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Sammanfattning

Detta examensarbete har utförts för trägolvtillverkaren Tarketts räkning och
syftet har varit att utvärdera en särskild metod som färgar trä. Metoden
innebär att trä behandlas i vatten i en viss tid och temperatur varvid en
färgändring påstods erhållas. Målet har varit ge de nordiska träslagen björk
och bok en mörkare färg som liknar exotiska trädslag.

För att utvärdera metoden genomfördes först en teoretisk utvärdering för att
få förståelse för vad som händer i träet när det utsätts för denna behandling
och sedan en praktisk utvärdering enligt principen för flerfaktorförsök.

Arbetet har resulterat i vetskapen om att träet verkligen får en viss fär-
gändring genom att behandla det enligt den särskilda metoden. Hur stor
färgförändring som erhålls beror främst på processens temperatur men även
tid, ty dessa faktorer samverkar. Metoden uppvisar repeternoggrannhet, dvs
uppnådd färg vid bestämda parametrar är konstant och den erhållna färgen
är dessutom beständig. Men, metoden påverkar träet på ett flertal negati-
va sätt. Vid torkning av de behandlade trästavarna uppstår ändsprickor och
vissa stavar blir skeva. Utbytet som erhålls beror främst på hur hårt stavarna
behandlas. Låga temperaturer, 100 ◦C, krävs om ett bra utbyte ska erhållas.
Andra egenskaper som blir försämrade är träets vätbarhet och hållfasthet.
En försämrad vätbarhet innebär i sin tur en försämrad limbarhet eftersom
träet inte väter limmet tillräckligt bra. Hårdare behandlat trä fick en lägre
vätbarhet än mildare behandlad. Men en försämrad vätbarhet är inte ba-
ra negativt utan det innebär även att träets dimensionsstabilitet förbättras.
Träets fuktrörelser blir alltså inte lika stora vid klimatförändringar, något
som också bevisades med sk klimattester.

Utvärderingen resulterade även i vetskapen om att processvattnet från in-
färgningsmetoden är miljöfarligt och måste renas. Att rena vattnet är svårt
då de miljöfarliga ämnena som det innehåller är lösta i vattnet så för att
kunna ta hand om reningsprocessen behöver Tarkett kunskap om olika re-
ningsprocesser men även utrustning som kan kräva stora investeringar.

Det är svårt att bedöma om infärgningsmetoden är användbar för Tarkett
eller ej. Min rekommendation avgörs nämligen av vilket färgändring som Tar-
kett tycker är den mest tilltalande. Föredrar Tarkett den mörkaste erhållna
färgen rekommenderar jag inte Tarkett att gå vidare med infärgningsmeto-
den eftersom ett så pass dåligt utbyte erhålls. Utbytet kan eventuellt förbätt-
ras men det måste i så fall undersökas närmare. Föredrar Tarkett däremot
en ljusare färg som erhållits för andra försök är infärgningsmetoden värd att
undersöka vidare.



Abstract

This master thesis has been performed at Tarkett, a wood flooring company.
The purpose was to evaluate a certain method that colors wood. The method
treats wood in hot water for a certain time and at a certain temperature and
the result was said to be a darker color. The objective was that the two
nordic wood species birch and beech should get a darker color that reminds
of exotic wood species.

First a theoretical evaluation was performed to get an understanding of what
happens in the wood during this treatment. Then at practical evaluation was
performed according to a method called multiple-factor-method.

The result of the work is the knowledge that the wood do get at darker color
by treating it with this method. The color change depends mostly of the
temperature but also of the time, since these factors interact. The method
is repeatable, which means that the color achieved at certain parameters
is constant, and the color is also resistant. But, the method have negative
affects on the wood. When dried some slats receive cracks or become skew.
The exchange depends mostly on how tough the treatment is, according to
temperature. A good exchange demand low temperatures at 100 ◦C. Other
negative affects are the ability to get wet and the strength. A worse ability
to get wet also means a worse ability to glue. But a worsened ability to wet is
not only negative since it also means that the dimensional stability is better.
The shrinkage and swelling does not get that big when changes in the climate
occur and this was also shown by so called climate tests.

The evaluation also resulted in the knowledge that the wastewater isn’t envi-
ronmentally friendly and therefore has to be purified. It is difficult to purify
the wastewater since the substances are solved in the water so to handle the
purification Tarkett need to have the knowledge of certain purifying processes
as well as equipment that may demand large investments.

It is difficult to judge whether the method is useful for Tarkett or not since
my recommendation is a matter of which color change that Tarkett finds
the most appealing. Does Tarkett prefer the darkest color achieved then I
do not recommend Tarkett to use this method since you get such a bad
exchange. The exchange might somehow be improved but that has to be
investigated. On the other hand if Tarkett does prefer a lighter color, that
has been achieved at other test, then I do think that the method is worth
further investigations.
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Kapitel 1

Inledning

Tarkett AB marknadsför och tillverkar plastgolv, trägolv, laminatgolv, li-
noleum, sportgolv, textilgolv samt våtrumsgolv och väggar. I Sverige mark-
nadsförs och säljs företagets produkter genom Tarkett Sverige AB. Tarkett-
koncernen tillverkar drygt 250 miljoner kvadratmeter golvprodukter varje år
och har idag ca 8 000 anställda i över 50 länder. Produkterna tillverkas på 21
fabriker i 10 länder och omsättningen är cirka 1 500 miljoner EURO. Tarkett
behöver kunna erbjuda sina kunder mörka färger i skandinaviska och euro-
peiska träslag (ask, björk, bok, ek och lönn). Det är strategiskt viktigt för
Tarkett att inom överskådlig framtid behärska någon form av infärgnings-
teknik som gör träet mörkare. Detta på grund av flera orsaker; dels för att
slippa långa leveranstider och höga kostnader som de har för exotiska träslag
(Tarkett använder sig idag av 10 % exotiska träslag vilket innebär 700.000
m2 golv), dels för att Tarkett är miljömedvetna och vill köpa och använda
träslag från en välskött skog, och dels för att Tarkett på sikt inte tror att
deras kunder vill köpa exotiska träslag.

Uppgift

Uppgiften i detta examensarbete är att utvärdera en befintlig metod för in-
färgning av trästavar, golvets slitskikt. Det innebär en kvalificerad utredning
av infärgningsmetoden dels teoretiskt och dels praktiskt i form av olika tes-
ter. Utredningen är avsedd att utnyttjas som beslutsunderlag och därför ska
arbetet leda till rekommendationer om konceptet är användbart för Tarkett
eller ej. Uppgiften innefattar även studier av andra kända infärgningstekniker
med vätska. Denna del ska generera en kartläggning av vilka metoder som
finns idag, rekommendationer till metod eller metoder som kan vara intres-
santa för Tarkett, och eventuellt nya idéer på möjliga infärgningsmetoder.
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Direktiv

Trästaven måste bli helt genomfärgad. Vid tillverkning av trägolv sågas sta-
ven mitt itu, och stavens mittdelar vänds upp. Det är alltså stavens mittdel
som blir golvets yta. Golvet, slitskiktet, skall även kunna renoveras/slipas
varvid färgen skall bibehållas. Metoden måste uppvisa repeternoggranhet,
d v s uppnådd färg vid bestämda parametrar skall vara konstant. Alla delar
i examensarbetet, både utvärdering av befintlig metod samt studier av and-
ra metoder/tekniker, måste ta hänsyn till efterföljande torkning. Trästaven
ska kunna torkas till 6 % fuktkvot efter infärgning utan att diverse defek-
ter uppstår såsom sprickor, skevhet eller mögel. Slitskiktet, trästavarna, ska
även kunna limmas mot ribbmattan, golvets mittdel, samt kunna lackeras
med god vidhäftning.

Avgränsningar

Examensarbetet avgränsas till att enbart behandla tekniker för infärgning
av trä med vätska, med eller utan pigment. Andra metoder som inte berör
vätska, exempelvis värmebehandling med ånga, kommer inte att innefat-
tas/studeras i detta examensarbete. Examensarbetet koncentreras till att
undersöka möjlig infärgning av träslagen björk och bok. Dessa träslag tros
vara lämpliga för infärgning samt är förhållandevis billiga.
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Kapitel 2

Bakgrund infärgningsmetod

Denna metod för infärgning av trä, kallad ”infärgningmetoden”, har uppfun-
nits av Olav Hoel, f d utvecklingschef på Tarkett, [3].

Infärgningsmetoden hade sin början då Tarkett fick en förfrågan från ett
danskt företag att mörkfärga gummiträ. Detta uppdrag tog sig Olav an och
hans arbete ledde småningom till ett försök att färga bokvirke m h a rött
pigment, tryck (1,5 MPa) och temperatur (200 ◦C). Boken blev då rödfärgad
på ytan, men inuti hade den istället blivit mörkbrun, mörkare brun än dess
originalfärg. Resultatet var förbryllande och man började ana en kemisk
process i träet som färgade det brunt. Olav började därför koka bokvirket
med vanligt kranvatten utan det röda pigmentet, och resultatet såg lovande
ut. För att kunna utföra ytterligare experiment införskaffades en ugn, en liten
autoklav (tryckkokare), och virke. Därefter utfördes ett hundratal tester för
att undersöka uppfinningen noggrannare och komma fram till dess avgörande
parametrar samt vilka träslag som var lämpliga att använda.

En patentbyrå utredde möjligheter till att få patent på infärgningsmetoden.
De kom fram till att metoden troligen inte skulle göra intrång på något annat
patent, men att det däremot fanns många patent på liknande processer.
Själva tekniken att värma trä i vatten s k basning, är känd sedan länge.
Tekniken har däremot främst använts för att mjuka upp trä för knivskärning
till fanér, plastisk formning (böjning) eller för att jämna ut färgskillnader.
Patentbyråns rekommendation blev att inte söka patent.

Processbeskrivning

Denna processbeskrivning har erhållits av Olav Hoel [3]. Infärgningsmetoden
innebär att trä kokas i vatten vid en temperatur av 115 till 150 ◦C, beroen-
de på träslag. Temperaturen motsvarar ett tryck av ca 3-5 MPa (kg/cm2).
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Det är viktigt att behandlingen utförs i en sluten autoklav med träet helt
under vattenytan. Processtiden varierar mellan 4 till 12 timmar. Kortare tid
ger mindre infärgning och längre tid ger mörkare trä. Processtid avser tid
exklusive uppvärmningstid och avsvalningstid.

Färgen som träet får har en brunskala som varierar med träslaget. Färgens
mörkhet kan varieras med såväl behandlingstid som temperatur. Tempera-
turen i autoklaven och processtiden är avgörande för ett bra resultat både
vad det gäller färg och defekter såsom sprickor och skevhet. Det har ingen
betydelse om virket är lufttorrt eller färskt innan kokning. Det har heller
ingen betydelse om virket är klosslagt eller strölagt vid kokning. En nackdel
med metoden är enligt Olav att trästavarna blir sprödare.

Det är viktigt att virket svalnar innan det torkas. Speciellt ekvirket som
behöver komma ner till temperaturer kring 50-80 ◦C. Infärgat trä håller
mycket hög fuktkvot och efterföljande torkprocess måste anpassas därefter.
(När Olav Hoel utförde sina experiment torkade han trästavarna i en vanlig
köksugn.)

Processvattnet blir förorenat av från träråvaran utsöndrade produkter men
det går bra att återanvända till ytterligare kok.
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Kapitel 3

Teoretiska studier

Detta kapitel har som syfte att teoretiskt studera infärgningsmetoden. Målet
har varit att studera vad som händer i trästavarna under kokningen, ända
in i träets minsta beståndsdelar, för att på så sätt få vetskap i hur metoden
kan förändras och förbättras. Studien grundar sig på de fakta om proces-
sen som erhållits, se föregående kapitel ”Bakgrund infärgningsmetod”, samt
egna iakttagelser från förförsök som utförts. Förförsöken genomfördes enligt
”Bakgrund infärgningsmetod” varvid trästavar av ek, björk och bok kokades
i en sluten autoklav med 130 ◦C varmt vatten i cirka 24 timmar.

De förändringar som står att finna hos de kokade trästavarna är flera; de har
fått en klart mörkare nyans, de är svällda, de är tyngre än innan de kokades,
de har hög fuktkvot samt luktar stickande. Vad det gäller processvattnet
så har det blivit brunfärgat och luktar stickande, som ättika. En analys av
processvattnet visar att vissa ämnen har lakats ur veden vars innehåll där-
vid inte är densamma. Någon form av kemisk reaktion har uppstått och det
inriktar sig de teoretiska studierna på att undersöka. Kapitlet är indelat ef-
ter de förändringar som stod att finna; svällning, hög fuktkvot och förhöjd
densitet d v s förändringar som har med träets vattenupptagning att gö-
ra, färg och doft som beror på den kemiska nedbrytningen, samt analys av
processvattnets innehåll. Därefter följer en kort analys av vad som händer i
veden under torkning. Först krävs dock en teoretisk introduktion i vedens
uppbyggnad och kemiska struktur.

3.1 Vedens uppbyggnad

Ved är uppbyggd av långsmala fibrer, celler, som sammanbinds med ett
sammanhållande skikt, mittlamell. Själva cellväggen består huvudsakligen
av cellulosa, hemicellulosa och lignin, och dessutom av en mindre mängd
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extraktivämnen. Proportionerna i cellväggen är i stort sett följande, enl [4]:

• Cellulosa 40-50 %

• Hemicellulosa 20-35 %

• Lignin 15-35 %

• Extraktivämnen 2-10 %

Cellväggen är alltså till största del uppbyggd av cellulosa, vars kedjor är ord-
nade i parallella buntar s k miceller. Dessa buntar visar områden med cellu-
losakedjor i ordnade former, kristallina områden, med däremellan oordnade,
amorfa, områden. Micellerna är i sin tur hopbuntade till s k mikrofibriller
och mikrofibrillerna buntas ihop till s k fibriller, se figur 3.1. Dessa i sin tur
bildar lameller, som bygger upp cellväggen. Mellan micellerna finns det små
hålrum. I dessa kan oordnade molekyler av cellulosa, lignin och hemicellulosa
finnas inlagrade likaväl som hartser och andra ämnen. I hålrummen kan även
luft och vatten tränga in vilket påverkar vedens svällning.

Figur 3.1: Cellväggens uppbyggnad.

3.1.1 Cellulosa

Ved består till 40-50 % av cellulosa. Cellulosa, C6H10O5, är en samman-
satt kolhydrat, polysackarid, vars molekyl består av 3.000-15.000 enheter
D-glykos bundna till varandra via syrebryggor s k glykosidiska bindningar
[5], se figur 3.2. Denna struktur medför att cellulosamolekylerna blir linjära,
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Figur 3.2: Cellulosa.

mycket långsträckta och kan packa sig parallellt med varandra under utbild-
ning av starka intramolekylära bindningar. Intramolekylära bindningar är
vätebindningar inom samma molekyl som bidrar till att styva upp moleky-
len. Intermolekylära bindningar är vätebindningar mellan olika molekyler,
se figur 3.3. I hela cellväggen räknar man med att man har intramolekylära

Figur 3.3: Intra- och intermolekylära vätebindningar i cellulosa.

vätebindningar mellan cellulosakedjorna. När dessa bindningar är fullstän-
digt utbildade fås kristallina strukturer med hög mekanisk hållfasthet [5].
Cellulosan är dock inte helt kristallin utan där vätebindningarna mellan mo-
lekylerna inte är lika fullt utbildade kommer cellulosakedjorna längre ifrån
varandra och bildar amorfa områden, i vilka lignin och hemicellulosa inblan-
das. Cellulosa är inte lösligt i vatten, vilket beror på dess regularitet och
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stora antal vätebindningar [6]. Vätebindningarna i cellulosa är av samma
storleksordning som vätebindningarna i vatten. Beroende på vilket vatten-
ångtryck som omgivningen har kan vattenmolekylerna tränga sig in mellan
cellulosakedjorna och hålla dem skilda från varandra [5].

3.1.2 Lignin

I vanlig vedsubstans är andelen lignin 20-30 %. Ligninet är bundet främst
mellan cellerna (80 %) i den s k mittlamellen där det kittar samman celler
intill varandra, men lignin finns även i cellväggarna inbundet mellan cellulo-
sakedjorna. Lignin gör strukturen styvare vilket gör att cellerna lättare kan
stå emot tryckkrafter [4]. Lignin är en färglös amorf substans utan styrka
och böjlighet i någon viss riktning.

Lignin byggs upp av monomerer som består av en aromatisk ring, på vilken
det sitter en hydroxylgrupp (OH). Dessutom finns oftast en eller två metox-
ylgrupper (OCH3 och CH3O) fästa på den aromatiska ringen. Till ringen är
även en C3-kedja knuten, se figur 3.4. Ligninet är uppbyggt av dessa mono-
merer genom en slumpmässig polymerisation [5].

Figur 3.4: En av ligninets många strukturer.

Lignin är hårt p g a dess många bindningar mellan molekylerna (bindningar i
alla riktningar till skillnad från cellulosa). Mer lignin ger därför hårdare ved.
Men, lignin är även termoplastiskt, d v s mjuknar vid uppvärmning och till
skillnad från polysackarider, kan lignin inte hydroliseras (brytas ned) med
syror, vilket gör det svårt att extrahera från trä utan speciell påverkan. Att
lignin inte innehåller någon repeterbar enhet (som cellulosan) gör att den
strukturella kemin för lignin är svår [6].
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3.1.3 Hemicellulosa

Lövträd karakteriseras kemiskt av dess höga innehåll av hemicellulosa, 25-
35 % [6]. Hemicellulosa är en sammansatt kolhydrat, polysackarid. Det som
skiljer hemicellulosa från cellulosa är att den innehåller andra sockerarter
(xylos, arabinos, glukos, mannos, galaktos och uronsyror) och inte enbart D-
glukos. Det är troligt att dessa utvecklats för att ett behov fanns av polymerer
som inte kristalliseras lika lätt som cellulosan. De kan då fungera som en
övergång mellan de styva cellulosakedjorna och det amorfa ligninet [5].

Hemicellulosa är en polymer bestående av enheter, monomerer, av fem- eller
sex kolringar. Monomererna binds ihop av esterbindningar s k glykosidiska
bindningar. Det finns även många sidogrupper bundna till huvudkedjan i
form av grenar. Att hemicellulosamonomeren är grenad orsakar att den inte
kan packas lika tätt i jämförelse med cellulosa, något som gör den svagare.
Hemicellulosa har i jämförelse med cellulosa en mycket lägre polymerisa-
tionsgrad, högst 200, vilket innebär att dess kedjor är relativt korta.

Hemicellulosa i lövträd består främst av sockerarten xylan (25-35 %) men
även av glucomannan (3-5 %). Alla lövträd har samma typ av xylan, vars
enklaste kemiska struktur ser ut enligt figur 3.5 [6].

Figur 3.5: Xylan.

Xylan i lövträd har stor förekomst av sidogrupper. Cirka 70 % av hydoxylerna
vid kol 2 och 3 har en acetylgrupp, CH3(CO), som binder med det sista kolet
till syret på en -OH-grupp, s k acetylerad xylan.

Hemicellulosa är bundet till ytan av cellulosans mikrofibriller och fyller ut
hålrum mellan mikrofibrillerna. Detta innebär att hemicellulosa har högre
tillgänglighet än cellulosa och är mer känslig att påverkas av lösningar och
vatten [7].
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3.1.4 Extraktivämnen

Förutom träets huvudbeståndsdelar; cellulosa, hemicellulosa och lignin, be-
står det även av en mängd andra ämnen däribland s k extraktivämnen. Ett
extraktivämne är ett ämne som m h a vatten eller organiskt lösningsmedel
kan extraheras ur organiskt material. Alla ämnen som kan extraheras från
träet utan att förstöra cellstrukturen är extraktivämnen. Extraktivämnena
kan delas in i terpener, fetter samt fenoliska ämnen. Terpener kännetecknas
av att de är uppbyggda av grundstrukturen isopren. Fetter förekommer i alla
träslag där de lagras i märgstrålarna. Fenoliska ämnen är kemiska förening-
ar med minst en hydroxigrupp bunden till en kolatom i en aromatisk ring.
Dessa förekommer i små mängder.

3.2 Vattenupptagning

Infärgninsmetoden innebär initialt att autoklaven fylls med vatten. Genast
börjar då en transport av detta vatten ske in i trästavarna. Transport av
vätska i veden från cell till cell är möjlig genom öppningar i cellväggarna,
s k porer [4]. Porerna har stor betydelse för träets impregnerbarhet och valet
av träslag är därför viktigt för denna typ av process. Bok och björk anses
båda vara lättimpregnerade. Det vatten som transporteras in i trästavarna
samlas först och främst i cellväggarna, mellan micellerna, se 3.1 ”Vedens
uppbyggnad”, där det finns hålrum i vilka luft och vatten kan tränga in.
Vattenmolekylerna binder med cellulosans och hemicellulosans kedjor och
tränger sig in mellan cellulosakedjorna och håller dem skilda från varandra
vilket orsakar svällning och förhöjd densitet, se figur 3.6. Vätebindningarna i
cellulosa är av samma storleksordning som vätebindningarna i vatten. Bero-
ende på vilket vattenångtryck som omgivningen har kan vattenmolekylerna
tränga sig in mellan cellulosakedjorna.

Figur 3.6: Vattenmolekyler som binder med cellulosa.

Observera att det är i cellulosans amorfa delar som vattnet tränger in. I de
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kristallina områdena är vätebindningarna så välutbildade att vatten inte kan
tränga in [5].

Men, träsubstansen i en cellvägg kan endast ta upp vatten till en viss gräns
innan den blir mättad. Denna s k fibermättnadspunkt uppstår hos alla olika
träslag i närheten av en fuktkvot på cirka 30 %. (Fuktkvoten är förhållandet
mellan den mängd fukt som ingår i en viss materialmängd och den fuktfria
mängden). Tillför man mer vatten, samlas det i cellernas lumen, det centrala
hålrummet i cellen, se fig 3.7.

Figur 3.7: Schematisk framställning av vedceller vid olika fuktkvot, s. 68 [4].

En ökning av fuktkvoten under fibermättnadspunkten medför alltid fukt-
rörelse, träet sväller. Fuktkvotsändring över fibermättnadspunkten medför
däremot ingen dimensionsändring. När trä sväller sker en volymändring som
medför inre spänningar i träet. Man säger att träet arbetar, och menar att vo-
lymändringar anpassar sig till fuktändringar. Detta sker med olika hastighet
i olika träslag. Ett starkt arbetande träslag är bok. Medelmåttigt arbetande
träslag är björk och ek. Den maximala möjliga mängden fukt i trä beror på
dess porositet [4].

3.3 Kemisk nedbrytning

Vattnet som behållaren fylls med är varmt, cirka 50 ◦C, och det fortsätter
värmas av den heta olja som cirkulerar kring behållarens mantel. Uppvärm-
ning sker tills dess att temperaturen inne i behållaren är cirka 130 ◦C varpå
trästavarna hålls kvar i denna temperatur en viss tid. När trästavarna ut-
sätts för det varma vattnet sker kemiska reaktioner i träet som gör att träet
får en mörkare färg och doftar likt ättika. Detta har varit min utgångspunkt
när jag har försökt analysera de kemiska processerna.

I viss litteratur, exempelvis [7], framgår att just ättikssyra kan utsöndras ge-
nom depolymerisering, nedbrytning, av hemicellulosans kolhydrater. Detta
sker när hemicellulosan hydrolyseras med det penetrerande vattnet. Hyd-
rolys innebär en kemisk reaktion där ett ämne under upptagande av vatten
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sönderfaller i två andra ämnen. Mer exakt bildas ättikssyran genom hydrolys
av esterbindningen i acetylerad xylan (hemicellulosa), se nedan 3.1.

CH3−(C = O)−O−R+H2O ⇒ CH3−(C = O)−OH +H−O−R (3.1)

där R betecknar resten av xylankedjan.

Just lövträd har ett högt innehåll av acetylerad xylan, 20-35 % [6] vilket
innebär att det sitter en acetylgrupp CH3(CO) bundet till huvudkedjan.
Vid värmebehandling sker en klyvning av acetylgrupperna vilket resulterar
i bildning av organiska syror, främst ättiksyra, CH3CO-OH [8], men även
myrsyra, HCOOH. Varifrån myrsyran kommer ifrån är dock inte klarlagt
[7]. För närmare beskrivning av de syror som bildas under infärgningsme-
toden se bilaga ”Syror som bildas vid infärgningsmetoden”. Ättikssyra är
den syra som det funnits mest av vid olika typer av värmebehandlingar [7].
Ju högre temperatur som används i värmebehandlingen desto snabbare sker
bildandet av syror. Vid temperaturer över 150 ◦C sker bildandet av organiska
syror snabbt. Även tillgången på vatten är avgörande. Blöta värmebehand-
lingsmetoder bildar enligt [7] mer syror, men hur det kommer sig står inte
skrivet. Man kan dock tänka sig att blöta värmebehandlingsmetoder luckrar
upp träet mer vilket gör att en större kemisk nedbrytning är möjlig varvid
mer syra bildas. Andra faktorer som påverkar hydrolyseringsgraden är pH,
temperatur, tid och tryck under behandlingen [7].

