væskeinnholdet
 Flytende skum
 Fast skum

 Lette strukturer gir begrenset materialbehov
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Trefiber i skum

Referanser: [2], [3], [4]

 Trefiber som tilsettes skum vil befinne seg i væskefilmen som dannes mellom gassboblene
 Reduserer flokkulering av fiber
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Råvarer for skumforming

 Fremstilling av skum av trefiber krever
 Fiberkilde
 Vann
 Surfaktant/stabilisator 
 (Additiver)

 Fiberkilden slås opp til ønsket tørrstoff
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Skumforming

 Oppslått trefiber tilsettes surfaktant og overføres til beholder for skumforming
 Omrøringshastighet
 Varighet

 Prosessen tilpasses ønsket luftinnhold i skummet
 Typisk 50 – 70 % luft i faste skum
 Påvirker porestørrelse og tetthet/densitet av produktet

Referanser: [5]
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Skumstabilitet

 Flere prosesser fører til destabilisering av skum
 Drenering av væskefase
 Diffusjon av gass fra små til større bobler
 Kombinasjon av små bobler (koalesens)

 Skumstabiliteten kan observeres over tid
 Viser også luftinnhold i skumprøven

 Skumstabiliteten påvirkes av bl.a. mengde surfaktant og andre tilsatsstoffer ΔV

Drenering
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Avvanning av skum

 Overføring av skummet gjøres på en skråplate for orientering av fiber
 Avvanning gjøres kun ved gravitasjon gjennom vireåpninger
 Skummets tetthet/densitet kan kontrolleres ved assistert avvanning

 Vakuumfiltrering
 Pressing

Referanser: [5], [6]
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Avvanning av skum

Referanser: [7]

6 µm

 Avvanningshastigheten påvirkes av
 Filteråpning
 Filterareal
 Tilsatsstoffer
 Fiberlengdefordeling
 Tetthet/densitet
 Styrkeegenskaper
 Uniform fordeling av trefiber
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Tørking i varmeovn

 Skumprøvene overføres til varmeovn for tørking
 Ferdige skumprøver kan skjæres ut og forberedes til analyse
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Skumforming oppsummert

Referanser: [8]
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Skumanalyser

 Skumprøver skjæres opp for bestemmelse av massetetthet og mekaniske egenskaper
 Kompresjonstester for ulike massetettheter

 3,6 – 10,0 kg/m3
 ISO 844

 Nødvendig kraft for å oppnå gitt kompresjon
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Kompresjonsstyrke

 Skumprøver komprimert til 85 % av opprinnelig størrelse
 Trenden viser økende kompresjonsstyrke for økende tetthet
 Høyden gjenvinnes tidlig etter kompresjon

 Nyttig for støtsikring og under transport
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Skumforming i pilotskala

Oppslåing og 
skumforming i pulper

Overføring til kammer 
med avvanning

Kontroll av 
fiberorientering

Avvanning

 Skumformere kommer i økende størrelser
 Batch
 Kontinuerlig

Referanser: [5]



 VTT i Finland har hatt forskningsaktiviteter på biobasert skum i 10+ år
 Verdens første bioskumproduksjon i pilotskala

 Kontinuerlig prosess
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Skumforming i pilotskala

Referanser: [5]



 Få tilgjengelige kommersielle produkter
 To produkter fra StoraEnso

 Fibrease
 PapiraErstatninger for PE, EPS, etc. som beskyttende pakkematerialeLyd-/varmeisolerende
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Kommersielle produksjoner

Referanser: [9]
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Bruksområder for biobasert skum

Bygningsmaterialer 
(varmeisolerende)

Pressede 
engangsprodukter

Mekanisk 
beskyttelse

Panel for 
lydisolasjon

Spesialprodukt for 
transportbeskyttelse

Referanser: [2], [5], [8], [9], [10], [11]

Luftfilter



 Fremstilling av skumprøver kan utføres i labskala fra lett tilgjengelige råvarer
 Trefiber
 Vann
 Surfaktant

 Produksjon i større skala (pilot og kommersiell) er ikke utbredt i Norge, men det eksisterer i Norden
 Biobaserte skum og skumforming har potensiale for utbredt bruk innenfor etablerte produkter, og sannsynligvis flere fremtidige

 Bygningsmaterialer
 Mekanisk beskyttelse
 Filter
 Etc.
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Oppsummering
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Referanser


