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Förord - ambitionsnivå och begränsningar 
Denna analys av dagsläget beträffande miljövänligt träskydd är inte en traditionell litteratur
undersökning. Jag har inte via sökord sökt upp litteraturen inom området. Istället har jag ånyo 
gått igenom det material som jag samlat under mina snart 30 år av kontinuerlig bevakning av 
och en hel del eget arbete inom området kemisk träförädling. Det innebär att jag inte bara har 
gått igenom vetenskapliga rapporter utan också övrigt relevant informationsmaterial som 
under årens lopp nått mig på andra vägar än de traditionella. 

Jag har tagit mig friheten att inte redovisa allt som gjorts. Praktiskt taget alla kemikalier "som 
finns på hyllan" och som kan forväntas reagera med trä har provats. Sådant som jag bedömer 
som varande av enbart akademiskt intresse har jag inte tagit med. Exempel på detta är be-
handlig av trä med isocyanater, som knappast kan rymmas under begreppet miljövänlig be
handling, även om den behandlade produkten måhända skulle vara relativt harmlös. I de fall 
där likartade arbeten är gjorda har jag valt att hänvisa t i l l de som jag bedömt som mest rele
vanta och objektiva. 

Uttrycket "miljövänlig behandling" är naturligtvis diskutabelt. Kan behandlig av trä med 
fimgicider (svampdödande substanser), som är betydligt mindre toxiska än de traditionella 
definieras som miljövänlig? Jag har valt följande definition för miljövänligt träskydd: Meto
der att skydda utomhusprodukter av trä utan användning av syntetiska fungicider. Den vik
tigaste anledningen ti l l att jag valt denna defmition och inte satt gränsen t ex mellan träskydd 
med respektive utan fungicider är att uppdragsgivaren önskade få dagsläget for naturlig be
ständighet belyst. 

Jag är medveten om att i praktiken kommer miljövänligare träskyddsbehandling under lång 
tid att handla om mindre toxiska substanser än de traditionella. Därför har jag valt att inled
ningsvis kortfattat gå igenom dagsläget för konventionellt kemiskt träskydd. Jag argumenterar 
for vikten av att resurser avsätts for utveckling av säkrare provnings- och utvärderingsmetoder 
beträffande såväl funktion som miljöpåverkan. 

Referenslistan är medvetet reducerad ti l l ett begränsat antal centrala arbeten. Ett betydande 
arbete har under årens lopp lagts ner inom området kemisk träförädling. Det fmns t ex 
åtminstone ett 50-tal arbeten rörande olika aspekter på acetylering av trä. Jag refererar t i l l 
fem. 

Denna analys av dagsläget har beställts och fmansierats av Träforsk. NUTEK har varit med-
finansiär. 
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Sammanfattning 
Kemiskt träskydd 
När vi önskar använda trä i markkontakt måste vi förlita oss på kemiska träskyddsmedel 
under överskådlig tid. 

Av miljöskäl pågår en kontinuerlig reträtt bort från de traditionella träskyddsmedlen, i synner
het de tungmetallbaserade. Ett stort antal nya fungicider har presenterats under senare år. 

De nya medel som nu marknadsförs som ersättning för CCA-medlen, där dessa inte längre är 
tillåtna av miljöskäl, är emellertid inte invändningsfria ur funktionssynpunkt. Även miljöför
delen kan diskuteras. 

Utvecklingsarbetet med bor-föreningar är värt uppmärksamhet eftersom bor kanske torde vara 
den enda traditionella fimgicid som kan förväntas klara miljökraven under överskådlig tid. 
Redovisade resultat med fixering av borsyra med proteiner verkar lovande. 

De försök som görs med att finna helt nya mekanismer för kemiskt träskydd, t ex arbetet med 
sockerarter som 2-deoxy-D-glukos, är också värda uppmuntran. 

Konstruktivt träskydd 
För vädemtsatta konstruktioner finns en hel del praktisk erfarenhet /"sunt fömuft" att bygga 
på, men i stor utsträckning saknas belägg för de ståndpunkter som ftamförs. 

För närvarande saknas fi^amför allt vetenskapligt belagd kunskap om hur fogar och förband 
skall utformas för att vatten inte skall hållas kvar i väderutsatta konstruktioner. 

Naturlig beständighet 
Den naturliga beständigheten och fukttrögheten hos furukäma och gran kan vara ett bra 
komplement t i l l andra åtgärder (konstruktion, fuktawisade behandling) när man söker ett 
miljövänligt skydd för väderutsatta träkonstruktioner ovan mark, men den naturliga bestän
digheten hos våra två barrträslag är i sig själv inte tillräcklig för att ge kvalitetssäkrade 
produkter. 

Ett omfattande revideringsarbete avseende naturlig beständighet pågår vid ett antal laborato
rier i Europa och ett standardförslag för bestämning av naturlig beständighet har lagts fram. 
Det förefaller som om furu (även kämveden) och gran riskerar att flyttas ner t i l l sämsta 
klassen. Det är viktigt att de furuproducerande ländema engagerar sig i revideringsarbetet så 
att fiiran inte orättvist klassas ner ur beständighetssynpunkt. 

Naturliga försvarssubstanser 
Kämvedsfenolema i furu (pinosylvin och dess monometyleter) har inhiberande effekt på 
nivån 0,01 - 0.005 % på flera testade svampar. 

Att extrahera naturUga försvarssubstanser ur träslag med hög naturlig beständighet med 
organiska lösningsmedel är komplicerat, alltför kostsamt och även miljömässigt diskutabelt. 
Men det fmns bättre altemativ: 



Vid sulfatkokning anrikas en stor del av furans forsvarssubstanser i talloljan. Det arbete 
som påbörjats med målsättningen att utvinna aktiva fraktioner ur tallolja borde fullföljas. 

Betydande mängder forsvarssubstanser fmns ackumulerade i sågspånen från furusågverk. 
Det borde gå att finna en tekniskt/ekonomiskt/miljömässigt fördelaktig metod att utvinna 
dessa. 

Kemisk modifienng 
Det fmns tre principiellt olika vägar. Förestring med olika anhydrider, framfor allt acetyle-
ring, impregnering med konsthartser samt termisk nedbrytning. 

Vid acetyleringsnivåer på 15% och över far man mycket god rötbeständighet och dimensions
stabilitet. 

Ättiksyraanhydrid är emellertid inte okomplicerad att hantera i en träindustri. Den måste han
teras i helt sluma system som i en kemiindustri. Även lukten av ättiksyra från fardigbehandlat 
virke kan bli ett problem vid hantering i industrivolymer. En komplikation vid acetylering är 
ättiksyrans korrosivitet, som kräver utrustning i syrafast material. Det största hindret för ace
tylering att utvecklas t i l l ett konkurrenskraftigt alternativ t i l l traditionell rötskyddsbehandling 
är dock kostnaderna. Man måste räkna med dubbla produktionskostnader eller mer jämfört 
med konventionellt behandlat virke. 

Acetylering och liknande metoder som ger restprodukter, som måste avlägsnas ur materialet, 
torde få svårigheter att bli ett reellt alternativ till konventionellt kemiskt träskydd. 

Tidigare utvecklade metoder med olika konsthartser, som fenol- och furfiirylalkohol baserade 
hartser, torde inte få någon renässans av miljöskäl. 

Några nya konsthartser, dimetylol-dihydroxy-etylen-urea (DMDHEU) respektive metylolerat-
melamin-formaldehyd harts (MMF) har uppvisat lovande rötskyddseffekter. Det finns anled
ning att följa det fortsatta arbetet, men man skall nog inte vara for optimistisk. Metoder som 
kräver uthärdningstemperaturer över 100° brukar ge kådflytningsproblem med våra barrträ
slag. 

Två värmestabiUseringsprocesser har låtit tala om sig under senare år, Plato Holz utvecklat i 
Holland och TermoT^W från Finland. Man har rapporterat förbättring av den naturliga be
ständigheten, förbättrad dimensionsstabilitet och endast en obetydlig försämring av de meka
niska egenskaperna. Kvarstående problem är bl a kvistlossning, att virket blir sprött och svår-
bearbetat och att spåndammet är irriterande på andningsvägarna. 

Teromoträ har nyligen utvärderats av oberoende amerikanska och franska forskare. De är 
kritiska. Resultatet tyder på att värmebehandlingen genererar utlakbara toxiska ämnen i träet, 
varför även miljövänligheten torde ifrågasättas den närmaste tiden. 