3.3.1 Träets pH och känslighet för syra

Träets polysackarider är benägna att hydrolysera och sköljas ut som sackari-
der. Dessutom är syror kända för att utsöndras från trä när det värms, vilket
accelererar hydrolyseringsgraden [7]. Träets naturliga pH-värde ligger på den
svagt sura sidan, cirka 4,8. Detta beror på att träet innehåller extraktiväm-
nen som innehåller sura grupper (karboxyl- och fenoliska gruppper). Trots
att trä är svagt surt är trä känsligt för nedbrytning på den sura sidan.

Vatten med en sur katalysator bryter de glykosidiska bindningarna i cellulo-
sa och hemicellulosa. Är pH-värdet lägre än 3, och i synnerhet vid förhöjd
temperatur måste man räkna med att trämaterialet försprödas och att håll-
fastheten långsamt går förlorad. Figur 3.8 visar sur hydrolys av cellulosa. I
figuren ses att protonen (H+) attackerar syrebryggan (O) som bryts upp.
Vattnet attackerar därefter C-1 (det första kolet i kolringen) och en ny hyd-
roxylgrupp binds mot C-1 och en ny proton frigörs. Den sura hydrolysen kan
sedan fortsätta genom att den nya protonen attackerar nästa syrebrygga,
vatten attackerar C-1 o s v.

Den sura hydrolysen av hemicellulosans polysackarider innebär alltså bryt-
ning av bindningarna mellan monosackaridenheterna i kedjan. Detta minskar
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Figur 3.8: Sur hydrolys av cellulosa.

molekylstorleken, d v s polymerisationsgraden hos polysackariden, och mind-
re fragment av biprodukter kommer lösa sig. Det är även sannolikt att pektin
och stärkelse som har liknande molekylär struktur som hemicellulosan också
hydrolyseras under dessa förhållanden. Fortsatt hydrolys p g a ökad värme
och tid innebär uttorkning, urskiljande av vatten och öppnande av ringstruk-
turen hos polysackaridenheterna. Uttorkningsreaktioner av monosackarider
utsöndrar hydroxymethylfurfural från hexoser (kolringar med 6 kolatomer)
och furfural från pentoser (kolringar med 5 kolatomer) [7].

Träet är mer motståndskraftigt på den alkaliska sidan därför att det inne-
håller fetter vilka kan förbruka måttliga mängden alkali [5].

3.3.2 Vad som händer i träet vid olika temperaturintervall

Vissa mindre kemiska förändringar startar troligtvis vid 40-90 ◦C, främst
bland extraktivämnena. Träets färg förändras något under det här tempera-
turintervallet. Fuktinnehållet och temperaturen har visat sig vara de främsta
påverkande faktorerna vad gäller färgförändringen. En brunfärgning har ob-
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serverats precis under ytan vid kammartorkning. Denna färgning antas vara
resultatet av kolhydrater och kväve som utsöndras mot ytan och formar bru-
na reaktionsprodukter [7].

Vid höga temperaturer, 90-150 ◦C, är träets nedbrytning mer uppenbar, med
försämrad hållfasthet och förändrad vattenupptagning. Den största mängden
utsöndrade produkter antas komma från hydrolys av hemicellulosa. Ligni-
net i träet påverkas i detta temperaturintervall. En viss depolymerisation
rapporteras vid 135 ◦C för bok [7].

Vid 150-200 ◦C sker stora förändringar i vedens beståndsdelar. Många un-
dersökningar har gjorts på produktionen av sackarider, som klargör hemi-
cellulosans nedbrytning och bildandet av ättikssyra. Nedbrytningen av trä
ökar vid behandling i slutna system (såsom en autoklav). De organiska syror
som bildas vid värmebehandling av trä stängs inne i processen och bidrar
till nedbrytningen. Nedbrytningsgraden rapporteras vara högre för värmebe-
handling med ånga och tillgång till luft än torra och luftfria behandlingar.
Förändringar i ligninstrukturen startar vid temperaturer kring 120 ◦C [7].

3.3.3 Varifrån kommer färgen?

Att träet får en mörkare färg vid värmebehandling framgår i många böcker.
Färgskalan träet får beror på de temperaturer som används och processens
tid [8]. Men, teori som exakt förklarar varför träet blir mörkare har varit svårt
att finna och det verkar inte vara helt utrett. Enligt Mats Westin, expert inom
modifiering av trä på SP Trätek [9], kommer färgen från det furfural som
bildas, utsöndras, och som sedan polymeriseras. Den sura depolymeriseringen
av hemicellulosan som beskrivits tidigare resulterar alltså även i bildandet
av furfural [8]. Furfural är en färglös vätska med karakteristisk doft som
bildas då kolhydrater sönderdelas genom uppvärmning. Doften påminner om
karamell och knäck. Den doft som bildas då socker karamelliseras kommer
bl a från furfural. Furfural bildas under sura förhållanden, vilket är fallet
då processvattnet efter ett tag blir surt p g a syrorna som urlakas. För att
påskynda bildning av furfural kan furfurylalkohol tillsättas.

Enligt [7] är orsaken till varför trä får en intensiv rödbrun färg när det värms
och torkas inte utredd. Många undersökningar har gjorts av fenomenet som
föreslår olika förklaringar till färgförändringen vid torkning och värmning.
Från experiment med värmebehandling av tall kunde dock slutsatsen dras
att både lignin och hydrolyserade kolhydrater (hemicellulosa) deltar i brun-
färgningen. Reaktionen där kolhydrater och aminosyror bildar färgade kom-
ponenter tros vara av Amadori-Maillard-typ. Om denna typ av reaktion
sker utan aminosyror eller annan typ av kväve kallas den karamellisation.

Färg i naturlig ved rapporteras relatera till kromoforer (färgande, färgalst-

16



rande atomer) i extraktiver såväl som kromofora grupper i lignin. När trä
värmebehandlas bildas aldehyder och fenoler (förening med minst en hyd-
roxigrupp bunden till en kolatom i en aromatisk ring) som kan resultera i
bildandet av färgade komponenter efter kemiska reaktioner. Ingen litteratur
har hittats som fullt ut beskriver den kemiska orsaken till färgförändringarna
i massivt trä vid värmebehandling och torkning. Men, det kan ändå dras en
slutsats att färgförändringarna inte beror på en enda vedkomponent utan
en komplex förändring och nedbrytning av hemicellulosa, lignin och vissa
extraktiver. Färgförändringen beror alltså på komponenter som utsöndras
vid hydrolys av kolhydrater och extraktiver, och deras reaktioner med andra
komponenter i träet. Men, från en ny undersökning drogs slutsatsen att det
var främst extraktiver som var involverade i färgprocessen [7].

Karamellisering

Då socker upphettas till mer än 200 ◦C sker komplexa reaktioner, som bl a
kallas Maillardreaktioner, och dessa färgar sockret brunt. Maillard-reaktion
är en reaktion som sker då sockerarter upphettas tillsammans med amino-
föreningar, varvid brunfärgade högpolymera reaktionsprodukter samt smak-
och aromföreningar bildas. Den kvarvarande massan kallas karamell vars ke-
miska sammansättning är mycket komplex och man vet ännu inte den exakta
sammansättningen. Karamell har en kraftigt brunsvart färg och används ofta
inom livsmedelsindustrin som färgämne i matvaror. Graden av karamellise-
ring ökar med stigande temperatur och är pH-beroende.

Färg - Fenomenet och utseendet hos trä enl [7]

Synligt ljus består av elektromagnetisk strålning i intervallet 380-800 nm.
När det synliga ljuset reflekteras och sprids från en yta ser vi den som vit.
Om allt synligt ljus absorberas ser vi en helt svart yta. Färg ser vi när det
elektromagnetiska ljuset i något av intervallet 380-800 nm absorberas, och
det övriga ljuset reflekteras och sprids. Gul färg på en yta som trä innebär
att en stor del av de blå och violetta färgerna har absorberats (380-480 nm)
och att en betydande spridning har skett. Cellulosa och hemicellulosa sprider
enbart synligt ljus och de skulle ensamma ge ett gråfärgat intryck, d v s ingen
absorbtion i den synliga regionen. Färgen beror på kemiska fenomen där
ljus med en särskild vågländ absorberas av vissa molekyler, s k kromoforer.
Färgen hos naturligt ljusgult trä orsakas troligen av kromoforer i lignin och
extraktiver.
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3.4 Analys av processvattnet

Processvattnet från kokning av björk, bok och ek har analyserats av Per
Sahlin och Britt-Lena Toftby vid ett laboratorium, AnalyCen. Resultaten
från analyserna ses i tabellen nedan. Därefter följer en beskrivning av de
olika ämnena som hittades, hur de påverkar miljön, tillåtna värden e t c.

Analysnamn Björk 130,24,n Bok 130,24,n Ek 130,24,n
CODCr [mg/l] 40000 37000 33000
BOD7 [mg/l] 650 260 530
Kväve-total [mg/l] 21 21 <20
Fosfor-total [mg/l] 11 16 7
Suspenderande ämnen [mg/l] 440 280 500
pH 3.7 3.7 3.3
Mikrosvampar [cfu/100ml] <10 <50 <100

COD (Chemical Oxygen Demand), kemisk syreförbrukning, är ett mått på
halten organiska ämnen som är kemiskt nedbrytbara. Man brukar skilja på
organiska ämnen som är lätta respektive svåra att bryta ner. Lättnedbrytba-
ra ämnen innehåller få kolatomer som till exempel ättiksyra. Svårnedbrytba-
ra ämnen innehåller fler kolatomer och det tar därför längre tid att bryta ner
dem. COD anger syrebehovet för att bryta ner både de lätt- och svårned-
brytbara ämnena. Per Sahlin, analysansvarig på AnalyCen [10], berättade
att halten CODCr (33 000 - 40 000 mg/l) var ett riktigt högt värde som
inte är önskvärt eftersom ämnena är svårnedbrytbara. Normalt värde anses
enligt Per Sahlin vara 500 mg/l, vilket detta processvatten överstiger flera
gånger om.

BOD (Biological Oxygen Demand), är ett biologiskt mått på mängden sy-
rekrävande material i processvattnet; den mängd syre som går åt när mate-
rialet bryts ned av bakterier. Per Sahlin [10] berättade att BOD på 530 mg/l
var ett relativt högt värde. 200-300 mg/l kan anses normalt. Kvoten mellan
BOD och COD eftersträvas att ligga nära 1. Detta restvatten får en kvot
på mellan 0.007 och 0.016 vilket enligt Per Sahlin [10] visar på ett mycket
svårnedbrytbart processvatten.

Kväve och utsläpp av detta orsakar övergödning av mark och vatten. Ved in-
nehåller ursprungligen cirka 0.1 % kväve. Per Sahlin [10] tyckte att mängden
kväve i processvattnet var lågt.

Fosfor och utsläpp av detta orsakar övergödning av mark och vatten. Mäng-
den fosfor i processvattnet, 7 mg/l, ligger strax under nivån för tillåten
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mängd forsforutsläpp i kommunen. En tilläggsavgift på 42 kr/kg tillkom-
mer då mängden fosfor uppnår 10 mg/l.

Suspenderade ämnen består av fibrer och andra fasta partiklar som till
stor del kan avlägsnas genom sedimentation, filtrering eller centrifugering
[11]. Suspenderade ämnen är vad som gör vatten grumligt. Det kan vara
pappersfibrer, lerpartiklar eller mikroorganismer [12]. Per Sahlin [10] tyck-
te att mängden suspenderade ämnen i processvattnet var hög (500 mg/l).
Mängden suspenderade ämnen överskrider tillåten gräns för utsläpp i kom-
munen och orsakar tilläggsavgift på 2 kr/kg (över 240 mg/l).

pH är ett mått på hur sur eller alkalisk (basisk) en lösning är d v s hur många
vätejoner den innehåller. Det uppmätta pH-värdet, cirka 3.3, ligger utanför
tillåten pH-gräns (6.4-9) för processvatten från industrier i kommunen.

3.5 Rening av processvattnet

Processvattnet får inte släppas ut i avloppet eftersom det är surt samt in-
nehåller miljöförstörande syreförbrukande ämnen samt fosfor och kväve. Ha-
naskog ligger i ett vattenskyddstäktområde och för att få avloppsvattnet
godkänt måste Tarkett enligt Eva Nyberg, miljöansvarig på Tarkett [13],
vända sig till Tekniska Verken i Östra Göinge kommun samt Länsstyrelsen.
Processvattnet måste alltså renas. Det låga pH-värdet i vattnet är inte svårt
att åtgärda utan det kan göras genom att tillsätta en alkali, exempelvis lut
eller kalk. Att rena vattnet är däremot svårare, speciellt då de miljöfarliga
ämnena är lösta i vattnet.

Det finns olika företag som är specialiserade på rening av avloppsvatten,
Kemira Kemi AB, CDM och Akvab. Akvab är ett helägt dotterbolag till Ke-
mira Kemi AB som erbjuder ett helhetskoncept för vattenrening genom att
kombinera kemiska och biologiska reningsprocesser. Akvab är specialiserat
på avloppsvatten från massafabriker, vilket liknar detta processvatten. Men,
för att kunna räkna på kostnader att ta hand om processvattnet måste de
ha uppgifter på hur stor volym det rör sig om.

Själva reningsprocessen sker i två steg. Först tillsätts metallsalter för att av-
loppsvattnet skall sedimentera, avskiljas. Denna process kallas kemisk fäll-
ning och innebär att fällningskemikalien bildar flockar av de små partiklarna
i vattnet. Man kan säga att föroreningarna koagulerar i vattnet. De små
partiklarna görs större för att sedimentera snabbare (ju större en partikel
är desto snabbare sedimenterar den). Kemisk fällning kan erhållas med fy-
ra olika processer; direktfällning, förfällning, simultanfällning och efterfäll-
ning. Beroende på vilken metod som används erhålls olika resultat i form av
slamproduktion, driftkostnader, energiförbrukning med mera. Valet av fäll-

19



ningsmetod beror främst på vattnets egenskaper men även på hur mycket
löst COD och fosfor som önskas föras vidare till steg 2. Materialet som sedi-
menterar, sjunker till botten, skrapas/sugs sedan upp för att deponeras eller
brännas. Nästa steg i processen är den biologiska reningen där det kvarstå-
ende vatten renas med bakteriekulturer som göds med tillsatt syre vartefter
de äter upp de farliga ämnena som COD, fosfor och kväve, [14].

På Stora Enso i Nymölla har de investerat i en aktivslamanläggning som tar
bort 80 % av COD-halten i deras avloppsvatten. En aktivslamanläggning
innebär att vattnet luftas, syre tillsätts, så att bakterierna i vattnet tillväxer
och äter upp de organiska ämnena som är syreförbrukande. Slamanlägg-
ningen består av flera bassänger; tre försedimeringsbassänger, tre luftnings-
bassänger, tre mellansedimeringsbassänger, en efterluftningsbassäng och en
eftersedimeringsbassäng. Vattnet som renats i den sista bassängen släpps ut
i Hanöbukten. Den miljöingenjör, Hans Linström, som jag träffade sa att
Stora Enso inte har möjlighet att ta hand om processvattnet från Tarkett,
eftersom de kör på full kapacitet i deras anläggning. Däremot tyckte han att
man skulle kunna undersöka möjligheterna till kemisk fällning.

Per Sahlin [10] tyckte att det viktigaste att ta itu med i processvattnet är det
låga värdet på kvoten BOD/COD (0.0016). Per Sahlins förslag på åtgärder
var att Tarkett skulle investera i en oljeavskiljare, en indunstare, ett filter
eller dylikt, kanske en damm där färgen/de organiska ämnena sedimenterar
och sedan kan tas bort.

3.6 Torkning

När man torkar trä avlägsnar man först det fria vattnet. Därefter torkas
cellväggarna ut och det är denna fas vid torkningen som gör att materiale-
genskaperna påverkas, krympning inträder och t ex hållfasthet, hårdhet och
elastiska egenskaper förändras. För att avlägsna det fria vattnet krävs en
viss värmetillförsel, något över ångbildningsvärme. Men för att avdunsta det
bundna vattnet (fukt som finns i intercellulära och intermicellära hålrum)
krävs däremot relativt stora värmemängder [4].

När trä torkas till under fibermättnadspunkten går det bundna vattnet bort
ur cellväggarna. Detta medför att volymen av materialet i cellväggarna mins-
kar. Denna ändring i träsubstansen medför i sin tur olikartade spänningsför-
hållanden i materialet. Materialet krymper i stort sett proportionellt mot
det borttorkade bundna vattnet. På grund av träets fiberstruktuella upp-
byggnad blir krympningen olika i de tre huvudriktningarna [4]. Minskning
av fuktkvoten under fibermättnadspunkten medför alltid fuktrörelse, d v s
krympning. Fuktkvotsändring över fibermättnadspunkten medför däremot
ingen dimensionsändring.
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När trä krymper sker en volymändring som medför inre spänningar i träet.
Man säger att träet arbetar, och menar att volymändringar anpassar sig till
fuktändringar. Detta sker med olika hastighet i olika träslag. Starkt arbe-
tande träslag är bok. Medelmåttigt arbetande träslag är björk och ek [4].

Vid torkning med varmluft i torkkammare blåser man uppvärmd luft på
virket. Luftens relativa fuktighet minskas successivt så att den förmår ta
upp fukten ur virket. Så länge virkesytan innehåller fritt vatten (fuktkvot 30
% eller mer) är fuktavgivningen lika stor i virkesstyckets alla tre riktningar.
Under fibermättnadspunkten rör sig fukten utåt upp till 2 ggr snabbare i
virkets radiella riktning än i dess tangentiella riktning. Den rör sig 5-25
ggr snabbare i virkets längdriktning genom ändytorna. Fuktigheten i varje
träbit strävar efter ett balansläge som är anpassat till den omgivande luftens
relativa fuktighet och temperatur. För alla träslag gäller i princip ett bestämt
förhållande mellan träets jämviktsfuktkvot, luftens relativa fuktighet och
luftens temperatur. Jämviktsfuktkvoten i träet uppnår man vid något olika
luftfuktighet beroende på om det gäller desorption eller absorbtion [4].

Under torkning minskar fukten först på virkesstyckets yta, som då blir torrare
än de inre delarna. Detta kan lätt innebära att sprickor bildas genom inre
krympspänningar [4].

Torkning av vatten- och saltimpregnerat virke enl [15]

De erfarenheter man har i industrin och genom tidigare forskning erhålls
betydligt mer sprickor efter torkning av salt-/vattenimpregnerat virke än
vid vanlig torkning. Dessutom uppstår mer sprickor vid höga temperaturer
än vid låga temperaturer. Detta är ett resultat som är förvånande eftersom
man vid vanlig torkning får färre sprickor vid höga temperaturer än vid lå-
ga temperaturer. Vid impregnering av centrumvirke med låg fuktkvot före
impregneringen, uppstår lätt inre sprickor på grund av den kraftiga sväll-
ningsskillnaden mellan kärna och splint.

De skador som kan uppstå vid torkning är; sprickor på flatsidan, ändsprickor
och trämögel. Sprickor på flatsidan beror på att virkesytan krymper före den
inre veden. Detta undviks genom att använda ett milt torkschema, d v s en
hög luftfuktighet i början av torkningen. Under torkningens fortskridande
bör luftens torrhet öka mycket långsamt. Ändsprickor kan minskas genom
att virket ändtätas eller att lufthastigheten vid ämnesändarna förhindras.
Trämögel uppstår om virket torkar för långsamt vid hög luftfuktighet, d v s
vid mild torkning. Trämögel uppstår även om lufthastigheten är för låg.
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3.7 Utvärdering

Efter den teoretiska analysen av vad det är som händer i trästavarna under
värmebehandlingen utvärderas nu metodens fördelar och nackdelar.

Fördelar

Infärgningsmetoden ger träet en mörkare färg. Både vad det gäller bok och
björk. Just lövträd tycks få en mörkare färg vid olika typer av värmebehand-
lingar i jämförelse med barrträd ty enligt [7] förändras björk mer vad det gäl-
ler färg än både tall och gran. Enligt [7] var färgförändringen hos björk cirka
två gånger större än färgförändringen hos tall och gran vid värmebehandling
kring 80 och 95 ◦C i 6 dagar. Om behållaren i vilken värmebehandlingen
utförs är sluten, syrefri, tycks det enligt [7] undvika att träet får en gulaktig
färg.

Trästavarna blir helt genomfärgade. Detta beror på att temperaturen och
därmed trycket är tillräckligt högt i förhållande till trästavarnas storlek.
Ångtrycket som uppstår, 0.05-1.0 Mpa, verkar vara tillräckligt för att vattnet
ska tränga in mellan cellulosakedjorna, ända in till trästavens mitt. Däremot
tycks högre ångtryck ge högre fuktkvot. Ju högre tryck desto mer vatten
trycks in i träet. (Enligt [5] krävs ett viss vattenångtryck för att vatten-
molekylerna ska tränga sig in mellan cellulosakedjorna.) Temperaturen är
alltså den parameter med vilket trycket kan justeras. Hög temperatur gör
att vattenmolekylerna i vattenångan rör sig, och tränger in i veden bättre
och snabbare, samt startar de kemiska processerna, nedbrytningen av hemi-
cellulosan.

Enligt [7] är det är tydligt att en temperatur över 80 grader krävs för att få
en synbar färgförändring, åtminstone för behandlingar kortare än en vecka.
Träets färg beror på både temperatur och tid. I [7] utfördes en viss hydroter-
misk behandling på två olika sätt; blötläggning i vatten och ångbehandling.
Jämförs dessa behandlingar visar de att lika hög grad av färgförändring kan
uppnås med olika förhållanden, se figur 3.9.

Avhandling [7] beskriver även studier av färgbildningen hos björk, gran och
tall under en hydrotermisk behandling mellan 65-95 ◦C och högt fuktinne-
håll. Färgförändringarna hos trä som har kammartorkats har undersökts och
det visade sig att färgförändring i samband med värmebehandling vid höga
temperaturer kan uppnås vid behandling under lång tid och temperaturer
kring enbart 100 ◦C. En sådan behandling leder till färgförändring, men an-
tagligen ingen förändring i dimensionsstabilitet eller motstånd mot biologisk
nedbrytning. Färgförändringen hos träslagen mättes och slutsatsen blev att
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Figur 3.9: Jämförelse av ljushet av hydrotermisk behandlad björk vid olika
temperaturer och tider. Behandlingarna utfördes i sluten behållare med ånga
(95 ◦C/144 timmar) eller blötläggning i vatten (160 ◦C/2,5 timmar och 200
◦C/1 timme) [7].

den genomsnittliga färgen som uppnåddes i en sats kan kontrolleras med tid
och temperatur [7].

Olav Hoels metod innebär total blötläggning av trästavarna. Vad det gäller
syrainnehåll så gäller att träet blir surare under denna typ av behandling än
andra torrare värmebehandlingsmetoder såsom ångbehandling [7]. Surare trä
ger bättre limbarhet, men exakt hur surt träet får vara för att limma bra vet
jag inte. pH-mätning av de kokade trästavarna visar att pH:t har sjunkit.
Lägsta uppmätta värde var 3.29 vilket björk hade som kokats i återanvänt
vatten. Maximalt pH var 4.92 för bok som kokats i 100 ◦C, 24 timmar i
neutralt vatten.

Nackdelar

Enligt avhandling [7] kan värmebehandlingar försämra träets mekaniska styr-
ka, vilket är en begränsning för användningen av värmebehandlat trä. Av-
handlingen påstår att det kan vara nedbrytningen av cellulosa som bidrar
till försämringen. Enligt [7] reduceras medelmolekylärstorleken markant hos
värmebehandlat björkvirke och det är troligt att bildandet av syra och den
följande minskningen av molekylstorleken har en kritisk inverkan på träets
mekaniska styrka. Men trots att träets mekaniska styrka tycks försämras av

23



olika typer av värmebehandling hävdas i [7] att trä kan värmebehandlas och
samtidigt behålla sin mekaniska styrka genom korrekt design av processen
som behåller träet i en neutral eller alkalisk miljö. Detta är något som bör
tas i beaktande. Varför detta inte har tagits i bruk i industrin idag är dock
oklart.

Den bruna färgen som erhålls är enligt [7] inte stabil mot exponering av
ljus. De färgade substanserna i träet nedbryts slutligen och tvättas bort om
träet exponeras utomhus, och lämnar ett grått utseende. Detta tycks dock
inte vara fallet för mina värmebehandlade stavar, men de är å andra sidan
ytbehandlade med lack innan exponering.

Metoden är inte tidseffektiv. Till skillnad från torra värmebehandlingsmeto-
der innebär denna ett extra processteg eftersom trästavarna behöver torkas
efter kokning. Vid torr värmebehandling är trästavarna torra direkt efter
behandling.

