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Förord 
Denna P-rapport är ursprungligen en avrapportering av ett projektarbete inom Högre 
kursen i träteknologi vid KTH-Trä. Arbetet har utförts i samverkan med handledare från 
Trätek. Eftersom frågeställningarna i projektet har koppling till det omfattande arbete, 
som sker på Trätek, med att utforma en europeisk standard för att fastställa kvistgul-
ning, har vi valt att publicera projektresultatet i våra rapportserier. Publiceringen avser 
dels föreliggande P-rapport med publikationsnummer P 0007011, dels Rapport L 
0007012 där primärdata samlats. 

Vissa av hänvisningarna i P-rapporten avser bilagor som återfinns i L-rapporten. 

Stockholm i augusti 2001 
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Sammanfattning 
Fenomen att kådan i kvist tränger igenom färgskiktet på en ytbehandlad träyta och ger 
upphov till en kulörförändring i ytskiktet benämns kvistgulning. Detta är ett problem 
inom fönsterindustrin. Det finns en svensk standardmetod, Trätek L 9503014, som be
skriver ett mätförfarande för bestämning av kulörförändring av målat trä. Den åld
ringsutrustning som standarden avser heter Atlas Weather-Ometer, WoM. En sådan 
apparat är dock för kostsam för många fabrikanter att själva hålla sig med, varför det 
är önskvärt med en standard som baseras på enklare verktyg. Den utrustning man 
funnit lämplig är QUV. Projektets syfte är att ge underlag för formulerandet av en ny 
standard, en EN-standard. Målsättningen är att undersöka skillnaden i kulörutveckling 
för ytbehandlat trä som åldrats i QUV respektive WoM. 

Testet har utförts på provbitar av furu. Dessa togs ut som duplikatbitar med "boköpp-
ningsprincip", vilket betyder att samma kvist kunde exponeras i båda apparaterna. 
Duplikatbitama målades med samma färgsystem. Hälften av provbitama med Expo 
Trägrund + Villafärg och den andra hälften med Fasadakrylat. Provbitama expone
rades sedan i åldringsutrustningen under 328 timmar. Provbitama plockades ut och 
kulörförändringen mättes med jämna mellanrum. 

Resultaten visar att QUV åstadkommer en kraftigare kulörförändring än vad WoM 
gör och att färgsystemet med Expo Trägrund + Villafärg förändras mer än systemet 
med Expo Fasadakrylat. Dessutom upplevs färgförändringen på kvistarna på de prov-
bitar som åldrats i WoM som brunare/gråare och på de som åldrats i QUV som gulare. 

Mätförfarandet för bestämning av kulörförändring av målat trä i en åldringsutrustning 
borde utvärderas. Det är alltför tydligt att de stora svårigheterna med att komma förbi 
subjektiva bedömningar av provmaterialet vid varje mättillfälle, kombinerat med 
osäkerheten hos apparaturen för färgmätning, påverkar mätresultatet. 

Standarden Trätek L 9503014 anger att den test vi utfört kan avslutas efter 72 timmar. 
Det förutsätts att kvistgulningen inte utvecklas nämnvärt därefter. I den studie vi nu 
utfört, där vi i alla hänseenden följt standardens anvisningar, har det entydigt visat sig 
att kvistgulningens utveckling avstannar först efter ca 150 timmar. Det talar för att 
standarden Trätek L 9503014 bör ses över. 



Inledning 
Bakgrund 
Fenomen att kådan i en kvist tränger igenom färgskiktet på en ytbehandlad träyta och 
ger upphov till en kulörförändring i ytskiktet benämns kvistgulning. Detta är ett 
problem inom fönsterindustrin. Senare tiders höga produktionstakt gör att man inte 
har tid att lagra virket tills hartssyroma i kådan har kristalliserats. Detta för med sig att 
missfårgande ämnen i kvisten kan tränga ut genom färgskiktet efter det att ytan har 
målats. Förr behandlade man kvistarna med schellack för att motverka kvistgulning 
men metoden tar alldeles för lång tid för att kunna användas idag. 

Många konsumenter finner kvistgulning oacceptabelt. Fönster- och färgtillverkare har 
därför tillsammans med Trätek gjort gemensamma ansträngningar att konuna till rätta 
med problemet. Man har tidigare bland annat arbetat med att ta fram kådhänunande 
kemikalier och undersökt sambanden mellan ytbehandlingssystem och kvistgulning. 

