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Förord
Denna studie är en fortsättning av tidigare TCN projekt där torkningens inverkan på mögelbenägen‐
het hos råspont studerats. Frågeställningen i detta projekt är om det rillningsdjup som används idag
vid tillverkning av råspont enligt Vilma Bas standard är tillräckligt för att undvika mögelpåväxt på
splintvedsytor som kraftigt näringsanrikats under dubbelläggning vid virkestorkning.
Följande rapporter ligger till grund för detta arbete:


Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter: Vilken roll spelar torkningen för
mögelpåväxt på brädor i utomhusprodukter ovan mark? Sehlstedt‐Persson, M., Wamming, T.
& Karlsson, O. 2010 Skellefteå: TräCentrum Norr. 38 s.



Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter: Mögelsäkring av brädor i
torkningsprocessen ‐ Industriförsök. Sehlstedt‐Persson, M. & Wamming, T. dec 2012
TräCentrum Norr. 21 s.

Det mögeltest som använts har utförts enligt den accelererade metod som tagits fram i projektet:


Metodutveckling för mögeltestning av trä – förstudie: Sehlstedt‐Persson, M. & Ahmed, S. A.
2014 TräCentrum Norr. 23 s.

Projektet är finansierat av TräCentrum Norr. Ett varmt tack riktas till industrireferensgruppens
deltagare för värdefulla synpunkter och insatser under arbetets planering och genomförande: Anders
Nilsson och Anders Nordmark, ‐ Stenvalls Trä AB samt Magnus Karlsson Sävar, Norra. Tack även till
Fredrik Persson, SP för en väl utförd torkning av försöksmaterialet.
Arbetet som avrapporteras i denna rapport har genomförts av LTU under 2015‐2016.
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Sammanfattning
Råspont av furu och granbrädor hyvlas av splintvedsrika sidbrädor. Råvaran till råspont postad som
sidutbyte har ett rikt innehåll av kolhydrater i splintveden, speciellt i vinteravverkat timmer där
furusplint normalt har högre näringsinnehåll än gransplint. Risken för mögelangrepp på råspont är
stor om det omgivande klimatet är gynnsamt för mögeltillväxt ‐ ett tilltagande problem i och med ett
allt fuktigare och varmare klimat. Hög luftfuktighet i kombination med näring som anrikats mot vir‐
kesytorna under forcerad virkestorkning kan snabbt leda till missprydande mögelangrepp på råspont
som används i t.ex. underspikning av takfot, takluckors insida i ouppvärmda vindar i småhus, väggar i
carport mm.
Tidigare studier har visat att det är fullt möjligt att styra näringsvandringen i till en utvald sida av
brädorna under torkningsprocessen genom dubbelläggning av brädor och att därefter hyvla bort
dessa ytor. I praktiken är detta dock svårt att industrialisera då dubbelläggning av brädor vid
sågverken är slumpvis vad gäller vilka sidor som läggs ihop i kombination med att brädorna vanligen
har olika längder.
Numera bearbetas oftast alla ytor av råspont jämfört med tidigare där begreppet ”rå” innebar att en
flatsida lämnades obearbetad. Denna flatsida profilhyvlas med ett finprofilerat vågformat rillstål på
märgsidan dvs. den brädsida som inte har vankant.
Projektets syfte har varit att undersöka ifall det rilldjup som idag används är tillräckligt för att avlägs‐
na den näringsanrikade veden för att undvika mögelpåväxt i långtidsanvändning. I studien har
torkade, dubbellagda 22x100 mm furu och gran brädor som hyvlats med ett hyveldjup mellan 0 – 1,9
mm, jämförts i ett forcerat, korttids mögeltest.
Resultaten av detta mögeltest med mögelarterna Penicillium sp. Paecilomyces sp. och Rhyzopus sp.,
som använts vid indirekt kontaminering av försökmaterialet visar följande


En tydlig trend kan ses för furu med avtagande mögelgrad vid ökande hyveldjup. För att
ytorna ska klassas som bra‐acceptabla i praktiskt bruk bör inte mögelgraden överstiga
mögelgrad 2. Enligt resultat i denna studie bör därför hyveldjupet för furu vara minst 1,5
mm.



