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Sammanfattning
Projektets målsättning är att undersöka om och hur virkestorkning påverkar impregnerbar‐
het i furusplint med vattenbaserat kopparmedel, samt att ge rekommendationer om hur
torkningsbetingelserna kan göras så gynnsamma som möjligt för ett bra impregnerings‐
resultat. Det bör tydliggöras att det virke som impregnerats i denna studie inte kommer att
säljas inom detaljhandeln. Virket anses inte heller vara representativt för impregnerat virke
då det har impregnerats vid fuktkvoter som avsiktligt avviker från normala förhållanden och
som kan antas vara ogynnsamma för inträngningen. Virket impregnerades enligt Nordiska
Träskyddsföreningen (NTR) klass AB.
I delsteg 1 som avrapporteras i denna rapport, har huvudfrågan varit att undersöka inverkan
av fuktkvotsnivå och maxtemperatur under torkningen på impregneringsresultatet. Försöks‐
materialet har bestått av totalt 553 hyvlade bräder och plank (28 resp. 48 mm). Både
planken och bräderna sågades fram ur centrumutbyte och innehöll därför kärnved. Virket
torkades industriellt vid 60°C och 80°C maxtemperatur till tre målfuktkvoter: 24 %, 18 % och
10 %. Efter impregnering har samtliga virkesstycken kapats upp var 50:e cm och
impregneringsresultat har analyserats visuellt enligt NTR:s bedömningsgrunder. Vissa
kemiska analyser har även utförts för att undersöka om och hur extraktiver och fetter kan
förklara impregneringsmissarna i bräderna.
Undersökningen visar att virkesdimension, fuktkvot och temperaturnivå har betydelse för
impregneringsresultatet. Totalt sett fanns det fler missar i planken än i bräderna. Plank och
bräder uppvisar dessutom något olika beteende: för bräder är resultatet mera tydligt vilket
även framkom vid multivariat dataanalys (MVDA) på medelvärdesnivå: högre temperatur
och högre fuktkvot visar minst impregneringsmissar hos brädgrupperna. För plankgrupper
erhölls överhuvudtaget inga MVDA‐modeller. Även för plank hade den högre temperaturen i
medel bättre impregneringsresultat. Sambandet hög fuktkvot och god impregnerbarhet är
inte lika tydligt för plank, möjligen att kombinationen låg temperatur och låg fuktkvot är
ogynnsam.
Densitetsvariationerna visade sig vara tämligen liten och inga låga/höga extremvärden fanns
i försöksmaterialet. Vid MVDA framkom ändå tendenser att det hos bräder var gynnsamt ur
impregneringssynpunkt med högre densitet.
Kemiska analyser visar inga dramatiska omfördelningar av extraktiver under torkning som
förklaring till impregneringsmissar. Detekterbara fetter och hartssyror var dock lägre i ytliga
än i inre delar av splintveden troligen beroende på oxidativ förnätning av deras struktur
under torkningen.
Sammanfattningsvis blir tolkningen att torktemperatur, fuktkvotsintervall och
virkesdimensioner har betydelse för impregneringsresultat men att det finns ett antal
okända materialvariabler som har stor inverkan på resultatet på individnivå. Även om
torkningsbetingelserna görs så gynnsamma som möjligt för impregnering förekommer
individer som har allvarliga genomgående missar.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
I Sverige impregneras årligen omkring 1.2 miljoner kubikmeter virke med kopparbaserade
medel. Producenter med rätt att NTR märka sitt impregnerade virke lämnar idag en 20 årig
rötskyddsgaranti gentemot konsumenterna. 2009 rapporterades för kopparbaserade
impregneringsmedel en kraftig ökning av antalet impregneringsmissar i furusplint, något
som på sikt riskerar rötskador i impregnerat virke med stora kostnader som följd. Vissa verk
som impregnerar riskerar även att förlora certifiering och rätten att NTR‐märka sitt virke.
Orsakerna till inträngningsproblemen diskuteras och en del facklitteratur utpekar
torkningsprocessen som en tänkbar orsak till problemet genom de förändringar som gjorts
med högre torktemperaturer och snabbare process. ”Det som f n förefaller vara den stora
boven i dramat är torkningsförfarandet i kombination med träskyddsmedlets fysikaliska
egenskaper” (Citat ur Träskyddsnytt nr 24, februari 2009). Det är synnerligen angeläget att
utreda orsakerna till problemen och att undersöka om och hur den forcerade
virkestorkningen påverkar impregnerbarheten.
I den förstudie av screening‐karaktär ”Modern torknings inverkan på impregnerbarhet i
furusplint” som avrapporterades i januari 2011 gjordes ett antal intressanta iakttagelser.
Förstudien visar att torkningen har en inverkan på impregneringsresultatet, inte minst
fuktkvotsnivån. Det lägsta antalet impregneringsmissar i bräder noterades vid högre
fuktkvotsnivå än vad som vanligen används vid impregnering; vid 20‐25 %, medan missarna
ökade påtagligt vid sjunkande fuktkvot. Övriga intressanta resultat från förstudien var att
veddensitet, blockerade anslutningar i märgstrålar samt förekomsten av axiella hartskanaler
kan ha avsevärd inverkan på inträngning av impregneringsmedel.
Vid intervjuer av de impregneringsoperatörer som ingick i referensgruppen till förstudien
fanns en samstämmighet om att problem med medelinträngning var större för bräder än för
grövre dimensioner. Problemen upplevdes vara störst under våren – en klassiskt
problematisk period även för virkestorkning då i vissa fall extremt torrt klimat under soliga,
blåsiga dagar medför att råa virkesytor torkar okontrollerat med risk för ytsprickor redan
innan virket hamnar i torken.
Denna fortsättning skall ses som en mer omfattande och fördjupad fortsättning på
resultaten från förstudien. I Del 2 har på ett noggrannare sätt i försöksdesign virke valts,
dokumenterats och torkats under kontrollerade förhållanden i industriell miljö med väl
definierade torkningsparametrar. Efterföljande impregnering har utförts i industriell miljö i
enligt gällande rutiner i NTR klass AB i ordinarie impregneringsprocess med kopparbaserat
medel.
Det bör framhållas att det virke som impregnerats i denna studie inte kommer att säljas
inom detaljhandeln. Virket anses inte heller vara representativt för impregnerat virke i klass
AB då det har impregnerats vid fuktkvoter som avviker från det normala och som kan antas
vara ogynnsamma för inträngningen. Därför är det inte heller relevant att ange namnet på
impregneringsmedlet eller det sågverk där impregneringen utförts
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1.2 Syfte
Det övergripande syftet med projektet som helhet är att kunna definiera, separera och
därmed kunna leverera funktionsbeständiga träprodukter.
Syftet är att undersöka hur virkestorkningsprocessen påverkar impregnerbarhet i furusplint
så att man med rätt torkningsprocess skapar en beständigare produkt för impregnerat virke
och undviker att torkningsprocessen negativt påverkar en fullständig impregnering.
Vidare är syftet att utreda orsaker till varför man ibland vid impregnering får dålig
inträngning i furusplint. Genom att kombinera kunskap om trämaterial och dagens
industriella torkningsprocess, kan ny kunskap byggas upp om vad som orsakar och påverkar
problemet med missar vid impregnering.

1.3 Mål
Målsättningen med projektet som helhet är följande:


att ge rekommendationer om hur torkning ska genomföras så att felkällor från
torkning kan undvikas för att uppnå god inträngning i splinten under
impregneringsprocessen



att på materialnivå undersöka om orsaken till impregneringsmissar kan förklaras av
förändringar av materialegenskaper under torkningsprocessen som till exempel
omfördelning av extraktivämnen och fetter, blockerade inträngningsvägar i
märgstrålar, igensatta hartskanaler mm



att kunna ge väl underbyggda rekommendationer för vilken vedtyp som är
olämplig/lämplig för impregnering



att undersöka vilka egenskaper som kan mätas redan på timmerråvaran för att om
möjligt kunna sortera ut lämpligt/olämpligt material för impregnering
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Målsättningen med delsteg 1 som avrapporteras i denna rapport är att undersöka om
förstudiens preliminära resultat vad gäller inverkan av virkets fuktkvotsnivå på
impregneringsresultat för bräder (se figur 1) kan verifieras i ett utökat försöksupplägg med
ett antal valda torkningsparametrar och uppmätta materialvariabler.
Impregneringsmissar - fuktkvot
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Figur 1 Resultat från förstudien där splintvedsbräder i olika fuktkvotsintervall impregnerades. Bästa
impregneringsresultat fanns i fuktkvotsintervallet 20‐25%.

1.4 Avgränsningar
I projektet ingår inte att undersöka olika impregneringsmedel eller inverkan av
processparametrar i impregneringsprocessen.
I projektet som helhet studeras enbart impregnering med kopparbaserade medel i klass AB.
Avrapporteringen i denna delrapport avser enbart hyvlat virke.
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2 Material och Metoder
Projektet har genomförts enligt följande försöksuppställning.
Max torktemperaturnivå
Målfuktkvot efter torkning
Virke
Totalt 2x3x2= 12 grupper.

2 nivåer
3 nivåer
2 dimensioner, hyvlade

60°C, 80°C
10 %, 18 %, 24 %
Bräder (28 mm), plank (48 mm)

Variabler som uppmäts individuellt på samtliga virkesstycken är.