För närvarande fmns en standardmetod som används i Sverige, Trätek L 9503014, 
som beskriver ett mätförfarande för bestämning av kulörförändring av målat trä. 
Metoden beskriver hur man skall ta fram provbitar och genomföra tester i en åldrings-
utmstning. Den åldringsutrustning som standarden avser heter Atlas Weather-Ometer, 
WoM. Strålningskällan i WoM är en så kallad "xenon-arc lamp". En sådan apparat är 
dock för kostsam för många fabrikanter att själva hålla sig med, varför det är önskvärt 
med en standard som baseras på enklare verktyg. Den utrustning man funnit lämplig 
är QUV, (Q-Panel Co, USA). Strålkällan i QUV är fluorescenslampor. QUV är betyd
ligt billigare och enklare att hantera än WoM. 

Syfte 
Projektets syfte är att ge underlag för formulerandet av en EN-standard (European 
Norm) för kvistgulning. 

Mål 
Målsättningen är att undersöka skillnaden mellan QUV och WoM med avseende på 
accelererad åldring. 



Standarder på området 
Syfte 
Som en del i vårt arbete att ta fram ett underlag till en europeisk standard för kvist-
gulning ingår att göra en faktasökning. Detta för att se vad som tidigare gjorts på om
rådet och vad som kan ligga till grund för den nya standarden. Arbetet har baserats på 
att söka efter olika standarder och ska mynna ut i en sammanställning över intressanta 
standarder på området 

Metodik 
För att genomföra sökningen har sökord specificerats och använts. Sökningen har 
skett manuellt och inte med hjälp av någon databas. 

Svenska Engelska Tyska Franska 
1 Kvist Knot/Knag Astknorren Branche 
2 Kvistgulning - - -
3 Gulning/Gulhet/ 

Gulna 
Become (tum) 
yellow/Y ellowed 
with age 

Vergilben Jauniv 

4 Missfärgning Discoloration Missfarbig Temissment 
5 Hartsutfällning/ 

Harts 
Resin/Rosin Pech/Harz/Gelbes 

fichtenhartz 
Résine/ 
Résineaux 

6 Väderbeständighe 
t 

Weather proof Wetterbeständig-
keit 

Résistant 
(resistance) aux 
intempéries 

7 Accelererad 
åldring/Test 

Accelerating ageing Alterung/Altem -

8 Ljus- och vatten-
exponerande 
utrustning 

Light and water 
exposure equipment 

Licht- und 
wasser- belichten 
ausriistung 

9 Fönster Window Fenster Fenétre 

Följande standarder lar undersökts 
SS svensk standard 
DIN tysk standard 
NT Build nordtest 
ASTM amerikansk standard 
British standard brittisk standard 



Resultat 
Trätek L 9503014 
ISO 7724/1 
ISO 7724/2 
ISO 7724/3 
SS 027220 
SS 818136 
SS 818138 
ASTM G26-96 (nyare version av G26-92 och 70) 
ASTM G53-96 
ASTM E313-73 
NT BUILD 229 
EN 73 (samma som NT BUILD 396) 
BS EN 84:1997 (samma som NT BUILD 398 

Vi har i vårt letande efter standarder inte hittat någon som kunde komplettera Trätek 
L9503014 i avseende på utförande av testet.Vi har inte hittat någon standard alls inom 
DIN på de sökord vi använt. För att få en mer fullständig och noggrannare genom
gång av standarder bör man prata med de personer från respektive land som är med i 
CEN/TC 39 för detta område. Som bilagor fmns Trätek L 9503014, ASTM E313-73 
och ISO 7724. 

Beskrivning av metod 
Framtagande av material 
Provbitar 
Provmaterialet togs fram enligt Trätek L 9503014. Provmaterialet kommer från furu
plank med dimensionen 5*15 cm, fria från synliga sprickor, blånad och röta. Planken 
hämtades från Nyby Såg utanför Uppsala. De hade torkats t i l l fuktkvotsklass 18 och 
torktemperaturen hade inte överstigit 70°C. Ur varje planka tog vi provbitar som inne
höll "minst en frisk kvist med minst en så stor diameter som kulörmätningsinstrumen-
tets mätöppning" (Trätek L 9503014). Kvistarna hade inga synliga sprickor. Provbiten 
klövs för att få fram duplikatbitar enligt figur 1. Provbitama numrerades parvis och 
hyvlades t i l l sina rätta dimensioner. Därefter konditionerades de under en månad en
ligt SS-EN 23 270 (23 ± 2 °C och (50 ± 5) % relativ luftfuktighet), innan de ytbehand-
lades. De provbitar som inte skulle användas t i l l metodstudien förvarades i ett frys
rum. 



