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Ultra-geluid en de eigenfrekwentie-metode
openen nieuwe perspektieven bij het kontroleren
van volhout en spaanderplaten.
et Technisch Centrum der Houtnijverheid (TCHN) heeft de laatste tijd enkele opmerkelijke resultaten geboekt op het domein van nietdestruktieve bepalingen van houteigenschappen.
Twee onderzoeksmetoden werden op
laboratoriumniveau o p punt gesteld :
een ultra-geluidkontrole voor het o p
sporen van inwendige scheuren in eiken
balken en de zogenaamde eigenfrekwentie-metode voor de sterktesortering van
inlands naaldhout.
Het drogen van hout, meer bepaald
van eik, is en blijft een delikaat en risicovol proces. Een recent uitgevoerde
marktstudie wees uit dat ongeveer 5 OIO
van de totale hoeveelheid eik droogfouten vertoont onder de vorm van inwendige scheuren of collaps. Een verkeerde
aankoop kan voor een meubelbedrijf
dramatische gevolgen hebben. De meubelindustrie had duidelijk behoefte aan
een metode om het hout o p zijn inwendige gebreken te kontroleren.
De ultra-geluidkontrole wil een afdoend antwoord geven op die vraag.
Toegepast op hout is het een volledig
nieuwe ontwikkeling op naam van het
TCHN. De toepassingen uit bijvoorbeeld de metaalsektor konden niet zo
maar overgenomen worden.
Volgens ir. François, wetenschappelijk koördinator, stelde zich vooral een
probleem van technologie-overdracht,
te wijten aan de specificiteit van hout :
,,Hout is een levende materie, anisotroop en niet homogeen. Metaal bij64

voorbeeld heeft één geluidssnelheid.
Hout heeft er drie. Dit aantal kan nog
vermeerderen in iunktie van de richtingen : verschillende richtingen geven verschillende snelheden en dus ook andere
interpretaties. Nu weet men niet ,,a
priori" welke richting of oriëntatie het
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hout heeft dat men door de machine
wenst te sturen."
Een ander probleem heeft betrekking
op de frekwenties die van toepassing
zijn op hout. Op staal bijvoorbeeld kunnen frekwenties van 1 of 2 MHz worden
toegepast. Bij hout blijkt dit niet mogelijk.
Ir. François : ,,Door de anisotropie
van hout waren we verplicht veel lagere
frekwenties toe te passen waardoor aan
nauwkeurigheid werd ingeboet. Daarenboven is het zeer moeilijk tasters te vinden die geschikt zijn voor deze lage frekwenties : weinig fabrikanten zijn in
staat ze te leveren. Wij hebben dan ook
een beroep moeten doen o p de Duitse
firma Krautkramer die ons tasters van
50 tot 100 kHz heeft geleverd."
Ir. Delouw, verantwoordelijk voor
technische studies en kontroles, wijst
erop dat de houtsektor voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen :,,Door hun omvang zijn dergelijke ondernemingen niet in staat zich
een ultra-gesofistikeerd apparaat aan te
schaffen."
'Met de ultra-geluidkontrole kunnen
nu reeds l op 2 barsten worden opgespoord. Het ligt natuurlijk in de bedoeling van het TCHN het systeem te verfij-
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Van links naar rechts :de ingenieurs
Coppens, François en Delouw.

nen (meer barsten opsporen) en uit te
breiden. Hierbij denkt men allereerst
aan een uitbreiding naar andere houtsoorten (vooral naaldhout). In een verder stadium zou het ook mogelijk moeten zijn andere gebreken op te sporen
zoals schimmels en ontlijming..