Fuktawisning 
Nackdelen med dagens produkter är att den fuktawisande effekten snabbt går forlorad. Detta 
beror på att medlen fordelar sig ojämnt i trämaterialet. Trätek visade dock redan i slutet av 80-
talet i preliminära studier att vattenburna vattenawisande formuleringar gav påtagligt bättre 



effekt. Detta beror sannolikt på att medlen fördelar sig jämnare i trämaterialet om de tillfors i 
vattenlösning. 

Fördelen med fuktawisande behandling som en miljövänlig träskyddsmetod är att effekten 
kan utvärderas mycket lättare än vid konventionellt kemiskt träskydd. Det räcker med att 
bestämma fuktkvoten. Så fort svamparna ges utrymme att etablera sig blir det mycket svårare 
eftersom antalet påverkande faktorer ökar och komplicerar bilden. 

Vid fortsatt arbete med kemisk modifiering och fuktawisning är det viktigt att man far en 
ökad förståelse for kriterierna for penetration och interaktion med den forvedade cellväggen. 
Det känns inte speciellt meningsfullt att enbart fortsätta att prova nya medel och kemikalier 
underhand som de kommer fram. Förutsättningarna att förstå kriterierna for penetration och 
interaktion är emellertid nu mycket goda tack vare den mikroautoradiografiteknik som under 
senaste åren utvecklats vid Trätek. 

Det miljövänliga alternativet for träindustrin 
Man kan fråga sig hur viktigt det är att vi anstränger oss att med bekämpningsmedel forsvara 
de marknadsandelar där trä används i markkontakt? Om man analyserar användningen av 
sågade trävaror i utomhusexponering; bryggor, altaner, trädgårdsmöbler och trädgårdsarkitek
tur, fmner man att merparten exponeras ovan mark. 

Låt kemiindustrin sköta det fortsatta utvecklingsarbetet av mer miljöanpassade fungicider. 
Om man lyckas är det bra. Träindustrin borde koncentrera sina FoU-insatser på att skydda 
väderutsatt trä ovan mark genom impregnering med miljövänliga kemikalier och finna 
konstruktiva lösningar med andra material i kontakt med mark och vatten. Ett sådant annat 
material kan mycket väl vara trä t ex ek. Även impregneringsindustrin kanske kan ta större 
marknadsandelar den vägen. 

Tre viktiga FoU-områden 
Man kan identifiera tre viktiga insatsområden om man vil l nå följande mål: En ny generation 
funktionellt träskydd där materialet ur miljösynpunkt kan betraktas som likvärdigt med obe
handlat trä och där man inte skall behöva befara miljö- eller deponiavgifter. 

Konstruktivt träskydd av väderexponerat trä ovan mark. Här krävs ett omfattande arbete for 
att komma fram t i l l generella rekommendationer. Hur skall fogar och forband utformas så att 
vatten inte leds in från samverkande material som står i kontakt med mark eller vatten. Detta 
samverkande material kan naturligtvis vara trä, impregnerat trä eller varför inte, som tidigare 
nämnts, ek. Då kunde man presentera miljövänliga konstruktioner av helt fömyelsebart 
material. Det förefaller som om ek även fortsättningsvis kommer att klassas som "durable". 

l^ya fuktawisande medeL Detta arbete måste baseras på en analys av kriteriema for penetra
tion och adsorption ti l l trämaterialet. En intressant kombination är tallfettsyrabaserade fukt
awisande medel förstärkta med pinosylvin utvunnet ur sågspån. Här finns flera problem som 
måste lösas. En jämn fordelning och varaktig fixeringsmekanism till trämaterialet. Snabbare 
torkning. Hur skall pinosylvin lösas in? 



Säkrare utvärderingsmetoder for tillämpningar ovan mark. Detta är ett problem redan idag 
med de nya miljöanpassade fungicidema. Ännu viktigare blir det med relevanta utvärde
ringsmetoder om miljövänliga metoder, som bygger på att hålla trä torrt, tas fram. Det har 
tidigare framförts att det då räcker med fuktkvotsmätningar. Men hur skall detta göras på ett 
standardiserbart sätt? 

Dagsläget for kemiskt träskydd 
Lagstiftning 

Ett gemensamt dokument för godkännande av biocider håller på att ta form i Europa. Detta 
Biociddirektiv (Biocidal Products Directive) har godkänts av EU-parlamentet och skall börja 
inforas i medlemsländerna från och med 2000-05-01. Målsättningen är att 

- skapa en positiv lista över aktiva substanser som är godkända på EU-nivå. 
- upprätta tillvägagångssätt för godkännande av biocida produkter på statlig nivå. 
- ömsesidig acceptans av biocida produkter av andra medlemsstater när de väl godkänts i 

en medlemsstat. 
- utvärdering av biocida produkter baserad på riskanalys. Den skall omfatta alla miljö

aspekter hos den biocida produkten. 

Träskyddsmedel är en av 23 grupper av biocida produkter som skall omfattas av direktivet. 

För varje grupp skall ett Tekniskt Dokument (Technical Guidance Document) upprättas. Här 
skall data om toxicitet mm. dokumenteras för varje aktiv substans. Producenten ar ansvarig 
for att ta fram erforderliga data. 
Detta kommer att både underlätta och försvåra användningen av träskyddsmedel. Underlätta, 
genom att när val ett medel uppfyller kraven kan det användas i alla länder inom unionen. 
Försvåra, eftersom producenten måste visa att substansen är ofarlig i alla avseenden utom mot 
de organismer den skall bekämpa. Detta innebär att det kommer att ta lång tid (och bli mycket 
kostsamt for producenten) innan en substans blir godkänd. Under en övergångstid kommer vi 
nog att "fä leva med" dispenser for de flesta nu använda medel. 

I övrigt måste vi räkna med att producenter av byggmaterial kommer att avkrävas ansvar for 
produkterna under hela livscykeln. Detta komplicerar också möjligheterna för fortsatt använd
ning av traditionella träskyddsmedel. 

Marknad 

För att fa en uppfattning om marknaden for traditionellt träskydd skickade jag en enkät till 
Nordic Timber Councils (NTC) kontor samt ett antal laboratorier i Nordeuropa. Dessa var 
NTC och Mycoteam i Norge, Teknologisk Institut i Danmark, NTC och BRE i England, NTC 
och SHR i Holland, NTC och BFH i Tyskland samt NTC och CTBA i Frankrike. Frågorna 
var: 

- What about the present opinion about preservatives; among the authorities, decision 
makers in the building industry, opinion makers and common people? 

- What is your forcast for the future / for the next 4-5 years? 



Svaren blev ganska likartade. 

- Mycket negativ press i norra Europa kring kemiskt träskydd 

- Man kan se ökade restriktioner 

- En trend inom byggindustrin att använda miljö vänliga produkter 

- Ökat intresse bland arkitekter för konstruktivt träskydd, d v s man söker lösningar som 
håller träet torrt. 

- Ökad differentiering. "So wenig chemisches Holzschutz wie möglich, so viel wie nötig". 

- Politiker och miljömyndigheter ifrågasätter kemiskt träskydd. 

Medel 

I Sverige pågår ett snabbt skifte från krom-arsenik baserade medel t i l l kopparbaserade medel, 
se tabell 1. Akmella volymer impregnerade sågade trävaror framgår av tabell 2, De helt me
tallfria medlen har gått tillbaka under de senaste åren p g a otillfredsställande prestanda. 

Tabell 1. Mängden aktiva medel (ton) i impregneringsmedel för sågade trävaror på den 
svenska marknaden 1991-1997 /Jermer, Nilsson 19991. 

Active 
ingredient 

Year (tons of elements and compounds respectively) 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Copper 180 185 190 130 145 145 160 

Chromium 185 200 185 100 95 105 110 

Arsenic 270 160 65 65 70 80 90 

Boron 1 7 4 4 2 4 4 

Phosphorus 6 24 80 15 10 8 6 

Quats 13 6 12 70 30 16 21 

Triazoles - - - 0,4 0,5 1.5 1,5 
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Tabell 2. Fördelningen av träskyddsmedel på svenska hemmamarknaden 1997. CCA = 
koppar-krom-arsenik, CCP = koppar-krom-fosfor, CCB/CC = koppar-krom-bor / koppar
krom, C-medel = koppar baserade medel /Estberg, Kronberg 1998/. 

