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1. FORORD 

Utredningen "Massiva Trägolv - tillverkning - egenskaper - produktutveckling" har ingått i 
Träteks ramprogram (fast del) 1994/95 i projekt 6 "Sågverkens produktutveckling" i ett del
projekt med titeln "Massiva trägolv". Denna utredning kompletterar tidigare utvecklingsarbe
ten avseende trägolv. 

2. SAMMANFATTNING 

I föreliggande utredning beskrivs produkten "Massiva trägolv" eller "Hyvlade golvbräder av 
furu och gran" från råvaran och framställning t i l l brukarmiljön. Framtagning av råvaran, dess 
beredning och sortering beskrivs inledningsvis. Torksätten för olika virkestyper diskuteras. 
Konventionella och nya tillverkningskoncept för hyvlade golvbräder beskrivs. Virkessnåla 
och virkesskonande produktionsmetoder presenteras. 

Normer och standarder som påverkar tillverkning, marknadsföring och användning beskrivs i 
til lämpningsbara delar. En CEN-standard tor massiva trägolv av barrträ är f n under framtag
ning. Nuvarande förslag IM kommer genom uppdelning i två produktgrupper t i l l ika med två 
fuktkvotsnivåer att gynna marknadsföringen av nedtorkade kvalitetsträgolv. 

Det råder olika uppfattningar om hur massiva trägolv skall designas. Med design menas här 
val av dimension d v s bredd och tjocklek, val av rätsida, årsringsorientering i förhållande t i l l 
golvets brukssida samt utformning av golvbrädans baksida till ika med undersida. I denna 
utredning ges några råd avseende design av massiva trägolv. Ytbehandling och skydd mot 
fuktupptagning beskrivs. 

Läggning av massiva golvbräder beskrivs endast översiktligt. Som underlag för beskrivningen 
har material från branschorganisationer och seriösa tillverkare av trägolv använts. Med detta 
material som underlag kan följande slutsatser dras. När det gäller läggning på reglar som ofta 
tillämpas utomlands finns samstämmighet vad avser infästning. Här rekommenderas enbart 
spikning eller skruvning. L i m bör inte användas i samband med spik eller skruv. Flytande 
läggning utan förankring mot underlag tillämpas i viss utsträckning i Sverige. Utomlands och 
speciellt i Österrike, Tyskland och Schweiz rekommenderas flytande läggning endast tor s k 
skiktlimmade golvbräder. 

Det fmns ett behov att vidareutveckla massiva trägolv som produkt om massiva trägolv skall 
vara med på den totalt ökande marknaden för trägolv. De invändningar som förs fram mot 
massiva barrträgolv är golvets bristande dimensionsstabilitet som framträder genom springor 
mellan bräderna samt låg hårdhet. I rapporten ges uppslag om hur dimensionsstabiliteten kan 
förbäUras dels genom årsringsorientering hos golvbräder samt skikt- respektive lamellimning, 
dels genom kemisk behandling. 



3. BAKGRUND 

Inom den totala golvmarknaden har under de senaste åren skett ett trendbrott från mjuka golv 
- textilmattor - och plastbeläggningar t i l l hårda golv. Inom produktgruppen hårda golv ingår 
trägolv som samlingsrubrik. Stora mängder trägolv utgörs av olika parkettsortiment samt 
skiktlimmade golvbräder medan andelen massiva barrträgolv fortfarande är liten. 

Svenska tillverkare av skiktlimmade golvbräder står för en stor del av den europeiska förbruk
ningen. Tilläggas kan att nämnda trägolvsortiment i huvudsak tillverkas av hårda träslag d v s 
lövträ som slitskikt. På en marknad där trägolvprodukter allt mer uppskattas finns ett växande 
utrymme också för massiva barrträgolv. 

I länder som Norge, Danmark, Sverige och delar av Norra Tyskland , vilka representerar furu
marknaden finns en god acceptans för massiva trägolv. I alpländema däremot föredras av 
tradition gran som golvmaterial. Massiva barrträgolv tillverkas i en rad europeiska länder av 
inhemska eller importerade träslag. Således brukas en del virke från Nordamerika (Pitch Pine, 
Southern Yellow Pine, Oregon Pine och Hemlock) och från Skandinavien (furu och gran). 
Nämnda nordamerikanska träslag kan även fas som "Rifts" eller V G L d v s virke med stående 
årsringar). Den europeiska och sibiriska lärken efterfrågas också allt mer. Även hårda löv-
träarter används i viss omfattning vid tillverkning av massiva golvbräder. 

P g a avsaknaden av en relevant standard i Sverige tillverkas massiva trägolvbräder enligt de 
normer som gäller för hyvlat virke 111. När det gäller virkeskvalitet, utseende och sortering 
saknas bindande bestämmelser. Tillverkning av massiva golvbräder sker i hyvlerier eller i 
specialiserade trägolvhyvlerier som i regel arbetar med företagsegna och kundanpassade 
standarder. 

För att kunna vara med och konkurrera på en allt mer kvalitetsmedveten marknad är det önsk
värt att tydliga kvalitets- och funktionskriterier för massiva trägolv fastställs och tillämpas av 
den trägolvtillverkande industrin. Föreliggande utredning bör ses som en del i arbetet att ta 
fram erforderligt underlag för utarbetandet av rekommendationer för tillverkning och läggning 
av massiva trägolv. Målet är att i samråd med intressenter komma fram t i l l ett kvalitetssäk
ringssystem som kan f rämja användningen av massiva trägolv. 

För att kunna öka användningen av massiva trägolv bör ett antal åtgärder vidtas. Information 
om produktens speciella egenskaper d v s för- och nackdelar är en väsentlig del i detta arbete. 
Härvid bör trämaterialets väsentliga fördelar lyftas fram såsom träets position i kretsloppet. 
Dessutom skulle sakliga produkt-, användnings- och skötselbeskrivningar underiätta mark
nadsföringen avsevärt. Potentiella köpare av golvmaterial bör ges en omfattande konsument
vägledning. Egenskaps- och funktionsskillnader mellan vanlig slätspont enligt standard IM 
och specialtorkade golvbräder bör kunna förklaras så att rätt produkt kommer t i l l användning. 

Syftet med föreliggande undersökning var att sammaställa fakta och kunskaper. Med hjälp av 
denna, i vissa delar trots allt ofullständiga sammanställning, bör ett informationsarbete kunna 
inledas med syfte att ta fram efterlysta produktfakta. Initiativet överlåts härmed t i l l aktörerna. 



4. T I L L V E R K N I N G S M E T O D E R FOR G O L V T R A V I R K E 

För tillverkning av golvträvirke av furu och gran används i regel centrumutbytet från sönder
delade stockar. Beroende på golvträdimensioner kan såväl klentimmer som grövre timmer 
sågas. Sågsättet anpassas således t i l l aktuell timmerdimension. Normalt tillämpas fyrsågning. 
När koniska golvbräder önskas används också genomsågning. 

Vid fyrsågning sönderdelas blocket antingen t i l l 2 eller 4 centrumbitar som ofta har samma 
tjocklek. Detta kallas för 2 respektive 4 ex log sågning. V i d 3 ex log sågning tillverkas 3 
centrumbitar av i regel samma tjocklek eller med en tunnare märgbit som kallas för märglang
are. Tilläggas kan att en märgfangare även kan tas fram vid 2 och 4 ex log sågning. En spe
cialversion av 3 ex log sågning är profilsågning med en bredare märgbit än de ömsesidigt 
placerade bitarna. De olika sågsätten framgår av figur 1. 

2 ex log 3 ex log 4 ex log Profilsågning 

Figur 1. Snitt hi I der representerande olika sågsätt. 

Märgfångare 

I iIIverkningen av golvträvirke med hjälp av de olika sågsätten medför att virket tar en rad 
egenskaper som kan påverka den efterföljande tillverkningen samt själva ftmktionen som 
blivande trägolv. En sådan egenskap är årsringsläge, en annan egenskap är kvistbilden. 

Tillverkare av massiva trägolv föredrar ofta de två närmast märgen liggande centrumplankor
na före de yttre centrumplankorna som ligger närmast barken vid sågning enligt 4 ex log. Som 
skäl anges dels årsringslägct d v s en större årsringsvinkel i relation t i l l märgflatsidan, dels en 
betydligt bättre kvistbild. De inre centrumplankorna har i regel större kvistar men även friska
re kvistar. 

Golvträvirke ur centrumvirke tillverkas t i l l övervägande del i form av grova plankor som 
klyvs t i l l avsedd råtjocklek efter torkningen. På senare tid har även klyvning före torkning 
med framgång tillämpats. 



4.1 Postningsmodeller 

För tillverkning av golvträvirke för massiva golvbräder med hyvlat mått 20 och 25 mm finns 
olika sönderdelningsmodeller och postningsaltemativ. Alternativen är beroende av sågsätt, 
timmerdimension och slutlig virkesdimension. Några exempel framgår av tabell 1 och 2. 

Tabell 1. Sönderdelningsmodeller för golvbräder med hyvlat tjockleksmått på 25 mm. 

Sågsätt Rådimension Postning 
nom mått (mm) delningssåg 

Anmärkningar 

2 ex log 63 X 150 63 - 6 3 Virket kan våtklyvas t i l l 30 mm 
63 X 175 63 - 6 3 Virket kan våtklyvas t i l l 30 mm 

3 ex log 63 x200 63 - 6 3 - 63 Företrädesvis används ytterplank 

4 ex log 63 x200 32 - 6 3 - 6 3 - 3 2 Endast 63 mm plank används 

Profil- 63 X 150 63 (150) - 63 ( 2 0 0 ) - Företrädesvis används 63 x 150 mm 
sågning 63 x200 63 (150) 

Märg- 63 x 2 0 0 63 - 3 2 - 63 Endast 63 mm plank används 
fångare 63 X 175 63 - 3 2 - 63 Endast 63 mm plank används 

Tabell 2. Sönderdelningsmodeller för golvbräder med hyvlat tjockleksmått på 20 mm. 

Sågsätt Rådimension Postning 
nom mått (mm) delningssåg 

Anmärkningar 

2 ex log 50 X 150 5 0 - 5 0 Virket kan våtklyvas t i l l 23 mm 

3 ex log 50 X 175 5 0 - 5 0 - 50 Endast ytterplank används. 
Märgplanka för annat ändamål 

Profil- 50 X 125 50(125) - 5 0 ( 1 7 5 ) - Endast 50 x 125 mm används. 
sågning 50 X 175 50(125) Märgplanka för annat ändamål 

Märg- 50 X 150 5 0 - 3 2 - 50 Endast 50 mm plank används 
fångare 50 X 125 50 - 25 - 50 Endast 63 mm plank används 



4.1.1 Sönderdelningsförfaranden 

För sönderdelning av sågtimmer t i l l golvträvirke kan i princip samtliga tre grundtyper av 
maskiner användas d v s ram-, band- och klingsågar. Detta gäller för sönderdelningsmodeller 
2-, 3- och 4 ex log samt märgfångare. För profilsågning däremot krävs en specialutrustning. 
Flat- och kantsidor hos golvträvirket bör vara släta d v s vara fria från grövre bearbetnings
märken samt urslagsskador. En slät ytstruktur på centrumvirkets flatsidor underlättar den 
efterföljande hyvlingen genom att rätflatsidan då kan väljas oberoende av klyvsnittskvaliteten. 
För våtklyvning före torkning rekommenderas klyvbandsågar i första hand och i andra hand 
klyvklingsågar. 

