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FÖRORD 
 
Projektet Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter, ”Vilken roll spelar torkningen för 
mögelpåväxt på brädor i utomhusprodukter ovan mark?” har genomförts av LTU och SP Trätek under 
2008/2009 med avrapportering februari 2010. Projektet är finansierat av Träcentrum Norr inom 
området beständighet. 
 
Ett tack riktas till LTU Innovation och ALMI för stöd i samband med den patentansökan som 
inlämnats till PRV under projektets gång.  
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SAMMANFATTNING 
 
Torkningsprocessens inverkan på mögelbenägenhet hos råspont i utomhusanvändning har studerats. 
Brädor postat som sidoutbyte från vinterfällt virke har använts i försöken. De torkningar som utvärde-
rats är friluftstorkning, artificiell torkning vid 70°C samt en HT (högtemperatur) torkning vid 110°C. 
Som utvärderingsmetod har ett forcerat mögeltest utomhus använts. Mögelpåväxten har därefter 
bedömts visuellt på provbrädornas båda sidor. 
 
I projektansökan ingick enbart undersökning av träslaget gran men i försöken har även furu ingått. 
Anledningen till denna utökning av projektet med träslaget furu är att projektutförarna ville vara säkra 
på att effekter av olika variabler skulle bli tydliga nog för utvärdering av torkningens inverkan, då furu 
på grund av sin högre näringshalt i splintveden förväntas vara mer mögelbenäget än gran.  
 
Projektets arbetshypoteser har varit följande: 
 

• en anrikning av näringsämnen sker i gransplint under torkning 
• näringsanrikning mot ytan kan styras under torkning 
• den av torkningen påverkade näringsanrikningen i splintved mot ytan har betydelse för 

virkesytans mögelbenägenhet  
• den näringsanrikade zonen kan påverkas termiskt genom värmning och göras mindre ”aptitlig” 

för mögelsvampar  
 
I projektets inledande del undersöktes om en näringsgradient finns i den torkade virkesytan även i 
gransplint på samma sätt som det väl dokumenterat finns i furu. Denna anrikning av kolhydrater 
påverkas i hög grad av hur snabbt, ”hårt” torkningen görs i den inledande kapillära torkningsfasen. 
Den inledande kemiska kolhydratanalys av torkad gransplint som gjordes bekräftade att en anrikning 
av kolhydrater sker även i gransplint under torkning.  
 
På det artificiellt torkade provmaterialet har ur varje prov gjorts ett avkap efter torkning. På dessa 
avkap har effekten på mögelbenägenhet av två olika efterbehandlingar genom värmning i tork 
undersökts: 3 timmars torr värmning upp till 90°C samt 3 timmars värmning med mättad vattenånga 
upp till 90°C. 
 
En intressant idé dök upp under projektets inledande planering med ursprung i iakttagelsen att synlig 
mögelpåväxt inte tycks finnas på ytor där strön legat an mot virket och blockerat fuktavgången. Idén 
bygger på hypotesen att näringsanrikning i splintved under torkning är möjlig att styra mot en av 
brädornas flatsidor genom dubbelläggning av brädor under torkning. Vid efterföljande hyvling av 
brädor till råspont väljs den näringsurlakade flatsidan som utsida och den näringsanrikade sidan och 
kanterna bearbetas. Inledande försök på små prover av furusplint bekräftade hypotesen att närings-
anrikning kan styras mot en sida av brädan. Därför togs i projektet beslutet att undersöka effekterna på 
mögelbenägenhet av olika kombinationer av dubbelläggning av virke under torkning.  
 
Eftersom idén vid utvärdering visade mycket lovande resultat har under projektets gång en 
patentansökan av metoden, att genom dubbelläggning av virke under torkning styra näringsvandringen 
i splintved mot vald yta och på så sätt åstadkomma virkesytor med minskad mögelbenägenhet 
inlämnats till PRV den 2010 02 17. 
 
Resultaten sammanfattas under följande rubriker 
Anrikning av näringsämnen i gransplint 
I projektet konstateras att  

• kemisk kolhydratanalys av torkad gransplint bekräftar att en näringsanrikning sker även i 
gransplint under torkning 

• denna anrikade ”front” även kan bekräftas visuellt 
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Styrning av näringsanrikning mot ytan under torkning 
I projektet konstateras att  

• näringsanrikning i splintved kan styras mot en flatsida under torkning genom dubbelläggning 
• mest näring i ytan finns i splintsidor som lagts utåt i dubbelläggning 
• minst näring i ytan finns i märgsidor som lagts mot varandra under torkning 

 
Mögelbenägenhet hos torkade splintvedsytor 
I projektet konstateras att  

• den under torkning anrikade näringen mot splintvedsytor har stor betydelse för virkesytans 
mögelbenägenhet  

• furusplint är mer mögelbenäget än gransplint 
• HT-torkning vid 110°C visar låg mögelgrad i gran vid både enkel- och dubbelläggning  
• friluftstorkad gran visar låg mögelgrad vid enkelläggning 
• forcerad torkning vid 70°C uppvisar mest mögelpåväxt i både gran och furu 
• genom dubbelläggning av gran med ”rätt” flatsidor mot varandra kan ytor med låg 

mögelpåväxt åstadkommas även vid 70°C 
• det forcerade mögeltestet utomhus som använts som utvärderingsmetod har fungerat utmärkt  

 
Efterbehandling i tork genom torrvärmning och ångvärmning 
I projektet konstateras att  

• för gran torkat vid 70°C ger både ånga och torrvärmning signifikant lägre mögelpåväxt 
jämfört med ej efterbehandlat 

• i furu ger dessa efterbehandlingar inte signifikant lägre mögelpåväxt  
 
Inverkan på mögelbenägenhet av vankant och maskinskador i virket  
I projektet konstateras att  

• förekomst av vankant och maskinskador i virket ökar mögelbenägenheten på splintsidan 
• även brädor med mycket vankant/maskinskador som dubbelläggs kan ha låg mögelbenägenhet 

på motlagda flatsidor 
 
 
SYFTE, MÅL OCH AVGRÄNSNINGAR  
 
Syftet med projektet är att 

• undersöka hur dagens industriella torkningsprocesser som används vid svenska sågverk 
påverkar virkets mögelbeständighet för användning i utomhusprodukter ovan mark 

• att utreda vilka materialparametrar som är av betydelse för beständigheten hos torkat virke för 
att på så sätt kunna skapa bättre underlag för att kunna definiera, separera och därmed 
leverera funktionsbeständiga träprodukter  

 
Målet med projektet är att 

• med rätt torkningsprocess skapa en mögelbeständig råspont i utomhusanvändning ovan mark 
utifrån ny kunskap med fokus mot mögelbeständighet och effektivt processflöde 

• ta reda på om anrikning av näringsämnen mot ytan förekommer vid torkning av gran 
• träslaget gran inte ska påverkas negativt ur beständighetssynpunkt under torkningsprocessen 
• ta fram rekommendationer för hur beständighetsanpassad torkning av virke ska utföras för att 

säkerställa funktionsbeständigt virke 
• reducera mögelrisken på råspont genom temperaturbehandling 

 
 
 



 
 

 

Organisation: 

TräCentrum Norr 
Författare: 

Sehlstedt-Persson, Wamming, Karlsson 
Utgåva: 

1 
Dokumenttyp:  

Slutrapport 
Filnamn: 
Slutrapport.doc 

Datum 

2010-02-26 
Sida: 

5 (36) 

5

Avvikelser från projektansökan 
I projektansökan ingick enbart undersökning av träslaget gran men i försöken har även furu ingått. 
Anledningen till denna utökning av projektet med träslaget furu är att projektutförarna ville vara säkra 
på att effekter av olika variabler skulle bli tydliga nog för utvärdering av torkningens inverkan, då furu 
på grund av sin högre näringshalt i splintveden förväntas vara mer mögelbenäget än gran.  
 
I ansökan angavs att hyvlingens inverkan på ytans mögelbenägenhet skulle undersökas. I den 
inledande litteraturstudien framkom att hyvlingens inverkan på mögelpåväxt är väl dokumenterad på 
furu som torkats under olika betingelser. Bedömning gjordes att denna kunskap kan överföras även på 
granvirke och därför uteslöts denna del i projektet till förmån för andra undersökningar.  
 
 
PROJEKTETS GENOMFÖRANDE OCH ORGANISATION 
 
Projektet har genomförts enligt följande: 
 
Steg 1: Litteraturstudie över befintlig kunskap om virkesråvara och torkning ur beständighets-

synpunkt. Näringsämnesanalys. 
 
Steg 2: Metoder för mögelriskreducering. Val av torkningsstrategi. Framtagning provmaterial. 

Val av analysmetod för att bestämma det torkade virkets mögelbeständighet. 
 