/ 
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o 

Fig 1. Provbitarna sågas ut ur plankan enligt "boköppningsprincip". 

Färgsystem 
För att försäkra oss om att provresultatet inte är beroende av val av fårgsystem, an
vände vi oss av två olika system, ett lösningsmedelsburet och ett vattenburet. Som 
lösningsmedelsburet färgsystem användes Beckers Expo Trägrund och Beckers Villa-
ärg, toppfärg, och som vattenburet system användes två skikt av Beckers Expo Fasad-
akrylat. Provbitama penselmålades på de ytor som tidigare suttit samman, enligt 
"boköppningspricip", med de två färgsystemen. Pålagd färgmängd dokumenterades, 
se bilaga 9. Efter målningen konditionerades bitarna under ytterligare två veckor 
enligt SS-EN 23 270 innan metodstudien kunde utföras. 

Färgmätningssystem 
Alla färger kan kulörmässigt beskrivas som kombinationer av tre grundfärger röd, 
grön och blå. Kombinationerna kan beskrivas som numeriska värden genom använ
dande av ett koordinatsystemet och Cielabs färgsystem\ Färgmätaren Topcon RD-
100 använder sig av Cielabsystemet. 

^ = total färgskillnad 
+L = provet ljusare än standard 

mörkare 
rödare 
grönare 
gulare 
blåare 

svart 

Figur 2. Cielabs färgsystem. 

' Systemet refererar t i l l ISO 7724. 



Exempel på mätvärden från Topcon RD-100 

DIF. a* = 7.64 
No. 1 b* = -10.36 
L* = -12.57 Eab = 17.99 

Utifrån en vald referenspunkt beräknas avståndet till det aktuella mätvärdet. Se skiss 
nedan. 

Referenspunkt 

Eab = ̂ 7 ,64 '+(-10,36) '+(-12,57) ' = 17,99 

Definition av beteckningar 
• Den yta som inte består av kvist kallas för vit yta. 
• Den yta som består av kvist kallas kvistyta. 
• Med exponerad yta menas att ytan blivit utsatt för ljus och eventuell vattenbedys-

ning från apparaten. 
• För att mäta kulörskillnaden har vi utgått ifrån en referensyta vars kulör motsvarar 

en fix punkt i Cielab koordinatsystemet. Vi har använt Topcon kalibreringsplatta 
WS-10. Två mätningar på varje provbit har gjorts vid varje mättillfälle, en på den 
vita ytan och en på kvistytan. Båda dessa värden utgår från referensytan. För att få 
ett värde på kulörskillnaden har skillnaden mellan mätningarna på kvistytan och 
den vita ytan beräknats, detta benämns A. 

AEab Eab mätt på exponerad kvist minus Eab mätt på kvistfri exponerad yta. 
Aa a mätt på exponerad kvist minus a mätt på kvistfri exponerad yta 
Ab b mätt på exponerad kvist minus b mätt på kvistfri exponerad yta 
AT. L mätt på exponerad kvist minus L mätt på kvistfri exponerad yta 



Utrustning 

Apparatur för accelererad åldring 

QUV 
Paneltemperalur 45°C 
Apparatinslällning: 

Effekt 0,85 W/m-/nm 
Lampbeteckning: 

UV-A, 340 nm 
QUV används utan bedysning. 

WoIVl, Atlas Weather Omeler Ci65A 
Black panel temperature 65°C 
Apparatinställning: 

Strålning 0,35 W/m" 
Lampbeteckning: 

Xenon-arc lamp, 340 nm 
I WoM program ingår bedysning av 
provbitarna. 

Den angivna panellemperaturen som 
anges för QUV är inte den temperatur 
som de exponerade provbilarna utsätts 
tor, utan den temperatur som en 
kalibreringssensor har. 

r 

Apparatur for f^rgmätning 
Topcon, Serie RD-IOO 
Mäthuvud RD-IOD, 0 8 mm 
Kalibrerad enligt D65 x = 0,3142 

y = 0,3313 
Y = 85,5 

Som referensyta har Topcon 
kalibreringsplatta WS-10 använts. 



Beräkning av standardavvikelse 
Nedanstående uttryck beräknar standardavvikelsen baserad på hela populationen. 
Standardavvikelsen är ett mått på mätvärdenas spridning kring medelvärdet. Om 
standardavvikelsen är stor, betyder det att mätvärdena är mycket varierade. 

