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Förord 
Arbetet presenterat i denna rapport har utförs inom ramen för två sammanlänkade pro
jekt med Hartwig Bliimer och Ralph Nussbaum som projektledare. Arbetet har finan
sierats av Träforsk / Svenskt Trä och Nutek. Medverkande vid genomförandet av stu
dien har varit Olle Sundkvist, AB Lundquist & Lindroth; Bertil Norberg, Becker 
Acroma; Tommy Sebring, Trätek samt Daniel Lundberg, teknolog vid LTU (Skellefteå) 
t i l l vilka författarna riktar ett varmt tack. 

Sammanfattning 
I föreliggande rapport har de tekniska förutsättningarna för framställning av panelytor 
med olika ytstrukturer utvärderats. Granpanel med några olika ytstrukturer har därefter 
analyserats med avseende på hur lämpliga de är som underlag för utomhusfärg vid 
utomhusexponering. 

Undersökningen har resulterat i ökad kunskap när det gäller framställning av klyv-
sågade paneler för utomhusbruk generellt. Genom optimering av tillverkningsbetingel-
sema vid torrklyvning kan ytor med ändamålsanpassad ytstruktur tillverkas. Med t i l l 
verkningsbetingelser menas här matningshastighet, tandspetsmaterial samt tandspets-
kondition, d v s skärpa. Virkets årsringstäthet påverkar ytstrukturen hos klyvsågade 
panelbräder liksom virkets fuktkvot. Finsågade ytor visar i regel ett mindre antal samt 
kortare vidsittande lösryckta fibrer. Rensning av klyvsågade ytor från vidsittande lös
ryckta fibrer, har studerats med användning av känd teknik och under industriella be
tingelser. Det visade sig att nästan samtliga fibrer kunde avlägsnas. Tillgängliga alter
nativa metoder för strukturering av träytor genom slipning och borstning lämpade för 
målning har undersökts. Slutsatsen är att båda metoderna kan tillämpas industriellt med 
på marknaden befintliga maskiner. 

Utvärdering har skett genom att panel med olika ytstrukturer har målats med två olika 
färgtyper; alkydoljegrundfärg och lasyr, varefter vattenupptagningen genom färgskikten 
registrerades före och efter en accelererad åldringsprocess. Resultaten visade att ytans 
ytråhet är avgörande för vattenupptagningen; ju grövre yta desto högre vattenupptag
ning. Effekt av fiberrensning kunde också påvisas. Slipade ytor kan utgöra ett alternativ 
till finsågade ytor medan användning av borstade ytor i utomhustillämpningar är mer 
osäker. 

Bakgrund 
Sågade s k torrkluvna träytor på utomhusexponerat trä anses av hävd ge en bättre lång
siktig färgvidhäftning jämfört med hyvlade ytor. En förklaring till detta kan vara att en 
sågad yta ger en större totalyta för färgen att fästa på samt att uppstickande fibrer, fast 
förankrade i trästrukturen, kan fungera som en förstärkande armering i färgskiktet. 

Graden av ytråhet bör ha förutsättningar att påverka fuktupptagning och färgvidhäft
ning. Grovsågade ytor har hög andel av långa fibrer som kan sticka upp genom färg
skiktet och därmed fungera som inkörsportar för fukt i gränsskiktet mellan färg och trä. 
Dessutom ökar andelen helt lösa fibrer på ytan med ökad ytråhet. Dessa lösa fibrer är 



förmodligen enbart t i l l skada då de i princip kan fungera som ett släppmedel för färgen. 
En ytterligare faktor är att en grovsågad yta ger ett dåligt estetiskt intryck. 

Kunskapen om vilken grad av ytråhet som krävs för maximal färgvidhäftning är idag 
ytterst begränsad. För sågverk och brädgårdar som klyver och grundmålar panelbräder 
utgör detta ett problem. Det är svårt och kräver bl a modem utrustning för att erhålla en 
jämn ytkvalitet utan iögonfallande s k "skäggiga ytor". Det är därför angeläget att klar
göra vilken grad av ytråhet träytan ska ha för att färgskiktets funktion ska bli maximal. 
Kan man, om man ser till att träytan är f r i från lösa fibrer, t ex tillåta sig att ha en viss 
grad av "skäggighet" utan att detta nämnvärt ökar fuktupptagningen och försämrar färg
vidhäftningen? Ett sätt att eliminera problemet med lösa fibrer kan t ex bestå i att ytorna 
efterborstas efter torrklyvningen. 

Til l skillnad från sågade träytor går det lätt att framställa väldefmierade träytor med 
genomgående jämn kvalitet genom alternativa ytbearbetningar som slipning eller borst
ning. Denna typ av ytstruktur har stor potential på exportmarknaderna, som ofta föredrar 
slätare ytor. Liksom för sågade ytor måste slipade eller borstade ytor utvärderas avseen
de förutsättningarna för god funktion mellan träyta och ytbehandling. 

Litteraturen på området omfattar främst ett antal studier där sågade och hyvlade/slipade 
ytor har jämförts efter exponering. Penetrerande lasyrer och träskyddsbehandlingar gav 
bättre resultat på sågade ytor än hyvlade/slipade som ett resultat av den väsentligt högre 
upptagning som erhölls med sågade ytor (Feist 1988, Feist 1990). Transparanta ytbe
handlingar och alkydtäckfärger var avsevärt bättre på hyvlade/slipade ytor p g a att en 
jämnare filmtjocklek erhölls (Cassens och Feist 1991). Filmbildande akrylatfärger fun
gerade bra på såväl sågade som slipade ytor (William och Feist 1994). En jämförande 
studie på laserat trä mellan 5 olika ytbearbetningar visade att slipade ytor var bättre än 
olika varianter av sågade ytor (Richter et al. 1995). 

Föreliggande studie omfattar dels en grundlig utvärdering av framställningsprocessema 
för träytor med ett antal olika ytstrukturer, dels en utvärdering av hur färgskikt fungerar 
på dessa ytstrukturer. Färgskiktets funktion har analyserats genom att mäta ytbehand-
lade träytors vattenupptagningsförmågan efter exponering för väderåldring. 

Tillverkningsbeskrivning 
Det experimentella arbetet med att framställa panelytor med olika strukturer omfattade 
tre olika bearbetningsmetoder samt en metod för rensning av ytor från vidsittande lös
ryckta fibrer fortsättningsvis kallat fiberrensning. Undersökningens upplägg framgår av 
tabell 1. 

Tabell 1. Försöksupplägg och försöksdata. 

B earbetn in gsmetod Maskin Verktyg Plats 

Klyvsågning Bandsåg Bandsågblad Lundquist & Lindroth 
Slipning Bredbandslip Slipband Becker Acroma 
Borstning Borstmaskin Nylonborstar Braun (D) 
Rensning Borstmaskin "Sanding Strips" Becker Acroma 



En detaljerad beskrivning av varje enskilt experiment följer nedan. 