4.2 Virkestorkning 

Enligt ett arbetsdokument IM utarbetat av CEN (TC 175/WG3/TG3/SG 5 a) föreslås två olika 
fuktkvotsnivåer för hyvlade massiva golvbräder. För uppvärmda inomhusmiljöer stipuleras 
9 ± 2% och för övriga användningsområden 17 ± 2%. Båda värdena bör anses som regelvär
den och gällande vid leverans. I dokumentet sägs också att partema skall vara överens om 
leveransfuktkvoten under beaktande av villkoren vid slutanvändning och därmed också det 
förväntade klimatet under brukstiden. Enligt Svensk Standard /3/ motsvarar CEN-nivåerna 
fuktkvotsklass 8% respektive 18% eller 17% enligt 121. 

4.2. \ Torkningsaltemativ 

Valet av torkningsaltemativ styrs av en rad faktorer såsom slutlig virkesfuktkvot, befmtlig 
utmstning, torkningskapacitet, lagerstorlek, inköpskanaler samt virkesleverantörers torknings
förutsättningar. Därutöver är torkningskvaliteten och den totala produktionsekonomin av stor 
betydelse. Vid torkning av virke avsedd för tillverkning av massiva trägolvbräder kan man 
välja mellan två huvudaltemativ. 

A. Torkning i ett steg till 17 respektive 9% 
A l Torkning av odelad originaldimension (ofta dubbel tjocklek) 
A2 Torkning av våtkluvna bräder (enkel tjocklek) 

B. Torkning i två steg till 9% fuktkvot 
Steg 1 Torkning av odelad originaldimension t i l l ca 20% fuktkvot 

Sortering (efter kundkvalitet = golvkvalitet) 
Leverans t i l l golvfabrik 

Steg 2 Torkning av torrkluvna bräder t i l l 9% fuktkvot 
Eftersortering 
Torrrklyvning 
Ströläggning 
Torkning 
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Torkning enligt alternativ A kan utföras antingen vid sågverket eller v id trägolvfabriken. I det 
senare fallet köper trägolvtillverkaren otorkat virke i ströpaket. Detta hanteringssätt kräver 
god planering både hos leverantören och kunden för att klara leveranser och mottagande spe
ciellt under blånadssäsongen (furuvirke). 

Det finns skilda uppfattningar om hur torkningen bäst bör utföras med tanke på de efterföljan
de produktionsavsnitten. Vid torkning enligt alternativ A l krävs relativt långa torktider samt 
ytterligare tid för fuktkvots- och spänningsutjämning. Stora virkestvärsnitt kan dessutom 
förorsaka större sprickbildning. V i d torkning enligt alternativ A l blir kupningen begränsad t i l l 
ett virkesstycke istället för två när råklyvning tillämpas såsom i alternativ A2. Den kupning 
som fås vid alternativ A l kommer efter torrklyvning att finnas på golvbrädemas baksida. 

V i d hyvling enligt gällande bruk d v s med klyvsidan som produktemas rätsida kommer kup
ningen inte nämnvärt att påverka resultatet. Detta under förutsättning att torkningen har utförts 
på rätt sätt. Detta kan lätt kontrolleras. Man låter brädema torka efter torrklyvning ytterligare 
några procentenheter ned. Efter uppnådd jämviktsfuktkvot skall syskonbräderna ha kupat sig 
individuellt år rätt håll, vilket är ett bevis på att torkningen har gjorts rätt. Kupning å t / e / håll 
tyder på en felaktig torkning. 

Torkning enligt altemativ A2 medför korta torktider, lägre fuktkvotsgradient (kortare kondi-
tioneringsfas), mindre sprickbildning och större kupning. Storleken på kupningen efter tork
ningen avgör om alternativet A2 överhuvud taget kan användas dels med hänsyn t i l l tekniska, 
dels ekonomiska aspekter. Med tekniska aspekter menas här möjligheten att kunna bearbeta 
kupade bräder utan att problem i form av spräckta bräder uppstår. Detta påverkar produktions
ekonomin negativt. Samma negativa effekt erhålls när kupningen kompenseras genom ett 
större råmått. 

Torkningsalternativ B används av ett antal tillverkare av massiva trägolv vilka är fristående 
eller löst integrerade med sågverk. Dessa företag köper ofta special sorterat golvvirke med en 
fuktkvot kring ca 20%. Torkning med steg 1 har således utförts vid sågverket. Virket sorteras i 
regel efter produkt- och kundanpassade sorteringsregler. En justering t i l l längdmoduler är 
normalt inte erforderlig eftersom en efterföljande torkning med steg 2 ytterligare kan kräva 
visst avkap för ändsprickor. 

Efter leverans t i l l trägolvfabriken inleds steg 2. Det förtorkade virket eftersorteras, klyvs, 
ströläggs och torkas sedan t i l l exempelvis 9% fuktkvot. Altemativ B förutsätter att redan steg 
1 utförs under beaktande av virkets fortsatta hantering och användning. 

Torkningsalternativ B utgör ett sämre altemativ, vilket undersökningar och erfarenheter har 
visat. Alternativ B medför ofta ett lägre värdeutbyte vid golvträtillverkningen förorsakat av 
avkap och nedklassning genom torkningsskador. Tillkommande högre torknings- och hante
ringskostnader påverkar de totala produktionskostnaderna negativt. 



4.2.2 Rekommendation vid val av torkningsaltemativ 

Bästa torkningskvalitet t i l l lägsta kostnad erhålls genom torkning i ett steg d v s enligt alter
nativ A. Tillämpas detta alternativ förutsätts att virket har sorterats enligt uppgjorda regler 
redan före torkningen. Torkningen kan utföras antingen vid sågverket eller vid golvträfabri-
ken. 

Inom alternativ A finns två möjligheter d v s A l (odelad tjock planka) och A2 (råkluven brä
da). Vilket av alternativen A l eller A2 skall då väljas? Svaret beror t i l l stor del på hur pass 
mycket man kan minska kupningen vid torkning av de råkluvna bräderna (A2). Storleken på 
kupningen påverkas även av andra faktorer än själva torkningen. Sådana faktorer är virkes
bredd och årsringsorientering i relation t i l l märgen. 

Alternativ B, kännetecknad av torkningen i två steg, bör av kvalitets- och kostnadsskäl undvi
kas. 

4.2.3 Några råd vid torkning av golvträvirke 

Här följer några råd som kan vara t i l l hjälp vid virkestorkning samt utgöra en del i kvalitets
säkringen av produkten. 

o Kvalitetssortering före torkning med hänsyn t i l l baskvalitet, formförändringar och densitet 

o Paketläggning med täta strörader d v s maximall cc = 500 mm 

o Ändträförsegling i syfte att minimera ändträsprickor 

o Belastning av torkpaket i syfte att minimera formförändringar och även kupning 

o Tillämpning av nya torkningsförfaranden som höglemperatur- och ångtorkning samt andra 
materialskonande metoder som vakuumtorkning m m 

o Tillämpning av fuktkvots- och spänningsutjämning 

o Regelbundna dokumenterade kontroller av torkningsresultat 

5. T I L L V E R K N I N G S M E T O D E R FÖR GOLVBRÄDER 

Tillverkning av golvbräder omfattar samtliga operationer som utförs från råvaruintag t i l l far-
digvarulager. Ytbehandling av golvbräder berörs inte i denna redovisning. De metoder som 
beskrivs bygger på gemensamma forutsättningar som användning av torkat barrträvirke med 
parallellt sågade kanter. Det föreligger vissa skillnader avseende flöde, teknik, hantering m m 
mellan de tillverkande företagen. Därför innehåller beskrivningarna de väsentliga delar som 
kännetecknar tillverkningsprocessen. Redovisningen omfattar beskrivningar av både konven
tionella och nya, ännu inte förverkligade, tillverkningsmetoder. 
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5.1 Konventionella tillverkningsmetoder 

Med konventionella tillverkningsmetoder menas sådana metoder som tillämpas i industrin. I 
denna rapport redovisas metoderna endast som flöden och med kommentarer kring aktuella 
punkter. Tillverkningsbeskrivningar gäller för golvbräder av furu och gran. Virket levereras 
och bearbetas i fallande längder. 

5.1.1 Beskrivning av första processavsnittet - från tork t i l l hyvel 

På grund av de olika råvaruförutsättningar som kan härledas t i l l de olika torkningsaltemativen 
inleds beskrivningen av första processavsnittet med uttag från råvarulager (metod 1) alterna
tivt med klyvning och torkning (metod 2). 

Metod 1 = Torkningsalternativ A Metod 2 = Torkningsalternativ B 

A l . Dubbel tjocklek A2. Enkel tjocklek Steg 2 

Påmatning Påmatning Påmatning 
Kvalitetssortering Kvalitetssortering Kvalitetssortering 
Klyvning Fuktkontroll Klyvning 
Fuktkontroll Hyvling Ströläggning 
Hyvling Torkning 

Påmatning 
Avströning 
Kvalitetssortering 
Fuktkontroll 
Hyvling 

Processbeskrivning för metod 1 - enkel tjocklek 

Den inledande kvalitetssorteringen utgör en viktig del för den fortsatta processen. Oavsett 
metod och/eller torkningsalternativ skall virket som inte uppfyller ställda kvalitetskrav avskil
jas så tidigt som möjligt. Sorteringen utförs i regel visuellt av en operatör. Automatisk d v s 
optisk elektronisk kvalitetssortering kan redan idag tillämpas under förutsättning att sortering
en sker under längsmatning. V i d sorteringen läggs särkild uppmärksamhet på formförändring
ar, sprickor och kvalitetsfel utanför rot- och toppänden, där senare avkap inte är lönsamt. 

Kontinuerlig fuktkvotskontroll under tvärtransport anses vara obligatorisk vid tillverkning av 
golvbräder med en nominell fuktkvot på 9%. Vid kontrollen mäts varje bräda och bräder med 
högre fuktkvot än det tillåtna värdet, inkluderande ett angivet spridningsmått, avskiljs från 
linjen. 
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Processbeskrivning för metod 1 - dubbel tjocklek 

Tillkommande operation utöver de som ingår i 5.1.1 (enkel tjocklek) är härvid torrklyvning. 
Klyvningen utförs med hjälp av klyvbandsågar. V i d tvådelning används en klyvsåg med ett 
band. Mittklyvning eller klyvning mot en landsida tillämpas.Vid tredelning sker klyvningen 
ofta med två bandsågar antingen i tandemutförande eller uppställda efter varandra med eller 
utan lucka. Snäva måttoleranser och god ytfmish bör eftersträvas. Bandklyvningen utförs med 
tunna blad och med stukade tandspetsar. 

Processbeskrivning för metod 2 

Förtorkat virke eftersorteras med hänsyn t i l l torkningsskador samt allmänna kvalitetskriterier. 
Syftet med denna sortering är att eliminera för efterföljande processer olämpliga plank redan i 
detta skede. Klyvningen sker sedan med i princip samma utrustning som beskrivs 15.1.1 
(metod 1 - dubbel tjocklek). Ströläggningen skall ske noggrant och med täta strörader för att 
undvika formförändringar vid den efterföljande torkningen. 