Utförande 
Metodstudie 
Syfte 
För att få erfarenhet om utrustningen och mätprocedurer startade projektet med pla
nering och utförande av en metodstudie. Enligt Trätek L 9503014 ska provbitar med 
dimension 230*70*10 mm användas. I den nya standarden vil l man dock ha en prov-
bitsstoriek enligt EN 927 part 5, 150*70*20 mm. För att kunna byta storiek gjordes 
metodstudien med båda storlekarna. Därmed kunde vi kontrollera om det blev någon 
skillnad. 

Metodik 
Metodstudien baserades på 56 provbitar och pågick under 168 timmar. Enligt Trätek 
L 9503014 ska provbitama exponeras i 72 timmar. V i valde att köra längre för att se 
om kvistgulningen avstannade. Provbitama numrerades parvis och delades upp så att 
en bit ur varje par exponerades i varje apparat. Hälften av provbitama målades med 
ett lösningsmedelsburet system och den andra hälften med ett vattenburet system. 
Med andra ord har samma kvist målats med samma färg och sedan placerats i olika 
apparater. 

Provbitamas kulörförändring planerades att mätas efter 4, 8, 24, 48, 72, 96, 120, och 
168 timmar. Mätvärdena dokumenterades manuellt, enbart värdena på Eab 
dokumenterades. 

Resultat/slutsats 
• Exponerad yta skall ritas in på provbitama. 
• Eab-, a-, b- och L-värdet skall dokumenteras för både vita ytor och kvistytor. 
• Exponeringstiden i apparatema skall höjas från 168 timmar för att se att kvist

gulningen avstannar. 
• En jämn fördelning av splintsida och kämsida skall göras vid val av provbitar för 

att inte gynna eller missgynna någon apparat. 
• Mätvärden vid starttidpunkten skall dokumenteras. 
• Endast en provstorlek skall användas. 
• Topcon RD-100 måste kalibreras efter ca 30 mätningar. 
• Mätförfarandet skall ses över. 

10 



Testomgång 
Syfte 
Syftet är att undersöka skillnaden i kulörutveckling på provbitar som åldras i QUV 
och i WoM. Vi skall även se om kulörförändringen avstannar efter en viss tid, och i så 
fall, efter hur lång tid. 

Metodik 
Under testomgången användes 64 st provbitar med dimension enligt EN 927 part 5. 
Anledningen till att vi inte använde samma antal provbitar som i metodstudien var att 
vi nu anpassade oss efter antalet platser i QUV. Samma två färgsystem som i metod
studien användes. Uppdelningen såg ut enligt nedan. 

32 kvistpar 

64 bitar 

32 bitar 
i QUV 

32 bilar i 
WoM 

16 bitar 
Fasadakrylat 

16 bitar 
Villafärg 

16 bitar 
Fasadakrylat 

16 bitar 
Villafärg 

Enligt planeringen skulle provbitamas kulörförändring mätas före teststart och efter 4, 
8, 24,48, 72, 96, 162, 186, 210, 230, 258 och 325 timmar. Under testomgången kopp
lades Topcon RD 100 till en dator och värden på Eab, a, b och L dokumenterades i ett 
Excelblad. Fyra bitar valdes ut och fotograferades med jämna mellanrum under hela 
kömingen, en målad med Fasadakrylat och en målad med Villafärg från respektive 
apparat. 
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Vem som mätt och när 

Mätning Verklig Planerad Mätoperatör Speciella händelser 
nr. mättid mättid 

(h) (h) 
1 0 0 Alla 
2 4 4 Mattias Fotografier av provbitar togs. 
3 7,7 8 Andreas 
4 23,7 24 Lotta 
5 47,1 48 Andreas Fotografier av provbitar togs. 
6 71,6 72 Andreas 
7 95,7 96 Lotta Fotografier av provbitar togs. 
8 161,7 162 Lotta 
9 186,6 186 Mattias Fotografier av provbitar togs 
10 209,4 210 Mattias 
11 233,7 234 Andreas Fotografier av provbitar togs. 
12 257,1 258 Mattias 
13 327,8 325 Lotta 

Resultat 
För att kunna presentera och analysera mätdata har vi gjort flera olika diagram. Vi har 
tagit fram åtta st diagram, fyra st for varje farg, för att visa den inbördes påverkan 
varje parameter, a, b och L, har på Eab. I varje diagram finns två kurvor, en för varje 
apparat. Värdena som ligger till grund for kurvorna är medelvärdet för respektive 
parameter från varje mättillfälle. Se bilaga 2 för diagram över parametrarna. 

zl-utveckling 
• Aa varierar mellan - 1 och 1 och man kan inte se någon signifikant utveckling över 

tiden. Det fmns ingen skillnad mellan maskinerna. Eftersom Aa inte har någon stor 
inverkan på AEab så bortser vi helt från denna parameter i fortsättningen. 