Som råvara till experimenten användes granvirke i paneldimension som ställdes t i l l 
förfogande av Lindquist & Lindroth. Virket var framställt av Mellanskog Industri AB. 
Ett paket valdes med virkesdimensionen 47 x 150 mm och med virkeslängder 3,3, 3,6, 
3,9 och 4,2 m samt kvalitetsbeteckning 80. Virkets fuktkvot uppmättes till 17 ± 2%. Ur 
detta paket valdes 50 stycken plank som sorterades i tre olika grupper avseende 
årsringstäthet. 

Virke med normal årsringstäthet låg inom breddintervall et 1,5 - 2,5 mm. Tätvuxet virke 
kännetecknades av en årsringsbredd < 1,5 mm. Frodvuxna plank hade en årsringsbredd 
> 2,5 mm. 

Plank med vankant, synliga kådlåpor, formfel, torkningssprickor, kantskador samt för 
grov kviststruktur uteslöts. 

Strukturering genom klyvning 
Klyvningsoperationen (klyvning på kant) genomfördes i en äldre bandsåg av fabrikat 
Canali av typ TBF 1100. Bandhaistigheten uppmättes till 33 m/s. Maskinen var utrustad 
med ett matarverk för mittsnittklyvning som också användes. Vid paketläggningen efter 
klyvningen hölls bräder ur samma plank samman. 

Vid torrklyvning framställdes ytor med två olika strukturer, en fin och en grovsågad 
struktur. De olika strukturerna tillverkades under olika produktionsbetingelser enligt 
följande. 

Den finsågade ytan framställdes med hjälp av ett stellitbestyckat band. Bandbredden 
uppgick ti l l 100 mm. Bandets tjocklek uppmättes t i l l 1,3 mm. Tanddelningen var 
35 mm och tandhöjden var 12 mm. 

Tilläggas kan att bandet var nytillverkat och således inte hade varit använt tidigare. Av 
denna anledning kördes bandet under cirka 10 min utan belastning. Den finsågade 
strukturen tillverkades vid en matningshastighet av 15 m/min, vilket är lägre jämfört 
med normaldrift. 

Den lägre matningshastigheten valdes för att experimentellt kunna säkerställa en f in yt
struktur, vilket också åstadkoms. Totalt klövs 30 stycken plank. Samtliga plank känne
tecknades av en normal årsringstäthet d v s 1,5 - 2,5 mm. 

Vid framställning av den grovsågade ytan användes ett slött band med en bredd på 
95 mm och en tjocklek på 1,3 mm. Tanddelningen och tandhöjden var lika som vid f in-
sågning d v s 35 respektive 12 mm. Tandformen hos detta band var identiskt med 
stellitbandet. Vid klyvningen uppgick matningshastigheten till 50 m/min, vilket är högre 
jämfört med den normala hastigheten för tillverkning av produkter med synliga klyvytor 
som användes i företaget. 

Under beskrivna tillverkningsbetingelser erhölls den önskade grova ytstrukturen. Totalt 
klyvsågades 20 stycken plank varav 10 stycken med normal årsringstäthet och vardera 5 



stycken plank med frodvuxna respektive tätvuxna årsringar. De klyvsågade brädemas 
ytstruktur beskrivs i form av bilder som finns sammanställda i figur 7. 

Hyvling 
Bräder med klyvsågad yta, d v s med klyvytan som exponerad rätsida, avsedda för an
vändning antingen i detta tillstånd eller med senare rensad klyvsida, hyvlades tresidigt i 
en hyvelmaskin av fabrikat Waco med typbeteckning HM 225. Virket hyvlades till en 
dimension av 20 x 145 mm. 

Maskinen var utrustad med 6 stycken verktygsspindlar avsedda för bestyckning med 
vardera 2 stycken under- och överkuttrar samt med ett sidokutterpar. Vid dimensions-
hyvlingen bearbetades båda kantsidoma genom nämnt sidokutterpar samt respektive 
brädors baksida genom första (tjockleksdimensionering) och andra (spårsågning) över-
kuttern. Spårsågning utfördes med 3 stycken spår (på baksidan) med ett spårdjup på 
12 mm. Dessa djupa spår valdes med hänsyn ti l l den tidsskillnad mellan klyvning och 
efterföljande fiberrensning som inte kunde undvikas. Spårsågningen skulle således 
minska eller t o m eliminera effekten av den förväntade kupningen som kunde försvåra 
vidare bearbetning i de valda maskinerna som kräver plana arbetsstycken. 

Hyvlingen av bräder med klyvsågad yta genomfördes under industriella betingelser. 
Brädpar ur samma plank hyvlades efter varandra med klyvsidan vänd mot hyvelbordet 
och paketlades parvis på nytt. Bräder såväl med normal årsringstäthet som bräder från 
tätvuxet och frodvuxet virke ingick. Totalt hyvlades 60 stycken bräder från 30 stycken 
plank. 

Bräder avsedda för ytstrukturering genom slipning respektive borstning hyvlades 
däremot fyrsidigt d v s på båda kant- och flatsidoma ti l l samma tvärsnittsdimension och 
spårutförande som tidigare. Syftet med den fyrsidiga bearbetningen var att skapa bräder 
med ett enhetligt bredd- och tjockleksmått. Särskilt tjockleksmåttet ansågs vara viktigt 
för att kunna slipa och borsta ytorna i de fortsatta experimenten. Släthyvling av klyv
sidan föredrogs dessutom för att skapa ytor av enhetlig ytstruktur. Klyvsidan var således 
även här vänd mot hyvelbordet. 

Vid hyvlingen bearbetades båda kantsidoma och den övre flatsidan med samma kuttrar 
som tidigare. Släthyvling av klyvsidan skedde med hjälp av första och andra under
kutter. Hyvlingen utfördes under industriella betingelser under beaktande av kravet på 
parvis hantering. Totalt hyvlades 40 stycken bräder från 20 stycken plank. Endast bräder 
med normal årsringstäthet bearbetades. 

Kapning och identifiering 
Samtliga hyvlade bräder kapades därefter parvis till hanterliga längder om 1 m. 
Tillverknings- och virkesfel som vankant, kådlåpor och grovkvist eliminerades i sam
band med kapningen. Ur varje bräda erhölls tre stycken kortlängder av nämnd längd. 
Varje brädpar bestående av vardera en bräda med käm- respektive splintsidan som 
klyvsida förseddes med ett löpande nummer, årsringstäthetsgmpp (normal, tätvuxet och 
frodvuxet) samt typ av ytstmktur - fm och grov - när det gäller klyvsågade ytor. 