Träskydds- Volym impregnerat tra m'-97 
medeistyp Furu, sigat och hyvlat virke, 

hemmamarknaden 

CCA 99 350 

CCP 8 450 

CCB/CC 125 

C-medel 130 550 

Metallfria 25 

Totalt 238 500 

Den snabba övergången t i l l krom-arsenikfria medel är inte okomplicerad. Eftersom Sverige är 
ett pionjärland för miljövänligare träskydd har de nya medlen utprovats ofullständigt beträf
fande upptagning och inträngning. De nya medlen är primärt avsedda för ovan markkonstruk
tioner (CCA är fortfarande förstahandsvalet i markkontakt), men det fmns ännu ingen invänd-
ningsfri metod for faltprovning i tillämpningar ovan mark. Det foreligger fortfarande olösta 
tekniska problem beträffande korrosion, inre miljö (t ex ammoniaklukt) och koncentrations
mätning. Man har problem med färgskiftningar, utfallningar och mögelpåväxt. Miljöfördelen 
är inte självklar eftersom det krävs högre upptagningsmängder av medlen för att få effekt. 

Det har hävdats att Sverige är ett experimentalfalt för nya produkter. Det föreligger en fara för 
att begreppet "impregnerat" virke kommer att förlora förtroende ur funktionssynpunkt. 

På grund av miljötrycket pågår således en kontinuerlig reträtt från de tungmetallbaserade trä
skyddsmedlen. Kemiindustrin har uppenbarligen valt strategin att söka mer miljöanpassade 
fungicider. Ett stort antal nya fungicider har därför presenterats under senare år. Flertalet av 
dessa har primärt utvecklats för bekämpningsändamål inom jordbruket. Det är tveksamt om 
denna strategi är riktig även om jag tror att marknaden kommer att kunna acceptera att miljö-
anpassade träskyddsmedel medför produkter med betydligt kortare livscykler än för tradi
tionell behandling. 

En traditionell fungicid, som under senare år upplevt en renässans på laboratorier världen över 
är bor. Detta är klart intressant. Bor är en nödvändigt spårämne för växter och viktigt, men 
inte nödvändigt, även för människor och används inom medicinen /Lloyd 1998/. Det har 
sedan länge varit känt att bor är fungistatiskt (motverkar tillväxten av svampar). Ett problem 
är att borater är vattenlösliga och det har varit svårt att finna någon metod för fixering i trä. 
Mycket arbete har under senare år lagts ned på fixeringsproblemet. 

Ett genombrott kan nu vara på väg. Pizzi och medarbetare i Frankrike har under de senaste 
åren arbetat med att binda borater t i l l proteiner och tanniner . I synnerhet verkar kombina
tionen borsyra - albumin (blodprotein) lovande. Fixeringen erhålles genom att koagulera 
albuminet genom upphettning 4 timmar vid 100° /Thévenon m f l 1998/. Man har fått röt-
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skyddseffekter likvärdiga CC A-behandling. Se tabell 3. Försök vid SLU att upprepa resul
taten har dock inte utfallit positivt /Nilsson 1999, muntlig uppgifV. 

Tabell 3. Viktsförlust (%) i laboratorieförsök hos träprover exponerade för olika rötsvampar. 
Proverna har lakats fore exponeringen. /Thévenon m f l 1998/. 

Treatment C(minphora Gloeophyllum Poria 

albumin borate 0.9 0.8 0.1 
boric acid alone 10 12.1 11.5 

CCA 0.04 0.2 0.3 

controls 13 14 11 

Alternativa vägar för miljövänlig behandling 
En dominerande del av det arbete som under årens lopp ägnats träskyddsproblematiken har 
handlat om kemiskt träskydd. Endast en liten del om altemativa möjligheter. Många foredrag 
och artiklar har inletts med att man pekat på betydelsen av att först utvärdera möjlighetema 
for ett konstruktivt träskydd, men sedan har resten handlat om olika aspekter på kemiskt 
träskydd. 

Vad träskydd fÖrst och främst bör handla om är att hålla trä torrt. V i vet att om man stadig
varande håller fuktkvoten under 20% kan rötsvampar inte etablera sig. V i måste räkna med att 
detta blir utomordentligt svårt om man vil l använda trä i direkt kontakt med mark och vatten. 
Därför torde kemiskt träskydd under överskådlig tid vara enda altemativet i dessa fall. 

Men om man analyserar användningen av sågade trävaror i utomhusexponering; bryggor, 
altaner, trädgårdsmöbler och trädgårdsarkitektur finner man att merparten exponeras ovan 
mark. Även i en brygga står enligt egna uppskattningar maximalt 20% av konstruktionen i 
direkt kontakt med vattnet. I de flesta andra fall är en betydligt mindre del i mark/vatten 
kontakt. 

Det fmns därför all anledning, i synnerhet nu när marknaden ifrågasätter kemiskt träskydd, att 
satsa merparten av resursema på tänkbara altemativa vägar. De vägar som står tillbuds är 
konstruktivt träskydd, utoyttjande av träråvara med naturlig beständighet/fukttröghet, behand
ling med naturUga försvarssubstanser, olika former av kemisk modifiering av trämaterialet 
samt fuktawisande behandling 

Utvärderingen av effekten av konventionella träskyddsmedel bin alltmer komplicerad ju mer 
"miljöanpassade" medlen blir. Anledningen är att dessa är mer eller mindre effektiva mot 
olika svampar och i olika exponeringar. Ett medel som visar hög aktivitet mot en svamp på 
laboratoriet kan visa sig relativt ineffektiv vid fältexponering. Fördelen med träskyddsmeto-
der som går ut på att hålla trä torrt är att de kan utvärderas med fuktkvotsmätningar. Om 
fuktkvoten stadigvarande ligger under 20% är metoden effektiv. 
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Konstruktivt träskydd 
Under århundraden har man skaffat sig praktiska erfarenheter om hur träkonstruktioner skall 
utformas för att undgå oönskad uppfuktning och röta. Detta gäller i första han hur trä i bygg
nader och fasader skall skyddas. Ibland går dock uppfattningama isär. I fönsterbranschen är 
man t ex fortfarande osäkra på rätt utformning av hömförbindningar. 

Även för direkt väderutsatta konstruktioner finns en hel del praktisk erfarenhet /"sunt fömuft" 
att bygga på, men i stor utsträckning saknas vetenskapliga belägg som man kan förlita sig på. 
Ett undantag är det arbete som Roy Miller startade i början av 80-talet om betydelsen av änd-
träbehandling /Miller, Boxall 1984/. Detta har sedan följts upp av många laboratorier och be
tydelsen av ändträbehandling som en primär konstruktiv åtgärd är väl belagd. Hur långt det 
räcker i direkt väderutsatta konstruktioner återstår dock att utreda. 

En anledning ti l l att man ägnat så lite uppmärksamhet åt konstruktivt träskydd är nog att man 
under 1900-talet i stor utsträckning förlitat sig på kemiskt träskydd i de fall man helt enkelt 
inte varit beredd på att byta konstruktionen med jämna mellanrum. 

För närvarande saknas vetenskapligt belagd kunskap om hur fogar skall utformas för att inte 
hålla kvar vatten i direkt väderutsatta konstruktioner. 

För den kvalitetssäkrade s k Kauna-panelen anser vi att spikning är den svaga punkten. Spik-
ning blir ett ännu mer kritiskt moment i en icke täckmålad direkt väderutsatt konstruktion. 
Man måste räkna med att efter en tid kan vatten tränga in i spalten mellan trä och spik. För
höjda fuktkvoter och närvaron av jämjoner underlättar etablering av röta. Möjlighetema t i l l 
t ex "dold" spikning, skruvning ahemativt olika "clips"-utformningar bör utforskas. 

Träråvara med naturlig beständighet och fukttröghet 
En attraktiv väg för miljövänligt träskydd är att använda träråvara med naturlig beständighet. 
Denna varierar i hög grad mellan olika träslag. Europastandarden (EN-350-1:1994) delar in 
den naturliga beständigheten i fem klasser. Se tabell 4. Exempel på träslag och klasstill
hörighet för närvarande framgår av tabell 5. 

Tabell 4. Kriterier för att härleda klasstillhörighet baserat på viktsförlust (prEN 350-1:1992) 
och x-värde (EN 350-1:1994) /Van Acker m f l 1998/. 

Durability 
C lass 

Description Criteria Durability 
C lass 

Description 
Mass loss 

ML (%) 
X value* 

1 very durable M L < 5 x < 0 . 1 5 
2 durable 5 < M L < 1 0 0.15 < x < 0 . 3 0 
3 moderately durable 10 < ML < 20 0.30 < X < 0.60 
4 slightly durable 20 < ML < 30 0.60 < X < 0.90 
5 not durable M L > 3 0 X > 0.90 

* X value = 
average mass loss of test species 

average mass loss of reference species 
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Tabell 5. Exempel på klasstillhörighet beträffande naturlig beständighet. 