Torkning från s k "skeppningstorrt" (ca 20% fuktkvot) t i l l 9% utförs i regel i satstorkar. Olika 
torkmetoder används beroende på kapacitetsbehovet. Spännings- och fuktkvotsut jämning 
rekommenderas. Högtemperaturtorkning är en ny metod som rekommenderas vid nedtorkning 
av golvvirke. Det torkade virket bör lagras antingen i konditionerade lagerlokaler eller i av
vaktan på vidarebearbetning i klimatiserad lokal. Detta gäller även för metod 1 enkel och 
dubbel tjocklek. 

5.1.2 Beskrivning av andra processavsnittet - från hyvel t i l l längdsortering 

I detta avsnitt beskrivs ett konventionellt flöde som tillämpas industriellt med ett antal mindre 
avvikelser. Beskrivningen omfattar hyvling, sortering, ändspontning och paketläggning. 

Flödet från hyvelmaskin t i l l längdsortering beskrivs enligt nedan: 

O Val av rätsida 

O Förriktning 

O Hyvling och profilering 

O Kvalitetssortering 

O Justering 

O Ändspontning 

O Paketläggning 
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Val av rätsida 

Vid hyvelinmatningen läggs alltid rätsidan nedåtvänd d v s mot maskinbordet. Med rätsidan 
menas den blivande golvbrädans brukssida. Vid hyvling av tvådelade bräder (torrklyvning 
efter tork) används i regel vardera klyvsnittssida som rätsida. Normalt läggs dessa klyvna 
bräder automatiskt, och utan ingripande av en operatör, rätt d v s med klyvsnittssidan nedåt. 

V i d hyvling av originalbräder d v s bräder som kluvits redan före torkningen används i regel 
den bättre flatsidan som rätsida. Den bättre flatsidan som kännetecknas av den bästa "kvist
bilden", är f r i från vankant, är slätsågad utan urslag och är endast lite kupad. 

Förriktning 

Förriktning tillämpas inom snickeriindustrin vid bearbetning av allt virke som skall vara rakt. 
Förriktning vid hyvling av golvbräder tillämpas av samma skäl d v s för att ta bort dels kup
ningen på rätsidan, dels för att ta bort kantkrokigheten. I de fall förriktningen inte tillämpas 
kan brädema t ex på grund av kupigheten och presstrycket från matarvalsar och pressverk 
spräckas i hyvelmaskinen. Kantkrokighet tas aldrig bort genom att brädan pressas mot styr
linjal eller sidopress verk. Den rakhet som uppnås tillfälligt försvinner efter att brädan matats 
ut ur maskinen. 

Förriktning utförs med hjälp av ett förriktverk som arbetar antingen med riktstål eller notstyr
ning. 

Med ett sådant utförande uppnås ett måttligt förriktningsresultat. Ett ännu bättre resultat upp
nås genom att använda hela hyvelmaskinen inkluderande förriktverket som riktverk. Därvid 
kan även överkuttrar utnyttjas för samtidig tjockleksegalisering. Även andra under- och sido
kuttrar kan användas. Nackdelen är dock att virket måste passera hyvelmaskinen en gång t i l l 
för slutlig bearbetning. 

Hyvling och profilering 

Hyvling d v s bearbetning i längsriktning utförs i en hyvelmaskin bestående av ett förriktverk 
och ett antal kuttrar för bearbetning av flatsidor och kanter. Efter riktverket finns en underkut
ter följd av ett sidokutterpar på höger sida. Därefter installeras ofta dubbla överkuttrar följda 
av ett sidokutterpar på vänster sida. Näst sista kuttern utgör rotaplankuttem för finishbearbet
ning av rätsidan. En stavkutter som inte nödvändigtvis behövs for hyvling av golvträ avslutar 
kutterraden. En tredje överkutter kan ibland vara av nytta. 

De hyvelmaskiner som används för hyvling av trägolv är i regel tunga och bör helst vara 
överdimensionerade för sin uppgift. Framförallt krävs kraftiga matarverk. En genomgående 
matning är fördelaktig. Stora krav ställs på de vertikala och horisontala tryckanordningama. 
Dessa får inte ge vika för större belastningar. 
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V i d hyvling av virke med fuktkvot 9% ställs höga krav på ytfinish. Skador på grund av 
bearbetningen borde inte tolereras. Därför skall verktygen vara utformade på rätt sätt och mat
ningshastigheten vara anpassad t i l l virkesdimension och finishkrav. Not- och f jäderfräsning 
kan kompletteras med en fasfräsning på kantsidoma dels på rätsidor, dels även på baksidan. 
Istället för en fas kan även en lätt rundning väljas. Spårfräsning på baksidan bör tillämpas. 
Man kan välja sådana spårprofiler som t i l l synes kan höja värdet för produkten genom en god 
estetisk utformning och samtidigt öka mängden spån och därmed biproduktsintäkten. 
Matningshastigheten uppgår t i l l 30 - 60 m/min. 

Kvalitetssortering 

Kvalitetssortering utförs på hyvlade bräder. V i d en manuell sortering som är vanlig vänds 
bräderna så att deras rätsida ligger uppåtvänd. Sorteringen sker efter gällande kvalitetskriterier 
som kan vara företagsspecifika eller motsvara t ex en kommande CEN-standard / I / . 
Sorteringen sker i regel i två kvalitetsklasser som ges olika benämningar som t ex A och B 
eller andra namn som "exklusiv" och "standard". Utöver dessa två klasser kan en tredje klass 
förekomma som definieras som "utskott eller urlägg". I denna klass, som i regel inte erbjuds 
marknaden, finns bräder i hel- eller kortlängd som är behäftade med sådana fel som inte kan 
elimineras genom justering. V i d en noggrann försortering före hyvling borde andelen i den 
tredje klassen vara mycket låg. 

V i d en manuell sortering finns sorterarens arbetsplats på den sida som ligger mitt emot den 
sida, där toppkapningen har utförts tidigare. Sorteringen utförs under tvärtransport. 
Operatören utför dels en kvalitetsbedömning, dels en avkapsoptimering d v s väljer kvalitet 
och erforderlig avkapsmängd för att kunna placera brädan värdemässigt i rätt kvalitetsklass. 
För att få avkapet gjort drar operatören ut brädan. 

Vid kvalitetssortering av panelbräder tillämpas redan automatsortering d v s en optisk 
elektronisk sortering utan operatörs ingripande. Sådana system arbetar under längsmatning, 
vilket också är fu l l t möjligt vid sortering av golvbräder. 

Justering 

Justering utförs dels under beaktande av avkapsinstruktioner (kvalitetssortering), dels med 
hänsyn t i l l gällande längdmoduler. Golvträbräder som inte skall ändspontas justeras i regel t i l l 
samma längdmoduler som vanligt sågat eller hyvlat virke. 

Andspontning 

Flera tillverkare av massiva golvbräder förser bräderna enligt nordisk tradition med ändspont. 
Således finns en marknad för ändspontade bräder i Sverige, Norge och Danmark. Andra mark
nader föredrar hellängdsbräder. Ändspontade bräder följer i stort modullängder med ett kon-
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stant längdavdrag på ca 60 mm för kapsnittet och fräsning. Före ändfräsningen renkapas alltid 
ändträytoma. Vid ändspontning skall följande punkter speciellt beaktas: 

* 100% vinkelrätt kapning och fräsning 

* God fasthållning under fräsning för snäva tjocklekstoleranser 

* Materi al skonande spänn- och transportanordningar för eliminering av släp- och tryck
märken 

* Ändspontning av bräder med kantkrok kräver en speciell utrustning (finns att köpa) 

Paketläggning 

Efter ändspontning paketläggs de kvalitetssorterade golvbrädema i separata paket. Detta sker i 
anläggningar som icke är direktkopplade till en längdsorteringsutrustning. Fördelen med att 
bryta flödet efter paketläggningen är att man kan uppnå en större flexibilitet samt även klara 
kortare driftstopptider i föregående led. Vanliga paketläggare används och bindströ brukas. 
För att förhindra ras omsluts paketet med ett eller två lösspända textilband. Paketläggningen 
är således endast tillfällig och paketen skall endast tåla en transport i längs- eller tvärled på 
drivna eller icke drivna rullbanor. 

5.1.3 Beskrivning av tredje processavsnittet - från längdsortering till paketläggning 

1 detta avsnitt beskrivs fortsättningen av ett konventionellt flöde som omfattar längdsortering, 
buntbildning, bandning, foliering eller emballering, märkning och paketläggning. 

Flödet från paketläggning vidare till slutlig paketläggning beskrivs enligt nedan: 

O Längdsortering 

O Buntbildning 

O Bandning 

O Foliering/emballering 

O Märkning 

O Paketläggning 

Längdsortering och huntbildning 

Längdsorteringen utförs rationellt i en s k automatharpa. Från kvastpaketet läggs en bräda i 
taget manuellt på en tvärtransportör som matar brädan i sidled över ett antal sorterfack. På-
matningen från paket kan även utföras automatiskt med hjälp av en vakuumlyftanordning. Det 
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första lediga facket fylls alltid först. När ett fack är fyllt med ett bestämt antal bräder som 
bildar en bunt snabbtöms detta fack i längsled och en ny bräda lämnar vänteläget före facket 
och faller sedan ned i det tömda facket. Från längsmatningen övergår sedan bunten till tvär
matningen. 

B andning 

En bunt golvbräder kan passera en bandningsstation på väg till emballeringen. Här bandas 
bunten med två band (ofta plast) nära båda ändarna. Bandningen har t i l l uppgift att stabilisera 
bunten när t ex emballeringsmaterialet inte är starkt nog. 

Folier ing/emballer ing 

Syftet med foliering/emballering är att skydda golvbräderna i bunten mot fukt, smuts och 
mekaniska skador. För skydd mot fukt och smuts är krymp- eller sträckfilmsemballering fullt 
tillräcklig. Sådana folier används på de marknader där regler finns för t ex återanvändning 
eller destruktion. Folier skyddar inte alltid mot mekaniska skador, som uppstår i samband med 
hanteringen. Därför har på senare tid kartongförpackningar ersatt eller kompletterat foliering
en. 

Märkning 

Vid märkning av buntarna förses dessa dels med en innehållsdeklaration, dels med hanterings-
och läggningsinstruktioner. Innehållsdeklarationen omfattar : 

Produktnamn, tillverkare, träslag, dimension, längd, kvalitetsbeteckning, antal bräder per 
bunt, antal m- per bunt och tillverkningsdatum. 

Uppgifterna i innehållsdeklarationen kan också lagras med en streckkod som appliceras på 
flera ställen på bunten. Hanterings- och läggningsinstruktioner läggs i regel på bunten under 
emballaget. 

