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Sammanfattning
Ökningen av växthusgaser i atmosfären är ett globalt växande miljöproblem.
Byggbranschen stod tillsammans med hushållen år 2016 för nästan en fjärdedel av
världsutsläppen av växthusgaser.
I Europa ersätts allt fler minerala byggmaterial av byggnader med likvärdiga
alternativ i trä. Byggnader i korslimmat trä, KL-trä, har ökat i Sverige sedan dess
introduktion på 1990-talet. En utmaning med att bygga i trä är dess påverkan av fukt
om materialet är oskyddat under produktion. Trämaterialets hygroskopiska förmåga
medför att det är känsligt för dess omgivning då materialet strävar efter fuktjämvikt.
För att kontrollera fukt i konstruktioner görs mätningar. Trots ett flertal metoder och
mätinstrument finns det risk för felmarginaler. Efter behov är fler modernare
mätinstrument på väg att tas fram för att stärka både validitet och reliabilitet i
resistansmätningar.
Syftet med arbetet är att skapa förståelse för fuktkvotförändringar i KL-trä. Arbetet
ska även skapa ett underlag för framtida studier inom ämnet. Målet är att en
laborationsuppställning med två KL-trämodeller ska resultera i mätdata för
fuktförändring i KL-trä. Laborationsuppställningen representerar en detalj i KL-trä
där ett väggelement möter ett mellanbjälklag. Slutligen jämförs och analyseras
mätdata från försöksuppställningens olika metoder och instrument. Även mätdata
från ett pågående byggprojekt i Växjö med en liknande mätuppställning kommer att
jämföras och analyseras.
Uppställningen genomfördes med två likformiga modeller i KL-trä. Modellerna
utsattes för simulerad nederbörd där olika mätmetoder använts. Resistansmätning har
utförts med både en Gigamodule samt ett egenutvecklat mätinstrument från
Linnéuniversitetet och Saab. Resistans har mätts i Modell 1 med hjälp av elektrodpar,
resistansen har sedan omräknats till fuktkvot. Resistans i trä ökar med sänkt fuktkvot.
Fuktkvot har även beräknats med hjälp av volymmätning via torrviktsmetoden som
genomförts i två omgångar.
Mätning av KL-trämodellernas adsorption och desorption mellan 19:e april och 18:e
maj 2018 har resulterat i kvantitativa resultat. Mätresultat från Gigamodulen visar en
förhöjd resistans redan samma dag som modellerna togs ur vattenbad. De flesta
mätresultat har varit tydliga och resultaten anses ha uppnått arbetets mål. Resultatet
visar tydliga skillnader mellan adsorption och desorption och jämförs med både teori
och verkliga konstruktioner. Skillnader i resultat mellan elektrodpar som mätt
vinkelrätt respektive parallellt träets fiberriktning har erhållits.
KL-träelementen i försöksuppställningen har uppvisat en god förmåga att trots höga
fuktkvotsvärden torka ut och återgå mot de ursprungliga fuktkvoterna.
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Abstract
Fuktskador är ett problem som kan uppstå vid byggnation i trä om konstruktionen
exponeras för nederbörd under byggtiden. Mätning av fuktkvoter i trä kan utföras
med flera olika instrument och metoder. Syftet med arbetet är att studera
fuktkvotsförändringar i korslimmade träelement som utsätts för långvarig nederbörd i
laborationsmiljö. För att utveckla detta område har Linnéuniversitetet tillsammans
med Saab utvecklat ett eget mätinstrument. Instrumentet mäter resistans i trä som
jämförs med mätvärden från ett annat instrument vid namn Gigamodule. Det
egenutvecklade sensorkortet är fortfarande under utveckling. Förutom i arbetets
försöksuppställning testas instrumentet även i en byggnad i Växjö.
För kontroll av mätresultat har fler metoder och instrument använts. Två modeller har
använts som representerar detalj vid anslutning av väggelement-och mellanbjälklag.
Båda modellerna har under lika lång tid varit nedsänkta i vattenbad.
Försöksuppställningen har utförts mellan 19:e april och 18:e maj 2018. Mätningar
och beräkningar har resulterat i jämförbara resultat. Skillnader i resultat utifrån träets
fiberriktning har visats från flera instrument. KL-träelementen har uppvisat en god
förmåga att trots höga fuktkvotsvärden torka ut och återgå mot normala värden under
mätperioden.

Nyckelord: Fuktkvot, korslimmat-trä, KL-trä, mätmetoder, resistansmätning.
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Abstract
Moisture related damage is an occurring problem in wood-based buildings if the
material is exposed to rainfall during construction. Measurement of moisture content
can be done with various instruments and methods. The purpose of the thesis is to
study change in moisture content in cross-laminated-timber, with prolonged exposure
to water in laboratory environment. To advance the field, the Linnaeus University
has been developing a measurement instrument of their own in collaboration with the
company Saab. The instrument measures electrical resistance in wood where the
obtained values will be compared to similar measurements from a product named
Gigamodule. The self-developed sensor card is still a product under development. In
addition to the lab setting measurements the instrument was also installed in a local
building in Växjö.
To verify the result from the previously mentioned resistance measurers additional
instruments and methods have been utilized. Two separate models have been used to
represent the detail of the connection between the wall element and the joist. Both
models have been submerged under water for an equal amount of time. The
experimental setting took place between the 19th of April to the 18th of May 2018.
The measurements and calculations have been resulting in values that can be the
subject of internal evaluation. Difference in result based on the direction of the grain
have been observed in several measurement methods. The CLT-elements
demonstrated good drying properties despite periodically high moisture content and
the wood indicate a return towards initial levels of moisture.

Key words: Moisture content, cross laminated timber, CLT, measurement methods,
resistance measurements.
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1 Introduktion
Ökningen av växthusgaser i atmosfären är ett växande globalt miljöproblem.
Byggbranschen stod tillsammans med hushållen 2016 för nästan 25% av
världens utsläpp av växthusgaser (Brian, Dulac, Petrichenko & Graham
2016). En reducering av dessa gasutsläpp, framför allt koldioxid, måste ske.
För att uppnå detta krävs därför förändringar inom branschen.
I Europa ersätts allt fler oorganiska byggnadsdelar med alternativ i trä.
Jämfört med t.ex. betong är trä ett förnybart byggmaterial som kräver
mindre energi att förädla innan användning. Trä har även ett lägre CO2nettoutsläpp än betong över deras totala livscykel (Gustafsson, Pingoud &
Sathre 2006). Byggnader i korslimmat trä, KL-trä, har ökat i Sverige sedan
dess introduktion på 1990-talet. Växjö kommun har som mål att 2020 ska
50% alla nya hus som byggs av kommunkoncernen byggas i trä (Växjö
kommun 2017). Flertalet av dessa kommer byggas med KL-träelement. En
utmaning med att bygga i trä är dess påverkan av fukt då materialet är
oskyddat under produktion. Problem uppkommer bl.a. då fuktkvoten är hög
under längre tid. Genom att förebygga orsaken till fuktproblem ökar
incitamentet för byggandet i trä. Dessa åtgärder kan vara ett steg på vägen
till att uppnå klimatmålen.