Wood species Botanical name Durability c lass 
EN 350-2 

Western red cedar Ttiuja plicata 2 
Larch Larix decidua 3-4 
Douglas fir Pseudotsuga menziesii 3-4 
Scots pine Pinus sylvestris 3-4 
Spmce Picea abies 4 
Padouk Pterocarpus soyauxii 1 
Teak Tectona grandis 1 
Azobé Lophira alata 1-2 
Robinia Robinia pseudoacacia 1-2 
Wengé Millettia iaurentii 2 
Basralocus Dicorynia guianensis 2 
European oak Quercus robur 2 
Sapelli Entandrophragma cylindricum 3 
Okoumé Aucoumea klaineana 4 
Obeché Triplochiton scleroxylon 5 
Poplar Populus deltoides x nigra 5 
Beech Fagus sylvatica 5 

Som framgår av tabellen klassas gran i beständighetsklass 4, furukäma i 3-4 och furusplint i 
5. Ett omfattande revideringsarbete pågår emellertid vid ett antal laboratorier i Europa A^an 
Acker m f l 1998, Van Acker m f l 1999/ och ett standardförslag for bestämning av naturlig 
beständighet har lagts fram, CEN/TC 38/WG 23 N34: Durability of wood and wood-based 
products - Test methods for determining the natural durability of solid wood against wood-
destroying fungi. Det forefaller som om furu (även kämveden) och gran riskerar att flyttas ner 
t i l l klass 5. Se tabell 6. 

Tabell 6. Beständighetsklasser baserade på pågående testning vid 8 laboratorier i Europa. 
/Van Acker m fl 1998/. 

Durability 
class 

Wood species 

1 Western red cedar, azobé. basralocus, padouk, teak, wengé 
2 European oak 
3 Robinia 
4 Larch, sapelli 
5 Douglas fir, Scots pine heartwood and sapwood, spmce, obeché, 

okoumé, poplar, beech 

V i skall emellertid ha klart för oss att denna klassificering baseras på rena laboratorieprover 
med renkulturer av ett antal svampar. Testningen utförs under maximalt gynnsamma for
hållanden for svamparna och naturlig förmåga att förhindra vatteninträngning, s k fukttröghet. 
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beaktas inte. Mycket kan också ifrågasättas i hittills publicerade arbeten, bl a virkesurvalet 
och valet av svampar. I viss mån förefaller det som om slutsatserna inte bärs av det experi
mentella underlaget, men det är tillrådligt att v i engagerar oss i kommande revideringsarbete 
så att furan inte orättvist klassas ner ur beständighetssynpunkt. 

V i bör nog dock räkna med att den naturUga beständigheten och fukttrögheten hos furukäma 
och gran enbart kan vara ett komplement t i l l andra åtgärder (konstruktion, fuktawisade be
handling) när man söker ett miljövänhgt skydd för väderutsatta träkonstruktioner ovan mark. 

Naturliga forsvarssubstanser 
Olika metoder har använts för att utvärdera den fiingicida effekten av trädens extraktivämnen. 
Det är därför svårt att jämföra resultaten från olika arbeten /Svensson 1989/. 

Extraktivämnena har lakats ur träet med organiska lösningsmedel och olika fraktioner eller 
renframställda substanser har provats i agar mot olika typer av brunröte-, vitröte- och blånads-
svampar. Försök har gjorts med ett stort antal typer av svampar. Oftast har olika koncentra
tioner provats av extrakten. Känsligheten för olika substanser och blandningar varierar i hög 
grad från svamp ti l l svamp. 

Extrakten eller de isolerade aktiva substanserna har också impregnerats i rötbenägna träprover 
som därefter exponerats för svampar. Vissa arbeten har visat att ett ämne eller ett extrakt har 
större effekt om det impregneras i träet än när det förekommer naturligt i samma koncentra
tion. Detta beror troligen på att man vid impregneringen far en jämnare fördelning av de akti
va substanserna än man har naturligt. 

Ett tredje sätt är att jämföra beständigheten hos extraherade respektive oextraherade prover 
från samma träslag. 

När ett träd skadas anrikas skyddande ämnen kring det skadade området. Dessa ämnen har 
såväl fiingicid som vattenawisande effekt. De hartsanrikade områdena kring en skada upp
visar en högre beständighet än icke skadade områden. 

I första hand är det substanser av fenolisk karaktär som orsakar beständigheten hos olika trä-
slag/Rennerfelt 1945, Rennerfelt och Nachtl955, Erdtman 1949/, se tabell 7 och 8. Ett stort 
antal arbeten finns om sambandet mellan kämvedsfenoler och beständighet mot mikroorga
nismer. Effekten förefaller öka med antalet fria fenoliska grupper i molekylen. Exempel på 
detta är kämvedsfenolema pinosylvin och dess metyletrar i tall (Pinus sylvestris), taxifolin i 
Douglas fir (Pseudotsuga taxifolia) /Kennedy 1956/, tujapliciner i wester red cedar (Tuja 
plicata) /Anderson m f l 1962/ samt Ugnaner i många barrträslag /Shain 1971/. Hos lövträ-
slagen är tanniner och liknande föreningar en viktig grupp med fungicid effekt. Rudman har i 
flera arbeten studerat den fungicida effekten hos ett stort antal extraktivämnen från kärnved 
och bark från olika träslag med Eucaltyptus regnans som substrat /Rudman 1963/, se tabell 9. 
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Tabell 7. Olika kämvedsämnens effekt på blånadssvampen Pullularia pullulans /Rennerfelt 
och Nacht 1955/. 

Constituent Occurrence Fungiddal 
adivity* 

Chrysln Pinus spp., Haploxylon 
Pinost robin ** -Tectochrysin »t -Pinitol •1 -Pinocembrin Pinus spp., Haploxylon and Diploxylon -Pinobanicsin t* M >» -Pinosylvin •1 It If + 
Pinosylxinmonomethylether *i n n 
Conidendrin Pieea, Tsuga -Pinoresinol n II -Taxifolin Pseudotsuya -Carvacrol TeiraeUnis artieulala + 
Thymoquinone n 1* + 
Thnjaplidn, a-, fi-, y- Thuja plieala + 
Nootlcatin Chcunaeeyparis nooikalensis + 
Chamic add — n + 
/sochamlc acid n n + 
Ccdrol Juniperus virginiana — 

> — "no activity 

Som synes påvisade man att kämvedsfenolema i f i im, d v s pinosylvin och dess mono-
metyleter, har effekt på den aktuella blånadssvampen. 

Tabell 8. Inhiberande koncentration (%) av olika kämvedsämnen i maltagar på olika röt
svampar /Rennerfelt och Nacht 1955/. 

Constituent 

Plno- 2,4-
Fungus Pino sylvln- dlhy- y-thuja- Noot Chamic /socha

sylvin mono-
methyl-

droxy-
phenan-

plidn lcatin add mlc acid 

ether threne 

Coniophora puleana 0.005 0.005 0.0005 0.001 
Fornes annosus . . 0.005 0.005 >ao2 0.002 > 0.002 0.01 >0.02 
Leniinus lepideus . 0.01 0.005 0.001 0.001 
tAeruUtts lacrymans 0.002 0.001 0.001 
Peniophora giganiea 0.005 >0.02 0.01 0.002 0.01 
Polyporus abietinus 0.01 0.02 >0.02 0.001 0.01 > 0.002 
P. balsameus . . . 0.005 0.002 0.001 
Poria serieeo-mollis 0.005 0.002 0.001 
P. vaporaria . . . 0.005 0.005 aool 0.001 
Fusarium eulmorum 0.02 >0.02 0.01 0.01 
F. ozysporum . . 0.02 >0.02 0.02 0.01 
Ophiostoma pini . >0.02 >0.02 >0.02 0.002 0.02 >0.02 

Som synes har kämvedsfenolema i fum inhiberande effekt på nivån 0,01 - 0.005 % på de 
flesta av de testade svamparna. 
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Tabell 9. Fungitoxicitet hos kärnveds- och barkextrakt på ett träsubstrat (Eucalyptus 
regnans), /Rudman 1963/. % nedbrytning jämfört med referens. 