För gran är resultaten inte lika entydiga men även här verkar ett hyveldjup på minst 1,5 mm
vara lämpligt. Träslagens mögelbenägenhet är vid detta hyveldjup ungefär likvärdig.



Om hyveldjupet är mindre än 1,5 mm är furu betydligt mer mögelbenägen än gran och risken
stor att splinten angrips av mögel.



Vid rillhyvling bör därför rillans ”toppar” ligga 1,5 mm in i virket.
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Inledning

1.1 Bakgrund
Enligt rekommendationer i HusAMA och standarden VilmaBas1 ska råspont till takluckor bearbetas på
samtliga fyra sidor och den flatsida som tidigare varit ”rå” och obearbetad vara rillhyvlad.

Figur 1 Övre Vänster: Råspont av furu med rillhyvlad märgsida. Övre Höger: Exempel på rillad yta som
hyvlats med finrillat hyvelstål.
Undre: Fotot visar råspont där den rillade ytan kan vara såväl splintsidor som märgsidor.

Vid industriell rillhyvling är det oftast brädornas märgsidor som rillas och som t.ex. utgör den synliga
delen av en takfot medan råspontens splintsidor där vankant ofta förekommer blir osynlig. I många
fall förekommer det dock även rillade splintsidor, Figur 1 undre.
I två tidigare TCN projekt har torkningsprocessens inverkan på mögelbenägenhet hos råspont av furu
och gran studerats vid torkning i labbmiljö samt i industriell skala. Resultaten visar tydligt att tork‐
ningsprocessen och ströläggningen/vändningen av brädorna under torkning har mycket stor bety‐
delse för mögelrisken på splintvedsytor. Det har visat sig fullt möjligt att genom dubbelläggning av
utvalda flatsidor mot varandra under torkning styra näringsvandringen mot en vald flatsida och
kanter som i efterföljande hyvling avlägsnas. ”Best case” visade sig i studien vara att alltid vända
vankantsidorna utåt i brädparen och avlägsna den anrikade vankantsidan genom hyvling. Gransplint
uppvisade mindre mögelbenägenhet än furusplint.
Om motläggning av flatsidor är slumpvis som idag vid ströläggning av dubbellagda brädor kommer
det därför alltid att finnas näringsanrikade flatsidor som varit utåtvända under torkningen.
Syfte
Projektets syfte är att undersöka ifall det hyveldjup som används idag är tillräckligt för att avlägsna
näringsanrikade splintvedytor och på så sätt undvika mögelpåväxt i långtidsanvändning speciellt i
1

Standarden Vilma är en inom byggmaterialbranchen frivillig överenskommelse för egenskapsdeklaration och
kvalitetssäkring av träprodukter.
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riskabla klimatzoner, se figur 2 ‐ i takt med klimatförändringar ett allt större problem för olika
biobaserade byggnadsmaterial.
Mål
Projektets målsättning är att ge rekommendationer för vilket minsta hyveldjup som bör användas till
industriellt torkade råspontbrädor av furu och gran för att undvika mögelpåväxt i
långtidsanvändning.
Avgränsningar
I undersökningen hyvlades virket med normalt hyvelstål utan rillprofil. Detta gjordes i samråd med
referensgruppen efter att en noggrann utredning av möjligheten att använda samma profilerade
rillstål som vid industriell rillhyvling bedömdes alltför svårt att praktiskt göra kontrollerat i labskala.
Denna avvikelse bedöms inte spela någon roll för resultatet av mögeltestet.

Figur 2 Sverigekarta som visar risken för mögelangrepp uttryckt som ”daglig dos Drel baserat på klimatdata i
olika delar av landet. Ju längre ”pins” desto större mögelrisk. (Häglund et al 2010)
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Material och Metoder