• AL börjar i noll och avtar med tiden ned till minus fyra för Fasadakrylaten och ned 
t i l l , som mest, minus åtta för Expo Trägrund + Villafärg. Enligt definitionen på L 
betyder det att ljusheten avtar mellan den vita ytan och kvisten. Eftersom AL är så 
pass liten i början och inte förrän efter 150 timmar börjar komma upp i sådana 
värden att den påverkar AEab bortser vi från denna parameter. 

• Ab är det värde som styr AEab. Vi kommer därför i fortsättningen endast att disku
tera Ab för de olika färgsystemen. Ab utvecklas mycket i början men utvecklingen 
avtar med tiden. Efter 150 timmar har Ab ingen betydelsefull utveckling 

12 



Fasadakrylat - Ab 
Nedanstående diagram visar Ab som funktion av tiden för provbitar målade med 
Fasadakrylat. 

-QUV 
WoM 

150 200 

T lmmai 

Fig 3. Utveckling av Äb för provbitar målade med Fasadakrylat. 
Förstoring se bilaga 2. 

Värdet for Ab ökar från O t i l l 5 för provbitar exponerade i WoM och från O t i l l 10 för 
provbitar exponerade i QUV. Det första värdet på Ab ligger i nollpunkten. Det betyder 
att ingen utveckling har skett innan testet påbörjades. Utveckling av Ab under de 
första dagarna är stor men avtar efter hand. Efter 150 timmar har kulörförändringen i 
princip helt avstannat. 

13 



Standardavvikelsen for Ab 
Nedanstående diagram visar standardavvikelsen för Ab som funktion av tiden för 
provbitar målade med Fasadakrylat. Standardavvikelsen ökar med tiden de första 100 
timmama ti l l ca 3 för både WoM och QUV. Därefter erhålls homogenare värden i 
WoM (värdet på standardavvikelsen sjunker) medan standardavvikelsen i QUV ligger 
kvar på en nivå runt 3,25. 

6,00 

5,00 

4,00 

3,00 

2,00 

1,00 

0,00 

-QUV 
WoM 

Fig 4. Standardavvikelse för Ab. Provbitar målade med Fasadakrylat. 
Förstoring se bilaga 2. 
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Expo Trägrund + Villaförg - Ab 
Nedanstående diagram visar Ab som funktion av tiden för provbitar målade med Expo 
Trägrund + Villafärg. 

Ab 8 
-QUV 

WoM 

Fig 5. Utveckling av Ab. Provbitar målade med Expo Trägrund + Villafärg. 
Förstoring se bilaga 2. 

Värdet för Ab ökar från O till 9 för provbitar exponerade i WoM och från O t i l l 16 för 
provbitar exponerade i QUV. Även här kan man konstatera att startvärdet börjar på 
noll, alltså ingen utveckling innan testet började. Utvecklingen av Ab under den första 
veckan är även här stor men man kan se en minskning av Ab i WoM efter 150 timmar. 
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Standardavvikelsen för Ab 
Nedanstående diagram visar standardavvikelsen för Ab som funktion av tiden för 
provbitar målade med Expo Trägrund + Villafärg. 

Standardavvikelsen ökar med tiden i 70 timmar upp till en nivå runt 2 för WoM och 
4,5 för QUV. Därefter förblir värdena för standardavvikelserna konstanta. 

- Q U V 

WoM 

Fig 6. Standardavvikelse för Ab. Provbitar målade med Expo Trägrund + Villafärg. 
Förstoring se bilaga 2. 

Kommentarer till diagrammen 
Man kan se att mätvärden för Ab ligger högre för färgsystemet med Villafärg än för 
systemet med Fasadakrylat. Kulörförändringen har också accelererat fortare i början 
av åldringen för Villafärgen. 

Fasadakrylaten utvecklas mer likartat i de båda apparaterna än vad Villafärgen gör. 
Villafärgen har större standardavvikelse i QUV än i WoM. Villafärgen ger alltså mer 
skiftande resultat i QUV än vad den ger i WoM, förutom att färgsystemet uppnår 
högre värden. 