Fungi C. »livaeea 
1779 

L. lipideut 
7516 

L. Irabeo 
7520 

P. monlicoia 
7522 

Percentafir Concentration w w 
of Extractive in Sawdust 0.11 0.33 I.OO O.n 0.3o I.OO 0.11 0.33 I.OO O.II 0.33 1.00 

104 92 29 106 69 39 78 72 1 79 70 67 
109 110 99 94 92 76 76 45 30 95 103 61 
85 77 75 96 98 91 71 75 53 78 76 84 
80 109 102 114 120 105 92 102 101 60 76 85 

100 90 86 104 115 107 98 93 95 100 95 92 
105 103 110 98 112 88 92 95 90 92 85 90 
107 126 104 85 66 70 95 64 11 62 63 76 
06 103 120 86 85 76 88 98 50 104 100 86 

115 115 110 78 78 88 94 96 80 78 88 106 
92 89 84 60 60 9 66 69 78 65 93 96 

104 104 95 97 94 71 102 88 102 113 94 100 
63 78 69 81 84 54 91 87 59 103 103 98 

108 48 0 65 44 13 93 0 1 61 61 0 

101 87 101 89 58 54 99 57 47 100 79 45 
102 103 107 105 78 104 97 96 93 78 69 78 
99 94 87 92 66 65 67 54 7 44 25 6 

99 82 83 93 103 67 96 66 92 67 84 83 
106 107 102 83 62 46 117 110 121 70 67 96 
90 97 09 95 97 0 92 61 12 91 100 34 

106 90 109 — 71 — — 
109 118 72 70 110 75 106 64 — 
100 95 105 65 77 24 68 73 0 63 71 0 
88 92 100 90 60 2 90 68 0 75 88 70 

104 96 107 30 4 0 78 66 23 85 71 88 

94 86 83 74 71 88 67 85 86 86 60 100 
91 99 83 101 92 86 107 104 0 65 91 92 
85 84 88 70 68 36 87 96 86 99 84 42 
96 92 91 68 80 43 94 95 86 62 107 101 

112 99 62 83 64 26 75 60 
113 113 30 53 7 0 0 0 1 35 0 0 
102 80 8 84 31 9 61 9 10 63 11 0 

94 79 85 92 92 94 97 79 61 61 63 46 
99 97 60 94 92 77 100 62 66 61 71 71 

103 88 87 70 60 52 93 77 66 86 102 76 

90 03 90 93 60 66 71 84 75 
88 92 89 69 63 63 79 79 52 72 95 72 
86 86 88 70 55 40 96 93 92 87 77 8; 
82 09 85 104 84 91 63 91 8G 71 77 8H 
92 91 66 79 76 91 — 86 87 — 
78 86 88 49 36 14 92 104 92 8H 74 8t. 
91 88 — 67 61 95 94 — 91 78 • — 
86 92 65 84 65 85 92 64 — 
83 90 66 56 114 96 — 86 86 — 
82 92 89 98 91 76 69 93 64 i>5 66 
98 99 76 69 75 69 94 97 91 95 106 6K 

104 97 92 111 107 97 103 93 8C 77 82 67 
82 67 81 102 83 66 84 8f 79 lOf 103 6V 
76 87 59 100 105 93 67 80 87 98 9h IÖ3 

102 107 64 101 98 84 67 8ö 73 
94 _ 62 — — 97 — — 83 - — 

100 104 99 80 7f 68 — —. — 66 91 64 
71. 102 100 75 92 67 96 97 95 82 80 

107 108 106 90 102 101 93 90 71 86 80 81 
9» 99 100 64 93 98 92 81 15 64 91 
93 83 79 62 63 66 96 88 66 91* 76 64 
95 101 86 82 59 54 95 10». 6K 87 uw 1'12 

93 96 78 63 65 pf. lUl 63 Of, lOi I.K. 
92 99 86 60 64 9 lOJ- 107 110 JÖO 

— 81 96 82 97 K». KS 73 63 6ii 

75 77 68 65 67 82 104 *H. 103 '!*- 106 82 
89 94 65 87 93 98 M 6K !«4 Clfi 

102 102 101 77 65 95 87 S" 63 71 

83 52 0 10 11 2 K 5t' 0 
85 36 0 61 0 0 74 17 11 82 0 
yo 74 88 44 0 0 2 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 2^ 2 5 0 v 0 

B e n i e n e D e r i v a t i v e s 
PyroMllol 
Thymol 
Carvacrol 
Guaiacol 
Eugenol 
iso-Eugenol 
4-Hvdroxybenzal(Jehyde 
Van)iiin 
Benzoic acid 
Gallic acid 
Syringic acid 
4-Hydroxybcnzoic acid . 

N a p h t h o p y r a n 
Lapachonon 

Q u i n o n e s 
Lapachoi 
2-.Methylanthraqutnone . . . . 
Anthraquinone-2-CBrboxylic acid 

C o u m a r i n s 
Ar»culin . . 
Dalbcrcin . . . 
Mtthyldalbcrgin 
Fraxi'n . . . . 
Fraxetin . . . 
Osthol . . . . 
Suberosin . . . 
Col l in in . . . . 

S t i l b e n e t 
Tran»-»iilbene . . 
Ptrrostilbcnc . . . 
Chlurophorin . . . 
Oxyresveratrol. . . 

T r o p o l o n e s 
p Thujaplicin . . . 
/t Thujapliclnol . . 
r Thujaplicin . . . 

A n t h o c y a n i d i n s 
Oenidin chloride . . 
Cyanldin chloride 
[>clphinidin chloridr 

F l a y o n o i d s 
d-CatechIn 
Pimtccmbrin 
Taxilolin 
0<iercitin 
D'hydrorubinetin 
Robinetin 
4_ ).Robinetinidol 
I • >.Leucorobinetldin 
Aromadendrin 
Afomadendrin-7-mfth>lflhtr . . 
NarinFcnin 
Mnrin 
Myricetin . . 
Chrysin 
Anp<>lensln 
D i - ' s m e t i n . . . . 
Hrjiperidin 
Htsperetin 
Sakuranin 
Sakuianctin 
2-Hvdroxv-4,6-dim*l»». xyi»u!kont 
l 'hld"dzin . . . 

L i g n a n s 
or-Conidcndrin 
I ' iOO'rsiri l 
M 6 0 l i \ i l . . 

O f h t r s 
Adinin . . . 
Ber^tnin . . 
Shikimic at id 

Con tmerc i a ! F u n g i c i d e s 
• -Pheny'phenol 
S-'1ium'b-rhen . Iphenate . . 
Fei-.tacMvrophenol 
rh tn\ l !nci rur ic acetate . . . 

• j Ethei-iiitthan.il t x i i a c l r d n.ouniair ««h \F i . j i a n s ) htanwdod was used »% the jmbstiat t . 
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Som synes är det ytterst fa av de utvärderade naturliga försvarssubstansema som kan jämföras 
med syntetiska fungicider, bl a pentaklorfenol användes som referens i detta arbete. Men det 
är kanske inte heller nödvändigt i en kombination med konstruktiva åtgärder och fuktav-
visning. 

Nyligen har Grohs och Kunz 71998/ utvärderat effekten av kämvedsextrakt från träslag med 
känd hög naturlig beständighet, se tabell 10. 

Tabell 10. Tillväxt hos tre svamparter på furusplint impregnerad med kämvedsextrakt från 
träslag med känd naturlig beständighet /Grohs och Kunz 1998/. 

Zur 
Imprägnierung 
verwendetes 
Kernholz 

Befall von imprägniertem 
Kiefernholz durch die Schimmelpilze 

A. pullulans C. fimbriata T. harzianum 

Ipe 
Mansonia 
Rotzeder 
Teak 

+ + + 
++ + + + + ++ 
- + + 
+ + + + + + + 

Legende: 
- kein Schimmelpilzwachstum 
+ geringfiigiges Schimmelpilzwachstum 
+ + im Vergleich zur KontroUe reduziertes Schimmelpilzwach
stum 
+ + + Schimmelpilzwachstum in der gleicher Ausprägung wie 
Kontrolle 
+ + + + Schimmelpilzwachstum in stärkerer Ausprägung als 
Kontrolle 

Som synes gav kämvedsextrakt av ceder och ipe den påtagligaste effekten. Man drar slut
satsen att utvecklingen av ett träskyddsmedel baserat på dessa träslag borde vara möjligt. 
Syrjälä och Paajanen m f l (ännu ej publicerat) har påvisat effekten på rötsvampar på träprover 
av björk och asp impregnerade med pinosylvin. 

Den verkliga kådans betydelse som svamphämmare är betydligt mer osäker. Kådans och dess 
olika komponenter har undersökts med varierande resultat /Gibbs 1970, Prior 1976/. I första 
hand har studierna gällt de levande trädens försvar mot mikroorganismer, knappast alls effek
ten på sågade trävaror. Levopimarsyra, en av de viktigaste hatssyroma, förefaller inte ha 
någon nämnvärd effekt på träförstörande svampar /Shriner and Merrill 1970/. Försök med 
kanalharts från gran (Picea abies) respektive ren abietinsyra /Shain 1971/ mot rotrötesvampen 
Fomes annosus visade att båda hämmade svampens tillväxt. Abietinsyran var effektivast. Hart 
/1975/ röttestade träprover av Populus deltoides som impregnerats med en lösning av dehyd-
roabietinsyra samt med en hartssyrablandning. Prover som impregnerats med dehydroabietin-
syra gav 50 respektive 90% mindre viktsförlust för rötsvampama P. monticola respektive C. 
Versicolor jämfört med referensprover. Effekten av hartssyrablandningen var något svagare. 
Det är möjligt att hartssyromas skyddseffekt vid en skada i trädet mer är att förhindra uttork-
ning än svamphämmande. 
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Effekten förefaller högre för monoterpenema /Flodin and Fries 1978/ än för hartssyroma. De 
effektivaste ämnena förefaller vara myrcen, fellandren, limonen, 6-pinen och heptan. Effek
terna är ftingistatiska, dvs när svampen tas bort från ångorna fortsätter den att växa. 

