
Jan Ekstedt, Katarina Nordman-Edberg 

Ändträbehandling av trävirke 

End Grain Seeding of Wood 

Trätek 



Jan Ekstedt, Katarina Nordman-Edberg 

ÄNDTRÄBEHANDLING AV TRÄVIRKE 

End grain sealing of wood 

Trätek, Rapport I 9310054 

ISSN 1102- 1071 
ISRN TRÄTEK - R - - 93/054 - - SE 

Nyckelord 

end grain sealing 
linseed oil 
moisture absorption 
preservatives 
stand oil 
water repellents 

Stockholm oktober 1993 



Rapporter från Trätek — Institutet för träteknisk 
forskning — är kompletta sammanställningar av 
forskningsresultat eller översikter, utvecklingar 
och studier. Publicerade rapporter betecknas med 
I eller P och numreras tillsammans med alla ut
gåvor från Trätek i löpande följd. 

Citat tillätes om källan anges. 

Reports issued by the Swedish Institute for Wood 
Techtwlogy Research comprise complete accounts 
for research results, or summaries, surveys and 
studies. Published reports bear the designation I or 
P and are numbered in consecutive order lot^ether 
with all the other publications from the Institute. 

Extracts from the text may be reproduced provided 
the source is acknowledged. 

Trätek — Institutet för träteknisk forskning — be
tjänar de fem industrigrenarna sågverk, trämanu
faktur (snickeri-, trähus-, möbel- och övrig träför-
ädlande industri), träfibers k i vor. spånskivor och ply
wood. Ett avtal om forskning och utveckling mellan 
industrin och Nutek utgör grunden för verksamheten 
som utförs med egna. samverkande och externa re
surser. Trätek har forskning.senheter i Stockholm. 
Jönköping och Skellefteå. 

The Swedish Institute for Wood Technoloi^y Re
search ser\es the five branches of the mdustrv: 
sawmills, manufacturing {joinerx. wooden hous
es, furniture and other woodworking plants), fibre 
board, particle board and plywood. A research 
and development agreement between the industry and 
the Swedish National Board for Industrial and 
Technical Development forms the basis for the 
Institute s activities. The Institute utilises its own 
resources as well as those of its collaborators and 
other outside bodies. Our research units are located 
in Stockholm. Jönköping and Skellefteå. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Sid 

SAMMANFATTNING 3 

INLEDNING 4 

UNDERSÖKNINGENS SYFTE 4 

UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 4 

BAKGRUND 5 

PROVMATERIAL 

Trämaterialet 7 

Provmaterialet till Momem A 7 

System för ändträbehandling 9 

METODER 10 
Undersökning av uppfuktning och uttorkning genom vägning 10 

Undersökning av uppfuktning och uttorkning med hjälp av datortomografi 11 

RESULTAT OCH DISKUSSION 12 
A. Undersökning av vattenupptagningen genom ändträ som behandlats med 12 

olika produkter 

Kokt linolja 13 

Standoljor 17 

Penetrerande, kommersiella, oljor 22 

Filmbildande färger 24 

B. Undersökning av vattenupptagningen via ändträ med hjälp av datortomografi 28 

SLUTSATSER 30 

SUMMARY 31 

LITTERATURREFERENSER 32 

BILAGA 35 



SAMMANFATTNING 

Syftet med projektet har varit att undersöka olika kemikaliers och produkters effektivitet 
för ändträgrundning. 

Projektet har studerat olika typer av linoljor, grundningsoljor samt filmbildande produkter. 

Studien har visat att linoljan har god initial effekt men att effekten avtar med upprepade 
uppfuktnings- och uttorkningscykler. Standoljor är en typ av värmebehandlade linoljor 
med större molekyler än den rena linoljan. De standoljor som har låg molekylvikt (låg 
viskositet) har bättre vattenavvisande effekt (WR-effekt) än standoljor med hög molekyl
vikt (hög viskositet). Däremot försämras inte WR-effekten i någon nämnvärd grad efter 
upprepade uppfuktnings- och uttorkningscykler som fallet är med linoljan. 

I undersökningen har två typer av penetrerande oljor sUiderats , "Extrem Träolja", som 
består av ett ämne med fungicid effekt och ett paraffinvax löst i lacknafta samt "Impregne
rande grundningsolja", som består av en animalisk olja löst i lacknafta. 

I jämförelse mellan "Extrem Träolja" och "Impregnerande grundningsolja" visade 
"Extrem Träolja" väsentligt bättre WR-effekt. 

Fyra filmbildande produkter har testats. Av dessa uppvisade den lösningsmedelsburna 
alkydoljegrundfärgen mycket god WR-effekt, även efter 14 cyklers uppfuktning och ut-
torkning. Intressant att notera är att både den vattenburna alkydemulsionsfärgen och den 
vattenburna akrylatfärgen uppvisade bättre WR-effekt ( = mindre vattenupptagning) efter 
14 cyklers uppfuktning och uttorkning än efter den första cykeln. Detta tyder på att dessa 
testfärger med tiden blev mindre permeabla. 
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INLEDNING 

Föreliggande arbete har finansierats av Träteks ramprogram, Sågverkens Forskningsstiftel
se samt Statens Råd för Byggnadsforskning (BFR). 