Rensning av fibrer från klyvsågade ytor 
Syftet med efterföljande fiberrensning av klyvsågade ytor med såväl fin som grov struk
tur var att avlägsna vidsittande lösryckta fibrer från de "håriga och luddiga" klyvytorna. 
Vidsittande lösryckta fibrer förekom såväl på kärnsidor som på splintsidor. Detta gällde 
för både f in- som grovklyv sågade ytor. Finsågade ytor visade, jämfört med grovsågade 
ytor, generellt ett mindre antal och dessutom kortare lösryckta fibrer. Förekomsten av 
vidsittande lösryckta fibrer anses generellt minska vid lägre virkesfuktkvot. 

Efter gjorda inventeringar avseende befintlig maskinutrustning för fiberrensning av 
klyvsågade ytor och genomförda egna försök, valdes slutligen en bearbetning med s k 
SlipCon Sanding Strips för borttagning av vidsittande lösryckta fibrer. Utseendet av 
slipverktyget och dess postning med stödborste på bearbetningsvalsen framgår av 
figur 1. 

Fiberrensning av klyvsågade ytor genomfördes endast med bräder med normal års
ringstäthet. 

Figur 1. Verktyg SlipCon Sanding Strips med tillhörande stödborste. 

Fiberrensning med nämnda verktyg utfördes i en maskin av fabrikat Wikoma med en 
arbetsbredd på 1200 mm. Maskinen var utrustad med 2 stycken diagonalt ställda slip
valsar, se figur 2. Valsarna var postade med slipremsor 20 mm breda och 50 mm långa. 

Bakom varje slipstrips postades en s k stödborste. Stödborstens uppgift var att stabi
lisera stripset och därmed förhindra en bakåtvikning av slipremsoma under drift. 



För bearbetningsuppgiften valdes slipremsor belagda med slipkorn motsvarande korn-
storlek # 80, vilket visade sig vara tillräckligt effektivt. Den första valsen i maskinen 
roterade mot matningsriktningen, medan den andra valsen roterade med matnings
riktningen. 

Rotationshastigheten för båda valsarna, som kunde varieras, uppgick vid försöket till 
200 varv/min. Vid bearbetningen var matningshastigheten 7 m/min. Matningen skedde 
med hjälp av en genomgående matningsmatta med flera virkesstycken i bredd. 

Vid borttagning av resta fibertoppar från ytbehandlade skivor, som är det vanligaste an
vändningsområde för denna maskin, sugs skivan mot mattan med hjälp av en vakuum-
fläkt. Vid bearbetningen av de klyvsågade brädorna var sugeffekten svag p g a brädor
nas ringa bredd. Således rörde sig virkesstyckena något i sidled. 

Vid utförda slipningar med beskrivna verktyg erhölls ett tillfredställande resultat. De 
flesta vidsittande lösryckta fibrema kunde således avlägsnas. Detta gäller för bräder 
med klyvsågade sidor av såväl fin som grov struktur. Bearbetningsförfarandet visade sig 
vara effektivt och kan således för ändamålet rekommenderas för industriell användning. 

Figur 2. Placering av slipvalsarna - Wikoma (matning från höger till vänster). 

Strukturering genom slipning 
Slipning eller "abrasive sanding" är en annan bearbetningsmetod för att få fram mål
ningsbara träytor för utomhusbruk. Struktur och därmed utseende styrs härvid primärt 
genom val av grovleken hos slipverktyget, rotationshastigheten hos slipaggregatet och 
sekundärt genom val av slipaggregats typ vid bearbetningen. 



Vid strukturering av barrträytor genom slipning erhålls, beroende på grovleken hos an
vända slipkorn i mer eller mindre omfattning, vidsittande lösryckta fibrer på den slipade 
träytan. Förekomsten av lösryckta fibrer ökar med större kornstorlek, högre fuktkvot 
samt lägre densitet och därav avtagande hårdhet hos trämaterialet. 

I föreliggande undersökning valdes ett förfarande med måttlig struktureringseffekt kän
netecknad av en slipbearbetning med kornstorlek # 80. Arbetet genomfördes i en bred-
bandslip av fabrikat Boere med typbeteckning TKS 900 som var utrustad med 2 stycken 
överliggande slipaggregat, se figur 3. 

Figur 3. Detalj av slipvalsarna - Boere (första aggregatet till höger, andra till vänster). 

Första aggregatet utgjordes av en stålkontaktvals med beläggning (hårdhet lika med 90 
shore). Det andra aggregatet var endast utrustat med slipsko. Tilläggas kan att de ytor 
som slipades utgjordes av de tidigare planhyvlade klyvytorna. 

Slipning som bearbetningsmetod för träytor tillämpades endast för bräder med normal 
årsringstäthet. 

I syfte att skapa två olika strukturer, hädanefter kallad fin och grov, med samma slip
band och komstorlek, genomfördes två separata försök. I det första försöket användes 
endast kontaktvalsen för tillverkning av en fin ytstruktur. Vid denna slipning uppgick 
bandhastigheten ti l l 23 m/s. Körningen genomfördes med ett s k "fast bord". Matnings
hastigheten vid försöket var inställd på 7,5 m/min. Matningen skedde med hjälp av en 
genomgående matningsmatta med flera virkesstycken i bredd. 



För att åstadkomma en grövre 3^stmktur användes i efterföljande försök det andra agg
regatet d v s slipskon. Dessutom minskades bandhastigheten för detta aggregat t i l l 
6 m/s. Detta för att åstadkomma den grövre stmkturen. Matningshastigheten uppgick 
såsom i första försöket till 7,5 m/min. Vid efterkontrollen konstaterades att ytstmkturen 
endast blev marginellt grövre jämfört med ytstmkturen från det första försöket med 
kontaktvalsen samt att andelen vidsittande lösryckta fibrer ökade. 

Stmkturen hos slipade paneler beskrivs i form av bilder, se figur 7. 

Rensning av fibrer från slipade ytor 
Fiberrensning med Slipcon Sanding Strips genomfördes endast för bräder med den 
grövre slipade ytstmkturen. Bearbetningen i syfte att avlägsna vidsittande lösryckta fib
rer genomfördes på samma sätt som vid fiberrensning av klyvsågade ytor. Det konsta
terades att bearbetningen resulterade i rena ytor fria från lösryckta fibrer. 

Strukturering genom borstning 
Borstning eller "abrasive bmshing" på massivträ används sedan länge för stmkturering 
av träytor främst för inomhusbmk. Både hårda och mjuka träslag lämpar sig för denna 
typ av bearbetning. Som stmkturerade produkter på marknaden kan nämnas allmoge-
möbler, panelbräder som vägg- och takbeklädnad, ekparkett samt massiva fumgolv. 
Inom projektet ansågs det angeläget att ta fram prov- och demonstrationsmaterial i form 
av borstade panelbräder för utomhusbmk. Syftet var således att skapa altemativ t i l l 
klyvsågade ytor med större estetiska värden och därmed större attraktionskraft främst på 
den kontinentala byggmarknaden. 