Bakgrund och problembeskrivning
År 1994 ändrades byggnormen i Sverige. Det blev då tillåtet att bygga höga
hus i trä (Boverket u.å.). Wälludden var det första trähusprojektet som
byggdes i Växjö. De tre trähusen byggdes två år efter den ändrade
byggnormen. Husen är fyra respektive fem våningar höga och är ett resultat
av entreprenadtävling med Södra Timber som initiativtagare (Tina Wik
Arkitekter u.å. ). År 2009 färdigställdes Limnologen som med åtta våningar
i massivträ då var Sveriges högsta byggnad i trä (Växjö kommun 2017).
Efter Limnologen har antalet träkonstruktioner ökat i Växjö. Paul
Herbertsson, planeringschef vid Växjö Kommun1, berättar via epost att det
2018 pågår sju större bostadsprojekt i trä i Växjö kommun. Totalt uppgår
projekten till 945 lägenheter.
KL-träelement kan ersätta andra prefabricerade byggelement och
konkurrerar även mot minerala byggmaterial. Frågan om KL-träets sårbarhet
mot fukt tas upp av Bradner, Flatscher, Ringhofer, Schickhofer & Thiel
(2016) som menar att ämnet måste behandlas för att det ska bli ett likvärdigt
byggmaterial. Trämaterialets hygroskopiska förmåga gör det känsligt för
vistelsemiljön då materialet strävar efter fuktjämvikt. KL-trä tillverkas till
stor del av gran som har en fibermättnadspunkt vid 30-34%. I en artikel om
fastställandet av fuktkvot i trä beskrivs det hur fuktförändringar under
fibermättnadspunkten påverkar materialets egenskaper (Dietsch, Franke,
Franke, Gamper & Winter 2015).
________________
1

Paul Herbertsson planeringschef Växjö Kommun, epost den 28 mars 2018.
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Fukt påverkar träets mekaniska, fysiska samt reologiska egenskaper. Träets
hygroskopiska förmåga medför att fuktkvoten i trä kan variera över tid vilket
påverkar materialets egenskaper. Förändringar i materialet varierar även
beroende på träets fiberriktning (Dietsch et al. 2015). Då KL-trä är uppbyggt
av korslagda skikt i massivträ förändras dess form inte i samma utsträckning
som en homogen regel. Egenskaper för KL-trä kan alltså skilja sig från
egenskaperna hos en homogen regel. Det kan medföra en mindre frekvent
uppkomst av sprickor från fuktkvotsförändringar. Överlag skiljer sig
produkterna även när det kommer till mikrobiell påväxt och förändringar i
materialets hållfasthet.
För att kontrollera fukt i konstruktioner görs mätningar. Trots ett flertal
metoder och mätinstrument finns det risk för felmarginaler. Efter behov är
fler modernare mätinstrument på väg att tas fram för att stärka validitet och
reliabilitet i mätningar. Hög fuktkvot över tid kan som tidigare nämnts få
konsekvenser för träets egenskaper och för dem som vistas i dess närhet. Då
träets adsorptionsförmåga generellt är snabbare än dess desorptionsförmåga
redovisas det i en hysteres istället för en Sigmoid-kurva (Dietsch et al.
2015). Detta lämnar en osäkerhet på byggarbetsplatser då graden av
konsekvenser för trä exponerat av intensiv nederbörd inte är helt utforskad.

Syfte och Mål
Syftet är att skapa förståelse för fuktkvotförändringar i KL-trä samt att ge
läsaren kunskap inom området. Syftet är även att skapa ett underlag för
framtida studier.
Målet är att en laborationsuppställning ska resultera i mätdata för
fuktförändring i KL-trä. Laborationsuppställningen ska representera en
detalj i KL-trä där en vägg möter ett mellanbjälklag. I försöket ska flera
mätmetoder jämföras och dess skillnader kommer att redovisas. Slutligen
ska mätdata från laborationsuppställningen analyseras och jämföras med
mätdata från ett pågående byggprojekt i Växjö.

Avgränsningar
Försöksuppställningen var placerad i Linnéuniversitetets laborationshall.
Modellerna baserades på en anslutning i KL-trä där mellanbjälklag möter
yttervägg. Arbetets storlek medförde att laboration fortgick under fyra
veckor. Med den givna tidsramen blev studier av fuktkvot mer lämplig än av
dess konsekvenser. Även temperatur och relativ fuktighet mättes i
materialet.
I detta arbete syftar benämningen ”egenutvecklat sensorkort” på hela
enheten, inklusive konduktanskort.
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2 Teoretiska utgångspunkter
Begreppsförklaring
BBR, Boverkets byggregler - 1994 ändrades byggnormen i Sverige då
BFS:1993:57 BBR 1 trädde i kraft. Krav på materialval byttes mot krav på
funktion.
Bundet vatten - Energi måste tillföras för att kunna lösgöra vattnet.
Fibermättnadspunkt - När cellväggarna är mättade d.v.s. uppnår maximalt
fuktinnehåll är fibermättnadspunkten uppnådd. Detta sker i trä vid en
fuktkvot på ungefär 30%. Fukttillskott ovan fibermättnadspunkten kan
därför inte lagra ytterligare vatten i cellväggarna, det ryms i cellens hålrum
istället.
Fri fukt, fritt vatten – Vatten som tillförs efter att fibermättnadspunkten är
uppnådd samlas i hålrum och benämns som ”fri fukt” eller ”fritt vatten”.
Fuktkvot- Kvoten av vattnets vikt i fuktigt material och vikten av det
uttorkade materialet (se formel 1).
Hygroskopi - Materialets förmåga att absorbera och desorbera vattenånga
från dess omgivning för strävan mot jämvikt.
Hysteres – Fysikalisk process då ett material återgår till sin utgångspunkt
efter en period och tappar energi och därmed inte har samma kurva vid sin
återgång till utgångsläget.
Konduktivitet – Materialets förmåga att leda ström. SI-enheten för
konduktivitet är siemens per meter, S/m.
Minerala byggmaterial - Minerala ämnen bryts inte ned, krymper eller
expanderas. Kalkstensmjöl är ett av de mest använda byggmaterialen p.g.a.
dessa egenskaper. Det används vid tillverkning av bland annat betong, kakel
och gips.
Mikrobiell påväxt – Växtlighet av en viss form utav mikroorganismer. Det
kan t.ex. vara rötsvamp, bakterier, alger eller mögel. Beroende på typ av
påväxt är konsekvensen olika. Vid Röta påverkas träets hållfastighet och
mögelpåväxt kan påverka hälsan för brukarna av byggnaden.
Ortotrop i- Då ett material har varierande egenskaper för de tre olika
huvudriktningarna: longitudinell, tangentiell och radiell.
Permittivitet - Är en storhet som beskriver ett materials förmåga att
polariseras vid inverkan från ett elektriskt fält.
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Regressionsanalys – En metod där målet är att hitta den funktion som
lämpligast anger den uppmätta datan.
Relativ Fuktighet, RF - Förhållandet mellan aktuell ånghalt och
mättnadsånghalt, anges i procent.
Reologi – Är vetenskapen om fasta- och flytande materials
deformationsegenskaper beroende av tid.
Xylem - En sorts ledningsvävnad i växter som från rötterna transporterar
vatten och näring.
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Allmänt om KL-trä
KL-trä är uppbyggt av flera fingerskarvade plankor eller brädor som är
limmade med korsvisa skikt. Även om lim fritt från formaldehyd och
lösningsmedel används kan en stark vidhäftningsförmåga fortfarande
erhållas. Detta medför att inga giftutsläpp sker under KL-träskivans
livscykel (Jorge, Dias & Costa 2014).
Vanligt förekommande är skivor med tre, fem eller sju skikt. Dessa kan
variera i tjocklek vanligen från 20 - 45 mm men andra mått kan förekomma.
Oftast används symmetriska tvärsnitt med två olika skikttjocklekar i KLträelement. Däremot kan även osymmetriska KL-träskivor användas. Då är
inte den geometriska tyngdpunkten på samma position som skivans
masscentrum. Detta rekommenderas inte av Borgström & Fröbel (2017) då
risken för varierande deformation och fuktrörelser ökar. Träslag som
används i skivelementen är vanligen barrträd som t.ex. gran, furu eller lärk.
Ofta förekommande hållfasthetsklass för KL-trä är C24 men det varierar
mellan C14-C30 (Borgström & Fröbel 2017). För ytterligare beskrivning om
hållfasthetsklassificering, se kapitel 2.3 Klassificering av virke i Sverige.
Den korslimmade strukturen ger flera egenskaper som t.ex. god hållfasthet
och styvhet i både längs- och tvärgående riktning. Detta ger möjlighet att ha
god bärförmåga både längs huvudbärriktningen samt tvärs
huvudbärriktningen (Kermani & Porteous 2013). Det är enkelt att göra
håltagningar i skivelementen för fönster, dörrar eller installationer under
fabrikstillverkningen. Den korslagda strukturen gör att sprickor orsakade av
krympning och svällning p.g.a. fuktrörelser reduceras jämfört med normalt
massivträ. En studie av Gülzow, Richter & Steiger (2011) gav resultatet att
sprickor i de mellersta skikten stängs p.g.a. svällning.
KL-trä har goda brandegenskaper då antändningen är långsam i trä. När träet
antänds är inträngningshastigheten omkring 0.6-1.1 mm/min (Borgström &
Fröbel 2017). Vid användning av andra material utöver KL-trä kan önskad
bärförmåga under brand uppnås. Oskyddade KL-träelement med fem skikt
klarar oftast R60 vilket krävs för bostäder (Martinsons 2018).
KL-träelement används idag som bland annat väggar och bjälklag men även
som balkar och tak. Det används även som substitut för takstolar. Då KLträelementen kommer färdiga för montage till byggarbetsplatser går
monteringen snabbt vilket är ekonomiskt.