Ett stort tack riktas till Owe Lindgren och Stig Grundberg vid Trätek, Skellefteå. Owe 
Lindgren har utfört det praktiska tomograferingsarbetet och Stig Grundberg har utvecklat 
bildanalysprogrammet för bearbetning av datortomografibilderna. 

UNDERSÖKNINGENS S Y F T E 

Undersökningens syfte har varit att undersöka olika kemikaliers och produkters effektivitet 
för att förhindra inträngning av vatten genom ändytorna i trä. Avsikten har varit att ge 
underlag för utveckling av effektiva ändträgrundningssystem. 

UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 

Föreliggande undersökning består av två delar: 

A. Undersökning av vattenupptagningen genom ändträ som behandlats med olika pro
dukter. Laboratoriestudier. 

B. Undersökning av vattenupptagningen genom ändträ med hjälp av datortomografi. 



BAKGRUND 

Trä är ett anisotropt material, vilket innebär att egenskaperna inte är lika i alla riktningar. 
En sådan egenskap är vattenuppsugning in i en träbit. Vattenuppsugningen är betydligt 
större längs fiberriktningen än tvärs fiberriktningen. Förhållandet är ungefär 20:2:1 i 
longitudinell ( = fiberriktning):tangentiell:radiell riktning. 

På utomhusfasader av trä kan konstateras att i många fall sker en stor del av rötskadoma i 
områden nära ändträ (Hjort, 1989). De vanligaste områdena är ändträet nertill på panel
brädorna, vid swmskarvar och vid för långt islagna spikar. 

Figur 1. Vanliga områden för rötangrepp. 

Figure 1. Common sites for fungal attack on exterior wood panels. 

Lindgren (1991) har med hjälp av datorlomografi studerat fukt- och vatteninträngning i 
trämaterial. Han konstaterar att fuktfördelningen inte helt överensstämmer med vad man 
kan förvänta sig teoretisk ur t ex Ficks lagar. 

Miller och Boxall (1984) har konstaterat att karmbottenstycken som ändträgrundats men ej 
ytbehandlats på flatsidorna uppvisade lägre fuktkvoter vid utomhusexponering än motsva
rande karmbottenstycken som ytbehandlats på flatsidorna men ej ändträgrundats. 

Schneider (1979) har med hjälp av svepelektronmikroskopi smderat inträngning av linolja i 
trä. Han konstaterar att i trä som behandlats med en lösning av 5 % linolja i koltetraklorid 
kunde ingen f r i linolja spåras i lumen ( = vedcellens hålighet). Om däremot träet behand-



lades med linoljelösningar med högre halt av linolja än 7 % kunde fria linoljedroppar 
upptäckas i lumen. Dessutom var denna linolja inte jämnt fördelad över lumenytan utan 
förelåg som droppar. 

Schneider och Sharp (1982) har studerat upptagning av linolja längs fibrerna i white 
spruce, Picea glauca. Man fann att upptagningen, som funktion av upptagningstiden, var 
karaktäriserad av tre olika tidsnivåer (timmar, dagar, tiotals dagar), var och en med sin 
upptagningsjämvikt. 

Tidsnivån timmar är associerad med upptagning längs mikrosprickor i träet. 

Tidsnivån dagar är associerad med lumenkapillaritet i vedceller som är skadade vid tork
ning eller har delvis öppna ringporer. 

Tidsnivån tiotals dagar är associerad med lumenkapillaritet i mindre permeabla vedceller. 

Upptagning med tidsnivån timmar står för 5-10 % av den totala upptagningen medan upp
tagning med tidsnivån dagar respektive tiotals dagar står för 30-40 % respektive 60 7o av 
den totala upptagningen. 

Olika typer av medel för ändträbehandling har sUiderats av olika forskare. En mängd olika 
patent har också tagits fram. 

Lawther et al (1992) har studerat olika hydrofoba derivat av cellulosa, både i lösning och 
som dispersion, och undersökt deras förmåga för ändträförsegling. Man undersökte även 
ett antal estrar (Co - C,8 sidokedja) av hydroxypropylcellulosa. Man fann att stearoyl-es-
tern av hydroxypropylcellulosa var utomordentlig effektiv som ändträförsegling. Man 
konstaterade att hydrofila polymerer som bildar starka filmer ur lösning eller dispersion 
uppvisar bättre ändträförseglingseffekt i jämförelse med material som endast ger hydrofo-
bisk effekt. 



PROVMATERIAL 

Trämaterialet 

Träråvaran till projektet bestod av tre furuträd (Pinus silvestris) och tre granträd {Picea 
abies). Växtplatsen låg i Västerljung, cirka 80 km söder om Stockholm. Beståndets ålder 
var cirka 80 år. 

Trots att gran i allmänhet används som panelvirke i Sverige användes både furusplint och 
gran i denna undersökning. Furusplint uppvisar normalt snabbare fuktupptagning än gran. 
Av detta skäl valdes furusplint för att få ett snabbare utslag på de olika systemens fukt
mekaniska egenskaper. 