Fuktkvot efter torkning,
Densitet, ρ0,0
Impregneringsresultat efter impregnering

(torrviktsprov)
(vägning och volym från vattenbad)
(visuellt)

Sågverk inom referensgruppen för detta projekt har bistått med transporter, timmer,
sågning, torkning, hyvling och impregnering.
Allt arbete, från sågning till impregnering, utfördes under åtta veckor i januari, februari och
mars med riktigt vinterväder och utetemperaturer konstant under 0 °C.

2.1 Virkesdimensioner, sågning, torkning och hyvling
Istället för att som i förstudien enbart studera rena splintvedsbräder togs beslutet att både
en plank‐ och bräddimension skulle ingå. Båda dimensionerna var centrumprodukter
eftersom produkter som impregneras oftast kommer från centrumutbytet av stocken. De två
dimensionerna var 30x123 och 50x125 mm, som efter hyvling hade dimensionerna 28x120
mm respektive 48x120 mm. Dessa valdes för att det produceras stora volymer impregnerat
virke av just dessa dimensioner.

Timmer och sågning (v.3 januari 2012)
För att kunna studera torkningens inverkan på impregnerbarheten i splintved valdes timmer
från toppstockar, så att en så hög splintvedsandel som möjligt kunde erhållas.


30x123 mm
o 3 ex, endast de yttre exen användes för att få så mycket splintved som möjligt.
o 150 st toppstockar → 300 st brädor



50x125 mm
o 2 ex
o 150 st toppstockar → 300 st plankor

Total volym på det sågade virke blev 13,5 m3.
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Uppmärkning, provtagning och ströläggning (v.5 februari 2012)
I detta skede skapades 12 stycken grupper, ett strölagt och jämndraget virkespaket per
grupp, av det sågade virket. Grupperna fördelades efter virkesdimension, torktemperatur
och målfuktkvot enligt tabell 1.
Tabell 1. Översikt över försöksuppställningen med variablerna tjocklek, max torrtemperatur vid
virkestorkningen och målfuktkvot. För båda tjocklekarna var bredden 125 mm.

Grupp

Tjocklek
[mm]

Torr Temperatur
[°C]

Målfuktkvot
[%]

A

50

80

24

B

50

80

18

C

50

80

10

D

50

60

18

E

50

60

24

F

50

60

10

G

30

80

24

H

30

80

18

I

30

80

10

J

30

60

18 (24)

K

30

60

24 (18)

L

30

60

10

I tabell 1 är ett par målfuktkvoter inom parentes. Dessa är de ursprungliga målfuktkvoterna
som justerades efter torkningen för att så bra som möjligt täcka av fuktkvotsintervallet 8‐30
%. Läs mer under ”Torkning”.
De strölagda paketen innehöll var och ett 49 st. virkesstycken fördelade på 7 virkeslag á 7
virkesstycken, se figur 2. Detta ger 294 st. brädor, samt lika många plankor, som strölades
och torkades. I samband med ströläggning och individuell ID‐märkning i ändarna kapades ett
30 cm långt prov från toppänden av alla virkesstycken. Dessa avkap förvarades sedan i
frysrum som råa referensprov.

5

Figur 2 (Vänster) Två av de strölagda plankpaketen i toppändan i rått tillstånd med distinkt gräns mellan
kärnved och den mörkare och våtare splintveden. (Höger) Tre av de strölagda brädpaketen innan torkning
sett från toppändan. Av bilden framgår att kärnvedsandelen i både plank och bräder var tämligen hög.

För att mäta den råa fuktkvoten och densiteten som indata till torkstyrningen togs även 6‐7
torrviktsprov från varje paket, jämt fördelade från topp‐ och rotända. Resultaten för
torrviktsproven visas i tabell 2.
Tabell 2 Resultat av torrviktsproverna innan torkning. Medelfuktkvoten för plank och bräder var 74,2
respektive 83,4 %. Medeldensiteten, ρ(0,rå), för plank var 436 kg/m3 och 453 kg/m3 för bräder.
Plank

Medel
Stdav
Max
Min

MC
[%]
74,2
31,4
149,6
32,3
n 39 st

Totalt
Densitet
[kg/m3]
436
28
497
391

varav Rotända
MC
Densitet
[%]
[kg/m3]
59,5
444
23,2
30
114,6
497
32,3
391
n 20st

Totalt
Densitet
[kg/m3]
453
31
531
399

varav Rotända
MC
Densitet
[%]
[kg/m3]
62,0
462
18,6
32
114,4
531
39,6
410
n 18st

varav Toppända
MC
Densitet
[%]
[kg/m3]
89,6
426
31,92
24
149,6
472
45,7
393
n 19st

Bräder

Medel
Stdav
Max
Min

MC
[%]
83,4
31,5
183,9
39,6
n 37 st

varav Toppända
MC
Densitet
[%]
[kg/m3]
103,6
445
27,62
27
183,9
497
59,3
399
n 19st

Torkning (v.6‐7 februari 2012)
När alla virkesstycken ID‐märkts och strölagts torkades virket i två omgångar. En omgång
med 60°C och en med 80°C som max temperatur under platåfasen, se figur 3 och figur 4.
Planken och brädorna som torkades vid 60°C torkades således i samma kammartork
samtidigt, men plockades ut vid olika tidpunkter.
Då virkespaketen för denna undersökning fick plats i en och samma virkesstapel vid
respektive torkning användes granvirke som barlast. Granvirket hade målfuktkvoten 18 %
och plockades därför ut tidigare än försöksmaterialet med de lägre målfuktkvoterna.
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Figur 3 Torkschema med trender från torkningen med torrtemperatur 60°C. Plank och brädor torkades samtidigt.
Virkespaketen från de olika grupperna plockades ut ur torken vid olika tidpunkter för att få de önskade
slutfuktkvoterna. I klimattrenderna syns tydliga dippar i temperaturen när torkporten öppnats och något virkespaket
plockats ut.

Under 80°C torkningen hade kammartorken svårt att hålla rätt klimat under platåfasen av
torkningen. Detta kan enklast ses på klimattrenderna efter 90 h i figur 4. Den aktuella
kammartorken var inte byggd för att köras med så hög torrtemperatur. Under platåfasen vid
dessa torkningar var det dessutom liten virkesvolym kvar i kammaren som kunde avge fukt,
vilket gjorde att basningen fick arbeta hårt för att hålla våttemperaturen.

Figur 4 Torkschema med trender från torkningen med torrtemperatur 80°C. Plank och brädor torkades samtidigt.
Virkespaketen från de olika grupperna plockades ut ur torken vid olika tidpunkter för att få de önskade
slutfuktkvoterna. I klimattrenderna syns tydliga dippar i temperaturen när torkporten öppnats och något virkespaket
plockats ut.

Vid de två torkomgångarna plockades paketen/gruppera ut enligt ordningen i tabell 3 och
tabell 4.
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Tabell 3 Torktider och uttagsordning för materialet som torkades vid 60 °C. Paket J omtorkades mot en ny
målfuktkvot. Paket K som också blev för blöt fick byta målfuktkvot med just paket J.
Torrtemp. 60 °C
Uttag Paket ID Tjocklek [mm] Målfuktkvot [%] Medel [%] Tork tid [h]
1

J

30

24

69,3

49

2

E

50

24

28,4

73

2

K

30

18 (24)

22,8

73

3

D

50

18

20,5

96

3

L

30

10

8,7

96

4

F

50

10

12,1

161

5

J

30

18

16,3

24

Praktiska omständigheter gjorde att det vid ett par tillfällen togs ut två paket samtidigt. Alla
grupperna som torkades vid 80 °C, tabell 4, blev i varierande grad för torra. Omtorkningen
som gjordes av paket J syns i tabell 3, två uttag (1:a och 5:e).
Tabell 4 Torktider och uttagsordning för materialet som torkades vid 80 °C.
Torrtemp. 80 °C
Uttag Paket ID Tjocklek [mm] Målfuktkvot [%] Medel [%] Tork tid [h]
1

G

30

24

20,2

69

2

A

50

24

19

91

2

H

30

18

13,8

91

3

B

50

18

14,6

117

3

I

30

10

8,4

117

4

C

50

10

9,6

140

Provtagning efter torkning (v.8 februari 2012)
Efter torkning mättes fuktkvoten på samtliga virkesstycken i toppändan. Först kapades 30 cm
ändträ bort, därefter togs ett 20 cm långt prov som sparades i en fryskammare som torkade
referenser. När dessa bitar kapats bort togs ett torrviktsprov, se resultaten i kapitlen
”Fuktkvot efter torkning” samt ”Densitet efter torkning”.
Under provtagningen uppmärksammandes det att två av brädpaketen, J och K, från 60°C
torkningen hade högre fuktkvot än planerat. Då medelfuktkvoten för K (22,8 %) var ungefär
lika med målfuktkvoten för J (24 %) så fick de två grupperna helt enkelt byta målfuktkvot.
Paket J stoppades därför in i torken ytterligare en gång och torkades (vid 60°C) ner
ytterligare ett dygn mot den nya målfuktkvoten 18 %.
Efter provtagningen klosslades allt virke i två plankpaket och två brädpaket.
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Figur 5 Efter torkningen kapades 30 cm ändvirke bort, 20 cm lång bit kapades och frystes in som torkat
referensprov och ett torrviktsprov togs, detta från samtliga virkesstycken.

Hyvling (v.9 februari 2012)
Efter att virket klosslagts i två plank och två brädpaket hyvlades virket till dimensionerna
48x120 respektive 28x120 mm. Brädorna dubbellades efter hyvlingen.
Två av brädpaketen (K och L) blev hyvlade vid ett senare tillfälle och hyvlades då enbart på
flatsidorna på grund av praktiska skäl. De blev enkellagda, till skillnad mot de andra bräd‐
grupperna.