Paketläggning 

De emballerade och märkta buntarna sammanställs till ett leveranspaket av en till mottagaren 
anpassad storlek. Ett kundpaket innehåller i regel buntar av olika längd, vilket beror på mate
rialflödet. Genom att parkera vissa buntar i ett vänteläge kan en viss längdanpassning göras. 
Paket bör förses med ett 5-sidigt skydd mot fukt och nedsmutsning. Paketet bandas med me
kaniska kantskydd som lägsta krav. Ett antal företag använder även skyddsläkt under banden. 
Underslaget är i regel fastbandat. 
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5.2 Nytt tillverkningskoncept 

Detta koncept, se figur 2, kännetecknas av en betydligt högre produktionskapacitet, kortare 
ledtider och en avsevärt bättre bearbetningskvalitet. I det nya konceptet förekommer inte 
några bearbetningsskador alls. Konceptet är särkilt anpassat till hyvling av torra och kvistiga 
(rustika) furu- och granbräder. Med torra bräder menas bräder med en fuktkvot under 9%. 
Endast funktionsoptimerade produkter tillverkas, vilket innebär att brädomas märgfria kärnsi-
da företrädesvis används som golvbrädornas rätsida. I de fall, där kämsidan är av sämre kvali
tet väljs splintsidan som rätsida. I den fortsatta beskrivningen av konceptet betecknas käm
sidan som rätsidan. Efter slutsorteringen finns endast två kvalitetsklasser. Utskott eller urlägg 
existerar inte längre. 
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5.2.1 Beskrivning av första processavsnittet - från tork till förriktning 

I konceptet används enbart råvaror som har torkats enligt torkningsaltemativ A med under 
altemativen A l och A2 d v s torkning i ett steg till fuktkvotsnivå 9%. Vid tillverkning av 
golvbräder med en nominell tjocklek på 25 mm föredras av kvalitetsskäl märgfria våtklyvna 
bräder. Såsom tidigare nämnts kan torkningen utföras antingen vid sågverket eller vid golvträ-
fabriken. Beskrivningen som följer börjar med torkningen vid fabrik. 

O Torkning 

O Avströning 

O Försortering/fuktkvotskontroll 

O Kapning/kvistlagning 

O Förriktning 

Torkning 

Vid ströläggningen av torkpaket skall alltid brädernas kärnsida vara uppåtvänd. Torkningen 
utförs under beaktande av de rekommendationer som ges under 4.2.3 (Några råd vid torkning 
av golvträvirke). 

Efter torkningen lagras virket i klimatiserade lokaler med ett klimat motsvarande en jämvikts-
fuktkvot av 9% eller annat överenskommet värde. Hanteringen efter torken förutsätts vara 
mycket skonsam speciellt när det gäller truckhantering. 

Avströning 

Avströning efter klimatisering och avsvalning sker enligt konceptet med hjälp av t ex en 
vakuumlyft eller en motsvarande skonsam metod. Från och med avströning skall alla 
transport- och hanteringsoperationer vara utförda på ett sådan sätt att skador främst på kanter
na av brädema elimineras till 100% . 

Försortering/fuktkvotskontroll 

Vid sorteringen av de torkade brädema avsynas tlatsidorna med hänsyn till eventuella kvali
tetsbrister och kantsidor med hänsyn till kvalitetsbrister och/eller mekaniska skador. Denna 
kontroll bör utföras med hjälp av en optisk elektronisk utrustning som kan installeras längs-
eller tvärmatad. Beslut fattas om vilken sida som skall bli rätsida under beaktande av priorite
ring av kämsidor och lagningsbehov. Med hjälp av en sådan utmstning kan sorteringsbesluten 
fattas på basis av värde och inte volym, vilket innebär att feleliminering genom kapning eller 
reparation i form av t ex kvistlagning, kan vara ekonomiskt försvarbart och värdehöjande. I 
samband med sorteringen utförs också en fuktkvotskontroU på varje enskild bräda. Olika 
mätförfaranden står till förfogande som arbetar antingen med berörande eller icke berörande 
system. 
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Således sorteras bräderna med hänsyn till nämnda kriterier i tre klasser: 

* Godkända bräder i hellängd 
* Bräder för kapning och lagning 
* Bräder icke lämpade för golvträ p g a kvalitetsfel eller förhöjd fuktkvot 

Kapning/kvistlagning 

Vid en automatisk kapstation verkställs avkapsbesluten från automatsorteringen. Kapsnitt 
läggs i regel vid rot- eller toppände. Hos långa bräder kan även sektioner med fel kapas ur 
mitten. Kapningen sker alltid med hänsyn till markerat fel och inte med hänsyn till modul. 

Kvistlagning kan utföras antingen efter instruktioner från kvalitetscannem eller efter en för
nyad okulär besiktning. Lagning av framförallt svart kvist (furuvirke) bör ske med ändträ-
plugg. Aktuell svart eller skadad kvist borras ut och en ny kvist slås in efter att lim har appli
cerats i hålet. Maskiner har utvecklats för automatisk kvistlagning. Lagningskapaciteten är 
dock begränsad. Kvistlagning skall alltid utföras så tidigt som möjligt med tanke på att rätsi
dan efter lagning kräver en vidarebearbetning. 

Förriktning 

Förriktning utförs av samma skäl som tidigare angivits under 5.1.2 (förriktning). Förriktning
en avser endast rätsidan och baksidan. Syftet med förriktningen är att avlägsna kupningen på 
splintsidan samt att tjockleksegalisera bräderna genom bearbetning av kämsidan. Bräder med 
störande kantkrok har sorterats ut tidigare eller kapats i mitten. Förriktningen bör utföras med 
hjälp av en självcentrerande putsmaskin av amerikansk typ som kallas för "Abrasive Planer". 
Slipningen utförs med kämsidan = rätsidan vänd uppåt. Bearbetning av flatsidor med slipband 
garanterar ytor och speciellt rätsidor fria från bearbetningsskador. Maskinbearbetningen sker 
satsvis med 4 - 6 stycken bräder i bredd. Maskinen ställs upp som en fristående enhet. Mat
ningshastigheten vid planriklningen är ca 15 - 30 m/min. 1 samband med slipcgaliseringen av 
flatsidorna rekommenderas en automatisk tjocklekskontroll. Syftet med kontrollen är att kun
na avskilja bräder som efter egaliseringen visar sig vara för tunna. 

En förriktning och breddegalisering av kantsidor kan vid behov genomtoras efter förriktning
en av flatsidorna. Arbetet utförs därvid med hjälp av kutterverktyg. 

5.2.2 Beskrivning av andra processavsnittet - från förriktning till längdsortering 

Under den följande bearbetningen är kärnsidan = rätsidan vänd uppåt. Detta för att skapa 
säkra referensytor för kantbearbetningen. Även automatisk kvalitetsscanning underlättas ge
nom att rätsidan vänds uppåt under sorteringen. Risker for ytskador genom transportörer eli
mineras också. Avsnitt 2 innehåller följande moment: 
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O Profilbearbetning 
O Slutsortering 
O Justering 
O Ändspontning 
O Mellanlagring 

0 Slutbearbetning av rätsidan 

Profilbearbetning 

Vid profilbearbetningen utförs en riktning och breddimensionering av kantsidoma (om detta 
inte har gjorts tidigare), en slutlig profilbearbetning av kanterna samt en spårfräsning på brä
demas baksida. Maskinenheten utgörs av en tung hyvel som utrustas för kantprofilbearbetning 
antingen med dubbla sidokutterpar eller med ett sidokutterpar kompletterat med en överkutter. 
Därtill kommer en underkutter för spårfräsning. Dimensionering av matarverk och tryckan
ordningar bör ske enligt beskrivning, se 5.1.2 (hyvling och profilering). 

Vid kantprofileringen placeras notsidan på höger sida d v s mot hy veins landsida. För kantbe
arbetningen används skärande kutterverktyg. Profilbearbetningen kan utföras i flera steg eller 
direkt med enbart ett sidokutterpar. Vid bearbetningen i flera steg används dubbla sidokutter
par. Steg 1 d v s riktning och breddimensionering kan även utföras med hjälp av vertikalt 
roterande verktyg i form av klingor/fräsverktyg som appliceras på en överkutter. Denna bear
betningsmetod kan förhindra kantskador i kvist och invid fiberstörningar. Metoden kan även 
användas vid en fjäderförfräsning som görs i samma syfte d v s för att förhindra urslagsska-
dor. Rotationsriktningen hos fräsverktygen kan också ändras från mot- till medfräsning. Detta 
1 syfte att erhålla slätare kanter utan störande urslag. 

Spårfräsning på bräders baksida (splintsida) utförs med hjälp av en stavkutter. Minst tre spår 
bör finnas på varje bräda. Fr o m en virkesbredd på 150 mm rekommenderas minst fem spår. 
Spårprofiler bör vara estetiskt tilltalande och väl gjorda. 

En lätt fasning eller rundning av kanterna mot rät- och baksidor rekommenderas även här. För 
övrigt hänvisas till 5.1.2 (hyvling och profilering) 

Matningshastigheten vid profilbearbetningen bör vara ca 80 m/min. Till skillnad från fbrrikt-
ningen som sker satsvis och således med en lägre matningshastighet utförs profilbearbetning
en på konventionellt sätt d v s enstycksvis. Vid profilbearbetning krävs således, beroende på 
matningshastigheten, verktyg med 8 å 10 skär. 
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Slutsortering 

Slutsortering utförs i anslutning till profilbearbetningen. Härvid har bräder en förriktad (sli
pad) rätsida (flatsida) som är uppåtvänd och profilerade kantsidor. Sorteringen utförs enligt 
kriterier som beskrivs under 5.1.2 (kvalitetssortering). Sorteringen utförs med fördel automa
tiskt med hjälp av optiska och elektroniska utrustningar (scanners). En sådan utrustning place
ras direkt kopplad till profileringsmaskinens utmatningssida. Kvalitetsbestämningen sker 
således i längsriktningen och med samma hastighet som profileringsmaskinen arbetar med. 
Vid kvalitetsmätningen avsynas den synliga kärnsidan tillika rätsidan samt de två till kämsi-
dan angränsade bägge kantsidoma. Vid sorteringen bestäms den enskilde brädans kvalitet 
antingen för hela längden eller för en kortare längd som då kräver ett avkap. Kvalitetssorte
ringen och avkapsbestämning bör ske mot gällande prislistor. Endast två kvalitetsklasser 
tillåts. 

Justering 

Justering utförs dels under beaktande av avgivna kapinstruktioner från slutsorteringen, dels 
med hänsyn till gällande längdmoduler. En styrning mot specialprodukter i t ex ett fatal 
längder eller bräder i kortlängder (1,2-2,1 m) kan här övervägas. En generell längdbegräns
ning kommer att underlätta brädhanteringen efteråt. 

Andspontning 

Ändspontning genomförs i enlighet med 5.1.2. Vid ändspontningen är rätsidan (kärnsidan) 
vänd uppåt. Eventuellt förekommande släp- och tryckmärken på rätsidan avlägsnas vid slutbe
arbetning av rätsidan. 

Mellanlagring 

För mellanlagring av golvbräder före slutbearbetning kan två olika vägar väljas. Antingen kan 
bräderna paketläggas enligt 5.1.2 (paketläggning) eller mellanlagras på en transportör. 
Mellanlagring skall enligt konceptet ske uppdelat i två kvalitetsklasser. Således krävs dubbla 
paketläggare eller dubbla transportörer som placeras i anslutning till ändspontningen. I t i l l 
verkningskonceptet enligt 5.2 rekommenderas mellanlagring på horisontella transportörer 
även kallade Tray-sorter. En sådan transportutrustning byggs i flera våningar ovanpå varand
ra. Vid en jämn kvalitetsfördelning på två klasser krävs två etage. När sorteringsutfallet tende
rar till en större övervikt av en kvalitetsklass rekommenderas installation av ytterliggare ett 
etage. Samma sak gäller när man av utrymmesskäl måste begränsa tray-sortems längd. I detta 
fall kan utrustningen utvidgas i höjdled med flera etage. För att kunna transportera spontade 
golvbräder kant i kant i sidled utan att de pressas samman i not och fjäder vänds automatiskt 
varannan bräda 180° före inmatningen till tray-sortern. På så vis ligger växelvis notsida mot 
notsida och fjädersida mot Qädersida, se figur 3.Vid utmatningen vänds den tidigare vända 
brädan åter d v s med rätsidan vänd uppåt. 
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Figur 3. Modell för placering av spontade bräder "kant i kant". 