Avverkning skedde i april månad under överinseende av personal från Trätek. Av varje 
stam kapades fyra stockar om cirka 2,5 meters längd. Tillsågningen av brädor gjordes 
enligt Träteks anvisningar fyra dygn efter avverkningen. Endast brädor av splintved ut
sågades. 

Torkning av brädorna utfördes i en tvärcirkulationstork vid ASSIs anläggning i Skinn-
skatteberg av erfaren virkestorkare enligt anvisat torkprogram från Trätek. Torkningen in
leddes fyra dygn efter sågning. Slutfuktkvot 12 % uppnåddes efter sju dygns torkning. 

Provmaterialet till Moment A 

Provkropparna bestod av dels furusplint dels gransplint. Provkropparnas storlek var 
4 X 4 X 20 cm. 

Provkropparnas densitet vid 12 % fuktkvot framgår av figur 2. För gran var medelvärdet 
432 kg/m^ med en standardavvikelse på 14,5 kg/m\ För furu var motsvarande värden 
571 kg/m^ respektive 30,1 kg/m-\ 



: Öran/Spruce 

Antal/ 
Number 12 Furu/Pine: 

400 450 500 550 600 650 700 
Densitet 

Figur 2. Densitetsfördelning för provbitarna i undersökningen. 64 st furu- respektive 
granbitar. 

Figure 2. Density-distribution for the woodblocks in the study. 64 pieces of pine and 
spruce respectively. 

Samtliga provkroppar konditionerades i konditioneringsrum på Trätek, Stockholm. Kondi
tioneringen utfördes vid 20°C och vid 65 % relativ fuktighet. Konditioneringsbetingelser-
na gav en fuktkvot i panelerna på ca 12 %. 

En ändyta på varje provbit behandlades med respektive behandling. Den andra ändytan 
lämnades obehandlad. Provkroppens tangentiella och radiella ytor målades med en lös
ningsmedelsburen alkydfärg. 
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System för ändträbehandling 

Tio olika produkter testades. I Bilaga 1 redovisas de testade produktemas komposition och 
fysikaliska egenskaper. 

A. Penetrerande system 

Linolja löst i terpentin 

Alcro Impregnerande grundningsolja (lösningsmedelsburen) ("Alcro IGO") 

Linstandolja (viskositet 20 cP) löst i terpentin 

Linstandolja (viskositet 45 cP) löst i terpentin 

Linstandolja (viskositet 90 cP) löst i terpentin 

Alcro Extrem Träolja (lösningsmedelsburen) 

B. Filmbildande system 

Akrylatfärg, vattenburen (tillverkad av Nordiskt Institut för Färgforskning) ("NIF-
Akrylat") 

Alkydemulsionsfärg (Beckers Care Panelgrund) ("Beckers Care") 

Alkydfärg, lösningsmedelsburen (Alcro utomhusgrundfärg) ("Alcro UGF") 

Aluminiumpigmenterad alkydgrundfärg, lösningsmedelsburen (ICI Wood Primer) 
("ICI AWP") 

Linstandoljorna som användes hade olika viskositet. Detta beror på att molekylstorleksför-
delningen är olika. Ju högre molekylstorlek på linstandoljan desto högre viskositet. 

För linolja och linstandolja testades lösningar med olika koncentrationer av oljorna i ter
pentin. 
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METODER 

Undersökning av uppfuktning och uttorkning genom vägning 

Uppfuktnings- och uttorkningsmoment 

Under uppfuktningsmomentet ställdes provkropparna med den ändträbehandlade ytan mot 
en Wettex-duk som ständigt hölls fuktad (figur 3). 

'Ä / ~Ä 

Wettex-duk 

Figur 3. Tesmtrustning för uppfuktning av ändträ. 

Figure 3. Equipment for water uptake through the end-grain. 

Provkropparna vägdes före uppfuktningsmomentet samt efter olika tider, en, tre respektive 
fem timmar, efter uppfuktningens början. 

Efter uppfuktningsmomentet torkades provkropparna i laboratoriemiljö. 

En uppfuktning och efterföljande uttorkning bildade en cykel. Provningen bestod av 
14 cykler. 

I rapporten redovisas upptagningen av vatten genom ändträ för de testade behandlingarna 
efter l:a och 14:e cykeln. Upptagningen är redovisad som upptagen mängd vatten uttryckt 
i gram. Givna upptagningsmängder är medelvärdet av vattenupptagningen i fyra provkrop
par med lika behandling. 
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Undersökning av uppfuktning och uttorkning med hjälp av 
datortomografi 

Datortomografi 

Lindberg et al (1990) har visat att man med datortomografi kan mäta fuktkvoter i träma
terial. Metoden bygger på att man mäter röntgenabsorptionen i trämaterialet och med hjälp 
av matematiska metoder översätter signalerna till en kartbild av fuktkvoterna i träet. Ge
nom att det existerar ett linjärt samband mellan röntgenabsorptionen och densiteten, samt 
att det, för en enskild träbit, existerar ett linjärt samband mellan densiteten och fuktkvoten 
så erhåller man ett linjärt samband mellan röntgenabsorptionen och fuktkvoten i små vo
lymelement. 

Datortomografering av provkropparna har utförts på en datortomograf (General Electric 
9800 Quick) vid Skellefteå sjukhus röntgenavdelning. 