Processvattnet från infärgningsmetoden får inte släppas ut i avloppet ef-
tersom det är surt samt innehåller miljöförstörande syreförbrukande ämnen
(COD och BOD) samt fosfor och kväve. Processvattnet måste alltså renas.
Det låga pH-värdet i vattnet är inte svårt att åtgärda utan det kan göras
genom att tillsätta en alkali, exempelvis lut eller kalk. Att rena vattnet är
däremot svårare, speciellt då vattnet de miljöfarliga ämnena är lösta i vatt-
net.
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Kapitel 4

Praktiska tester

Detta kapitel ägnas åt att beskriva de praktiska tester som genomförts för
att utvärdera infärgningsmetoden. Alla tester är utförda på Tarkett i Ha-
naskog, Skåne och utgångspunkten har varit Olav Hoels infärgningsmetod,
se kapitel ”Bakgrund infärgningsmetod”. Totalt genomfördes 37 stycken s k
träkok. De första fem koken var förförsök och utfördes i ett tidigt skede av
examensarbetet främst för att få kunskap om infärgningsmetoden och den
apparatur som skulle användas samt för att få ideér till fortsatt kokning. Ef-
terföljande tester gjordes främst enligt flerfaktorförsök-principen, se nedan,
dels för att minimera antalet träkok och dels för att se eventuella samband
mellan faktorerna temperatur, tid och pH.

4.1 Försöksplanering

För att kunna basera mina rekommendationer (om infärgningsmetoden är
användbar eller ej) på fakta och för att kunna genomföra kvalitetsförbättring-
ar fordras att jag systematiskt samlar in och bearbetar data. Väl planerade
försök ger kunskap om vilka värden man skall välja på sina parametrar för
att få en så bra produkt som möjligt. Ett s k en-faktor-i-taget-försök går
ut på att man håller en av två faktorer konstant för att på så sätt ta fram
den andra faktorns optimala värde. Därefter håller man den ena faktorns
nyss otimerade värde konstant för att erhålla den andra faktorns optimala
värde. Resultatet kan lätt tolkas som att man har hittat den bästa kom-
binationen av sina faktorer men så är inte fallet om faktorerna samverkar.
Slutsatsen är att man kan få fel resultat om man använder en-faktor-i-taget
försök, men även om man inte får fel resultat kan en-faktor-i-taget försök
vara oekonomiskt eftersom många försök krävs innan man hittar den bästa
kombinationen av sina faktorer [16].
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Ett enkelt alternativ till en-faktor-i-taget-försök är s k flerfaktorförsök. I mitt
fall har jag kommit fram till att det främst finns tre faktorer att undersöka;
vattnets temperatur, processens tid och vattnets pH. Vid ett flerfaktorförsök
bestäms två värden, nivåer, för vart och ett av dessa faktorer, ett högt och
ett lågt, se tabell 4.1.

Nivå/Faktor Temp [◦C] Tid [h] pH
Låg (-) 100 16 7.8
Hög (+) 130 30 14

Tabell 4.1: Faktorernas nivåer.

Temperaturens två nivåer begränsas av autoklavens kapacitet. Maximal tem-
peratur som kan uppnås är cirka 130 ◦C varvid detta värde sätts som den
höga nivån. Den låga nivån sätts till 100 ◦C, vattnets kokpunkt, så att ett
tillräckligt högt ångtryck erhålls. Denna låga temperatur ansågs krävas för
att vattnet ska tränga in i träets celler och ge en helt genomfärgad trästav.
Tidens nivåer sätts till 16 respektive 30 timmar. Under förförsöken kokades
trästavar i 24 timmar. Resultaten som erhölls vid denna tid (och temperatur
på 130 ◦C) såg lovande ut vad gäller erhållen färgförändring och jag ville
därför prova med både längre och kortare tid jämfört med detta. Kortare
tid än 16 timmar förutspåddes inte ge tillräckligt med färgändring. Vid ett
av förförsöken kontrollerades nämligen färgförändringen efter cirka 5 timmar
och den visade sig vara oförändrad. Dessutom ville jag utnyttja försökstiden
maximalt varvid jag på 48 timmar kunde genomföra två stycker träkok; ett
på 30 timmar (08.00-16.00 dagen därpå) och ett på 16 timmar (16.00-08.00
d v s över natten) med 2 timmars utrymme för tömning och påfyllning av
autoklaven samt tid för åtgärder av eventuella fel. pH-värdets nivåer för vatt-
net sätts till 7.8 (pH-värdet för kranvattnet i Hanaskog) respektive 14, d v s
neutralt och basiskt. Tidigare försök med lägre pH visade sig inte ge någon
färgförändring jämfört med träkok i neutralt vatten, men däremot erhölls en
mörkare färg vid förförsök med basiskt, alkaliskt vatten. Vattnet som behål-
laren fylls med är alltså antingen neutralt vatten med pH 7.8 eller pH 14.
pH 14 erhålls genom att tillsätta 100 ml kaustiksoda.

Om man bildar alla tänkbara kombinationer mellan de tre faktorernas nivåer
får man åtta stycken försöksbetingelser; se figur 4.1.

Under var och en av dessa åtta betingelser, försök, kokas 16 stycken trästavar,
för beskrivning av själva kokprocessen se 5.2 ”Kokning”. För att undvika
påverkan från störande faktorer utförs försöken i slumpvis ordning. Dessutom
upprepades ett antal försök för att undersöka metodens repeternoggrannhet.
Tyvärr kunde inte alla försöken upprepas p g a tidsbrist. Förutom dessa åtta
försöksbetingelser genomfördes ett antal andra försök som alla hade andra
faktorvärden, se tabell 4.2.
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Figur 4.1: Försöksbetingelserna vid de åtta försöken illustrerade med tabell
och kub.

Försök Antal
Bj 130,24,n 3
Bj 130,24,s 2
Bj 100,24,n 1
B 130,24,n 3
B 100,24,n 1
B 100,16,s 1

Tabell 4.2: Ytterligare genomförda kok där Bj=Björk, B=Bok; temperatur,
tid, pH (n=neutralt, s=surt, b=basiskt).

4.2 Kokning

För att undersöka infärgningsmetoden hade Tarkett en autoklav tillgänglig,
se figur 4.2. En autoklav är en form av tryckkokare med en rund tryckkam-
mare i vilken ett objekt kan utsättas för tryck och värme. I denna metod
utsattes trästavarna för värme i form av het olja som cirkulerar i behållarens
mantel, samt tryck, men enbart det ångtryck som finns naturligt i behållaren.

1. Autoklaven fylls med 16 stycken trästavar med måtten 325×80×30
mm. Detta är det antalet stavar som rymms i behållaren utan att få
problem med svällda stavar.

2. Locket till behållaren skruvas fast och alla ventiler stängs.

3. Oljetemperaturen sätts till 200 ◦C och termostaten sätts på önskad
temperatur; 100 eller 130 ◦C.

4. Vakuumpumpen sätts på varvid luften i behållaren sugs ut och ett
undertryck bildas vilket gör att vattnet som behållaren ska fyllas med
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Figur 4.2: Autoklav.

sugs in. För att få behållaren helt fylld med vätska kan proceduren med
vacuumpumpen behöva upprepas. Därefter sköter processen sig själv
d v s temperaturen i autoklaven stiger sakta till önskad temperatur
varvid ett allt högre ångtryck erhålls, som högst 0.8 MPa.

5. Efter kokning i önskad tid stängs värmen av och kranen till behållaren
öppnas varvid all vätska rinner ut och ångtrycker sjunker. När behål-
laren är helt tömd på vätska kan locket till behållaren öppnas och de
kokade trästavarna tas ut.

6. I väntan på att torkas förvaras trästavarna utomhus, strölagda för god
luftgenomströmning.

Iakttagelser under och efter kokning

Autoklaven fylls med cirka 23 liter vatten. Efter kokning av trästavarna töms
autoklaven på trästavar och återstående vätska. Mängden vätska ut är då
cirka 13 liter vilket innebär att cirka 10 liter vätska har sugits upp av träs-
tavarna.

Under förförsöken upptäcktes att de trästavar som legat överst under kok-
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ningen hade lägre fuktkvot än de övriga stavarna. Fuktkvotsmätningar visade
att fuktkvoten låg på enbart 30 % mot övriga ca 80 %. Detta påvisade att
de inte legat helt under vatten. Under fortsatta kokningar var jag därför
noga med att autoklaven blev helt fylld med vatten vilket också gav trästa-
varna en jämnare fuktkvot. De stavar som legat överst under varje kokning
markerades ändå ifall de framöver skulle påvisa andra resultat än övriga.

De kokade trästavarna har en fuktkvot på cirka 80 % när de tas ur autoklaven.
Däremot iakttogs en viss fuktkvotsskillnad mellan stavar som kokats i 100
respektive 130 ◦C samt mellan björk och bok, se tabell nedan. (Fuktkvoten
uppmättes direkt efter uttag ur autoklaven.)

Försök Fuktkvot [%]
Bj (- - +) 82
B (+ + +) 75
B (- + -) 67
B (+ - -) 75

Där +/- inom paranteserna betyder hög/låg temp, tid och pH.

Tabellen visar att de stavar som kokats i 100 ◦C har en lite lägre fuktkvot
än stavar som kokats i 130 ◦C. Dessutom får björk en lite högre fuktkvot
än bok, Bj 100,16,b 81,7%. Detta resultat upplevs som märkligt då det i [4]
påstas att bok är ett starkt arbetande träslag medan björk är medelmåttigt
arbetande. Med arbetande menas i detta fall att volymändringar anpassar
sig till fuktändringar. Detta sker alltså med olika hastighet i olika träslag.
Varför fuktkvoten blir lägre vid kokning med låg temperatur beror säkert på
det låga åntrycket (som lägst 0.05 MPa) i jämförelse med ångtrycket som
erhålls vid hög temperatur (som högst 0.8 MPa). Ett lägre ångtryck innebär
att vattenmolekylerna inte tränger in i träet i samma grad som vid ett högre
tryck.

I väntan på att torkas i kammartork förvarades trästavarna utomhus. Detta
innebär att fuktkvoten hos trästavarna sjunker eftersom jämvikt eftersträvas
gentemot omgivningen som har en lägre fuktkvot, luftfuktighet. Ett antal
fuktkvotsmätningar genomfördes för att se vilket fuktkvot trästavarna hade
efter 1, 2 respektive 3 veckors förvaring utomhus, se tabell nedan.

Försök Antal veckor utomhus Fuktkvot [%]
Björk 130,16,b 1 48
Björk 100,30,b 2 21
Björk 130,30,n 3 27

Där 100/130 är temperaturen, 16/30 är tiden och b/n är basiskt respektive
neutralt vatten.

Varför Bj 130,30,n som förvarats 3 veckor utomhus har en högre fuktkvot
än de björkstavar som förvarats en vecka mindre beror säkerligen på att
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sistnämnda har kokats i högre temperatur, 130 ◦C, och därmet fått en högre
fuktkvot än de som kokats i 100 ◦C.

4.3 Torkning

Trästavarna som behandlats kräver en försiktig torkning ty deras fuktkvot
ligger mellan 26 till 80 %. Deras stora fuktkvotsvariation beror på att de
förvarats olika länge utomhus i väntan på torkning, som längst 3 veckor. På
Tarkett har man sen tidigare undersökt hur man torkar väldigt fuktigt trä
på bästa sätt och de kunskaper om torkning som torkexperterna på Tarkett
har har jag därför inte ifrågasatt. Trästavarna torkas i två steg. Först torkas
stavarna ner till 25-30 % fuktkvot, fibermättnadspunkten vilket tar cirka 14
dagar. De stavar som kokats sist kom in i denna tork en vecka senare än
övriga och kom därför endast ner till 40-45 % fuktkvot innan de flyttades
över till nästa steg i torkprocessen. Nu torkas stavarna ner till 6 % fuktkvot
genom tre faser; uppvärmningsfas, torkfas och konditioneringsfas vilket tar
cirka 13-14 dagar. Total torktid var alltså cirka 4 veckor.

4.4 Tillverkning brädor

De nu torkade stavarna avsynades okulärt och skeva stavar eller stavar med
synliga sprickor frånsorterades. Därefter hyvlades, ändkapades och itusåga-
des stavarna. På en stav blev det alltså två hyvlade stavar. Även här avsy-
nades stavarna okulärt och stavar med synliga sprickor (främst ändsprickor)
eller ej helt hyvlade ytor frånsorterades. Varför vissa ytor inte blivit helt
hyvlade beror på att staven varit skev eller för smal. För erhållet utbyte se
4.4.1 ”Utbyte”.

Vid tillverkningen av golvbrädor lades de kvarvarande stavarna i ett omlott-
mönster, tre i bredd, så att inte de tre radernas stavskarvar ska ligga i linje.
När inte tillräckligt med stav fanns till en bräda fylldes den ut med ekstav.
Efter mönsterläggning limmas och pressas stavarna samman med ribbmatta
och fanér på båda sidor, likt en sandwich, för att sedan sågas itu, putsas och
lackeras, se principiell figur 4.3. Lacken som användes var Proteco.

4.4.1 Utbyte

Det är viktigt att veta vilket utbyte man får vid denna process då det visade
sig att ett antal stavar blivit skeva eller fått sprickor och måste bortsorteras.
Därför noterades hela tiden hur många stavar som bortsorterades vid de olika
tillverkningsstegen.
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Figur 4.3: Tillverkning av golvbräda.

För björk visade det sig att hög temperatur ger ett lågt utbyte. Låg tem-
peratur ger ett bra utbyte, oavsett om tiden eller pH förändras. För bok är
resultaten inte lika entydiga men samma tycks gälla även här; hög tempera-
tur ger ett lägre utbyte. Slutsatsen blir därför att låga temperaturer krävs
för både björk och bok för att få ett bra utbyte.

Felkällor

Felkällor kan vara en för kritisk bortsortering d v s att stavar som ansågs
defekta eventuellt ändå var dugliga för brädtillverkning. Ibland visade det
sig nämligen att 5 stycken noterade defekta stavar som ändå användes för
brädtillverkning visade sig resultera i endast 2 stycken defekta stavar vid
avsyning av denna färdiga golvbräda. En annan felfaktor är att vissa siffror
är osäkra p g a visst strul vid noteringen.

4.5 Materialtester

De materialtester som utförts på de tillverkade brädorna har valts efter exa-
mensarbetets mål och direktiv d v s en helt genomfärgad mörkare stav med
god limbarhet och vidhäftning samt inga defekter såsom mögel och skevhet.
Dessutom utfördes ytterligare tester som ansågs vara av intresse vid denna
behandlingsmetod, nämligen brädornas hårdhet, pH, färgbeständighet i sol-
ljus, emission till omgivningen samt vätbarhet. Nedan följer en beskrivning
av hur de olika materialtesterna har genomförts, varför och vad resultaten
egentligen säger.

4.5.1 Ljusmätning

Vilken färgändring som har erhållits genom denna infärgningsmetod är själv-
klart av stort intresse. Därför valdes att mäta ljusheten hos de behandlade
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golvbrädorna för att på så sätt få ett värde att jämföra med. Ljusheten hos ett
material kan nämligen mätas med en särskild kamera, en CIE colour space-
mätare [7]. En hellängdsbräda från varje försök användes för mätning. Cirka
40 mätvärden per bräda uppmättes och medelvärdet beräknades. Därefter
beräknades den procentuella färgskillnaden mellan obehandlad och behand-
lad björk respektive bok. I figur 4.5.1 ses färgförändringsresultaten i procent
gentemot obehandlad björk och bok. I figurerna 4.5 och 4.6 ses verkliga fär-
gändringar. Tyvärr återges inte nyanserna helt korrekt. För kommentarer till
erhållna färgändringar se tabell 4.3.

Figur 4.4: Färgändring i % hos behandlad björk (vä) respektive bok (hö) gente-
mot obehandlad.

Resultaten visar att färgändringen för björk blir klart högre, cirka 40 % för
hög temperatur gentemot cirka 10 % vid låg. För bok gäller samma sak men
skillnaden är lite mindre, 40 % för hög temperatur gentemot cirka 20 % vid
låg. Även tiden har betydelse för färgändringen dock inte lika stor betydelse
som temperaturen. Längre tid ger större färgändring. Vad gäller pH så tycks
inte det ha någon betydelse för uppnådd färg.

Skattade effekter och samspel mellan faktorerna vad gäller
färgändring

Man kan uppskatta effekten av att exempelvis höja temperaturen vad gäl-
ler färgändringen. Jag har valt att undersöka faktorernas betydelse för just
färgändringsresultatet eftersom det är det mest väsentliga i mitt arbete. För
varje kombination av tid och pH har vi två observationer, en för hög och
en för låg temperatur. Var och en av dessa differenser ger en uppskattning
av effekten av att höja temperaturen i behållaren från 100 ◦ C till 130 ◦ C.
Medelvärdet av dessa differenser ger därför en skattning av temperaturens
genomsnittliga effekt. På samma sätt får man den genomsnittliga effekten
av att höja tiden och pH-värdet.
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Figur 4.5: Färgändring hos behandlad björk.

När man beräknar de olika huvudeffekterna kan man använda tecknen i den
tabell som beskriver försöksuppläggningen, se tabell 4.4. De olika effekterna
kan beräknas som en fjärdedelen av summan av försöksresultaten, vart och
ett taget med det tecken som beskriver hur respektive faktor har varierats,
se ekvation 4.1. y1,y2,y3,...,y8.

1
4
(−y1 + y2− y3 + y4− y5 + y6− y7 + y8) (4.1)

På samma sätt kan man även beräkna hur faktorerna samverkar. För det
tycks vara så att faktorerna temperatur och tid samverkar. I figur ses att
färgeffekten hos björk av att höja tiden är högre vid hög temperatur ((45-
31) och (43-36)) än låg temperatur ((14-10) och (15-11)).

Resultaten för björk visar tydligt vad gäller huvudeffekterna att det är en
höjning av temperaturen har störst effekt på färgändringen (26.5). En höj-
ning av tiden har en lägre effekt (7.25) och en höjning av pH har den lägsta
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Figur 4.6: Färgändring hos behandlad bok.

effekten (1.25). Det finns också en samspelseffekt mellan temperatur och tid
(3.25).

Resultaten för bok visar att en höjning av temperaturen har en störst effekt
på färgändringen (21.75). En höjning av tiden har en lägre effekt (4.75) och
en höjning av pH har den lägsta effekten (2.25). Största samspelseffekten
hos bok är temperatur och tid (4.75) och temperatur och pH (-4.75), där
den senaste har en negativ samspelseffekt.

Jämförs resultaten för björk och bok inses att bok inte påverkas lika mycket
som björk vad gäller höjning av temperatur och tid.

4.5.2 Ljushärdighetstest

När trä utsätts för solljus mognar det vilket kan innebära en färgförändring
till en mörkare färg men för värmebehandlat trä det motsatta, en lätt ljusare
färg, grånad. Detta är för Tarkett inte önskvärt. För att undersöka träbrädor-
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Försök Björk Bok
(- - -) Jämn färg Orangegul, jämn färg, grå skarvar
(+ - -) Fint brun och jämn -
(+ - -) - Fint brun
(- + -) Lite rosa, lite mörkare skarvar Orange, matt, vissa mörka skarvar
(- + -) - Gulorange, jämn färg, lite mörka skarvar
(+ + -) Mörkbrun, vissa mörkare stråk Väldigt mörkbrun
(- - +) Ljus m många grå skarvar Gulorange, grå skarvar
(- - +) Lite rosa, skimrande, mörka skarvar Mörk. Jämn färg
(+ - +) Ojämn färg, mörkare stråk Jämn färg
(- + +) Ljus, många mörka skarvar Gulorange, grå skarvar
(+ + +) Mörk, ojämn färg, vissa mörka stråk Väldigt mörk
(+ + +) Mörk m mörka stråk -

Tabell 4.3: Kommentarer till färgändringar som erhållits.

Tid pH T Tid×pH Tid×T pH×T T×Tid×pH y(Bj) y(B)
1 - - - + + + - 10 15
2 + - - - - + + 14 20
3 - + - - + - + 11 26
4 + + - + - - - 15 22
5 - - + + - - + 31 39
6 + - + - + - - 45 48
7 - + + - - + - 36 37
8 + + + + + + + 43 46
Bj 7.25 1.25 26.25 -1.75 3.25 0.25 -1.75
B 4.75 2.25 21.75 -2.25 4.75 -4.75 2.25

Tabell 4.4: Försöksmatris och skattade huvud- och samspelseffekter för fär-
gändringen hos behandlad björk (Bj) och bok (B).

nas ljushärdighet d v s hur beständiga de är i soljus användes en testmetod
utprövad på Tarkett. Metoden innebär att cirka 25 mm långa provbitar från
golvbrädor exponeras för UV-strålar i ett solarium i 4 timmar. Därefter un-
dersöks färgförändringen okulärt och ett betyg ges i skala 1-3, där 1 är bäst.
1 betyder knappt skönjbar färgförändring, 2 betyder synlig färgförändring,
3 betyder markant färgförändring. I figur 4.7 ses resultaten från färgbestän-
dighetstesterna och i figur 4.8 ses ett av resultaten från UV-testerna.

Resultaten visar att försöken med hög temperatur tycks ge bättre ljushär-
dighet för både björk och bok. Hur som helst är alla resultaten bra (inget
av försöken erhöll betyg 3), varvid faktorerna inte kan vägas mot varandra.

Felkällor
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Figur 4.7: Färgbeständighet hos björk (vä) respektive bok (hö). Betyg i skala
1-3, där 1 är bäst.

Figur 4.8: Resultat UV-test Bj 130,24,n CL. Bilden visar en knappt skönjbar
färgförändring, en mörkare nyans på träbitens högra sida.

Metoden som används kan ifrågasättas då helt vanliga solarielampor används
samt att ingen uppfattning finns hur länge dessa solarielampor håller.

4.5.3 Brinelltest, EN 1534

Hårdheten anger träets förmåga att sätta sig emot kvarstående formändring
genom en annan kropps inträngande. Hårdheten har alltså inget att göra med
träets hållfasthet eftersom hållfasthetstester drar eller trycker sönder ett ma-
terial. Hårdheten korrelerar dock ofta med tryckhållfastheten. För att mäta
golvbrädornas hårdhet användes Brinellmetoden. En kula med radien 10 mm
pressas mot golvbrädans yta med kraften 100 kg (50 kp/100 kp). Maxlasten
skall uppnås inom 15 sekunder, hållas under en period av 30 sekunder och
därefter reduceras till 0 inom ytterligare 15 sekunder. Intryckningsdiame-
tern avläses tvärs fiberriktningen med lupp med mm-skala. För att lättare
kunna avläsa intrycksdiametern används kalkerpapper som färgar ytan runt
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intrycket. Genom att dividera belastningen med ytan fås Brinellhårheten,
HB (kg/mm2), se ekvation 4.2.

HB =
2P

Π×D × (D −√D2 − d2)
(4.2)

där D= kulans diameter (10 mm).

där P= maxkraft i kg (100 kg).

där d= intrycksdiametern i mm.

På varje golvbräda genomförs cirka 30 stycken intryck, cirka tre intryck per
stav, vartefter medelvärdet beräknas. I figur 4.9 ses resultaten från hårdhets-
mätningarna.

Figur 4.9: Hårdhet i HB hos behandlad björk respektive bok.

Vid hårdhetsmätning av obehandlad björk och bok erhölls resultatet 3.0
för björk och 3.4 för bok. Dessa värden stämmer inte överens med Tarketts
hårdhetsvärden för samma material där hårdheten för björk är 2.2 och för
bok 3.8. Eftersom jag har utfört alla hårdhetsmätningar på samma sätt anser
jag det vara bäst att använda mina resultat från obehandlad björk och bok
för hårdhetsjämförelse mellan obehandlad och behandlad golvbräda. Vid en
sådan jämförelse ses att hårdheten för björk inte har blivit försämrad förutom
för kok (+ + -), d v s hög temperatur, lång tid och lågt pH. Vad gäller
behandlad bok så får den högre hårdhet än obehandlad. Dock ej kok (+ + -)
vilket även gav sämre resultat för björk. Vid inbördes jämförelse av resultaten
ses för björk att hög temperatur ger lite sämre hårdhet men för bok kan
någon sådan slutsats inte dras. Inga inbördes slutser kan heller dras vad
gäller tid eller pH. Däremot erhålls markant sämre hårdhet för just (+ + -),
varvid det tycks vara så att faktorerna samspelar vad gäller hårdheten.

Felkällor
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Brinell-metoden är inte invändningsfri. Det är svårt att mäta intrycksdia-
meterna på grund av att intryckningen inte blir helt cirkelformad och att
konturerna inte blir skarpa [1]. Hårdheten är beroende på fuktkvoten. Hög-
re fuktkvot ger mjukare trä och därmet lägre HB. I mitt fall utförs alla
hårdhetsmätningar på färdiga brädor d v s de har en fuktkvot på 6-8 %.
Referensbrädorna hade också denna fuktkvot vilket innebär att fuktkvoten
inte är någon felkälla vad gäller hårdheten.

