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• Fokusområden för träytor
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Materialtestningssystem
- labbet taket fasaden
- spårbara tester olika storlekar
- nyanskaffningar och renoveringar
- investering kemisk och termisk

analysutrustning

QUV: Labbet Utomhustester: Taket Byggprovning: Fasaden

Portabel 
MicroNIR



Brand stabiliserat trä: 
Systematiska labtester

LOI: Syre-temperatur 
- antändning prov

Billiga tester- små prov

Effektivare brandskydd
Brandskydd som tål vatten
Miljövänliga framtida metoder

Utökat kompetensnätverk - brand



Metodutveckling
- teknik och ekonomi

Impregnering
”Hot-and-cold”

Alternativ 
Tryckimpregnering

Framtida on-line lösning

Ger bra ytskydd



Mikrobiologi och träytor
- kunskap och karakterisering

Biokammare med träprover

Kontrollerad steril miljö, 
substrat och mikrober

Antagonistiska bakterier som 
hindrar ytmögel: Framtidens
”gröna” 
träbehandling



Kontrollerade mögelförsök
- olika kolonisering

Hyvlat (> 1mm) kommersiellt 
tryckimpregnerat virke – tydligt mindre 
mögel

Miljö: Kontrollerad 
fuktkvot och 
temperatur
Specifika mögelsorter
- i Petriskålar

Miljö: Kontrollerad 
fuktkvot och 
temperatur
Specifika mögelsorter
-spray



NIR analysis helps to differentiate between two types of thermal 
treatmentsInnovationskoncept: 

Förbättrade metoder att detektera mögel?