Bildanalys av datortomografimätningarna har utförts i datortomografens dator, i Träteks 
bildanalyssystem Teragon 4000 samt i bildbehandlingsprogram i PC. 

Figur 4 visar ett längdsnitt genom en provkropp. Man ser tydligt årsringarna som mörka 
respektive ljusa linjer i bilden. Detta beror på olika röntgenabsorption i vår- respektive 
sommarveden, beroende på olika densiteter. Med datorns hjälp kan man beräkna röntgen-
medelabsorptionen för en godtycklig area i tvärsnittet. 

Figur 4. Röntgenbild av ett längdsnitt genom en provkropp. 

Figure 4. X-ray picture of a cross section of a wood piece. 

På grund av den höga kostnaden för datortomografimätningarna och efterföljande utvärde
ring har endast vissa provkroppar i undersökningen datortomograferats. Urvalet gjordes 
med hänsyn till att de skulle representera de vanligast förekommande systemen. 

Bestämning av fuktfördelning med hjälp av bildanalys finns beskrivet i bl a Ekstedt 
(1992). 
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RESULTAT OCH DISKUSSION 

A. Undersökning av vattenupptagningen genom ändträ som 
behandlats med olika produkter 

Vattenupptagningen genom ändträ har smderats med tekniken beskriven under Metoder på 
sid 10. 

Figur 5 redovisar, sammanfattningsvis, upptagen mängd vatten genom ändträet under den 
14:e uppfuktningscykeln för provkroppar av gran som behandlats med olika produkter. 
Mer detaljerad redovisning för de enskilda produkternas effekt finns längre fram i rappor
ten. 

Gran, cykel 14 

2,00 

1,50 t 

c 1,00 

Tid (h) 

Kokt linolja 5% 

Kokt linolja 40 % 

Extrem Träolja 

Alcro IGO 

Alcro UGF 

Beckers Care 

NIF akrylat 

ICI AWP 

Figur 5. Vattenupptagning genom ändträ för gran behandlat med olika medel för änd-
trägrundning. Förkortningar se sid 9. 

Figure 5. Water uptake through end grain in spruce treated with dijferent types of end 
grain sealants. Abbrev. see page 9. 

Man kan konstatera att de prover som tog upp mest vatten var de som var behandlade med 
utspädd linolja. 

Något bättre skydd fick man med produkterna Alcro Impregnerande grundolja och Alcro 
Fxtrem Träolja. 

Bäst resultat fick man med de filmbildande produkterna. Allra bäst resultat erhölls med 
Alcro Utomhusgrundfärg. 



13 

Kokt linolja 

Provbitar av furu och gran behandlades med kokt linolja löst i terpentin. Produkterna 
bestod av 5, 10, 20 och 40 % kokt linolja i terpentin. Varje provbit behandlades på änd-
träet med lika mängd av respektive produkt. 

Koncentrationens inverkan på vattenupptagningen 

I figur 6 och figur 7 är redovisat medelvärde och spridning för viktökningen efter 5 tim
mar i cykel 14 för de olika behandlingarna på furusplint respektive gran. 

Furu, efter 14 cykler 

2,50 

2.00 

O) 1,50 1,50 
c 
•O 1,00 
> 

0,50 

0,00 
Kokt linolja 5 % Kokt linolja 10 % Kokt linolja 20 % Kokt linolja 40 % 

Figur 6. Medelvärde och spridning för viktökning efter den 14:e uppfuktningscykeln för 
furusplint behandlad med olika koncentrationer av kokt linolja i terpentin. 

Figure 6. Mean value and standard deviation of weight increase after the 14th wetting 
cycle for pine sapwood treated with different concentrations of linseed oil in 
turpentine. 
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Gran, efter 14 cykler 

2,50 

2.00 

O) 
ra 1.50 _c 
'c 
i 1,00 

0,50 

0,00 
Kokt linolja 5 % Kokt linolja 10 % Kokt linolja 20 % Kokt linolja 40 % 

Figur 7. Medelvärde och spridning för viktökning efter den 14:e uppfuktningscykeln för 
gran behandlad med olika koncentrationer av kokt linolja i terpentin. 

Figure 7. Mean value and standard deviation of weight increase after the 14th wetting 
cycle for spruce treated with different concentrations of linseed oil in 
turpentine. 

Ur figur 6 och figur 7 kan man konstatera det förväntade resultatet, att en högre koncen
tration av linolja i produkten ger ett bättre skydd mot vattenupptagning. 

Vi kan också konstatera att spridningen i viktökningen är väsentligt större för furusplint-
proverna än för granproverna, speciellt vid låga koncentrationer av linolja. 
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Åldringens inverkan på produkternas fuktskyddande effekt 

Figur 8 och figur 9 visar viktökningen under l:a respektive 14:e uppfuktningscykeln för 
granproverna som behandlats med olika koncentrationer av linolja. 

Gran, cykel 1 

ö) 1.40 
? 1.20 
E 1,00 
S 0.80 
> 0,60 

Tid (h) 

Kokt linolja 5 % 

Kokt linolja 10 % 

• Kokt linolja 20 % 

Kokt linolja 40 % 

Figur 8. Vattenupptagning genom ändträ under den l:a uppfuktningscykeln för gran be
handlad med produkter med olika halt av linolja i terpentin. 