2.1 Virket
Råa sidobrädor från furu och gran (22x100 mm) med så hög splintvedsandel som möjligt hämtades
efter sågning under sista veckan i september 2015 från två sågverk i Norrbotten. Totalt 78 indivi‐
duella brädor (42 furu och 36 gran) med en minsta längd på 4,5 meter utvaldes, transporterades till
labb i Skellefteå och förvarades i en kylkammare vid 0° C under två veckor fram till provberedning.
Varje bräda märktes med individnummer (1‐42 för furu och 60‐96 för gran) kapades i fyra stycken
0,96 m långa prover märkta A till D från rot till toppände. Provens ändytor tätades med en Sikaflex
polyuretantätning. Ett 6 cm kapsnitt togs från varje bräda för bestämning av rå fuktkvot (enligt
torrviktsmetoden) och densitet (ρ00). Alla prover sorterades i åtta torkbatcher (furu batch1‐4 och
gran batch 5‐8) med en matchad fördelning av läget utmed brädan (antalet A, B, C och D prover) i
varje torkbatch.

2.2 Torkning
Torkningen gjordes i en småskalig labbtork vid SP i två serier ‐ en för furu och en för gran. Ingen
2

konditionering i slutet av torkningen gjordes enligt den industriella tillämpningen för produktion av
råspont till takluckorna. Alla prover dubbellades med splintsidorna i varje par vänt utåt, Figur 3
vänster. Detta gjordes för att anrika splintsidornas ytor med så mycket näring som möjligt under
torkning och därigenom provocera fram ”worst case” i undersökningen. Under torkning var alla
brädpar kantlagda och ströade i fyra lag, med strön placerade så nära provens ändar som möjligt,
Figur 3 höger. Positionen för varje strö (som blockerar vedytan under torkning) markerades med
pennlinje på alla utåtvända splintvedsytor.
Det torkningsschema som användes visas i Figur 4 med en sammanställning i Tabell 1.
Efter torkning och avsvalning förvarades allt provmaterial övertäckt med plast för fuktutjämning i ett
kallt utomhusförråd mellan 18 oktober och 17 december till fortsatt provberedning.

Figur 3 Vänster: Dubbelläggning av prover under torkning i labbtork med splintvedsytor vända utåt i varje
brädpar. Höger: Ströläggning av brädpar med strön placerade närmast virkesändarna.

Figur 4 Torkschema som användes för furu och gran.
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Tabell 1 Sammanfattning av torkningar

Medelfuktvot (stdavvik)
före torkning (%)
Medeldensitet (stdavvik)
ρ00 (kg/m3)
Min/Max densitet ρ00
(kg/m3)
Medelfuktvot (stdavvik)
efter torkning (%)
Total torktid (h)
Max torr temperatur (°C)

Furu
115.9 (19.6)

Gran
60.9 (31.1)*

403.3 (27)

369.4 (30.2)

357/458

289/424

13.9 (3.8)

13.1 (2.0)

44**
75

44**
75

* Den lägre fuktkvoten i gran förklaras av högre kärnvedsandel i vissa brädor.
** Inklusive 1,7 timmars uppvärmning och 5 timmar avsvalning

2.3 Hyvling
Som ett första steg sågades alla 0,96 m prover till en enhetlig bredd av 90 mm genom att såga bort ca
5 mm på varje kant. Detta gjordes för att avlägsna de näringsanrikade kanter som i normal industriell
hyvling förses med not och spont. I nästa steg hyvlades alla märgsidor en mm.
Eftersom kupning av brädor försvårar ett jämnt hyveldjup över hela virkesbredden sågades två
parallella spår längs märgsidan till ungefär halva provtjockleken för att underlätta nedtryckning av
matarrullarna under hyvling.
Ett noggrant urval av två 200 mm långa delprov från varje 0,96 m långt prov markerades med penna
på kanterna för att få så ideala splintvedsytor som möjligt fria från strömärken, markeringar, kvistar,
vankant och andra störningar.
Därefter mättes tjockleken på varje delprov med en bygelmikrometer. Mätningen gjordes på halva
bredden (över märg) vid två på kantsidan markerade positioner, vardera 10 mm från de 200 mm
långa delprovens ändar. Totalt gjordes alltså fyra tjockleksmätningar på varje 0,96 m långt prov före
hyvling av splintsidan, Figur 5.

Figur 5 Urval och markering av delprov, märkningar och positioner för tjockleksmätningar före och efter
hyvling av splintvedsidorna av de 0,96 m långa proverna.