2.2 Impregnering
Strax innan impregneringen, som utfördes i Mars vecka 9 2012, gjordes 28 stycken resistiva
fuktkvotsmätningar (el‐stift). Mätningarna utfördes på kanterna 1/3 av tjockleken ner från
flatsidan, djupet som stiften hamrades in till var också en 1/3 av tjockleken.
Tuben som användes vid impregneringen rymde tre virkespaket åt gången. Vid första
omgången impregnerades de två plankpaketen samt det dubbellagda brädpaketet. Därefter
impregnerades brädpaket K och L tillsammans med virke från den ordinarie produktionen.
Impregneringsprocessen var den samma för båda omgångarna.

Processparametrar impregnering
Impregneringen utfördes enligt gällande rutiner i NTR klass AB. Virket som impregnerades i
denna studie kommer inte att säljas inom detaljhandeln. Virket anses inte heller vara
representativt för impregnerat virke i klass AB då det har impregnerats vid fuktkvoter som
avviker från det normala och som kan antas vara ogynnsamma för inträngningen. Därför är
det inte heller relevant att ange namnet på impregneringsmedlet eller sågverket där
impregneringen utfördes då detta projekt fokuserar på torkningens inverkan på
impregneringen.
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Impregnerings processen:
1. 90% förvacuum i 20 min
2. Ca 40 min övertryck, ca 1400 [kPa]
a. Impregneringsmedel: Kopparsalt i vattenlösning, ett av de vanligaste
förekommande impregneringsmedlen.
b. Vätsketemperatur: ca 15°C
c. 3,4 % koncentration impregneringsmedel
3. Eftervacuum 20 min
4. Avdroppning

Fixering/torkning
Efter impregneringen torkades virket vid 40°C i tre dygn för att bli hanteringstorrt.

2.3 Kapning och visuell bedömning
Allt tidigare arbete utfördes ute på sågverk där virket sågades, torkades, hyvlades och
impregnerades. Bedömningen av impregneringen, och sammanhörande kapning, utfördes i
SP Träs laboratorielokaler vid Campus Skellefteå.
Alla virkesstycken kapades i 50 cm långa bitar med en kapsåg med början i toppändan, se
figur 6. Alla kapade stycken från ett virkesstycke staplades sedan i samma ordning, dvs. med
toppändsstycket i botten och stycket från rotändan överst. Beroende på virkestycket längd
blev det olika många kapade stycken

Figur 6 Glada forskare gör ett gemensamt “final cut”… av totalt 3016 kapsnitt.

Längden på de kapade styckena kunde ibland avvika något beroende på kvistar och hur väl
längden på hela virkesstycket kunde delas upp i 50 cm långa delar. Kapsnitten försökte
placeras på minst 100 mm längsgående avstånd från kvistar enligt NTR:s anvisningar. Trots
detta förekommer det kvistar i vissa kapsnitt, det kan t.ex. vara kvistar som var dolda, eller
vissa individer med så mycket kvistar att detta villkor inte gick att uppfyllas. Vid kortändarna
på virkesstyckena var det mer noggrant att längden blev 50 cm, eller något längre, för att
undvika eventuella ändträ‐effekter, även detta enligt NTR:s anvisningar.
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Efter kapning och buntning penslades alla ytterkanter på de kapade ändytorna med
kärnvedsreagens. Kärnvedsreagensen som användes var reagens 1 enligt NTR (Anon 2004,
Bilaga 3). Kärnvedsreagensen användes för att få en mer distinkt gräns mellan splint‐ och
kärnved eftersom kärnveden blir rödaktigt av reagensen, se figur 7. I och med detta så är
den impregnerade splintveden grönfärgad, kärnveden rödaktig och då syns eventuella
impregneringsmissar tydligare som träfärgade områden.
En gemensam protokollförd visuell bedömning av samtliga kapsnitt gjordes kontinuerligt av
3‐4 personer direkt följt av fotografering med högupplöst kamera. Vid denna visuella
bedömning klassades samtliga kapsnitt i två klasser: 0 eller 1 för kapsnitt utan respektive
med miss. I efterhand gjordes även ytterligare två oberoende genomgångar av samtliga
kapsnitt med hjälp av de högupplösta fotografierna. Vid dessa genomgångar infördes en
tredje klass 0,5 som ett mått på små missar, medan klassen 1 motsvarar medelstora/stora
missar.
Virkesstycken med missar som ansågs kunna vara intressanta markerades med en stjärna, se
individ B8 i figur 7, och sparades för att senare kunna analyseras mer ingående och jämföras
med de sparade referensbitarna.

Figur 7 Bild tagen på plankor från grupp B som blivit kapade, staplade och penslade med kärnvedsreagens.
Staplade i ordning, toppändan i botten och rotändan överst.

Som en följd av att de kapade styckena i figur 7 staplades med toppändan underst, och
rotändan överst, ser man att kärnvedsandelen är som lägst i de undre styckena för att sedan
generellt gradvis öka. I samma figur syns även ränderna på kanterna som penslats av
kärnvedsreagensen, mitten av tvärsnitten som inte penslats är mycket ljusare.
Den visuella bedömningen utfördes enligt NTRs riktlinjer gällande t.ex. kvistar, övergångszon
mellan splint‐ och kärnved m.m. Efteråt konsulterades en expert inom SP Trä, samt referens‐
gruppen för detta projekt, för att få deras åsikter för speciellt svårbedömda individer så att
bedömningsnivån i denna undersökning blev representativ och ”kalibrerad” mot både
kontrollorgan och industri.
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35 virkesstycken (25 plank och 9 bräder) utgick helt pga. hög kärnvedsandel. Några
virkesstycken kapades dessutom bara delvis ifrån toppändan tills dess att kärnvedsandelen
blev för hög.

2.4 Poängsystem för impregneringsmissar
I denna rapport kommer ett antal olika nyckeltal att användas. Eftersom en planka kan kapas
med olika antal kapsnitt för utvärdering, och ha olika antal impregneringsmissar, finns det
olika sätt att analysera resultaten. Nedan finns exempel och förklaringar över poängsystemet
som använts.
Resultaten från den visuella bedömningen av varje enskilt kapsnitt har sparats både som
data och på fotografi. Figur 8 visar en planka som kapats i fem delar, det ger 4 stycken
kapsnitt att utvärdera.

Figur 8 Metod för numreringen av kapsnitt med stigande nummerordning från toppändan (C1). Kapen har
gjorts var 50:e centimeter. Antalet kap beror på plankans längd och förekomst av kärnved.

Efter utvärderingen antecknades alla kapssnitts resultat i ett resultatblad liknande det i
tabell 5. Utifrån dessa resultat kan fler olika nyckeltal tas fram, t.ex. om ett virkesstycke hade
en impregneringsmiss eller inte, oavsett antalet kapsnitt och missar. En annat viktigt tal är
medelvärdet för ett virkesstycke, dvs. summan av antalet kapsnitt med impregneringsmissar
dividerat på antal kapsnitt i hela virkesstycket. I samma tabell kan man även se att för några
kapsnitt står det ”0,5”, detta innebär att det är en miss men med liten area i kapsnittet.
Tabell 5 Utdrag ur resultaten från den visuella bedömningen av impregneringen.
Miss
ID
(ja:1/nej:0)
A30
1
A31
0
A32
0
A33
0
A34
0
A35
1

n missar
3
0
0
0
0
2

n kap
4
6
7
6
7
6

n missar/
n kap
0,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33

poäng
2
0
0
0
0
2

poäng/
n kap
0,5
0
0
0
0
0,33

C1
1
0
0
0
0
0

C2
0
0
0
0
0
0

C3 C4 C5 C6 C7 C8
0,5 0,5
0
0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 1 1

Skulle plankan i figur 8 t.ex. vara planka nr A30 i tabell 5 så skulle det innebära att:
1. Plankan har en minst en impregneringsmiss i något av de gjorda kapen.
2. Antalet impregneringsmissar var 3 st (C1, C3 och C4).
3. 4 st. kap gjordes (C1, C2, C3 och C4).
4. Antalet impregneringsmissar/antal kapsnitt blir ¾, dvs. andelen av kapsnitten för
planka A30 med impregneringsmissar var 0,75.
5. Poängen (summan) för alla kapsnitt var 2 (1 större samt 2 mindre missar).
6. Poängen/antal kapsnitt blir 0,5.
7. Plankan har missar både en topp‐ (C1) och rotändan (C4) för respektive första
kapsnitt. Rotändan har även en mindre miss i andra kapet (C3).

12

3 Resultat och diskussion
Resultaten från fuktkvots‐ och densitetsmätningarna presenteras först. Sen kommer
resultaten från den visuella bedömningen av impregneringen.

3.1 Fuktkvot efter torkning
Fuktkvotsresultaten från torrviktsproven som togs efter torkning presenteras i tabell 6 och
figur 9. Som framgår av figuren och tabellen uppnåddes målet väl att åstadkomma ett
försöksmaterial som efter torkning täcker av ett stort fuktkvotsintervall inför
impregneringen.
Tabell 6 Medelfuktkvoten (umedel), Standardavvikelsen (s), Max och Min från torrviktsproven tagen i
toppändan från alla virkesstycken efter torkning för de olika grupperna.