Slutbearbetning av rätsidan 

Slutbearbetning av rätsidan avslutar den mekaniska bearbetningen. Genom att förlägga finish
bearbetningen så sent i produktionskedjan kan fullständigt skadefria rätsidor åstadkommas. 
Dessa kan sedan ytbehandlas direkt utan ytterligare slipning eller rengöring.Vid slutbearbet
ningen används enbart slipband. Detta p g a kravet på skadefria ytor som är svårare att åstad
komma med roterande kutterverktyg. Slipningen genomförs satsvis och med låg matningshas
tighet. Beroende på satsstorleken, d v s antalet bräder per sats, uppgår matningshastigheten till 
10-20 m/min. Satsbildningen utförs på beprövat sätt med ett konstant avstånd mellan bräder
na. Det antal bräder av samma kvalitet som skall bilda en sats tas från respektive etage från 
tray-sortem. Golvbräder med slipad rätsida kan ytbehandlas med bra resultat. Slutbearbetning
en inleds med en tjocklekskalibrering följd av en finishbearbetning. För att kunna uppnå ett 
bra bearbetningsresultat utförs slipningen satsvis i en bredbandslip med minst tre överliggan
de slipband. Vid bearbetningen är rätsidan vänd uppåt. Egaliseringen sker med brädans baksi
da som referens. 

Maskinens första vals utmstas med ett grovkomingt slipband som roterar på en stålkontakt-
vals mot träytan. Som komstorlek rekommenderas korn # 60. Den andra valsen utgörs av en 
stålkontaktvals med slipsko. Det slipband som används här bör ha en komstorlek på # 80 eller 
100. För finishslipning används i regel enbart slipband som roterar över små valsar med en 
mellanplacerad slipsko. Till skillnad från andra valsen där slipningen sker både över stålkon-
taktvalsen och slipsko används vid det tredje aggregatet enbart slipskon. Som komstorlek 
rekommenderas antingen korn # 120 eller finare. Valet av komstorlek beror på vilka finish
krav som ställs eller hur den eventuellt efterföljande industriella ytbehandlingen utförs. 

Det kan diskuteras om slipmaskinen skall köras av bearbetningstekniska skäl (måttnogrannhet 
och ytfinish) med redan satsvis längdsorterade golvbräder. I detta fall skall satsstorleken mot
svara buntstorleken vid emballeringen eller satsstorleken vid en eventuell efterföljande in
dustriell ytbehandling. Väljer man denna metod skall längdsorteringen utföras före slutbear
betningen (slipning) av rätsidan. 

Kräver själva slipningen inte slipsatser med bräder av samma längd kan längdsorteringen 
utföras efter slutbearbetning av rätsidan. Härvid kan även större buntstorlekar eller ytbehand
lingssatser valfritt bildas. 
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5.2.3 Beskrivning av tredje processavsnittet - från längdsortering till paketläggning 

I detta avsnitt beskrivs de avslutande processtegen som omfattar längdsortering, ytbehandling, 
buntbildning, bandning, foliering, emballering, märkning och paketläggning. Ytbehandling av 
massiva golvbräder vid fabrik kommer i framtiden att vara en naturlig del av tillverkningen. 
Hur ytbehandlingen görs och vilka krav och önskemål som gäller beskrivs inte närmare i 
denna rapport. 

Flödet från slutbearbetning av rätsidan till slutlig paketläggning beskrivs enligt nedan: 

O Längdsortering 

O Ytbehandling 

O Buntbildning 

O Foliering/emballering 

O Märkning 

0 Paketläggning 

Längdsortering/b unt bildning 

Längdsorteringen med buntbildning för antingen emballering eller för ytbehandling utförs 
även i detta koncept enligt den beskrivning som ges under 5.1.3 för buntbildning. Av kapaci
tetsskäl kan dubbla längdsorteringsstationer komma i fråga. Vid en sådan installation väljs då 
en separat station för lång- respektive kortlängder. Hanteringen efteråt forsätter sedan i två 
parallella linjer för emballering och vidarehantering. Längdsorteringen avslutas med buntar 
för vidaretransport antingen till ytbehandligslinjen eller emballeringen. Buntstorleken d v s 
stycketalet per bunt kan vara olika beroende på produkttyp, kund och vidarehantering. Vid 
buntläggning läggs alltid rätsida mot rätsida och baksida mot baksida. Första och sista brädan 
1 en bunt skall alltid ha baksidan vänd utåt. 

Ytbehandling 

Ytbehandling av golvbräder utförs antingen med filmbildandc lacker eller med icke filmbil
dande material som lut, olja och vax. Marknaden för ytbehandlade golvbräder efterfrågar idag 
behandlingsmetoder som är godkända ur miljösynpunkt. Kombinationer av lut för färgsättning 
och olja för skyddsbehandling önskas. Lösningsmedelfria oljor föredras både av golvtillver-
kama och kunder. När lösningsmedelfria (eller fattiga) system används kan ytbehandlingslin
jen utan vidare placeras i en och samma produktionslokal. En sådan placering, även med en 
viss inkapsling mot eventuell lukt- och brandspridning, medför flödesmässigt stora fördelar. 
Som första steg i ytbehandlingen sker en upplösning av bunten till en sats. Satsbildningen sker 
på samma sätt som vid 5.2.2 (slutbearbetning av rätsidan). Vid en placering av längdsortering
en före slutbearbetning fortsätter de bildade slipsatserna direkt in till ytbehandlingslinjen. 
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Buntbildning 

För ytbehandlade bräder sker buntbildning efter det att bräderna är staplingsbara d v s torra 
och svala efter torkningen. Bräder som inte ytbehandlats formas till en bunt i samband med 
längdsorteringen, se 5.2.3. Buntbildning av bräder som redan slutbearbetats i slipsatser av 
enhetlig längd buntläggs separat. 

Foliering/emballering 

Arbetet här kan inledas med en bandning om emballagematerialets hållfasthet kräver detta. 
För övrigt gäller också här samma förutsättningar som för 5.1.3. 

Märkning 

Märkning bör ske enligt de kriterier som beskrivs i 5.1.3. Vid tillverkning av ytbehandlade 
produkter bör dessa lätt kunna skiljas från obehandlade produkter genom en annan och tåliga
re typ av emballering. Även skötsel och läggningsansvisningar för ytbehandlade golvbräder 
borde finnas med i bunten. 

Paketläggning 

Paketläggning utförs enligt tidigare i 5.1.3 beskrivna rutiner. Även här krävs större omsorg för 
ytbehandlade varor. Viss längdsortering buntvis borde göras. 
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6. TILLVERKNINGSNORMER 

Tillverkning och leverans av massiva trägolv bör ske under beaktande av en rad normer, re
kommendationer och föreskrifter som finns dels på nationell nivå, dels är under utarbetande 
intemationellt. 

6.1 Tillverkningsnormer enligt CEN-förslag 

Inom C EN d v s det gemensamma europeiska standardiseringsorganet utarbetas för närvaran
de inom tekniska kommittén TC 175 ett förslag till en produktstandard med namn "Massiva 
golvbräder av barrträ" (Solid Softwood Flooring boards). F n finns ett förslag IM framtaget 
med beteckningen 175.335.01. Dokumentet omfattar totalt 6 avsnitt med numrering 1-6 samt 
underrubriker. 

1 Omfång och syfte 

CEN-förslaget beskriver karakteristiska data för massiva golvbräder med not och fjäder av
sedda som golvmaterial för inomhusbruk. Förslaget innehåller specifikationer över dimensio
ner, sortering och leverans av golvbräder tillverkade av följande träslag: gran (Picea abies), 
silvergran (Abies alba), furu (Pinus silvestris) och lärk (Larix europea). 

2 Hänvisningar till andra europeiska standarder 

Inom dokumentet hänvisas till följande standard: 

PrEN (175.332.01) Trägolv (inklusive parkett), tak- och väggbeklädnad - terminologi och 
definitioner. 

PrEN 1357 Trägolv (inklusive parkett), paneler, tak- och väggbeklädnad - gene
rella egenskaper 

PrEN 1358 Trägolv (inklusive parkett), paneler, tak- och väggbeklädnad - gene
rella leveransformer, märkning och leveransvillkor 

PrEN 1368 Trägolv (inklusive parkett), paneler och beklädnad för både väggar 
och tak - utseende - generella egenskaper 

3 Definitioner 

3.1 Generella definitioner för trägolv enligt prEN (175.332.01). 

3.2 Specifika definitioner 
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3.2.1 Trägolv: massiva träbräder med not och fjäder som är fyrsidigt hyvlade i längsriktning 
över hela längden och är minst berörd av verktyget på baksidan. Ändträytor kan vara släta 
eller försedda med ändspont (not och fjäder). Rätsidan får vara ytbehandlad. 

3.2.2 Pärlkvist: Rund eller oval kvist med en diameter inte större än 5 mm. I denna standard 
omfattar termen frisk kvist, torrkvist, svart, delvis fastvuxen kvist och lös kvist. 

3.2.3 Frisk fastvuxen kvist: Kvist utan antydan av röta på rätsidan är fastvuxen med den omgi
vande veden till mer än 3/4 av dess tvärsnittsmått. (Identiskt med prEN 844-9 sida 9.1.14 1.13 
+ 1.18.) 

3.2.4 Delvis fastvuxen kvist: Kvist är på rätsidan fastvuxen med den omgivande veden ti l l 
mera än 1/4 men mindre än 3/4 av dess tvärsnittsmått. (Identiskt med prEN 844-9 sida 9.1. 
14.) 

3.2.5 Homkvist: Kvist av konisk typ som sträcker sig från kanten till de inre delama av en 
bräda. (Avviker definitionsmässigt från prEN 844-9.) 

4 Symboler 

Symboler som används i denna europeiska standard framgår av figur 4(1) och tabellerna 3 
och 4(1) och (2). 

5 Specifika produktkrav 

5.1 Träslag 

5.1.1 Generella regler. Träslagsval skall ske med hänsyn till brukarkrav i byggnaden samt 
ställda förväntningar med hänsyn till utseendet. Underförstått skall träslagen som nämns i 
denna europeiska standard motsvara de generella fordringar som indikeras i prEN 
(175.333.01). 

5.1.2 Specifika träslagsegenskaper. Generell information rörande hårdhet o s v ges i annex till 
EN X X X . 
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5.2 Dimensionen, geometriska kännetecken 

Dimensioner anges med referens till en fuktkvot av 9% och 17%. I fall, där dimensionens 
riktighet ifrågasätts, gäller den fastställda fuktkvoten vid leveranstillfället som referens-
fuktkvot. 

5.2.1 Profiler och tjocklek. Se figur 4 (1) och tabeller 3 (1) och 4 (2). 

fd 

fb 
Ll 

bp 
bf 

Rätsida 

Baksida 

nd" 

nt 

w 
-± t 

Profil bredd bp 
Tjocklek t 
Nottjocklek nd 
Underfog u 
Fjädertjocklek fd 

Figur 4. Profilbeteckningar (figur 1 i CEN-dokument). 