4.5.4 Limbarhetstest

Slitskiktets limbarhet gentemot ribbmattan, brädans mittdel, testas direkt
efter tillverkning. Med stämjärn och hammare slås en del av slitskiktet bort.
Brottytan studeras för bedömning om det i första hand är lim- eller träbrott
som uppstått vartefter brädan betygsätts efter mängden träfibrer från ribb-
mattan som fastnat på slitskiktet eller tvärt om. Ju mer fibrer som fastnat
desto bättre eftersom limmet då har fäst ribbmattan och slitskiktet ordent-
ligt. Om slitskiktet lossnar med en fin bibehållen yta tyder det på dålig
limbarhet. I figur 4.10 samt tabellen nedan ses limbarhetsresultaten från
försöken enligt principen för flerfaktorförsök samt förförsöken.

Figur 4.10: Limbarheten hos behandlad björk (vä) respektive bok (hö). Betyg
ges i skala 1-10 där 10 är bäst.

Försök Limresultat [skala 1-10]
Bj1 130,24,n 5.5
Bj2 130,24,n 3.5
Bj3 130,24,n 4
Bj1 130,24,s 3.5
B1 130,24,n 6.5
B2 130,24,n 8
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Där B=Bok, Bj=Björk, 130=temperaturen, 24=tid i timmar, n/s=neutralt/surt
vatten.

Det man kan säga om resultaten är att det ligger vid gränsen för godkänt, 7.
De limtester som togs från förförsöken visar på sämre resultat, cirka 5, än de
från flerfaktorförsöken, cirka 7. Denna skillnad upplevs som märklig eftersom
försöken är kokade på liknande sätt. Vad skillnaden beror på är osäkert men
en förklaring kan vara att testerna togs av två olika personer; en som gjorde
limtester för förförsöken och en som gjorde de övriga. Möjligen var den första
mer kritisk? Båda personerna var däremot överens om att det var svårt att
utföra limtesterna för att flera av stavarna var spröda och inte uppförde sig
normalt. Att bedöma resultaten kritiskt känns mer korrekt och därför utgår
min resultatanalys från de sämsta resultaten, cirka 5, vilket är ett dåligt
resultat eftersom gränsen för godkänt ligger vid 7. Inbördes är resultaten
från flerfaktorförsöken väldigt lika och det går inte att utröna vilka nivåer på
de olika faktorerna som ger bäst limbarhet. Åtgärder för att uppnå bättre
limbarhet skulle vara längre presstid vid tillverkningen av brädorna. Men,
ett limresultat beror på flera faktorer vilka utreds i följande stycken.

Limresultatet, vidhäftningen, beror på mekanisk förankring, molekylära (fy-
siska) attraktionskrafter och uppkomsten av kemiska bindningar mellan träet
och limmet. Limmet som sprids på en träyta sugs in i träets öppna porer där
det stelnar och fäster i träet. Vattenlösliga limmer tränger inte enbart in i
träets öppna celler utan även i cellväggen, mellan mikrofibrillerna, och därför
uppstår fler ställen där limmet kan fästa. Den största orsaken till vidhäftning
anses vara bildandet av molekylär attraktion (Van der Waal bindningar och
hydroxyl-bindningar) mellan träet och limmet. Vidhäftningen beror också på
polariteten, den elektriska dragningskraften, mellan träet och limmet varvid
de båda materialen måste vara polära [17].

Det finns flera faktorer som påverkar vidhäftningen; träets yta, träets vätbar-
het av limmet, träets fuktkvot, träets pH m m. I mitt fall är de behandlade
trästavarnas fuktkvot inget som skiljer från obehandlade som ju har bra
limbarhet. Däremot kan mina trästavars vätbarhet, yta eller pH vara an-
norlunda och därför orsaka en sämre limbarhet. Vad gäller träets yta så är
det viktigt med en perfekt kontakt mellan ytorna som skall limmas för att
på så sätt kunna skapa molekylär attraktion. Detta betyder att ytorna skall
vara jämna och rena. Damm, fukt och smuts hindrar bildandet av starka
bindningar. Därför ska ytan hyvlas strax innan limning. Sågade ytor är van-
ligtvis ojämna, de har avsågade fibrer, hindrar bra kontakt, orsakar lokala
spänningskoncentrationer och slukar mer lim. Putsning har också en oför-
delaktig effekt, utom vid ytbehandling av exempelvis överhettad fanér från
torkning där en lätt putsning kan vara fördelaktig [17].

Vätbarheten påverkas av flera faktorer som relaterar till limmet (dess yt-
spänning, temperatur och viskositet) men även träet (densitet, porositet,
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pH, extraktiver). Trä med låg densitet d v s hög porositet, väter bättre,
medan extraktiver i stora mängder har motsatt effekt. Vätbarheten påver-
kas också av ytans renhet. Till exempel orsakar slöa verktyg överhettning
på träet, träet ”brinner”, dess yta hårdnar. När man torkar fanér vid höga
temperaturer, högre än 160 ◦C, orsakar detta reduktion av deras vätbarhet.

Träets vätbarhet mäts som kontaktvinkeln mot träytan. Denna vinkeln skall
vara nära 0 för att ge bästa möjliga bindning, se figur 4.11. Denna metod
fanns dock inte tillgänglig och jag valde därför att göra en mindre exakt
undersökning av vätbarheten, se "Vätbarhetstest", nedan.

Figur 4.11: Mätning av kontaktvinkel mot träytan, sid 330 [17].

Vätbarhetstest

Mätmetoden som användes för att mäta trästavarnas vätbarhet är inte stan-
dardiserad. Testet utfördes för att ge indikation på det behandlade träets
vätbarhet jämfört med obehandlat. Min föraning var att den hade blivit för-
sämrad eftersom limbarheten visat sig dålig. En droppe vatten droppas på
träytan. Med tidtagarur mäts hur lång tid det tar för vattendroppen att
absorberas av träet vartefter ett tidsmedelvärde beräknas. Hur droppen har
spridit sig på träytan markeras med markörpenna. I tabell 4.5 ses resultat
från en jämförelse av vätbarheten mellan obehandlat och behandlat trä varav
det behandlade träet är från förförsöken. I figur 4.12 ses vätbarhetsresultaten
för flerfaktorförsöken och i tabell 4.5 ses vätbarhetsresultaten på obehandlat
trä samt ytterligare några försök.

En relativt stor tidskillnad står att finna mellan de obehandlade och behand-
lade brädorna. Likaså skiljer sig storleken på ytan på vilket vattnet spred sig.
På de obehandlade brädorna spred sig vattnet snabbt och på en stor yta, me-
dan hos de behandlade brädorna låg vattnet kvar just likt en vattendroppe
och absorberades sakta in i träet. Detta påvisar att de behandlade brädor-
na har sämre vätbarhet än de obehandlade. Varför de behandlade brädorna
har dålig vätbarhet beror på att de inte längre binder vatten lika bra som
innan. Att vattnet inte binds lika bra måste bero på att cellulosans och hemi-
cellulosans kedjor där vattnet normalt binder antingen är förstörda eller har
nedsatt förmåga att binda vatten. Hemicellulosan vet vi sedan tidigare, se 3.3
”Kemisk nedbrytning”, bryts ned under värmebehandlingen, varvid mäng-
den hemicellulosa minskar. Vedcellernas porer kan även ha slutit sig varvid
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Figur 4.12: Vätbarheten i sekunder hos behandlad björk (vä) respektive bok
(hö).

Försök Tid [min]
Bj obehandlad 1.43
Bj1 130,24,n 10.87
Bj2 130,24,n 6.45
Bj 130,24,s 8.58
B obehandlad 1.60
B1 130,24,n 4.05
B2 130,24,n 6.73

Tabell 4.5: Resultat vätbarhet för obehandlad björk och bok samt någ-
ra förförsök. B=Bok, Bj=Björk, 130=temperaturen, 24=tid i timmar,
n/s=neutralt/surt vatten.

transport av vatten in till träet inte är möjlig. Jämförs resultaten för de
behandlade träbrädorna från flerfaktorförsöken inbördes, se figur 4.12, är de
tydliga; hårdare behandlad trästav får lägre vätbarhet än mildare behandlat,
vad gäller temperatur. Detta gäller för både björk och bok.

Åtgärder för en bättre limbarhet kan vara putsning av träets yta, längre
presstid eller lägre viskositet hos limmet som används. Att just värmebe-
handlat trä kräver längre presstid för att få limfogarna att hålla minns jag
att jag läst i en artikel. Tyvärr har jag inte uppgifter om vilken artikel det
var.

Felkällor

Felkällor vid vätbarhetstesterna är mängden vatten som droppades ut. Jag
försökte droppa lika stora droppar hela tiden, men det var inte helt lätt varför
detta måste tas upp som en felkälla.
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Försök pH
Bj 130,24,s 3.29
Bj 100,24,n 4.86
Bj 130,24,b 4.19
B 100,24,n 4.92

Tabell 4.6: Resultat pH-mätning. Där B=Bok, Bj=Björk, 100/130=tempera-
turen, 24=tid i timmar, n/s/b=neutralt/surt/basiskt vatten.

Träets pH

Limbarheten mellan slitskikt och ribbmatta beror delvis på träets pH. Ett
pH över 6 ger ett dåligt limresultat. Limmet som Tarkett använder är ett
karbamidlim med lågt pH. Dess låga pH beror på dess härdare som har
just ett lågt pH. Om träets, slitskiktets, pH är för högt måste mer härda-
re tillsättas för att sänka limmets pH eller så måste presstiden ökas. Enligt
Per-Olov Sandbakken [18], ger ett pH >6 hos slitskiktet ett dåligt limresul-
tat. Eftersom mina behandlade brädor uppvisade försämrad limbarhet, se
”Limbarhetstest”, och då träets pH värde är en faktor som är betydande för
ett bra limresultat valde jag därför att undersöka några av de behandlade
trästavarnas pH.

Testmetoden innebär att 5g trä blandas med 45 g destillerat vatten. Bland-
ningen får stå i minst 4 timmar (mina prover stod i 24 timmar). Vattnet
luckrar upp träbitarna och färgar vattnet. Vattnets pH mäts sedan med en
pH-meter, CG-840.

De stavar som valdes ut hade kokats med neutralt, surt och alkaliskt vatten.
Resultatet från pH-testet ses i tabell 4.6.

Resultaten visar att alla uppmätta pH-värden ligger inom gränsen för det
pH som krävs för ett bra limresultat. Resultaten visar också att pH-värdet i
träet påverkas av vattnets pH som de kokas i, vilket gäller för björkstavar som
kokats i surt vatten och som får ett klart lägre pH-värde än de som kokats i
neutralt eller basiskt vatten. Behandlad bok i neutralt vatten gav det högsta
pH-värdet på 4.92. Hur högt pH som erhålls för bok vid kokning i basiskt
vatten är inte utrett. pH-värdet för obehandlad björk ligger mellan 4.3 till
5.7, [19]. pH-värdet för obehandlad bok ligger mellan 5.3 till 6.05, [19]. Det
tycks därför vara så att träets pH sjunker vid infärgningsprocessen, oavsett
vattnet pH. Slutsatsen kan dras att det inte är trästavarnas pH värdet som
orsakar försämrat limresultat.

Felkällor

En felkälla vid pH-mätningen är trästavarnas höga men olika fuktkvot. Exakt
vilken fuktkvot de hade vid mätning finns ingen vetskap om förutom att de
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förvarats utomhus i cirka 1-2 veckor efter att de behandlats. Hög fuktkvot
d v s mer vatten neutraliserar pH. Hur mycket detta påverkade resultatet
är osäkert. En annan felfaktor kan vara att trästavarna har kokats i olika
temperaturer. Hur mycket temperaturen påverkar resultaten är ej känt.

4.5.5 Gitterrits, ISO 2409

Detta är en testmetod som undersöker lackens vidhäftning mot träet. Ett
särskilt verktyg används för att rispa brädans yta, och själva rispningen ut-
förs 45 grader mot träets fiberriktning, se figur 4.13. Därefter tejpas en bit
tejp parallellt med den rispade ytan som sedan dras bort med en vinkel på
cirka 60 grader. Ytan undersöks och lacksläppet klassificeras i en skala mel-
lan 0 till 5, där 0 är bäst. Totalt genomförs nio tester per bräda vartefter ett
medelvärde beräknas. En viss CEN-standart för fanérgolv kräver ett gitter-
värde på <2 för att golvbrädan skall godkännas. Detta gäller tills vidare ännu
inte för parkettgolv med slitskikt på mer än 2,5 mm tjocklek. I figur 4.14 ses
resultaten från gittertesterna.

Figur 4.13: Hur brädan rispas. Pilen indikerar fiberriktningen.

Figur 4.14: Gitterresultat för behandlad björk (vä) respektive bok (hö).

43



Resultaten visar att både behandlad björk och bok klarar gränsen för god-
känt. Däremot ligger (+ + -) (temp, tid, pH) i farozonen. Tydligt för både
björk och bok är att sämre gitterresultat fås för försöken med hög tempe-
ratur. Men, det framgår dock efter noggrannare undersökning av brottytan
att det inte rör sig om lacksläpp utan fibersläpp, fiberkollaps, d v s det är
inte enbart lacken som följer med tejpbiten utan även trämaterial, fibrer. Se
figur 4.15. Gittertestet och tejptestet är utformade för att undersöka vidhäft-
ningen mellan lacken och slitskikt. Om lacken släpper från träet visar det
på dålig vidhäftning. Men, då träets fibrer även följer innebär det något an-
nat. I detta fall säger resultaten enbart att vidhäftningen mellan lacken och
träet är bättre än träets egen hållfasthet. Hur bra eller dålig vidhäftningen
är går därför inte att säga. Gittertestmetoden har inte används på Tarkett
tidigare och då resultaten var något förbryllande valdes att även genomföra
reptest vilket är en testmetod som har använts på Tarkett länge och som
också undersöker vidhäftningen mellan lack och trä. Se 4.5.7 ”Reptest” för
beskrivning av metoden och resultaten från denna.

Figur 4.15: Resultat gittertest.

Åtgärder

Orsaken till de speciella gitterresultaten kan vara en försämrad hållfasthet.
Detta har dock inte bevisats genom att göra dragprovstester. Ett sådant
test skulle eventuellt visa att brottgränsen för träet blivit försämrad vad
gäller draghållfastheten tvärs fiberriktningen ty det är den som utsätts vid
dessa gittertester. Åtgärd gentemot detta är att använda låg temperatur vid
kokning eftersom det inte försämrar hållfastheten lika mycket.

Det kan dock finnas ytterligare en förklaring till varför det sker fibersläpp; att
lacken har fått en annan vidhäftning pga träet ojämna yta. Vid undersökning
av träets putsade yta i mikroskåp uppdagades att ytan är mer ojämn för
en behandlad stav jämfört med en obehandlad. Detta kan göra att lacken
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vidhäfter på ett annat sätt. Samma förklaring gäller här som för en god
limbarhet dvs att en ojämn yta har avhuggna fibrer som sticker upp och
förhindrar bra kontakt, orsakar lokala spänningskoncentrationer samt slukar
med lack. I detta fall så pressas ju inte träet samman med annat trä som
vid limning utan den läggs på med ridåvals, men lacken kan ju ändå fästa
olika mycket på ytan. På vissa ställen kan lacken ha fäst riktigt bra varvid
den rycker med sig fibrer vid dessa tester. Åtgärd gentemot ojämn yta är att
putsa ytan ytterligare innan lackning.

Vilken av förklaringarna, försämrad hållfasthet eller förändrad vidhäftning,
som är den rätta vet jag inte utan det måste undersökas vidare.

4.5.6 Tejptest

För att undersöka hur bra lacken fäster, vidhäfter, på det behandlade träet
används ytterligare en testmetod, men denna är till skillnad från gittertestet
utformad och beprövad på Tarkett. Testmetoden efterliknar de påfrestningar
som nyinlagda golv utsätts för då hantverkare tar bort tejpremsor som tejpat
fast golvpapp för att skydda golvet mot andra arbeten i rummet, exempelvis
målning. 17-19 stycken tejpremsor av typ byggtejp ”Tesa 4357-17” tejpas
tvärs över en fullängdsbräda vid dess stavskarvar. Efter cirka två timmar
avlägsnas 2-3 stycken tejpremsor. Om lacksläpp uppstår avbryts testet. Är
allt ok väntar man till nästa dag och avlägsnar ytterligare några tejprem-
sor. Proceduren fortsätter på samma sätt i 4-6 dygn. Den sista dagen dras
kvarvarande remsor bort. Om lacksläpp sker någon gång under tidsinterval-
let innebär det icke godkänd vidhäftning. Resultaten från tejptesterna ses i
figur 4.16.

Figur 4.16: Tejpresultat för behandlad björk (vä) respektive bok (hö).

Resultaten visar att alla prover blev godkända utom Björk (+ - -). Två kok
genomfördes med dessa nivåer men endast det ena av dessa får IG. Detta gör
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det svårt att utvisa om det verkligen betyder något. Tester som utfördes på
förförsöken visade på sämre resultat med tre icke godkända bräder. Men, det
framgår efter noggrannare undersökning av brottytan att det inte rör sig om
lacksläpp utan fibersläpp, fiberkollaps, d v s det är inte enbart lacken som
följer med tejpbiten utan även trämaterial, fibrer. Se figur 4.17. Tejptestet
är utformade för att undersöka vidhäftningen mellan lack och slitskikt. Om
lacken släpper från träet visar det på dålig vidhäftning. Men, då träets fibrer
även följer innebär det något annat. I detta fall säger resultaten enbart att
vidhäftningen mellan lacken och träet är bättre än träets egen hållfasthet.
Hur bra eller dålig vidhäftningen är går därför inte att säga.

Figur 4.17: Resultat tejptest Bj 130,24,s.

Åtgärder

Orsaken till de speciella tejpresultaten kan vara en försämrad hållfasthet.
Detta har dock inte bevisats genom att göra dragprovstester. Ett sådant
test skulle eventuellt visa att brottgränsen för träet blivit försämrad vad
gäller draghållfastheten tvärs fiberriktningen ty det är den som utsätts vid
dessa tejptester. Åtgärd gentemot detta är att använda låg temperatur vid
kokning eftersom det inte försämrar hållfastheten lika mycket.

Det kan dock finnas ytterligare en förklaring till varför det sker fibersläpp; att
lacken har fått en annan vidhäftning pga träet ojämna yta. Vid undersökning
av träets putsade yta i mikroskåp uppdagades att ytan är mer ojämn för
en behandlad stav jämfört med en obehandlad. Detta kan göra att lacken
vidhäfter på ett annat sätt. Samma förklaring gäller här som för en god
limbarhet dvs att en ojämn yta har avhuggna fibrer som sticker upp och
förhindrar bra kontakt, orsakar lokala spänningskoncentrationer samt slukar
med lack. I detta fall så pressas ju inte träet samman med annat trä som
vid limning utan den läggs på med ridåvals, men lacken kan ju ändå fästa
olika mycket på ytan. På vissa ställen kan lacken ha fäst riktigt bra varvid
den rycker med sig fibrer vid dessa tester. Åtgärd gentemot ojämn yta är att
putsa ytan ytterligare innan lackning.
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Vilken av förklaringarna, försämrad hållfasthet eller förändrad vidhäftning,
som är den rätta vet jag inte utan det måste undersökas vidare.

4.5.7 Reptest

Detta är en intern testmetod på Tarkett. Från början var tanken att enbart
gittertest och tejptest skulle användas för att undersöka vidhäftningen, men
då dessa tester gav resultat som testmetoderna inte är utformade för, valdes
även denna testmetod.

Med hjälp av en särskilt repmaskin repas golvbrädan. Trycket som anläggs
ökar allt eftersom. Var den synliga repan uppkommer mäts upp och efter
omräkning ges resultat på vilket tryck brädan klarar av innan synlig repa
uppstår. Tarkett har riktvärden på vilket tryck deras golv minst måste klara.
Genom att hälla indikatorbläck på brädan ses även var genombrott ner till
slitskiktet sker (genom lacken). Gränsen för godkänt ligger på 2.0 för synlig
repa och 2.6 för genomgående oavsett träslag. I figur 4.18 ses resultaten från
reptesterna. Resultaten visar att alla försöken klarar gränsen för godkänt vad

Figur 4.18: Represultat för björk (vä) respektive bok (hö).

gäller synlig repa, däremot klarar vissa försök inte gränsen för genomgående
repa och dessa är björk (+ + +), (- + +), (- - -) och bok (- - +), (- + +),
(temp, tid, pH). Men trots detta anser Vivianne Hörman, materialtestare på
Tarkett, att alla försöken ändå är godkända.

4.5.8 Klimattest, EN 1910

De golv som Tarkett säljer måste kunna tåla olika klimatförändringar och
därför använder Tarkett en standardiserad testmetod som motsvara verkli-
ga klimatförändringar, årstider. Testmetoden utsätter träbrädorna för olika
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luftfuktigheter vartefter brädans kupighet samt längd- och breddförändring
uppmäts. Testet tar totalt 10 veckor att utföra. I mitt fall fanns inte denna tid
tillgänglig och en mindre exakt variant av klimattest valdes att genomföras
som enbart tar tre veckor i anspråk, se nedan.

Utrustning: 3 stycken 500 mm långa provbitar samt tre olika klimatrum
som efterliknar olika årstider; 30, 50 och 80 % +/- 2 % RH och temperatur
23 ◦C +/- 1 ◦. I dessa klimatrum (1, 2 och 3) konditioneras provbitarna i
vardera tre veckor.

Kontrollförfarande: Provbitarna ströas och läggs i klimatrum 3. Efter 1
vecka mäts kupighet längs- och tvärs, samt provbitens längd och bredd. Där-
efter placeras de tre provbitarna i var sitt klimatrum; 1, 2 och 3. Efter 3
veckor i klimatrummen mäts bitarna igen och deras procentuella bredd- och
längdförändring noteras samt deras nuvarande kupighet längs- och tvärs. För
Tarkett är det viktigt att deras golvbrädor inte är skåliga tvärs brädan och
det är därför främst detta värde som är viktigast. (Golvläggarna anser att en
något kupig golvbräda är bättre att lägga än en skålig.) För godkänt klimat-
prov krävs att kupigheten ligger inom intervallet -0,5 till 0,5 mm. Detsamma
gäller den procentuella längd- och breddförändringen som måste ligga inom
-0,5 till 0,5 %. Resultaten från uppmätning av kupighet tvärs ses i figur 4.19
och 4.20. Övriga resultat ligger i bilaga 5 ”Resultat klimattester”.

Resultaten från klimattesterna ser mycket bra ut. Alla försök ligger inom
intervallet -0,5 till 0,5 mm förutom tre försök; kupighet längs för Bj (+ + +),
Bj (- - +) och B (- - -) där (temp, tid, pH). Att klimatresultaten är bra
måste hänga ihop med att vätbarheten blivit försämrad, d v s träet kan inte
binda vatten i samma utsträckning som tidigare, vilket i sin tur gör att de
inte sväller i samma grad mot obehandlat trä. Vad gäller krympning så kan
motsatt effekt ha uppstått; att träet heller inte kan avge vatten i samma
utsträckning mot tidigare.

Resultaten för björk visar att provbitarna sväller vid tre veckors behand-
ling i 80 % RH; längsmed cirka 0.10 % och i bredd cirka 0.15 %. Detta gör
naturligtvis att provbitarna blir mer kupiga; cirka 0.17 mm längs och cirka
0.11 mm tvärs. Vid behandling i RH 50 % händer inte mycket vilket också
är önskvärt. Längd- och breddförändringen ligger på cirka 0.02 % och ku-
pigheten ökar tvärs med cirka 0.025 mm och minskar längsmed med cirka
-0.0075 mm. Vid behandling i RH 30 % krymper provbitarna. Längd- och
breddförändringen ligger mellan -0.02 och -0.08 %. Kupigheten ökar längs-
med med cirka 0.06 mm och minskar tvärs med cirka -0.06 mm.

Resultaten för bok visar att provbitarna sväller vid behandling i 80 % RH;
längsmed cirka 0.10 % och i bredd cirka 0.23 %. Kupigheten längsmed varie-
rar mellan -0.52 mm och 0.94 mm, där minusresultaten är anmärkningsvärt.
Kupigheten tvärs var kring cirka 0.13 mm. Vid behandling i RH 50 % händer
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Figur 4.19: Resultat klimattester, kupighet tvärs, för behandlad björk.

inte mycket vilket också är önskvärt; längdförändringen ligger på cirka 0.02 %
och breddförändringen ligger på cirka 0.04 % och kupigheten tvärs varierar
mellan -0.26 och 0.12 mm kupigheten längsmed liggar kring 0.013 mm. Vid
behandling i RH 30 % krymper provbitarna. Längd- och breddförändringen
ligger mellan -0.05 och -0.11 %. Kupigheten varierade längsmed mellan -0,71
till 0.20 mm. Kupigheten tvärs varierar mellan -0.29 till 0.15 m.

Inbördes går det inte att urskilja resultaten från de olika försöken, d v s det
går inte att avgöra vilka faktorer som har positiv eller negativ inverkan på
rörelser vid klimatförändringar.

4.5.9 Emissionsanalys

Alla trägolv emitterar mätbara mängder flyktiga organiska ämnen VOC (Vo-
latile Organic Compounds) som kan påverka inomhusluftens kvalitet och or-
saka obehag i form av irritation och lukt. Lågemitterande golv efterfrågas
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Figur 4.20: Resultat klimattester, kupighet tvärs, för behandlad bok.

i en strävan att bygga sunda hus [20]. Utsläpp av flyktiga organiska äm-
nen (VOC) får vara maximalt två gram per kvadratmeter golv, vissa trägolv
undantagna [21].