Parvisa utvecklingar 
Nedanstående diagram presenteras utvecklingen av Ab för sex stycken enskilda prov-
bitspar. I figur 7 är mätoperatöremas nummer utmärkt, med en pil till de mätningar, 
som operatören har haft ansvar för. Samma mätoperatör har alltid utfört en mätning 
ensam. Numreringen är överförbar till alla figurer. 

För varje par gäller att mätvärdena är högre i QUV än i WoM, och att åldring i QUV 
orsakar en större kulörförändring än åldring i WoM. Vissa par, t.ex. 45/46, se figur 12 
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följer varandra i jämna kurvor, medan andra, t. ex.73/74, se figur 10, visar mer orea
listiska resultat. Det är inte troligt att samma provbit får ett radikalt mindre värde på 
Ab vid en senare mätning än vid den närmast föregående, och sedan återvänder t i l l det 
första värdet. 
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Fig 7. Utveckling av provbit 15, 
WoM, och 16, QUV, målade 
med Fasadakrylat. 
1 = Mätoperatör 1 
2 = Mätoperatör 2 
3 = Mätoperatör 3 
Förstoring se bilaga 4. 

Fig 8. Utveckling av provbit 67, 
QUV, och 68, WoM, målade med 
Expo Trägrund + Villafärg. 
Förstoring se bilaga 4. 

Fig 9. Utveckling av provbit 33, 
QUV, och 34, WoM, målade med 
Fasadakrylat. 
Förstoring se bilaga 4 

Fig 10. Utveckling av provbit 73, 
QUV, och 74, WoM, målade med 
Expo Trägrund + Villafärg. 
Förstoring se bilaga 4. 

7^ 

Fig 11. Utveckling av provbit 47, 
VoM, och 48, QUV, målade med 
Fasadakrylat. 
Förstoring se bilaga 4 

Fig 12. Utveckling av provbit 45, 
WoM, och 46, QUV, målade med 
Expo Trägrund + Villafärg. 
Förstoring se bilaga 4. 
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Kulörutveckling av vit yta respektive kvistyta 

Kulörutveckling av vit yta 
Nedanstående diagram visar b som funktion av tiden för provbitar målade med Fasad
akrylat. Med den vita ytan menas området på provbiten som inte består av kvist. Mät
ningen har skett på ett område som är så fritt som möjligt från ojämnheter, uppkomna 
till exempel på grund av snedfibrighet eller penselföring vid målningen. 

För att kunna jämföra apparaterna har resultatet uppdelats efter färgsystem. Medel
värdet för 16 provbitar exponerade i den ena apparaten och målade med samma färg 
jämförs med respektive duplikatbitar från den andra apparaten. 

-QUV 

50 100 300 

Fig 13. Kulörutveckling av b på vit yta för provbitar målade med Fasadakrylat. 
Förstoring se bilaga 5. 
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nmmar 

—«—QUV 
• WoM 

Fig 14. Kulörutveckling av b på vit yta för provbitar målade med Expo Trägrund + 
Villafärg. Förstoring se bilaga 5. 

För färgsystemet med Expo Trägrund + Villafärg är resultatet i QUV något högre än i 
WoM. Det omvända gäller för Fasadakrylaten, där b-värdet i QUV ligger konstant 
runt 3. 
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Kulörutveckling av kvistytan 
Nedanstående diagram visar b som funktion av tiden för provbitar målade med Fasad-
akrylat. Med kvistytan menas området på provbiten som består av kvist. Vid mät
ningen har det område på kvisten som fått den visuellt största kvistgulningen mätts. 
Sprickor har undvikits då dessa har upptäckts. 

För att jämföra apparaterna har resultatet uppdelats efter färgsystem. Medelvärdet för 
16 provbitar exponerade i den ena apparaten och målade med samma färg jämförs 
med respektive duplikatbitar från den andra apparaten. 

-QUV 
WoM 

150 200 

Timmar 

Fig 15. Kulörutveckling av b på kvistyta för provbitar målade med Fasadakrylat. 
Förstoring se bilaga 7. 

-QUV 
WoM 

Fig 16. Kulörutveckling av b på kvistyta för provbitar målade med Expo Trägrund + 
Villafärg. Förstoring se bilaga 7. 