De åtta torkbatcherna randomiserades till fyra undersökta hyveldjup 0 mm (ohyvlat) 0,5 mm, 1 mm
och 1,5 mm för de båda träslagen.
Hyvling gjordes batchvis på Lernia, Skellefteå i en fem‐axlig Weinig PROFIMAT 23 hyvel.
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Efter hyvling mättes tjockleken på varje delprov i samma position som före hyvling. Det individuella
hyveldjupet för varje delprov beräknades som ett medelvärde av två positioner.
Det visade sig att trots noggranna förberedelser av prover och postning av hyvel så blev hyveldjupet i
genomsnitt något större i gran än furu trots att batcherna hyvlades efter varandra med samma hyvel‐
inställningar.
Densitetsskillnader mellan furu och gran (Tabell 1) är en trolig förklaring till detta ‐ gran med lägre
densitet är mjukare och eftersom samma matarvalstryck användes har detta förmodligen lett till ett
något större hyveldjup i gran. Av samma orsak kan individuella densitetsskillnader mellan olika
brädor sannolikt förklara spridningen i hyveldjup inom varje batch.
För att hålla batcherna separerade och med så liten spridning i hyveldjup som möjligt inom varje
batch, valdes till mögeltestet det delprov (av två möjliga) från varje 0,96 m långt prov med ett
hyveldjup som låg närmast batchens medelhyveldjup. Det andra delprovet sparades till senare
mögeltest som dock inte redovisas i denna rapport.
I Figur 6 visas medelvärdet av hyveldjup för de delprov som utvaldes till mögeltestet. (30 delprov från
varje batch). Viss överlappning av hyveldjup existerar mellan batcherna, Figur 7, men eftersom
individuellt hyveldjup uppmätts är det även möjligt att analysera effekterna av kontinuerliga
hyveldjupsintervall på mögelpåväxten, dvs. inte bara batchvisa jämförelser.

Figur 6 Hyveldjup i batch 1‐8 som medelvärde och 95 % konfidensintervall. Antal delprov i varje batch = 30.
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Figur 7 Individuellt uppmätta hyveldjup i varje batch visar att det finns ett visst överlapp mellan batcher.

2.4 Accelererat mögeltest
Det mögeltest som använts utfördes enligt den accelererade metod som tagits fram i det tidigare
TCN projektet ”Metodutveckling för mögeltestning av trä – förstudie”(2014).
Detta test är en snabb, enkel och robust metod för utvärdering av effekter av olika variabler,
(exempelvis variabeln hyveldjup som i denna studie), i inom‐batch jämförelser och avbryts och
utvärderas efter ca 10‐14 dagar. Testet bygger på naturlig, indirekt kontaminering av icke‐sterila ytor
och utförs i en klimatkammare vid stabilt klimat som gynnar mögeltillväxt. Metoden som utvecklats
gör inga anspråk på att kunna erbjuda jämförelser med andra etablerade metoder utan enbart
jämförelser inom batcher.
Testet kördes i en mörklagd klimatkammare, ARCTEST ARC 1500 (Arctest Oy, Espoo, Finland) med
kontrollerad relativ fuktighet (RH) och temperatur. Tre aluminiumriggar med plats för 80 delprov/rigg
monterades i övre delen av kammaren i tre nivåer, Figur 8.
Försöksmaterialet hängdes horisontellt i riggarna med hjälp av två spikar i varje delprovs kortändar
och med en distans av 20 mm mellan varje delprov. Mögeltestet omfattade totalt 240 delprov (8
batcher med 30 matchade replikat).
De fyra matchade delproven från samma bräda placerades den ena efter den andra i 20 grupper i
varje rigg. Gruppernas placering randomiserades mellan de tre riggarnas nivåer med varannan furu
och gran grupp enligt det mönster som visas i Figur 8. Denna randomisering gjordes för att så långt
som möjligt utesluta inverkan av provernas placering i kammaren under testet.
Två Vaisala INTERCAP® fukt‐ och temperatursonder HMP60 (Vaisala Oyj, Helsingfors, Finland)
registrerade klimatet i kammaren under hela försöket med en PC logger AAC‐2 (Intab, Stenkullen,
Sverige). Medeltemperatur och RH registrerades till 27,2 ° C (± 0,1) och 89,5% (± 0,7).
Efter 7 dagars kontaminering av klimatkammaren med infekterade prover från tidigare experiment
som placerats i nedre delen av kammaren, startades mögeltestet med de tre testriggarna. Testet
avbröts efter 11 dagar när riklig mögeltillväxt observerades på vissa provytor. De infekterade prover
som användes för att indirekt kontaminera klimatkammaren innehöll mögelarterna Penicillium sp.
Paecilomyces sp. och Rhyzopus sp.
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Figur 8 Vänster: Bild av klimatkammaren som visar placeringen av riggar i den övre delen på tre nivåer. De
infekterade prov som används som indirekt smittokälla ses i den undre delen. Höger: Position av
randomiserade prov i grupper med varannan furu‐ och grangrupp i varje rigg och nivå; varje ruta är en
provgrupp av fyra matchade prov från samma bräda.