Provmaterialet levererades från Kåge såg i januari 2009. Provberedning och torkningar genomfördes 
på SP Trätek under våren 2009. Som utvärderingsmetod har ett forcerat mögeltest utomhus gjorts på 
en provgård i Skellefteå juni-september 2009. Mögelpåväxten har därefter bedömts visuellt på 
provbrädornas båda sidor i 7 olika mögelgrader (0-6). 
 
En patentansökan har under projektets gång den 17 februari 2010 inlämnats till PRV för skydd av idé. 
 
Projektorganisation 
Projektledare Thomas Wamming, SP Trätek 
Industrireferensgrupp Andreas Jonsson, Martinsons och Per Boman, Kåge Såg.  
 
Utförare  

• Litteraturstudie: Margot Sehlstedt-Persson, LTU 
• Försöksplanering material, torkning: Margot Sehlstedt-Persson, Thomas Wamming, LTU/SP 

Trätek 
• Beredning av provmaterial, torkningar: Thomas Wamming, SP Trätek 
• Kemiska analyser: Olov Karlsson, LTU 
• Mögeltest, mögelgradering: Margot Sehlstedt-Persson, Thomas Wamming 
• Analys, avrapportering: Margot Sehlstedt-Persson, Thomas Wamming, Olov Karlsson 
• Utveckling av programvaran MouldAnalyser 1.0: Jonas Danvind, SP Trätek 
• I anslutning till projektet pågår även ett examensarbete av civilingenjörsstudent Anna-Lena 

Johansson. I examensarbetet utvärderas effekterna av kontaktvärmning vid olika tider och 
temperaturnivåer på mögelbenägenheten hos granbrädor. I examensarbetet görs även en 
utvärdering av programvaran MouldAnalyser 1.0 (utvecklat av Jonas Danvind). Examens-
arbetet är pga. barnledighet ännu inte avrapporterat 
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1 INTRODUKTION - LITTERATURSTUDIE 
 
Missfärgande påväxt av mögel på råspont som används utomhus eller i ouppvärmda utrymmen inom-
hus som t ex carport, vindar och takutsprång är en skadetyp som rapporteras på senare tid och som i en 
utförd enkätundersökning bedöms öka i antal år efter år (Nilsson, Samuelsson 2006) - inte minst när 
klimatet tycks ändras med varmare och fuktigare höstar. Misstankar finns att den allt snabbare 
torkningsprocess som används vid sågverken är en av förklaringarna till problemet.  
 
Råspont är brädor som sågas som sidoutbyte ur splintvedens yttersta delar, i tunna dimensioner (ex 16, 
19 och 22 mm tjocklek). Efter torkning hyvlas en flatsida (undersidan) samtidigt som kanterna spontas 
Det innebär att den sågade ovansidan (originalytan som exponerats för torkluften) aldrig bearbetas 
efter torkning.  
 
Under virkestorkningsprocessen är brädorna uppstaplade i virkespaket med mellanlägg (strön) som 
gör att den varma torkluften kan blåsa förbi virkesytorna i luftpassager. När vattnet från virkets inre 
delar vandrar mot virkesytan under torkningsprocessen, följer näringen med vattnet mot virkesytorna 
och anrikas där. Det är väldokumenterat i Nasko Terzievs doktorsavhandling från 1996 i studier på 
furu att näringsanrikningen blir större när torkningen görs mer forcerat. Han visar även att 
mögelangrepp på furu blir kraftigare på de mer näringsanrikade virkesytorna jämfört med om 
torkningen gått långsamt och anrikningen av näring mot ytan varit mindre som i friluftstorkning.  
 
På mögelangripna väggytor, figur 1.1, kan iögonfallande stråk med till synes oangripna ytor ses där 
strön från torkningsprocessen legat an mot virket. Strön som ligger an mot virket under torkningen 
blockerar effektivt fuktavgången från brädytan. Av bilden framgår även att mögel inte kan urskiljas 
med blotta ögat på de ytor där strön legat an mot brädan. 
 

   
Figur 1.1 Bilderna visar råspont av gran i en carport. Omkring 1 år efter byggnation fanns kraftiga 

mögelangrepp på splintveden. Höger bild visar även hur det finns ljusa ströränder som inte är 
angripna av för ögat synligt mögel. (Foto: Mats Ekevad, Margot Sehlstedt-P) 

 
Näring i splintved 
Splintved innehåller stora mängder vatten men även kväve, stärkelse och näringsämnen i form av lösta 
lågmolekylära sockerarter. Sockerinnehållet i splintved varierar under olika årstider. En av flertalet 
undersökningar (Terziev 1996) visar att det finns mest socker i furusplint under höst och 
vintermånader, figur 1.2 , samt att variationer i sockerinnehåll beror mer av fälltid än inverkan av 
växtförhållande. Kväveinnehållet uppvisade låg variation under året jämfört med variationen av olika 
sockerarter och stärkelse. I figur 1.2 visas även fördelningen av socker i gran under året (Höll 1985). 
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Vid en jämförelse mellan dessa båda undersökningar framgår att furu innehåller högre halter av 
fruktos och glukos än gran (jämför figurerna i samma skala i figur 1.2) 
 
Av figur 1.2 framgår även att det i veden närmast barken finns den högsta koncentrationerna av socker 
i furu. Eftersom råspont sågas ur stockens sidoutbyte innebär detta att råspont vanligen består av ren 
splintved som förutom att det innehåller stora mängder vatten även innehåller den mest näringsrika 
veden.  

 
Figur 1.2  OBS: Originalfigurer anpassade och omräknade så att skalorna blir direkt jämförbara. 

Vänster: Fördelning av olika sockerarter i gransplint under året i de 5-7 yttersta årsringarna. 
Mätningarna gjorda på gran utanför München 1978 i ca 80 år gamla träd (Höll 1985). 
Höger: Variation av sockerinnehåll i furusplint under året. Ofylld stapel visar innehållet i zonen 
0-4 mm närmast kambiet, fyllda staplar 5-10 samt 11-15 mm från kambiet (Terziev 1996). 

Mögel 
Vid biologisk nedbrytning med mikroorganismer är förutom tillgången på syre och vatten förekomsten 
av näring en avgörande faktor. Mögelsvampar som angriper trä konsumerar tillgänglig näring i form 
av stärkelse, lågmolekylära socker och kväve. Normalt penetrerar mögelhyfer inte cellväggarna utan 
tillväxten av trämögel sker i huvudsak endast på virkesytan. Blånadssvamparnas hyfer däremot växer 
in i virket och kan missfärga veden på djupet. Det är dock oklart hur djupt ner i virket möglet kan 
hämta sin näring. Eftersom sockret finns i huvudsak i märgstrålarna i splintveden är det dock tänkbart 
att just märgstrålar kan utgöra en möjlig inträngningsväg för mögelhyfer att hämta näring från ett visst 
djup under ytan. Mögelsvampar har vanligen ofärgat mycel och färgade sporer. På kraftigt mögelan-
gripna träytor ses ofta mycel med flerfärgade sporer växa på ytan i olika nyanser av vitt, grått, grå-
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svart, grågrönt, gulgrönt och rostfärgat ”ludd”. Mögelsvampar har mindre krav på näringstillgång än 
blånadssvamp för sin tillväxt och kräver inte heller som blånadssvamp gör, tillgång på fritt vatten. Vid 
fuktkvoter i virket under fibermättnad är mögelsvampar mer beroende av den omgivande luftens 
relativa fuktighet, RF, för sin tillväxt. (Terziev 1996; Trämögel 1984; Ekstedt, Karlsson 2009) 
 
Ytanrikning av näring under torkning 
Tidigt under torkning i kapillär fas bildas snabbt i splintved ett tunt, torrt skal under vilket en 
förångningsfront finns där förångning av fritt vatten sker. Djupare in i splintveden rör sig det fria 
vattnet med lösta näringsämnen tämligen lätt ut mot denna förångningsfront där vattnet så förångas 
medan näringsämnen anrikas och stannar kvar i veden. Om torkning sker vid höga temperaturer börjar 
dessa kolhydrater brytas ned termiskt och brunaktiga nedbrytningsprodukter bildas i en zon ca 1-3 mm 
ned i splintveden. När sådant virke hyvlas kommer denna mörkfärgade zon, s.k. Kiln-Brown-stain 
(KBS) att bli synlig vilket kan vara ett stort problem för t ex högtemperaturtorkad Pinus radiata i Nya 
Zeeland. Även i furusplint har förekomst av KBS noterats i splintved som torkats vid temperaturer 
omkring 100°C (artikel från 1994; Sehlstedt-Persson 2008).  
 

 
Figur 1.3 Splintvedsytor som visar zonen med anrikade näringsämnen strax under virkesytan i furusplint. 

Notera ”locken” på cellerna en bit ned under ytan (artikel från 1994; Sehlstedt-Persson 2008). 
 