Mätvärdena ökar i ca 100 timmar, men förblir sedan konstanta. I QUV uppnås högre 
värden för båda färgsystemen. 
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Mätfel 
Vid två tillfällen har tydliga mätfel uppstått. Vid mättillfälle åtta och nio har mycket 
låga värden för mörkheten registrerats. Vid ena tillfället uppvisas en registrering på 
- 68,01 och vid det andra tillfället uppvisas en registrering av värdet -87,89. Genom 
att titta på föregående och efterföljande mätningar kan man se att det förväntade 
värdet borde vara runt -3 respektive -1,5. Vi har bortsett från båda dessa värden vid 
bedömningen av resultatet. 
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Diskussion 
Av diagrammen har vi dragit ett antal slutsatser och försökt förklara vissa av de feno
men vi ser. Vi har dock valt att bortse från att diskutera både Aa och AL eftersom de 
inte ger några signifikanta bidrag till AEab. Värt att beakta är att de variationer man 
ser i grafema är små. En förändring på ett A i storleksklassen 1 kan uppfattas med 
blotta ögat. 

Fasadakrylat 
För färgsystemet med Fasadakrylat kan man se en ökning av gulheten i båda appa
raterna fram till 150 timmar, varefter utvecklingen av Ab har avstannat. Även om 
mätvärden hoppar fram och tillbaka ligger de på en konstant nivå. Ojämnheten kan 
förmodligen hänföras till den subjektiva bedömning av kvisten i varje enskild 
mätning. 

Standardavvikelsen ökar med tiden i båda apparaterna. Det är inte förvånansvärt 
eftersom kvistarna utvecklas olika och skillnadema uppenbaras och växer med tiden 

Expo Trägrund + Villafarg 
För det här färgsystemet kan man se en liknande struktur när det gäller utvecklingen 
som för Fasadakrylaten, se figur 3 och 5. Det finns dock en tendens att värdena för Ab 
avtar efter 150 timmar. Framförallt kan man se det i WoM. En del av förklaringen 
är att när kulörförändringen hos kvisten avstannar efter ca 150 timmar fortsätter ändå 
den vita ytan att gulna. På så vis minskar Ab. Det kan även ha att göra med att WoM 
har en bedysning i sitt körprogram som helt enkelt "tvättar" av en del av den utveck
lade kulörförändringen. 

De skiftande standardavvikelserna i QUV och WoM borde hänföra sig t i l l färgsyste
met och inte till de olika apparatema, eftersom de inte uppträder för Fasadakrylaten. 
Resultaten tyder på att det är säkrare att testa färgsystemet Expo Trägrund + Villafärg 
i en WoM än i en QUV 

Villafärgen uppnår högre värden på Ab än vad Fasadakrylaten gör. Kulörförändringen 
accelererar också fortare i det färgsystemet. 

Parvisa utvecklingar 
För att få en bild av variationerna mellan bitarna har vi tagit fram tolv grafer, sex för 
varje färg. De innehåller duplikatbitar som är målade med sanmia fårgsyslem och in
satta i olika apparater. Det är mycket stora variationer på vissa bitar. Man ser tydligt 
att det finns variationer mellan bedömningarna av en kvist. I nästan varje graf kan vi 
se två olika tendenser, där den ena ligger högre än den andra. Anmärkningsvärt är 
dock att den enskilde mätoperatören ofta bedömer kvistarna likadant vid varje mät
tillfälle. Detta är anledningen till att de två kurvorna ofta följer varandra, även om de 
är hackiga. 
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Det är en stor spridningen på mätvärden mellan duplikatbitama. Vissa värden ligger 
mellan O och 4 medan andra mellan O och 13. Detta bör endast bero på de individuella 
kvistarna och inte på någon utomstående faktor. Eftersom trä är ett material som är 
svårt att behandla som en homogen massa, bör man, för att underbygga ett gott sta
tistiskt material, använda sig av så stort testunderlag som möjligt. 