Klassificering av virke i Sverige
Trä har använts som byggnadsmaterial under en lång tid i Sverige. Av
skogen som avverkas går ca 51% till sågverken, där virket sorteras efter
ändamål och kvalité (Burström 2006). Kvalitén på trämaterialet varierar stort
beroende på trädets olika delar samt dess förhållande där trädet växte. I
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Sverige sorteras virke visuellt hos sågverken enligt SS-EN 1611-1 detta
benämns ”handelssortering”. Detta görs på flat- och kant-sidorna och virke
som genomgår denna kontroll skall visuellt inspekteras på 2 (G2) eller 4
(G4) sidor. Virket kontrolleras även utifrån kvalité på en skala 0-4. En regel
som enligt standarden klassificeras ”G4-1” har alltså kontrollerats på
samtliga flat- och kant-sidor och graderats till 1 i kvalité. För
handelssortering av konstruktionsvirke används visuell sortering för att
klassificera virket enligt SS-EN 338:2016. För hållfasthetsklassificering av
barrträ används C-märkning. Klasserna för bärande konstruktionsvirke är
mellan C14-C35. Numret i C-märkningen anger böjhållfastheten, fmk [MPa].
Antal kvistar påverkar hållfastheten men inte typ av kvistar. I
klassificeringen av konstruktionsvirke tas ingen hänsyn till virkets utseende.
Sorteringen är standardiserad enligt SS 230120:201.

Trädets celler
Gran består generellt av avlånga celler s.k. trakeider som löper i stammens
längsriktning. När cellerna nått en längd på 2-6 mm är de färdigbildade och
bildar en rör-liknande konstruktion som ligger i buntar. En färdigutvecklad
cell avger lignin och vätska för att slutligen dö. Detta medför att ett träd till
stor del består av döda ihåliga celler. Cellstrukturen är genomgående för hela
trädet och det är en bidragande faktor till materialets ortotropa egenskaper.
Cellerna består huvudsakligen av cellulosa, hemicellulosa och lignin
(Träguiden 2017).
Cellulosan bygger upp cellväggarna i träet som möjliggör transport av
vatten, transport av näring samt erforderlig stadga åt trädet för att stå kvar.
Cellulosan består främst av sockerarter och de bildar sammanlänkade
cellulosakedjor enligt Figur 1. Kedjorna bildar tillsammans mikrofibriller
där en bunt av mikrofibriller kallas fibriller. Fibrillerna bygger upp
cellväggarna som omnämns ovan och som i sin tur bildar den karakteristiska
uppbyggnaden av trä. En cellvägg består utifrån av en primärvägg, tre
sekundärväggar och innerst ett vårtlager. Ligninet ligger mellan individuella
fibriller och mellan de olika cellväggarna. Ligninet agerar som ett lim och
klistrar ihop de olika cellulosastrukturerna (Träguiden 2017).

Figur 1: Cellväggens uppbyggnad. Bild: med medgivande (Träguiden u.å.)
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Trädets beståndsdelar
Ett tvärsnitt tvärs över en trädstam består likt Figur 2 av: bark (ytterbark,
innerbark, kambium), splint, kärna och märg. Märgen bildas vid trädets
första tillväxtfas och dör ut med tiden. Märgens egenskaper skiljer sig från
kärn- och splintvedens. Märgen har i regel en lägre hållfasthet och en större
krympning vid uttorkning. Detta gör den mindre önskvärd för användning än
resterande ved. Kärnan existerar inte i ett ungt träd, utan börjar först bildas
efter cirka 30 år. Kärnan byggs upp innanför skalet som splintveden bildar
och ovanför juvenilveden parallellt fibrernas riktning. När splintveden
övergår till kärnved blockeras porer av hartser och hålrummen blir gradvis
luftfyllda. Det innebär att kärnan på ett träd i regel inte deltar i transporten
av näring och vätska. Som en följd av detta tar kärnan längre tid på sig att
absorbera fukt och den har i regel en lägre fuktkvot. I kärnveden kan
fuktkvoten variera mellan 30 - 50%. Motsvarande värden i splinten är 50160% ute i barken (Burström 2006, Träguiden 2017).

Figur 2: Tvärsnitt stam.

I splintveden transporteras vatten och näringssalter upp från trädets rötter.
Vattnet och salterna omvandlas med hjälp av fotosyntes till näringsämnen
som disponeras till trädets levande celler. Fotosyntesen som sker i blad och
barr är det som driver vätskan i ett träd. För att hämta den koldioxid som
trädet behöver för fotosyntes måste porer öppnas i bladytan. Samtidigt som
porerna öppnas för att släppa in koldioxid släpps vatten ut genom samma
väg. Det skapar ett undertryck i bladets xylem och tillsammans skapar alla
trädes blad ett undertryck. Undertrycket från trädkronan är tillräckligt stort
för att leda vatten från rötterna hela vägen ut till bladen (Ehinger 2017).
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Transporten av näringen sker främst utanför splintveden, i innerbarken.
Näring kan även färdas radiellt genom de olika skikten via märgstrålar och
ringporer. De kan gå från barken till stammens kärna märgen. Kambiet är ett
tillväxtlager som förändrar trädet i två riktningar både inåt och utåt radiellt
från fiberriktningen. I kambiet skapas ny splintved och ny bark. Innerbarken
ligger utanför kambiet och står som tidigare nämnt för näringstransporten.
Ytterst har träd ett omgivande lager av ytterbark som skyddar mot
uttorkning och parasiter (Träguiden 2017).

Fukt i trä
Trä och kompositprodukter i trä är generellt sett hygroskopiska. Det innebär
att materialet strävar efter jämvikt med luftens relativa fuktighet och
temperatur. Fukt i trä beskrivs som fuktkvot. Det är ett procentuellt
mätvärde som uttrycker andelen vatten jämfört med torrvikt av provkroppen
(Esping 2005). Ekvationen för fuktkvot i ett material kan uttryckas som
𝑢=

𝑚 −𝑚
∙ 100
𝑚

(1)

där
u = Fuktkvoten [%],
mu = provbitens nuvarande massa inklusive vatten [g],
m0 = materialets torrvikt [g].
Vid beräkning av relativ fuktighet, RF, i luft jämförs förhållandet mellan den
nuvarande ånghalten, v, och mättnadsånghalten, vs. Mättnadsånghalten anger
den maximala mängden vatten som luften kan bära vid given temperatur.
Om ånghalten överstiger mättnadsånghalten, RF ≥ 100%, fälls
överskottsfukt ut som kondens (Esping 2005). Den relativa fuktigheten, 𝜑, i
luft kan beskrivas som
𝜑=

∙ 100,

(2)

där
φ = Relativ fuktighet i luft [%],
v = Aktuell ånghalt i luft [g/m3],
vs = Mättnadsånghalt för luft vid aktuell temperatur [g/m3].
Fukt i trä kan transporteras genom diffusion, konvektion eller
kapillärsugning. Diffusion sker med vatten i form av ånga och det drivs av
skillnader i ånghalt. Både luft och många porösa material strävar efter att
utjämna skillnader både i temperatur och vattenånga. Beroende på
materialets ångmotstånd sker detta med varierande intensitet (Esping 2005).
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Då trä inte är motståndskraftigt mot diffusion brukar träkonstruktioner
kompletteras med diffusionsspärr eller ett ytskikt. Ångdiffusionen, 𝑔, i ett
material kan beskrivas som
𝑔=

∆

(3)