Terziev redovisar i sin avhandling undersökningar av omfördelning av lågmolekylära sockerarter och 
kväve i furusplint som ett resultat av olika torkningar och torkhastighet. En mätbar sänkning av kväve 
och sockerhalter ned till ett djup av 15-16 mm in i virket har påvisats. Denna anrikning sker tidigt 
under torkningens kapillärfas. Anrikning sker ej under den senare diffusionsfasen, figur 1.4.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att ju snabbare torkningen sker desto effektivare blir också anrikningen 
mot virkesytorna i furusplint. Näringsgradienterna närmast ytan i friluftstorkat virke är mindre än i 
industriellt torkat virke.  
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Figur 1.4  Anrikning av näring mot ytan i furusplint under torkning med snabbt och långsamt schema vid 

olika djup under ytan (medelvärde av 3 plank). Notera att anrikning mot ytan (0-1 mm djup) sker 
i kapillärfas över fibermättnad dvs. omkring ca 30 % fuktkvot (Terziev 1996). 
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Figur 1.5 Socker och kvävegradient efter torkning i furusplint torkat med snabb och långsamt torkning i 

virkestork jämfört med lufttorkat (medelvärden av 25, 25 resp. 12 plank). (Diagram bygger på 
data i artikel 3 i Terzievs doktorsavhandling). 
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Torkningshastighetens och hyvlingens inverkan på mögelpåväxt 
Näringsgradienter närmast virkesytor på torkat virke spelar roll för mögelbenägenheten. Inverkan av 
torkningshastighet på mögelpåväxten på furusplint medför att ytor som torkats med snabbt 
torkningsschema möglar mer än ytor som torkats långsamt (figur 1.6).  
 
Samma figur visar även att mögeltillväxt efter torkning är större på originalytor (ytor som exponerats 
för torkluften) än om dessa originalytor hyvlas med 2 mm hyvlingsdjup. De brantare näringsgradien-
terna i splintved som torkats snabbt innebär att hyvling avlägsnar den mest anrikade veden och att 
mögeltillväxten minskar. I lufttorkat virke däremot kan hyvling ha motsatt effekt då hyvling exponerar 
ytor som har högre näringsinnehåll. 

 
Figur 1.6 Inverkan av torkningshastighet och hyvling på mögelpåväxt på furusplint som torkats med snabb 

och långsamt torkning i virkestork jämfört med lufttorkat. Orig=ohyvlad yta, planed=hyvlad yta. 
Hyvlingsdjup 2mm (Terziev 1996). 

 
I figur 1.7 visas skillnad mellan mögelgrad på granytor som utsatts för torkning jämfört med om 
originalytan avlägsnats genom sågning ned till ny yta (resawn surface) 5 mm under originalytan. Vid 
samtliga torktemperaturer mellan 20°C-170°C är mögelgraden på den ”nysågade” ytan lägre än 
originalytan.  

 
Figur 1.7  Mögelgrad efter 20 veckors mögeltest på splint och kärnvedsytor av gran torkat vid olika 

temperaturer mellan 20°C-170°C. Staplar vid 190° och 210°C visar värmebehandlad gran enligt 
Thermowood-processen. ”Resawn” innebär ny sågyta 5 mm under originalytan (Frühwald 2007). 

 



 
 

 

Organisation: 

TräCentrum Norr 
Författare: 

Sehlstedt-Persson, Wamming, Karlsson 
Utgåva: 

1 
Dokumenttyp:  

Slutrapport 
Filnamn: 
Slutrapport.doc 

Datum 

2010-02-26 
Sida: 

11 
(36) 

11

Mögeltest 
För att bestämma mögelbenägenhet på byggnadsmaterial används ofta olika typer av korttids 
laboratorietester. Ett exempel på mögeltest är SP metod 2899 där en vattenlösning med sporer från 6 
olika mögelsvampar sprayas på provkroppar och inkuberas i 95 % RF eller högre, 22±2°C under 4 
veckor. Svamparna är Aureobasidium pullulans (CBS 101160), Aspergillus versicolor (CBS 117286), 
Cladosporium sphaerospermum (CBS 122.63), Eurotium herbariorum (CBS 115808), Penicillium 
chrysogenum (CBS 401.92), Stachybotrys chartarum (CBS 109292), Metoden baseras på BS 
1982:Part3:1990, MIL-STD 810 F samt ASTM C1338-00.  
 
Det finns inget standardiserat sätt som används av alla laboratorier utan metoderna skiljer sig ofta 
tämligen mycket från varandra. Det kan exempelvis gälla spontan tillväxt eller inokulering av olika 
antal och typer av svampar, provstorlek, klimat för test, skalor för bedömning av mögelpåväxt, 
användning av mikroskåp eller enbart visuell granskning vid bedömning av mögelgrad, tröskling i 
digitala bilder av möglade ytor mm. 
 
Terziev (1996) redovisar i en studie en jämförelse mellan ett laboratorietest med inokulerad 
mögelsvamp och ett accelererat utomhustest med spontan mögelpåväxt på furu som torkats snabbt och 
långsamt i tork samt lufttorkats. Jämförelse görs även mellan originalytor och hyvlade ytor. Terzievs 
slutsats från denna jämförelse är att resultaten från dessa båda mögeltester stämde väl överens.   
 
De för projektet viktigaste slutsatserna efter litteraturstudien är följande: 
 

• Råspont, är en träprodukt som innehåller mycket näring. Om torkningen sker snabbt och 
”hårt” innebär det att den efter torkning obearbetade utsidan av råspont kan innehålla stora 
mängder näring i och närmast under ytan. Dessa ytor riskerar därför att angripas av ytlig 
mögelpåväxt om klimatbetingelserna för mögel är gynnsamma (tillräckligt hög RF och 
temperatur under viss tid). Beslut tas i projektet att ett ”hårt” torkschema som idag används 
industriellt utvärderas tillsammans med två referenstorkningar nämligen lufttorkning och 
högtemperaturtorkning  

 
• I litteraturstudien framkom att hyvlingens inverkan på mögelpåväxt är väl dokumenterad på 

furu som torkats under olika betingelser. Bedömning görs att denna kunskap kan överföras 
även på granvirke och därför utesluts denna del i projektet till förmån för andra parametrar 

 
• I projektansökan ingick enbart undersökning av träslaget gran. Eftersom furu innehåller mer 

näring än gran tas beslutet att även en mindre omgång furubrädor får ingå i undersökningen 
för att säkerställa att effekter av olika variabler ska bli tydliga nog för utvärdering av 
torkningens och mögelreduceringsåtgärdernas inverkan, då furu på grund av sin högre 
näringshalt i splintveden förväntas vara mer mögelbenäget än gran  

 
• Ett laboratorietest med inokulerade svampar på små provbitar bedöms vara alltför ”tufft” med 

risk att effekt av olika åtgärder inte blir urskiljbara i projektet. Därför väljs som utvärderings-
metod för mögelbenägenhet det accelererade utomhustest som Terziev beskriver med fullstora 
provbitar för att i möjligaste mån efterlikna den spontana mögelpåväxt som kan förekomma ”i 
verkligheten” 
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2 MATERIAL OCH METODER 
 
2.1 Inledande försök med undersökning av näringsgradient 
Inledningsvis gjordes försök med torkning av dubbellagda brädor av furu och gran för att undersöka 
om hypotesen att näringsvandring under torkning kan styras mot en sida av brädan var riktig. Två 
torkförsök gjordes av råa, nysågade 15 cm långa ändtätade prov av splintved vid konstant temperatur 
utan klimatstyrning. Försöken gjordes i värmeskåp med inspända brädpar med strön mellan brädparen. 
Dubbelläggning gjordes med splintsidorna utåt samt med motlagda splintsidor enligt figur 2.1. 
 
Försök 1: furu, konstant temperatur 90°C under 23 timmar, (2x2 prov) 
Försök 2: furu och gran, konstant temperatur 115°C under 24 timmar (2x2x2 prov) 
 

     
Figur 2.1  Dubbelläggning med splintsidorna utåt (övre paret) samt med motlagda splintsidor (undre paret) 
 
I försök 1 gjordes enbart en visuell bedömning av brädornas samtliga sidor för att se om en för ögat 
synlig näringsanrikning fanns. 
 
I försök 2 gjordes förutom en visuell bedömning även kemisk näringsanalys vid olika djup och 
positioner på granproven. 

 
Kemisk näringsanalys 
Analys av monosockergradient gjordes i olika positioner vid två olika djup. I intervallet 0-0.2 mm 
under ytan skrapades spån med en rasp. I intervallet 0.2 – 1mm under ytan hyvlades spån manuellt. 
Spånorna extraherades med vatten (viktförhållandet trä-vatten 1:20) i ultraljudsbad under 2 timmar 
och fick stå över natten. Extraktet filtrerades och analyserades i en gaskromatograf (med deoxigalaktos 
som inre standard) med avseende på monosocker som acetylerade alditoler.  
 