Bepalen van Lmodulus kan
goedkoper
De eigenfrekwentie-metode biedt oplossingen voor een aantal specifieke problemen in de naaldhoutsektor. Ditmaal
komt de vraag vanuit de bouwsektor.
Wil men het Belgisch naaldhout valorizeren en beter commercializeren, dan is
nauwkeuriger sorteren van het hout o p
sterkte onontbeerlijk. Dat kan op vele
manier gebeuren : visueel (dit is de eerste sta in de zagerijpraktijk) of machinaal f o t op heden geschiedt de machinale klassering met behulp van de zogenaamde ,,gradingsmachinesW. Dit zijn
machines die het hout aan buigingen
onderwerpen om aldus, op basis van de
spanningen en vervormingen, de E-modulus te achterhalen. Nadeel van deze
machines is dat ze ontzettend duur zijn
en dat ze vaak de mogelijkheden van een
KMO te boven gaan.
In die zin is de eigenfrekwentie-metode wellicht een goedkoper alternatief
om de E-modulus te bepalen.
Dr. u. Coppens : ,,Een staafvorm d#:
vrij gaat trillen, heeft twee punten die
niet trillen. Iets uit het evenwicht wordt
een mikro geplaatst. Aan het ander uiteinde steunt de balk op een oplegpunt.
Het objekt wordt geëxciteerd met een
hamer zodat het vibreert en de frekwentie geregistreerd kan worden. Naast de
frekwentie zijn nog gegevens nodig in
verband met de hoogte, de breedte en
het gewicht en op basis van onze formule zijn we in staat de E-modulus te berekenen. Naast de reeds vernoemde voordelen op het gebied van de rendabiliteit
ligt de procentuele fout bij onze metode
veel lager dan bij de traditionele mekanische metodes. Dat systeem werkt nu
op laboratoriumniveau. Het is onze bedoeling een prototype te ontwikkelen."
In het huidige stadium worden de balken in hun geheel geklasseerd. Volgens
ir. Coppens zou het interessant zijn, in
een verder stadium, het zwakste deel
van de balk te lokalizeren : ,,Deze metode zou ons in staat stellen het hout op te
waarderen. Door een defekt weg te halen uit een lange plank kunnen we twee
planken verkrijgen die beide van een betere kategorie zijn. Het hout wordt immers gesorteerd op sterkte in de minst
gunstige zin. Het wordt zo kritisch mogelijk bekeken. Bij de minste ingreep
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kan de kwaliteit alleen maar verbeteren. "

Kollektief onderzoek op
spaanderplaten
Het TCHN ging ook na in welke mate
de eigenfrekwentie-metode kon toegepast worden op spaanderplaten om de
specifieke problemen van spaanderplaatfabrikanten op te lossen. Spaanderplaatfabrikanten kunnen een homologatie van een kwaliteit aanvragen, verleend door de W V (Dienst van technische goedkeuringen en voorschriften).
Om aan een bepaalde kwaliteit te voldoen, heeft elke spaanderplaatfabrikant
een eigen kontrolelabo. Om in het interne labo een plaat te kontroleren moet ze
eerst uit produktie worden genomen

waarna ze verzaagd en gekontroleerd
wordt. De resultaten van het onderzoek
komen pas na enige tijd vrij, met alle
gevolgen vandien : vaststellen dat de
produktie van enkele dagen geleden foutief was, kan dramatische gevolgen hebben.
Volgens ir. Coppens biedt de eigenfrekwentie-metode ook hier een uitkomst : ,,Wij stelden ons de vraag of het
niet mogelijk was, op basis van frekwentiemetingen, de fouten in de plaat te detekteren tijdens de produktie zelf. Eerst
hebben we de platen gekarakterizeerd
op basis van frekwentiemetingen. De
mekanische test werden dus vervangen
door een frekwentiemeting en aan de
hand daarvan zijn wij nu in staat ons
materiaal te karakterizeren op laboschaal. In dit stadium hadden wij wel af
te rekenen met de complexiteit van
spaanderplaten : spaanderplaten kunnen namelijk op verschillende manieren
geproduceerd worden en komen voor in
verschillende densiteiten. In ons onderzoek werden deze gegevens buiten beschouwing gelaten en beperkten we ons
tot het bepalen van de lengte en de
breedte. Eerst werd onderzoek gedaan
op kleinere stukken. De verkregen eigenschappen werden in een computermodel
gestoken met de bedoeling na te gaan
welke de waarden zouden zijn voor een
grotere plaat met produktieafmetingen.
De plaat werd experimenteel gemeten en
de waarden blijken heel goed overeen te
stemmen. Nu reeds kunnen we de plaat
onderzoeken nadat vier zuivere zijden
verkregen worden. De plaat wordt o p
gehangen in vrije trilling en geëxciteerd.
Aan de hand van de frekwenties kunnen
we een kwaliteitsbeoordeling uitvoeren."
Het TCHN wil nog verder gaan en
het rendement van het systeem verhogen door vroeger in het produktieproces
in te grijpen. Indien de plaat opgehangen wordt, kan ze pas onderzocht worden indien ze vier zuivere zijden heeft.
In vele gevallen betekent dat aan het
einde van de produktielijn.
Door het inklemmen van de plaat ZOU
het mogelijk moeten zijn vroeger in te
grijpen.
Volgens ir. Coppens zijn de eerste
proeven positief. Ook bij het inklemmen
van de plaat verkrijgt men frekwenties
die typisch zijn voor het materiaal.
Dank zij dit systeem zou het mogelijk
zijn om het even waar in de produktielijn in te grijpen, in teorie zelfs direkt na
het persen.
Dat er vanuit de spaanderplaatindustrie een grote belangstelling en behoefte
is aan dergelijke metodes blijkt uit het
feit dat alle fabrikanten deelnemen aan
het onderzoek.
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