Figure 8. Water uptake through end grain during the 1st cycle for spruce treated with 
products containing different concentrations of linseed oil in wood turpentine. 

Gran, cykel 14 

- • — Kokt linolja 5 % 

- o — Kokt linolja 10 % 

- • — Kokt linolja 20 % 

Kokt linolja 40 % 

2.00 
1.80 
1,60 -

g 1,40 -
g» 1,20 -
c 1,00 
I 0,80 
> 0,60 t 

0.40 
0,20 I 
0,00 

Figur 9. Vattenupptagning genom ändträ under den 14:e uppfuktningscykeln för gran 
behandlad med produkter med olika halt av linolja i terpentin. 

Figure 9. Water uptake through end grain during the 14th wetting-cycle for spruce trea
ted with products containing different concentrations of linseed oil in wood 
turpentine. 

Tid (h) 
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Under den l:a uppfuktningscykeln är den skyddande effekten likartad, oberoende av be
handlingens koncentration. 

Efter 14:e cykeln (figur 9) framgår dock klart att produkter med högre koncentration av 
linolja behåller mer av sin vattenavvisande effekt längre än produkter med lägre koncen
tration av linolja. Dock kan konstateras att den skyddande effekten generellt avtar för 
samtliga produkter med antalet uppfuktnings- och uttorkningscykler. 
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Standoljor 

Provbitar av furu och gran behandlades med olika standoljor lösta i terpentin. Produkterna 
bestod av 5 respektive 20 % standolja av olika viskositet ( = olika molekylviktsfördelning) 
som lösts i terpentin. 

Koncentrationens inverkan på vattenupptagningen 

I figur 10 och figur 11 är redovisat medelvärde och spridning för viktökningen efter 
5 timmar i cykel 14 för de olika behandlingar på furusplint respektive gran. 

Furu, efter 14 cykler 

2.50 

2,00 

3 
^ 1 . 5 0 I 
c 
'c 
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> 
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20 P20 

% 

Standolja 
45 P 5 

% 

Standolja 
45 P 20 

% 

Standolja 
90 P 5 

% 

Standolja 
90 P20 

% 

Figur 10. Medelvärde och spridning för viktökning efter den 14:e uppfuktningscykeln för 
furusplint behandlad med standoljor i terpentin. 

Figure 10. Mean value and standard deviation of weight increase after the 14th wetting 
cycle for pine sapwood treated with stand oils in turpentine. 
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Gran, efter 14 cykler 
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Figur 11. Medelvärde och spridning för viktökning efter den 14:e uppfuktningscykeln för 
gran behandlad med standoljor i terpentin. 

Figure 11. Mean value and standard deviation of weight increase after the 14th wetting 
cycle for spruce treated with stand oils in turpentine. 

Man kan konstatera att en ökning av halten standolja i de använda produkterna från 5 % 
till 20 % generellt medförde en förbättring av fuktskyddet. Däremot kan man inte iaktta 
att en förändring i viskositeten ( = förändring i molekyl storlek) hade någon märkbar 
effekt, speciellt vid låg koncentration (5 %) . Vid koncentrationen 20 % får man en för
bättring av fuktskyddet vid användandet av standolja med låg molekylvikt i jämförelse 
med hög molekylvikt. 

Man kan också notera att spridningen i vattenupptagningen är av samma storleksordning 
för såväl furusplint som för gran. I förra avsnittet kunde konstateras att motsvarande 
spridning för linolja var betydligt mindre för gran än för furusplint. 
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Åldringens inverkan på produkternas fuktskyddande effekt 

Figur 12 till figur 15 visar viktökningen under l:a respektive 14:e uppfuktningscykeln för 
granproverna som behandlats med olika standoljor i terpentin. 

Gran, cykel 1 

S t a n d o l j a 2 0 P 5 % 

Standolja 45 P 5 % 

S t a n d o l j a 9 0 P 5 % 

2.00 -
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c 1.00 -

I 0,80 -

> 0.60 • 
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0.20 • 

0.00 

0 1 2 3 4 5 

Tid (h) 

Figur 12. Vattenupptagning genom ändträ under den l:a uppfuktningscykeln för gran be
handlad med standoljor med olika viskositet. (5 % standolja i terpentin.) 

Figure 12. Water uptake through end grain after 1st cycle for spruce treated with stand 
oils with different viscosities. (5 % stand oil in turpentine). 

Vid en jämförelse mellan figur 8 och figur 12 ser man att 5 % kokt linolja i terpentin ger 
en bättre vattenavvisande effekt än 5 % av olika standoljor i terpentin under den l:a upp
fuktningscykeln. 
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Figur 13. Vattenupptagning genom ändträ under den l:a uppfuktningscykeln för gran 
behandlade med standoljor med olika viskositet. (20 % standolja i terpentin.) 

Figure 13. Water uptake through end grain during the 1st wetting cycle for spruce treated 
with stand oils with different viscosities. (20 % stand oil in turpentine). 
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Figur 14. Vattenupptagning genom ändträ under den 14:e uppfuktningscykeln för gran 
behandlad med standoljor med olika viskositet. (5 % standolja i terpentin.) 