2.5 Utvärdering av mögelpåväxt
Tre personer gjorde en visuell bedömning av mögelpåväxt utan användning av lupp eller mikroskåp.
Mögelpåväxten på varje delprovs splintsida bedömdes i en 7‐gradig skala (0‐6): den lägsta nivån (0)
anger frånvaron av mögel synlig för blotta ögat, medan den högsta nivån (6) indikerar extrem
mögeltillväxt, Tabell 2. Ifall strömärken fanns markerade på kortsidan så ignorerades dessa områden
under mögelklassningen. Mögelgrad 0 till 2 klassificeras som ”bra till acceptabla i praktisk
användning”, mögelgrad 3 ”tveksam till praktisk användning” och mögelgrad 4 till 6 klassificeras som
”oacceptabla i praktisk användning”.
Kärnved i gran
Under mögelklassning noterades att vissa granprover tyvärr hade hög kärnvedsandel på splintsidan
som klassades. Det är så nära nog omöjligt att se kärnvedsgräns i gran till skillnad från furu med
synlig kärna. Eftersom mögel i huvudsak angriper splintved kan dock mögelpåväxten avslöja gränsen
mellan splint och kärnved i gran. En noggrann genomgång av granmaterialet gjordes därför där
granprov med hög kärnvedsandel på splintsidan helt uteslöts ur studien. Därför är granmaterialet
något mindre samt inte matchat i de olika batcherna i presentationen av resultat. Totalt uteslöts 18
enskilda delprov av gran.

Observera att den höga kärnvedsandelen i gran är ett dilemma endast i studien eftersom vi
vill utvärdera mögelpåväxt enbart på splintved och jämföra gran med furu. I den industriella
praktiken är hög kärnvedsandel i virke tvärtemot en fördel i produkter av råspont då
kärnved är mindre mögelbenägen både för gran och furuvirke.
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Tabell 2 Beskrivning av bedömningsvillkor för olika mögelgrader på splintvedsytor vid utvärdering.
Mögelgrad
0
1
2
3

4

5
6

Beskrivning
Inget synligt mögel ses med blotta ögat någonstans på ytan
Inte helt mögelfri. Med tvekan görs bedömning: ”den här fläcken är
mögel” Mycket liten mögelpåväxt
Utan tvekan finns mögel någonstans på biten men i liten omfattning.
Enstaka öar och fläckar av mögel förekommer. Liten mögelpåväxt
Mögel finns i mer sammanhängande stråk och som större svarta och
färgade fläckar och öar. Största delen av splintvedsytorna är inte
mögelangripna. Måttlig mögelpåväxt ”kan eventuellt tänka mig
använda detta”
Mögel täcker hela splintvedsytorna. Förutom svart mögel kan även
flerfärgat mögel förekomma. Virkesytan sedd från sidan luddig av
mycel och färgade sporer. Kraftig mögelpåväxt.
Mögel täcker hela splintvedsytorna. Mycket kraftig mögelpåväxt.
Extremt kraftig mögelpåväxt
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Praktisk bedömning

0‐2
Bra till acceptabla ytor
3
Tveksamma ytor

4‐6
Oacceptabla ytor

3

Resultat och diskussion

Jämförelse mellan träslag:
I figur 9 visas resultatet för furu och gran som medelvärden för hela testmaterialet utan uppdelning i
olika hyveldjup.