Själva stmkmreringen genomfördes i en borstmaskin tillverkad av Braun med 
typbeteckning Rustika 1200 LN/2, se figur 4. 
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Figur 4. Borstmaskin Braun typ Rustika 1200/LN2. 

Maskinens arbetsbredd uppgick till 600 mm. Denna maskin är utrustad med två stycken 
borstvalsar placerade efter varandra. Vid försöket användes enbart den andra borsten. 
Skälet var att denna vals kunde köras med oscillation. Borstning med oscillation möj
liggör en bearbetning utan störande rispmärken som annars kan uppstå när hårda borst
toppar möter en mjuk yta. 

Struktureringseffekter åstadkoms genom val av borsttyp, avverkningsdjup och mat
ningshastighet. För djupare struktureringsuppgifter och hårda träslag används ofta 
borstar med metalltråd. För grundare strukturer med barrträ rekommenderas syntetiska 
material som Anderlon. 

En sammanställning av de i föreliggande undersökning använda maskin- och verktygs
data redovisas i tabell 2. 

Tabell 2. Maskin- och verktygsdata. 

Varvtal: 1400 v/min 
Verktygsdiameter: 150 mm (borstvals) 
Skär/periferihastighet: 11 m/s 
Installerad effekt: 4 KW (borstvals) 
Rotationsriktning: mot matningsriktning 
Installerad effekt: 1 KW (matning) 
Oscillationsrörelse: ± 10 mm 
Matningshastighet: 6 m/min 
Valstyp: Anderlon 
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Totalt genomfördes fyra försök med två olika struktureringsdjup samt med och utan en 
efterföljande glättning för respektive struktureringsdjup. En sammanställning av 
bearbetningsdata för respektive försök framgår av tabell 3. Tilläggas kan att två stycken 
bräder bearbetades samtidigt. 

Tabell 3. Bearbetningsdata vid strukturering. 

Försök 
Bearbetningsdata 1 2 3 4 

Strukturering 
Inställning + borsttyp 

Köming l 1,1 mm 50 ST 1,1 mm 50 ST 1,1 mm 50 ST 1,1 mm 50 ST 
Köming2 1,6 mm 50 ST 1,6 mm 50 ST 1,6 mm 50 ST 1,6 mm 50 ST 
Köming 3 2,0 mm 50 ST 2,0 mm 50 ST 

Glättning 
Inställning + borsttyp 1,7 mm 50 AL 1,7 mm 50 A L 

Struktureringsvalsama, som var monterade på en massiv stålkropp, var tillverkade av 
trådar av nylon (Anderlon). De enskilda trådarna var på ytan försedda med slipkom. 
Borsttypema 50 ST och 50 AL skiljde sig genom olika hårdhet i trådmaterialet. Således 
användes typ 50 ST för själva bearbetningen på djupet, medan typ 50 A L brukades för 
glättning d v s borttagning av rispmärken och övriga ojämnheter på den strukturerade 
ytan. 

Maskininställningen, d v s måttet på avverkningsdjup (inställning), skedde först genom 
en nollpunktsinställning. Nollpunkten karakteriseras av det höjdläge för de ovanliggan
de borstvalsama som resulterar i att ett virkesstycke placerat under en vals dras lätt 
framåt under valsrotation vid stillastående matarverk (matta). 

Från nollpunkten väljs sedan inställningen som justeras med hjälp av ett räkneverk med 
1/10 mm delning. Inställningen utgör i viss mån ett ställföreträdande mått på avverk
ningsdjupet på de "mjuka" delarna av virkesytan. För att kunna studera strukturerings
effekten efter varje enskild köming valdes en bearbetning med en borstningsomgång i 
taget. Vid industriell tillverkning sker däremot hela struktureringen inklusive glättning 
samtidigt i en operation. 

Av genomförda försök framkom att strukturering med borstvalsar är en lämplig metod 
för att åstadkomma avsedd effekt, se figur 7. 

Det konstaterades att bearbetningen med tre stycken borstvalsar resulterade i en större 
avverkning och därmed en djupare ytprofil jämfört med borstning med två stycken 
borstar. Efterföljande glättning med den "mjukare" borsten medförde att förekomman
de "ludd" kring fiberstömingar minskade samt att ytorna blev något slätare. 

Såsom vid stmktureringsslipning påverkas även vid struktureringsborstning själva yt-
finishen positivt av en lägre fuktkvot. 
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Erfarenheter, industriell nytta och tillämpningsforslag 
Genomförd undersökning har resulterat i ökad kunskap när det gäller framställning av 
klyvsågade paneler för utomhusbruk generellt. Genom optimering av tillverknings
betingelser vid torrklyvning kan ytor med ändamålsanpassad ytstruktur tillverkas. Med 
tillverkningsbetingelser menas här matningshastighet, tandspetsmaterial samt tandspets-
kondition, d v s skärpa. 

Virkets årsringstäthet påverkar ytstrukturen hos klyvsågade panelbräder liksom virkets 
fuktkvol. Finsågade ytor visar i regel ett mindre antal samt kortare vidsittande lösryckta 
fibrer. 

Rensning av klyvsågade ytor från vidsittande lösryckta fibrer har studerats med an
vändning av känd teknik och under industriella betingelser. Det visade sig att nästan 
samtliga fibrer kunde avlägsnas. 

Tillgängliga alternativa metoder för strukturering av träytor genom slipning och borst
ning lämpade för målning har undersökts. Slutsatsen är att båda metoderna kan tilläm
pas industriellt med på marknaden befintliga maskiner. 

Strukturering genom klyvning 
Vid torrklyvning i industrin väljs ofta en bearbetning enligt beskrivning i denna rapport 
d v s först klyvning och sedan hyvling. Detta görs för att kunna runda kanterna som 
möter klyvytan vilket ur målningssynpunkt anses vara fördelaktigt. Som bieffekt tas 
också kantskägg bort som kan uppstå vid torrklyvning. 

Tillämpas däremot en efterföljande fiberrensning av klyvsågade ytor för borttagning av 
vidsittande lösryckta fibrer kan virket hyvlas först och sedan klyvas. Härvid minskar 
antalet bräder som ska hyvlas t i l l hälften p g a att hela virkesstycket som senare blir två 
stycken bräder bearbetas samtidigt. Vid fiberrensningen efter klyvning, t ex med 
SlipCon Sanding Strips, rundas samtidigt även kanterna genom slipremsoma. 

