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Sammanfattning  
Inom träindustrin finns ett stort intresse av att framställa inomhus och utomhusvirke där 
estetik, hållbarhet och stabilitet sätts i första ledet. Detta kräver utveckling av enkla 
trämodifieringssystem där bland annat kemikaliemängd och deposition i främst furuvirke 
optimeras. Behandling genom doppning av upphettat furuvirke i kommersiellt harts 
(metakrylat) gav ett mera ytmodifierat material med färre småsprickor efter accelererad 
åldring i QUV i 3 månader. Dessutom erhölls en minskad missfärgning av målade ytor från 
värmebehandlat virke. En ökad kulörstabilitet i form av minskad möglingsbenägenhet för 
hartsmodifierat virke erhölls vid exponering under utomhusbetingelser. Även alternativa 
metoder att minska mögling av trä har studerats. En anpassad aptering, sortering, torkning 
och hyvling ger möjlighet att framställa en näringsfattig virkesyta med minskad 
mögelbenägenhet. TMT (Termiskt Modifierat Trä) framställd speciellt enligt ThermowoodTM-
processen gav en mindre möglad träyta, där ett bildat hydrofobare material och förekomst 
av fungicida (mögelhämmande) nedbrytningsprodukter är av betydelse. Initiativ har tagits 
för studier och utveckling av metoder mot brandstabilt virke för utomhusbruk.  
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Sammanfattning 

1 Inledning 
Många av de trämodifieringstekniker som används idag inriktar sig mot en genomträngande 
modifiering av trästrukturen i slutna tryckimpregneringssystem med en betydande 
kemikalieåtgång som följd. Värmebehandling är ett annat sätt att modifiera trä där hela 
strukturen även kärnveden modifieras kemiskt så att det färdiga bruna virket tar upp mindre 
fukt, är mer stabil mot röta och fuktrörelser. Behandlingen kan utföras i slutna system under 
tryck vid mättad fukt eller i öppna system med överhettad vattenånga. Det modifierade 
materialet har dock vissa brister som att det möglar (vilket även obehandlat gör), inte 
fungerar i markkontakt och önskemål om bättre hårdhet och färgstabilitet föreligger. 
Avsikten med projektet har varit att hitta andra eller kompletterande modifieringstekniker 
som tränger lagom djupt ner i virket och därigenom skapar möjligheter till en mer anpassad 
egenskapsförhöjning i såväl furusplint, gran som i motsvarande värmebehandlat virke. 
 

1.1 Bakgrund 
Tidigare studier visar att impregnering och härdning av syntetiska hartset metylmetakrylat 
ger en hårdare träyta som verkade vara stabil mot UV-ljus (detta utan någon synbar 
inträngning och stabilisering av kemikalierna i vedfiberväggen). Hartset är transparent men 
avger i likhet med många andra sådana illaluktande gaser vilket försvårar utveckling av 
behandling i mer öppna system. På marknaden finns en del GDS-hartser (Gör Det Själv) som 
är mer användarvänliga där en typ undersöktes i detta arbete. Hartset är ofärgat men kan 
blandas med färgämnen för att skapa tex en färgad attraktiv och stabil träyta. Inledande 
försök visade också lovande egenskaper när det gäller sprickbildning och infärgning (Vinnova 
projekt). Tidigare undersökningar visar att närvaro av UV-absorbenter (Tinuviner+HALS) i 
kommersiellt lack minskar gråningshastigheten hos TMT (Termiskt Modifierat Trä) vid 
utomhusexponering men skyddar inte mot detta vid längre exponeringstider.  
  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att ta fram enkla hållbara metoder att förhöja stabilitet och estetiska 
egenskaper för träytors för svenska träslag i synnerhet furu. 

2 Metoder och genomförande 
Retention av harts beräknades efter behandling (torkning, doppning i harts, 
härdning/torkning i värme) och hårdhet enligt Brinell undersöktes.  
1) Upphettad furusplint (ändförseglade, 130x74x18 mm) och motsvarande TMT (framställd 

i autoklav, mättat ånga vid 170°C) doppades i kylskåpskall kommersiellt metakrylat-harts, 
härdades i värme och vitmålades med konventionell akrylat- eller 2-komponent PUR-
färg. Efter artificiell åldring (QUV enligt EN 927-6: upprepad värmekonditionering, UVA, 
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vattensprutning) av behandlade provbitar under 3 månader mättes färgförändring med 
kolorimeter samt glans (60°) av vitmålade ytor och visuell bedömning av sprickbildning. 