Mycket av det som gjorts är av förhållandevis gammalt datmn och borde upprepas. Framför 
allt borde effekten av pinosylvinhalten på trä i ovan markexponering utvärderas. Det skall bli 
intressant att ta del av resultatet från de försök med ftiruprover med olika pinosylvinhalt som 
f n pågår i samarbete mellan SLU och Trätek. 

Att extrahera naturliga försvarssubstanser ur träslag med hög naturlig beständighet med orga
niska lösningsmedel, som tidigare forskare gjort, bedömer jag som komplicerat, alltför kost
samt och även miljömässigt diskutabelt. Men möjligheterna är säkert inte uttömda. 

Vid sulfatkokning anrikas en stor del av ftirans försvarssubstanser i talloljan som tas tillvara 
och i första hand raffineras i olika fraktioner av fettsyror och hartssyror. Ett arbete med mål
sättningen att finna lämpliga fraktioner i talloljan för användning som träskyddsmedel påbör
jades på Trätek för 10 år sedan. Arbetet lades på is p g a bristande fmansiering. 

Stora mängder försvarssubstanser finns naturligtvis ackumulerade i sågspånen från fiirusåg-
verk. Det borde gå att finna alternativa vägar till extraktion med organiska lösningsmedel för 
att utvinna dessa. 

En viktig frågeställning är naturligtvis om naturliga fungicider utvunna ur olika träprodukter 
är fördelaktigare ur miljösynpunkt än syntetiska fungicider. Här är kunskaperna ännu mycket 
bristfälliga. Man kan naturligtvis hävda att vi levt med naturliga fungicider sedan människan 
började bygga bostäder och elda med trä och att risken för att råka ut för överraskningar är 
mindre än för nyproducerade medel. Vi vet dock att det är relativt vanligt med allergiska be
svär hos personer som bearbetar trä, speciellt vissa tropiska träslag. Sannolikt är toxiska 
extraktivämnen huvudorsak till problemen. I en studie /van Eetvelde m f l 1997/ har extrakt 
från sju tropiska träslag, med hög naturlig beständighet, utvärderats avseende toxiciteten mot 
olika akvatiska organismer. Tre av träslagen, Afzelia, Afrormosia och framför allt Merbau 
uppvisade avsevärd toxicitet. 

Miljövänliga selektiva fungicider 
En dröm för de kemister som söker miljövänhga träskyddsmetoder är naturligtvis att fmna 
kemikalier som har svamphämmade effekt men är helt harmlösa mot miljön i övrigt. 

En intressant okonventionell ansats i den riktningen gjordes av VTT i början av 90-talet 
/Ritschhkoff m f l EU-patent 1997/. Metoden innebär att trä impregneras med komplexbildare 
t ex EDTA. Komplexbildama förväntas binda metalljoner, framför allt jäm, som är en för
utsättning för svampamas nedbrytning. Det kan dock ifrågasättas om i ett fortvarighetstill-
stånd inte tillräckligt med jäm kommer att tillföras från omgivande mark för att möjliggöra 
angrepp av rötsvampar. Under senaste åren har det varit mer eller mindre tyst om metoden. 

En ännu intressantare ansats har nyligen redovisats av Teknologisk Institut i Danmark 
/Frederiksen, Koch 1999/. Man redovisar en mycket påtaglig aktivitet hos 2-deoxy-D-glukos 
(2-DOG). Se figur 1. 2-DOG är dmvsocker som saknar hydroxylgmpp på kolatom 2. Det kan 
utvinnas ur krabb- och räkskal. Det torde vara helt ogiftigt för miljön i övrigt. 
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Figur 1. Med 2-deoxy-D-glukos impregnerade träprover exponerade för fyra rötsvampar 
/Frederiksen, Kock 1999/. 

Som synes har 2-DOG effekt mot bnmrötesvampama redan på 1%-nivån medan det krävs en 
koncentration på 3% eller mer for att nå motsvarade effekt på vitrötesvampen. Det stora pro
blemet med 2-DOG är att det är vattenlösligt. Det återstår att fmna en fixeringsmekanism. Det 
blir inte så lätt, men det är utan tvekan mycket intressant att lågmolekylära kolhydrater som 2-
DOG visats ha effekt. Det borde finnas flera. 

Kemisk modifiering 
Under lång tid har man försökt att på kemisk väg förändra av den kemiska uppbyggnaden hos 
trä så att det inte blir tillgängligt för träförstörande organismer. Många anser att fi-amtidens 
miljövänliga träskydd kommer att bli någon form av kemisk förändring/ modifiering. 
Modifiering av trämaterialet kan utföras på tre principiellt olika sätt. 
- Införande av kemiska grupper som förändrar trämaterialets egenskaper så att svampama 

av olika skäl inte kan bryta ner det. Den mest genomforskade metoden här är acetylering, 
men ett stort antal andra grupper har studerats. 

- Impregnering med konsthartser, som får härda ut i träet och som därmed gör trämaterialet 
svårtillgänglig för nedbrytande organismer. 

- Nedbrytning av träsubstansen så att den kemiska uppbyggnaden förändras. Det är i första 
hand termisk nedbrytning, som sedan lång tid tillbaka ägnats betydande 
forskningsinsatser. 

De viktigaste metoderna för modifiering av trämaterialet beskrivs och analyseras närmare i 
följande avsnitt. 
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Acetylering 
Acetylering med ättiksyraanhydrid studerades redan på 40-talet av Stamm och Tarkow / 1953/. 
Som katalysator användes pyridin. De utvecklade även en gasfasmetod för behandling av 
fanér. 

Goldstein och medarbetare /1961/ vidareutvecklade metoden i slutet av 50-talet. Ättiksyra
anhydrid löst i organiskt lösningsmedel (xylen i första hand) utan katalysator användes. 
Otorkat eller till viss del torkat trä inneslöts i en autoklav och torkades genom s k "solvent 
drying". Efter torkningen till några procents fuktkvot evakueras autoklaven, varefter ättiksyra
anhydrid utspädd med xylen, som inte sväller trä, tillförs vid 100- 130°. Trycket höjs till 1 
MPa och hålls på denna nivå 8-16 timmar. Efter reaktionsperioden töms autoklaven på 
vätska. Vid reaktionen bildad ättiksyra och oreagerad anhydrid avlägsnas ur träet med 
azeotrop destination. 

Denna process tillämpades i USA i pilot plant-skala under några år i början av 60-talet. Man 
rapporterade 70% dimensionsstabilitet och betydande resistens mot biologisk nedbrytning. 

Under 80- och 90-talen har ett omfattande arbete med acetylering utförts på laboratorier 
världen över; USA, Japan, Nya Zeeland, Belgien och inte minst på CTH i Sverige. Utveck
lingen har gått mot acetylering utan katalysator med ren ättiksyraanhydrid eller med viss in
blandning av ättiksyra. Vid CTH utförs acetyleringen i två steg. Först en vakuum-tryck im
pregnering med anhydrid/ättiksyra och därefter utförs acetyleringen genom upphettning till 
120-130°. Man har utvecklat en metod där upphettning sker med mikrovågor /Larsson Brelid 
1998/. En pilotanläggning har byggts. Överskott av anhydrid och syra destilleras av genom 
fortsatt upphettning i vakuum. Vid SHR /Militz och Beckers 1998/ i Holland utförs acetyle
ringen på likartat sätt. En skillnaden mot CTH-processen är att man impregnerar förupphettat 
trä med likaså förupphettad anhydrid för att snabbare fa igång reaktionen. En annan skillnad 
är att överskott av anhydrid och ättiksyra drivs av med vattenånga. Produktegenskapema hos 
det acetylerade materialet från de båda processerna förefaller lika. 