En industriell fiberrensning kan på ett effektivt sätt också enkelt kombineras med 
grundning. Härvid föreslås följande flöde: 

• Hyvling 
• Klyvning 
• Vändning (klyvsidor uppåt) 
• Sortering (vid behov) 

• Satsbildning 
• Fiberrensning 
• Grundning 
• Torkning 
• Kvalitetskontroll 
• Paketläggning 
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Hela processen inleds med att plankmaterialet hyvlas för att sedan klyvas. Såväl hyvling 
som klyvning utförs enstyckesvis. Flödet därefter bygger på att fiberrensning, gmnd-
ning och torkning utförs satsvis d v s med flera stycken bräder i bredd. 

På så sätt uppnås en produktionskapacitet som motsvarar klyvsågens. Beskrivna utmst-
ningar enligt föreliggande rapport eller liknande för fiberrensning, gmndning och tork
ning anses vara lämpliga. 

Strukturering genom slipning alternativt genom borstning 
Tillverkning av utomhuspaneler med slipad eller borstad yta kan på ett mycket rationellt 
sätt genomföras. Förfarandet, som beskrivs enligt följande, bygger på en beprövad 
teknik (Bliimer 1986) och används redan på ett flertal företag vid tillverkning av paneler 
med slipad yta för inomhusbmk. 

Denna process - även kallad flerstycksbearbetning enligt Trätek-metoden - inleds med 
en fyrsidig hyvling av plank samtidigt som spårfräsning på under- respektive översida 
sker. Vid slutet av hyveln finns en klyvenhet PKS (panelklyvsåg) installerad som arbe
tar med två stycken horisontalt skärande mötande klingor. Dessa klingor delar plankan 
till två stycken bräder. Beroende på virkets bredd utförs hyvling och klyvning med en 
matningshastighet mellan 40 och 60 m/min. 

Efterföljande slipning eller borstning samt gmndning genomförs sedan på ett liknande 
sätt som tidigare beskrivits. Följande flöde föreslås: 

Strukturering genom slipning Strukturering genom borstning 
Vändning (klyvsidor uppåt) Vändning (klyvsidor uppåt) 
Sortering (vid behov) Sortering (vid behov) 
Satsbildning Satsbildning 
Stmktureringsslipning Kalibreringsslipning (tjocklek) 
Fiberrensning Stmktureringsborstning 
Gmndning Gmndning 
Torkning Torkning 
Kvalitetskontroll Kvalitetskontroll 
Paketläggning Paketläggning 

Hela processen inleds med att virket placeras på hyvelns inmatningstransportör med 
splintsidan nedåtvänd. För bearbetning enligt flerstycksförfärandet utmstas hyvel-
maskinen med minst två stycken underkuttrar, två stycken överkuttrar samt en höger 
och en vänster sidokutter. 

Ifall hyvelmaskinen också ska användas för tillverkning av andra produkter såsom 
panelbräder för inomhusbmk eller massiva golvbräder utmstas maskinen med ytter
ligare ett sidokutterpar. Den med hyveln dockade panelklyvsågen med en höger och en 
vänster klinga samt tillhörande klyvknivar bildar således den första bearbetnings
enheten. 

Tilläggas kan att klyvning med mötande klingor eliminerar i stort kvisturslag i kanter 
som annars frekvent förekommer vid torrklyvning (Lycken och Sandqvist 1986). Så-
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ledes fås generellt en bättre produkt med mindre urlägg eller avkap vid senare monte
ring. 

Efter att virket har passerat hyvelmaskinen fås två stycken bräder ur varje plank som är 
färdigbearbetat på tre sidor d v s på båda kantsidor samt på undersidan (produktens bli
vande baksida). Det som återstår är således bearbetning av den utåtexponerade sidan 
som här utgörs av respektive klyvsida. 

Från hyvelns utmatningstransportör förs brädorna i tvärriktning till en satsbildare. 
Under transporten vänds den överliggande brädan 180° så att klyvsidan är uppåtvänd. 
Således bygger den fortsatta bearbetningen på att samtliga bräder ligger med klyvsidan 
uppåt. Samtidigt med vändningen kan vid behov en kvalitetssortering utföras. 

Vid satsbildning samlas ett förutbestämt antal bräder för fortsatt bearbetning. Antalet 
bräder bestäms av arbetsbredden i de efterföljande bearbetningsstationema. Som stan
dardbredd gäller ca 1200 mm. Vid satsbildning lämnas alltid ett mindre avstånd på 10 -
30 mm mellan bräderna. 

Vid struktureringsslipning sker tjockleksdimensionering och själva struktureringen i en 
och samma maskin. Maskinen kan vid behov även utrustas med en eller två borstvalsar 
bakom själva slipvalsama för rensning av vidsittande lösryckta fibrer. För själva tjock-
leksslipningen och struktureringsslipningen anses två slipaggregat vara tillräckligt. 

När det gäller strukturering genom borstning med den undersökta maskinutrustningen 
föreslås en inledande slipegalisering (abrasive planing) före själva struktureringen. 
Syftet med slipegaliseringen är att dels tjocklekdimensionera brädorna, dels att ta bort 
märken efter klyvklingoma. Slipning utgör här ett betydligt bättre alternativ än hyvling 
som kan medföra kvalitetsnedsättande urslag på ytorna. 

Således rekommenderas här installation av en abrasive planer följd av själva borst
maskinen. 

För slipegaliseringen installeras två slipaggregat, medan fyra borstaggregat och ett ren
göringsaggregat rekommenderas för själva struktureringen. Som arbetsbredd bör man 
även här utgå från 1200 mm. En borstmaskin med arbetsbredd 1200 mm och 4 + 1 
aggregat visas i figur 5. 
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Figur 5. Borstmaskin Braun med 4 + 1 aggregat (1200 mm ar betsbredd). 

Grundning kan utföras direkt efter ytbearbetningen "in line" i en sprutautomat av den 
typ, eller liknande, som har använts i undersökningen. Torkningssätt efter grundning, 
även här "in line", anpassas till de förutsättningar som stipuleras av vald grund
behandling. 

Föreslagen metod för strukturering genom slipning alternativt borstning lämpar sig för 
företag som på bred front önskar etablera sig på panelmarknaden med ett nytt sortiment 
kvalitetssäkrade produkter 

Utvärdering av olika ytbehandlingar 
Provbrädema framtagna enligt beskrivning i föregående delar ytbehandlades med två 
olika grundfärger; en utomhusgrundfärg (Alcro Utomhusgrundfärg) innehållande alkyd 
och linstandolja som bindemedel och en lasyr (Alcro Fasadlasyr) innerhållande fet 
alkyd som bindemedel. Bägge färgerna är lösningsmedelsbuma. Kulören på utomhus-
grundfärgen var vit och på lasyren teakfärgad. Dessa färger är på marknaden vanliga 
konsumentfärger. (Utomhusgrundfärgen, som har betydligt högre pigmentinnehåll än 
lasyren, används vanligen tillsammans med en täckfärg som toppfärg. Lasyren stryks 
vanligen på både som "grund" och "topp".) 