A

B

Plank
C
D

E

F

G

H

Bräder
I
J

K

L

umedel 19,0 14,6 9,6 20,5 28,4 12,1 20,2 13,8 8,4 16,3 22,8 8,7
2,5 1,3 0,8 1,9 7,8 0,8 5,7 1,5 1,1 2,2 3,6 0,6
s
Max 25,6 18,0 11,5 25,8 59,5 13,8 37,7 20,0 14,5 22,4 35,1 10,0
Min 15,1 12,2 7,9 16,9 21,3 10,5 14,0 12,0 7,4 12,3 17,9 7,5
Fuktkvotens fördelning på plank/bräder och torktemperatur visas i figur 9 för de respektive
grupperna. I samtliga fyra diagram finns det ett område med få, eller inga, observationer i
fuktkvotsområdet över gruppen med lägst fuktkvot. Planken som torkats vid 60 °C har få
observationer i det intervall som mycket av virket ute på sågverken torkas till, 14 – 18 %. I
samma figur syns det även hur lägre medelfuktkvot resulterar i mindre spridning.
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Figur 9 Torrviktsprovernas fuktkvotsfördelningar i de olika grupperna, uppdelat på torktemperatur och
dimension.

3.2 Fuktkvot innan impregnering
Fuktkvoterna som mättes resistivt strax innan virket impregnerades visas i figur 10
tillsammans med fuktkvoten från torrviktproven som togs efter torkning. Skillnaden visar vad
som hänt med fuktkvoten då virket hyvlats och förvarats utomhus.
Med undantag från de individer med allra högst fuktkvot får de uppmätta fuktkvots‐
förändringarna mellan torkning och impregnering ses som ringa.
En sak man kan notera i figur 10 är att det finnas en tendens att individer med hög fuktkvot
efter torkning har fått en lägre fuktkvot vid impregneringstillfället. Samt motsvarande för
individer med relativt låg fuktkvot som fått högre fuktkvot inför impregneringen. Detta trots
det kalla klimat som rådde. Tänkbara förklaringar till detta kan vara:




Mättekniska skillnader mellan torrvikt och resistiv el‐fuktkvotsmätare.
Frystorkning, att virket har torkat trots minusgrader.
Under hyvlingen har de yttre torrare delarna hyvlats bort.
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Figur 10 Fuktkvotsjämförelse för 28 individer innan impregnering. Diagrammet visar skillnaden mellan
torrviktsprovet efter torkningen och de resistiva mätningarna som gjordes innan virket kördes in i
impregneringstuben.

3.3 Densitet
Densitetsfördelningarna för plank och brädor som mättes med torrviktsprov från samtliga
virkesstycken efter att torkningen var klar visas i figur 11.

Figur 11 Densitetsfördelning för plank och brädor uppmätt efter torkning på torrviktsprov från samtliga
virkesstycken.

I figur 11 ser man densitetsfördelningarna för plank och brädor, medel densiteten (ρ0,0) för
plank respektive brädor var 432,6 kg/m3 och 439,5 kg/m3. Standardavvikelsen var 32,3 kg/m3
och 33,5 kg/m3 för plank respektive brädor.
Densitetsspridningen får ses som tämligen liten och inga individer med extremt låga eller
höga densitetsvärden förekom. Detta minskar möjligheterna att utvärdera om och hur
densiteten påverkar impregnerbarheten.

3.4 Impregneringsresultat
Andelen missar som finns i materialet är stor. Några bildexempel på missar visas i bilaga 2.
Det bör än en gång poängteras att virket i undersökningen inte anses vara representativt för
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impregnerat virke i klass AB eftersom fuktkvoterna avsiktligt har valts med stor spridning i
intervallet under fibermättnad.

3.4.1 Gruppvis
Impregneringsresultatet för samtliga grupper av plank visas i figur 12, där grupperna är
ordnade efter torktemperatur och medelfuktkvot. Framförallt två grupper avviker från de
övriga fyra grupperna som annars var tämligen lika. Grupp B (80 °C, umedel 14,6 %) var något
bättre, medan grupp F (60 °C, umedel 12,1 %) var sämst av plankgrupperna.

Figur 12 Andelen fullimpregnerade plank gruppvis, torktemperatur och medelfuktkvot anges. Grupp B, som
torkades vid 80 °C och hade 14,6 % i medelfuktkvot, var den som uppvisade bäst resultat.

I figur 13 visas impregneringsresultatet för grupperna med bräder, med grupperna ordnade
efter torktemperatur och medelfuktkvot. Bäst impregneringsresultat uppvisade gruppen
som torkats vid 80 °C till medelfuktkvoten 20,2 %. Sämst gick det för gruppen som torkats
vid samma temperatur ner till 8,4 % medelfuktkvot.

Figur 13 Andelen fullimpregnerade brädor gruppvis, torktemperatur och medelfuktkvot anges. Bäst resultat
uppvisar gruppen som torkades vid 80 °C och en medelfuktkvot på 20,2 %.

3.4.2 Inverkan av fuktkvot, temperatur och dimension

Inverkan av fuktkvot
Medelvärdet av andelen fullimpregnerade virkesstycken i olika fuktkvotsintervall i hela
försöksmaterialet utan indelning i plank/bräder eller temperaturnivå visas i figur 14.
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Figur 14 Andelen fullimpregnerade virkesstycken i olika fuktkvotsintervall. (Ingen indelning i virkesdimension
eller torktemperaturnivå) Totala antalet individer är lägre i de högsta fuktkvotsintervallen.

Resultatet på medelvärdesnivå visar att högre fuktkvot ger bättre impregneringsresultat.
Som framgår av diagrammet finns dock ett avvikande intervall mellan 20 ‐25%.

Inverkan av dimension och fuktkvot
Impregneringsresultatet uppdelat i bräder och plank visas i tabell 7.
Tabell 7 Impregneringsresultat uppdelat på plank och bräder. Det skiljde 2,6 % ‐enheter i medelfuktkvot
(umedel) mellan plank och bräder.
Antal utvärderade
Antal individer
Antal kap
Antal kap med
individer
med miss
miss
Plank (umedel=17,8%)
268
105 (39 %)
1489
344 (23 %)
Brädor (umedel=15,2%)
285
90 (32 %)
1527
309 (20 %)
Totalt
553
195 (35 %)
3016
653 (22 %)

Totalt sett fanns på medelvärdesnivå i hela försöksmaterialet missar i 35 % av samtliga
virkesindivider. Bland planken fanns fler individer med missar (39 %) än bland bräderna (32
%). Av totala antalet kapsnitt som gjordes i hela försöksmaterialet fanns det missar i 22 % av
snitten. Även här var andelen kapsnitt med missar högre för plank (23 %) jämfört med
bräder (20 %).
En tänkbar förklaring till brädernas bättre impregneringsresultat skulle kunna vara kopplat
till det faktum att den totala arean som exponeras för vätskan under impregnerings‐
processen per impregnerad virkesvolym är mindre för plank än för bräder.
Exempel: för en 1 meter lång planka blir arean/virkesvolym 2(48+120)/48X120 =0,058 dvs.
5,8 %. Dito för bräder är 2(28+120)/28X120=0,088 dvs. 8,8 %.
Inga större skillnader i kärnvedsandel mellan plank och bräder, som skulle kunna förklara
detta, kunde observeras.
Hur resultatet för bräder och plank påverkas av olika fuktkvotsintervall framgår av figur 15.
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Figur 15 Andelen fullimpregnerade bräder och plank i olika fuktkvotsintervall. (Ingen indelning i
torktemperaturnivå) Totala antalet individer är lägre i de högsta fuktkvotsintervallen.

Här visar bräder och plank olika beteende. För plank ses på medelvärdesnivå tämligen lika
stor andel fullimpregnerade individer (omkring 60 %) i samtliga intervall.
Bräder däremot visar på medelvärdesnivå det bästa impregneringsresultat vid fuktkvoter
>25%. Observera dock att antalet bräder i just dessa intervall är betydligt färre än i lägre
intervall.

Inverkan av temperatur och fuktkvot
Resultatet från impregneringen indelat på temperatur under torkningen visas i tabell 8.
Medelfuktkvoten blev lägre för planken och bräderna som torkats vid 80 °C.
Tabell 8 Andelen missar i hela försöksmaterialet indelat i torktemperaturnivå. Det skiljde 4,1 % ‐enheter i
medelfuktkvot (umedel) mellan virket som torkats vid 60 respektive 80 °C.
Antal utvärderade
Antal individer
Antal kap
Antal kap
individer
med miss
med miss
80 °C (umedel=14,4 %)
276
82 (30 %)
1531
270 (18 %)
60 °C (umedel=18,5 %)
277
113 (41 %)
1485
383 (26 %)
Totalt
553
195 (35 %)
3016
653 (22 %)

Indelat i torktemperaturnivåerna 80° och 60° fanns totalt sett i hela försöksmaterialet fler
individer med missar vid 60°C (41 %) än vi 80°C (30 %).
Av totala antalet kapsnitt som gjordes i hela försöksmaterialet var andelen kapsnitt med
missar högre vid 60° (26 %) än vid 80° (18 %).
Hela försöksmaterialets medelvärde av andelen fullimpregnerade virkesstycken i olika
fuktkvotsintervall indelat i torktemperaturnivå visas i figur 16.
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Figur 16 Andelen fullimpregnerade virkesstycken torkade vid 60°C och 80°C i olika fuktkvotsintervall. (Ingen
indelning i plank eller bräder) Totala antalet individer är lägre i de högsta fuktkvotsintervallen.