Just värmebehandlat golv påstås ha en relativt hög halt av emitterande fur-
fural som är giftig för människan på olika sätt; irriterande för ögon, hud och
vid inandning. Den höga halten furfural uppmäts när golven är nytillverkade
men emissionsgraden sjunker sedan snabbt. Efter 28 dagar har den sjunkit
väsentligt. Furfuralemissionen påstås vara lägre för material som behandlats
hårdare, med mörkare färg.

På grund av det ovan beskrivna fann jag det intressant att undersöka mäng-
den emitterad VOC och eventuell furfural från trä som behandlas enligt
infärgningsmetoden. Tre prover skickades därför på emissionsanalys till Tar-
ketts laboratorium i Ronneby. Analysen utfördes av Eva Svensson. Provbi-
tarna putsades innan analys för att få bort lacken samt täcktes genast med
plastfolie för att förhindra emission innan testerna skulle utföras. Med lack
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Försök VOC furfural alfa-pinen 3-karen ättiksyra myrsyra
Bj obeh. 240 - 20 23 1 0.3

Bj 130,24,s 120 9 2 - 14 2
Bj 130,24,n 130 3 - 6 9 0.5

Tabell 4.7: Resultat emissionsanalys, där VOC anges i µg/m2h och där
de emitterade ämnena anges i % av den totala mängden VOC. Bj=Björk,
130=temperaturen, 24=tid i timmar, n/s=neutralt/surt vatten.

emitteras inte alls samma mängder VOC men jag var inte intresserad av
det korrekta slutvärdet utan främst en jämförelse mellan obehandlat och
behandlat trä. Björk valdes för att detta var det material som jag hade till-
gång till vid detta tillfälle. Metoden för bestämning av den totala mängden
VOC innebär att emissionen från golv uppmäts och med hjälp av gaskroma-
tografi och masspektrometri går det att känna igen hundratals ämnen och
bestämma deras halter i luften. Från de flesta materialytor frigörs hela tiden
mycket små mängder av ämnen som förångas till omgivande luft. Dels är det
frågan om ämnen som fångats in av ytan och som sedan åter lämnar den,
dels är det föreningar som härrör från materialet självt [22]. Resultatet från
emissionsanalysen ses i tabell 4.7.

Resultaten visar att mängden VOC ligger klart under den maximala gränsen
på 2 gram per kvadratmeter golv. Vad gäller vilka ämnen det är som emitte-
ras visar resultaten att den obehandlade björken varken emitterar furfural,
ättikssyra eller myrsyra. Det gör däremot de två behandlade björkprovbi-
tarna. Att just ättikssyra och myrsyra emitteras bekräftar vad som skrivits i
mitt teorikapitel; att det är främst ättikssyra men även till viss del myrsyra
som utsöndras vid infärgningsmetoden. Resultaten visar även att den björk
som kokats i syra emitterar högre halt av ättikssyra och myrsyra än den
som kokats i neutralt vatten. Detta bekräftar även här det som beskrivits i
teorikapitlet; att behandling i syra påskyndar nedbrytningsprocessen varvid
mer ättikssyra bildas. Vad gäller halten furfural som ligger mellan 3 och 9 %
så kan jag inte bedöma om detta är ett högt eller lågt värde. Alfa-pinen och
3-karen som utsöndras från den obehandlade björken är båda monoterpener,
extraktivämnen. Just färskt trä kan avge terpener som kan verka allergifram-
kallande varvid trävirke i inomhusmiljöer ska vara ytskiktsbehandlat för att
bromsa avgivningen av terpener. Detta är också golvbrädorna normalt, men
jag valde som sagt att putsa bort lacken för att kunna jämföra emissionen
mellan obehandlat och behandlat trä.
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Försök Färgändr. Utbyte Hårdhet Vätbarhet
Bj (+ - -) 32 75 2.96 203
Bj (+ - -) 31 44 2.97 114
Bj (- - +) 12 89 2.96 30
Bj (- - +) 12 84 3.42 39
Bj (+ + +) 45 56 2.88 141
Bj (+ + +) 41 53 2.77 212
Bj1 130,24,n 32 - 2.60 652
Bj2 130,24,n 34 - 2.56 387
Bj3 130,24,n 39 84 2.79 300
Bj1 130,24,s 34 - 2.55 515
Bj2 130,24,s 40 88 2.36 108
B (+ - -) 39 63 3.97 210
B (+ - -) 40 7 4.29 744
B (- + -) 19 80 3.83 15
B (- + -) 22 64 4.26 68
B (- - +) 18 50 3.87 16
B (- - +) 35 38 4.61 687
B1 130,24,n 34 - 3.80 243
B2 130,24,n 34 - 3.40 404
B3 130,24,n 40 77 4.06 300

Tabell 4.8: Resultat repeternoggrannhet. Där B=Bok, Bj=Björk, (temp, tid,
pH), 100/130=temperaturen, 24=tid i timmar, n/s=neutralt/surt vatten.

4.6 Repeternoggrannhet

Infärgningsmetodens repeternoggrannhet undersöktes genom att ett antal
försök upprepades. Dessutom genomfördes några av förförsöken upprepade
gånger och deras resultat tas därför också med i utredningen om metodens
repeternoggrannhet. På så sätt kan erhållen färgändring jämföras samt er-
hållna materialegenskaper. Jag har valt att redovisa resultat som är väsentli-
ga såsom utbytbarheten eller resultat där många mätningar har gjorts varvid
resultaten är mer jämförbara än resultat där enbart ett mätvärde finns. Se
tabell 4.8.

Tabellen visar att repeternoggrannheten över lag är bra, speciellt vad gäller
färgändring. Det finns dock ett par undantag; B (- - +) vars färgändring
skiljer sig markant samt B (+ - -) vars utbyte och vätbarhet skiljer sig.
Varför dessa kok erhållit så olika resultat är oklart.
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Kapitel 5

Andra infärgningsmetoder

Det finns en del andra infärgningstekniker som på ett eller annat sätt färgar
trä. Oftast tycks dock den uppkomna färgen vara en bieffekt där syftet har
varit att åstadkomma något annat, vanligtvis dimensionsstabilisering. Den
uppkomna färgen har alltså inte varit ett medvetet mål med tekniken. I bilaga
”Infärgningstekniker” beskrivs ett flertal tekniker. Jag har valt att inte ha
med dessa i rapporten då jag inte tycker de tillför så mycket. Däremot finns
det vissa aspekter i dessa metoder som är intressanta och dessa beskrivs
härnäst.

För s k FWD, värmestabilisering, se bilaga ”Värmestabilisering, FWD”, vars
processbetingelser liknar infärgningsmetoden står skrivet att denna metod
förutom dimensionsstabilisering infärgar trä i olika bruna nyanser. Behand-
lingen medför en nedbrytning av träsubstans som medför att träets förmå-
ga att kapillärt suga upp vatten ökar. Detta faktum stämmer inte överens
med vad som sker i infärgningsmetoden där vätbarheten istället försämras.
Däremot så beskrivs också att den termiska nedbrytningen av hemicellulosa
medför dramatiska formändringar hos tunnare dimensioner av björk. Liknan-
de beteende iakttogs vid infärgningsmetoden där vissa av trästavarna blev
skeva, och troligen fungerar metoden inte för tunnare dimensioner. Det står
även skrivet att befintligt syre under processen troligen bidrar till att träets
hållfasthet försämras något som även kan gälla för infärgningsmetoden.

För den s k Royal-processen, se bilaga ”Royal-processen”, som är en im-
pregneringsmetod med Cuprinol och temperatur på 80◦C, står skrivet att
processen ger träet en utmärkt fuktavvisande förmåga. Men, träet blir svår-
limmat och vid behandling av tunnare material finns risk för deformation.
Dessa resultat stämmer överens med uppvisade resultat från infärgningsme-
toden.

Vid behandling med Furfurylalkohol, se bilaga ”Furfurylalkohol - Furfurylering”,
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får träet en mörkbrun nästan svart färg, god dimensionsstabilitet och vat-
tenavvisande effekt. Hårdheten förbättras och böjhållfastheten ökar något.
Däremot så försämras limbarheten varvid det står att ett mer sofistikerat lim
än vanligt karbamidhartslim krävs för limning av furfurylalkoholbehandlat
trä. Vidare står det skrivet att E-modulen ökar. Detta upplevs som märkligt
eftersom det samtidigt beskrivs att enda nackdelen är att träet blir sprödare.
Sammantagent finner jag dessa resultat mycket intressanta eftersom de i hög
grad liknar de resultat jag fått ifrån infärgningsmetoden.

Tydligen har det utvecklats två produktionsprocesser för furfurylerat trä,
nämligen Kebony 100 för hög modifikationsnivå och VisorWood/Kebony 30
för lägre modifikationsnivå. Trä som behandlas med denna metod är dyrt, ef-
tersom det går åt stora mängder kemikalier vid tillverkningsprocessen. Men,
genom att tillsätta förtunningsmedel och därmed reducera mängden kemika-
lier kan man få ett billigare system med mindre viktsprocent. Kommersiella
produkter behandlade med furfurylalkohol finns ute på marknaden idag. Jag
hittade exempelvis ett företag i Oslo (http://www.wpt.no) som marknadsför
dessa produkter, se deras beskrivning av produkten nedan:

”Wood Polymer Technologies behandlingsmetod av lövträd med Furfurylalko-
hol (Kebony 100) ger ett unikt trämaterial som kan användas i många olika
applikationer där det finns höga krav på hållbarhet och hårdhet samtidigt som
man önskar ett exklusivt uttryck av tropiska träslag. Hållbarheten och utse-
endet hos Kebony 100 är bättre än träslag som Ebenholz och Merbau från
utrotningshotade regnskogar. Kebony 100 kan slipas, fräsas och hyvlas till
önskad form och dimension eftersom träet är behandlat rakt igenom ”.

Vid beskrivning av ett visst patent ”Process for the modification of wood”,
se bilaga ”Patent”, står det beskrivet som en säkerhet att syrehalten inuti
behållaren inte får överstiga 10 volymprocent och att detta även medför att
träet behåller sin ljusa nyans. Motsatsen till detta skulle i så fall vara att
mer syre gör träet mörkare. Hur väl detta stämmer i infärgningsmetoden
är osäkert men eventuellt skulle syret kunna vara en betydande faktor för
erhållen färgändring.

Slutsatsen är att de fördelar och nackdelar som funnits vid infärgningsmeto-
den; bra hårdhet, låg vätbarhet (som även kan anses bra med tanke på dimen-
sionsstabilitet), dålig limbarhet och lågt utbyte p g a skevhet och sprickor
är problem som erhållits även vid andra infärgningsmetoder.
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Kapitel 6

Resultatsammanställning och
diskussion

Nedan följer en sammanfattning och diskussion om de resultat som erhål-
lits. För närmare beskrivning av resultaten med bilder och siffror samt hur
resultaten har erhållits, se kap 4, ”Praktiska tester”.

6.1 Utbyte

För behandlad björk är det tydligt att hög temperatur ger ett lågt utbyte.
Låg temperatur ger ett bra utbyte, cirka 90 %, oavsett om tid eller pH
förändras. För behandlad bok är resultaten inte lika entydiga men samma
tycks gälla även här; hög temperatur ger ett lägre utbyte. Slutsatsen blir
att låga temperaturer krävs för både björk och bok om ett bra utbyte ska
erhållas.

6.2 Färgändring och färgbeständighet

Infärgningsmetoden genomfärgar både björk och bok. Hur mycket beror
främst på hur hög temperatur som används. Högre temperatur ger större
färgändring. Även processens tid har betydelse för färgändringen men inte
lika stor betydelse som temperaturens. Detsamma gäller för pH värdet som
har minst betydelse för uppnådd färgändring. Men, resultaten visar också
att det finns en samspelseffekt mellan temperatur och tid, d v s faktorerna
tillsammans påverkar färgändringen.

Färgändringen för björk blev klart högre, cirka 40 % för hög temperatur
gentemot cirka 10 % vid låg. För bok gäller detsamma men skillnaden är lite
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mindre, 40 % färgändring för hög temperatur gentemot cirka 20 % vid låg.

Det bör även diskuteras vilken uppnådd färg som är den mest önskvärda.
Kanske är inte mörkaste uppnådd färg den finaste? Exempelvis så får björk
som kokas i låg temperatur en ljus rosaskimrande färg som kan anses vara
fin. Bok som kokas i låg temperatur får däremot en gulorange matt färg som
kan anses mindre tilltalande.

Färgbeständigheten visade sig vara bra oavsett hur trästavarna har kokats.
Däremot så ger försöken med hög temperatur lite bättre färgbeständighet
både vad det gäller björk och bok.

6.3 Hårdhet

De hårdhetsmätningar som utförts visar att hårdheten för björk har inte
blivit försämrad förutom för kok (+ + -), d v s hög temperatur, lång tid och
lågt pH. Vad gäller behandlad bok så får den högre hårdhet än obehandlad
förutom för just kok (+ + -), d v s samma faktorvärden som även för björk
gav sämre resultat. Vid inbördes jämförelse av resultaten för de två träslagen
får björk lite sämre hårdhet vid höga temperaturer.

6.4 Limbarhet - Vätbarhet - pH

En bra limbarhet är en förutsättning vid tillverkning av golvbrädor. Resulta-
ten från de limbarhetstester som utfördes är dock otydliga. De limtester som
togs från förförsöken visar nämligen på sämre resultat, betyg på cirka 5, än
de från flerfaktorförsöken, betyg på cirka 7. Tarkett kräver minst betyget 5
för godkänd limbarhet. Dessutom var det svårt att utföra limtesterna för att
flera av stavarna ansågs vara spröda och inte uppförde sig normalt. Inbördes
är resultaten från flerfaktorförsöken väldigt lika och det går inte att utröna
vilka nivåer på de olika faktorerna som ger bäst limbarhet. Eftersom resulta-
ten ändå ska värderas måste jag vara kritisk och förutspå det värsta, d v s att
limbarheten hos det behandlade träet är dålig. Åtgärder för att uppnå bättre
limbarhet skulle kunna vara putsning av träets yta innan limning eller längre
presstid då trästavarna pressas samman med mellanmaterialet, ribbmattan.
Men, ett bra limresultat beror på fler faktorer varav träets vätbarhet och
träets pH kan ha betydelse i detta fall, se nedan.
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Vätbarhet - Vattenavvisande förmåga

Eftersom limbarheten hos förförsöken indikerade på ett dåligt limresultat
utfördes vätbarhetstester. Dessa skulle indikera om vätbarheten var en för-
klaring till det dåliga limresultatet.

Resultaten visade en stor skillnad på vätbarheten hos behandlat trä jäm-
fört med obehandlat. På de obehandlade brädorna spred sig vattnet snabbt
och på en stor yta, medan hos de behandlade brädorna låg vattendroppen
kvar och absorberades sakta in i träet. Vätbarheten hos det behandlade trä-
et är alltså sämre. Varför de behandlade brädorna har sämre vätbarhet, att
de inte binder vatten lika bra, måste bero på att cellulosans och hemicel-
lulosans kedjor där vattnet normalt binder antingen är förstörda eller har
nedsatt förmåga att binda vatten. Att denna förklaring gäller för hemicellu-
losan känns rätt säker, ty jag har tidigare beskrivit hur hemicellulosan bryts
ner under värmebehandlingen, se 3.3 ”Kemisk nedbrytning”. Hur väl förkla-
ringen stämmer för cellulosa är dock oklart. En annan förklaring kan vara
att vedcellernas porer har slutit sig varvid transport av vatten in till träet
inte är möjlig.

Jämförs resultaten för de behandlade träbrädorna från flerfaktorförsöken in-
bördes är de tydliga; hårdare behandlad trästav vad gäller temperatur får
lägre vätbarhet än mildare behandlat. Detta gäller både björk och bok. Men,
låg vätbarhet behöver inte bara vara dåligt. Låg vätbarhet, d v s hög vat-
tenavvisande förmåga är något som eftersträvas exempelvis för trä som skall
användas i fuktiga miljöer där det lätt angrips och får fuktskador. Låg vät-
barhet torde även betyda att träets dimensionsstabilitet och har förbättras,
d v s träets fuktrörelser vid klimatförändringar blir inte lika stora, något
som också eftersträvas i många miljöer. Detta är något som stämmer väl
överens med de resultat som erhållits vid klimattester, se 6.6 ”Svällning och
krympning”.

Slutsatsen från vätbarhetstesterna är att vätbarheten hos de behandlade
trästavarna har blivit försämrad. Åtgärder för en bättre limbarhet p g a låg
vätbarhet kan vara lägre viskositet hos limmet.

pH

Eftersom limbarheten hos förförsöken indikerade ett dåligt limresultat utför-
des pH-tester. Resultaten visade att uppmätta pH-värden ligger inom grän-
sen för det pH som krävs för ett bra limresultat, pH mindre än 6. Däremot
så indikerade resultaten att trästavarnas pH ändå påverkas av vattnet de
kokats i, vattnets pH-värde. Björkstavar som kokats i surt vatten får ett
klart lägre pH-värde än de som kokats i neutralt eller basiskt vatten. Men,
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oavsett vattnets pH så sjunker ändå träets pH vid infärgningsprocessen. För-
klaringen till detta är den syra som bildas under kokningen, se 3.3 ”Kemisk
nedbrytning”, vilket gör både träet och processvattnet mer surt. Slutsat-
sen från pH-testerna är att det inte är trästavarnas pH värdet som orsakar
försämrat limresultat.

6.5 Vidhäftning

Vidhäftningen mellan lack och trä testades på flera sätt; med gittertest,
tejptest och reptest. Resultaten från gittertesten visar att både behandlad
björk och bok klarar gränsen för godkänt, <2. Däremot ligger försök (+ + -)
i farozonen, hög temp, hög tid och lågt pH. Tydligt för både björk och bok
är att sämre gitterresultat fås för försöken med hög temperatur.

Resultaten från tejptesterna visar att alla prover blev godkända utom för-
söket med björk (+ - -), hög temp, låg tid och lågt pH. Två stycken kok
genomfördes med dessa nivåer men endast det ena av dessa får icke god-
känt. Detta gör det svårt att utvisa om det verkligen betyder något. Tester
som utfördes på förförsöken visade på sämre resultat med tre icke godkända
bräder.

Det framgick dock efter noggrannare undersökning av brottytorna från bå-
de gitter- och tejptesten att det inte rör sig om lacksläpp utan fibersläpp,
fiberkollaps, d v s det är inte enbart lacken som följer med tejpbiten utan
även trämaterial, fibrer, se figur 4.15. Gittertestet och tejptestet är utfor-
made för att undersöka vidhäftningen mellan lack och slitskikt. Om lacken
släpper från träet visar det på dålig vidhäftning. Men, då träets fibrer även
följer innebär det något annat. I detta fall säger resultaten enbart att vid-
häftningen mellan lacken och träet är bättre än träets egen hållfasthet. Hur
bra eller dålig vidhäftningen är går därför inte att säga. Eftersom resultaten
från gitter- och tejptesterna var förbryllande genomfördes även reptest vilket
är en testmetod som har använts på Tarkett länge och som också undersöker
vidhäftningen mellan lack och trä.

Resultaten från reptesterna visar att alla försöken klarar gränsen för godkänt
vad gäller synlig repa (2.0), däremot klarar vissa försök inte gränsen för
genomgående repa (2.6) och dessa är björk (+ + -), (- + +), (- - -) och bok
(- - +), (- + +). Men, trots detta anser Vivianne Hörman, materialtestare
på Tarkett, att alla försöken ändå är godkända.

Det faktum att det sker fiberkollaps vid vissa av gitter-och tejptesterna kan
bero på två saker; antingen försämrad hållfasthet eller förändrat vätbarhet.
Vad gäller hållfastheten så kan brottgränsen ha sjunkit för draghållfasthe-
ten tvärs fiberriktningen d v s brott i träet sker tidigare än förut, mindre
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kraft krävs för brott. Även det faktum att limbarhetstesterna var svåra att
genomföra för att trästavarna hela tiden gick sönder visar också på dålig
hållfasthet.

Varför hållfastheten eventuellt blivit försämrad beror på att trä är känsligt
för nedbrytning i syra, se 3.3.1 ” Träets pH och känslighet för syra”. Vattnet
som träet kokas i är inte surt till en början men då nedbrytningen av hemicel-
lulosan startar bildas ättikssyra vilket gör vattnet surt. Surt vatten bryter de
glykosidiska bindningarna i cellulosa och hemicellulosa. Är pH-värdet lägre
än 3, och i synnerhet vid förhöjd temperatur försprödas träet och hållfast-
heten går långsamt förlorad. Figur 3.8 visar sur hydrolys av cellulosa. Detta
förfarande gör att molekylstorlekten minskar, d v s polymerisationsgraden
hos cellulosan minskar varvid de kristallina struktureran som cellulosan har
bryts och hållfastheten försämras. Om molekylstorleken minskas borde det
även vara så att antalet intermolekylära bindningar mellan cellolosamole-
kylerna minskar, se figur 6.1. Detta kan påverka träets förmåga att binda
vatten eftersom det är vid dessa ställen som vattenmolekyler fäster vid cel-
lulosakedjorna.

Figur 6.1: Förklarande bild som försöker påvisa att antalet intremolekylära
bindningar (de korta vågräta strecken) minskar då cellulosamolekylerna (de
långa lodräta strecken) blir mindre.

Åtgärder mot försämrad hållfasthet kan vara att tillsätta något i vattnet när
man kokar träet, något form av hårdgörare som tillåter hydrolysering något
som tycks krävas för att träet ska bli mörkare. En annan åtgärd är att enbart
använda låg temperatur vilket inte påverkar träet lika mycket.

Det kan dock finnas ytterligare en förklaring till varför det sker fibersläpp; att
lacken har fått en annan vidhäftning pga träet ojämna yta. Vid undersökning
av träets putsade yta i mikroskåp uppdagades att ytan är mer ojämn för
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en behandlad stav jämfört med en obehandlad. Detta kan göra att lacken
vidhäfter på ett annat sätt. Samma förklaring gäller här som för en god
limbarhet dvs att en ojämn yta har avhuggna fibrer som sticker upp och
förhindrar bra kontakt, orsakar lokala spänningskoncentrationer samt slukar
med lack. I detta fall så pressas ju inte träet samman med annat trä som vid
limning utan den läggs på med ridåvals, men lacken kan ju ändå fästa olika
mycket på ytan. På vissa ställen kan lacken ha fäst riktigt bra varvid den
rycker med sig fibrer vid dessa tester. Åtgärder för att få en mer jämn yta
är att putsa ytan mer innan lackering.

Vilken av förklaringarna, försämrad hållfasthet eller förändrad vidhäftning,
som är den rätta vet jag inte utan det måste undersökas vidare.

6.6 Svällning och krympning

Resultaten från klimattesterna är mycket bra. Alla försök får förändringar
som ligger inom intervallet för godkänt. Däremot kan inga slutsatser dras
vilken eller vilka faktorer som påverkar mest. Det borde dock vara så att de
trä som behandlats hårdast blir minst hygroskopiska, d v s deras förmåga
att uppta och avge vatten är lägst. Detta kan då återkopplas till vad som
beskrivits under vätbarhetsresultaten; att de behandlade brädorna har sämre
vätbarhet pga att cellulosans och hemicellulosans kedjor där vattnet normalt
binder antingen är förstörda eller har nedsatt förmåga att binda vatten.

6.7 Emission

Resultaten från emissionsanalyser visar att mängden VOC ligger klart un-
der den maximala gränsen på 2 gram per kvadratmeter golv. Vad gäller
vilka ämnen det är som emitteras visar resultaten att obehandlad björk var-
ken emitterar furfural, ättikssyra eller myrsyra, ämnen som behandlad björk
emitterar. Att just ättikssyra och myrsyra emitteras bekräftar mitt teorika-
pitel som beskriver att det är främst ättikssyra men även till viss del myrsyra
som utsöndras vid infärgningsmetoden, se 3.3 ”Kemisk nedbrytning”. Resul-
taten visar också att björk som kokats i syra emitterar mer ättikssyra och
myrsyra än björk som kokats i neutralt vatten. Detta bekräftar likaså det
som beskrivits i kap 3.3; att behandling i syra påskyndar nedbrytningspro-
cessen varvid mer ättikssyra bildas. Vad gäller halten furfural som ligger
mellan 3 och 9 % så kan jag inte bedömma om detta är ett högt eller lågt
värde.
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6.8 Repeternoggrannhet

Infärgningsmetodens repeternoggrannhet undersöktes genom att ett antal
försök upprepades. Resultaten från dessa jämfördes inbördes för att se om
stora differenser fanns. Repeternoggrannheten visade sig över lag vara bra,
speciellt vad gäller färgändring. Det fanns dock ett par undantag; Bok (- -
+) vars färgändring skiljer sig markant samt Bok (+ - -) vars utbyte och
vätbarhet skiljer sig. Varför dessa kok erhållit så olika resultat är oklart.