Provbrädema delades in i 16 olika klasser efter typ av ytbearbetning, årsringstäthet och 
ytbehandling enligt tabell 4. 
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Tabell 4. Sammanställning av provklasser. 
Klass Ytstruktur Fiber Årsrings Ytbehandling Torr film- Antal 

nr rensning täthet tjocklek replikat 
1 Finsågad — Normal Utomhusgrundfärg 80 |im 8 
2 Finsågad — Normal Fasadlasyr 50 îm 8 
3 Finsågad Ja Normal Utomhusgrundfärg 80 lim 8 
4 Finsågad Ja Normal Fasadlasyr 50 ^lm 8 
5 Grovsågad — Normal Utomhusgrundfärg 80|im 8 
6 Grovsågad — Normal Fasadlasyr 50|im 8 
7 Grovsågad Ja Normal Utomhusgrundfärg 80 îm 8 
8 Grovsågad Ja Normal Fasadlasyr 50 fim 8 
9 Grovsågad — Tätvuxet Utomhusgrundfärg 80 ^im 7 
10 Grovsågad — Tätvuxet Fasadlasyr 50 ̂ lm 7 
11 Grovsågad — Frodvuxet Utomhusgrundfärg 80 ̂ im 7 
12 Grovsågad — Frod vuxet Fasadlasyr 50 ^im 7 
13 Slipad, fin — Normal Utomhusgrundfärg 60 M̂m 7 
14 Slipad grov — Normal Utomhusgrundfärg 60 M-m 7 
15 Slipad grov Ja Normal Utomhusgrundfärg 60 M̂m 7 
16 Borstad * — Normal Utomhusgrundfärg 60 |im 8 

*) Bearbetning enligt försök 3 i tabell 3 S:a 121 

Materialet i varje klass var taget från 2 olika plankor. Varje planka klövs i två bräder, 
där varje bräda därefter kapades upp i tre enmeterslängder - rotdel, mittdel och toppdel. 
För varje klass ytbehandlades 5 eller 6 par av 1 m bräder, där varje par var kluvet från 
samma planka. Färgapplicering utfördes i en modem sprutautomat med tillsatsluft, 
airmix, av märket Cefla hos Becker Acromas tekniklaboratorium i Märsta, se figur 6. 
Utomhusgrundfärgen späddes med 2,5% butylacetat för att ge färgen rätt sprut-
viskositet. Til l fasadlasyren tillsattes några procent etanol för att minska tixotropin. Med 
kännedom om färgemas densitet och volymtorrhalt beräknades den påläggningsmängd 
som krävdes för att erhålla önskad filmtjocklek enligt tabell 4. Den teoretiska 
filmtjockleken på sågade ytor, 80 och 50 | im för utomhusgmndfärgen respektive 
fasadlasyren, motsvarar färgtillverkarens rekommenderade påläggningsmängder. 
(Eftersom trä ärt ett poröst material blir den verkliga filmtjockleken lägre än den 
teoretiska). Vid varje appliceringstillfälle behandlades 6 panelbräder samtidigt. 
Sprutning utfördes med två automatspmtpistoler som rörde sig snabbt fram och tillbaka 
på gejdrar i rät vinkel mot matningsriktningen, se figur 6. Ytbehandling utfördes på den 
bearbetade ovansidan (= den senare exponerade ytan) samt på kantsidoma. Baksidan 
behandlades inte i detta skede. 
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Figur 6. Ytbehandling i sprutautomat, typ transversal, av märket Cefla. 

Direkt efterföljande torkning skedde med s k "speed-oven"-teknik. Bräderna passerade 
två ugnar med totalt 8 m längd där torkning skedde med IR och forcerad luftström. 
Lufttemperaturen var 40°C i första ugnen och 45°C i den andra. Torkningen pågick 
under 2,5 minuter. Ytbehandlingen utfördes inom två dygn efter ytbearbetningen. Efter 
ugnstorkningen placerades bräderna på torkvagnar tills de hämtades nästa dag. 

Provbräder med borstad ytstruktur utförd i Tyskland (klass 16), ytbehandlades inte vid 
samma tillfälle som övriga bräder. Ytbehandlingen utfördes istället på Trätek några 
veckor efter ytbearbetning. För denna grupp skedde appliceringen med pensel. 

Provuttag 
För att begränsa antalet försöksvariabler användes vid den vidare provberedningen 
endast bräder där ytbearbetningen utförts på kärnsidan. Ur de 5-6 kämsidbrädema 
(1 m) sågades maximalt antal provbitar med dimensionen 20 x 70 x 230 mm. Vid t i l l -
sågningen exkluderades delar med ojämn struktur, dåliga eller stora kvistar samt kåd-
låpor. Vid uttag av replikat till varje klass, 7 eller 8 st, valdes genomgående provbitar 
med en så enhetlig yta som möjligt. Dessa provbitar var fördelade lika mellan de två 
ursprungliga brädorna och togs uteslutande från mitt- och toppbräder. Antalet replikat 
var anpassat efter det antal platser som fanns tillgängligt i utrustningen vid den 
efterkommande accelererade åldringen. 

I figur 7 visas fotografier på flertalet av de ytstrukturer som ingick i försöken. 
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Grovsågad klyvyta. Grovsågad och rensad 
klyvyta. 

Finsågad klyvyta. 

Finsågad och rensad 
klyvyta. 

Grovslipad yta. Finslipad yta. 

Borstad yta. 

Figur 7. Exempel på olika ytstrukturer. För att framhäva 
skillnaderna mellan de olika ytorna visas de i omålat 
skick. 
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Provbitamas ändytor förseglades med lösningsmedelsburen alkydoljefärg och bygg-
silikon (Bostik). Kantsidor och baksidan målades med ett 2-komponent PU-system (Ix 
Reafen grund, Ix Reafen topp (Becker Acroma)). Detta system ger mycket täta ytor 
som förhindrar fuktgenomgång. Då de 145 mm breda bräderna var tillverkade med tre 
10 mm djupa spår på baksidan innebar detta att varje provbit hade ett längsgående spår 
där det inte gick att komma åt med PU-färgen. Därför tätades även spåren mycket 
omsorgsfullt med byggsilikon. På baksidan av varje provbit pålimmades en aluminium
profil för att möjliggöra en smidig och snabb upphängning i utrustningen för accele
rerad åldring (weather-ometer). Varje provbit märktes med vattenfast tusch på baksidan. 