Figur 9 Mögelgrad på splintved efter accelererat mögeltest för hela furu‐ och granmaterialet. Medelvärden
och 95 procent konfidensintervall. Antal delprov är 120 furu och 102 gran.

Kommentar:
Som förväntat visar resultaten en signifikant högre mögelgrad i furu jämfört med gran vilken även
påvisats i tidigare studier. Högre halt av kolhydrater i furusplintved är en sannolik förklaring. I Bilaga
2 visas foton från mögelklassningen samt exempel på några batchers utseende efter mögeltest.
Jämförelse mellan batcher
I Figur 10 samt i sammanställningen i Tabell 3 presenteras mögelgrader batchvis vid olika hyveldjup
för furu och gran.

Figur 10 Mögelgrad vid olika hyveldjup för furu och gran. Medelvärde och 95 % konfidensintervall.
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Tabell 3 Sammanställning av mögelklassning i olika batcher
Träslag
Furu
Furu
Furu
Furu
Batch nr
Batch 2
Batch 1
Batch 3
Batch 4
Hyveldjup
0,5
0,9
1,5
0
(mm)
Mögelgrad
4,0
2,8
1,9
5,0
1,2
0,8
0,9
1,1
Medel /std
N (antal prov)
Max/Min
mögelgrad

30
6/2

30
5/2

30
3/0

30
6/3

Gran
Batch 5
1,0

Gran
Batch 6
1,1

Gran
Batch 7
1,6

Gran
Batch 8
0

1,8
1,1

2,2
1,3

1,7
0,9

2,9
1,6

27
4/0

24
4/0

23
4/0

28
6/0

Resultaten visar


För furu ses på medelvärdesnivå en tydlig inverkan av hyveldjup på mögelgrad. Ohyvlat
material (batch 4) uppvisar de allvarligaste mögelangreppen. Lägst mögelgrad konstaterades
för det största hyveldjup i Batch 3. Skillnader mellan furubatcherna är signifikanta vid 1
procent signifikansnivå, se Tabell 4, Bilaga 1. Enligt de praktiska bedömningsvillkor som
beskrivs i Tabell 2 är det endast batch 3 med hyveldjup 1,5 mm som bedöms ha acceptabla
ytor.



Även för gran konstaterades det ohyvlade virket (Batch 8) ha mest mögelangrepp – dock
avsevärt lägre medelvärde än för ohyvlad furu. Effekterna av hyvlingsdjup för gran är inte lika
påtaglig som för furu. Batch 7 med största hyveldjupet hade visserligen lägst medelvärde
men inga signifikanta skillnader finns mellan batcherna 5, 6 och 7, Tabell 4, Bilaga 1. Det bör
noteras att granens höga kärnvedsandel i denna studie kan påverka resultatet till granens
fördel.



Jämförelse mellan kontinuerliga hyveldjupsintervall
Eftersom det fanns en viss överlappning av hyveldjup mellan batcherna (se Figur 7) gjordes
en ny analys av försöksdata genom att bortse från batch‐tillhörighet och istället dela in
materialet i kontinuerliga 0,5 mm hyveldjupsintervall (individuellt hyveldjup har uppmätts på
samtliga delprov). Denna indelning leder till olika antal prov inom varje hyveldjupsintervall
samt att försöksdesign med matchat försökmaterial inte gäller dvs. delprov från samma bräd‐
individ kan hamna inom samma intervall. I Figur 11 presenteras resultat av denna analys.

Figur 11 Mögelgrad som medelvärde och 95 % konfidensintervall för furu och gran i olika hyveldjupsintervall
baserat på delprovens individuellt uppmätta hyveldjup. Antal delprov i varje intervall med start från 0 mm är
30, 16, 36, 14 and 24 för furu samt 28, 0, 22, 32 and 20 för gran.
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Resultatet visar en tydlig trend för furu med avtagande mögelgrad vid ökande hyveldjup. För att
ytorna ska klassas som bra‐acceptabla i praktiskt bruk enligt Tabell 2 bör inte mögelgraden överstiga
2. Enligt resultat i denna studie, Figur 11 bör då hyveldjupet för furu vara minst 1,5 mm. För gran är
resultaten inte lika entydiga men även här verkar ett hyveldjup på 1,5 mm vara lämpligt. Träslagens
mögelbenägenhet är vid detta hyveldjup ungefär likvärdig. Om hyveldjupet är mindre än 1,5 mm är
furu mer mögelbenägen än gran. I bilaga 1 visas resultat av hypotesprövning vid 1 % signifikansnivå
av skillnader mellan olika hyveldjupsintervall hos furu (Tabell 5) hos gran (Tabell 6) samt jämförelse
mellan träslagen (Tabell 7).