OTA-mykotoxin

MicroNIR kan detektera mögel på träytor

Vidare forskning för att kunna 
även detektera mögelsort

Presenter
Presentation Notes
Mykotoxiner (Erica Bloom)Dålig ventilation, fukt, hög förekomst av partiklar i luften samt damm i inomhusmiljö kan relateras till en rad luftvägsbesvär. Framförallt är fukt i byggnader sammankopplad med ohälsa och obehagssymptom. Fukt kan reagera med olika byggmaterial och bilda irriterande flyktiga produkter samt även resultera i mikrobiell tillväxt, framför allt av mögel. Amerikanska forskare har uppskattat att symptomen hos 4,6 av USA:s 21,8 miljoner astmatiker orsakas av fukt och mögel och att detta kostar det amerikanska samhället årligen 3,5 miljarder dollar. Trots att det finns nästintill otaliga rapporter om samband mellan mögel i inomhusmiljöer och ohälsa har man ännu inte på ett vetenskapligt sätt definitivt lyckats knyta mätbara exakta mikrobiologiska parametrar t. ex. astma/allergi. Det är alltså tyvärr ännu oklart vilka ämnen, som bildas vid förhöjd fukthalt, som ger besvär, bl. a. för att det saknas tillgång till pålitlig detektionsmetodik. I Sverige har en långlivad debatt pågått om mögel, mögelgifter (s. k. mykotoxiner) och dess betydelse för vår hälsa, men det är få i världen som i praktiken forskar på just mögelgifter. Man vet att mögelsvampar som kan växa till inomhus har en förmåga att producera mykotoxiner, ämnen som är oerhört toxiska (bl. a. cancerframkallande, vävnads-förstörande och inflammationsinducerande). Dock har man ansett att mängden mykotoxin som vi exponeras för (baserat på antal sporer man funnit i mögelskadade hus) är så liten att den rimligen inte kan ha någon inverkan på vår hälsa. Bakgrunden till detta projekt är att nya, omvälvande data har visat att mykotoxiner – förutom att de är direkt toxiska - även påverkar immunceller i en riktning som innebär ökad risk för allergibenägenhet och att det krävs oerhört små mängder (pikogramnivå) för att framkalla dessa reaktioner. Dessutom har det visats att mögelsvampar frigör mycket små partiklar (små hyf-fragment) som aldrig sedimenterar. Dessa partiklar är mycket mindre -och deponeras mycket effektivare i lungorna - än sporer. Därmed kan vår exponering för mögel vara flera hundra gånger större än vad som tidigare beräknats. Denna exponering pågår konstant under en stor del av dygnets timmar (vi vistas inomhus ca 90 % av vår tid), något som inte alltid tagits hänsyn till i tidigare studier. Målsättningen med detta projekt har varit att utveckla nya analytiska metoder för bestämning av några utvalda mykotoxiner och att tillämpa dem på en mängd olika prover från mögelskadade inomhusmiljöer. Delar av byggnadsmaterial (synbart angripna lister, trösklar, prov av gipsplattor, tapet etc.) samt dammprover, främst från golvytor och hyllor, insamlades från mögelskadade hus via professionella skadeutredare samt andra universitet som vi samarbetat med, i exempelvis New Orleans (USA). Extrakt av dessa prover renades, separerades med vätske- (HPLC) eller gaskromatografi (GC) och analyserads med masspektrometri (MS), en analytisk kemisk metod som bl a också används för dopinganalyser och för kriminaltekniska ändamål. I HPLC-MS-analyserna detekterades sterigmatocystin och alfatoxin B1 (som bildas av Aspergillus-arter), gliotoxin (som bildas av Aspergillus- och Penicillium-arter), samt de makrocykliska trikotecenerna satratoxin G och H (som bildas av Stachybotrys chartarum). I GC-MS-analyserna utnyttjades det faktum att de makrocykliska trikotecenerna, som produceras av S. chartarum kemotyp S, vid hydrolys bildar verrukarol medan det inflammationsinitierande mykotoxinet trikodermin, som produceras av S. chartarum kemotyp A, bildar trikodermol. Genom att bestämma både verrukarol samt trikodermol kan man således ”screena” prover för mykotoxiner producerade av S. chartarum. Mängden svampbiomassa mättes också genom att bestämma en svampmarkör, ergosterol, en molekyl som i naturen unikt återfinns i svampars cellmembran. Våra analyser visar att de mögelsvampar som projektet främst fokuserat på, och som ofta återfinns i inomhusmiljöer i samband med fuktskada, inte bara har förmågan att producera mögelgifter –de gör det regelmässigt. Dessutom har vi bekräftat att mögelgifter som härrör från synliga mögelfläckar på angripna byggmaterial kan bli luftburna och att vi därmed inandas dem. De metoder som utvecklats i projektet kommer i framtiden att kunna användas som verktyg i studier bl. a. syftande till att utröna mögelgifternas eventuella inverkan på vår hälsa. Det tvärvetenskapliga samarbetet inom projektet har varit mycket givande och illustrerar nyttan av kontakter mellan byggbranschen, skadeutredare samt forskare inom olika discipliner i inomhusmiljöforskningen. Mykotoxiner är en mycket heterogen grupp av ämnen som har det enda gemensamma att de produceras av mögelsvampar och att de är mer eller mindre toxiska. Det är alltså viktigt att notera att mykotoxiner kan vara mycket olika kemiskt och därmed också ha helt olika egenskaper såväl när det gäller att analysera dem som hur och var de bildas eller vilken verkan de har. Mykotoxiner i foder kan ge problem med djurhälsan men även påverka livsmedelssäkerheten.Ett sätt att dela in mykotoxiner är efter vilka svampar som producerar dem och var det sker.Mykotoxiner som bildas i fältFusariummykotoxinerDe för människor och djur viktigaste mykotoxinerna som bildas i fält kommer från mögelsvampar av släktet Fusarium som förekommer över stora delar av världen. I svensk spannmål har fusariummykotoxiner ökat under de senaste åren. Förekomst av Fusarium och deras mykotoxiner har kopplats till klimatförändringar, men enkla samband mellan klimat/väder och mykotoxininnehåll har inte kunnat påvisas. I Sverige har problemen med höga halter fusariumtoxiner framförallt rört Västra Götalands och Värmlands län, men variationen mellan år och lokala platser har varit stor.DON (deoxynivalenol) är det vanligaste mykotoxin som bildas av Fusarium. Det tillhör gruppen trichotecener. DON kallas även vomitoxin, eftersom ett av de tydligaste symtomen på DON-förgiftning är kräkningar och andra mag-tarmstörningar. Den primära effekten av trichotecener som DON är inhibition av proteinsyntesen. DON påverkar också immunförsvaret. Gris är det känsligaste djurslaget medan nöt, fjäderfä och häst är mindre känsliga för DON. T2-och HT2-toxin tillhör också gruppen trichotecener och har liknande verkan som DON men är mer toxiska.ZEN (zearalenon, även förkortningen ZON finns men rekommenderas inte) är ett annat mykotoxin som produceras av Fusarium ZEN är betydligt mindre toxiskt än trichotecenerna, men har andra starkt oönskade egenskaper eftersom de liknar könshormonerna (utan att vara en steroid). Det medför att ZEN kan kopplas till fruktsamhetsstörningar som omlöpning och störd sexuell utveckling och beteende. Även här är gris det känsligaste djurslaget.Fumonisin B1 och B2 produceras också av vissa Fusarium-arter och är nästan uteslutande ett problem i majs. Fumonisin B1 anses vara den mest toxiska substansen i gruppen. Den är carcinogen hos råtta och stimulerar tumörer.Mögel av släktet Alternaria eller Sotdagg, kopplas främst till fuktig eller blöt väderlek med svåra skördeförhållanden. Angreppen kan ibland synas som grå/mörkfärgning av spannmål. Bland Alternariatoxinerna märks exempelvis alternariol (AOH), alternariol-monometyleter (AME), tenuazonic acid (TeA), och altertoxin (ATX). De misstänks bland annat vara teratogena (fosterskadande), AOH och AME har visats vara genotoxiska in vitro.Mykotoxiner som bildas i vid lagringAflatoxiner och ochratoxin A är mykotoxiner som i första hand på verkar livsmedelskvalitén och i mindre utsträckning är problem för djuren.Ochratoxin A (OTA) bildas av mögelsvampar av släktena Apergillus och Penicillium. Kontaminerad spannmål är en betydande källa till OTA i foder och livsmedel. För att spannmål ska vara lagringsbeständig krävs att den snabbt torkas ned till en vattenaktivitet under cirka 0,70 vilket i spannmål motsvarar vattenhalt på ungefär 14 procent. En viktig aspekt när det gäller OTA är att den kan växa vid i ett brett temperaturspektrum (0-35°C) med ett optimum av 25°C. Toxinproduktion kan ske redan vid 5-10°C och vattenaktiviteter från cirka 0,83. Dessa förhållanden förekommer främst vid kalluftstorkning av spannmål, särskilt vid för låg torkkapacitet och fuktig väderlek. I Sverige har problem med OTA i spannmål till grisar förekommit under 1980- och 1990-talen. Säsongsvariationen var stor där år med fuktig och varm väderlek i samband med skörd innebar större risk för OTA-bildning. Även med hetluftstorkning kan problem med OTA förekomma till exempel när spannmål mellanlagrats fuktiga vid brist på torkkapacitet. OTA kan bildas under lång tid, varför problem oftare förekommer på vårkanten än under hösten.OTA angriper främst njurarna och medför ibland att grisnjurar inte kan användas till livsmedel, men har också teratogena och immunsuppressiva effekter. Den är klassad som troligt cancerogen för människor (IARC Group 2B). OTA är ett problem både för djurhälsan och för livsmedelssäkerheten.Aflatoxin B1, B2, G1 och G2 (AFB1 etcetera) produceras i huvudsak av Aspergillus flavus och A. parasiticus. Dessa mögelarter är vanligt förekommande i synnerhet i varma och fuktiga förhållanden. Aflatoxinproduktion kräver varmare temperaturer än de som gäller OTA, med optimum strax över 30°C och vattenaktivitet över 0,80. Stora problem med aflatoxiner förekommer i nötter, jordnötter, bönor, majs och ris medan det är ovanligt i svensk foderspannmål. Det förekommer knappast i annat än i dåligt syrakonserverad spannmål. Man måste alltid vara mycket noggrann vid syrabehandling. Man måste mäta vattenhalten i spannmålen så att man inte underdoserar syran, eftersom det kan gynna toxinproducerande Aspergillus.Aflatoxinerna är de i särklass mest skadliga mykotoxiner vi känner. Aflatoxin B1 är klassat som human carcinogen (IARC Group 1) orsakande levercancer, den är också genotoxisk och någon tolerabel minsta exponering är inte möjlig att fastställa. Aflatoxin B1 är det enda mykotoxin som har lagligt bindande gränsvärde i foder.Det allvarligaste problemet med aflatoxiner är att de överförs till mjölk. Toxinerna metaboliseras i levern så att AFB1 blir AFM1 (aflatoxin M1. M för mjölk). AFM1 är mindre toxiskt än AFB1 men mjölk är ett baslivsmedel som konsumeras i stora mängder, särskilt av barn och unga varför ett mycket lågt gränsvärde (50 ng/kg, ppt) är satt inom EU.Mykofenolsyra och Roquerfortin C är mykotoxiner producerade av Penicillium-mögel och som kan förekomma i dåligt konserverat ensilage. Förgiftningsfall har förekommit hos nötkreatur Mykofenolsyra är kraftigt immunsuppressivt och kan medföra att vanligen triviala infektioner blir allvarliga.