Provning 
Materialet utvärderades med avseende på vattenupptagningsförmåga före och efter 
accelererad åldring. Efter konditionering till jämviktsfuktkvot under 4 veckor vid 20°C, 
65% RF, testades provbitama enligt en europastandard för vattenpermeabilitet (EN 927-
5), den s k flytmetoden. Provbitama placerades i vida kar med avjoniserat vatten där de 
fick flyta med framsidan nedåt. Viktökningen registrerades initialt och efter 2, 4, 8, 24, 
48 och 72 timmar. Därefter fick provbitama torka varvid vikten registrerades 24 och 96 
timmar efter det att torkningen påbörjades. Al l uppfuktning och torkning utfördes i ett 
mm med klimatet 20°C, 65% RF. Efter denna initiala vattenpermeabilitetstest expone
rades provbitama för accelererad åldring under åtta veckor. Varje vecka utgjorde en 
cykel med 3 dygn i en weather-ometer (Atlas Ci65) enligt ASTM G 26-92 (cykler med 
102 minuter UV och 18 minuter UV + vattenbedysning), följt av ett dygn i frys/kyla och 
tre dygns flytning på vatten vid 20°C. Under den första och femte cykeln exponerades 
provkroppama i frys vid -20°C, övriga sex cykler exponerades de i kylskåp vid 5°C. 
Efter den accelererade åldringen konditionerades provbitama t i l l jämviktsfuktkvot vid 
20°C, 65% RF varefter viktförändringen under 72 timmars uppfuktning och 96 timmars 
torkning åter registrerades. 

Den accelererade åldringens omfattning, åtta cykler, bedömdes motsvara ca ett halvårs 
utomhusexponering, vilket är den tid en väl gmndmålad panel bör klara innan den 
toppmålas. T ex det fall då gmndmålad panel monteras på hösten men toppmålas först 
våren därpå. 

Resultat 
Vattenupptagningsdata före accelererad åldring 
Vattenupptagningsdata under 72 timmars uppfuktning följt av 96 timmars torkning 
visas i figur 8 för samtliga 16 provklasser. Vattenupptagningsvärdet efter 72 timmars 
uppfuktning visas dessutom i figur 9 där även spridningsmått för provklassemas medel
värden framgår. En separat statistisk analys av data baserad på 72 timmars uppfuktning 
redovisas i tabell 5 i form av ett s k multiple range test. 

Resultaten visar på tydliga skillnader mellan de olika klassema. Det framgår att grov-
sågade ytor resulterar i högst vattenupptagning, följt av fmsågade och slipade/borstade 
ytor med lägst vattenupptagning. Som mest är vattenupptagningen tio gånger högre vid 
jämförelse mellan grovsågade ytor utan fiberrensning (klass 5) och borstade ytor (klass 
16). Effekten av fiberrensning är måttlig eller ingen alls för fmsågade och slipade ytor, 
men något mer påtaglig för grovsågade ytor. Dock framgår effekten av fiberrensning 
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tydligt vid okulär besiktning, i första hand på grovsågade ytor men även på finsågade 
ytor, varför det inte minst vore en stor estetisk fördel att rensa ytorna från lösa fibrer. 

Fasadlasyren ger generellt lägre vattenupptagning än utomhusgrundfärgen på de ytor 
där båda färgerna finns representerade. Detta kan förklaras med att en lasyr, som har 
lågt pigmentinnehåll, är tätare än en grundfärg med väsentligt högre pigmentinnehåll. 
Slipade ytor med något grövre struktur (klass 14 och 15) uppvisar signifikant lägre 
vattenupptagning jämfört med finslipade ytor (klass 13). Försöket visar inte på några 
klara samband mellan årsringstäthet och vattenupptagning. 

Vattenupptagningsvärdena efter 72 timmar ligger högt generellt sett för sågade ytor. För 
flera alkydmålade klasser med grovsågade ytor ligger medelvärdena över 800 g/m^. 
Motsvarande värde för obehandlad sågad gran ligger normalt kring 1000 give? (ej med 
som referensmaterial i denna studie). Möjligen kan en orsak till de relativt höga 
nivåerna vara att ytbehandlingen i första hand skedde genom sprutning. Jämfört med 
sprutning anses t ex penselstrykning ge bättre förutsättningar för att färgen arbetas in i 
underlaget, vilket skulle kunna resultera i lägre vattenupptagningsvärden. En direkt 
jämförande studie mellan sprutbehandlade och penselmålade prover kan ge svar på 
denna fråga. 
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Figur 9. Medelvärden med 95% konfidensintervall inlagda för vattenupptagning efter 72 
timmars uppfuktning före och efter accelererad åldring. Konfidensintervallen är beräknade 
på 7-8 replikat i varje provklass. 
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Tabell 5. Multiple range test (LSD-metoden, 95%) på vattenupptagningsdata efter 72 
timmar, före accelererad åldring. Provklasser som innehåller samma bokstäver i det fält som 
benämns "Signifikanstest" visar inte på någon skillnad i medelvärde på 5% signifikansnivå. 

Klass 
nr 

Beskrivning av provklass Medel
värde 

Signifikanstest 

16 Borstad, normal, utomhusgrundfårg 107,8 A 

15 Slipad grov, fiberrensning, normal, utomhusgrundfärg 174,2 A 

14 Slipad grov, normal, utomhusgrundfärg 176,1 A 

13 Slipad fm, normal, utomhusgrundfärg 310,5 B 

4 Finsågad, fiberrensning, normal, fasadlasyr 379,1 B C 

2 Finsågad, normal, fasadlasyr 455,2 C D 

1 Finsågad, normal, utomhusgrundfärg 505,1 D E 

3 Finsågad, fiberrensning, normal, utomhusgrundfärg 512,4 D B 

8 Grovsågad, fiberrensning, normal, fasadlasyr 520,0 D E 

12 Grovsågad, frodvuxet, fasadlasyr 582,5 E F 

10 Grovsågad, tätvuxet, fasadlasyr 651,2 F G 

6 Grovsågad, normal, fasadlasyr 665,5 F G 

9 Grovsågad, tätvuxen, utomhusgrundfärg 733,1 G 

11 Grovsågad, frodvuxet, utomhusgrundfärg 873,6 H 

7 Grovsågad, fiberrensning, normal, utomhusgrundfärg 894,0 H 

5 Grovsågad, normal, utomhusgrundfärg 1000,7 I 

Vattenupptagningsdata efter accelererad åldring 
Vattenupptagningsdata under uppfuktnings- och torkningsförloppet visas i figur 10. Vatten
upptagningsvärdet efter 72 timmar visas tillsammans med motsvarande data före accelererad 
åldring i figur 9. Resultat av statistisk analys visas i tabell 6. 