Figure 14. Water uptake through end grain during the 14th wetting cycle for spruce trea
ted with stand oils with different viscosities. (5 % stand oil in turpentine). 
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Figur 15. Vattenupptagning genom ändträ under den 14:e uppfuktningscykeln för gran 
behandlad med standoljor med olika viskositet. (20 % standolja i terpentin.) 

Figure 15. Water uptake through end grain during the 14th wetting cycle for spruce trea
ted with stand oils with different viscosities. (20 % stand oil in turpentine). 



21 

Vi kan konstatera att för gran gäller 

att vid en koncentration av 5 % linolja respektive standolja uppvisar linoljan ett bättre 
initialt fuktskydd, men efter 14:e cykeln visar standoljorna ett bättre fuktskydd 
( = bättre långtidseffekt). 

att vid en koncentration av 20 % linolja respektive standolja uppvisar linoljan och stand
oljorna ungefär samma fuktskydd, men efter 14:e cykeln visar standoljorna ett bättre 
fuktskydd ( = bättre långtidseffekt). 

att ju mindre molekylstorlek ( = lägre viskositet) standoljorna har ju bättre vattenavvisan
de effekt (figur 12-15). 

Det tredje konstaterandet är intressant såtillvida att om man tar med i beräkningen att 
standoljor är polymeriserad linolja, så borde, extrapolerat, ren linolja ha ännu bättre fukt
skyddande förmåga än lågmolekylär standolja. Så är dock inte fallet. Det föreligger tro
ligtvis något optimum i storleksfördelningen där man uppnår en maximal fuktskyddande 
effekt. 
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Penetrerande, kommersiella, oljor 

I detta försök studerades den vattenavvisande förmågan för två kommersiella produkter, 
Alcro Impregnerande grundningsolja med volymtorrhalt ca. 12 % och Alcro Extrem Trä
olja med volymtorrhalt ca 16 %. Provbitar av furusplint och gran behandlades med de 
båda produkterna. Upptagen mängd torrsubstans av de både produkterna var lika. 

Åldringens inverkan på produkternas fuktskyddande effekt 

Ur figurerna 16 och 17 kan konstateras att dessa båda produkter hade bättre vattenav
visande effekt än ren linolja både efter l:a och 14:e cykeln. 

Gran, cykel 1 

1.00 T 

0,80 
O) 

O) 0,60 
c 
:0 0,40 

> 
0,20 

0,00 1̂  

Tid h) 

Extrem Träolja 

Alcro IGO 

Figur 16. Vattenupptagning genom ändträ under den l:a uppfuktningscykeln för gran 
behandlad med Alcro impregnerande grundningsolja och Alcro Extrem Träolja. 

Figure 16. Water uptake through end grain during the 1st wetting-cycle for spruce treated 
with "Alcro impregnerande grundningsolja " and "Alcro Extrem Träolja ". 
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Figur 17. Vattenupptagning genom ändträ under den 14:e uppfuktningscykeln för gran 
behandlad med Alcro impregnerande grundningsolja och Alcro Extrem Träolja, 

Figure 17. Water uptake through end grain during the 14th cycle for spruce treated with 
"Alcro impregnerande grundningsolja " and "Alcro Extrem Träolja ". 

Alcro Extrem Träolja uppvisade på gran ett bättre skydd än Alcro Impregnerande grund
olja. Alcro Extrem Träolja innehåller ett paraffinvax som är starkt vattenavvisande. 

Viktökningen efter den 14:e uppfuktningscykeln är i stort sett lika som efter den l:a upp 
fuktningscykeln. Detta indikerar att långtidseffekten är god för de båda produkterna. 



24 

Filmbildande färger 

Provbitar av furu och gran behandlades med olika filmbildande produkter. Produkternas 
innehållsdeklarationer redovisas i Bilaga 1. 

Åldringens inverkan på produkternas fuktskyddande effekt 

I figur 18 och figur 20 visas vattenupptagningen under den första uppfuktningscykeln för 
gran respektive furusplint. I figur 19 och figur 21 visas vattenupptagningen under den 14:e 
uppfuktningscykeln för gran respektive furusplint. 

Gran, cykel 1 
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Tid (h) 

Alcro UGF 

Beckers Care 
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Figur 18. Vattenupptagning genom ändträ under den l:a uppfuktningscykeln för gran 
behandlad med olika filmbildande produkter. 

Figure 18. Water uptake through end grain during the 1st wetting cycle for spruce treated 
with different types of film-fonning products. 

Vi kan konstatera att fuktupptagningen genom ändträet för provbitar som behandlats med 
filmbildande produkter är klart mindre än för provbitar som behandlats med penetrerande 
produkter. Jämför figur 8 där prover som behandlats med linolja efter fem timmar i den 
första cykeln har tagit upp ca 1 gram vatten. 
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Figur 19. Vattenupptagning genom ändträ under den 14:e uppfuktningscykeln för gran 
behandlad med olika filmbildande behandlingar. 