Många arbeten visar på mycket god effekt mot mikroorganismer - såväl brun- som vitröte-
svampar samt soft rot och tunnlande bakterier vid acetylgruppsnivåer på 15% och över. Se 
t ex figur 2. 
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Simlångsdalen 
Viikki 

low high low high 16.6% 19.8% 22.0% 
NWPCStd. EN Ref. CCA Acetylated Untreated 

Figur 2. Rötindex efter 6 års exponering i mark av acetylerad furu i Simlångsdalen och 
Viikki, Finland. NWPC Std och EN Ref. CCA är referensmaterial impregnerat med standard
koncentrationer av konventionella träskyddsmedel /Larsson Brelid 1998, sid 39/. 

Som framgår av figuren ger acetylering rötskyddseffekter i nivå med eller bättre än CCA i 
hög koncentration. 

En komplikation med all kemisk träförädling är många träslags begränsade impregnerbarhet. 
Av våra två viktigaste träslag är det bara furans splintved som är lätt att impregnera. En klar 
fördel med acetyleringsprocessema är att såväl gran som furukäma förefaller gå att impreg
nera. 

Ättiksyraanhydrid är emellertid inte okomplicerad att hantera i en träindustri. Den måste han
teras i helt slutoa system som i en kemiindustri. Även lukten av ättiksyra från fardigbehandlat 
virke kan bli ett problem vid hantering i industrivolymer. En komplikation vid acetylering är 
ättiksyrans korrosivitet, som kräver utrustning i syrafast material. Det största hindret för ace
tylering att utvecklas till ett konkurrenskraftigt altemativ till traditionell rötskyddsbehandling 
är dock kemikaliekosmadema. Flera studier har gjorts, bl a av oss /Johansson m f l 1983/. Man 
måste nog räkna med dubbla produktionskostnader eller mer jämfört med konventionelh be
handlat virke. 

Förestring med andra grupper 
Även om förestring av trä i första hand har utförts med ättiksyraanhydrid har de flesta andra 
närliggande anhydrider utvärderats med syftet att modifiera trä. Exempel på detta är propion-
syra-, bämstenssyra-, maleinsyra- och flalsyraanhydrid. Inga fördelar som uppväger nackde-
lama jämfört med ättiksyraanhydrid har kunnat konstaterats. 

Företring 
Även modifiering av trä genom företringsreaktioner, i första hand med lågmolekylära epoxi-
der, har undersökts sedan lång tid tillbaka. McMillin studerade i början av 60-talet hydroxy-
etylering av trä med etylenoxid /McMillin 1963/. Trimetylamin användes som katalysator. 
Under 80-talet ägnade man en hel del uppmärksamhet åt företring med etylenoxid vid CTH 
/Tilhnan 1988/. 
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Under 70-talet har Rowell och medarbetare i ett flertal arbeten /se t ex Rowell 1981/ rapporte
rat om användningen av propylenoxid och butylenoxid för företring av träets hydroxyl-
gmpper. Även här har aminer använts som katalysatorer. Ett i huvudsak helt nedtorkat trä
material måste användas för att undvika att kemikaliema förbrukas genom reaktion med 
vatten. En mycket god dimensionsstabilitet och resistens mot träförstörande organismer har 
rapporterats. 

Den stora svårigheten med olika epoxider är deras svårhanterlighet, giftighet och expolsivitet. 
Det är svårt att tänka sig att epoxider skulle kunna tillåtas för användning i en träförädlande 
industri. Under senare år har heller ingen aktivitet inom detta område rapporterats. 

Impregnering med konsthartser 
En produkt "Impreg" utvecklades av Stamm och medarbetare i slutet av 30-talet /Stamm och 
Seborg 1939/. Lättimpregnerade träslag vakuum-tryck-impregneras med en ca. 30% vatten
lösning av ett fenol-formaldehydharts. Efter torkning och uthärdning i ugn eller varmpress far 
man en träprodukt med förbättrad röt- och termitresistens samt reducerad svällning och ökad 
hårdhet. Metoden kom till viss tillämpning under andra världskriget men har därefter förlorat 
allt intresse. Huvudskälet är säkert att produkten inte kunde konkurrera prismässigt med alter
nativa syntetiska material. På 40- och 50-talet fanns heller inget intresse för altemativ till 
konventionella träskyddsmetoder. 

En metod med polymerisation av furfiirylalkohol i trä utvecklades av Goldstein och medarbe
tare i börja av 50-talet /Goldstein 1955/. Zinkklorid användes som katalysator. Uthärdningen 
sker vid ca. 100° i ugn eller varmpress. Produkten uppvisar en rad fördelar. Fömtom en bety
dande rötresistens ökar hårdheten 2-3 gånger och man far en god dimensionsstabilitet. Pro
dukter behandlade med furftirylalkohol kom till viss användning i kemiindustrin till filter
ramar o dyl. 

I dag när intresse finns för altemativ till konventionell träskyddsbehandling torde dock fenol-
formaldehyd och fiirfurylalkoholbaserade hartser vara ointressanta av miljöskäl. 

Modifiering av trä med lågmolekylärt urea-formaldehydharts, metylolurinämne, utvecklades 
av Du Pont på 40-talet /Brit. Patent 600.961/. Produkten fick handelsnamnet "Uralloy", men 
den kom mte till någon nämnvärd industriell tillämpning. Ett viktigt skäl till detta var svårig-
hetema att bemästra stabiliteten hos impregneringslösningama. 

Varianter på metoden med metylolurinämne har kommit fram under 90-talet. De nya substan-
sema heter dimetylol-dihydroxy-etylen-urea (DMDHEU) respektive metylolerat-melamin-
formaldehyd harts (MMF). 

MMF har studerats vid BFH i Hamburg /Sailer m fl 1998/. Lovande rötskyddseffekt redo
visas. Se figur 3. 
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Figur 3. Massförlust hos impregnerade provbitar av furu (P. Sylvestris) och bok (F. 
Sylvatika) efter 8 veckors exponering för olika rötsvampar. Mel = MMF, Alk = alkydharts, L-
o = linolja, H-o = hampolja. C = obehandlad referens /Sailer m fl 1998/. 

Som synes av figuren har MMF en betydande effekt mte minst jämfört med (de fuktawisande 
behandlingarna) alkydharts och linolja. 

DMDHEU och MMF har tillsamman med modifierade tallhartser samt modifierad linolja och 
hampolja studerats av flera europeiska laboratorier i samverkan /van Acker m fl 1999/. 
Resultatet sammanfattas i tabell 11. 
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Tabell 11. Olika utvärderade hartsers potential som träskyddsmedel /van Acker m fl 1999/. 
MTOR] och 2 = modifierade talloljor, TOMLO = modifierad linolja. 

Resin Approximation of the minimum 
retention for hazard class 3 
applications (kcj/m )̂ 

Potential as wood protecting 
agent 

MTOR1 200 
MTOR2 300 ++ 
DMDHEU + 
TOMLO - -
MMF 25" + 
HEMP OIL - -
(* other parameters than just retention level are important, ** not valid for hardwoods) 

Inget av medlen har potential att klassas i beständighetsklass 2 (enligt EN 350-2). Men det är 
kanske inte så viktigt. Om en träprodukt kan klassas från icke varaktig till klass 3,"moderately 
durable" ,bör behandlingen kunna anses som framgångsrik om man beaktar den förbättrade 
miljö- och toxicitetsprofilen. Träslag med naturlig beständighet i klass 3 används i regel utan 
träskyddsmedel. Framför allt kan resultatet kanske i första hand med de modifierade tallolje-
produktema uppmuntra till fortsatt arbete med denna produktgrupp. 

En komplikation med alla de här redovisade metodema utom acetylering är att de förutsätter 
att de träslag som skall skyddas är impregnerbara. Så är tyvärr inte fallet och en orsak till att 
de i regel inte nått längre än till pilot-stadiet är svårigheterna att prestera en jämnt impregne
rad och kvalitetssäkrad produkt. Det är möjligt att denna komplikation nu är undanröjd tack 
vara att det förefaller vara möjligt att impregnera de flesta träslag efter komprimering före 
impregneringen. 

Modifiering genom termisk nedbrytning 

Modifiering av trä genom upphettning för att förbättra beständighet och dimensionsstabilitet 
studerades av Stamm och medarbetare /1946/ redan på 40-talet. Trä upphettades i metallsmäl
tor (Woods metall) vid 140 - 320°. Stamm rapporterar att 7 timmars upphettning vid 260° 
reducerar svällningen hos Sitka gran med 60%. Två värmestabiUserade produkter lanserades i 
början av 50-talet, STAYB WOOD respektive STAY PAK. 

Stamm rapporterade emellertid också att samtidigt som dimensionsstabihtet och beständighet 
förbättrades reducerades vissa hållfasthetsparametrar oacceptabelt, framför allt ythållfasthet. 
Stamm förutspådde ingen större framtida användning av värmestabiliserat trä. Men han 
förutsåg nog inte miljöfrågans starka frammarsch under slutet av århundradet. 