2.2 Huvudförsök 
De inledande försöken med dubbelläggning och näringsanalys bekräftade hypotesen att näringsanrik-
ning kan styras mot en sida av brädan. Därför togs i projektet beslutet att undersöka effekterna på 
mögelbenägenhet av olika kombinationer av dubbelläggning av virke under torkning.  
 
I projektansökan ingick enbart undersökning av träslaget gran men i försöken har även furu ingått. 
Anledningen till denna utökning av projektet med träslaget furu är att projektutförarna ville vara säkra 
på att effekter av olika variabler skulle bli tydliga nog för utvärdering av torkningens inverkan på 
mögelbenägenhet, då furu på grund av sin högre näringshalt i splintveden är mer mögelbenäget än 
gran.  
 
Försöksmaterial 
Materialet till försöken hämtades på Kåge såg 090224 och togs från råa paket direkt efter sågning. 
Tunna brädor med förekomst av vankant i toppändan valdes ut för att säkerställa att de kom från de 
yttersta delarna av splinten. Dimensionerna var 16, 22 x 75mm gran och 19x125mm furu. Brädorna 
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fraktades till SP Trätek och varje planka kapades i fyra prov (96 cm långa) och märktes 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4 från rot till toppände.  
 
På varje prov togs ett torrviktsprov för bestämning av rå fuktkvot och splintvedsandel. Proverna 
ändtätades och placerades i frysrum inför torkningarna. Proverna sorterades i utifrån splintvedsandel i 
så likartade grupper som möjligt inför kommande torkningar. Efter varje slutförd torksats placerades 
virket inplastat i frysrum vid -15°C i väntan på mögeltestet. Torkningar och provberedning pågick 
under mars och april månad 2009. Start av mögeltestet och utplacering av provmaterial i tält: 090623. 
 
Torkningarnas utförande 
I valet av torkningar var avsikten att torka virket med långsam respektive snabb fuktavgång vid 
fuktkvoter över fibermättnad. Lufttorkning vid rumstemperatur representerar långsam fuktavgång. Två 
scheman med snabb fuktavgång över fibermättnad valdes vid olika temperaturnivåer - ett aktuellt 
industrischema vid 70°C samt ett högtemperaturschema vid 110°C. Skillnaden i slutfuktkvot mellan 
torkningarna blev stor. Den höga fuktkvoten i 70°C torkningen beror på att torktiden behölls som den 
utförs i industrin utan anpassning till labskala medan de övriga två torkningarnas slutfuktkvoter blev 
betydligt lägre. Tid för utjämning av dessa fuktkvotsskillnader mellan grupperna fanns under 
provberedning och framförallt under de första veckorna i utomhustältet.   
 
I tabell 2.1 visas en sammanställning av de olika torkningarna. 
 
Tabell 2.1 Sammanställning av torkningar 
Gran 16x75 mm, 22x75 mm       
Parameter    Luft HT  70 
Infukt medel och std (%) 77,5/32,1 88,2/35,7 106,6/44,6 

Utfukt (%) 8,0 9,6/1,6 19/5,3 

Uppvärmningstid ånga (t)   1,5 1,4 

Torktid (t) 2626,0 15,1 24,7 

Totaltid (t) 2626,0 16,6 26,1 

Max. torrtemp torkfas (°C) 26,0 110,0 74,0 

 
Furu 19x125 mm       
Parameter  Luft HT  70 
Infukt medel och std (%) 95,7/26,2 99,7/32,3 109,5/33,1 

Utfukt (%) 8,0 7,1/1,1 19/5,3 

Uppvärmningstid ånga (t)   1,7 1,4 

Torktid (t) 2626,0 13,9 24,7 

Totaltid (t) 2626,0 15,6 26,1 

Max. torrtemp torkfas (°C) 26,0 110,0 74,0 

 
Lufttorkning 
Det lufttorkade virket torkades uppströat i kontrollerat inomhusklimat i SP Träteks laboratorium under 
15 veckor i temperatur mellan 20- 25°C och ca 40 % RH. Jämfört med frilufttorkning utomhus har 
torkning i labbet gått lite snabbare på grund av att temperaturen och luftfuktigheten varit konstant.  
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Figur 2.2 Klimat under lufttorkning inomhus i lab. 
 
70°C torkning 
70°C torkning är en snabb industriell torkning som används vid normal produktion av sidobrädor. 
Materialtemperaturen nådde maximalt 74°C under torkningsförloppet och ingen konditionering 
gjordes, se tabell 2.1. Torkningen sker enligt ett schema som med hög torkkraft snabbt driver ut det 
fria vattnet i starten men inte vid någon speciellt hög temperatur, figur 2.3. 
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Figur 2.3 Klimat under 70°C torkning. 
 
110° C HT(högtemperatur) torkning  
En högtemperaturtorkning togs med i försöken för att skapa en referens mot lufttorkning. Ingen 
produktionsstorkning av brädor utförs med HT-torkning i Sverige idag. Idén med HT är att få 
materialtemperaturen snabbt över 100°C för att påskynda transporten av det fria vattnet genom 
tryckuppbyggnad i veden. Det är en intressant torkmetod för mögelförsöken för att det är en snabb 
torkmetod som förväntas anrika näring mot ytan vid hög materialtemperatur, figur 2.4. 
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Figur 2.4 Klimat under högtemperaturtorkning. 
 
Efterbehandlingar som utförs i tork – torr och ångvärmning till 90°C 
Avsikten med de utförda efterbehandlingarna i tork är att dessa ska påverka näringen i virket med 
högre materialtemperatur i slutet av processen än under själva torkningsfasen. Efterbehandlingarna 
gjordes i torken med två olika metoder: värmning med torr värme samt med ånga upp till 90°C. 
Tanken med dessa två metoder kommer från valet av teknik som är praktiskt realiserbara att snabbt 
öka temperaturen på en virkeslast i industriella torkar. De 30 cm långa avkapen som togs från 
provbrädorna lastades in i torken och värmdes från rumstemperatur till 90°C på 3 timmar. Hälften av 
provmaterialet värmdes med ånga och den andra hälften med hjälp av värmebatterierna, figur 2.5. 
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Efterbehandling ångvärmning 90°C
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Figur 2.5 Klimat under efterbehandlingar i tork: torr och ångvärmning till 90°C. 
 
 
 
Torkningsutrustning 
SP Träteks laborationstork användes för samtliga artificiella torkningar, figur 2.6. 
 

 
 
Figur 2.6 SP Träteks laborationstork. 
  
Paketläggning under torkning - dubbel och enkelläggning 
Allt lufttorkat provmaterial var enkellagt under torkningen. Paketläggning i tork av granbrädor gjordes 
på tre sätt: enkelläggning, dubbelläggning med splintsidan utåt samt dubbelläggning med motlagda 
splintsidor. För furubrädorna som var färre till antalet, gjordes ingen enkelläggning i HT-torkningen. I 
tabell 2.2 visas en sammanställning över fördelning av brädor i olika läggningar. Efter torkning 
gjordes ett 30 cm avkap på samtliga provbrädor som torkats i labtork. Dessa avkap användes för att i 
tork göra efterbehandlingar i tork med torr värme eller ånga. Inga avkap eller efterbehandlingar 
gjordes på det lufttorkade materialet. 
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Under torkning i labtork belastades det ströade virkespaketet med tyngder för att få så god anliggning 
mellan dubbellagda brädor som möjligt. Fuktkvot mättes med inslagna elektroder av resistanstyp se 
figur 2.7.  
 
Tabell 2.2  
Torkning GRAN FURU Totalt antal brädor 
Frilufts 10 st 10 st 20 
 
70°C 

30 st  
varav: 
14 Splint motlagd  
12 Splint utåt   
4 Enkel 

17 st  
varav: 
4 Splint motlagd 
7 Splint utåt 
6 Enkel 

 
47 

 
 
HT 

25 st 
varav 
10 Splint motlagd  
10Splint utåt   
5 Enkel 

9 st 
varav 
5 Splint motlagd  
4 Splint utåt   
0 Enkel 

 
 
34 

TOTALT 65st 36st 101st 
 

 
Figur 2.7 Paketläggning i tork. Bilden visar belastning på toppvarv med stålplattor under torkning. 

Fuktkvot mäts med inslagna elektroder av resistanstyp. 
 
Inskanning av brädor efter torkning 
Efter torkning gjordes en inskanning av alla brädors båda sidor. Högupplösta bilder skannades in i SP 
Träteks labb med en färglinjekamera, Dalsa CLT72048W med konstant ljussättning. Detta gjordes för 
att kunna jämföra brädornas utseende vid efterföljande mögelgradsbedömning efter utomhusförsök 
vad gäller missfärgning, smuts, ströränder osv. för att undvika felaktig bedömning av mögelpåväxt.  
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2.3 Mögeltest  
Det mögeltest som använts bygger, med vissa mindre avvikelser, helt på det 98 dygns accelererade 
utomhustest som gjordes i Uppsala i mitten av 90-talet med start i mitten av juni till slutet av septem-
ber och som beskrivs i Terzievs avhandling. Det som skiljer detta försök från Terzievs är att proverna 
är längre samt liggande på högkant istället för med vertikal fiberriktning över jordbädden. Detta för att 
så stor del av provet som möjligt skulle exponeras för jordbädden för att undvika en gradient av 
mögelpåväxt längs brädorna.  
 