2) Furusplint, gran och motsvarande värmebehandlat enligt Thermo-D (öppen process med 
överhättad ånga 212°C) behandlades med metakrylathartset genom doppning/ 
värmehärdning och vitmålades med vit akrylatfärg. Efter utomhusexponering (45° sydlig 
riktning under juli-okt) av behandlade provbitar (130x74x18 mm) mättes färgförändring 
med kolorimeter samt glansförändring (60°) av vitmålade ytor. Sprickbildning och 
möglingsbenägenhet bedömdes visuellt samt accelererat röttest utfördes enligt EN 113. 

 

3 Resultat, slutsatser 

3.1 Uppnådda resultat i förhållande till syfte och mål 

 
a.                                                 b.                                              c.                                    
 
Fig. 1. a. Hot-and-cold behandling, b. Utomhusexponerad TMT (nedre rad-metakrylatbehandlad), c. 
QUV-exponering av akrylatmålad TMT (nedre rad-metakrylatbehandlad). 
 
Doppning av upphettat virke i kall metakrylat (Fig. 1) gav en retention av harts i furusplint på 
drygt 10% och strax under 10% för TMT. Hårdheten i materialet ökade marginellt för furu 
men inte för värmebehandlat vilket kan bero på materialförluster, sämre hartspenetration 
och härdning av materialet. En något kraftigare gråning (ΔE) mätt med kolorimeter kunde 
ses då materialen åldrades i QUV jämfört med utomhusexponering. Det värmebehandlade 
materialet verkade gråna (ΔE) något kraftigare än obehandlat, vilket är något förvånande då 
värmebehandlat sägs vara mer motståndskraftig mot utomhusexponering. Metakrylatet i 
virket visade sig dock inte vara stabilt utan bryts ner under exponeringen där en starkare 
avfärgning kunde ses för hartsbehandlad TMT än utan sådan behandling. Sprickbildningen 
undertrycktes till viss del med hartsbehandlingen dock bildas fortfarande småsprickor i 
materialet. Avfärgning på värmebehandlade (i autoklav) ytor som vitmålas speciellt med 
akrylatfärg kunde undertryckas genom behandling med metakrylathartset (Fig. 1). Proven 
innehöll inte kvist men vi har sett att andra hartsbehandlingar kan minska avfärgningar från 
kvist på målade ytor och det är troligt att vi även kan åstadkomma detta med 
metakrylathartset. Initiala hållfasthetstest indikerade att färgen sitter fast tämligen väl på 
alla prov efter QUV-behandlingen och utomhusexponeringen.       
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Utomhusförsöken visade att även värmebehandlat virke möglade om än i mindre omfattning 
än obehandlad furusplint. Detta var något tydligare för material från sluten än öppen 
process (speciellt det som utstått en mindre väderpåverkan). Utomhusförsöken visade att 
mögling av träytorna kunde nedbringas med metakrylatbehandling (Fig.1). Dock kan det 
kräva tillsats av något som kan förhindra hartsets nedbrytning eller att materialet appliceras 
i miljöer som inte utsätts för nedbrytande UV-belysning. Metakrylatbehandlingen gav en 
något ökad stabilitet av furusplint mot vitrötsvamp enligt accelererad metod (EN 113). 
Den i projektet efterfrågade hårdgörningen kunde inte åstadkommas dock har vi 
förhoppningar att genom enkla processer med andra medel som kan mer effektivt tränga in i 
vedfiberväggen kunna skapa ett hårdare virke. I delprojekt 4 visar resultaten att ett hårdare 
virke framställas genom värmekomprimering med specifika plasticerande tillsatser. 