Figure 19. Water uptake through end grain during the 14th wetting cycle for spruce trea
ted with different types of film-forming products. 
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Figur 20. Vattenupptagning genom ändträ under den l:a uppfuktningscykeln för furu
splint behandlad med olika filmbildande behandlingar. 

Figure 20. Water uptake through end grain during the 1st wetting cycle for pine sapwood 
treated with different types of film-forming products. 
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Figur 21. Vattenupptagning genom ändträ under den 14:e uppfuktningscykeln för furu
splint behandlad med olika filmbildande behandlingar. 

Figure 21. Water uptake through end grain during the 14th wetting cycle for pine sap-
wood different types of film-fonning products. 

I figurerna 20 och 21 ser man att Alcro Utomhusgrundfärg har en mycket bra vattenav
visande effekt som dock avtar något efter 14 cykler på furu. På gran bibehålls den goda 
vattenavvisande effekten under hela provperioden. 

Intressant är att de båda vattenburna färgerna, Beckers Care och NIF Akrylat, uppvisar 
bättre vattenavvisande effekt efter 14 cykler än efter den första cykeln. Detta gäller både 
på furusplint och gran. Bindemedlet i NIF Akrylat är Rohm & Haas AC-64. Denna 
akrylatdispersion har i en annan undersökning visat sig få en lägre vatten- och vattenång-
permeabilitet efter åldring (Ryberg, 1992). 

Liksom i undersökningen av linolja och standolja kan vi konstatera att spridningen i värde
na för upptagningen av vatten är större för furusplint än för gran, figur 22 och 23. 

Figur 22 och 23 visar medelvärde och standardavvikelse för mätningarna efter fem tim
mars uppfuktning i den 14:e cykeln för de penetrerande och filmbildande behandlingarna 
på furusplint respektive gran. 
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Furu, efter 14 cykler 
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Figur 22. Medelvärden och standardavvikelse för vattenupptagningen genom ändträ efter 
fem timmar i den 14:e uppfuktningscykeln för furusplint behandlad med olika 
penetrerande och filmbildande behandlingar. 

Figure 22. Mean values and standard deviations for water uptake through end grain after 
5 hours wetting in the 14th wetting cycle for pine sapwood treated with diffe
rent types of penetrating and film-forming products. 
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Figur 23. Medelvärden och standardavvikelse för vattenupptagningen genom ändträ efter 
fem timmar i den 14:e uppfuktningscykeln för gran behandlad med olika pe
netrerande och filmbildande behandlingar. 

Figure 23. Mean values and standard deviations for water uptake through end grain after 
5 hours wetting in the 14th wetting cycle for spruce treated with different types 
of penetrating and film-forming products. 
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B. Undersökning av vattenupptagningen via ändträ med 
hjälp av datortomografi 

Med den datortomografiska tekniken har ett antal provbitar undersökts med avseende på 
vattenfördelningen i tvärsnitt genom provbitarna. Tvärsnitten har lagts parallellt med 
fiberriktningen, d v s som tangentialsnitt. Snittens orientering framgår av figur 24. 

CT-sniti 

Figur 24. Datortomografisnittens orientering i provbitarna. 

Figure 24. The position of the CT-image in the test sample. 

Figurerna 25 och 26 visar ändträet, efter den 6:e cykeln, på en provbit behandlad med 
5 % linolja. Man kan konstatera att sprickor har uppkommit i ändträet under uppfukt-
nings- och uttorkningscyklema. 

Figur 25. Provbit, efter 6:e cykeln, som behandlats med 5 % linolja i terpentin. 

Figure 25. Test sample, after the 6th cycle, treated with 5% linseed oil in wood turpen
tine. 
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Figur 26. Provbit, efter 6:e cykeln, som behandlats med 5 % linolja i terpentin. 

Figure 26. Test sample, after the 6th cycle, treated with 5% linseed oil in wood turpen
tine. 

Figur 27 visar fuktfördelningen efter en, tre och fem timmars uppfuktning av provbiten i 
figurerna 25 och 26. De blå områdena visar fritt vatten. Det fria vattnet finns i de första 
millimetrarna i ändträt samt i sprickorna. Man kan uppmäta höga fuktkvoter långt in i 
trät, betydligt längre in än vad röntgenbilderna indikerar att sprickorna slutar. 

Figur 27. Fuktfördelningen i ett längdsnitt genom provbiten i figurerna 25 och 26, som 
ändträbehandlats med 5 % linolja i terpentin. 

Figure 27. Moisture distribution in a longitudinal cross section of the test sample in figu
res 25 and 26, which was treated with 5 % linseed oil in wood turpentine. 
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SLUTSATSER 

Undersökningen har visat 

att de filmbildande, lösningsmedelsburna, grundfärgerna hade en god vattenavvisande 
effekt på såväl furusplint som gran, även efter upprepade uppfuktningar och uttork-
ningar. 

att de filmbildande, vattenburna, färgerna hade en vattenavvisande effekt som var sämre 
än de lösningsmedelsburna färgerna i början av exponeringscyklema men skillnaden 
blev mindre med tiden. 

att de penetrerande produkterna hindrar vatteninträngning genom ändträet sämre än de 
filmbildande produkterna. 

att linolja och standolja uppvisar likartad vattenavvisande förmåga, dock inte lika bra som 
för de filmbildande produkterna. Långtidseffekten är dock bättre för standoljorna än 
för linoljan. 
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SUMMARY 

The object of this study was to investigate the effectiviness of different chemicals and pro
ducts as end-grain sealants. 