Med start den 24 juni 2009 i Skellefteå placeras proven, horisontellt stående på högkant på en 
ställning, 10 cm ovanför öppen jordbädd med iblandad kompostjord. Proven placerades i slumpvis 
ordning men varje 30 cm långt avkap som efterbehandlats i tork placerades i samma position som dess 
icke-efterbehandlade långa prov, se figur 2.8. Nedsänkt ca 5 cm under ytan av jordbädden fanns en 
bevattningsslang (med små hål på ytan för växthusbevattning) i slingor programmerad med vatten-
tillförsel 10 minuter, 2 gånger per dygn. Ställningen placerades i skugga med skydd från nederbörd 
genom ett lutande tak av genomskinlig byggplast. Under sommaren inspekterades jordbädden regel-
bundet för att avlägsna eventuell vegetation i den öppna jordbädden. Inspektion av prover gjordes 
fortlöpande efter 16, 26, 33, 48 och 58 dagar. 
 
Efter 61 dagar (24 augusti) gjordes över provställningen ett mindre ”innertält” av svart plast som 
tätades noggrant mot mark och i ändarna. Taket på innertältet försågs med lutning för att undvika att 
kondensdroppar skulle hamna på provet vilket heller aldrig inträffade. Vattentillförsel i slangen ökades 
till 10 minuter, 4 gånger per dygn. Efter totalt 96 dagar (28 september), avbröts försöket och proven 
transporteras inomhus för utvärdering av mögelpåväxt. Totalt gjordes två sådana försökstält med ca 2 
m mellanrum. 

    
Figur 2.8  Mögeltest i provgård.  
 
Temperatur och RF mättes med logger i båda tälten under hela försöket och visade i stort sett identiskt 
klimat. I figur 2.9 visas klimatet i ett av tälten. Notera speciellt förändringen i RF efter det att 
helinplastning gjordes. RF blev efter hand konstant och i det närmast 100 %. Det var först efter att 
helinplastning gjorts som den synliga mögelpåväxten på proven tog fart. Detta bekräftar att risken för 
mögelpåväxt ökar betydligt vid konstant hög RF medan en varierande RF även om den ibland är hög, 
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inte gynnar mögeltillväxt på samma sätt som om den är konstant hög. Ett antal agarplattar placerades i 
tälten efter helinplastning och analyserades i SP Borås. Riklig förekomst av följande svamparter 
konstaterades: Cladosporium sp, Penicillium sp, jäst samt ett antal övriga ej artbestämda. 

 
Figur 2.9 Uppmätt klimat i mögeltält. Notera förändringen i RF efter det att inplastning görs efter 61 

dagar. Det är först då som mögelpåväxten tar fart. 
 
Fuktkvot mättes med elektrisk fuktkvotsmätare i övre och undre kant i ett antal provbrädor i båda tält 
före inplastning, se tabell 2.3. Skillnad i fuktkvot mellan övre och undre kant var då i medeltal ca 2,5 
%. Efter inplastning utjämnades dessa skillnader och när försöket avbröts och fuktkvot mättes i totalt 
39 prov var fuktkvoten något högre och utjämnad: övre kant: 20,1 %, standardavvikelse s=1,8 resp. 
underkant: 20,1%, s=2. 
 
Tabell 2.3 Fuktkvot i provbrädor under mögelförsök efter 61 dagar före helinplastning.  
TÄLT VÄSTER från ingång och vidare inåt
Position Träslag MC ovan MC under
V2 Gran 16 17,5
V8 Furu 15,8 17,3
V22 Gran 16,3 18,7
V36 Furu 16,5 18,5
V38 Furu 15,1 17,3
V39 Gran 18,6 21,2
V40 Gran 18,1 21,4

Medel 16,6 18,8
TÄLT ÖSTER från entre och vidare inåt
Ö10 Gran 18,2 20,5
Ö28 Gran 17 19
Ö30 Furu 14,5
Ö55 Furu 14,7
Ö64 Furu 15,6 17,6
Ö67 Furu 13,1 15,3
Ö79 Furu 14,8 16,4

Medel 15,4 17,8

Medel ALLA 16,0 18,4  
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2.4 Utvärdering av mögelpåväxt 
Två personer gjorde en visuell bedömning av mögelpåväxt utan användning av lupp eller mikroskåp. 
Samtliga brädor samt de avkap som efterbehandlats med torrvärme eller ånga bedömdes på båda flat-
sidorna. Bedömning gjordes enbart på splintved, dvs. om kärnved fanns på flatsidorna bortsågs dessa 
ytor. Varken brädornas kanter eller ytor under strö ingick i bedömningen.  
 
Först valdes den flatsida på samtliga prov som visade mest mögelpåväxt. Dessa flatsidor rangordnades 
i en fallande skala från mest påväxt till ingen synlig påväxt. Mögelpåväxten indelades därefter i totalt 
7 mögelgrader. Efter mögelgradsindelning av de mest angripna flatsidorna bedömdes de motsatta 
flatsidorna och rangordnades på samma sätt.  
 
Den rutin som utarbetades av de två personer som gjorde bedömningen var enkel och rationell och god 
samstämmighet rådde vid bedömningen. Vid gränsdragning mellan två olika mögelgrader finns en viss 
osäkerhet. Av den anledningen gjordes en tydlig formulering av vilka villkor som skulle vara uppfyll-
da för respektive mögelgrad. Dessa formuleringar beskrivs utförligt i tabell 2.4.  
 
I samband med mögelgradsbedömning gjordes även en bedömning av varje prov i 4 klasser med 
avseende på förekomst av vankant och dubbskador från barkmaskin, se tabell 2.5.  
 
Tabell 2.4 Beskrivning av bedömningsvillkor för olika mögelgrader på splintvedsytor vid utvärdering.  
 
Mögelgrad Beskrivning Praktisk bedömning 

0 Inget synligt mögel ses med blotta ögat någonstans på ytan 
1 Inte helt mögelfri. Med tvekan görs bedömning: ”den här fläcken är 

mögel” Mycket liten mögelpåväxt 
2 Utan tvekan finns mögel någonstans på biten men i liten omfattning. 

Enstaka svarta/mörka öar och fläckar förekommer exempelvis nära 
vankant. Liten mögelpåväxt 

 
 
0-2 
Bra till acceptabla ytor 

3 Mögel finns i mer sammanhängande stråk och som större svarta och 
färgade fläckar och öar. Största delen av splintvedsytorna är dock inte 
mögelangripna. Måttlig mögelpåväxt ”kan eventuellt tänka mig 
använda detta” 

3 
Tveksamma ytor 

4 Mögel täcker hela splintvedsytorna. Förutom svart mögel kan även 
flerfärgat brunt, gult, ockrafärgat mögel ses. Virkesytan sedd från 
sidan luddig av mycel och färgade sporer. Kraftig mögelpåväxt. 
I HT-torkat virke med tydlig KBS täcker möglet hela splintvedsytan 
men är inte lika luddigt. Eventuellt finns speciella mögelarter som 
trivs bättre på dessa ytor. 

5 Mögel täcker hela splintvedsytorna. Möglet är förutom svart även 
flerfärgat brunt, gult, ockrafärgat. Ytorna luddiga av flerfärgade 
sporer. Mycket kraftig mögelpåväxt. 
 

6 Extremt kraftig mögelpåväxt av samma typ som klass 5 
I denna klass fanns endast furu.  

 
 
 
4-6 
Oacceptabla ytor 

 
 
Tabell 2.5  Beskrivning av vankant/skadeklasser 
V/S klass Beskrivning 
0 Fri från vankant och maskinskador 
1 Ingen vankant Maskinskador förekommer 
2 Både vankant och maskinskador förekommer 
3 Extrem vankant. Maskinskador. Dålig kvalitet 
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2.5 Programvaran MouldAnalyser 1.0 
I projektet har även en programvara MouldAnalyser 1.0 utvecklats av Jonas Danvind. Syftet med 
programvaran är att bestämma mögelpåväxtens areaandel på inskannade träytor genom tröskling i 
RGB-bilder. Programvaran provkördes inledningsvis men bedömdes alltför arbets- och tidskrävande 
för att kunna användas vid utvärderingen av det stora antal prov och storleken på provytor, som ingick 
i detta projekt. I ett examensarbete som pågår i anslutning till projektet (pga. barnledighet ännu inte 
avrapporterat) görs en utvärdering av programvaran.  
 