∙ 𝛿,

där
g = Ångdiffusionen [g/m2∙s]
Δv = Skillnad i Ånghalt [g/m3]
d = Materialets tjocklek [m]
δ = Ånggenomsläpplighet [m2/s].
Vatten kan även transporteras i trä genom kapillärsugning. Kapillärsugning
drivs av vattnets ytspänning och dragningskraft till porväggar i materialet.
Kraften ökar i takt med att materialets porer blir mindre. Jämfört med
diffusion transporteras vattnet i vätskeform istället för ångform (Esping
2005).
Trä är ett material som förändras och som kan transportera vatten på olika
sätt. Trä består som nämnt ovan av ihåliga celler. Cellerna kan uppta vatten
både i hålrum och i cellväggarna. Den vätska som befinner sig i cellens
hålrum kallas ”fritt vatten” och är den mest lättillgängliga vätskan. Vatten
som lagras i cellväggarna kallas ”bundet vatten” (Esping 2005).
Trä som har en fuktkvot över fibermättnadspunkten kan lagra fritt vatten i
hålrum. Tillståndet i fuktkvotsammanhang kallas fibermättnadspunkt. Över
fibermättnadspunkten sker den största delen av fukttransport genom
kapillära krafter. Det betyder att en solid kropp av trä behöver lokalt nå en
fuktkvot som är över fibermättnadspunkten innan den kan nyttja
kapillärsugning. Transport till och från fibrerna innan dess sker endast
genom diffusion, vilket sker långsammare (Esping 2005).
Vid nedtorkning och reduktion av fuktkvot sker all transport av vatten i
ångform. Därför tar det generellt längre tid för trä att avge vatten än att
absorbera det. I en artikel av (Bylund Melin & Bjurman 2017) bekräftas
Espings (2005) teori att i trä sker desorption långsammare än adsorption.
Vattenupptagningsförmågan skiljer sig dock mellan trädslag och även internt
mellan trädets splint eller kärna. Förmågan att ta upp vatten skiljer sig även
beroende på vattnets riktning mot fibrerna. De tre huvudfiberriktningarna i
trä visas nedan i Figur 3.
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Figur 3: Riktningar för tvärsnitt i trä.

I Tabell 1 nedan visas proportionerna för vattenupptagning i given
fiberriktning (Esping 2005).
Tabell 1: Förhållande mellan huvudfiberriktningarna och vattenupptagningsförmåga.

Riktning

Vattenupptagningsförmåga

Tangentiell fiberriktning

1x

Radiell fiberriktning

2x

Längs med fiberriktning

20x

Desorptionen i trä påverkas utöver faktorerna nämnt ovan även av externa
faktorer. En av källorna till minskad fuktavgivning är tillkommande ytskikt.
Enligt Mcclung, Ge, Straube & Wang (2014) påverkar valet av ytskikt
desorptionen mer än typen av trädslag i KL-trä. Även Esping (2005) nämner
den generella effekten en täckt sida har på uttorkning, oavsett material.

Konduktivitet i trä
Konduktiviteten i trä beror på ett flertal förhållanden som kan delas in i
yttre- och inre faktorer. Inre faktorer beror på materialet i sig och de kan
vara: fuktkvot, trätemperatur, mätriktning, lokala variationer som kvistar
eller densitet. Yttre faktorer beror på olika förhållanden som påverkar
mätningen i sig. Dessa kan bl.a. vara: elektrodtyp, sensorkort, kontaktyta
mellan elektrod och trä, eller varaktighet. Den faktor som påverkar
konduktiviteten mest enligt Rosenkilde (2003) är fuktkvoten. Vid lägre
fuktkvoter ≤ 20% representerar kontaktresistansen mellan trä och elektrod
en stor del av den totala resistansen (Hang, Marianne, Florent, Xavier &
Vincent 2018).
Under fibermättnadspunkten i trä på ca 30% fuktkvot färdas den elektriska
laddningen i träets cellväggar. När materialet är ovan fibermättnadspunkten
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vandrar laddningen istället genom det fria vattnet i cellernas hålrum.
Rosenkilde (2003) antyder att vattenlösliga elektrolyter inverkar på
laddningstransporten vid höga fuktnivåer. Mätning av konduktivitet i trä
med en fuktkvot över 30% får därför en minskande validitet med ett ökande
fuktinnehåll. Felmarginaler mellan 5 – 25% jämfört med torrviktsmetoden
har påvisats vid konduktivitetmätning av trä ovan fibermättnadspunkten
(Rosenkilde 2003).
En annan faktor som är relevant vid mätning av konduktivitet är den aktuella
temperaturen. I motsatts till metall ökar träets konduktivitet vid stigande
temperaturer. Det beror på ökat antal joner som kan förmedla laddningen i
materialet. Joner som bär laddning i trä kallas bundna joner medan de som
inte bär laddning kallas fria joner. Det är därför lämpligt att korrigera
uppmätt resistans beroende på aktuell temperatur (Rosenkilde 2003).

Tillämpning av Eurokoder
I Sverige tolkas de europagemensamma Eurokoderna av Boverket i
europeiska konstruktionsstandarder, EKS. Här beskrivs hur reglerna för
bärförmåga, stabilitet samt beständighet enligt de europeiska standarderna
tillsammans med de svenska ska tolkas och tillämpas. Vid dimensionering
av träelement används bl.a. partialkoefficienter och modifikationsfaktorer.
Det finns inga avsnitt som behandlar KL-trä specifikt i EKS eller i
Eurokoderna.
Ofta i Europa används därför samma värden i KL-trä som för limträ. I vissa
länder används samma värden som för konstruktionsträ. För deformationer
används modifikationsfaktorn kdef, den är beroende av antal brädskikt samt
klimatklass (SIS 1995b). För indelning av de olika klimatklasserna se
Tabell 2. En annan modifikationsfaktor är kmod som används vid beräkning
av bärförmåga med avseende på lastvaraktighet och fuktkvot (SIS 1995a).
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Tabell 2: Klassificering av klimatklass enligt Eurokod 5.

Klimatklass

RF
[%]

Fuktkvot
i trät [%]

1

≤65

≤12

2

≤85

≤20

3

>85

>20

Typ av lokal/konstruktion
”Konstruktioner inomhus i varaktigt
uppvärmda byggnader utan luftfuktning.
Vindsbjälklag och takstolar i kalla men
ventilerade vindsutrymmen över varaktigt
uppvärmda lokaler. Ytterväggar i varaktigt
uppvärmda byggnader skyddade av
ventilerad, tät beklädnad.”
”Konstruktioner i icke varaktigt
uppvärmda men ventilerade byggnader
eller lokaler med icke fuktalstrande
verksamhet eller lagring, t ex fritidshus,
kallgarage, kallförråd, ekonomibyggnader
och kryputrymmen. Yttertakpaneler.”
”För väta oskyddade konstruktioner
förutom byggnadsställningar, gjutformar
och liknande provisoriska konstruktioner.
Konstruktioner i direkt kontakt med mark.”

Lagar, regler och allmänna råd
Plan- och bygglagen
I Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) finns de lagar beslutade av riksdagen
angående planläggning av mark, vatten och om byggande. Enligt Plan och
bygglagen, PBL, 8 kap § 4 första stycket ”Ett byggnadsverk ska ha de
tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till
hygien, hälsa och miljön”. För att uppfylla dessa krav finns i Plan- och
byggförordningen, PBF (2011:338) 3 kap 9§ ”ska ett byggnadsverk vara
projekterat och utfört på ett sådant sätt att det inte medför oacceptabel risk
för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa, särskilt inte som följd
av: 6. Förekomst av fukt i delar av byggnadsverket eller på ytor inom
byggnadsverket”. Boverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd som
hjälp att tolka lagar och förordningar. I BFS 2014:3 avsnitt 6:51 Allmänt
”Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell
växt som kan påverka hygien eller hälsa”.
Plan- och byggförordningen innehåller regler beslutade av regeringen om
hur tillämpning av PBL ska utföras.
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Boverkets byggregler och konstruktionsregler
Boverket är en svensk myndighet som ansvarar för samhällsplanering,
stadsutveckling, byggande och boende. De ger ut byggregler, BBR, samt
konstruktionsregler, EKS. I EKS finns de nationella parametrar som gäller
vid användning av Eurokoderna. Boverket presenterar även allmänna råd,
dessa är inga bindande regler men beskriver hur en bindande regel bör eller
kan utföras och följas. Ett allmänt råd för att uppnå kravet i kap 6.5 ”bör i
projekteringsskedet verifieras med hjälp av fukt-säkerhetsprojektering”. Här
rekommenderas även användning av ”Branschstandard ByggaF – metod för
fuktsäker byggprocess” som vägledning.
I ett allmänt råd om PBL från Boverket för verifiering av byggnadens
fuktsäkerhet rekommenderas tre sätt: kvantitativ bestämning, beprövad
lösning och kvalitativ bedömning. Dessa kan även kombineras för en högre
validitet. En kvantitativ bestämning görs via beräkningar eller provningar för
kontroll av byggnadsdelen. För beprövad lösning används tidigare
erfarenheter på liknande projekt. För att ett projekt ska vara beprövat och
jämförbart bör det vara verifierat och dokumenterat minst tio år. För
kvalitativ bedömning kontrolleras byggnadsdelen med handböcker,
branschanvisningar eller resultat från provning. Dessa metoder beskrivs mer
ingående i (BFS 2011:6).
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3 Objektsbeskrivning
I objektsbeskrivning redovisas de olika prototyper som användes i
laborationsuppställningen. Den beskriver de olika elementens mått och hur
de är anslutna till varandra. I avsnittet ingår även en kort beskrivning av de
mätmetoder som används för att uppskatta fuktkvot. Även byggnaden där
det egenutvecklade sensorkortet sitter beskrivs här.