Tolkat med viss försiktighet tycks den högre torkningstemperaturen på medelvärdesnivå
vara något gynnsammare för impregnering. Med undantag av det lägsta fuktkvotsintervallet
visar resultaten vid 80°C torkningstemperatur att andelen fullimpregnerade är högre eller
ungefär lika som i 60°C längs de olika fuktkvotsintervallen. Observera att de högsta
fuktkvotsintervallen har få individer vid 80°C.
En tänkbar förklaring till att torkning vid högre temperatur (80°) tycks vara mer gynnsam för
impregnering skulle kunna vara att den högre temperaturen gör innehållet i splintvedens
märgstrålar mer lättrörliga. Märgstrålarna i splintveden utgör en viktig inträngningsväg för
impregneringsmedlet. I stapeldiagrammen i figur 34, position 5, finns tendensen att
fetthalten för brädgrupperna G, H och I torkade vid 80 °C, är något lägre jämfört med de som
torkats vid 60 °C (J, K, L). Kanske har fetterna varit mer lättrörliga vid den högre temp‐
eraturen och transporterats via märgstrålarna ut mot ytan för att senare hyvlas bort.

Inverkan av dimension, temperatur och fuktkvot
Vid uppdelning i plank och bräder visar plank och bräder olika beteende. Impregnerings‐
resultatet uppdelat på plank, bräder och temperatur visas i tabell 9.
Tabell 9 Andelen missar i hela försöksmaterialet indelat i dimension och torktemperatur. Angivet är även
medelfuktkvoten, umedel.
Antal individer
Antal
Antal kap
n
med miss
kap
med miss
Plank 80 °C (umedel=14,5 %)
134
43 (32 %)
760
137 (18 %)
Plank 60 °C (umedel=21,1 %)
134
62 (46 %)
729
207 (28 %)
Bräder 80 °C (umedel=14,2 %)
142
39 (28 %)
771
133 (17 %)
Bräder 60 °C (umedel=16,1 %)
143
51 (36 %)
756
176 (23 %)
Totalt
553
195 (35 %)
3016
653 (22 %)

Totalt sett fanns på medelvärdesnivå högsta andelen individer med missar hos plank och
bräder torkade vid 60°C, 46% respektive 36 %. Bräder torkade vid 80 °C hade lägst andel
individer med missar, 28 %.
Samma mönster ses även vid jämförelse av totala antalet kapsnitt med missar: plank torkade
vid 60° hade högst andel kapmissar (28 %) medan bräder torkade vid 80° hade lägst andel
(17 %).
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I figur 17 visas andelen fullimpregnerade plank vid torktemperatur 60°C och 80°C i olika
fuktkvotsintervall.

Figur 17 Andelen fullimpregnerade plank torkade vid 60°C och 80°C i olika fuktkvotsintervall. Observera att
det i vissa intervall helt saknas plank.

Resultaten av temperatur och fuktkvotsnivåns inverkan på impregneringsresultatet för plank
är svårtolkat.
För plank torkade vid 60°C är resultat bäst i fuktkvotsintervallet 15‐20% medan andelen
fullimpregnerade plank är ungefär lika vid högre fuktkvoter. Intervallet 10‐15% visar sämsta
resultatet med högsta andelen plank med impregneringsmissar.
Vid 80°C varierar impregneringsresultatet mer: Helt i motsats till vid 60°C visar här intervallet
10‐15% det bästa resultatet (intervallet 25‐30 har visserligen 100 % men bortses ifrån då
detta motsvarar endast 1 planka)
I figur 18 visas andelen fullimpregnerade bräder vid torktemperatur 60°C och 80°C i olika
fuktkvotsintervall.

Figur 18 Andelen fullimpregnerade bräder torkade vid 60°C och 80°C i olika fuktkvotsintervall. Observera att
det i de högsta intervallen är relativt få bräder.
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Resultaten av temperatur och fuktkvotsnivåns inverkan på impregneringsresultatet för
bräder är något tydligare jämfört med plank.
Bästa impregneringsresultat för bräder finns vid höga fuktkvoter >25 % för både torkning vid
60°C och 80°C
Med undantag av lägsta fuktkvotsintervallet tycks torkningstemperatur 80°C vara
gynnsammare än 60°C för att få fullimpregnerade bräder.
För bräder sammanfattas detta som att hög fuktkvot och högre torkningstemperatur gynnar
impregnering.

3.4.3 Inverkan av densitet
Densitetsmätningarna som gjordes på alla virkesstycken efter torkningen har används för att
utvärdera om variabeln densitet har någon inverkan på impregnerbarheten. Resultaten från
samtliga virkesstycken visas figur 19 ‐figur 22.

Figur 19 Andel fullimpregnerade virkesstycken i olika densitetsintervall.

Som framgår av figurerna ses inga lättolkade samband mellan densitet och impregnerbarhet
i försöket. Det låga antalet observationer, dvs. virkesstycken, för den allra högsta densiteten
samt frånvaron av virkesstycken med extremt låg eller hög densitet i försöksmaterialet gör
det svårt att dra några tydliga slutsatser. I den multivariata dataanalysen (MVDA) som
presenteras i avsnitt ”3.5 Impregneringsresultat – Multivariat dataanalys” analyseras
densitetens inverkan ytterligare.
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Figur 20 Andel fullimpregnerade plank torkade vid 60° och 80° i olika densitetsintervall.

Figur 21 Andelen fullimpregnerade bräder torkade vid 60 och 80 °C i olika densitetsintervall.

Varken för plank eller bräder kan några mer långtgående slutsatser dras angående
densitetens påverkan på impregnerbarheten.

3.4.4 Missarnas svårighetsgrad
Ovanstående resultat (figurerna 12‐21) presenterar andelen fullimpregnerade virkesstycken
som inte har någon impregneringsmiss över huvud taget. I de resterande virkestyckena har
det sålunda funnits impregneringsmissar, i vissa fall någon enstaka och i andra fall missar
längs hela plankan eller brädan ‐ något som naturligtvis bör betraktas som ”allvarligare och
svårare” missar.
I den nu följande utvärderingen utesluts samtliga fullimpregnerade individer och enbart
virkesstycken som har missar avses. (Om vi återvänder till exemplet i Tabell 5 skulle ID A31,
A32, A33 och A34 uteslutas och enbart A30 och A35 studeras. I dessa två har tillsammans
totalt 10 kapsnitt gjorts vara totalt 5 varit missar. Dessa har då tillsamman en svårighetsgrad
på 50 %. En svårighetsgrad på 100 % innebär att det finns missar längs hela plankan eller
brädan.)
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Genom att på medelvärdesnivå undersöka hur stor andel kapsnitten med missar utgör av det
totala antalet gjorda kapsnitt erhålls sålunda ett mått på hur allvarliga och genomgående
missarna är.
I figur 22 t.o.m. figur 25 visas andel virkesstycken med minst en miss (röda staplar), samt
missens svårighetsgrad (blå staplar) uppdelat på dimension och temperatur. När båda dessa
staplar är höga innebär det att många virkesstycken har missar som dessutom är allvarliga
och mer längsgående. Låga värden är positivt ur impregneringssynvinkel.

Figur 22 Andelen plankor som torkats vid 60 °C och har någon impregneringsmiss (röda staplar), samt
missens svårighetsgrad (blå staplar), för olika fuktkvotsintervall.

Vid 60° är, som tidigare beskrivits, andelen plank med missar totalt sett större än vid 80°. Av
figur 22 framgår att i de plank som har missar är missarnas svårighetsgrad omkring 50 % och
något lägre (30 %) vid de högsta fuktkvoterna.

Figur 23 Andelen plankor som torkats vid 80 °C och har någon impregneringsmiss (röda staplar), samt
missens svårighetsgrad (blå staplar), för olika fuktkvotsintervall.

För plank 80° i figur 23 är en intressant iakttagelse att i det fuktkvotsintervall där det finns
lägst andel plankor med missar (intervallet 10‐15) så är samtidigt de missar som finns desto
svårare.
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Figur 24 Andelen bräder som torkats vid 60 °C och har någon impregneringsmiss (röda staplar), samt missens
svårighetsgrad (blå staplar), för olika fuktkvotsintervall. (Notera att det inte finns några missar
överhuvudtaget i bräderna i de högsta fuktkvotsintervallen.)

Figur 25 Andelen bräder som torkats vid 80 °C och har någon impregneringsmiss (röda staplar), missens
svårighetsgrad (blå staplar), för olika fuktkvotsintervall. Notera att det inte finns några missar
överhuvudtaget i bräderna i de högsta fuktkvotsintervallen.

Notera att det inte fanns några bräder med missar överhuvudtaget i de högsta
fuktkvotsintervallen vid både 60° och 80°.
För bräder torkade vid 80°C är det intressant att se att i intervallet 20‐25 där andelen bräder
med missar är låg är samtidigt de missar som finns allvarliga.
Sammanfattningsvis blir tolkningen att torktemperatur, fuktkvotsintervall och
virkesdimensioner har betydelse för impregneringsresultat men att det finns ett antal
okända materialvariabler som har stor inverkan på resultatet på individnivå. Även om
torkningsbetingelserna görs så gynnsamma som möjligt för impregnering förekommer
individer som har allvarliga genomgående missar.

3.4.5 Avstånd från toppända
Kapen gjordes, som tidigare nämnts, varje halvmeter vilket medförde att alla individer
kapades med minst tre kap. I toppändan har alltid kapen gjorts varje halvmeter och är därför
mest intressant att undersöka om det finns någon inverkan av avståndet från kortändarna på
antalet missar.
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I figur 26 visas andelen impregneringsmissar för första och andra kapet i toppändan för plank
vid de två olika torktemperaturerna.

Figur 26 Skillnader i andelen impregneringsmissar mellan första (0,5 m) och
andra kapet (1 m) från toppänden för plank.