Projektgruppen gör dock bedömningen att MouldAnalyser 1.0 efter programutveckling till mer 
rationell användarvänlighet definitivt är intressant och bör utvecklas vidare i framtida projekt med 
koppling till ytlig mögelpåväxt på träytor. Bra digitala bilder på provytor i kombination med bildbe-
handling skulle kunna ge noggrannare resultat för bedömning av mögelpåväxt i stället för att visuell 
mögelgradsbedömning.  
 

 
 
Figur 2.10 Gränssnitt av MouldAnalyser 1.0 (Utvecklat av Jonas Danvind) 
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3 RESULTAT OCH DISKUSSION 
 
3.1 Resultat näringsgradient  
Visuell bedömning 
I de inledande försöken konstaterades att en för ögat synlig anrikning av näring mot ytan förekommer 
även under torkning av gransplint. Att denna anrikning blir synlig för blotta ögat förutsätter att 
torkningen gjorts vid tillräckligt hög temperatur så att näringen mörkfärgas. Detta kan bero på att man 
uppnått karamelliseringstemperaturen för näringen eller för vissa komponenter i näringen. För fruktos 
som återfinns i ytliga delar är karamelliseringstemperaturen 110°C. I övre bilden i figur 3.1 visas en 
anrikad yta i gran som torkats vid 115°C under 24 timmar. Notera färgskillnad mellan ytor som 
varit/inte varit blockerade av strö under torkningen där strön förhindrat migrering av näring mot ytan. 
Den undre bilden i figur 3.1 visar ett exempel på en mörkfärgad rand i splintved i en industritorkad 
granplank 50x150 mm som torkats vid temperaturer upp till 90°C. (Ingick inte i detta projekt) 
 

 

 
Figur 3.1 Övre: Näringsanrikad, mörkfärgad yta i gransplint som torkats vid 115°C under 24 timmar. 

Notera skillnaden mot ytor som blockerats av strö under torkningen. 
 Undre: Mörkfärgad zon strax under virkesytan i splintved i en industritorkad granplanka (ingick 

inte i detta projekt). 
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Kemisk näringsanalys 
Analys av monosockergradient gjordes därför i gransplint som torkats vid konstant temperatur 115°C 
under 24 timmar. Mätningar gjordes i olika positioner i 4 prov vid två olika djup: intervallet 0-0.2 mm 
och 0.2 – 1mm under ytan enligt figur 3.2.  

 
 

Mätningar 0 - 0.2 mm under ytan              Mätningar på två olika djup 

 
Figur 3.2  Analys av näringsgradient i ytan i gransplint torkad vid 115°C. Mätningar gjorda på 4 prov i 

olika positioner i dubbellagda brädor med splintsidor utåt respektive motlagda enligt översta 
figuren. 

 
Resultaten visar att 

• Under torkning sker en näringsanrikning mot ytan i gransplint med en mätbar gradient 
• Ytor under strö (c) har mindre näring i ytan jämfört med icke-ströade ytor (a) och (b) 
• Näringsinnehållet i splintvedsytan skiljer sig väsentligt mellan de två dubbeläggningsfallen 

Om splintveden är utåtlagd är näringsinnehållet betydligt högre på ytan (a) och (b) jämfört 
med om splintsidorna är motlagda (f) 
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• Om splintsidor vänds utåt är näringshalten i den motlagda märgsidan låg (d) 
• Om märgsidorna vänds utåt är näringen i ytan högre (e) jämfört med om de är motlagda (d) 
• Gradienten är större när splintvedsytor är utåtlagda jämfört med om de är motlagda (högra 

diagrammet medelvärde a) och b) jämfört med (f) 
• Högsta näringshalten i ytan finns i utåtlagd splint (a) och (b) 
• Lägsta näringshalten i ytan finns i motlagda märgsidor (d) 
 

Slutsatsen av dessa mätningar är att 
• Näringsanrikning sker i gransplint under torkning 
• Näringen kan styras mot en sida under torkning genom dubbelläggning 
• Minst näring i ytan finns i märgsidor som lagts mot varandra under torkning 
• Mest näring i ytan finns i splintsidor som lagts utåt i dubbelläggning 

 
 
3.2 Resultat mögeltest 
Resultaten av mögelgradering av brädor efter det forcerade utomhustestet redovisas som medelvärden 
med 95 % konfidensintervall. De brädor som klassats som klass 3 i vankant/maskinskadeklass har 
uteslutits i dessa diagram. Inverkan av skadeklass beskrivs senare i kapitel 3. 
 
A) Finns skillnad i mögelbenägenhet mellan furu och gran? 
I figur 3.3 visas mögelgraderna för furu och gran som medelvärden av samtliga torkningar utan 
indelning i enkel- eller dubbelläggning.  

 
Figur 3.3 Mögelgrad efter utomhusförsök för furu och gran som medelvärden av samtliga torkningar

  
Resultaten visar att furu möglar signifikant mer än gran.  
 
B) Finns skillnad mellan torkningar? 
I figur 3.4 visas hur de olika mögelgraderna frekvensfördelas i de tre olika torkningarna utan indelning 
i enkel- eller dubbelläggning. De brädor som klassats som klass 3 i vankant/maskin skadeklass har 
uteslutits i dessa diagram. Observera att det i furu är betydligt färre totala antal prov vilket gör 
jämförelsen något osäker. Mögelgraderna har färgkodats enligt följande: Bra till acceptabla ytor: Klass 
0-2 (vit, ljusgul, gul), Tveksamma ytor: Klass 3 (grön), Oacceptabla ytor: Klass 4-6 (röd, violett, 
svart). 

GRAN  medel alla torkningar
(95% konfidensintervall)

0

1

2

3

4

5

6

GRAN

M
ög

el
gr

ad Båda sidor

Splintsida

Märgsida

FURU medel alla torkningar
(95% konfidensintervall)

0

1

2

3

4

5

6

FURU

M
ög

el
gr

ad



 
 

 

Organisation: 

TräCentrum Norr 
Författare: 

Sehlstedt-Persson, Wamming, Karlsson 
Utgåva: 

1 
Dokumenttyp:  

Slutrapport 
Filnamn: 
Slutrapport.doc 

Datum 

2010-02-26 
Sida: 

25 
(36) 

25

 

 
 
 
Figur 3.4 Mögelgradernas frekvensfördelning i de tre olika torkningarna. Observera att det i furu totalt är 

färre antal bedömda ytor. 
 
Resultaten visar att 

• Den minsta mögelpåväxten finns i HT-torkad och friluftstorkad gran med ungefär likvärdiga 
mögelgrader, ca 90 % av ytorna är klassade som bra-acceptabla (klass 0-2) 

• 70°C torkningen visar de högsta mögelgraderna speciellt i furu men även i gran. I furu är ca 
15 % och i gran ca 40 % av ytorna klassade som bra-acceptabla (klass 0-2)  

• I furu visar HT-torkning minst mögelpåväxt med ca 60 % av ytorna klassade som bra-
acceptabla (klass 0-2)  

• Furu uppvisar högre mögelgrader än gran i alla tre torkningar. I gran fanns ingen mögelgrad 6 
i någon av torkningarna 

 
Kommentar 
Slutfuktkvot efter torkning var väsentligt högre för 70°C torkningen jämfört med de övriga torkning-
arna (se tabell 2.1). Under utplaceringen i mögeltältet fr.o.m. juni utjämnades fuktkvoterna i proven 
utan att någon synlig mögelpåväxt alls noterades under de första 6 veckorna. Fuktkvotsutjämning 
skedde i huvudsak genom uppfuktning av de lufttorkade och HT-torkade proven. När helinplastning 
gjordes efter 61 dagar var fuktkvoterna utjämnade mellan de olika torkningarna. Under den 
fortlöpande inspektionen av proven under sommaren noterades ingen synlig mögelpåväxt förrän efter 
48 dagar (11 augusti) då viss mögelpåväxt kunde ses på enstaka furuprov i närheten av vankant. Vid 
den inspektion som gjordes efter 58 dagar (21/8) före helinplastning hade mögelpåväxten börjat tillta 
och 11 prover av totalt 101 uppvisade tämligen riklig mögelpåväxt. Av dessa var 2 lufttorkade och 9 
torkade vid 70°C. Ingen av dessa var HT-torkade. 
 
Bedömning görs därför att den högre slutfuktkvoten i 70°C torkningen inte är orsaken till den rikligare 
mögelpåväxt som noterats på det materialet. Den kraftigare mögelpåväxten i 70°C torkningen bedöms 
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istället främst vara orsakad av den effektiva näringsanrikningen mot ytan som sker tidigt under den 
kapillära torkningsfasen över fibermättnad. Under fibermättnad sker i stort sett ingen näringsanrikning 
mot ytan (se figur 1.4) 
 
C) Inverkan av enkel och dubbelläggning 
I figur 3.5 visas inverkan av enkelläggning och dubbelläggning på mögelgraden hos splint och 
märgsidor vid de olika torkningarna. Vid friluftstorkning har endast enkelläggning använts. För furu 
som HT-torkats vid 110°C finns inga enkellagda brädor. Enkellagda vid gran torkat vid 70°C är 
medelvärdet av endast 2 brädor. Då enkellagda grupper (förutom i friluftstorkning) endast består av ett 
fåtal brädor bör resultaten av dessa tolkas med försiktighet. 
 