Modelluppbyggnad
Uppställningen genomförs med två likformiga modeller. Modellerna
kommer att utsättas för de olika mätmetoder som beskrivs i avsnitt 4.2. En
mätmetod kan kräva destruktion av det material den mäter. Därför behövs
mer än en modell för att fortsätta mätning med flera metoder. Modellerna
som används i laborationsuppställningen motsvarar detalj där mellanbjälklag
möter yttervägg se Figur 4. I de båda modellerna skruvas två KL-träskivor
ihop med två stycken skruvar (WRT-9-250). Ytterväggen är en 80 mm (2040-20 mm) tjock KL-träskiva. Dimensionerna för väggen är 250x350x80
mm. Mellanbjälklaget består av fem skikt och är 140 mm tjockt (20-40-2040-20 mm). Dimensionerna för mellanbjälklaget är 400x350x140 mm. De
två modellerna har samma dimensioner. Skillnaden mellan Modell 1 och
Modell 2 är att Modell 1 är försett med fyra fötter för att ge plats åt
installationer på dess undersida. De sidor som inte är tänkta att absorbera
vatten bekläs med ett täckskikt av den elastiska fogmassan Sikaflex. KLträskivorna kommer från Stora Enso i Österrike och är av granvirke. Innan
laborationen påbörjas har modellerna förvarats i ett klimatrum med en RF på
65% och temperatur på 20 ℃.

[mm]

Figur 4: Modelluppbyggnad och dimensioner av Modell 1 och 2.

Vid mätningar på Modell 1 används Gigamodulen från Scanntronic vilket är
ett vetenskapligt accepterat mätinstrument. Instrumentet har möjlighet att
mäta resistans över sex stycken elektrodpar. Gigamodulen kan inte lagra
mätdata och kompletteras därför med loggsystemet Thermofox.
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Gigamodulen kommer att jämföras med ett egenutvecklat sensorkort från
Linnéuniversitetet och Saab. Detta mätinstrument mäter också resistansen
mellan två elektroder och har tre kanaler för mätning. Utöver resistans
kompletteras instrumentet även med tre kanaler för mätning av temperatur
och relativ fuktighet inom trä. Resistansen mäts mellan två isolerade
skruvar, RF och temperatur mäts i isolerade hålrum. De båda instrumenten
har tre likartade mätpunkter på samma djup i olika lameller. Data från de
båda instrumenten kommer att jämföras och analyseras.
Modell 2 kommer inte att utrustas med elektroder då dess fuktkvot istället
analyseras med hjälp av torrviktsmetoden.

Hus Charlie, Videum, Växjö
I mars 2017 påbörjades byggnationen för hus Charlie i Växjö se Figur 5.
Kontorsbyggnaden för Videum på nästan 6000 m2 ska vara redo för
slutbesiktning i september 2018. Konstruktionen har ett stomsystem av
pelar-balksystem i limträ med mellanbjälklag i KL-trä. Bjälklagen är 240
mm tjocka (40-20-40-40-40-20-40 mm) och är i sju skikt. Under byggnation
har inget väderskydd används som annars är vanligt förekommande vid
konstruktion med trästommar. Under hösten 2017 var det mycket nederbörd
som sedan kom i kontakt med bjälklagen i KL-trä. Även lim-träpelare i
byggnaden visar spår av nederbörd. Mätningar av fukt görs på bjälklagen
och kommer att fortlöpa under flera år. I hus Charlie används Scanntronics
Gigamodule samt det egenutvecklade sensorkortet från Saab och
Linnéuniversitetet. Gigamodulen installerades och började samla in mätdata
i december 2017. Det egenutvecklade sensorkortet kopplades in för
mätningar 20 april 2018.

Figur 5: Rendering av hus Charlie, med medgivande (Videum u.å.).
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4 Metod
I metodkapitlet beskrivs tillvägagångsättet för att följa adsorption och
desorption i två modeller. Modellerna är tillverkade i sammansatta KLträelement och har samma dimensioner. För att mäta dessa egenskaper
användes fem olika mät- och beräkningsmetoder vid olika skeden i
processen. Modellerna placerades delvis nedsänkta i ett vattenbad för att
höja fuktkvoten i KL-träelementen. Modellerna tilläts sedan torka ut i
rumstemperatur. Avsnittet beskriver även planeringen inför
försöksuppställningen.

Metodval för mätning av fuktförändringar
Mätning av KL-trämodellernas adsorption och desorption har resulterat i
kvantitativa resultat. Försöksuppställningen innefattar två modeller av
samma material och form. Modell 2 förses inte med några elektroder, utan
kommer endast att sågas upp för torrviktsmetoden. Resistansen mäts i
Modell 1 med hjälp av elektroder som placeras i par. Resistansen omräknas
till konduktivitet och fuktkvot, antingen direkt i programvara eller för hand.
Då omräkningen från resistans till fuktkvot skiljer sig mellan instrumenten
är resistansen det data som är mest jämförbar.
Modell 1 är även försedd med en konduktiv mätare som är nedsänkt i ett
slutet hålrum i både bjälklaget och väggelementet. Där mäts den relativa
fuktigheten och temperaturen då luften i hålrummet nått jämvikt med det
omgivande träet. Denna metod kallas RF/temp-metoden och den har en
likvärdig mätnoggrannhet som resistansmätning med hammarsond (Esping
2005). För att verifiera och jämföra de mätvärden som erhålls från ovan
nämnda metoder används torrviktsmetoden. Torrviktsmetoden är den metod
som ger störst mätnoggrannhet och därför används den som referensmetod
vid fuktkvotsmätning i trä (Esping 2005).
För att koppla försökuppställningen och de valda metoderna till verkligheten
har besök vid hus Charlie gjorts. Platsbesöken gav kvalitativ data som
kompletterade de kvantitativa metoderna. Där studerades installationer i
bjälklag av både Gigamodule och det egenutvecklade sensorkortet, båda
baserade på resistansmätning.
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Mätmetoder och instrument
I följande kapitel kommer laborationsuppställningens samt hus Charlies
olika mätmetoder och instrument att beskrivas.

Torrviktsmetoden
Vid mätning av fukt i trä finns flera tillgängliga metoder och instrument.
Den äldsta metoden är torrviktsmetoden som sker via ugnstorkning.
Metoden är standardiserad och beskrivs i SS-EN 13183-1. Här vägs en
provbit sågat trä och torkas i ugn vid 103 ℃ tills provbiten har en konstant
massa. Materialet når torrvikt då vikten inte sjunker mer än 0.1% per två
timmar i ugn. Även för torrviktsmetoden kan en viss felmarginal
förekomma. Förutom vatten kan det finnas en liten del förångbara ämnen
som lämnar träet i samband med uttorkning. Det kan ge en felmarginal på
upp till 4% i en provbit av t.ex. furu. Metoden lämpar sig inte för
övervakning av en konstruktion (Dietsch et al. 2015, Esping 2005).

Resistansmetoden
Elektrisk resistansmetod är en metod som lämpar sig mer till att övervaka ett
element eller konstruktion över tid. Med den metoden används ett
mätinstrument t.ex. en elektronisk motståndsmätare som mäter resistans
eller konduktivitet. Resistansen i trä minskar med en ökad fuktkvot och med
ökad temperatur. Resistans mäts i Ohm där konduktivitet som mäts i
Siemens är inversen till resistans. Utifrån given resistans kan materialets
fuktkvot beräknas lokalt. Instrumenten för metoden har vanligen en
noggrannhet på ± 1 procentenhet vid en fuktkvot mellan 6% och
fibermättnadspunkten (Dietsch et al. 2015).
Ett vanligt instrument för resistansmätning är Scanntronics Gigamodule se
Figur 6. Mätinstrumentet kan koppla upp till åtta par elektroder för mätning.
Mätdata lagras sedan i den tillhörande programvaran SoftFOX. Instrumentet
har för resistans ett mätintervall från 10 KOhm till över 100 GOhm och för
fuktkvoten i trä 6 - 90%. Mjukvaran SoftFOX kan räkna om resistansen till
fuktkvot i flera olika träslag (Scanntronic u.å.).
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a)

b)

Figur 6: Instrument från Scanntronic med Gigamodule i a) och Thermofoxloggern med extern
temperaturangivelse i b).