För planken som torkats vid den lägre temperaturen finns det en markant skillnad i andelen
impregneringsmissar mellan första och andra kapet ifrån toppändan. Om än mindre tydligt,
så återfinns samma mönster även för den högre temperaturen.
I figur 27 ses motsvarande resultat för bräder.

Figur 27 Skillnader i andelen impregneringsmissar mellan första (0,5 m) och andra kapet (1 m) för bräder.

Bräderna som torkats vid den lägre temperaturen uppvisar återigen den största skillnaden i
andelen impregneringsmissar mellan första och andra kapet, men skillnaden är inte lika stor
som för motsvarande plank. Även skillnaderna mellan de två torktemperaturerna är mindre
för bräder.
På medelvärdesnivå för hela försöksmaterialet var andelen missar i 1:a kap från toppänden
16,3 % och i andra kapet 21,7%.
Sammanfattningsvis förklaras detta av det väl kända faktum att inträngning av impreg‐
neringsmedel lättast sker i axiell riktning längs virket.
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Tabell 10 Andelen impregneringsmissar i första (0,5 m) och andra kapet (1 m) från toppändan, uppdelat på
plank/bräder och torktemperatur.
Andel kap med impregneringsmiss [%]
n
1:a kapet från topp
2:a kapet från topp
Plank 80 °C (umedel=14,5 %)
134
13,4
16,4
Plank 60 °C (umedel=21,1 %)
134
18,7
29,9
Bräder 80 °C (umedel=14,2 %)
142
15,5
18,3
Bräder 60 °C (umedel=16,1 %)
143
17,5
22,4
Totalt
553
16,3
21,7

3.5 Impregneringsresultat – Multivariat dataanalys (MVDA)
Multivariat dataanalys innebär att man analyserar ett antal variabler (x‐variabler) och
samverkanseffekter mellan dessa för att hitta förklaringsmodeller till en eller flera valda
responser (y‐variabler) i sina försöksdata. I detta projekt är y‐variablerna de olika sätt vi valt
att uttrycka impregneringsresultatet i som individmissar, kap‐missar, misspoäng, topmissar
osv. X‐variablerna är process – och materialvariabler som temperaturnivå, målfuktkvot,
torkningstid, virkesdimension, fuktkvot, densitet mm.
Med hjälp av PLS‐modellering söker man samband mellan beroende y‐variabler och ett antal
oberoende x‐variabler. Modellrymden byggs upp av ett antal s.k. principalkomponenter (PC)
där den första komponenten bäst beskriver mätdatat. Träffsäkerheten hos modellerna
anges som förklaringsgrader för x och y‐data, R2Y och R2X, samt för de predikterade
(modellerade) värdena Q2. I idealfallet utan brus, mätfel och med alla uppmätta relevanta
variabler antar alla dessa värden 1.
Vid MVDA kan man grafiskt åskådliggöra sambanden mellan sina observationer och variabler
samt hur och på vilket sätt samverkar i s.k. ”score‐” och ”loading plot” diagram. De variabler
och observationer i plottarna som ligger längst bort från origo längs x‐axeln har störst
inverkan och ju närmare origo desto mindre inverkan.
En kortfattad och något mera fördjupad beskrivning av MVDA samt beskrivning av alla
variabler som definierats och använts vid MVDA‐analysen finns i Bilaga 1. (MVDA – Variabler
och beskrivning) För ytterligare fördjupad läsning rekommenderas artikel ”PLS prediction as
a tool for modeling wood properties” (Danvind 2002). Dataanalysen har gjorts med
mjukvaran SIMICA P+ version 12.0.1.0 (Umetrics AB, Umeå).

3.5.1 MVDA på individnivå hela materialet
PLS‐analys på individuell plank/brädnivå av hela datasetet (totalt 553 observationer) gav
ytterst svaga 1‐komponentmodeller med låga förklaringsgrader. PLS‐analys av enbart bräder
(285 observationer) gav även det svaga 1‐komponentmodeller medan PLS‐analys av enbart
plank (268 observationer) inte gav någon modell alls.

3.5.2 MVDA på medelvärdesnivå av grupper
Däremot gav MVDA på medelvärdesnivå i de 12 olika grupperna PLS‐modeller: I figur 28
visas score och loadingplot för den 3 komponentmodell (R2Y/Q2 0,89/0,18) som erhölls med
impregneringsmissar (uttryckt i ett antal olika mått) som beroende y‐variabler eller
responser (röda symboler). Samtliga miss‐responser i loadingplot bildar ett kluster.
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Loadingplot visar hur de variabler som finns nära responserna förknippas med
impregneringsmissar: främst grupperna F (plank 60°) och I (bräder 80°C) som har de lägsta
målfuktkvoterna och följaktligen även de längsta torktiderna (Dry_time).
Till vänster om origo längs x‐axeln (principalkomponent 1) och i det nedre vänstra hörnet
finns de variabler som ”laddar” med motsatsen dvs som förknippas med minst
impregneringsmissar. Det är i första hand hög medelfuktkvot (MC_Batch_avrg) hög
standardavvikelse i medelfuktkvot (MC_Batch_stdev) högre temperaturen (Temp) samt
grupperna G (bräder 80°, målfuktkvot 24%) H (bräder 80°, målfuktkvot 18%) och B (plank
80°, målfuktkvot 18%) .
Observera speciellt att här dyker variabeln medeldensitet (torrdensitet) upp med en
”laddning” i principalkomponent 1 som betyder att en högre medeldensitet tycks motverka
impregneringsmissar. Denna iakttagelse har inte dykt upp i de analyser som gjorts på
individnivå men tyder på en inverkan. Densitetsvariationerna är som tidigare beskrivits
oväntat liten i försöksmaterialet och saknar extremvärden men på gruppnivå finns dock en
variation på medelvärdesnivå vilket framgår av figur 29. Variationerna är något större i
brädpaketen (G‐L) än i plankpaketen (A‐E). Detta är ett exempel på styrkan med hur
multivariat dataanalys förmår att hitta ”dolda” samband i data som är svåra att urskilja när
man analyseras 1‐2 variabler i taget. Det hade varit önskvärt med större densitetsvariationer
i materialet för att kunna dra säkrare slutsatser om densitetetens inverkan. – vilket var en
fråga som ställdes efter preliminära resultat i förstudien som pekade åt samma håll.
Variablerna ”Plank” och ”Board” ligger närmare origo men ”laddar” åt olika håll: plank
förknippas med missar medan bräder förknippas med färre missar. Längs
principalkomponent 2 (y‐axeln) är det variabeln Temperatur som motverkar missar; dvs. den
högre temperaturen förknippas med färre missar.
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Figur 28 Övre: PCA scoreplot med observationer Brädgrupperi blått och plankgrupper i rött. Undre: PCA
loadingplot för principalkomponent 1 mot 2 med impregneringsmissar som beroende y‐variabler.
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Figur 29 Medeldensiteten i de olika grupperna.

I den VIP‐plot (Variable of Importance) som visas i figur 30 framgår vilka de viktigaste x‐
variablerna är i fallande ordning. VIP värden större än 0,5 betraktas som relevanta. Som
framgår har många variabler stora standardavvikelser men samtliga MC_variabler, densitet
och temperatur betraktas som relevanta.
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Figur 30 VIP plot över de variabler som har störst inverkan i modellen.

3.5.3 MVDA på medelvärdesnivå av brädgrupper
Som framgått tidigare så är det i försöksmaterialet svårare att dra tydliga slutsatser av
impregneringsresultatets beroende av olika variabler hos planken än hos bräderna. Ett
försök gjordes därför även på medelvärdesnivå att dela upp grupperna i bräd och plank för
att se om några modeller erhölls. För plank blev det ingen modell alls men PLS‐analys av
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enbart brädgrupper (6 observationer) resulterade i tämligen stark 2‐komponentsmodell
(R2Y/Q2 0,91/0,50) och när x‐variablerna ”batchdummies” uteslöts en 1‐komponentsmodell
(R2Y/Q2 0,69/0,50). Loadingplot för 2‐komponentsmodellen med batchdummies visas i figur
31.
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Figur 31 PLS‐loadingplot för brädmodellen (R2Y/Q2 0,91/0,50). Som responser har här endast de
procentuella missandelarna använts d.v.s. uttryckt i relation till de antal virkesstycken som ingått i varje
grupp.