                                                   
 

 
 

 
 
Figur 3.5 Inverkan av enkelläggning och dubbelläggning på mögelgraden hos splint och märgsidor vid de 

olika torkningarna. Vid friluftstorkning har endast enkelläggning använts. Medelvärde och 95 % 
konfidensintervall. 

 För furu som HT-torkats vid 110°C finns inga enkellagda brädor. 
 Enkellagda vid Gran 70°C medelvärde av endast 2 brädor därför ingen konfidensintervall. 
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Resultaten visar att 

• Mögelgraden påverkas av hur brädorna varit lagda under torkningen 
• 70°C torkning visar i furu höga mögelgrader, speciellt på de sidor som varit utåtvända i 

dubbelläggning. Detta styrker hypotesen att näringsvandringen kan styras 
• Vid enkelläggning visas en tendens till att splintsidor möglar mer än märgsidor (ej signifikanta 

skillnader) Högre näringshalter i veden närmast bark/kambium kan vara en förklaring då 
splintsidor i sågade brädor alltid ligger närmare kambiet än motsatt märgsida. Det är även på 
splintsidan som ev. vankant finns  

• Lägst mögelgrad i 70° och 110°C HT-torkningar finns på märgsidor som legat dubbelagda 
mot varandra under torkningen med splint utåt 

• Om märgsidorna vänds utåt i dubbelläggning (motlagd splint) ökar mögelgraden jämfört med om 
märgsidorna varit motlagda 

• I vissa motlagda brädpar var anliggningen under torkningen inte perfekt längs hela brädornas 
längd pga. vridning. Vid HT-torkningen var det klart synligt för blotta ögat var anliggningen inte 
varit perfekt på motlagda ytor eftersom KBS kunde ses. Just dessa ytor angreps ofta av mögel 
typiskt längs en kant. Om en av motlagda splintsidor hade vankant iakttogs samma sak. Dessa 
ytor - både vankantsytan samt den motsvarande ytan i den bräda som vankanten legat an mot - 
angreps lättare av mögel längs kanten. Detta belyser vikten av att anliggningen mellan brädorna 
under torkning måste vara god 

 
Att mögelpåväxt påverkas av hur brädorna varit lagda under torkningen visas tydligt i figur 3.6. Bilden 
visar två furubrädor ursprungligen kapade ur samma bräda vid provtillverkningen. Bräda A har torkats 
vid 70°C och bräda B är HT-torkad. Båda har varit dubbellagda under torkning: bräda A med splintsidan 
utåt och bräda B med splintsidan motlagd. Den övre bilden visar splintsidorna med tydlig skillnad i 
mögelpåväxt (ytorna klassade som 6 respektive 2). Det nedre fotot visar brädornas andra sida. Även här 
ses stor skillnad i mögelpåväxt. Bräda A vars splintsida har bedömts tillhöra mögelgrad 6 har en märgsida 
som varit motlagd under torkning och som är klassad till mögelgrad 3. Bräda B som är HT-torkad och 
vars splintsida bedömts till mögelgrad 2 har en märgsida som varit utåtvänd under torkning och som är 
bedömd till mögelgrad 5. Notera även strömärken på de ytor som varit vända utåt. 
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Figur 3.6 Inverkan av dubbelläggning under torkning på mögelpåväxt på furubrädor. Båda brädorna 

ursprungligen kapade från samma råa bräda. Bräda A torkad vid 70°C, bräda B HT-torkad vid 
110°C. Bräda A har varit dubbellagd med splintsidan utåt. Bräda B har varit dubbellagd med 
splintsidan motlagd. Notera skillnaden i mögelpåväxt på splintsidorna i dessa båda fall. I bräda 
B har näringen drivits mot brädans andra sida under torkning vilket medfört kraftig 
mögelpåväxten på märgsidan som varit utåt under torkning.   

 
Om man sätter en ungefärlig gräns vid mögelgrad 2.5 (Mögelgrad 3 är tveksamma ytor) för vad som 
kan accepteras blir resultatet att 

• Friluftstorkad enkellagd gran accepteras på både splint och märgsida 
• HT torkad gran accepteras i alla torkningar  
• HT-torkad furu visar låg mögelgrad (<2) på märgsidor som legat mot varandra med splinten 

utåt. Även splintsidor av furu som legat mot varandra under HT-torkning visar låg mögelgrad 
(<2) 

• I 70°C torkning är det endast motlagda märgsidor av gran som accepteras. Motlagda 
märgsidor i furu kan eventuellt även accepteras 

 
Både 70°C schemat och HT-torkningen vid 110°C kan betraktas som ”hårda” torkningar med snabb 
fuktvandring i kapillärfas och därmed förväntad stor näringsanrikning mot virkesytan. Generellt ses 
ändå lägre mögelgrad på det HT-torkade virket jämfört med det som torkats vid 70°C. En högintres-
sant fråga är om den högre temperaturen modifierar näringen och gör den mindre attraktiv för mögel-
påväxt. En fortsatt undersökning av olika temperaturnivåer för att hitta eventuell tröskel för mögel-
benägenhet är av stort intresse. 
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Figur 3.6 Övre: Furuytor direkt efter HT-torkning. Dessa ytor har varit utåtvända vid dubbelläggning. 

Ströposition markerad med penna. Den färgskillnad som ses mellan ströade ytor och icke-ströade 
ytor är synlig näringsanrikning mot ytorna. 
Undre: Detalj av en av brädorna i övre bild. Observera den ljusa zonen längs kanterna. Pga viss 
uttorkning av en del brädor före torkning kan ett torrare skal ha bildats. Under den efterföljande 
torkningen har detta torra skal – trots att brädorna bevattnades före placering i tork- aldrig nåtts 
av den anrikade näringen under torkning. 
 

Det noterades även vid mögelgraderingen att brädor som HT-torkats och hade mycket tydlig KBS 
efter torkning, se figur 3.6 och 3.7 utgjorde en speciell grupp i mögelgrad 4 där möglet täckte hela 
splintvedsytorna men inte med samma tydliga ”luddighet” som torkningar vid 70°C. Eventuellt finns 
vissa mögelarter som växer på 70°C virket men som inte kan tillgodogöra sig den näring som finns i 
HT-torkat virke pga. termisk modifiering av näringen.  
 
En annan intressant iakttagelse som gjordes är att pga. viss uttorkning av en del brädor före torkning 
kan ett torrare skal ha bildats. Under den efterföljande torkningen har detta torra skal – trots att 
brädorna bevattnades före placering i tork- aldrig nåtts av den anrikade näringen under torkning. Detta 
kan ses med blotta ögat som ett ljust stråk i brädans underkant kant i tydlig kontrast till KBS-zonen 
intill, figur 3.7 (övre bild). Efter mögeltest noterades att mögel på dessa ljusa stråk inte kunde ses med 
blotta ögat. 
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Figur 3.7  Övre: HT-torkad furubräda med tydlig KBS efter torkning. 

Undre: Samma yta efter mögeltestet klassad som mögelgrad 4. Notera i den nedre bilden hur 
möglet inte ses växa längs kanterna där ett ljust skal utan KBS finns men att en tydlig ”kontur” 
av mögel finns strax intill. 

 
 
D) Inverkan av efterbehandling i tork genom värmning 
Två olika efterbehandlingar genom värmning utförda i torkutrustningen utvärderades: värmning med 
torr värme samt värmning med mättad vattenånga. Ingen efterbehandling utfördes på lufttorkat 
material. Efterbehandlingarna gjordes på 30 cm långa avkap från de torkade brädorna.  
 
För gran ses en signifikant lägre mögelgrad för efterbehandlade ytor jämfört med ej efterbehandlade 
ytor. I furu ses ingen signifikant skillnad, figur 3.8. 
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Figur 3.8  Inverkan av efterbehandlingar på mögelpåväxt på gran och furu utan indelning i åtgärdstyp, 

torkning eller enkel/dubbelläggning. Medelvärde med 95 % konfidensintervall. Antal klassade 
ytor: gran 102, furu 46 st.  
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Figur 3.9  Inverkan av efterbehandlingar på mögelpåväxt på gran och furu med indelning i typ av 

efterbehandling och torkning. Medelvärde med 95 % konfidensintervall. Antal klassade ytor: 
gran 102, furu 46 st.  

 
I figur 3.9 framgår att för gran torkat vid 70°C ger både ånga och torrvärmning signifikant lägre 
mögelpåväxt jämfört med ej efterbehandlat. I HT torkningen är inverkan av efterbehandling mer oklar. 
Stor spridning i ångvärmning gör att skillnaden inte är signifikant medan torrvärmning ger signifikant 
lägre mögelgrad. I furu ses inga signifikanta skillnader. I furu ger inverkan av efterbehandling inte 
signifikant lägre mögelpåväxt i vare sig 70 eller HT.  
 