RDM-2S är en hammarsond från Delmhorst. Den används för
stickkontroller i träkonstruktioner. En hammarsond har två fasta stift som
skjuts in med handkraft. Inskjutningsdjupet bör enligt manual från Sågteknik
(u.å.) vara 25 - 30% av tjockleken på skiktet eller brädan. Tid, temperatur
och träslag anges på förhand för att justera den slutgiltiga fuktkvoten. Stiften
ska placeras parallellt med fiberriktningen. Det här instrumentet kan
användas vid kontroller och besiktningar.
Linnéuniversitetet har i samarbete med Saab även utvecklat ett eget system
för att mäta resistans i trä. Ett sensorkort som kan mäta resistans på tre
kanaler och temperatur/RF på de tre resterande kanalerna. Det
egenutvecklade sensorkortet redovisar resistans mellan 500 kΩ-100 GΩ och
redovisar därför inte fuktkvoter utanför det intervallet. Den relativa
fuktigheten kan tillsammans med temperatur omräknas till fuktkvot.
Genomförandet för RF/temp-metoden beskrivs närmre i avsnitt 5.2.3.
När resistans omtolkas via programvara till fuktkvot finns tre vanliga träslag
förprogrammerade i sensorkortet. Detta då resistans skiljer sig mellan
träslag. Resistans varierar som tidigare nämnt med temperatur och många
instrument kompenserar uppmätt fuktkvot beroende på rådande temperatur.
Enligt Forsén och Tarvainen (2000) kan temperaturkompensering definieras
som
𝑈

=−

(0.00147𝑇 ∙ (𝑙𝑛(10)) + 𝑒𝑥𝑝 𝑎 ∙ 𝑈 ∙ ( ) ∙ ( ) − 1.075 ∙ 𝑙𝑛(10)
𝑙𝑛(10) ∙ (0.000158𝑇 + 0.0262)
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(4)

där
a = -0,039, b = 1,061 för svensk furu,
a = -0,037, b = 1,047 för svensk gran,
a = -0,038, b = 1,029 för svensk björk,
Uupp = Ursprunglig fuktkvot,
Ukorr = Temperaturkorrigerad fuktkvot beroende på träslag [%],
T = Temperatur i träet [℃].
Med mätmetoder baserade på resistans redovisar instrumentet ett
resistansvärde mellan två elektroder i Ohm [Ω]. Resistansen beror som
nämnt i avsnitt 2.5 på flera olika faktorer där de flesta metoder baserade på
resistans medför en viss felmarginal. För att förstå sambandet mellan
resistans och fuktkvot i ett givet träslag har ett flertal försöksuppställningar
utförts. Rosenkilde (2003) beskriver några av dessa studier och hur de
resulterade i kalibreringskurvor. Kurvorna skapas från ett kvantitativt försök
där ett stort antal provbitar har testats för resistens. Resistansen jämförs
sedan med den aktuella fuktkvoten i samma provbit. Fuktkvoten kan t.ex.
mätas med torrviktsmetoden. Sambandet mellan resistans och fuktkvot
presenteras i Figur 7 med den vertikala axeln fuktkvot [%] och den
horisontella axeln resistans [MΩ]. Utmaningen står därefter i att med
regressionsanalys finna en funktion som bäst innefattar det största möjliga
antalet mätpunkter med minsta möjliga felmarginal. Numera används
generellt digitala hjälpmedel likt SPSs ,Statistical Package for the Social
Sciences, eller Excel för att underlätta sökandet efter denna funktion.
Research Institute of Sweden (u.å.) rekommenderar på sin hemsida en
funktion för sambandet i gran som kan skrivas
𝑙𝑛 𝑅 = 26,13 ∙ 𝑒

,

∙

(5)

− 2,30,

där
R = Resistans [MΩ],
u = Fuktkvot [%].
Tabell 3 nedan är ett exempel på data som en kalibreringskurva kan baseras
på. Det är samma data som sensorkortet utvecklat av Linnéuniversitetet och
Saab använder och som kan läsas i manualen.
Tabell 3: Samband resistans och fuktkvot i gran

R [MΩ]:

100000

50000

10000

5000

1000

500

100

U [%]:

8,2

8,7

10,2

10,8

12,7

13,5

16,1

R [MΩ]:

50

15

10

5

2

1

0,5

U [%]:

17,3

19,8

20,7

22,6

25,7

28,7

32,8
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Informationen i tabellen kan föras in i Excel för regressionsanalys.
Mjukvaran har möjlighet att presentera flera olika typer av regressioner och
generellt väljs den med minst felmarginal. Ett exempel på vad funktionen
kan resultera i syns i Figur 7.

Figur 7: Samband mellan resistans/fuktkvot baserat på potensregression.

Funktionen har i intervallet 1 MΩ till 100 GΩ en felmarginal på ± 1
fuktkvotsprocent vid varje punkt utifrån Tabell 3. Den röda streckade linjen
visar funktionen som Excel föreslog för att bäst matcha det ingående
sambandet från Tabell 3. Funktionen beskrivs som den optimerade trenden
och kan användas för att räkna om resistans till fuktkvot i gran.

Relativ fuktighetsmätning i trä
Relativ fuktighetsmätning, RF-mätning, i trä är en metod som kräver en
kapacitivgivare som mäter relativ fuktighet i luft. Givaren skapar ett
elektriskt fält runt sensorytan där fukt ska mätas. Om ett material med hög
permittivitet närmar sig försvagar det instrumentets fält. Därmed klarar
instrumentet att redovisa skillnader i luftens ånghalt men även ytligt i t.ex.
trä.
Mätningen kompletteras parallellt med en mätning av aktuell temperatur i
luften. Generellt klarar moderna instrument att mäta både RF och temperatur
simultant i samma position. Metoden har inte som främsta syfte att mäta den
relativa fuktigheten i omgivningen, utan i trämaterialet. För att möjliggöra
det placeras givaren inne i ett hål på det djup som är avsett att mätas.
Utrymmet försluts sedan och klimatet i hålet förblir isolerat från yttre
påverkan, se Figur 8.
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Figur 8: RF- och temperaturgivare som isoleras med tätningsmassa.

Över tid kommer luften att sträva efter jämvikt med omgivande trä. När
jämvikten är uppnådd kan RF och den aktuella temperaturen ombildas till
fuktkvot enligt en sorptionskurva. Sorptionskruvan baseras på tidigare
externa mätningar och representerar sambandet RF–fuktkvot vid en given
temperatur. Felmarginalen vid denna metod är lik den vid mätning med
hammarsond och kapacitetsgivaren kan verka inom samma
fuktkvotssintervall. Metoden kan vara missvisande om hålrummet sträcker
sig längre än området som är avsett för mätning. Optimalt sett justeras
hålrummet till det område som avses mätas. Hålrummet kan förslutas med
t.ex. fogmassa eller med expanderande tejp. Enligt Ross (2010) kan ett
samband påvisas mellan jämviktsfuktkvot och temperatur/relativ fuktighet.
Sambandet är sedan tidigare formulerat av Simpson (1973) och kan
beskrivas som
𝐹𝐾

=

1800
∙
𝑊

(𝐾 ∙ 𝑅𝐹)
+ (𝐾1 ∙ 𝐾 ∙ 𝑅𝐹) + (2 ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾 ∙ 𝑅𝐹 )
1 − (𝐾 ∙ 𝑅𝐹)
1 + (𝐾1 ∙ 𝐾 ∙ 𝑅𝐹) + (𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾 ∙ 𝑅𝐹 )

,

(6)

där
W=349+1.29∙T+0,0135∙T2,
K=0,805+0,000736∙T-0.00000273∙T2,
K1=6.27+0,00938∙T-0,000303∙T2,
K2=1.91+0,0407∙T-0,000293∙T2.