I loadingplotten förknippas grupperna I och L med missar (lägsta fuktkvoterna vid 80° resp
60°) medan grupperna G och H (målfuktkvot 24% och 18% båda vid 80°) förknippas med
minst missar . Fuktkvotsvariablerna (MC_BATCH_average och MC_Batcth_stdev) ”laddar”
plotten så att höga värden förknippas med färre missar. Detsamma gäller för medeldensitet
och temperatur.
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Slutsatserna av MVDA sammanfattas enligt följande


Impregeringsresultatets beroende av de ingående variablerna är tydligare hos bräder
än hos plank



Högre temperatur och höga fuktkvoter förknippas med färre missar , främst hos
bräder



Ett densitetsberoende kan skönjas främst hos bräderna så att en högre densitet
förknippas med färre missar
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4 Kemisk analys av vedegenskaper
Inverkan av torkningsbetingelser på impregnering av brädor: Fördelning av
extraktivämnen, fetter och hartssyror i splintveden vid torkning

Bakgrund (Kemi)
Furusplint är till skillnad från dess kärnved och gran förhållandevis lätt att tryckimpregnera
med t.ex. kopparsalter. Splintveden har en öppnare struktur än kärnveden bl.a. beroende på
att fönsterporer i korsningen mellan vedfibern och parenkymceller kan mer eller mindre
blockeras av olika extraktivämnen vid kärnvedsbildningen vilket försvårar vidare vätske‐
transport. Den högre extraktivämneshalten i kärnveden är en förklaring men även förekomst
av extraktivämnen såsom omättade fettsyror kan bidra till att skapa en mer ogenomtränglig
passage via autooxidativa reaktioner. Detta genom att de omättade fettsyrorna tvärbinder
till varandra och bildar större och stelare strukturer, så kallad förnätning. I och med att
fukthalten minskar och i det närmaste allt fritt vatten försvinner vid kärnvedsbildning
kommer sådana extraktiver att bli mer utsatta för luftens syre vilket då gynnar
autooxidationen (Lindgren och Norin 1969). Omättade fettsyror som oljesyra och linolsyra är
de vanligaste förekommande i furu medan halten av mättade fettsyror är låg (Ekman och
Holmbom 2000). Eter och peroxidbryggor sägs dominera över de mera stabila kol‐kol
bryggorna i förnätade strukturer från autooxidation av omättade fettsyror (Muizebelt 1996).
Den högre andelen av mer labila tvärbindningar gör det svårt att selektivt bryta ner och
analysera de förnätade strukturerna t.ex. med ozonolys men spektrografiska tekniker som
13
C‐NMR förefaller vara användbara (Bulsing et al. 1984). Vidare är det troligt att
autooxidationen påverkas av närvaro av metalljoner, antioxidanter såsom fenoler, kinoner
och lignin(Lindgren Norin 1969, Alireza S. M. 2012).
För att impregnering ska anses vara lyckad krävs att mindre än 20 % av proven vid
provtillfället är felaktiga (NTR‐AB) d.v.s. innehåller delar av splintveden som inte är
impregnerade. Detta betyder att det trots allt att det med tiden finns risk för rötskador i
impregneringsmissar under ogynnsamma betingelser. Det är därför av vikt att finna
anledningarna till uppkomsten av mer svårimpregnerade områden.
De kemiska analyser som gjorts i projektet fokuserar på huruvida missarna kan förklaras med
fördelning av extraktiver i splintveden och ogynnsamma extraktivämnesreaktioner som upp‐
kommer vid torkningen. Vi har därför undersökt förekomst av extraktivämnen i virke som
torkats på olika sätt samt i rått virke och speciellt undersökt förekomsten av extraktivämnen
på ställen i den torkade splintveden där impregneringsmissar uppstått vid senare
impregnering men även områden där impregneringen skedde fullt ut. Analys av fettsyror har
stått i fokus vid undersökningarna av påverkan på extraktivämnena som studerats med hjälp
av transesterifiering till motsvarande metylestrar av fettsyror och gaskromatografi‐
masspektrometri (GC och GC‐MS).

Material och metoder (Kemi)
Material
Kemisk analys gjordes enbart på furubrädor (4‐5 m, 28×125 mm) som ingick i försöket och
som innehöll kärn‐ och splintved.

32

Isolering och analys av extraktivämnen från rått och torkat virke:
Studier av inträngning av träskyddsmedel i 18 tryckimpregnerade furubrädor utfördes genom
att såga ut tvärsnitt och applicera kärnvedsreagens på dessa ytor. Områden som var
impregnerade (2) och områden som visade en tydlig miss (1), inte bara lokalt utan
genomgående i ett längre axiellt avsnitt av brädan, identifierades, se figur 32. Innan
impregnering och torkning kapades referensbitar ca 30 cm långa (20 cm från änden) av för
extraktivämnesanalys ut och de identifierade områdena ovan kunde hänföras därigenom till
motsvarande områden i det råa (3) och torkade virket (4 och 5).
Analys av extraktivämneshalt
I,00 g av ved (50x125 mm) från områdena 3, 4 och 5 maldes och extraherades med 40 ml
aceton m.h.a. mikro‐soxhlet. 20 ml acetonextrakt fick avdunsta i en kristallisationsskål i
dragskåp och utbytet beräknades.
Analys av extraktiver med gas kromatografi‐masspektrometri
1) Trimetylsilylering för analys av fettsyror och hartssyror
I,00 g av ved (30x125 mm) från områdena 3, 4 och 5 maldes och extraherades med 40 ml
aceton m.h.a. mikro‐soxhlet. Lösningsmedel i acetonextrakt (5 ml) avlägsnades genom
tunnfilmsindunstning. Återstoden blandades med 200µl naftalen löst i pyridin (1,682 g/L)
och 200µl hexametyldisliazan och 100µl klortrimetylsilan tillsattes varefter blandningen
skakades i 5 minuter. 1 µl av översta fasen analyseras med GC‐FID and GC‐MS.
2) Transesterifiering för analys av fetter (glycerider)
En 2 mol/L lösning av natrium metanoat (CH3ONa) tillverkades genom att lösa natrium i torr
metanol. 1 ml naftalen löst i petroleumeter (1,01g/L) tillsattes till indunstat acetonextract (5
ml) varefter 0,9 ml petroleumeter och 100µl CH3ONa tillsattes. Blandningen skakades och
fick stå i 1 timme. 1 µl av översta fasen analyserades med GC‐FID. Glyceryl triheptadekanoat
(C54H104O6) användes som referenssubstans.
SHIMADZU GC‐2014 och SHIMADZU GCMS‐QP5050 användes och kolonnen var från
SUPELCO, SLB5MS 30m×0,25mm. Bärgas: Helium, injektortemperatur: 280°C,
detektortemperatur: 300°C, kolonnugn: 120oC‐270oC, 10°C/min. MS‐data: elektronisk
jonisation, masstal i intervallet 40‐900 m/z undersöktes. NIST användes vid identifiering av
derivatiserade fettsyror och hartsyror.
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a) Impregnerad bräda med uttag för analys i område med 1) impregneringsmiss och 2) full
impregnering

b) Rå referens av samma bräda före industriell torkning och impregnering med analys i
samma område 3) där impregneringsmiss finns i impregnerad bräda.

c) Industriellt torkad oimpregnerad referens med uttag för analys i samma områden där
impregneringsmiss 4) samt fullimpregnerat område 5) finns i impregnerade bräda.
Figur 32 Materialuttag ur bräda för analys av extraktivämnen i olika positioner i a) impregnerat tillstånd, b)
rå referens av samma bräda kapad före industriell torkning och impregnering samt c) industriellt torkad
oimpregnerad referens av samma bräda.

Resultat (Kemi)
Medelvärdet av extraktivhalten i de råa brädorna var ca 3,5 % räknat på torrt virke (position
3 i figur 32). Endast mindre skillnader i medelvärdet av extraktivämneshalter i råa (position
3) och i torkade brädor (positionerna 4 och 5) kunde ses. Dock var spridningen i data mellan
enskilda prov tämligen stor (figur 33).
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Rå referens

Torkad referens

Figur 33 Extraktivämneshalt i brädor i position 3: område i rått virke som i torkat tillstånd gav upphov till
impregneringsmiss vid impregnering, position, 4: motsvarande område i torkat virke, position 5: område i
torkat virke som var fullständigt impregnerat vid efterföljande impregnering (se Figur 32).

Det verkar således som migrering av extraktivämnen under torkningen var kvantitativt
marginell trots att små droppar av extraktivämnen ibland kunde iakttas på virkesytan.
Frånvaro av pinosylvin vid analys med GC‐MS i prov från position 4 indikerar att migrering av
extraktiver från kärnvirket ut mot splintveden inte skedde i någon märkbar omfattning. Dock
kunde vi iaktta att halten av detekterade fetter, figur 34, var lägre i torkade (4) än i råa
bräder (3).
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Rå referens

Torkad referens

Figur 34 Fettinnehåll (%) i brädor i position 3: område i rått virke som i torkat tillstånd gav upphov till
impregneringsmiss vid impregnering, position, 4: motsvarande område i torkat virke, position 5: område i
torkat virke som var fullständigt impregnerat vid efterföljande impregnering.

Ytterligare analys av extraktivämnes‐ och fetthalter för de tre olika positionerna i brädernas
tvärsnitt, figur 35 och figur 36, visar att signifikanta skillnader kunde ses endast för fetterna.

Figur 35 Extraktivämneshalternas [%] medelvärde och konfidensintervall för position 3 till 5.

Mycket små skillnader i medelvärden för extraktivämneshalter vid de olika torkningsbeting‐
elserna observerades och det går inte att dra några slutsatser angående deras påverkan av
torkningsbetingelserna. Fetthalten uppvisar större skillnad i medelvärden för de olika
positionerna, figur 36. Halten av fetter var i genomsnitt lägre i torkade områden närmare
virkesytan (5) än längre in i veden (4).
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Figur 36 Fetthalternas [%] medelvärde och konfidensintervall för position 3 till 5.

En liknande effekt kunde ses hos hartssyror (Haitong 2012). Dock kunde ingen statistiskt
säkerställd påverkan på förekomsten av fetter ses av vare sig temperatur på torkluften (60°C
eller 80°C) eller målfuktkvot (10‐12, 18 and 24 %).
En möjlig förklaring till de lägre halterna av detekterbara fetter efter torkning är att fetterna
kommer i kontakt med våtvarm luft som oxiderar omättade fettsyrekedjor i fetterna. Det är
mer troligt att man då får en förnätad och mer trögflytande extraktivämnes‐struktur (jfr
viskositet hos rå och kokt linolja) än en oxidativ nedbrytning av de omättade fettsyre‐
kedjorna i fettet eftersom sådana nedbrytningsprodukter (se Lindgren och Norin 1969, Antti
et al. 2011) inte kunde identifieras vid analys av kemiska strukturen med gaskromatograf‐
masspektrometer (GC‐MS). Ett liknande förlopp som sågs vid torkning av bräderna kunde
iakttas då kokt linolja värmdes i ugn vid 94 °C i 15 minuter. Den detekterade fetthalten
minskade men fortfarande var linoljan extraherbar med aceton och totalvikten av linoljan
var densamma.