6.9 Rening av processvattnet

Processvattnet från infärgningsmetoden får inte släppas ut i avloppet ef-
tersom det är surt samt innehåller miljöförstörande syreförbrukande ämnen
(COD och BOD) samt fosfor och kväve. Processvattnet måste alltså renas.
Det låga pH-värdet i vattnet är inte svårt att åtgärda utan det kan göras
genom att tillsätta en alkali, exempelvis lut eller kalk. Att rena vattnet är
däremot svårare, speciellt då vattnet de miljöfarliga ämnena är lösta i vatt-
net. Det finns dock olika företag som är specialiserade på rening av avlopps-
vatten, och som kombinerar kemiska och biologiska reningsprocesser. Men,
för att kunna räkna på kostnader att ta hand om processvattnet måste de
ha uppgifter på hur stor volym det rör sig om.

Själva reningsprocessen sker i två steg. Först tillsätts metallsalter för att av-
loppsvattnet skall sedimentera, avskiljas. Materialet som sedimenterar, sjun-
ker till botten, skrapas/sugs sedan upp för att deponeras eller brännas. Nästa
steg i processen är den biologiska reningen där det kvarstående vatten renas
med bakteriekulturer som göds med tillsatt syre vartefter de äter upp de
farliga ämnena som COD, fosfor och kväve.

På Stora Enso i Nymölla har de investerat i en aktivslamanläggning som tar
bort 80 % av COD-halten i deras avloppsvatten. En aktivslamanläggning
innebär att vattnet luftas, syre tillsätts, så att bakterierna i vattnet tillväxer
och äter upp de organiska ämnena som är syreförbrukande. Slamanläggning-
en består av flera bassänger. Vattnet som renats i den sista bassängen släpps
ut i Hanöbukten. Den miljöingenjör, Hans Linström, som jag träffade sa att
Stora Enso inte har möjlighet att ta hand om processvattnet från Tarkett,
eftersom de kör på full kapacitet i deras anläggning.

Att Tarkett själva ska ta hand om processvattnet vid denna infärgningsmetod
tror jag blir både svårt och dyrt. Dels så behövs kunnig personal inom kemi
och reningsprocesser men även utrustning som kan kräva stora investeringar.
På Tarkett tycks inte denna kunskap finnas och därför är mitt råd till Tarkett
att försöka anlita någon företag som hanterar hela reningsprocessen.

61



6.10 Val av bästa faktornivå

För att komma fram till ett val av bästa faktornivå har jag sammanställt
några av resultaten för behandlad björk respektive bok, se figur 6.2 och 6.3.

Efter analys av dessa resultat samt uppnådd färg så anser jag att det för
björk finns två intressanta försök; (- + -) och (+ - -). Försök (- + -) får en
mkt fin rosagyllene färg och har ett bra utbyte samt i övrigt bra resultat.
Försök (+ - -) får en mkt fin brun och jämn färg men dess utbyte ligger
bara kring 60 % (44 % och 75 % vid de två försöken). Detta försök får även
försämrad vätbarhet men i övrigt bra resultat. Vilket av dessa försök som är
mest intressant hänger främst på vilket utbyte som kan accepteras.

Efter analys av dessa resultat samt uppnådd färg så anser jag att det för bok
finns ett intressant försök; (+ - +). Detta försök får trots hög temperatur
ett förhållandevis bra utbyte på 70 % och en väldigt jämn och fin brun färg.
Vätbarheten är lite sämre men det är inte den viktigaste materialfaktorn
eftersom det troligtvis kan åtgärdas.
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Figur 6.2: Resultatsammanställning björk (utbyte, färgändring, hårdhet, vät-
barhet, gitterresultat och reptest).

63



Figur 6.3: Resultatsammanställning bok (utbyte, färgändring, hårdhet, vät-
barhet, gitterresultat och reptest).
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Kapitel 7

Slutsats och rekommendation

Jag anser det vara svårt att bedöma om infärgningsmetoden är användbar för
Tarkett eller ej. Min rekommendation avgörs nämligen av vilket färgändring
som Tarkett tycker är den mest tilltalande. Föredrar Tarkett den mörkaste
erhållna färgen (+ + -) rekommenderar jag inte Tarkett att gå vidare med
infärgningsmetoden eftersom ett så pass dåligt utbyte erhålls. Utbytet kan
eventuellt förbättras men det måste i så fall undersökas närmare. Föredrar
Tarkett däremot en ljusare färg som erhållits för andra försök tycker jag
att infärgningsmetoden är värd att undersöka vidare. För björk finns då två
intressanta försök; (- + -) och (+ - -). Försök (- + -) får en fin rosagyllene färg
och har ett bra utbyte samt i övrigt bra resultat. Försök (+ - -) får en fin brun
och jämn färg men dess utbyte ligger bara kring 60 %. Detta försök får även
försämrad vätbarhet men i övrigt bra resultat. För bok finns ett intressant
försök; (+ - +). Detta försök får trots hög temperatur ett förhållandevis bra
utbyte på 70 % och en väldigt jämn och fin brun färg. Vätbarheten är lite
sämre men det är inte den viktigaste materialfaktorn eftersom det troligtvis
kan åtgärdas.

Vad som inte har berörts alla i detta examensarbete är metodens ekono-
miska aspekter. Detta är därför något som jag rekommenderar Tarkett att
undersöka vidare; exempelvis vad reningen av processvattnet kan komma att
kosta.
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Bilagor

1. Björk

Densitet (lufttorrt) 630-670 kg/m3

Volymkrympning 14,2 %
Draghållfasthet parallellt med fibrerna 137 Mpa
Tryckhållfasthet parallellt med fibrerna 54-60 Mpa
Böjhållfasthet 107-123 Mpa
Elasticitetsmodul 13 000-15 000 Mpa
Hårdhet ändyta 460, längsyta 420(enl. Janka)
[4]

Virket är relativt mjukt. Rätfibrigt defektfritt virke är lätt att böja [4]. Som
exempel kan nämnas att barrvedens långa trakeider ger styrka i pappers-
produkter, medan björkvedens kortare och tunnare trakeider resulterar i att
papperet får en större ljushet och ytjämnhet. Björkveden har bra styrkee-
genskaper, är relativt hård och dessutom seg i förhållande till densitet. Björk
är ett medeltungt träslag [23].

Björkens pH-värde anges vara ca 4,8. Björk anses vara ett träslag som går
mycket bra att limma. I likhet med många andra lövträslag är björkvirke
lätt att måla och betsa. Det tål en snabb lacktorkning vid hög temperatur
utan fara för blåsbildning. Björkens ved angrips lätt av svampar och insek-
ter. Däremot kan veden lätt impregneras. Eftersom björken inte har någon
kärved är veden möjlig att impregnera tvärs igenom. Det har dock påvi-
sats att impregneringsmedlen inte tränger tillräckligt långt in i cellväggarna.
För mindre dimensioner går impregneringen utan några problem. När man
däremot kommer upp i grövre dimensioner, kan det bli fläckar som inte är
impregnerade mitt inne i trävirket. Virket dessutom är känt för att kasta vid
varierande fuktighet. Björk anses vara relativt lättorkat, dock kräver lövvirke
generellt sätt längre torktid än barrvirke, för björk ca 50 % längre tid, se
[23].

Den blandning av sockerarter som björk består av är xylos (24.9 %), men
även mannos (3.2), galaktos, arbinos och uronsyra [5].
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2. Bok (Fagus sylvatica)

Boken växer i Europa mellan breddgraderna 40 och 60 grader N. I Sverige
växer boken huvudsakligen i Skåne och Blekinge, men även upp till norra
Småland och Västergötland [4].

Bokvedens utseende

Bokens färg är vitgul till grå och brunröd. Bok är ett splintträd d v s har ingen
kärna. Boken är ströporig med relativt små kärl som är osynliga för blotta
ögat. Årsringarna är inte fullt tydliga. I tangentielsnitt ser man märstrålar i
form av karakteristiska små streck [4].

Bokens virkesegenskaper

Densitet (luftorrt) 670-720 kg/m3

Volymkrympning 17,5 %
Draghållfasthet paral m fibr 135 Mpa
Tryckhållfasthet paral m fibr 52-56 Mpa
Böjhållfasthet 105-118 Mpa
Elasticitetsmodul 10 000-16 000 Mpa
Hårdhet ändyta 780-830, längsyta 565-675 (enl. Janka)
[4]

Boken är lätt att klyva, bearbeta och ytbehandla. Virket är inte bestän-
digt mot svamp och insekter, men däremot lättimpregnerad dvs reagerar
bra mot träskyddsbehandlingar såsom tryck. Slår sig kraftigt. Bra motstånd
mot avnötning. Kan basas (mjukas upp i vatten) och böjas och får då en
mer rödaktig ton [4]. Bok har stor dimensionell rörelse [24]. Torkar relativt
bra och snabbt utan att sprickor uppstår, men är klassad som moderat mot-
spänstigt virke. Tendens till att spricka och krympa vid torkning är väldigt
betydande. Lätt att limma. Dess böjbarhet är exceptionellt god [25].

3. Infärgningstekniker

3.1 Värmestabilisering, FWD enl [1]

Dimensionsstabilisering av trä genom upphettning studerades redan på 40-
talet. Två värmestabiliserade produkter lanserades i början på 50-talet; STAYB
WOOD respektive STAY PAK. Det rapporterades emellertid att samtidigt
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med att dimensionsstabiliteten förbättrades reducerades vissa hållfasthetspa-
rametrar oacceptabelt. Under 70-talet har parametrarna temperatur, tryck
och fuktkvot studerats för att finna de optimala betingelserna för värmesta-
bilisering av olika träslag. Det s k FWD (Feuchte Wärme Druck) -förfarandet
lanserades. De optimala betingelserna för stabilisering av furu uppges vara
fuktkvot mellan 20-30 %, 0,7 MPa och 160 ◦C. För bok rekommenderas ett
tryck upp till 1,1 MPa. Svällningen uppges reduceras med 60 %. Betydan-
de resistens mot svampar rapporteras. Hållfasthetsreduktionen hos FWD-
behandlat virke uppges vara obetydlig.

Processbetingelser

Provbitar av furu och björk med 23 % fuktkvot placeras i en laboratorieau-
toklav. För att underlätta värmeöverföringen och för att under behandlingen
hålla en fuktkvot motsvarande ca 30 % i virket, tillsätts också vatten. Tryck
0,9 Mpa. Temperatur 165 ◦C. Tid 6 timmar.

Utvärdering

Värmestabilisering innebär djupinfärgning av trä i olika bruna nyanser. Vär-
mebehandlad furusplint suger upp vatten 50-60 % lättare än obehandlat.
Uppenbarligen medför den nedbrytning av träsubstans, som sker
under behandlingen, att träets förmåga att kapillärt suga upp vat-
ten ökar.

Värmestabiliseringsmetoden är i dess nuvarande utformning svår att pro-
blemfritt tillämpa i industriell skala. Björk förefaller helt olämplig för
värmestabilisering. Den termiska nedbrytningen av björkens hemi-
cellulosa medför dramatiska formförändringar hos åtminstone tun-
nare dimensioner. Böjhållfastheten reduceras till en tredjedel.

Miljöaspekter
Värmestabiliseringsmetoden innebär inte någon hantering av kemikalier och
är därför miljömässigt förmånlig. Man bör dock räkna med vissa problem
med pyrolysgaserna från processen liknande härdgasproblemet vid fiberski-
vetillverkning.

Tillämpbarhet för närvarande
Värmebehandlingen ger inte en dimensionsstabilitet, som motiverar kostna-
den. Den ökade permeabiliteten (genomsläpplighet) för vätskor hos värme-
behandlat trä borde dock undersökas närmare. Kanske kan slitskikt på några
m m av furu eller gran, som gjorts permeabla genom värmebehandling vara
tekniskt eller ekonomiskt intressanta. Den försämring av hållfasthet, hårdhet
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och slitstyrka, som behandlingen medför borde gott och väl kunna kompen-
seras genom efterföljande ytbehandling med t ex lacker med hög torrhalt.

Utvecklingsmöjligheter
Även om parametrarna tryck, temperatur och fuktkvot har optimerats är
det sannolikt att värmestabiliseringstekniken kan förbättras ytterligare, t ex
genom att arbeta syrefritt. Det är troligt att syre under de betingelser
som FWD-förfarandet innebär aktivt bidrar till att träets hållfast-
het försämras. Detta kunde avhjälpas genom att först evakuera
autoklaven och därefter utföra behandlingen i ren vattenångaat-
mosfär eller under närvaro av kvävgas eller koldioxid.

3.2 Royal-processen enl [1]

Den s k Royal-processen utvecklades under 60- och 70-talet. Processen ger en
kombinerad rötskyddsbehandling, hydrofobering (t ex impregnering som gör
ett material vattenavvisande utan att dess porer sätts igen.) och infärgning
av trä.

Processbetingelser

A) Tryckimpregnering enligt det s k Lowry-förfarandet innebär att träma-
terialet innesluts i en cylinder och impregneringsvätska pumpas in. Impreg-
neringsvätskan består av en 7 % lösning av Cuprinol Tryck (kopparoxid,
kaprylsyra, ammoniak, kolsyra och vatten). Tryck tillsätts på 1,4 Mpa i 2
timmar och därefter avtappas cylindern på impregneringsvätska. Eftervacu-
um till 80 %, i 30 minuter.

B) Impregnering med olja uppvärmd till 80 ◦C, cirka 10 minuter. Oljan inne-
håller ett mikroniserat färgpigment. Det i A-steget tillförda vattnet avdrivs
vid 80 ◦C under vakuum 10-80 %. Cirka 90 % av vattnet drivs av under
5 +/- 1 timme. Efter behandlingen torkas virket ca 12 timmar vid 30 ◦C i
separat torkkammare. Slutligen lagras virket 7 dagar vid 20 ◦C.

Utvärdering

Royal-behandlat virke marknadsförs ofta i bruna kulörer. Flera undersök-
ningar har klarlagt att konventionell impregnering inte medför någon signi-
fikant hållfasthetsförsämring. Royal-behandling medför heller ingen dimen-
sionsstabilitet. Behandlad furusplint får t o m något större fuktrörelser än
obehandlat, sannolikt beroende på den alkalibehandling som Cuprinol Tryck-
impregneringenn innebär. Den fuktavvisande förmågan är däremot
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utmärkt. I praktiken innebär detta att fuktrörelserna hos Royal-
behandlat virke begränsas. Royal-behandlat trä är svårlimmat.

Processen
Royal-processen är en väl genomarbetad metod. Man erhåller ett träskydd i
träskyddsklass A, d v s tillräckligt för att motverka röta även i markkontakt,
en god permanent fuktavvisande behandling och en infärgning som sanno-
likt innebär betydligt längre underhållsintervall än för laserat trä. Några
nackdelar kan noteras:

• Vid behandling av tunnare material finns risk för att detta
deformeras med relativt hög kassation som följd.

• Vid behandling av bräder för ytterpaneler kan infärgningen bli oaccep-
tabelt ojämn.

• Oljan har begränsad livslängd. Efter 150-200 behandlingar måste den
destrueras (brännas).

• Antalet kulörer är i praktiken begränsat eftersom varje kulör kräver en
förvaringstank.

Miljöaspekter
Royal-processen är miljömässigt förmånlig. Cuprinol Tryck-saltet är registre-
rat som bekämpningsmedel i klass 3, lägsta riskklassen. (Nya riskklasser har
används i dagsläget men jag har inte hittat information som gör att jag
kan föra över riskklass 3 till någon ny riskklass.) Eftersom medlet innehåller
relativt stor mängd ammoniak bör handhavandet ske försiktigt.

3.3 IMPREG enl [1]

IMPREG utvecklades i slutet av 30-talet. Lättimpregnerade träslag vakuum-
tryck-impregnerades med en ca 30-procentig vattenlösning av ett fenol-formaldehydharts.
Efter torkning och uthärdning i ugn eller varmpress erhålls en träprodukt
med reducerad svällning, ökad hårdhet och förbättrad röt- och termitre-
sistens.

Processbetingelser

Trämaterialet innesluts i cylinder och luften evakueras till 90 % i 30 minu-
ter. En impregneringslösning pumpas in (fenolharts, Casco 1550, som löses i
vatten till 30-procent). Därefter tillsätts tryck på 1 Mpa i 1 timme vartefter
cylindern töms på impregneringslösning och trycket utjämnas till atmosfärs-
tryck. Det impregnerade materialet förvaras sedan i 12 timmar utan torkning
vartefter uthärdning sker i autoklav 100 ◦C, 2,5 timmar.
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Utvärdering

Impreg-behandlad furu får en brungul färg. Ingen dimensionsstabilitet er-
hålls med fenolhartset som är för högmolekylärt för att kunna penetrera
cellväggen. Böjhållfastheten och nötningsresistensen försämras något.

Miljöaspekter
Cascos fenolharts 1550 är en rödbrun i det närmaste luktfri vätska, som ej
är brandfarlig. Den innehåller fri fenol (0,5 %) och formaldehyd (0,1 %).
Halten fri formaldehyd analyserades till 14 mg/100 g för björk. Halten fe-
nol respektive formaldehyd är så låg att några svårhanterliga problem ur
miljösynpunkt ej behöver befaras.

3.4 SKINPREG enl [1]

Skinpreg-metoden utarbetades under 70-talet. Målsättningen var att hårdgö-
ra ytskiktet hos trämaterialet. Fenol respektive s k fenol-formaldehyd-lösning
har tillräcklig hydrofil karaktär (använd om ämnen med sådana egenskaper
att de växelverkar attraktivt med vatten) för att ge ytimpregnering.

Skinpreg-metoden: Trämaterialet impregneras under vakuum-tryck med fenol-
formaldehyd-lösning innehållande sur eller alkalisk katalysator. Impregne-
ringsdjupet kan regleras efter önskemål genom variation av tryck och tid.
Uthärdningen sker lämpligen i impregneringsautoklaven med ånga, hetluft
eller t ex paraffinolja vid 100-120 ◦C. Härigenom undviks manuell hantering
av impregnerat/ohärdat material.

Processbetingelser

Impregneringslösningen tillverkades genom inblandning av paraformaldehyd
i smält fenol vid cirka 90 ◦C, blandningsförhållande 1:2. Härvid sönderfal-
ler paraformaldehyden till formaldehyd. Efter avsvalning erhålles en relativ
lågviskös vätska. 5 % maleinsyraanhydrid tillsättes som härdare. Följande
processbetingelser tillämpades [1]:

• Trämaterialet innesluts i en cylinder där luften evakueras till 90 %
under 30 minuter.

• Impregneringslösningen pumpades in.

• Tryck 1 Mpa, 1 timmar.

• Avtappning av impregneringslösning.

• Uthärdning i värmeskåp 100 ◦C, 2 timmar.
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Utvärdering

Skinpreg-behandlat trä får en rödbrun färg. Mycket god dimensionsstabilitet
erhålls och WR-effekt (vattenavvisande) både på furu och björk. Böjhåll-
fastheten hos furu ökar 20-30 % genom behandlingen. Medelhårdheten ökar.
Limbarheten är något sämre än obehandlat material. Halten fri formaldehyd
analyserades till 126 mg/100 g för björk. Det är tveksamt om dessa metoder,
där slutprodukten är ett fenoplastimpregnerat trämaterial, kan komma till
industriell tillämpning.

Processen
Ett problem med processen är att fenol-formaldehyd-lösning ej finns kom-
mersiellt tillgänglig. Den bör relativt lätt kunna framställas vid en forma-
linfabrik genom absorbtion av formaldehydgas direkt från reaktorn i smält
fenol analogt med framställningen av formalin (absorbtion i vatten). Proces-
sen torde kunna göras miljöaccaptabel om impregneringen och uthärdning
utförs i impregneringscylinder.

Ett problem som förutses vid uthärdning av fenolplasten med hetluft eller
ånga är att härdande plast droppar ned på underliggande virke och på auto-
klavens botten. Detta kan innebära en besvärande beläggning på en del av
materialet samt ett regelbundet återkommande rengöringsproblem av auto-
klaven.

Miljöaspekter
I processen används agressiva kemikalier; fenol, paraformaldehyd samt ma-
leinsyraanhydrid som verkar irriterande på ögon och luftvägar, ger hosta,
huvudvärk och yrsel samt är frätande mot hud och ögon.

3.5 Furfurylalkohol - Furfurylering enl [1]

Furfurylalkoholbehandlat trä får en mörkbrun nästan svart färg. Metoden
med polymerisation av furfurylalkohol i trä utvecklades i början av 50-talet.
Zinkklorid alternativt två- eller trebasiska syror, t ex citronsyra, visade sig
vara lämpliga katalysatorer. Brukstiden på 3-6 månader av katalysatortillsatt
furfurylalkohol möjliggör upprepad användning i konventionell tryckimpreg-
neringsutrustning. Uthärdning erhålles över natt vid cirka 100 ◦C. Produk-
ten uppvisar en rad fördelar. Förutom ökad hårdhet och dimensionsstabili-
tet erhålles en betydande rötresistens. S k soil-block-test på Southern pine
(Loblolly pine, Pinus, Gultall) gav praktiskt taget ingen viktförlust vid en
furfurylalkoholhalt av 15 % jämför med 34 % viktsförlust vid obehandlat
material. Ytterligare en fördel med furfurylbehandlat trä är en betydande
motståndskraft mot syror och alkalier.
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Processbetingelser

Impregneringslösningen innehåller furfurylalkohol (90 %), zinkklorid (5 %)
och vatten (5 %). Zinkkloriden används som katalysator och vattnet medför
bättre penetration av trämaterialet.

• Vakuum 90 %, 30 minuter.

• Tryck 1 MPa, 1 timme.

• Vakuum 90 %, 15 minuter.

• Uthärdning i värmeskåp 100 ◦C, 24 timmar.
Under uthärdning droppas en viss mängd impregneringsvätska från
provstyckena som härdar på värmeskåpets botten.

Utvärdering

Furfurylalkoholbehandlat trä får en mörkbrun nästan svart färg.
En ljusare färg kan erhållas vid sampolymerisering med fenol-
hartser. Mycket god dimensionsstabilitet erhålls, 80-90 % på både
björk och furu. WR-effekten (den vattenavvisande effekten) är 90-
100 % för björk och furusplint. Hårdheten fördubblas för furu.
Björkens hårdhet 2-3-dubblas. Böjhållfastheten ökar något för bå-
de furu och björk. Limbarheten försämras med cirka 40 % för furu
och cirka 20 % för björk. Det är möjligt att ett mer sofistikerat
lim än vanligt karbamidhartslim krävs för limning av furfurylalko-
holbehandlat trä.

Metoden ger träprodukter av superträ-karaktär. God hårdhet kombineras
med utomordentlig dimenstionsstabilitet och vattenavvisande effekt. Dess-
utom erhålles en betydande resistens mot mikroorganismer och kemikalier.
Processen förefaller inte erbjuda några större problem vid industriell tillämp-
ning.

Miljöaspekter
Furfurylalkohol är en färglös till rödbrun vätska med svagt stickande lukt.
Inandning eller förtäring kan ge illamående m m, och stänk i ögonen orsakar
sveda.

Utvecklingsmöjligheter
Sampolymeriserat med fenolhartser o dyl förefaller vara en intressant ut-
vecklingsmöjlighet. Härvid bör kemikalierkostnaden kunna sänkas och ljusa-
re brun färg erhållas hos uthärdat material.
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Furfurylering enl [26]

Vid furfurylering låter man furfurylalkohol och en katalysator reagera med
trämaterialet, efter att virket har impregnerats med kemikalierna. Under
impregneringsprocessen måste impregneringslösningen (alkoholen och kata-
lysatorn) vara stabil och reaktionen måste ske snabbt när materialet är upp-
värmt. Reaktionen som bildas är komplex och resultatet blir en furanpolymer
som är kemiskt bunden (ympad) till träpolymererna i cellväggen. Under im-
pregneringen tränger furfurylalkoholen och katalysatorerna in i cellväggen
varvid denna sväller upp. Denna svällning är större med furfurylalkohol än
med vatten. När furfurylalkoholen sedan reagerar med trämaterialet samt
polymeriseras i cellväggen, kvarstår en stor del av svällningen med perma-
nent volymförändring som följd, s k bulkning.