Täckande bredd (rätsida) bf 
Tjocklek över not w 
Notdjup nt 
Fjäderbredd fb 

Tabell 3. Tjocklek (dimensioner i mm. färdigt mått, tabell I i CEN-dokument). 

Brädtjocklek Fjädertjocklek Nottjocklek Tjocklek över not Underfog 
t9 tl7 Tillåtna f d " ' nd<" w ( 2 ) U ( 2 ) 

9% 17% avvikelser 9%/17% 9%/17% 9% 17% 9%/17% 
18 19 -1,0+1,0 6 6,5 6 7 1,0 
21 22 -1,0+1,0 6 6,5 7 8 1,0 
24 25 -1,0+1,0 6 6,5 10 11 1,0 
27 28 -1,0+KO 6 6,5 12 13 1,0 
34 35 -1,0+1,0 10 10,5 14 15 1,0 

Tillåtna avvikelser ± 0,2 
*"' Tillåtna avvikelser ± 0,5 
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5.2.2 Bredd. 

Tabell 4. Bredd (dimensioner i mm, färdig mått, tabell 2 i C EN-dokument). 

Profilbredd Täckande bredd Fjäderbredd Notdjup Tillåtna avvikelser 
bp bf ftD nt bp, bf, fb, nt 

9% 17% 9% 17% 9%/17% 95/17% 9%/17% 
69 72 62 65 7 8 ±1 
93 96 86 89 7 8 ±1 

108 111 101 104 7 8 ±1,5 
112 116 105 109 7 8 ±1,5 
118 121 111 114 7 8 ±1,5 
132 136 125 129 7 8 ±1,5 

142 146 135 139 7 8 ± 2 
152 156 143 147 9 10 ±2 
166 170 157 161 9 10 ± 2 
170 175 161 166 9 10 ± 2 
190 195 179 184 11 12 ± 2 

5.2.3 Längder 

Längder för golvbräder börjar med en minimilängd av 1,5 m med längdintervaller på 0,3 eller 
0,5 m. Ändspontade bräder undantas från denna bestämmelse. 

5.3 Fuktkvot 

En överenskommelse skall träffas mellan partema angående leveransfuktkvoten med hänsyn 
till avsedd slutanvändning och de förväntade klimatiska förutsättningarna vid användningstill-
fållet. 

Som regel levereras golvbräder med en fuktkvot på (9 ± 2) % (för uppvärmda utrymmen 
inomhus) eller (17 ± 2)% (för andra användningsområden). (1 ) 

Är den aktuella fuktkvoten vid leveranstillfället inte högre än 32% eller lägre än 9% repektive 
17% kan man bestämma det korrekta måttet genom faktor 0,25% för varje 1% under eller över 
referensfuktkvoten 9% respektive 17%. 

(1)1 några länder brukar man enbart leverera golvbräder med 9% fuktkvot. 
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5.4 Utseende och ytfinish 

5.4.1 Generella bestämmelser, virkets tillstånd 

Produkters utseende som underkastas denna standard skall stå i överensstämmelse med de 
specifika krav av denna standard - se punkt 5.4.3 - och de generella egenskaperna enligt 
prEN (175.333.03). 

Virket skall vara friskt. Vidare krav se punkt 5.4.3! 

5.4.2 Bearbetning 

Golvbräder skall vara hyvlade på fyra sidor med inbördes ihoppassande not och fjäder och 
med enhetligt notdjup och Qäderbredd. Maximalt 20% av baksidans yta far inte vara berörd av 
kuttem. Vid leverans skall bräderna lätt kunna sammanfogas. Rätsidan skall vara släthyvlad. 
Reguljära kutterslagsmärken som är synliga på rätsidan far inte vara bredare än 4 mm. Irregul
jära kutterslagsmärken eller brännmärken är inte tillåtna. Urslagsskador som uppstår vid hyv
ling. speciellt på kanterna, är tillåtna endast i begränsad omfattning beroende av typ, se tabell 
5(3). 

5.4.3 Sorteringsklasser och träegenskaper 

Med undantag för gran (Picea abies) och silvergran (Abies alba) skall samtliga träslag sorteras 
separat. 

Sorteringen sker på den bättre sidan (rätsidan). Om inte annat är överenskommit sker en be
dömning av träegenskapema på denna sida. 

Tabell 5. Sortering av träslagen: Gran (Picea abies, P. sitchensisj/silvergran (Abies alba), 
fiiru (Pinus silvestris) och lärk (Larix europea). (Tabell 3 i CEN-dokument.) 

Egenskaper Sort A Sort B 

Kvistar tillåtna: 
- pärlkvistar upp till 5 mm dock 

inte i kvistgrupper 
- frisk kvist upp till 1/3 av bredden " 
- delvis fastvuxna hornkvistar är 

inte tillåtna 
- delvis fastvuxen kvist gran/silver

gran upp till 1/4, furu/lärk upp till 
1/3 av bredden 

- lös torrkvist inte tillåten 
- kvistlagning med samma träslag 

max 30 mm diameter 

tillåtna: 
- pärlkvistar upp till 5 mm 

- frisk kvist upp till halva bredden 
- homkvist (dold) upp till 60% av 

bredden 
- delvis fastvuxen kvist gran/silvergran 

upp till 1/3, furu/lärk upp till halva 
bredden 

- enstaka lösa torrkvistar upp till 10 mm 
- kvistlagning med samma träslag max 

1/4 av bredden 
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Egenskaper Sort A Sort B 

Urslag vid kvist: upp till 20% av kvistarean vid kvist: upp till 40% av kvistarean 
Vid andra urslag gäller procenttal i förhållande till maximalt tillåten kviststorlek 

Tjurved/ 
reaktionsved 

tillåten, under förutsättning att not och 
fjäder fär en god passning över hela 
längden 

tillåten, under förutsättning att not och 
Qäder får en god passning över hela 
längden 

Kådlåpor tillåtna: 
- enstaka upp till 1 x 25 mm 
- 1 upp till 5 X 50 mm per 1 m 

tillåtna: 
- upp till 1 X 25 mm 

1 upp till 9 X 100 mm per 1 m 

Sprickor tillåtna: 
- hårsprickor (knappt synliga) 

- ändsprickor inte längre än bredden 
Inte tillåtna vid ändspontning 

inte tillåtna: 
- sprickor från yta till kant 
- ringsprickor 
- sprickor på baksidan över hela 

längden 

tillåtna: 
inte genomgående sprickor (max 
1 mm breda) upp till 300 mm långa 
ändsprickor inte längre än 2 gånger 
bredden inte tillåtna vid änd
spontning 

inte tillåtna: 
sprickor från yta till kant 
ringsprickor 
sprickor på baksidan över hela 
längden 

Märgränder tillåtna på 1/3 av längden inte bredare 
än 5 mm 

tillåtna 

Färgfel rätsida - utan någon missfärgning 
(missfärgning på baksida tillåten) 

tillåtna: lätt missfäming och röta 
(missfärgning på baksida tillåten) 

Svampangrepp inte tillåten 
(missfärgning och röta - se förgfel) 

inte tillåten 

Insekter, 
insektsskador 

inte tillåtna inte tillåtna 

Formfel tillåtna under förutsättning att god 
passning mellan not och Qäder 
åstadkoms över hela längden, 
kupighet upp till 1% av bredden 

tillåtna under förutsättning att god 
passning mellan not och fjäder 
åstadkoms över hela längden, 
kupighet upp till 1% av bredden 

Vankant tillåten på baksidan om not och 
fjäder fortfarande är intakta 

tillåten på baksidan om not och 
fjäder är fortfarande intakta 

Barkdrag tillåten: tillfälligt upp till 5 x 50 mm tillåten: tillfälligt 

Årsringsbredd under vissa förutsättningar kan köpare och säljare fastställa krav på årsringsbredd 

(1) Täckande bredd 
(2) Homkvistar på kanten f^r inte vara större än halva brädtjockleken. Den sammanlagda kvistbredden vid 

någon tvärsnittsyta får inte överstiga 1/3 av den täckande bredden hos brädan. Ovala kvistar beskrivs som 
medelvärde av den största och minsta diametern. 

Vid kontroll får 10% av en leveransenhet vara av lägre kvalitet. 
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5.5 Tekniska egenskaper (upplysningsmässigt) 

De viktigaste tekniska egenskaperna hos golvbräder av specificerat träslag enligt 5.1 beskrivs 
enligt nedan: 

5.5.1 Värmeisolering 

Värmemotståndet hos specifika bräder kan beräknas på basis av värmeledningsförmågan, 
vilken ligger mellan 0,10 och 0,15 W/m beroende på densitet och fuktkvot hos brädema. 

5.5.2 Ljudisolering 

Ett enkelt lager golvbräder skall inte förväntas bidra till ljudisoleringen av golvet. 

5.5.3 Brandbeteende 

Golvbräder är normalt brännbara (se TC 124 nyheter - ingen referens ti l l icke existerande 
ENs!) 

5.5.4 Hälsoegenskaper 

Golvbräder av barrträ framkallar inga hälsorisker. 

6 Beteckning och märkning 

Golvbräder som motsvarar denna standard betecknas med symboler i följande ordning: 
1. Produktnamn ("golvbräder") 
2. Symbol "TG" med tillägg av bokstav "E" för eventuell ändspontning 
3. Tjocklek (t9 eller t i7) i mm följd av snedsträck (/) 
4. Bredd i mm följd av snedsträck (/) 
5. Längd (s) i m 
6. Sort ("A" eller "B") 
7. Medelfuktkvot vid leverans (se 5.3!) 
8. Latinsk symbol för träslag; se EN....(PIC = gran) 
9. Nummer av denna standard EN.... 

Exempel: Golvbräder TG 19/72/2,7 B 17% PIC EN 

Märkning skall ske i enlighet med de principer som definieras i prEN (175.333.02). Enskilda 
bräder får märkas med beteckningar enligt ovan med omnämnande av ordet "golvbräder". 
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Buntar eller paket innehållande flera bräder skall förses med märkning med fullständiga be
teckningar. 

Observeras bör att en EN-standard endast utgör en rekommendation och är således icke 
bindande. Marknadsföringen av golvbräder på exportmarknaden underlättas dock av att 
kunna hänvisa till att produkten har tillverkats enligt EN-standard. Det förekommer att upp
handlare eller byggherrar begär produkter enligt EN-standard. 

6.2 Andra tillverkningsnormer 

Andra tillverkningsnormer som kan åberopas utgörs av olika normer enligt Svensk standard 
och andra skrifter. 

6.2.1 Svensk standard SIS 23 28 13 121 

Standarden "Hyvlat virke - SPONTAT VIRKE. MÅTT" beskriver profiler med mått-
angivelser. En beskrivning av kvalitetsanspråk saknas i denna standard. Beträffande måttkon-
troll och toleranser hänvisas till SIS 23 27 12. 

6.2.2 Svensk standard SS 23 27 40 /3/ 

I denna standard "Trävaror - Sågat och hyvlat virke av barrträ - Fuktkvot" redovisas olika 
fuktkvotsklasser avsedda för olika avvändningsområden. För trägolv kan fiiktkvotsklass 8, 12 
och 18 väljas. Toleransregler gällande för producenter av träprodukter enligt standard framgår 
av en upplysande bilaga A. I bilaga B anges nivåer på fuktkvotsgradienter och torkspänningar. 