3.2 Övriga resultat 
Möjlighet att öka stabilitet av träytor mot mögelangrepp har varit i fokus i en hel del 
aktiviteter på avdelningen under projekttiden. Torkningshastighetens inverkan på 
möglingsbenägenhet hos furusplint studerades och den befanns vara lägre för virke som 
torkats långsamt vilket beror bland annat på anrikning av näringsämnen såsom enkla socker i 
virkesytan under torkning. Resultaten indikerade även att anrikning av salter och fettsyror i 
sådana ytor kan ha betydelse för sådana materialegenskaper dock inte hartssyror. Vi 
initierade även studier av kommersiella skydd mot mögel bla silikatbaserade medel, ett 
projekt vi fortsätter med inom IPOS Bioinnovation där även mer biobaserade fungicider 
kommer att studeras (se nedan).  
I avsnitt 3 kunde vi konstatera att TMT från den öppna processen möglade mindre än 
motsvarande furusplint men samtidigt gav en starkare doft. Motstånd till mögelangrepp för 
gran och furu var lite sämre för den slutna tekniken åtminstone vid utomhusexponering. Vi 
kunde se att enklare socker fanns till viss del anrikat i furusplintytor från den slutna 
processen men sådana näringsämnen återfanns inte i den öppna. Fungicida 
nedbrytningsprodukter som furfural bildas i processen men kunde inte effektivt skydda 
värmebehandlat furuvirke från sluten process mot mögelangrepp trots en högre halt furfural 
än i den öppna.  
TMT som inte är i markkontakt har en hög beständighet jämfört med motsvarande 
obehandlat furuvirke och som ofta förklaras med en lägre jämviktsfuktkvot i virket. 
Rötbeständighet för två tropiska träslag (Padauk och Iroko) som värmebehandlats i öppen 
process var dock sämre än för motsvarande obehandlade virke (som i sin tur är betydligt 
högre än för nordiska träslag). Nedbrytning av vattenabsorberande föreningar i cellväggen 
kan alltså inte förklara materialens försämrade rötbeständighet utan en konstaterad 
minskning av de jämförelsevis höga halterna av fenoliska extraktiver i de tropiska träslagen 
verkar här ha betydelse för de försämrade egenskaperna för det värmebehandlade virket.      
 
Möjligheter till att använda syntetiska biocider för att skydda trä blir allt mindre och 
intresset att utveckla behandlingar baserade på andra principer uttrycks av branschen. I 
isolerade system har doktorand Olena Myronycheva hittat fungicidverkan 
(mögelhämmande) hos vissa bakterietyper (Fig. 2). Dessa liknar de som används inom 
jordbruks/livsmedelsindustrin för att öka hållbarheten hos motsvarande produkter. 
Furusplintytor med dessa bakterier kunde inte riktigt mäta sig med kommersiella substrat 
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(IPBC) under liknande betingelser (applicerat på virkesytor blandat i vegetabilisk olja) och 
andra substrat där förekomst av naturliga biocider föreligger är av intresse för vidare studier.  
 
En annan möjlighet som undersöktes är huruvida joniska vätskor framställda av prof. Oleg 
Antzutkin på LTU hade en antifungicid inverkan på några olika mögelsorter (Fig. 2) och 
inledande studier i isolerade system indikerar att detta skulle kunna vara en möjlig väg. 
  

      
a.                                                                                        b.  
Fig. 2. a.  Vit mögelutbredning undertrycktes med joniskt lösningsmedel (BmB), b. 2 strängar av 
bakterier förhindrar utbredning av svamp från mitten av petriskålen. 
 
Endast ett fåtal anläggningar finns i landet för att framställa brandskyddat trä och hos 
träindustri och akademi finns intresse att utveckla enkla metoder för att framställa 
brandskyddat trä för inom och utomhusbruk. Doktorand Chia-Feng Lin och forskare Edita 
Garskaite har utvecklat möjlighet att utföra enkla brandtester (syreindex, LOI) och 
analysapparatur (termogravimetrisk analys/FTIR) för studier av termisk nedbrytning av 
trämaterial. Övergripande målet är att utveckla hållbara processer och material för att skapa 
virke som är brandbeständigt för utomhusbruk tex genom att söka utnyttja aktiva 
komponenter i fiskodlingsavfall. Silikat och hartsbaserade system undersöks för 
lakningsbeständigt brandskydd och resultat tas fram och presenteras i Bioinnovations IPOS-
projekt. Här arbetar även doktorand Injeong Kim med att utveckla nya system med målet att 
skapa ett underhållsfritt fasadmaterial.  För detta ändamål har vi knutit välrenommerade 
forskare inom området som bitr. prof Dennis Jones vid LTU och prof. George Mantanis TEI i 
Grekland. 
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