När det furfurylerade virket sedan utsätts för fukt är möjligheten till ytter-
ligare svällning minimal, vilket medför att virket blir mer dimensionstabilt.
Med furfurylation kan en s k anti-shrink efficiency på 80 % uppnås trots hög
hydrofobicitet hos furfurylalkohol. Detta på grund av att ympningen sker i
ett tidigt skede i polymerisationen. Egenskaperna hos furfurylerat trä beror
på den kvarvarande mängden polymeriserat furfurylakohol (PFA) i trät. Hos
trä med höga nivåer PFA fås en mycket stor ökning av hårdheten (upp till 9
HB) och en stor ökning av motståndet mot mikrobiologisk nerbrytning samt
angrepp av insekter.Motståndet mot kemisk nedbrytning och dimen-
sionssstabiliteten är också hög (upp till 90 % ASE, anti-swelling
efficiency) och även böjhållfastheten och E-modulen ökar. Hög be-
ständighet fås i lab- och fälttest, det vill säga prestanda som är
lika med eller bättre än CCA. Furfurylerat virke får ett tropiskt
trä-utseende, som är estetiskt tilltalande. Nackdelen med furfury-
lerat trä är att det blir sprödare. Egenskaperna, kvaliteten och typ av
reaktion hos slutprodukten, till exempel grad av ympning och nedbrytning
av komponenter hos trämaterialet (huvudsakligen hydrolys av cellulosa och
hemicellulosa), påverkas av olika reaktionsparametrar såsom typ av kataly-
sator, pH, temperatur, närvaro av vatten med mera. Olika tänkbara reak-
tionstyper är homopolymerisation av furfurylalkohol, co-polymerisation av
furfurylalkohol och additiver eller träextraktsubstanser samt ypmning och
furfurylalkohol till polymerer i cellväggen.

För WPT (Wood Polymer Technology ASA) har det utvecklats två pro-
duktionsprocesser för furfurylerat trä, nämligen Kebony 100 för hög mo-
difikationsnivå och VisorWood/Kebony 30 för lägre modifikationsnivå. Trä
med höga halter PFA är dyrt, eftersom det går åt stora mängder kemikali-
er vid tillverkningsprocessen. Genom att tillsätta förtunningsmedel (vatten
eller sprit) och därmed reducera mängden kemikalier kan man få ett billiga-
re system med mindre viktsprocent. Processen är nu anpassad till två olika
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produkter: VisorWood och Kebony, som har olika grader av furfurylering.

Kommersiella produkter finns ute på marknaden idag. Jag hittade exempel-
vis ett företag i Oslo som marknadsför dessa produkter, se deras beskrivning
av produkten nedan:

”Wood Polymer Technologies behandlingsmetod av lövträd med Furfurylal-
kohol (Kebony 100) ger ett unikt trämaterial som kan användas i många olika
applikationer där det finns höga krav på hållbarhet och hårdhet samtidigt
som man önskar ett exklusivt uttryck av tropiska träslag. Hållbarheten och
utseendet hos Kebony 100 är bättre än träslag som Ebenholz och Merbau
från utrotningshotade regnskogar. Kebony 100 kan slipss, fräsas och hyvlas
till önskad form och dimension eftersom träet är behandlat rakt igenom ”.

3.6 Patent

Det finns en hel del patent på metoder/uppfinningar som på olika sätt färgar
trä, eller av andra orsaker är intressanta. Nedan ges en kort beskrivning av
de olika patenten.

Process for coloring maple wood and maple veneer [27]

Denna metod färgar enbart träets yta. En kemisk blandning av socker, vat-
ten, pigment och stabiliseringsmedel tillförs träets yta. Värme tillsätts, 100-
900 ◦ F, tryck 5-2000 psi, och träet får en körsbärsliknande röd färg. Fär-
gintensiteten varieras genom ökad/minskad temperatur eller pigmenttillsats.
Metoden inkluderar tillsats av en icke-alkalisk kemisk färgblandning på de-
lar av träytan som önskas bli färgade. Den värme och det tryck som sedan
tillsätts gör att ytan färgas medan övriga ytor förblir ofärgade. Tekniken har
visat sig lyckosam på träslaget lönn, och troligtvis fungerar den lika bra på
andra träslag.

Process for treating wood [28]

Denna metod genomfärgar träet med pigment. Tekniken innebär att träet
först kokas i en lösning bestående av ett aktivt ämne (surface active agent)
och en alkali. Träet placeras sedan i en tryckkammare som forcerar den alka-
liska lösningen in i träet då tryck och värme tillsätts. Det sista delmomentet
innebär att träet torkas ut med undertryck. Därefter fortsätter torkningen i
konventionell kammartork eller lufttorkas.

Tekniken i korta drag:
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1. Träet placeras i en varm lösning med 0.1-0.5 % aktivt medel (anionic
surface active agent) vid 92 till 98 ◦C i 4-12 timmar. (Det aktiva medlet
är sodium dodecyl benzene sulfonate (natrium någonting).

2. Direkt därefter placeras träet i en lösning bestående av 0.05 till 0.1
% aktivt medel och 0.2 till 0.4 % aska (soda ash) i ett tryckkärl i 2-3
timmar med temperatur 120 till 130 ◦C och tryck mellan 0.2 till 0.3
MPa.

3. Tryckkärlet dräneras med vätskan, vacuum tillsätts av upp till 500
mm/hg tills dess att fuktkvoten når fibermättnadspunkten.

4. Träet torkas.

Exempel: Behandling av splint respektive kärnved av bok:
Först kokades träet i fyra timmar med en lösning av ett aktivt ämne (surface
active agent) med en temperatur på 92-98 ◦C. Därefter förflyttades träet till
en tryckkokare varvid en färgblandning med brunrött pigment tillsattes. Trä-
et behandlades sedan i tryckkokaren i två timmar med 2 kg/m2 och 120 ◦C.
Kärlet tömdes sedan på vätska och vacuum tillsattes tills dess att fuktkvoten
låg under 30 % varvid träet plockades ut och torkades i en kammartork i mer
än 24 timmar, 55 ◦C tills fuktkvoten låg på mindre än 10 %. Slutresultatet
var helt genomfärgad bok.

Process for the modification of wood [29]

Denna metod modifierar trä med syfte att uppnå dimensionsstabilitet. Tekni-
ken innebär att trä med fuktkvot mindre än 8 % utsätts för värmebehandling
under en stigande temperatur från 160 till 240 ◦C i en behållare med trög
gas, tryck, 3-20 bar, i 0.5-8 timmar. Behållaren har före behandlingen tömts
på syre. Produkter som lämnar träet stannar kvar i behållaren under hela
behandlingen. Vatten eller vattenånga måste tillsättas behållaren samt något
av följande ämne; myrsyra, ättikssyra, furfural, furfurylalkohol, metanol el-
ler karboxylsyra. Förhållandet mellan behållarens volym och trävolym måste
vara mindre än 7.

Enligt ett tysk patent, No 2 263 758, ges trä ökad dimensionsstabilitet ge-
nom värmebehandling av trä med fuktkvot mellan 15-30 % och temperatur
100-180 ◦C. Men, sprickor uppkommer vid behandling av tjocka träämnen.
Större sprickor fås vid högre fuktkvot och högre temperatur och orsaken
är de spänningar som bildas (som vid för snabb torkning). Tunna trääm-
nen, såsom fanér, drabbas däremot inte av samma sprickbildning med de
blir istället veckade vilket orsakar att efterföljande limning försvåras och när
fanéren senare pressas uppstår sprickor. En annan nackdel är den långa be-
handlingstiden vid temperaturer under 180 ◦C, vilket gör att processen inte

80



är ekonomisk.

Ett annat tyskt patent, No 2 654 985, gör det känt att modifiera trä med
en flerstegsmetod där trä behandlas i en vattenbaserad lösning med aktiva
substanser och alkalier vid tryck upp till 3 bar och temperatur upp till 130 ◦C.
Detta gör träet hårdare, mer resistent mot svampangrepp samt ger träet en
jämnare färg. Men, i detta fall handlar det om en utarbetad och dyr process,
speciellt vad det gäller att rena vattenlösningen och göra den miljövänlig.

Med hänsyn till nackdelarna från ovanstående processer har denna uppfin-
ning arbetats fram. Lösningen är värmebehandling i en stängd behållare och
den karaktäriseras av att träämnena som används inte får ha fuktkvot högre
än 10 %. Man kan utan problem använda temperaturer över 180 ◦C vilket
medföljer en kortare behandlingstid. Speciellt bra resultat fås när de ämnen
som lämnar träet under värmebehandlingen anrikas i behållaren. Detta upp-
nås med en hög grad av uppfyllnadsfaktor i behållaren, d v s att man fyller
behållaren med så mycket trä som möjligt, och/eller tillägg av vattenlösning
och/eller ytterligare en eller flera vattenlösliga ämnen. Kondensater är äm-
nen såsom myrsyra, ättikssyra, furfural, furfurylalkohol, metanol, eller till
och med vatten. Speciellt ättikssyra och/eller myrsyra är mycket användba-
ra. Additiverna kan tillföras processen innan eller då värmebehandlingen har
startat. Säkerhet: Syrehalten inuti behållaren får inte överstiga 10
volymprocent. Detta även för att behålla en så ljus nyans på träet
som möjligt.

Method and apparatus for the heating of wood or other materials
sensitive to dehydration and heat [30]

Uppfinningen innebär en metod för snabb och aktsam uppvärmning av trä
eller andra material som är känsliga för uttorkning. Materialet placeras i
en kammare som är helt tömd på luft innan värmen tillsätts. Kammaren
fylls med mättad vattenånga vid en temperatur som inte behöver överstiga
den temperatur som materialet kräver för att bli varmt. Uppvärmningen äger
rum när den mättade vattenångan penetrerar mellanrummen mellan de olika
materialen. Vattenångan kondenserar på materialets yta varvid materialet
bli uppvärmt. Metoden kan med fördel användas vid fixering av ett antal
impregneringsmedel i trä samt för torkning av trä. Uppfinningen beskriver
även en särskild maskin som används med denna teknik.

Förfarande för att processa trä vid förhöjd temperatur [31]

Denna metod påvisar ingen färgförändring hos träet, men är ändå intressant
med avseende på undvikande av sprickbildning.
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Trä processas vid förhöjda temperaturer exempelvis i samband med torkning,
termisk modifikation, och vid olika tillverkningsprocesser i allmänhet. Trä
expanderar då det värms. Det traditionella betraktelsesättet är emellertid
att den termiska expansionen är ett småskaligt fenomen, och sålunda, har
man ej tagit hänsyn till detta i samband med termiska behandlingar. I själva
verket är det emellertid så att expansionen tvärs fiberriktningen är betydande
och lätt ger upphov till inre sprickor. Ett syfte med denna uppfinning är att
eliminera de nackdelar som begränsar den kända tekniken och åstadkomma
ett koncept för att förhindra främst sprickbildning i trä vid termisk expansion
vid temperaturer över 90 ◦C.

När känd teknik används för torkning, exempelvis torkning omkring 200 ◦C,
antar träet snabbt samma yttemperatur dvs omkring 200 ◦C. Uppvärmning-
en av innerdelarna av träet kommer emellertid att upphöra vid omkring 100
◦C tills dess att fuktinnehållet i innerdelarna av träet har reducerats till ett
värde under 5 %. Det är först då som temperaturen hos innerdelarna av träet
snabbt kommet att stiga. Som resultat av uppvärmningen kommer den kom-
binerade effekten av temperatudifferenserna och torrhetsgraden hos träet att
ge upphov till inre sprickor som ej är synliga från utsidan.

Konventionella lösningar för torkning av trä har varit baserade på försiktig
torkning av trä. I samband med dessa torktekniker har syftet varit att styra
torkningsförloppet genom övervakning, bland annat av differensen mellan
våt- och torrtemperatur. Med risk för inre sprickor, har det ej varit möjligt
att höja temperaturen nämnvärt över 100 ◦C. För att åstadkomma snabbare
torkningstekniker har sålunda förfaranden utvecklats där evaporeringen
av vatten vid lägre temperaturer intensifierats eller så används någon annan
typ av förfarande exempelvis kondensations-torkmetoden, dock har inget
avseende fästs vid att åstadkomma en snabbare överföring av värme till trä,
och ej heller för att hålla träytan fuktig så länge som möjligt. De kända
teknikerna begränsas av avsevärda nackdelar, bland annat beroende på de
långa torktiderna som erfordras och den höga totala energiförbrukningen.

Uppfinningen är baserad på att kontinuerligt bestämma temperaturerna för
träkärnan respektive ytterytan av träet. Om skillnaden hålls liten, maximalt
kring 30 ◦C, har man funnit att detta helt förhindrar uppkomsten av inre
sprickor. Konceptet enligt uppfinningen kan implementeras genom att man
förser ett teststycke med åtminstone två sensorer, varvid den ena mäter den
inre temperaturen och den andra yttemperaturen hos träet. Det är av fördel
att använda ånga genomgående för behandlingen, varvid den relativa fuktig-
heten förblir extremt hög och syreinnehållet lågt i den omgivande luften.

Vid implementering av detta snabba torkförfarande enligt uppfinningen und-
viker man torksprickor. Detta förverkligas med användning av ånga som
skyddar träet och bidrar till dess uppvärmning under torkning väl som genom
att man styr differensen mellan yttemperaturen och den inre temperaturen
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hos träet på det ovan beskrivna sättet.

Torktekniken i korta drag:

1. Torkugnens temperatur höjs till åtminstone omkring 90 ◦C, och hålls
på detta värde tills träet antar åtminstone ungefär samma temp. Värm-
ningen utförs tills fuktinnehållet i träet har reducerats till ett värde
under åtminstone 30 %.

2. Ugnstemperaturen höjs gradvis så att differensen mellan den inre tem-
peraturen hos träet och ugnstemperaturen förblir konstant och ej över-
stigen 30 ◦C tills att det önskade fuktinnehållet i träet erhållits, före-
trädesvis 15 %.

3. Kylningssteg. Ugnstemperaturen sänks så att differensen mellan den
inre temperaturen hos träet och ugnstemperaturen förblir på ett kon-
stant värde, ej överstigande 30 ◦C, tills att kärndelen av träet antagit
den önskade temperaturen, under 100 ◦C, gärna ursprungstemp. Hela
tiden införs vattenånga i ugnen, och den s k våta-temperaturen hålls
vid omkring 80-120 ◦C, med användning av denna ånga.

3.7 Olika impregneringsmetoder [2]

Nedan redovisas några impregneringsmetoder som kan vara lämpliga vid
infärgning av trä.

Tryckimpregnering

Det finns flera typer av tryckimpregneringsmetoder; tryckimpregnering (full-
cellmetoden), OPM-metoden samt sparimpregneringsmetoderna Lowry och
Rüping. Gemensamt för dessa metoder är att impregneringen utföres i ett
tryckkärl. I en sådan s k impregneringsautoklav pressas träskyddsmedlet in
i virket med hjälp av ett övertryck.

Fullcellsmetoden

Förvakuum tillsätts varvid luften ur de yttre cellhåligheterna dras ut. Under
bibehållet undertryck fylls autoklaven med träskyddsmedel. Efter absolut
fyllnad pressas lösningen in i träet med en vätskepump. Trycket behålls un-
der en viss tid, varierande mellan ca 15 minuter och flera timmar. Tryckpe-
riodens längd är bl a beroende av typ av träslag, täthet mellan årsringarna,
torkningsmetod, lagringstid för impregnering, kärnträandel etc. När virket
inte längre tar upp impregneringsvätska avbryts tryckperioden, varefter au-
toklaven töms. Slutligen kan man ha ett kort eftervakuum för att dra ur

83



lösningen ur träets yttre skikt och därigenom få virket att verka mer torrt
vid uttag. På detta sätt förhindras nedsmutsning av den yttre arbetsmiljön
kring autoklaven. Denna processform är den mest förekommande och anses
utgöra den säkraste metoden för kemiskt skydd med oorganiska medel. Pro-
cessen fortgår, som sagts ovan, tills virket inte kan uppta mera vätska. Virket
måste i och med detta anses vara genomimpregnerat.

Sparimpregneringsmetoder

Vid Lowry-metoden används inget förvakuum. Impregneringsmedlet pressas
direkt in i virket, varvid luften i cellerna pressas ihop. Upptagningsmängden
begränsas därför till hälfen av den vid fullcellsmetoden. Metoden innebär
risk för ojämn spridning av impregneringsvätskan i cellerna.

Vid Rüping-metoden börjar processen med komprimering av luften i cel-
lerna. Därefter släpps fullt vätsketryck på i autoklaven. Jämfört med full-
cellsmetoden kan man spara upp till 30 % vätskevolym. Metoden används
företrädesvis för organiska medel och vid impregnering av lättimpregnerat
virke. Även här föreligger samma osäkerhet beträffande inträngning. Högt
vätsketryck används, över 7 atö. Upptagningsmänderna av medlet kan kon-
trolleras. Relativt noggranna kostnadsberäkningar kan genomföras. I huvud-
sak oorganiska salter med mycket god vidhäftning till träets cellyta kommer
till användning. Impregneringsresultatet är i regel tillfredsställande.

4. Syror som bildas vid infärgningsmetoden

Ättikssyra enl [32]

Ättikssyra är färglös med stickande lukt. En lösning av lika delar ättiksyra
och vatten blir måttligt sur (pH 2-4). Ättikssyra kallas en svag syra. Stark
och svag när man talar om syror har att göra med hur lätt syrorna delar sig i
joner när de hamnar i vatten. Eftersom processvattnets pH är cirka 3, se 3.4
”Analys av processvattnet”, tyder det på stora mängder ättikssyra, närmare
hälften av processvattnets mängd.

Ättikssyra är en lättnedbrytbar syra som angriper de flesta metaller utom
rostfritt stål och därför måste kärl som används vara av rostfritt stål, glas
eller porslin. Ättikssyra kan vara skadlig för vattenorganismer samt kan ge
lungödem vid inandning.
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Myrsyra

Myrsyra, HCOOH, är färglös vätska med stickande lukt och starkt hudirrite-
rande egenskaper. Industriellt framställs den genom reaktion mellan koloxid
och natriumhydroxid. Myrsyra används vid exempelvis textilfärgning, garv-
ning av läder och latexframställning.

Garvsyra enl [33]

I de förförsök som genomförts kokades bland annat ek vars processvatten
var klart mörkare än det för björk och bok. Detta tros bero på ekens höga
innehåll av garvämnen som färgar vattnet.

Ek innehåller s k garvämnen, tanniner, vilka finns i nästan alla växter. Ett
par procent är vanligt, men bark av ek innehåller 10-15 %. Förutom som
estrar kan de förekomma som glykosider, olika garvsyror bunda till socker
(glukos). Ren garvsyra är en blekgul och spröd massa, ett brunaktigt ljusgult
pulver eller små, gula glänsande fjäll som slår i brunt. Svag eller ingen lukt.
Garvsyra är lättlösligt i vatten, glycerin, alkohol och svaga syror men inte i
oljor. Garvämnen av alla typer är inkompatibla ( oförenliga), med mycket,
antingen genom att bilda olösliga föreningar eller genom att fälla ut ämnen
ur vattenlösningar.

En vattenlösning med 2 % garvsyra blir måttligt sur (pH 2-4) och bildar grå
färg i kontakt med järn. Garvämnen och garvämnesrika utdrag ska förvaras
skyddade för ljus och i väl tillslutna kärl; de drar till sig fukt och mörknar
och förvandlas i kontakt med luft. Garvsyra kan vid utsläpp i vattendrag
vara skadligt för vattenlevande djur. Garvsyra förstörs av långvarig kokning.

5. Resultat klimattester
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Produkt: Produkt: Långbräda 3-stav, 14mm Testad av: SKn

Träslag:  - värmebehandlad Start datum: 2005-08-30

Övrigt: Bj (- - -) Slut datum: 2005-09-20

Kupighet längs Mätavstånd [mm]: 400 Kupighet tvärs Mätavstånd [mm]: 186
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%

0,01 -0,22 -0,23 - - 0,2 0,4 0,2 - -
-0,07 - - -0,14 -0,07 0,2 - - 0,24 0,04
0,11 - 0,38 0,27 - 0,25 - 0,02 -0,23 -

-0,22 -0,23 0,38 0,27 -0,14 -0,07 0,40 0,20 0,02 -0,23 0,24 0,04

Längdförändr. Mätavstånd [mm]: 490 Breddförändr. Mätavstånd [mm]: 196
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
500,3 500,9 0,6 - - 196,3 196,6 0,3 - -
500,2 - - 500,6 0,4 196,3 - - 196,4 0,1
500,3 - 500,1 -0,2 - 196,3 - 196,1 -0,2 -

0,60 -0,20 0,40 0,30 -0,20 0,10
Procentuell förändring [%]:

0,12 -0,04 0,08 0,15 -0,10 0,05

Kupighet tvärs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,20 0,25 0,20
3 0,40 0,02 0,24

Kupighet längs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,01 0,11 -0,07
3 -0,22 0,38 -0,14

Vecko Kupigh Kupigh LängdföBreddförändring [%]
RH80 -0,23 0,2 0,12 0,15
RH30 0,27 -0,23 -0,04 -0,10
RH50 -0,07 0,04 0,08 0,05
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Produkt: Produkt: Långbräda 3-stav, 14mm Testad av: SKn

Träslag:  - värmebehandlad Start datum: 2005-08-30

Övrigt: Bj (+ - -) Slut datum: 2005-09-20

Kupighet längs Mätavstånd [mm]: 400 Kupighet tvärs Mätavstånd [mm]: 186
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
-0,11 0,15 0,26 - - 0,1 0,15 0,05 - -
-0,09 - - -0,11 -0,02 0,12 - - 0,12 0
-0,37 - -0,08 0,29 - 0,04 - -0,09 -0,13 -

0,15 0,26 -0,08 0,29 -0,11 -0,02 0,15 0,05 -0,09 -0,13 0,12 0,00

Längdförändr. Mätavstånd [mm]: 490 Breddförändr. Mätavstånd [mm]: 196
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
500,3 500,8 0,5 - - 196,6 196,8 0,2 - -
500,4 - - 500,5 0,1 196,4 - - 196,5 0,1
500,3 - 500,1 -0,2 - 196,4 - 196,3 -0,1 -

0,50 -0,20 0,10 0,20 -0,10 0,10
Procentuell förändring [%]:

0,10 -0,04 0,02 0,10 -0,05 0,05

Kupighet tvärs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,10 0,04 0,12
3 0,15 -0,09 0,12

Kupighet längs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 -0,11 -0,37 -0,09
3 0,15 -0,08 -0,11

Vecko Kupigh Kupigh LängdföBreddförändring [%]
RH80 0,26 0,05 0,10 0,10
RH30 0,29 -0,13 -0,04 -0,05
RH50 -0,02 0 0,02 0,05
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Produkt: Produkt: Långbräda 3-stav, 14mm Testad av: SKn

Träslag:  - värmebehandlad Start datum: 2005-08-30

Övrigt: Bj (+ - -) Slut datum: 2005-09-20

Kupighet längs Mätavstånd [mm]: 400 Kupighet tvärs Mätavstånd [mm]: 186
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
-0,25 -0,49 -0,24 - - 0,18 0,28 0,1 - -
-0,13 - - -0,14 -0,01 0,16 - - 0,21 0,05
0,02 - 0,15 0,13 - 0,14 - -0,01 -0,15 -

-0,49 -0,24 0,15 0,13 -0,14 -0,01 0,28 0,10 -0,01 -0,15 0,21 0,05

Längdförändr. Mätavstånd [mm]: 490 Breddförändr. Mätavstånd [mm]: 196
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
500,3 500,8 0,5 - - 196,4 196,5 0,1 - -
500,3 - - 500,3 0 196,4 - - 196,5 0,1
500,2 - 500,1 -0,1 - 196,5 - 196,3 -0,2 -

0,50 -0,10 0,00 0,10 -0,20 0,10
Procentuell förändring [%]:

0,10 -0,02 0,00 0,05 -0,10 0,05

Kupighet tvärs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,18 0,14 0,16
3 0,28 -0,01 0,21

Kupighet längs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 -0,25 0,02 -0,13
3 -0,49 0,15 -0,14

Vecko Kupigh Kupigh LängdföBreddförändring [%]
RH80 -0,24 0,1 0,10 0,05
RH30 0,13 -0,15 -0,02 -0,10
RH50 -0,01 0,05 0,00 0,05

Kupighet längs
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Produkt: Produkt: Långbräda 3-stav, 14mm Testad av: SKn

Träslag:  - värmebehandlad Start datum: 2005-08-30

Övrigt: Bj (- + -) Slut datum: 2005-09-20

Kupighet längs Mätavstånd [mm]: 400 Kupighet tvärs Mätavstånd [mm]: 186
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
-0,22 -0,2 0,02 - - 0,05 0,1 0,05 - -

- - 0 - - 0
0,05 - 0,06 0,01 - 0,07 - -0,2 -0,27 -

-0,20 0,02 0,06 0,01 0,10 0,05 -0,20 -0,27

Längdförändr. Mätavstånd [mm]: 490 Breddförändr. Mätavstånd [mm]: 196
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
500,7 500,2 -0,5 - - 196,4 196,7 0,3 - -

- - 0 - - 0
500,3 - 500,1 -0,2 - 196,4 - 196,3 -0,1 -

-0,50 -0,20 0,30 -0,10
Procentuell förändring [%]:

-0,10 -0,04 0,15 -0,05

Kupighet tvärs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,05 0,07 0,00
3 0,10 -0,20 0,00

Kupighet längs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 -0,22 0,05 0,00
3 -0,20 0,06 0,00

Vecko Kupigh Kupigh LängdföBreddförändring [%]
RH80 0,02 0,05 -0,10 0,15
RH30 0,01 -0,27 -0,04 -0,05
RH50 0,00 0 0,00 0,00
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Produkt: Produkt: Långbräda 3-stav, 14mm Testad av: SKn