Felkällor vid mätning
En mätmetods felmarginal beror både på instrumentet och användandet.
Med de flesta instrument medföljer en manual med instruktioner för
utförande. Dessa bör följas för att uppnå resultat inom de kända
felmarginalerna.
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Vid avvikelser kan inte längre mätnoggrannheten garanteras.
Instruktionernas syfte är generellt att bistå med en metod som eliminerar
felkällor vid felaktigt handhavande. Esping (2005) har kategoriserat
felkällorna enligt följande: grova fel, systematiska fel och slumpmässiga fel.
Nedan beskrivs grupperna utifrån mätning av resistans i trä.
Grova fel innebär misstag som inte går att korrigera eller som upprepas för
alla mätvärden. Felen är generellt stora och de kan göra mätvärden
oanvändbara. Därför skall de arbetas bort för att göra mätningen mer
tillförlitlig. Exempel på grova fel kan vara mätning i kvist eller fog, mätning
på felaktigt djup, mätning på fel position, fel-kalibrerad mätare, dålig
kontaktyta mellan elektrod och trä, temperaturskillnader i materialet och
dålig kontakt mellan elektrod och mätinstrument (Esping 2005).
Systematiska fel är likartade och av samma storlek över hela mätningen.
Därför kan felet kompenseras förutsatt att källan och storleken av felet är
känt. Systematiska fel kan vara mätning på annan yta än som avses, mätning
mellan elektroder i riktning som inte överensstämmer med instruktioner för
instrumentet, instrumentet avrundar mätvärden i display eller programvara,
felaktig temperaturkompensering eller undermålig omräkning från resistans
till fuktkvot (Esping 2005).
Slumpmässiga fel uppträder oavsett om genomförandet är identiskt mellan
två mättillfällen. Slumpmässiga fel kan vara variationer av elektroniskt
motstånd i trä, fuktens gradient inom provbiten, osäkerhet kring kalibrering,
eller trä som avviker från andra provbitar trots samma klimatförhållande.
Slumpmässiga fel bör kunna motverkas genom att upprepa mätningen flera
gånger (Esping 2005).
Sammanfattningsvis kan utförandet av mätningen vara lika relevant som
instrumentet i sig när det kommer till felkällor vid mätning. Enligt Esping
(2005) blir det alltid något fel vid mätning och utfallet beror på hur felen
hanteras.

Indata, metodvalets validitet och reliabilitet
För att genomföra de valda metoderna har både primärdata och sekundärdata
samlats in. Sekundärdata har bland annat använts som underlag till teori,
metodval och beräkningar. Sekundärdata erhölls bland annat ur mätningar
från en Gigamodule installerad i hus Charlie. Tidigare artiklar och arbeten
har studerats. Även lagar, regler och Eurokoder har studerats för att bedöma
dagens krav om fuktsäkerhet och dess metoder för att uppnå kraven. En
inblick av formler för omräkning av arbetets primärdata till slutresultat har
utförts. Arbetets metodval resulterar i primärdata som stärks och
kompletteras med sekundärdata och teori.
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Flera arbeten om mätmetoder och undersökningar av fukt har studerats.
Därefter har en unik försökuppställning bearbetats och slutligen resulterat i
Modell 1 och Modell 2 med de olika mätmetoderna. Försöksuppställningen
skedde i laborationsmiljö. Med hjälp utav kalibrering av temperatur och RF
samt jämförelse med hus Charlie ger resultatet en större tillförlitlighet. Trots
modellernas storlek och med avseende på laborationsmiljön bedöms
försöksuppställningen vara representativ för verkligheten.
Trä är ett levande material som generellt uppvisar variationer både visuellt
och egenskapsmässigt. Det medför att två provkroppar i trä som ingår i
samma klassificering och som ser identiska ut kan uppvisa olika egenskaper
lokalt. Dessa variationer kan påverka reliabiliteten för uppställningen då den
ursprungliga modellen är unik. Målet är förvisso att uppvisa variationer i
resistans i olika skikt och mätpunkter. Det går dock inte säkerställa om hela
variationen beror på skillnad i fukt eller delvis på grund av
materialegenskaper. Den osäkerheten är något som påverkar validiteten
negativt. Uppställningen är dock konstruerad för att mäta och beräkna
fuktkvot med fem olika instrument och beräkningsmetoder. Det stärker
validiteten då felmarginaler och missvisningar av data inte förekommer i
samma form i samtliga mätmetoder. Mätmetoder vars resultat avviker starkt
ifrån det sammantagna resultatet kan därför lättare urskiljas.
Valet av metoder arbetades succesivt fram under de inledande veckorna.
Kostnad, tid och tillgänglighet av instrument samt material skiljde sig dock
mellan de olika metoderna. Därför gjordes valet att använda de instrument
som fanns tillgängliga på Linnéuniversitetet. Försöket anpassades därav till
de rådande förutsättningarna och gjordes i en mindre skala än vad det
potentiellt kunde utförts. Optimalt sett bör varje metod upprepas flera
gånger. Detta för att reducera avvikelser beroende på materialskillnader och
därmed minska de slumpmässiga felen och därmed stärka validiteten.
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5 Genomförande
I kommande kapitel beskrivs försöksuppställningens genomförande.
Avsnittet innefattar en beskrivning av utförande och val av metod.

Planering av genomförande
Här beskrivs förberedelserna av försöksuppställningen samt vad som
studerades vid platsbesöket av hus Charlie.

Planering laborationsuppställning
Inför försökuppställningen skruvades vägg och mellanbjälklag i de båda
modellerna ihop med två stycken WRT-250s. Modellen återskapades i CAD
för att säkerställa placering av elektroder inom samma lamell, se Figur 9 a).
Även måttsättning av djup på skruvspetsar gjordes utefter de CAD-baserade
ritningarna. När samtliga hål placerats på ritningen kunde de även markeras
på Modell 1. Elektrodparens skruvar försågs med krympslang för att isolera
och förhindra oavsiktlig mätning ovan skruvens spets. Hålen förborrades vid
samtliga mätpunkter och försänktes vid behov. Modell 1 och Modell 2
förvarades i laborationshallens klimatrum tills mätinstrumentens elektrodpar
installerats. Klimatet i rummet styrs till en temperatur på 22 ℃ och en
luftfuktighet på 65%. Tätningsmassa applicerades på de sidor som
angränsade till den fuktiga ytan och på ytor där uttorkning ej önskades se
Figur 9 b). Teori samt tidigare studier rörande fuktmätning i trä utforskades
och jämfördes med egna mätresultat.

a)

b)

Figur 9: Modell 1 visualiserad där a) visar håltagning samt lameller och där b) visar ytskikt samt den
blötlagda sidan.
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Totalt placerades nio elektrodpar på Modell 1 där fördelning och djup kan
urskiljas i Tabell 4. Elektroderna kompletterades med två stycken
RF/temperatur-sensorer som placerades i både vägg och bjälklagselement.
Sensorernas och elektrodernas position framgår i Figur 10 och Figur 11. I
Tabell 4 avser ”┴ ” elektroder som förhåller sig vinkelrätt mot skiktets
fiberriktning och ”//” ämnar mätning parallellt träets fiberriktning.
Tabell 4: Disponering av elektrodpar i Modell 1.

Instrument

Gigamodule

Mätpunkt

1

2

3

Djup [mm]

77,5

77,5

134

Fiberriktning

//

┴

┴

Position

4

LNU
5

6

97,5 77,5 27,7
┴

Vägg Vägg Bjlk Bjlk

┴

┴

Bjlk Bjlk

7

8

9

134

77,5

77,5

┴

//

┴

Bjlk

Vägg Vägg

När tätningsmassan härdat på samtliga sidor kunde installation av
mätinstrumenten ske. Därefter placerades modellerna i vattenbad. De
placerades upphöjt på små träklossar för att säkerställa fullständig kontakt
mellan vattnet och modellens undersida. Det valdes inget exakt djup för
nedsänkningen i vatten utan vid den första påfyllningen markerades
vattennivån på plastboxarnas kanter. Därefter fylldes vatten på efter behov
då både avdunstning och modellerna adsorption påverkade vattennivån.
Vattennivån hölls på en ungefärlig nivå mellan 1,5 - 3 cm ovan underkant
för modellerna. Det enda kravet var att delen exponerad för vatten skulle
förbli i vatten under hela adsorberingsprocessen. Då uppfuktningen fortgick
i mer än 13 dygn hann vattnet både delvis avdunsta i luft och adsorberas av
trämodellerna. Totalt tillfördes cirka 5 liter vatten i respektive vattenbad.
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V1

Figur 10: Väggelement med installerade elektroder och RF/temp-sensor

V3

Figur 11: Mellanbjälklag med installerade elektroder och RF/temp-sensor. På bilden visas även en
plastfilm i underkant för att förhindra stänk mot elektroder.