6.2.3 BST - Golvmaterial - Översikt /4/ 

I en skrift BST 118 utgåva 4 (1991-01-01) ges en överblick över gällande standarder för golv
material generellt. Uppdaterad och aktuell information erhålls från SIS abonnemangsklass 443 
(Golv och väggbeklädnader). 

7. PRODUKTDESIGN O C H P R O D U K T U T V E C K L I N G 

7.1 Ytbehandling och fuktskydd 

Ytbehandling av golvbräder eller färdiglagda golvytor utförs i olika syften. Att underlätta 
rengöring och speciellt med vatten är ett sådant syfte. Här gäller det att genom lämplig ytbe
handling åstadkomma ett effektivt och helst permanent fuktskydd, som även kommer att 
skydda golvet under klimatpåverkan. 
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Ett annat syfte är av estetisk- eller designkaraktär d v s att färgstabilisera eller färgförändra 
golvet. Färgstabilisering sker mot UV-ljus, som bidrar till att oskyddat trä gulnar och mörk
nar. Färgstabilisering kan t ex ske med hjälp av vitpigmenterat lut eller genom lacksystem 
innehållande ett UV-skydd. Färgförändring eller färgsättning utförs på olika sätt t ex genom 
betsning, värmebehandling, impregnering eller genom pigmenterade lacksystem. 

Ytbehandlingen utförs antingen vid fabrik eller på plats efter läggning. Var ytbehandlingen 
sker beror på flera faktorer som till stor del styrs av marknaden, tillverkarens service- och 
garantiåtaganden, kundens eget kunnande och förmåga att göra ytbehandlingen självt samt 
vilken typ av ytbehandling kunden önskar eller föreskrivs av beställaren t ex vid offentlig 
upphandling. 

För båda alternativen gäller att använda eller rekommendera miljövänliga ytbehandlingspro
dukter. För massiva trägolv av ftiru och gran lämpar sig ytbehandlingssystem som bygger på 
kombinationen lut plus såpa, lut plus olja eller vax. Filmbildande lacker är mindre lämpade 
p g a mjukheten i trämaterialet samt en nödvändigtvis större arbetsinsats speciellt när det 
gäller golvslipning vid renovering av golvytorna. 

Lut används för att minska de färgskillnader hos furuvirke mellan käm- och splintved som 
uppstår redan efter en kort tid efter inläggning. Hos granvirke förhindrar en lutbehandling en 
senare färgskiftning till gult. Lut framkallar även intrycket av en åldrad träyta vilket kan jäm
föras med gammaldags obehandlade skurgolv. 

Tillverkare av lut argumenterar för att en lutbehandling följd av en behandling med såpa hård-
gör golvytorna speciellt av ftaruvirke. Detta påstående har inte bekräftats av genomförda tester 
enligt Brinell-metoden. 

Olja med eller utan vitt pigment som UV-skydd och olika typer av vax används för att skydda 
golvet mot inträngning av smuts. 

Ytbehandling vid fabrik utförs antingen som en för- eller färdigbehandling. Med förbehand
ling menas t ex en lutbehandling eller annan färgsättning. Tillämpas förbehandling vid fabrik 
utförs sedan på plats en slutbehandling efter läggning. Vid färgsättning bör även golvbräder-
nas kanter behandlas. Detta för att förhindra färgskillnader mellan kanter och flatsida när 
bräderna krymper och springor mellan bräderna uppstår. 

Vid ytbehandling vid fabrik tillämpas antingen ett s k enstycksförfarande eller ett s k fler-
stycksförfarande. Enstycksförfarande innebär att enbart ett stycke (bräda) i taget ytbehandlas. 
Detta sker p g a kravet på en hög produktivitet med relativt höga matningshastigheter upp ti l l 
100 m/min. Applicering av ytbehandlingsvätskor sker härvid genom sprutning alternativt 
vakuumapplicering (sköljning). Efterföljande torkning görs lämpligast i kontinuerliga etage
torkar. 

Vid tillämpningen av flerstycksförfarandet ytbehandlas flera bräder samtidigt i en sats. Sats
bredden är i regel ca 1.000 mm eller 5 stycken bräder vid en nominell bredd på 200 mm. 
Härvid kan matningshastigheten sänkas avsevärt till t ex 20 m/min för att ändå uppnå samma 
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produktivitet som vid en enstycksbehandling. Vid satsvis behandling sker appliceringen av 
vätskor genom sprutning, valsning eller ridåbegjutning. Val av torkningsmetoden styrs av de 
vätsketyper som används. Vatten och vanliga lösningsmedelsbaserade system torkas konti
nuerligt i varmluftstorkar eller s k IR-(infraröd) torkar. Torktemperatur och våglängd (IR) an
passas till ytbehandlingsmedlet. UV-baserade lösningsmedelsfria lacksystem torkas i speciella 
UV-ugnar. 

Efter torkning och vid behov redan efter första påläggning bör en eventuellt förekommande 
fiberresning avlägsnas. Beroende på omfattningen kan detta ske antingen genom slipning eller 
borstning. Därefter rengörs de bearbetade ytorna på nytt. Tilläggas kan att antalet ytbehand
lingsomgångar är beroende av typen av ytbehandlingsmedel samt kravet på ytbehandlingens 
kvalitet t ex tålighet mot vätskespill. 

7.2 Produktdesign 

I den funktionstekniska produktdesignen ingår val av bredd- och tjockleksdimension, val av 
rätsida och årsringsorientering och utformning av undersida. Ur funktionsynpunkt kan följan
de rekommenderas: 

- Smala bräder 
- Tjocka bräder 
- Bräder med "märgfri" märgsida som rätsida 
- Bräder med stående årsringar (årsringsvinkel 60° - 90°) 
- Bräder med årsringsvinkel mellan 30° och 60° 
- Bräder med spårprofil på baksidan 

Smala bräder 

Smala bräder (mindre än 125 mm breda) är mindre känsliga för formförändringar i samband 
med krympningen. Genom att breddkrympningen i millimeter blir mindre hos smala bräder, 
blir även springan mella två bräder mindre och därmed mindre synlig. Kupning som sådan 
samt följdverkningar därav förblir måttliga. 

Tjocka bräder 

Bräder med tjocklek 21, 24 och 27 mm kännetecknas av en större formstabilitet än tunnare, 
18 mm och lägre. Tjockare bräder i sig är mer rörelsetröga genom en större fuktupptagnings-
och avgivningskapacitet under kortare tid. Läggning och infästning antingen med spik, skruv 
eller flytande läggning med limning kant i kant underlättas när kantsidorna och kantprofilerna 
är kraftiga. 
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Märgsida som rätsida 

Som golvbrädans rätsida eller brukssida rekommenderas den märgfria märgsidan. Märgsidan 
föredras p g a att en eventuell kupning, förorsakat av ett torrare rumsklimat, sker åt "rätt" håll 
d v s konvext. En konvex kupning innebär att springan mella två bräder sluts till istället för att 
öppnas vilket sker när splintsidan används som rätsida. 

Märgsidan är med hänsyn till virkeskvaliteten inte alltid den bästa sidan. Således kan kvistar
na vara något större men även friskare jämfört med kvistarna på splintsidan. Delaminering i 
årsringen mellan vår- och höstved kan också förekomma, vilket beror på olika faktorer som 
bl a bearbetning. Denna typ av skada är dock sällsynt och upplevs inte som funktionshinder. 
Den ofta högre kämvedsandelen på märgsidan hos furuvirke ökar även ythårdheten. 

Bräder med stående årsringar 

Bräder med stående årsringar d v s enligt definitionen med en årsringsvinkel större än 60° 
rekommmenderas när höga krav ställs på tätheten mellan bräderna. Som rätsida rekommende
ras den ur kvalitetssynpunkt bättre sidan. Golvbräder med stående årsringar eller "rifts" kan 
limmas kant i kant vid flytande läggning utan att synliga springor mellan brädema uppstår 
senare under brukstiden. P g a att bräder med stående årsringar ofta är smala kan man också 
sammanfoga dessa genom kant i kant limning till prefabricerade lätthanterliga skivor. Skivor
na får samma utseende som skiktlimmade parkettbräder. Den ur funktionssynpunkt största 
fördelen ligger i de små fuktbetingade rörelser som genom rörelsema till största del sker i ra-
diell riktning. Bräder med stående årsringar kan kvalitetsmässigt påverkas av hom- eller blad
kvistar som ofta är genomskurna. För att kunna öka kvaliteten och därmed även värdet kan 
kvalitetsnedsättande kvistar tas bort genom kapning. Dessa nedkapade bräder kan med tbrdel 
användas som massiv långstavparkett med ändspont eller fingerskarvade och i sidled samman-
limmade som golvskivor. 

Bräder med årsringsvinkel mellan 30° och 60° ("halvrifts ") 

Denna typ av bräder reagerar kraftigare på klimatändringar genom större fuktbetingade rörel
ser. För att minska effekten av dessa rörelser rekommenderas här märgsidan som rätsida, se 
figur 6 A. Beskrivna bräder har i regel runda eller ovala kvistar. Kärnandelen är i regel mindre 
jämtort med bräder med stående årsringar. Limning kant i kant vid flytande läggning kan 
tillämpas för halvrifts men rekommenderas inte för bräder med en årsringsvinkel mindre än 
30°. 

Bräder med spårprofil på baksidan 

Spårfräsning rekommenderas på golvbräders baksida. Frästa spår eller not har till uppgift att 
minska spänningar i virket, dämpa effekten av kupning vid fuktavgivning, göra brädema mera 
formbara och plana vid läggning och infästning samt att förebygga knarr. Som spårdjup re-
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kommenderas ca 40% av brädtjockleken. Antalet spår bör minst vara tre stycken vid bredd-
mått understigande 100 mm. Vid större bredd fräses fem stycken och vid ett breddmått över 
175 mm sju stycken spår 151. 

Tillverkare av massiva trägolv minskar ofta spårdjupet med hänvisning till störande effekter i 
samband med ändspontning. Vid det rekommenderade spårdjupet anses dessa djupa spår 
försvaga not och Qäder i ändträet p g a av en partiell genomskärning. Genomskärningen fram
kallar dock enbart en estetisk effekt och inte någon funktionsförsämring. Spårfräsning bör ske 
med samma finishkrav som för övriga delar av brädan. V-formade spår eller raka spår med 
rundprofil i spårbotten rekommenderas. 

7.3 Läggning av golvbräder 

Massiva golvbräder har traditionsenligt tidigare direkt lagts på träbjälklag eller på reglar. På 
senare tid har nya läggningsmetoder presenterats som flytande läggning. Genom nya bygg
nadstekniska lösningar med gjutna betongplattor eller konstruktioner med bärande undergolv 
har nya förutsättningar skapats. I flera småhus finns dessutom allt oftare golv- eller takvärme
system. För att kunna möta dessa nya förutsättningar krävs en översyn av läggningsmetoder 
och anvisningar. 

I föreliggande rapport kommer inte färdiga lösningar att presenteras. I stället ges enbart några 
generella rekommendationer. För att fastställa tidsenliga läggningsanvisningar föreslås att 
golvträtillverkare, distributionsföretag, golventrepenörer, byggföretag. Träinformation och 
Trätek i samråd bildar ett råd med uppgift att genomföra framtagning av nya läggningsinstruk
tioner. 