Träslag:  - värmebehandlad Start datum: 2005-08-30

Övrigt: Bj (- - +) Slut datum: 2005-09-20

Kupighet längs Mätavstånd [mm]: 400 Kupighet tvärs Mätavstånd [mm]: 186
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%

0,14 -0,11 -0,25 - - 0,1 0,22 0,12 - -
0,11 - - 0,11 0 0,08 - - 0,11 0,03
0,53 - 0,4 -0,13 - 0,09 - -0,08 -0,17 -

-0,11 -0,25 0,40 -0,13 0,11 0,00 0,22 0,12 -0,08 -0,17 0,11 0,03

Längdförändr. Mätavstånd [mm]: 490 Breddförändr. Mätavstånd [mm]: 196
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
500,1 500,8 0,7 - - 196,4 196,9 0,5 - -
499,9 - - 499,9 0 196,2 - - 196,2 0
500,2 - 500,1 -0,1 - 196,4 - 196,2 -0,2 -

0,70 -0,10 0,00 0,50 -0,20 0,00
Procentuell förändring [%]:

0,14 -0,02 0,00 0,25 -0,10 0,00

Kupighet tvärs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,10 0,09 0,08
3 0,22 -0,08 0,11

Kupighet längs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,14 0,53 0,11
3 -0,11 0,40 0,11

Vecko Kupigh Kupigh LängdföBreddförändring [%]
RH80 -0,25 0,12 0,14 0,25
RH30 -0,13 -0,17 -0,02 -0,10
RH50 0,00 0,03 0,00 0,00
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Produkt: Produkt: Långbräda 3-stav, 14mm Testad av: SKn

Träslag:  - värmebehandlad Start datum: 2005-08-30

Övrigt: Bj (- - +) Slut datum: 2005-09-20

Kupighet längs Mätavstånd [mm]: 400 Kupighet tvärs Mätavstånd [mm]: 186
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%

0,27 0,77 0,5 - - 0,14 0,26 0,12 - -
0,15 - - 0,27 0,12 0,1 - - 0,12 0,02
-0,02 - -0,06 -0,04 - 0,03 - -0,08 -0,11 -

0,77 0,50 -0,06 -0,04 0,27 0,12 0,26 0,12 -0,08 -0,11 0,12 0,02

Längdförändr. Mätavstånd [mm]: 490 Breddförändr. Mätavstånd [mm]: 196
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
492,1 492,2 0,1 - - 196,4 196,6 0,2 - -
492,1 - - 492,2 0,1 196,4 - - 196,4 0
499,5 - 499,3 -0,2 - 196,4 - 196,2 -0,2 -

0,10 -0,20 0,10 0,20 -0,20 0,00
Procentuell förändring [%]:

0,02 -0,04 0,02 0,10 -0,10 0,00

Kupighet tvärs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,14 0,03 0,10
3 0,26 -0,08 0,12

Kupighet längs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,27 -0,02 0,15
3 0,77 -0,06 0,27

Vecko Kupigh Kupigh LängdföBreddförändring [%]
RH80 0,50 0,12 0,02 0,10
RH30 -0,04 -0,11 -0,04 -0,10
RH50 0,12 0,02 0,02 0,00
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Produkt: Produkt: Långbräda 3-stav, 14mm Testad av: SKn

Träslag:  - värmebehandlad Start datum: 2005-08-30

Övrigt: Bj (+ - +) Slut datum: 2005-09-20

Kupighet längs Mätavstånd [mm]: 400 Kupighet tvärs Mätavstånd [mm]: 186
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%

-0,3 -0,26 0,04 - - 0,07 0,09 0,02 - -
-0,02 - - -0,03 -0,01 -0,01 - - 0,07 0,08
0,31 - 0,17 -0,14 - -0,02 - -0,08 -0,06 -

-0,26 0,04 0,17 -0,14 -0,03 -0,01 0,09 0,02 -0,08 -0,06 0,07 0,08

Längdförändr. Mätavstånd [mm]: 490 Breddförändr. Mätavstånd [mm]: 196
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
500,3 500,7 0,4 - - 196,3 196,6 0,3 - -
500,2 - - 500,4 0,2 196,3 - - 196,3 0
499,8 - 499,7 -0,1 - 196,3 - 196,1 -0,2 -

0,40 -0,10 0,20 0,30 -0,20 0,00
Procentuell förändring [%]:

0,08 -0,02 0,04 0,15 -0,10 0,00

Kupighet tvärs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,07 -0,02 -0,01
3 0,09 -0,08 0,07

Kupighet längs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 -0,30 0,31 -0,02
3 -0,26 0,17 -0,03

Vecko Kupigh Kupigh LängdföBreddförändring [%]
RH80 0,04 0,02 0,08 0,15
RH30 -0,14 -0,06 -0,02 -0,10
RH50 -0,01 0,08 0,04 0,00

Kupighet längs
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Produkt: Produkt: Långbräda 3-stav, 14mm Testad av: SKn

Träslag:  - värmebehandlad Start datum: 2005-08-30

Övrigt: Bj (- + +) Slut datum: 2005-09-20

Kupighet längs Mätavstånd [mm]: 400 Kupighet tvärs Mätavstånd [mm]: 186
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
-0,21 0,11 0,32 - - 0,1 0,14 0,04 - -
0,04 - - 0,01 -0,03 0,12 - - 0,07 -0,05
-0,16 - -0,18 -0,02 - 0,13 - 0,03 -0,1 -

0,11 0,32 -0,18 -0,02 0,01 -0,03 0,14 0,04 0,03 -0,10 0,07 -0,05

Längdförändr. Mätavstånd [mm]: 490 Breddförändr. Mätavstånd [mm]: 196
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
500,2 500,8 0,6 - - 196,3 196,6 0,3 - -
500,2 - - 500,2 0 196,4 - - 196,4 0
500 - 499,8 -0,2 - 196,4 - 196,2 -0,2 -

0,60 -0,20 0,00 0,30 -0,20 0,00
Procentuell förändring [%]:

0,12 -0,04 0,00 0,15 -0,10 0,00

Kupighet tvärs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,10 0,13 0,12
3 0,14 0,03 0,07

Kupighet längs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 -0,21 -0,16 0,04
3 0,11 -0,18 0,01

Vecko Kupigh Kupigh LängdföBreddförändring [%]
RH80 0,32 0,04 0,12 0,15
RH30 -0,02 -0,1 -0,04 -0,10
RH50 -0,03 -0,05 0,00 0,00
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Produkt: Produkt: Långbräda 3-stav, 14mm Testad av: SKn

Träslag:  - värmebehandlad Start datum: 2005-08-30

Övrigt: Bj (+ + +) Slut datum: 2005-09-20

Kupighet längs Mätavstånd [mm]: 400 Kupighet tvärs Mätavstånd [mm]: 186
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
-0,35 -0,04 0,31 - - 0,1 0,28 0,18 - -
-0,35 - - -0,43 -0,08 0,05 - - 0,1 0,05
-0,31 - -0,06 0,25 - 0,08 - -0,06 -0,14 -

-0,04 0,31 -0,06 0,25 -0,43 -0,08 0,28 0,18 -0,06 -0,14 0,10 0,05

Längdförändr. Mätavstånd [mm]: 490 Breddförändr. Mätavstånd [mm]: 196
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
500,3 500,9 0,6 - - 196,4 196,7 0,3 - -
500,2 - - 500,2 0 196,4 - - 196,4 0
500,3 - 500,6 0,3 - 196,3 - 196,2 -0,1 -

0,60 0,30 0,00 0,30 -0,10 0,00
Procentuell förändring [%]:

0,12 0,06 0,00 0,15 -0,05 0,00

Kupighet tvärs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,10 0,08 0,05
3 0,28 -0,06 0,10

Kupighet längs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 -0,35 -0,31 -0,35
3 -0,04 -0,06 -0,43

Vecko Kupigh Kupigh LängdföBreddförändring [%]
RH80 0,31 0,18 0,12 0,15
RH30 0,25 -0,14 0,06 -0,05
RH50 -0,08 0,05 0,00 0,00
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Produkt: Produkt: Långbräda 3-stav, 14mm Testad av: SKn

Träslag:  - värmebehandlad Start datum: 2005-08-30

Övrigt: Bj (+ + +) Slut datum: 2005-09-20

Kupighet längs Mätavstånd [mm]: 400 Kupighet tvärs Mätavstånd [mm]: 186
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
-0,06 0,56 0,62 - - 0,09 0,27 0,18 - -
-0,21 - - -0,18 0,03 0,03 - - 0,11 0,08
0,2 - 0,25 0,05 - 0,17 - -0,09 -0,26 -

0,56 0,62 0,25 0,05 -0,18 0,03 0,27 0,18 -0,09 -0,26 0,11 0,08

Längdförändr. Mätavstånd [mm]: 490 Breddförändr. Mätavstånd [mm]: 196
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
499,9 500,4 0,5 - - 196,2 196,5 0,3 - -
500 - - 500,1 0,1 196,3 - - 196,3 0
500 - 499,8 -0,2 - 196,2 - 196,3 0,1 -

0,50 -0,20 0,10 0,30 0,10 0,00
Procentuell förändring [%]:

0,10 -0,04 0,02 0,15 0,05 0,00

Kupighet tvärs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,09 0,17 0,03
3 0,27 -0,09 0,11

Kupighet längs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 -0,06 0,20 -0,21
3 0,56 0,25 -0,18

Vecko Kupigh Kupigh LängdföBreddförändring [%]
RH80 0,62 0,18 0,10 0,15
RH30 0,05 -0,26 -0,04 0,05
RH50 0,03 0,08 0,02 0,00
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Produkt: Produkt: Långbräda 3-stav, 14mm Testad av: SKn

Träslag:  - värmebehandlad Start datum: 2005-08-30

Övrigt: B (- - -) Slut datum: 2005-09-20

Kupighet längs Mätavstånd [mm]: 400 Kupighet tvärs Mätavstånd [mm]: 186
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%

0,46 1,4 0,94 - - 0,15 0,28 0,13 - -
0,17 - - 0,18 0,01 0,15 - - 0,18 0,03
0,15 - 0,35 0,2 - 0,18 - 0,03 -

1,40 0,94 0,35 0,20 0,18 0,01 0,28 0,13 0,03 0,00 0,18 0,03

Längdförändr. Mätavstånd [mm]: 490 Breddförändr. Mätavstånd [mm]: 196
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
499,8 500,3 0,5 - - 196,4 196,9 0,5 - -
499,5 - - 499,6 0,1 196,4 - - 196,4 0
499,7 - 499,5 -0,2 - 196,4 - 196,2 -0,2 -

0,50 -0,20 0,10 0,50 -0,20 0,00
Procentuell förändring [%]:

0,10 -0,04 0,02 0,25 -0,10 0,00

Kupighet längs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,46 0,15 0,17
3 1,40 0,35 0,18

Vecko Kupigh Kupigh LängdföBreddförändring [%]
RH80 0,94 0,13 0,10 0,25
RH30 0,20 0 -0,04 -0,10
RH50 0,01 0,03 0,02 0,00

Kupighet tvärs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,15 0,18 0,15
3 0,28 0,03 0,18
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Produkt: Produkt: Långbräda 3-stav, 14mm Testad av: SKn

Träslag:  - värmebehandlad Start datum: 2005-08-30

Övrigt: B (+ -  -) Slut datum: 2005-09-20

Kupighet längs Mätavstånd [mm]: 400 Kupighet tvärs Mätavstånd [mm]: 186
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
-0,06 0,01 0,07 - - 0,11 0,46 0,35 - -
-0,28 - - -0,3 -0,02 0,07 - - 0,19 0,12
-0,1 - -0,08 0,02 - 0,17 - -0,04 -0,21 -

0,01 0,07 -0,08 0,02 -0,30 -0,02 0,46 0,35 -0,04 -0,21 0,19 0,12

Längdförändr. Mätavstånd [mm]: 490 Breddförändr. Mätavstånd [mm]: 196
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
500,3 500,6 0,3 - - 196,5 197 0,5 - -
500,7 - - 500,5 -0,2 196,5 - - 196,5 0
500,3 - 500,1 -0,2 - 196,5 - 196,3 -0,2 -

0,30 -0,20 -0,20 0,50 -0,20 0,00
Procentuell förändring [%]:

0,06 -0,04 -0,04 0,25 -0,10 0,00

Kupighet tvärs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,11 0,17 0,07
3 0,46 -0,04 0,19

Kupighet längs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 -0,06 -0,10 -0,28
3 0,01 -0,08 -0,30

Vecko Kupigh Kupigh LängdföBreddförändring [%]
RH80 0,07 0,35 0,06 0,25
RH30 0,02 -0,21 -0,04 -0,10
RH50 -0,02 0,12 -0,04 0,00
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Produkt: Produkt: Långbräda 3-stav, 14mm Testad av: SKn

Träslag:  - värmebehandlad Start datum: 2005-08-30

Övrigt:  B (- + -) Slut datum: 2005-09-20

Kupighet längs Mätavstånd [mm]: 400 Kupighet tvärs Mätavstånd [mm]: 186
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
-0,14 -0,42 -0,28 - - 0,18 0,4 0,22 - -
0,12 - - 0,05 -0,07 0,07 - - 0,18 0,11
0,29 - -0,42 -0,71 - 0,12 - -0,03 -0,15 -

-0,42 -0,28 -0,42 -0,71 0,05 -0,07 0,40 0,22 -0,03 -0,15 0,18 0,11

Längdförändr. Mätavstånd [mm]: 490 Breddförändr. Mätavstånd [mm]: 196
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
499,8 500,3 0,5 - - 196,4 196,9 0,5 - -
499,8 - - 499,9 0,1 196,4 - - 196,6 0,2
499,8 - 499,5 -0,3 - 196,4 - 196,2 -0,2 -

0,50 -0,30 0,10 0,50 -0,20 0,20
Procentuell förändring [%]:

0,10 -0,06 0,02 0,25 -0,10 0,10

Kupighet tvärs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,18 0,12 0,07
3 0,40 -0,03 0,18

Kupighet längs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 -0,14 0,29 0,12
3 -0,42 -0,42 0,05

Vecko Kupigh Kupigh LängdföBreddförändring [%]
RH80 -0,28 0,22 0,10 0,25
RH30 -0,71 -0,15 -0,06 -0,10
RH50 -0,07 0,11 0,02 0,10

Kupighet längs
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Produkt: Produkt: Långbräda 3-stav, 14mm Testad av: SKn

Träslag:  - värmebehandlad Start datum: 2005-08-30

Övrigt: B (- + -) Slut datum: 2005-09-20

Kupighet längs Mätavstånd [mm]: 400 Kupighet tvärs Mätavstånd [mm]: 186
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%

0,29 0 -0,29 - - 0,24 0,3 0,06 - -
0,45 - - 0,49 0,04 0,24 - - -0,02 -0,26
0,33 - 0,16 -0,17 - 0,24 - 0,35 0,11 -

0,00 -0,29 0,16 -0,17 0,49 0,04 0,30 0,06 0,35 0,11 -0,02 -0,26

Längdförändr. Mätavstånd [mm]: 490 Breddförändr. Mätavstånd [mm]: 196
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
500 500,6 0,6 - - 196,3 196,9 0,6 - -
500,2 - - 500,3 0,1 196,3 - - 196,4 0,1
500,3 - 500 -0,3 - 196,4 - 196,1 -0,3 -

0,60 -0,30 0,10 0,60 -0,30 0,10
Procentuell förändring [%]:

0,12 -0,06 0,02 0,31 -0,15 0,05

Kupighet tvärs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,24 0,24 0,24
3 0,30 0,35 -0,02

Kupighet längs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,29 0,33 0,45
3 0,00 0,16 0,49

Vecko Kupigh Kupigh LängdföBreddförändring [%]
RH80 -0,29 0,06 0,12 0,31
RH30 -0,17 0,11 -0,06 -0,15
RH50 0,04 -0,26 0,02 0,05
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Produkt: Produkt: Långbräda 3-stav, 14mm Testad av: SKn

Träslag:  - värmebehandlad Start datum: 2005-08-30

Övrigt: B (- - +) Slut datum: 2005-09-20

Kupighet längs Mätavstånd [mm]: 400 Kupighet tvärs Mätavstånd [mm]: 186
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%

0,06 0,05 -0,01 - - 0,14 0,22 0,08 - -
0,02 - - 0,01 -0,01 0,25 - - 0,37 0,12
0,12 - 0,12 0 - 0,2 - -0,03 -0,23 -

0,05 -0,01 0,12 0,00 0,01 -0,01 0,22 0,08 -0,03 -0,23 0,37 0,12

Längdförändr. Mätavstånd [mm]: 490 Breddförändr. Mätavstånd [mm]: 196
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
499,8 500,4 0,6 - - 196,3 196,8 0,5 - -
499,5 - - 499,6 0,1 196,3 - - 196,4 0,1
499,3 - 499,1 -0,2 - 196,2 - 196 -0,2 -

0,60 -0,20 0,10 0,50 -0,20 0,10
Procentuell förändring [%]:

0,12 -0,04 0,02 0,25 -0,10 0,05

Kupighet tvärs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,14 0,20 0,25
3 0,22 -0,03 0,37

Kupighet längs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,06 0,12 0,02
3 0,05 0,12 0,01

Vecko Kupigh Kupigh LängdföBreddförändring [%]
RH80 -0,01 0,08 0,12 0,25
RH30 0,00 -0,23 -0,04 -0,10
RH50 -0,01 0,12 0,02 0,05
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Produkt: Produkt: Långbräda 3-stav, 14mm Testad av: SKn

Träslag:  - värmebehandlad Start datum: 2005-08-30

Övrigt: B (+ - +) Slut datum: 2005-09-20

Kupighet längs Mätavstånd [mm]: 400 Kupighet tvärs Mätavstånd [mm]: 186
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
-0,17 0,12 0,29 - - 0,2 0,25 0,05 - -
0,05 - - 0,07 0,02 0,19 - - -0,05 -0,24
0,1 - 0,26 0,16 - 0,21 - 0,36 0,15 -

0,12 0,29 0,26 0,16 0,07 0,02 0,25 0,05 0,36 0,15 -0,05 -0,24

Längdförändr. Mätavstånd [mm]: 490 Breddförändr. Mätavstånd [mm]: 196
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
499,7 500 0,3 - - 196,4 196,7 0,3 - -
500,3 - - 500,4 0,1 196,4 - - 196,7 0,3
500,3 - 500,1 -0,2 - 196,5 - 196,2 -0,3 -

0,30 -0,20 0,10 0,30 -0,30 0,30
Procentuell förändring [%]:

0,06 -0,04 0,02 0,15 -0,15 0,15

Kupighet tvärs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,20 0,21 0,19
3 0,25 0,36 -0,05

Kupighet längs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 -0,17 0,10 0,05
3 0,12 0,26 0,07

Vecko Kupigh Kupigh LängdföBreddförändring [%]
RH80 0,29 0,05 0,06 0,15
RH30 0,16 0,15 -0,04 -0,15
RH50 0,02 -0,24 0,02 0,15
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Produkt: Produkt: Långbräda 3-stav, 14mm Testad av: SKn

Träslag:  - värmebehandlad Start datum: 2005-08-30

Övrigt: B (- + +) Slut datum: 2005-09-20

Kupighet längs Mätavstånd [mm]: 400 Kupighet tvärs Mätavstånd [mm]: 186
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%

0,21 -0,31 -0,52 - - 0,15 0,23 0,08 - -
0,31 - - 0,33 0,02 0,21 - - 0,26 0,05
0,14 - 0,11 -0,03 - 0,21 - -0,08 -0,29 -

-0,31 -0,52 0,11 -0,03 0,33 0,02 0,23 0,08 -0,08 -0,29 0,26 0,05

Längdförändr. Mätavstånd [mm]: 490 Breddförändr. Mätavstånd [mm]: 196
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
500,2 500,8 0,6 - - 196,6 197 0,4 - -
500,4 - - 500,4 0 196,6 - - 196,6 0
500,3 - 500,1 -0,2 - 196,5 - 196,2 -0,3 -

0,60 -0,20 0,00 0,40 -0,30 0,00
Procentuell förändring [%]:

0,12 -0,04 0,00 0,20 -0,15 0,00

Kupighet tvärs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,15 0,21 0,21
3 0,23 -0,08 0,26

Kupighet längs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,21 0,14 0,31
3 -0,31 0,11 0,33

Vecko Kupigh Kupigh LängdföBreddförändring [%]
RH80 -0,52 0,08 0,12 0,20
RH30 -0,03 -0,29 -0,04 -0,15
RH50 0,02 0,05 0,00 0,00
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Produkt: Produkt: Långbräda 3-stav, 14mm Testad av: SKn

Träslag:  - värmebehandlad Start datum: 2005-08-30

Övrigt: B (+ + +) Slut datum: 2005-09-20

Kupighet längs Mätavstånd [mm]: 400 Kupighet tvärs Mätavstånd [mm]: 186
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%

-0,1 0,23 0,33 - - 0,09 0,14 0,05 - -
-0,16 - - -0,05 0,11 0,14 - - 0,12 -0,02
-0,02 - -0,05 -0,03 - 0,09 - -0,1 -0,19 -

0,23 0,33 -0,05 -0,03 -0,05 0,11 0,14 0,05 -0,10 -0,19 0,12 -0,02

Längdförändr. Mätavstånd [mm]: 490 Breddförändr. Mätavstånd [mm]: 196
1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 1 vecka 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat 3 veckor Resultat
RH 50% RH 80% RH 30% RH 50% RH 50% RH 80% RH 30% RH 50%
500,7 501,1 0,4 - - 196,4 196,7 0,3 - -
500,3 - - 500,6 0,3 196,4 - - 196,4 0
500,3 - 500,1 -0,2 - 196,2 - 196,1 -0,1 -

0,40 -0,20 0,30 0,30 -0,10 0,00
Procentuell förändring [%]:

0,08 -0,04 0,06 0,15 -0,05 0,00

Kupighet tvärs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 0,09 0,09 0,14
3 0,14 -0,10 0,12

Kupighet längs [mm]
Vecko RH80 RH30 RH50%

0 -0,10 -0,02 -0,16
3 0,23 -0,05 -0,05

Vecko Kupigh Kupigh LängdföBreddförändring [%]
RH80 0,33 0,05 0,08 0,15
RH30 -0,03 -0,19 -0,04 -0,05
RH50 0,11 -0,02 0,06 0,00
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	Text13: Detta examensarbete har utförts för trägolvtillverkaren Tarketts räkning och syftet har varit att utvärdera en särskild metod som färgar trä. Metoden innebär att trä behandlas i vatten i en viss tid och temperatur varvid en färgändring påstods erhållas. Målet har varit ge de nordiska träslagen björk och bok en mörkare färg som liknar exotiska trädslag. För att utvärdera metoden genomfördes först en teoretisk utvärdering för att få förståelse för vad som händer i träet när det utsätts för denna behandling och sedan en praktisk utvärdering enligt principen för flerfaktorförsök. Arbetet har resulterat i vetskapen om att träet verkligen får en viss färgändring genom att behandla det enligt den särskilda metoden. Hur stor färgförändring som erhålls beror främst på processens temperatur men även tid, ty dessa faktorer samverkar. Metoden uppvisar repeternoggrannhet, dvs uppnådd färg vid bestämda parametrar är konstant och den erhållna färgen är dessutom beständig. Men, metoden påverkar träet på ett flertal negativa sätt. Vid torkning av de behandlade trästavarna uppstår ändsprickor och vissa stavar blir skeva. Utbytet som erhålls beror främst på hur hårt stavarna behandlas. Låga temperaturer, 100 grader C, krävs om ett bra utbyte ska erhållas. Andra egenskaper som blir försämrade är träets vätbarhet och hållfasthet. En försämrad vätbarhet innebär i sin tur en försämrad limbarhet eftersom träet inte väter limmet tillräckligt bra. Hårdare behandlat trä fick en lägre vätbarhet än mildare behandlad. Men, en försämrad vätbarhet är inte bara negativt utan det innebär även att träets dimensionsstabilitet har förbättras. Träets fuktrörelser blir alltså inte lika stora vid klimatförändringar, något som också bevisades med sk klimattester. Utvärderingen resulterade även i vetskapen om att processvattnet från infärgningsmetoden är miljöfarligt och måste renas. Men, att rena vattnet är svårt då de miljöfarliga ämnena som det innehåller är lösta i vattnet. För att kunna ta hand om reningsprocessen behöver Tarkett kunskap om olika reningsprocesser men även utrustning som kan kräva stora investeringar. Det är svårt att bedöma om infärgningsmetoden är användbar för Tarkett eller ej. Min rekommendation avgörs nämligen av vilket färgändring som Tarkett tycker är den mest tilltalande. Föredrar Tarkett den mörkaste erhållna färgen rekommenderar jag inte Tarkett att gå vidare med infärgningsmetoden eftersom ett så pass dåligt utbyte erhålls. Utbytet kan eventuellt förbättras men det måste i så fall undersökas närmare. Föredrar Tarkett däremot en ljusare färg som erhållits för andra försök är infärgningsmetoden värd att undersöka vidare. 
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