4

Slutsatser och rekommendationer

Slutsatser av denna undersökning av brädor som dubbellagts under torkning blir följande
rekommendationer:
Hyvla minst 1,5 mm för både furu och gran. Vid mindre hyveldjup är furan riskabel och risken är stor
att splinten angrips av mögel.
Vid rillhyvling av märgsidan bör rillans ”toppar” (se övre bilden i Figur 12) ligga 1,5 mm in i virket.
Som framgår av exemplet i undre bilden i Figur 12 har rillningen inte satts så djupt på märgsidan
samtidigt som det finns marginal uppåt.

Figur 12 Övre bild: Träyta i förstoring med som hyvlats industriellt med fint rillstål ‐ jämför med millimeter
skalan.
Undre bild: Industriellt hyvlad råspont med rillhyvlad märgsida. Positionering enligt årsringsmönster av
matchade avkap visar att rilldjupet på märgsidan är mindre än en millimeter.
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I Figur 13 visas ett färskt exempel där innertaket i en lekstuga av fint rillhyvlad råspont av gran byggd
sommaren 2015 uppvisar tydliga mögelangrepp på gransplinten. Med ett större hyveldjup hade
sannolikt taket inte sett ut på samma sätt.

Figur 13 Tak i lekstuga byggd sensommaren 2015 av finrillad granråspont. Tydliga mögelangrepp kan ses på
splintveden. Foto taget mars 2016.
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Bilaga 1
Tabell 4 Hypotesprövning vid 1 % signifikansnivå om skillnad finns mellan batcher

Batch

B1

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

B2

B3

B4

B5

ja
ja

ja
ja

ja
ja
ja

ja
ja
nej
ja

B6
ja
(95%)
ja
nej
ja
nej

B7

B8

ja
ja
nej
ja
nej
nej

nej
ja
ja
ja
ja
nej
ja

Tabell 5 Hypotesprövning vid 1 % signifikansnivå om skillnad finns mellan olika hyveldjupsintervall FURU

FURU
Hyveldjup
0
>0‐0.5
>0.5‐1
>1‐1.5
>1.5

FURU

FURU
0 >0‐0.5
ja (95%)

FURU
>0.5‐1
ja
ja (95%)

FURU
>1‐1.5
ja
ja
ja

FURU
>1.5
ja
ja
ja
nej

Tabell 6 Hypotesprövning vid 1 % signifikansnivå om skillnad finns mellan olika hyveldjupsintervall GRAN

Gran
Hyveldjup
0
>0‐0.5
>0.5‐1
>1‐1.5
>1.5

Gran

Gran
0 >0‐0.5

Gran
>0.5‐1
ja
‐

‐

Gran
>1‐1.5
nej
‐
nej

Gran
>1.5
ja
‐
nej

Tabell 7 Hypotesprövning vid 1 % signifikansnivå om skillnad finns mellan FURU och GRAN i olika
hyveldjupsintervall

Furu 0
Gran 0
Gran >0‐0.5
Gran >0.5‐1
Gran >1‐1.5
Gran >1.5

ja
‐
ja
ja
ja

Furu >0‐0.5
ja (95%)
‐
ja
ja
ja
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Furu >0.5‐1 Furu >1‐1.5
nej
nej
‐
‐
ja
nej
ja
nej
ja
nej

Furu >1.5
ja (95%)
‐
nej
nej
nej

Bilaga 2

14

Furu batch 4 ohyvlad

Gran batch 8 ohyvlad
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Furuprover i olika mögelgrader

Exempel på furuprover med mögelgrad 6.
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