Läggning på reglar - generella rekommendationer 

Följande rekommendationer ges: 

• Använd spänningsfritt kammartorkat virke med fuktkvotnivå enligt CEN-förslag. Fuktkvot 
9% för permanent uppvärmda bostäder. 

• Nylagda reglar: samma krav som punkt 1. 
Tjocklek på reglar: minst 40 mm, reglar bör läggas på ett ljuddämpande underlag, och om 
möjligt förankras. Avstånd mellan reglar c/c 600 mm. Längdskarvning skall ske över reg
lar när icke ändspontade bräder används. 

• Reglar på nygjuten betongplatta: kontrollera fukthalten i betongen noga, använd alltid 
fuktspärr. 

• Läggning med expansionspringor mot väggar parallellt brädemas längdriktning. 
Springbredd: ca 10 mm mot vägg i permanent och icke permanent uppvärmda rum. 
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• Första brädan läggs med notsidan mot väggen. Använd kilar eller avståndsklotsar för att 
klara springan. 

• Infästning med spik alternativt skruv. Dold spikning rekommenderas. Spikhuvuden skall 
försänkas med dom. Dold spikning åstadkoms genom snedspikning (på skrå) på fjäderns 
översida. Använd aldrig limning i kombination med spikning. 

• Massiva golvbräder kan också läggas på annat spikbart underlag än reglar. 

• För bättre ljudisolering kan hålrummen mellan reglar fyllas med isoleringsmaterial. 

Flytande läggning - generella rekommendationer 

• Använd spänningsfritt kammartorkat virke med fuktkvotsnivå enligt CEN-förslag. 
Fuktkvot 9% för permanent uppvärmda bostäder. 

• Smala bräder d v s 125 mm och mindre bör användas. Bräder med "liggande" årsringar är 
mindre lämpade och bör uteslutas. 

• Använd helst endast raka bräder utan kantkrok. Bräder med större kantkrok försvårar lägg
ningen med öppna fogar som följd. 

• Använd fuktspärr vid läggning direkt på betongplatta. 

• Alla typer av underlag skall vara jämna och plana. Använd gärna korksmulepapp eller 
annat material med liknande egenskaper som läggningsunderlag. 

• Läggning skall ske med expansionsspringor mot väggar. Storleken på springor bör vara 
10 mm per meter golvbredd mot vardera vägg. 

• Flytande massiva golvbräder skall limmas kant i kant även vid ändarna. För limningen 
rekommenderas ett snabbtorkande (härdande) PVAc-lim. 

• Limpåföring bör ske i not och på en eller båda sidor. Sammanfogningen bör ske snabbt 
därefter. Vid hopslagningen används slagklots. Efter hopslagning bör limtvingar i spe
cialutförande användas. 

Andra läggningsmetoder 

Trätek har i tidigare rapporter 161,11U /8/ beskrivit alternativa läggningsmetoder för massiva 
golvbräder och massiva golvskivor. Dessa metoder förenar både kant i kant-limning och in
fästning mot underlag i ett. När det gäller "glidgolvmetoden" kan följande konstateras. 

Våren 1987 installerades ett provgolv av glidgolvtyp i ett av Träteks kontor. Vid en besiktning 
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av denna golvyta våren 1995 d v s 8 år efter inläggningen konstaterades att golvplattan var i 
perfekt och oförändrat tillstånd. Öppna fogar eller springor mellan de hoplimmade brädema 
fanns inte. Knarr, svikt eller andra fel kunde inte heller observeras. För vissa massiva trägolv
produkter som stavar eller plank av lövträ rekommenderas läggning med klämmer alternativt 
läggning i en fastmassa (lim). 

7.4 Produktutveckling 

Att ytterligare förbättra funktionsegenskapema hos massiva trägolv av ftiru och gran anses av 
marknadsskäl vara angeläget. Marknaden önskar främst hårdare ytor och mindre ftiktbetinga-
de rörelser. På sikt borde tillverkarna möta dessa önskemål. 

7.4.1 Förbättring av ythårdhet 

En varaktig och djupverkande förbättring av ythårdheten hos massiva trägolvbräder av furu 
och gran är kostnadskrävande. En mindre ökning av ythårdheten kan däremot åstadkommas 
på mekaniskt sätt utan att trämaterialet behöver manipuleras kemiskt. Detta möjliggörs såsom 
tidigare beskrivits genom att virke väljs med speciella egenskaper såsom: 

- Stående årsringar 
- Täta årsringar 
- Hög andel höstved i årsringen 

Den ökning av hårdheten som åstadkoms på så sätt kan uppgå fill ca 30%. En ökning av yt
hårdheten dämtöver kan åstadkommas genom antingen enbart kemisk eller mekanisk/kemisk 
behandling. 

Vid enbart kemisk behandling impregneras virket med vätskor som fyller cellernas hålrum. 
Impregneringen utförs vanligen genom tryck - vakuumbehandling i en tryckcylinder. Genom 
lämplig efterbehandling t ex genom värme härdas "plasterna" och hårdheten ökar. Densitets
ökning genom komprimering är en annan beprövad metod för att öka ythårdheten. Metoden 
fungerar dock enbart när komprimeringen kan "låsas". En metod är kemisk låsning som åstad
koms genom att trämaterialet impregneras före komprimeringen för att sedan låsas i kompri
merat tillstånd. Förbättringen av ythårdheten genom kemisk behandling kan uppgå till det 
dubbla och mer. Beaktas bör dock i samband med impregneringen att såväl furu (kärnved) 
som gran är svåra att behandla. 

7.4.2 Förbättring av dimensionsstabilitet 

För förbättring av dimensionsstabiliteten finns olika angreppssätt. Användning av kemikalier 
som begränsar eller förhindrar fuktrörelser är en metod. En annan möjlighet är även här meka
niska åtgärder. 
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Kemisk dimensionsstabilisering 

För att kunna åstadkomma en varaktig förbättring av dimensionstabiliteten förutsätts att kemi
kalier kan låsas mot vedsubstansen. I samband med skydd av massivt virke sker detta lämpli
gast genom impregnering följd av en seperat låsning. Låsning åstadkoms genom olika härd-
ningsoperationer och även genom tillförsel av värme. Kemisk behandling tor såväl ökad 
dimensionsstabilitet som ökad ythårdhet är i regel mycket kostnadskrävande och idag ekono
miskt svår att försvara. 

Mekanisk dimensionsstab il isering 

Vid en mekanisk dimensionsstabilisering eftersträvas en "homogenisering" av trämaterial. 
Homogeniseringen syftar till att t ex genom en mekanisk bruten struktur (klyvning) och åter-
sammanfogning med lim åstadkomma materialsymmetriska strukturer som främjar en större 
dimensionsstabilitet. 

Genom klyvning på låg- och högkant av breda bräder t i l l smala stavar och efterföljande hop
limning av dessa stavar lösgörs de inbyggda spänningama som alltid finns i ett bredare vir
kesstycke. Spänningarna härrör från de olika årsringsvinklar som förekommer i ett och samma 
virkesstycke. Vid klyvning kan dessutom vissa valda årsringsvinklar eftersträvas. Vid lim
ningen i sidled bör även en gammal hantverksregel beaktas som lyder "kärna till kärna och 
splint till splint". 

En annan metod utgörs av klyvning och hoplimning i tjockleksriktning (horisontala limfogar). 
Med denna metod bevaras karaktären och de estetiska effekterna av breda golvbräder. Även 
här rekommenderas sammanfogning enligt traditionella metoder. Vid tjockleksklyvning re
kommenderas följande tillverkningsaltemativ: Våtklyvning eller torrklyvning. 

Våtklyvning utförs i direkt anslutning till råsortering. Metoden används med fördel upp till en 
virkestjocklek på 10 mm. Vid råsorteringen avskiljs virkesstycken som inte motsvarar ställda 
kvalitetskrav. Övriga godkända plank förs via en basningsstation till en spånfri klyvnings
maskin. Klyvning bör sker från kärna till splint. Efter klyvning märks förslagsvis klyvbrädans 
märgsida som brukssida. Virket ströläggs och kammartorkas. Se även 4.2.1 Torkningsaltema-
tiv A2. Efter torkningen slipegaliseras limningssidan (splintsidan) vid behov. Eftersträvas bör 
att alltid limma två klyvbräder i samma ordningsföljd som vid klyvningen (syskonbitar). Detta 
för att få limmade golvbräder av samma struktur. 

Vid torrklyvning torkas det sågade och försorterade virket enligt 4.2.1 Torkningsaltemativ 
A l . Konditionering och fuktkvotsutjämning är här av särskilt stor betydelse. Torrklyvningen 
kan utföras enligt olika koncept. Klyvning på högkant i bandklyvsåg är ett sätt. Vid klyvtjock
lekar mindre än 7 mm och vid lägre kapacitetskrav kan även tunnsnittsramsågen användas. 
Klyvning med mötande klingor i anslutning till dimensionshyvling kan även komma i fråga. 
Identifiering av märg- eller limningsida samt märkning av sammanhörande klyvbräder utförs 
även här. I samband med märkning kan även en slutlig kvalitetskontroll genom automatsorte
ring utföras. 
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Limning med inåtliggande limfog (splintsida mot splintsida) enligt figur 5 påverkar dimen
sionsstabiliteten positivt och förhindrar speciellt uppkomsten av kupning. Ett ytterligare bättre 
resultat erhålls när två intilliggande virkesstycken (syskonbitar) kan sammanfogas. 

Figur 5. Limning splintsida mot splintsida. 

Spårfrästa limningsytor förväntas ge en ytterligare förbättring av dimensionsstabiliteten. När 
spår används kommer dessa att delvis bryta årsringsstrukturen och därmed kunna eliminera de 
negativa effekter som olika årsringsvinklar medför i en och samma bräda. 

Sättet att genom klyvning och återsammanfogning i tjockleksriktning åstadkomma bättre 
dimensionsstabilitet innebär ökade tillverkningskostnader. Dessa tillkommande kostnader 
utgörs av högre virkeskostnader genom spånförluster vid klyvning med spångivande verktyg 
samt högre hanterings- och bearbetningskostnader for limning. Samtidigt bör genom påvis
bara egenskapsförbättringar ett högre försäljningspris vara motiverat. 
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8. L I T T E R A T U R 

IM CEN Arbetsdokument 175. 335. 01 (93-11-07), ändrat version (95-05-31) 
SOLID SOFTWOOD FLOORING BOARDS 

121 Svensk Standard SS 23 18 13 
Hyvlat virke, SPONTAT VIRKE. MÅTT 

73/ Svensk Standard SS 23 27 40 
Trävaror - Sågat och hyvlat virke av barrträ - fuktkvot 

/4/ BST Byggstardiseringen BST 118 Utgåva 4 (91-01-01) 

75/ Bliimer, H. Hyvlingsteknik - Spårfräsning på baksidan av breda bräder 
STFI-meddelande serie A nr 625 

161 Blumer, H. 
Masssiva trägolv - Ett idéprojekt från råvara till konsument - Förutsättningar och inledande 
undersökningar. Trätek rapport P 8708048 

77/ Blumer, H. 
Massiva trägolv - Ett idéprojekt från råvara till konsument 

Del 2 Glidgolv - funktionstester och industriell framställning. Trätek rapport P 8808056 

787 Blumer, H. 

Några tillämpningar av 3-metoden vid framställning av sågade trävaror och förädlade träpro
dukter. Trätek rapport P 9005019 
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