Different kinds of linseed oils, priming oils and film-forming products have been smdied. 

It has been shown that linseed oil has good initial water repellant effect but that this effect 
decreases with repeated moistening and drying cycles. Stand oils, with low molecular 
weight (low viscosity), have better water repellant effect than stand oils with higt molecu
lar weight (high viscosity). Compared to linseed oil, the water repellant effect of stand 
oils does not decrease after repeated moistening and drying cycles as is the case for 
linseed oil. 

Two priming oils have been studied. "Alcro Extrem Träolja", which contains a substance 
with fungicidal effect and a paraffin wax in white spirit and "Alcro Impregnerande grund-
ningsolja" which contains an animal oil in white spirit. 

"Alcro Extrem Träolja" showed conciderable better performance (better water repellant 
effect) than "Alcro Impregnerande grundningsolja". 

Four film-forming products were tested. The solvent-borne alkyd primer showed wery 
good water repellant effect even after 14 cycles of moistening and drying. A notable fact 
is that both the water-borne alkyd emulsion paint and the water-borne acrylic paint showed 
better water repellant effect after 14 cycles of moistening and drying than after the first 
cycle. This suggests that these test paints became more impermeable during the tests. 
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BILAGA 

Sammanställning över de testade produkternas komposition och fysikaliska 
egenskaper 

Specification of the physical properties and composition of the coating material used in 
this study 
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A. Penetrerande system 
Linolja + terpentin 
Linolja: 

Kokt linolja med tillsats av torkmedel, koboltnaftenat motsv. 0,01 % Co och mangan-
naftenat motsv. 0,05 % Mn. 

Färgtal enl Gardner: 12 -13. 
Syratal: max 8. 
Jodtal: 160 - 170. 
Viskositet (20°C): 70 cP. 
Densitet: 930 kg/m\ 

Impregnerande grundningsolja (lösningsmedelsburen) 

Alcro impregnerande grundolja: 

Olja 
Fungicid 
Sickativ 
Lacknafta 

Volymtorrhalt: ca 12 %. 

Alcro Extrem Träolia (lösningsmedelsburen) 

Petroliumharts 
Nonyl-p-hydroxibensen 
N-(diklorfluormetyltio)ftalimid 
Lacknafta 

Volymtorrhalt: ca 16 %. 
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Linstandolia (viskositet 20 cP) 

Linseed Stand oil, ref No 1165 A (John L. Seaton & Co Ltd, Bankside, Hull, UK.) 

Polymeriserad linolja. 

Färgtal enl Gardner: max 4. 
Syratal: max 8. 
Jodtal: min 110. 
Viskositet (20°C): 20 P 
Densitet: 950 - 955 kg/ml 

Linstandolia (viskositet 45 cP) 

Linseed Stand oil, ref No 1165 B (John L. Seaton & Co Ltd, Bankside, Hull, UK.) 

Polymeriserad linolja. 

Färgtal enl Gardner: max 4. 
Syratal: max 8. 
Jodtal: min 110. 
Viskositet (20°C): 45 P 

Linstandolia (viskositet 90 cP) 

Linseed Stand oil, ref No 1165 C (John L. Seaton & Co Ltd, Bankside, Hull, UK.) 

Polymeriserad linolja. 

Färgtal enl Gardner: max 4. 
Syratal: max 8. 
Jodtal: min 110. 
Viskositet (20°C): 90 P 
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B. Filmbildande system 

Akrvlatfärg. vattenburen (tillverkad av Nordiskt Instimt för Färgforskning) 

Vikt-% 

Primal AC-64 (Rohm & Haas), 60 % 43,3 (bindemedel) 
Titandioxid (Kronos RNCX) 18,9 (pigment) 
Microdol Extra 11,5 (fyllnadsmedel) 
Natrosol 250 HHR 2 % 12,4 (förtjockningsmedel) 
Orotan 731 SD 0,2 (dispergeringsmedel) 
Triton CF-10 0,2 (nonjontensid) 
Nopco NXZ 0,16 (skumdämpare) 
Etylenglykol 2,0 
Texanol 2,0 (filmbildningshjälpmedel) 
Troysan Anti-Mildew AF-1 1,0 (fungicid) 
Ammoniak 25 %-ig 0,18 
Vatten 8,5 

Alkvdemulsionsfärg (Beckers Care Panelgrund) 

Alkydemulsion 
Pigment (Titandioxid + extendrar) 
Glykoler/gly koletrar 
Vatten 

Alkvdfärg. lösningsmedelsburen (Alcro utomhusgrundfärg) 

Alkyd 
Linolja/standolja 
Pigment (Titandioxid + extendrar) 
Lacknafta 

Aluminiumpigmenterad alkvdgrundfärg, lösningsmedelsburen (ICI Wood Primer) 

Alkyd 
Pigment (Aluminiumpigment -I- andra pigment) 
White spirit (lacknafta) 
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