Kommentar 
Man bör notera att mögelpåväxten i HT-torkad gran är mycket liten och att efterbehandlingarna har 
medelvärde på mindre än en halv mögelgrad vilket i praktiken knappast är möjligt att bedöma visuellt. 
Det är även tveksamt om 3 timmars värmning med ånga eller torrvärmning vid 90°C kan förväntas ge 
någon större effekt i HT-fallet där ju virket redan under torkningen uppnått temperatur över 100°C. 
Men i 70°C torkningen är detta mer rimligt och skillnaden i mögelgrad efter behandlingarna är då 
också ca 1.5 lägre mögelgrad hos gran. 
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E) Inverkan av skadeklass 
Målsättning vid uttag av provmaterial var att få så mycket splintved som möjligt vilket uppfylls bäst 
genom att välja sidoutbyte – råvaran till råspont. Det innebär dock att toppändan av den sågade brädan 
kan innehålla mer eller mindre andel vankant. När varje rå bräda kapades upp till 4 st 1m långa prov-
brädor innehöll vissa av dessa extremt mycket vankant samt i vissa fall djupa sår efter barkmaskin på 
splintsidan. Samtliga provbrädor klassades med avseende på förekomst av vankant/maskinskador i fyra 
skadeklasser (0-3). I de resultat som redovisats hittills har brädor vars splintsida klassats som 3 i vankant/ 
maskinskadeklass uteslutits helt även om den motsatta märgsidan varit av bra kvalitet. Detta gjordes efter-
som det är tydligt att splintsidor av skadeklass 3 ofta visade kraftiga mögelangrepp och att detta mögel i 
många fall kunde ses ha ”krupit över” kanten och medfört mögel längs kanterna även på märgsidan, se 
exempel i figur 3.10 

 
Figur 3.10 Exempel på granbräda som uteslutits i de hittills redovisade resultaten, med extrem vankant 

(skadeklass 3) på splintsidan. Den undre bilden visar märgsidan av samma bräda som varit 
motlagd under torkningen vid 70°C. Den kraftiga mögelpåväxten på splintsidan (mögelgrad 5) 
har ”krupit över” kanten under mögelförsöket och därför medfört att den för övrigt mögelfria 
märgsidan klassats i mögelgrad 3. 

 
Brädan i figur 3.10 visar dock en fördel; genom att dubbellägga brädor av ”vrakkvalitet” kan en mot-
lagd märgsida ändå vara bra ur mögelsynpunkt då vraksidan och kanter hyvlas. I figur 3.11 visas en 
liknande granbräda i skadeklass 3 även den torkad vid 70°C men som varit enkellagd. Här ses betyd-
ligt mer mögel på märgsidan (mögelgrad 4).  
 

 
Figur 3.11 Ytterligare exempel på granbräda som uteslutits i de hittills redovisade resultaten i skadeklass 3. 

Den har dock varit enkellagd under torkningen vid 70°C. Betydligt mer mögel ses på hela 
märgsidan jämfört med i figur 3.10.  

 
Sammanfattningsvis kan inverkan av skadeklass sägas innebära följande: 
 

• Förekomst av vankant och maskinskador ökar tydligt risken för mögelpåväxt på splintsidor 
• Om brädor med ”vrakkvalitet” används och dubbelläggs med de dåliga ytorna utåt kan de 

motlagda märgsidorna ändå visa bra - acceptabel mögelgrad. Kraftig vankant gör dock att en 
god anliggning mellan brädor som dubbelläggs riskeras  
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4  UTVÄRDERING OCH REKOMMENDATIONER  
 
Projektets målsättning att formulera rekommendationer för beständighetsanpassad torkning av virke 
till råspont sammanfattas enligt följande:  
 
Råvarans egenskaper 
I projektet bekräftas att furusplint är mer mögelbenäget än gransplint. Furu uppvisar högre 
mögelgrader än gran vid alla tre torkningar. I granvirket uppvisade inget prov mögelgrad 6 vid någon 
av torkningarna. Förekomst av vankant och maskinskador i virket ökar mögelbenägenheten på 
splintsidan. Som råvara till råspont rekommenderas därför i första hand gran med låg förekomst av 
vankant och maskinskador. 
 
Torkningens utförande 
Av de tre torkningar som jämförts nämligen lufttorkning, 70°C och HT-torkning återfinns minst 
mögelpåväxt i HT-torkad och friluftstorkad gran. I furu visar HT-torkning minst mögelpåväxt.  
 
Friluftstorkad och HT-torkad gran visar bra och ungefärligt likvärdigt resultat ur mögelsynpunkt. Att 
återgå till storskalig friluftstorkning av brädor är dock knappast rimligt. Högtemperaturtorkning av 
brädor är högintressant men frågan är hur många svenska sågverk som har sådan torkningskapaciteten.  
 
Torkningar upp till 70°C är de temperaturnivåer som är rimligast vid svenska sågverk idag. Dock visar 
den forcerade 70°C torkningen i denna undersökning de allra högsta mögelgraderna speciellt i furu 
men även i gran. Mycket intressant är att även om 70°C torkning uppvisar den högsta benägenheten 
till mögelpåväxt är det dock fullt möjligt att åstadkomma virkesytor med låg mögelpåväxt genom 
dubbelläggning. Dubbelläggning med splintsidorna utåt under torkning visar mycket liten mögel-
påväxt på de motlagda märgsidorna, speciellt i gran. 
 
Om man sätter en ungefärlig gräns vid mögelgrad 2.5 för vad som kan accepteras blir resultatet att 

• Friluftstorkad enkellagd gran accepteras på både splint och märgsida 
• HT-torkad gran accepteras i både enkel och båda dubbelläggningarna  
• HT-torkad furu uppvisar låg mögelgrad vid mögelförsöket (<2) på märgsidor som legat mot 

varandra med splinten utåt under torkningen. Även splintsidor av furu som legat mot varandra 
under HT-torkning visar låg mögelgrad (<2) 

• Vid 70°C torkning är det endast motlagda märgsidor av gran som accepteras. Motlagda 
märgsidor i furu kan eventuellt även accepteras 

 
Efterbehandling i tork genom torrvärmning och ångvärmning 
De efterbehandlingar som gjorts på 70°C-torkat och HT-torkat virke visar för gran vissa positiva 
effekter vid 70°C torkningen med minskad mögelgrad. För furu ses ingen signifikant förbättring.  
 
Utvärderingsmetodens relevans 
Det accelererade mögeltestet utomhus som använts som utvärderingsmetod var praktiskt enkelt och 
robust att utföra och har fungerat utmärkt för ändamålet att utvärdera torkningens inverkan på 
mögelbenägenhet. Testet gjordes under samma veckor av året som Terzievs (1996) försök från mitten 
av 90-talet i Uppsala och mögelpåväxten utvecklades i tid enligt Terzievs beskrivning - först när 
helinplastning gjordes och luftfuktigheten blev konstant och i det närmaste helt mättad tog 
mögelpåväxten ordentlig fart.  
 
En nackdel är naturligtvis testets repeterbarhet. På grund av variationer i klimat, jordtyp m.m. är 
jämförelser av resultat mellan två olika utomhusförsök svårt att göra. I fall som detta dock, när olika 
variabler jämförs och utvärderas i ett och samma försök har metoden fungerar utmärkt. 
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Även den visuella bedömning som gjordes av två personer (utan lupp eller mikroskåp) av mögelgrad 
på provbrädornas båda flatsidor var ändamålsenlig, enkel och rationell. Den rutin som utarbetades vid 
den visuella mögelgraderingen rekommenderas för fortsatt användning. 
 
 
5 FORTSATT ARBETE 
 
Som fortsättning på detta projekt planeras att utvärdera dubbelläggning av utvalda sidor i industriell 
miljö i fullskaleförsök utifrån praktiska konsekvenser. Provytor av olika torkningsförfaranden 
utvärderas i långtidstest under autentiska utomhusförhållanden.  
 
Under snabb torkning sker en effektiv anrikning av näring mot splintvedsytor. I denna undersökning 
har två snabba torkningar undersökts vid två olika temperaturnivåer: 70°C och 110°C där 
mögelpåväxten vid den högre temperaturen visade sig vara avsevärt mindre. En intressant fråga är om 
och hur den högre temperaturen har modifierat den anrikade näringen och gjort den mindre attraktiv 
för mögelpåväxt. Intressant fortsättning är att göra kemiska analyser av splintved vid torkning i 
temperaturintervallet 60°C- 120°C vad gäller näringsgradient och termisk modifiering av näring för att 
hitta eventuella tröskeltemperaturer där mögelpåväxten hämmas.  
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