Den accelererade åldringen har en ganska ringa inverkan på vattenupptagningen för f in- och 
grovsågade alkydmålade ytor. Uppmätta förändringar är här inte statistiskt signifikanta. För 
lasyrmålade ytor erhålls överlag en ökad vattenupptagning. I flertalet fall är denna ökning 
signifikant. På grund av sitt låga pigmentinnehåll bryts lasyrskiktet ned snabbare än ett skikt 
av pigmenterad alkydoljegrundfärg, vilket resulterar i ökad vattenupptagning för lasyrmålade 
ytor. Effekten av fiberrensning på vattenupptagningen framträder, liksom före åldring, främst 
på grovsågade ytor. 

För de slipade och alkydmålade ytorna är vattenupptagningen efter accelererad åldring i stort 
sett densamma som före åldring. För borstade och alkydmålade ytor erhålls emellertid en 
påtaglig ökning av vattenupptagningen efter åldring. 

Resultaten efter den accelererade åldringen visar på en än tydligare uppdelning i de tre huvud-
klasserna grovsågade, finsågade och slipade/borstade ytor. Även efter accelererad åldring 
visar resultaten inte på några klara samband mellan årsringstäthet och vattenupptagning. 
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Tabell 6. Multiple range test (LSD-metoden, 95%) på vattenupptagningsdata efter 72 
timmar, efter accelererad åldring. Provklasser som innehåller samma bokstäver i det fält som 
benämns "Signifikanstest" visar inte på någon skillnad i medelvärde på 5% signifikansnivå. 
Notera att ordningen mellan de olika beteckningarna, som följer ett stigande medelvärde, 
skiljer sig från Tabell 5. 

Klass 
nr 

Beskrivning av provklass Medel
värde 

Signifikanstest 

15 Slipad grov, fiberrensning, normal, utomhusj;rundfärg 206,7 A 

14 Slipad grov, normal, utomhusgrundfärg 213,4 A 

16 Borstad, normal, utomhusgrundfärg 252,3 A 

13 Slipad fm, normal, utomhusgrundfärg 346,8 B 

4 Finsågad, fiberrensning, normal, fasadlasyr 493,9 C 

1 Finsågad, normal, utomhusgrundfärg 512,8 C 

3 Finsågad, fiberrensning, normal, utomhusgrundfärg 560,2 C D 

2 Finsågad, normal, fasadlasyr 611,6 D E 

8 Grovsågad, fiberrensning, normal, fasadlasyr 661,2 E F 

9 Grovsågad, tätvuxen, utomhusgrundfärg 696,9 F G 

10 Grovsågad, tätvuxet, fasadlasyr 755,0 G H 

11 Grovsågad, frodvuxet, utomhusgrundfärg 779,9 H 

7 Grovsågad, fiberrensning, normal, utomhusgrundfärg 798,5 H I 

12 Grovsågad, frodvuxet, fasadlasyr 802,7 H I 

6 Grovsågad, normal, fasadlasyr 832,1 H I 

5 Grovsågad, normal, utomhusgrundfärg 870,8 I 

Slutsatser - färgskiktets funktion 
Vattenupptagningen genom färgskikt på granytor ökar med träytans grovhet. Således är 
vattenupptagningen högst för grovsågade ytor och lägst för sIipade^orstade ytor. Detta 
förhållande gäller såväl före som efter accelererad åldring. 

Av de två testade färgtypema klarar alkydoljegrundfärgen accelererad åldring under åtta 
veckocykler utan att det nämnvärt påverkar vattenupptagningen, medan vattenupptagningen 
genom lasyren ökar signifikant p g a lasyrskiktets snabbare nedbrytning. 

Den låga vattenupptagningen för slipade ytor tillsammans med det faktum att åldringen högst 
måttligt ökade vattenupptagningen, talar för att slipade ytor kan vara ett intressant alternativ 
till finsågade ytor för utomhusexponerat trä. Det faktum att slipade ytor kräver lägre färgpå-
läggningsmängd utgör en ekonomisk fördel. Borstade ytor, där vattenupptagningen ökade 
med mer än det dubbla efter åldringen, framstår som ett mer osäkert alternativ t i l l finsågade 
ytor. Underlag från längre exponeringstid än åtta veckocykler är önskvärt innan man över
väger att rekommendera borstade och målade ytor i utomhustillämpningar. 

Fiberrensning av sågade ytor ger en påtagligt förhöjd estetisk effekt. För grovsågade ytor 
resulterar även fiberrensningen i lägre vattenupptagning. 
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För att försäkra sig om långa underhållsintervall för t ex målad fasadpanel förefaller ytstmk-
turen vara en viktig faktor. Panelema ska inte ha grovsågade ytor och panelytoma ska gäma 
rensas från lösa fibrer. 

Referenser 
Bliimer, H. 1986. Flerstycksbearbetningsmetod TRÄTEK: teori och tillämpning. 
Trätek Rapport I 8601001. 

Cassens, D.L., Feist, W.C. 1991. Exterior wood in the South. Selection application and 
finishes. GTR-69, USDA Forest Serv., Forest Prod. Lab., Madison, Wis., 56 pp. 

Feist, W.C. 1988.Weathering performance of finished southem pine plywood siding. Forest 
Prod. J. 38(3):22-28. 

Feist, W.P. 1990.Weathering performance of painted wood pretreated with water-repellent 
preservatives. Forest prod. J. 40(7/8):21-26. 

Lycken, A., Sandqvist, K. 1986. Utvärdering av flerstycksbearbetningsmetoden TRÄTEK. 
Trätek Rapport I 8601002. 

Richter, K., Feist, W.C, Knaebe, M.T. 1995. The effect of surface roughness on the 
performance of finishes. Part 1. Roughness charachterization and stain performance. Forest 
Prod. J. 45(7/8): 91-97. 

Williams, R.S., Feist, W.C. 1994. Effect of preweathering, surface roughness, and wood 
species on the performance of paints and stains. J. Coatings Techn. 66(828): 109-121. 

27 



Detta digitala dokument 
skapades med anslag från 

Stiftelsen Nils och Dorthi 
Troedssons forskningsfond 

Trätek 
I N S T I T U T E T F O R T R A T E K N I S K F O R S K N I N G 

Box 5609, 114 86 STOCKHOLM 
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 67 
Telefon: 08-762 18 00 
Telefax: 08-762 18 01 

Vidéum, 351 96 VÄXJÖ 
Besöksadress: Universitetsplatsen 4 
Telefon: 0470-72 33 45 
Telefax: 0470-72 33 46 

Skeria 2, 931 77 SKELLEFTI 
Besöksadress: Laboratorgränc 
Telefon: 0910-58 52 00 
Telefax: 0910-58 52 65 