Jämförelse mellan olika mätoperatörer 
Vi har för att utröna om mätoperatören påverkar mätresultaten jämfört diagram över 
utvecklingen för varje provbitspar, och diagram med Ab-medelvärden över hela 
testförloppet. Kurvorna är hackiga både för medelvärden och för specifika provbitar, 
se figurer 3, 5och 7-12. Samma mätoperatör kan dels få relativt stora mätskillnader 
mellan två på varandra följande mämingar, dels bidra till en förändring av medel
värdet genom att ofta presentera högre eller lägre resultat än förväntat. Betrakta figur 
7 och 8. Man ser tydligt att operatör 2 genomgående presenterat mycket högre resultat 
för provbit nummer 15 och 67 än vad som kunde förväntas. På samma sätt kan man i 
figur 9 och 10 se att operatör 1 presenterar värden som ligger lägre än förväntat. En 
förklaring kan vara svårigheten att på ett repeterbart sätt utföra mätningen, problem 
kring vilken yta som ska mätas och hur man bedömer kvistsprickors inverkan på 
mätresultatet. Detta tydliggörs vid en uppställning av de olika mätoperatöremas 
prioriteringar under mätningen. Trots att det fanns en gemensam överenskommelse 
om hur provtagningen skulle gå t i l l , och vad som var viktigt att tänka på, visade det 
sig i efterhand att operatörerna prioriterat olika. 

Operatör 1 prioriterade att inte placera mäthuvudet över en kvistspricka, och var 
mer mån än de övriga två att inte placera mäthuvudet för nära en spricka. 

Operatör 2 prioriterade att mäta kvistens mörkaste område och satte ibland mät-
huvudets kant över sprickan för att komma åt att mäta. 

Operatör 3 prioriterade att mäta kvistens mörkaste område och satte ibland mät-
huvudets kant över sprickan för att komma åt att mäta. 

För att minska inverkan av dessa individuella bedömningar måste mätområdet både 
på kvistyta och på vit yta märkas ut i förväg. Det får dock ti l l följd att man inte säkert 
kan följa den del av kvisten som utvecklar störst kvistgulning, vilket betyder att värdet 
för Ab inte kommer motsvara storleken på den visuella upplevelsen. 

Kulörutveckling av den vita fargytan 
Den vita ytan utvecklas likartat i de båda apparatema. De skillnader som kan urskiljas 
är att provbitar målade med Expo Trägrund + Villafärg och åldrade i WoM inte blir 
lika gula som duplikatbitama i QUV. Orsaken till detta kan vara färgen i sig, som 
kanske inte är lika genomsläpplig för de ämnen som orsakar kulörförändringen. Det 
kan också bero på bedysningen, som i så fall "tvättar" bort en del av kulörföränd
ringen. Överhuvudtaget är förändringarna mycket små, och knappt urskiljbara med 
blotta ögat. 
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Slutsatser 
Kulörförändringen accelererar hos båda färgsystemen fortare i QUV än i WoM. Dess
utom accelererar åldringen för färgsystemet med Villafärg snabbare än för systemet 
med Fasadakrylat. QUV ger också för båda färgsystemen en större kulörförändring än 
WoM. Totalt sett får alltså kvistarna större gulhet om de åldras i QUV än om de 
åldras i WoM, och systemet med Villafärg uppnår större gulhet än systemet med 
Fasadakrylat. Expo Trägrund + Villafärg uppnår nästan dubbelt så stor färgförändring 
i båda apparaterna. 

Kulören på de kvistar som åldrats i QUV har en större andel gulhet, och för Fasad
akrylaten gäller även att de har en liten andel större mörkhet. Kvistarna som åldrats i 
WoM ser brunare/gråare ut medan de som åldrats i QUV ser gulare ut. 

Kommentarer till mätmetoden 
Med tanke på hur avgörande mätoperatören är för det slutgiltiga resultatet, borde mät-
förfarandet för bestämning av kulörförändring av målat trä i en åldringsutrustning ut
värderas. Det är alltför tydligt att de stora svårigheterna med att komma förbi subjek
tiva bedömningar av provmaterialet vid varje mättillfälle, kombinerat med osäker
heten hos apparaturen för färgmätning, påverkar mätresultatet. Det finns risk för att 
mätresultatet påverkas även i kommande tester, men att det inte syns lika tydligt som 
vid detta tillfälle, eftersom mätoperatören förmodligen är ensam. 

Svårigheten med att bedöma kvisten och var man skall genomföra mätningen är ett 
stort problem. Detta kunde avhjälpas om man utformar en mätutrustning som exaktare 
kan positionera färgmätarens mäthuvud ovanpå kvistytan. 

Kommentar tiU Trätek L 9503014 
Standarden Trätek L 9503014 anger att det test vi utfört kan avslutas efter 72 timmar. 
Det förutsätts att kvistgulningen inte utvecklas nämnvärt därefter. I den studie vi nu 
utfört, där vi i alla hänseenden följt standardens anvisningar, har det entydigt visat sig 
att kvistgulningens utveckling avstannar först efter ca 150 timmar. Det talar for att 
standarden Trätek L 9503014 bör ses över. 
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