Diskussion och sammanfattning (Kemi)
Ingen större inverkan på extraktivämneshalten i brädorna kunde ses vid torkning vid olika
temperaturer i spannet 60‐80 °C och till fuktkvoter mellan 10‐24%, åtminstone inte då ett
större antal brädor jämförs.
Detekterbara fetter är lägre i torkade än i råa brädor och verkar vara ännu lägre i ytligare
delar av splintveden än längre in i splintveden. Liknande men inte lika tydliga resultat kunde
ses för hartssyror. Detta indikerar att fetterna reagerar vidare under torkningen troligen via
autooxidation. En möjlighet är att en mer förnätad extraktivämnesstruktur speciellt i eller i
närheten av pormembran skulle kunna förhindra vätsketransport vid impregneringen.
Frånvaron av samband mellan torkningsbetingelserna och de undersökta extraktivämnena
indikerar en mer komplicerad mekanism som förklaring till de uppkomna impregnerings‐
missarna vid efterföljande tryckimpregnering. En relativt stor spridning i resultaten kunde
dock ses och kan vara en förklaring till att inte några signifikanta slutsatser angående
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extraktivämnens inverkan på impregnerbarheten kunde dras och en mer renodlad med färre
reaktionsparametrar skulle vara att föredra.
Förekomst av förnätade omättade fettsyror vid olika torkningsbetingelser kunde inte
verifieras med nuvarande analysteknik men är av intresse för vidare undersökningar av
mekanismer vid tryckimpregnering av torkad furusplint t.ex. genom extraktion och analys
med IR, 13C‐NMR eller masspektrometri med mjuka jonisationsmetoder (Bulsing 1984,
Muizebelt 1996, Alireza S. M. 2012). Här kan det vara intressant att studera koppling till
förekomst av antioxidanter och om det skulle kunna motverka en eventuell förnätning.
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5 Slutsatser och Rekommendationer
Slutsatserna från denna undersökning där inverkan av virkets fuktkvotsnivå och tork‐
temperatur på impregneringsresultat har undersökts, sammanfattas enligt följande:


Även om bräderna och planken i denna undersökning sågades fram ur
centrumutbyte med snarlik kärnvedsandel, så uppvisade de olika beteenden.
Impregnerbarheten påverkas till viss del olika beroende av torktemperatur och
fuktkvot.



Högre temperatur under torkningen verkar generellt vara fördelaktigt för
impregnerbarheten. Detta är tydligast för bräder.



Bräder hade generellt sett ett bättre impregneringsresultat. Bräderna uppvisade
också ett ganska jämt resultat, inget av fuktkvotsintervallen eller torktemperaturerna
uppvisade speciellt dåliga resultat.



För bräder på gruppnivå så är högre medelfuktkvot bra för impregnerbarheten.



Kombinationen låg temperatur och låg fuktkvot är ogynnsam för plankens
impregnerbarhet. I övrigt är det svårt att dra några slutsatser. Men inga indikationer
på att fuktkvoten vid impregnering av plank bör ändras från dagens nivåer, vanligen
runt 16‐18 %, har kunnat påvisas oavsett torktemperatur.



Densitetens inverkan på impregnerbarhet visar inga starka samband men tendensen
finns att en högre densitet tycks gynnsam för impregnering av bräder.



Den axiella inträngningen från kortändorna påverkar impregneringsresultatet.
Jämfört med 0,5 m in från toppändan så har alla kombinationer av torktemperatur
och plank/bräder en högre andel impregneringsmissar 1 m in. Störst skillnad mellan
0,5 och 1 m hade plank som torkats vid 60 °C.



Vid intervjuer av de impregneringsoperatörer som ingick i referensgruppen till
förstudien fanns en samstämmighet om att problem med medelinträngning var
större för bräder än för grövre dimensioner. Resultaten i denna undersökning visar
tvärtom färre impregneringsmissar i bräderna än i planken. En förklaring till detta kan
vara att ”övertorkning” till lägre fuktkvot än målfuktkvot hos sågverken är betydligt
vanligare för bräder än för grövre centrumutbyte – något som impregnerings‐
operatörerna har fått hantera. En viktig rekommendation är därför att undvika
denna ”övertorkning” av bräder för att få ett bra impregneringsresultat.
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6 Fortsatt arbete
I kommande steg 2 i projektet kommer ett antal rena torkvariabler att undersökas vid
torkning i labskala av utvalt försöksvirke. Arbetet som gjorts i denna rapport har främst
undersökt kopplingen mellan fuktkvot, som mätts med torrviktsprov, och impregnerbarhet.
Nästa steg blir att studera inverkan av fuktkvotsgradient, spänningstillstånd i virkesytor samt
inverkan av mellanlagring på impregneringsresultatet.
Olika förfaranden vid torkning och lagring av virke ger upphov till olika fuktkvotsgradienter i
virkets tvärsnitt. Att fuktkvoten påverkar impregneringsresultatet har i denna studie
påvisats. Med en stor fuktkvotsgradient kan fuktkvoten i de yttre delarna av tvärsnittet vara
mycket låg ‐ hur påverkar detta impregnerbarheten?
Med en väl utförd konditioneringsfas i slutet av torkningen kan både fuktkvotsgradienter och
ytspänningar minimeras. Frågan är hur detta påverka impregneringsresultatet?
Ute på industrierna upplevs det att virke som stått ute i solen även bara en kort tid blir
svårare att impregnera, speciellt på våren när klimatet är som torrast. Kan detta möjligen
bero på ytspänningar eller att de yttre delarna helt enkelt blivit för torra?
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Bilaga 1. MVDA – Variabler och beskrivning
Beskrivning av de variabler som använts vid MVDA hela materialet på individnivå
X

Thick

Tjocklek 30/50 mm

X

Temp

60°C, 80°C

X

Dry_Time

Torktid (timmar)

X

MC_Target

Målfuktkvot för gruppen (batchen)

X

MC

Individuell fuktkvot efter torkning (%)

X

Dens

Individuell Torrdensitet

X

Batcher A ‐ L

Tillhör batch … Dummyvariabler 1/0

Y

FAIL

Finns överhuvudtaget någon miss i plankan/brädan? 1/0

Y

n_fail

Antal kap med miss i plankan/brädan

Y

n_cuts

Totala antalet kap i plankan/brädan

Y

POINTS_SUM

Summan av bedömd ”misspoäng” i plankan/brädan. Poängnivåerna är 0, 0.5 samt 1

Y

points/cut

Medelvärdet av antalet ”misspoäng” per antalet gjorda kap i plankan/brädan

Y

Butt Fail_1cut_point

Misspoäng i 1:a kapsnitt från rotänden

Y

Butt Fail_2cut_point

Misspoäng I 2:a kapsnitt från rotänden

Y

BUTT FAIL_1cut

Finns överhuvudtaget någon miss i 1:a kapsnitt från rotänden? 1/0

Y

BUTT FAIL_2cut

Finns överhuvudtaget någon miss i 2:a kapsnitt från rotänden? 1/0

Y

Top Fail_1cut_point

Misspoäng i 1:a kapsnitt från toppänden

Y

Top Fail_2cut_point

Misspoäng i 2:a kapsnitt från toppänden

Y

TOP FAIL_1cut

Finns överhuvudtaget någon miss i 1:a kapsnitt från toppänden? 1/0

Y

TOP FAIL_2cut

Finns överhuvudtaget någon miss i 2:a kapsnitt från toppänden? 1/0

X

50mm

Dummyvariabel 1/0

X

30mm

Dummyvariabel 1/0

X

MC_6‐8

Tillhör Fuktkvotsintervall…. Dummyvariabel 1/0 MC_8‐10 osv

Tillkommande variabler vid MVDA på medelvärdesnivå gruppvis(batchvis) (12 observationer)
X

MC_BATCH_avrg

Medelfuktkvot för gruppen (batchen) efter torkning (%)

X

MC_Batch_stdev

Standardavvikelse fuktkvot för gruppen (batchen) efter torkning (%)

X

Dens_avrg

Medeldensitet i gruppen (batchen)

Y

%FAIL

% Andel individer i gruppen (batchen) som har någon miss i plankan/brädan

Y

%BUTT FAIL_1cut

% Andel individer i gruppen (batchen) som har någon miss i 1:a kapsnitt från rotänden

Y

%BUTT FAIL_2cut

% Andel individer i gruppen (batchen) som har någon miss i 2:a kapsnitt från rotänden

Y

%TOP FAIL_1cut

% Andel individer i gruppen (batchen) som har någon miss i 1:a kapsnitt från toppänden

Y

%TOP FAIL_2cut

% Andel individer i gruppen (batchen) som har någon miss i 2:a kapsnitt från toppänden

1

Kort beskrivning av Multivariat analys MVDA
MVDA innebär att ett antal uppmätta x‐variabler och samverkanseffekter av dessa variabler
analyseras för att hitta förklaringsmodeller till önskad respons ‐y‐variabler.
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Plank: Små ‐ medelstora missar

Bilaga 2

Plank: Stora missar

Bilaga 2

Plank: Stora missar

Bilaga 2

Missar i bräder

Bilaga 2

Missar i bräder

Bilaga 2

Missar i bräder

Bilaga 2