Under 70-talet studerade Burmester /1976/ parametrama temperatur, tryck och ftaktkvot för att 
finna optimala betingelser för värmestabilisering av olika träslag. Han lanserade det s k FWD 
(Feuchte-Wärme-Dmck)-förfarandet. De optimala betingelsema för t ex friru uppgavs vara 
ftiktkvoter mellan 20-30%, 0,7 MPa och 160°. Betydande resistens mot brunrötesvampar 
rapporterades. Hållfasthetsreduktionen uppgavs vara obetydlig. 

Vi /Johansson m f l 1983/ utvärderade FWD-processen med egna försök i början av 80-talet. 
Vi kunde konstatera att FWD-processen inte höll vad den lovade. Den uppgivna dimensions-
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stabiliteten, gick helt förlorad efter några cykler uppfuktning/torkning. Vi kunde inte konsta
tera någon nämnvärd fuktawisande effekt. Böjhållfastheten var 25% och hårdheten 35% lägre 
än referensmaterialet. Skjuvhållfastheten hos ett limförband var 45% (träbrott) lägre än refe
rens. Beständigheten utvärderades inte. Vår slutsats var att FWD-processen inte var indu
striellt tillämpbar som den beskrivits. Efter ett antal artiklar i fackpressen blev det tyst om 
metoden. 

Värmestabilisering är dock en intressant möjlighet eftersom produktionskostnadema borde bli 
relativt låga jämfört med alternativa metoder med egenskapsförbättrande kemikalier. I vår ut
värdering pekade vi också på möjliga utvecklingslinjer genom arbete i syrefri miljö med t ex 
vattenånga som värmemedium. 

Detta är uppenbarligen ett centralt moment i de värmebehandlingsprocesser som lanserats 
under senare år. 

Det är framför allt två processer som låtit tala om sig, Plato Holz utvecklat i Holland och 
TermoT°W från Finland. 

Plato Holz har under en tid producerats i en pilotanläggning av PLATO Hout BV. En flillska-
leanläggning har annonserats vara färdig. Det är fråga om en trestegsprocess /Boonstra m fl 
1999/. 

1. En hydrotermisk behandling vid 160-190° dvs vattenånga vid 10 bar. 

2. Torkning 
3. Upphettning vid atmosfarstryck 170-190°. 

Enligt uppgift får man en substantiell förbättring av den naturliga beständigheten, se figur 4, 
förbättrad dimensionsstabilitet, se figur 5, och endast en obetydlig försämring av mekaniska 
egenskaper /Tjeerdsma m fl 1998/. För fiim minskar böjhållfastheten från 90 till 74 N/mm . 
Man talar dessutom om förbättrade vidhäftningsegenskaper för färg och lim utan att redovisa 
resultat. 
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Figur 4. Viktsförluster for fyra FLA TO-behandlade barrträslag efter exponering för tre olika 
rötsvampar /Tjeerdsma m fl 1998/. 
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Figur 5. Dimensionsstabiliteten hos obehandlad och PLA TO-behandladfuru. Adsorptions-
och desorptionskurvor. /Tjeerdsma m fl 1998/ 

Kvistlossning omnämns som ett problem. Man förutser ett omfattande utvecklingsarbete för 
att kvalitetssäkra processen. Kostnaden anges till något högre än för konventionell träskydds-
behandling. Maxdimension är 50 x 100 mm för att klara en något så när jämn värmetransport 
in i materialet. Processtider anges inte. Därför är det svårt att bedöma produktionshastigheter. 
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Man talar om trädgårdsmöbler och annan trädgårdsarkitektur, fönstersnickerier, dörrar, 
fasader som användningsområden. 

Termoträ T°W har också nått fram till industriell tillämpning även om man från finsk sida är 
mycket mer tystlåtoa än holländama. Enso, UPM-Kymmene och Valmet samarbetar. Det 
förefaller vara en enstegsprocess i vattenångatmosfar vid ca. 200°, dvs ungefar samma ned
brytningsbetingelser som för PLATO-Holz. Man redovisar också ungefar samma produkt
egenskaper. Termoträ T°W-processen utvecklades och utvärderades vid VTT 1992-95 
A^iitaniemi och Jämsä 1996/. 

En viktsförlust på 10% ger beständighetsklass 3. Böj hållfastheten minskar då med 15%. 

Värmebehandlat trä har nyligen utvärderats av oberoende amerikanska och franska forskare 
/Kamdem m fl 1999/. Man är kritiska. Viktsförlusten efter 12 veckors exponering för G. 
trabeum respektive P. placenta var för värmebehandlat trä 11 respektive 46 %. För ett refe
rensmaterial var viktsförlusten 56 respektive 54%. Men efter vatten respektive acetonextrak-
tion av det värmebehandlade träet var viktsförlustema uppe i 49,7 respektive 53,9% vid expo
nering för P. placenta. Resultatet tyder på att värmebehandlingen genererar utlakbara toxiska 
ämnen i träet. Detta kan kanske också ifrågasättas ur miljösynpunkt. Ytterligare laboratorie-
och fältförsök krävs för att kunna bedöma användbarheten av värmebehandlat trä i ovan mark 
tillämpning. 

Fuktawisning 
Behandling av utomhusexponerat trä med oljor av olika slag för att förhindra eller åtminstone 
fördröja vattenupptagning är ett väl etablerat förfarande. Det rör sig i första hand om olika 
vegetabiliska oljor, framför allt linolja i olika förädlingsgrad, samt alkydoljor. Det finns ett 
stort antal produkter på marknaden. 

Nackdelen med dagens produkter är att den fuktawisande effekten snabbt går förlorad. Detta 
beror på att medlen fördelar sig ojämnt i träet. I första hand anrikas de i märgstrålarna. Detta 
har påvisats i flera arbeten från Trätek / Svensson m fl 1987, Nussbaum m fl 1998/. Trätek 
visade också redan i slutet av 80-talet i preliminära studier att vattenbuma vattenawisande 
formuleringar gav påtagligt bättre effekt / Svensson m fl 1987/. Se figur 6. Detta beror san
nolikt på att medlen fördelar sig jämnare i trämaterialet om de tillförs i vattenlösning. Fixe
ringsproblemet var vi redan då på spåret. 

Fömtsättningama att på ett systematiskt sätt fortsätta detta arbete är nu mycket goda med den 
mikroautoradiografiteknik som under senaste åren utvecklats vid Trätek /Rosenqvist 1999/. 
Med tekniken kan kriteriema för penetration och adsorption mellan fuktavvisande kemikalier 
och träcellväggen klarläggas. 

Fördelen med fuktawisande behandling är att effekten kan utvärderas mycket lättare än vid 
konventionellt kemiskt träskydd. Det räcker med att bestämma fuktkvoten. Så fort man ger 
utrymme för svamparna blir det mycket svårare eftersom antalet påverkande faktorer blir 
komplicerat. 

Under senare år har det hävdats att vegetabiliska oljor också skulle ha svamphämmande 
effekt. Effekten måste nog bedömas som svag. Se figur 3 sidan 19. Furu- och bokprover har 
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impregnerats till 100% upptagning med linolja, hampolja och en alkyd. Proverna har sedan 
exponerats för några rötsvampar med ganska nedslående resultat. 

Man måste nog räkna med att naturprodukter som linolja, som av många organismer måste 
upplevas som näringskälla, knappast kan komma till användning som träskyddsmedel i 
markkontakt. Däremot är linolja en närliggande råvara för utveckling av fuktawisande medel 
för miljövänlig behandling av fiiktexponerat trä ovan mark. 

Ett problem som måste lösas är den för industriförhållande oacceptabelt långa torktiden. Här 
har VTT provat ett nytt angreppssätt. Man har patenterat en metod /Piipponen m fl 1999/att 
binda oljor t ex linolja till trä genom att blanda den med anhydrid t ex maleinsyraanhydrid 
samt hjälplösare. Trä impregneras med denna blandning och upphettas > 150°. 

10̂  

Weigh-t increase 

After 6.5 hours in water 

Untreated 

Solvent based 

Water-based A 

Number of cycles 
• T i t , 

WoM WoMXffWoM 

Figur 6. Viktsökningen (efter 6,5 timmars doppning i vatten) hos provbitar impregnerade med 
ett konventionellt lösningsmedelsburet och ett linoljehaserat vattenburet medel vid upprepade 
cykler uppfuktning/torkning. WoM = frysning och accelererad åldring i Atlas Weather 
oMeter. / Svensson m fl 1987/. 
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