Innovationskoncept:
Nya metoder för brandstabilitet

Fiskodlingsavfall Nano-titandioxid och 
vattenglas

Inträngning B-medel
(GUP +B + VG)

• Miljövänligt:
fiskodlingsavfall, nanomaterial, salter 
(halogenfria)

• Lakningssäkert (regnvatten)
harts och vattenglas skyddar



Innovationskoncept: 
Hartsimpregnering i träytan motverkar missfärgning

PF-harts + 
målad furu

MA-harts + 
målat  
värmebehandlat 
virke

Referens: 
Målad furu

Referens:
Målat  
värmebehandlat 
virke



Viktigt att kunna kontrollera och ”låsa” 
träytan

Mycket arbeten återstår för att nå 
kommersiella lösningar

Tack för att ni lyssnade




	Snart tål det vad som helst�- en stabil teknisk plattform för framtidens trä�
	Det moderna träbyggandet �Utmaningen för trä:�30 – 80 års beständighet och hållbarhet
	Workshop Maj 2016 DP5�Behovsinventering träbranschen
	Kompetensuppbyggnad�	- 2017/2018
	Materialtestningssystem��- labbet taket fasaden�- spårbara tester olika storlekar�- nyanskaffningar och renoveringar�- investering kemisk och termisk�     analysutrustning
	Brand stabiliserat trä: Systematiska labtester
	Metodutveckling�- teknik och ekonomi
	Mikrobiologi och träytor�- kunskap och karakterisering
	Kontrollerade mögelförsök�- olika kolonisering
	Slide Number 10
	Innovationskoncept:�Nya metoder för brandstabilitet�
	Innovationskoncept: �Hartsimpregnering i träytan motverkar missfärgning
	Viktigt att kunna kontrollera och ”låsa” träytan��Mycket arbeten återstår för att nå kommersiella lösningar�
	Slide Number 14