Platsbesök hus Charlie
I samband med installation av mätinstrumenten gjordes besök vid hus
Charlie. Platsbesöket gjordes den 20:e april 2018 tillsammans med Per
Finander2 som är Saabs utvecklare av sensorkortet. Hus Charlie har på plan 1
installerats med mätsensorer i mellanbjälklaget som är av KL-trä se Figur
12. Bjälklaget är 240 mm tjockt och består av sju skikt. Sensorerna från det
egenutvecklade sensorkortet sitter på 15, 185 respektive 225 mm djup.
Gigamodulens sensorer som syns i Figur 12 är placerade med 15, 185, 200
respektive 225 mm.

________________
2 Per Finander, Saab AB
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Utöver de sensorer som visas i Figur 12 finns ytterligare fyra elektrodpar
som mäter på 225 respektive 200 mm djup. Mätningar från Gigamodulen
har gjorts sedan december 2017 och sker i åtta elektrodpar. Inkoppling av
det egenutvecklade sensorkortet påbörjades i samband med platsbesöket den
20:e april 2018.

Figur 12: Installation av Gigamodule och placering av elektrodpar för sensorkort på plan 1.

Noteringar kring skillnader av installationer mellan hus Charlie och
laborationsuppställningens Modell 1 gjordes med avseende på
elektrodavstånd. I hus Charlie hade det egenutvecklade sensorkortet ett
avstånd på 20 mm mellan elektroderna till skillnad från i
försöksuppställningen där avståndet är 30 mm. Spår av nederbörd syntes på
några av limträpelarna vid plan 1. Den 7:e maj 2018 gjordes ytterligare ett
platsbesök vid hus Charlie då mätdata från Gigamodulen hämtades.

Mätmetoder och instrument
De olika mätmetoderna gjordes i olika faser av laborationsuppställningen.
Från start utfördes resistansmetoden med två mätinstrument installerade i
Modell 1 för kontinuerlig mätning. Utöver resistans kontrollerades även RF
och temperatur inne i Modell 1. För en översiktlig vy över viktiga tidpunkter
i projektet se Figur 13. Både Gigamodulen och det egenutvecklade
sensorkortet anslöts och började logga mätdata i samband med att modellen
sänktes ned i vattenbadet, se Figur 14.

Figur 13: Tidslinje för försöksuppställningen med de sista hämtade mätvärdena 19:e maj.
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Figur 14: Laborationsuppställning av Modell 1. Det egenutvecklade sensorkortet till vänster och
Gigamodulen samt Thermofox loggern till höger.

Efter uppfuktning i vattenbad användes hammarsonden för
stickprovskontroller i Modell 2. Torrviktmetoden utfördes enbart på Modell
2 efter upptagning av de båda modellerna från vattenbad. Metoden utfördes i
två omgångar, på Modell 2.1 efter uppsågning den 2:a maj och på Modell
2.2 den 16:e maj. För Modell 2.1 och Modell 2.2 se Figur 15.

Figur 15: Illustration av Modell 2 och dess demolering till Modell 2.1 och 2.2.
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Scanntronics Gigamodule
I Modell 1 installerades sex av åtta elektrodpar med Gigamodulen från
Scanntronics. Att inte alla tillgängliga portar användes på Gigamodulen
beror dels på modellens storlek samt antal tillgängliga kablar till
elektroderna. På väggelementet installerades från Gigamodulen två
elektrodpar i det yttersta skiktet mot vattnet varav ett av paren placerades
parallellt med träets fiberriktning. Detta rekommenderas inte av tillverkaren.
Placeringen gjordes för att jämföra skillnader mellan mätning i olika
träfiberriktningar. Skruvarna är infästa från ytterväggens insida och
isolerade fram till sista 15 mm på skruvspetsen. Isoleringen består av två
lager krympslang som träs över skruven och behandlas med en
varmluftspistol. Det är vid den oisolerade delen av skruvgängan som
resistansen mäts, se Figur 16. Efter förborrning skruvades 15 mm av gängan
ned och centrum av gängan linjerar med centrumskiktet i lamellen.
Skruvarna försågs med plastbrickor för att isolera skruvhuvudet och för att
justera mätdjupet. Mellan skruvhuvudet och en metallring placerades kabeln
för infästning till instrumentet.

Figur 16: Elektrodskruv försedd med krympslang, metallbricka samt isolerande plastbrickor. Figuren
visar även fältet för resistans.

I mellanbjälklaget på Modell 1 fördes elektroderna in underifrån i fyra olika
skikt. Avstånd mellan skruvar inom paren och sinsemellan skruvparen sattes
enligt rekommendation av Dietsch et al. (2015) till 30 mm respektive 150
mm. För elektrodpar som mätte i olika skikt kan dock närmre avstånd än
150 mm förekommit. För exakta mått på avstånd och djup se Bilaga 1.
Gigamodulen kompletterades med en en Thermofox, som lagrade mätvärden
var 15:e minut. Mätintervallet bestämdes vid instrumentets konfiguration i
den tillhörande mjukvaran SoftFox. Från SoftFox exporterades sedan de
olika mätvärdena till Excel för att tydligare tolka och presentera resultaten.
För konfigurering av Gigamodule samt steg för insamling av mätvärden se
Bilaga 2 och 3.
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Egenutvecklat sensorkort
I Modell 1 installerades det tre olika skruvpar från det egenutvecklade
sensorkortet av Linnéuniversitetet och Saab. Två av paren sattes i
ytterväggen på samma djup och avstånd som de två paren från
Gigamodulen. Även här sattes alltså ett av paren parallellt och ett par
vinkelrätt med lamellens fiberriktning. Ett tredje par, Punkt 7, installerades
på mellanbjälklagets undersida och mätte i det översta skiktet i elementet.
Vid installation av elektrodparen gjordes förborrning till det djup som
skruven var isolerad. De sista 15 mm skruvades i för hand. Punkt 9 som
installerades i port 3 på sensorkortet hade under de fyra första timmarna
dålig kontakt med elektroderna. Felet åtgärdades genom att fästa om kabeln i
båda ändarna.
Sensorkortet har utöver de tre inkopplade portarna för resistansmätning
ytterligare tre portar avsett för mätning av temperatur och RF. I
uppställningen användes två av dessa tre portar. Kretskortet är även utrustat
med en intern givare för att temperaturkompensera. På sensorkortet fanns en
display som visade den senaste mätdatan se Figur 17. Den loggade mätdatan
visades även i ett webbgränssnitt på en laptop uppkopplad till samma
nätverk som sensorkortet. För visualisering över webbgränssnitt samt
konfigurering av det egenutvecklade sensorkortet se Bilaga 4. Mätdatan
exporterades slutligen från sensorkortet till Excel för tolkning och
presentation av mätresultat.

Figur 17: Egenutvecklade sensorkortet monterad och installerad på Modell 1.
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Relativ fuktighets- och temperaturmätning i trä
Värdena från de två sensorerna för mätning av RF och temperatur användes
för temperaturkompensation samt för beräkning av fuktkvot. Sensorerna
loggförde mätvärden från ytterväggen och från mellanbjälklaget. I
ytterväggen valdes mätpunkten centralt i väggelementet. Djupet valdes till
mitten av den yttersta lamellen likt de för resistansmätning. Hålet
förborrades och kabeln med RF/temp-sensorn placerades fritt hängandes i
hålrummet. Därefter förseglades hålrummet med tätningsmassa för att
möjliggöra jämvikt med modellens inre klimat och inte med
laborationshallens klimat. Det ideala scenariot hade varit om hålrummet var
avgränsat till KL-träskiktets djup vilket inte säkerhetsställdes i
försöksuppställningen.

Torrviktsmetoden
Torrviktsmetoden utfördes på Modell 2. Modellen utsattes för samma klimat
som Modell 1 och den låg lika länge i vattenbadet. Efter 13 dygn togs de
båda modellerna upp ur vattenbadet för att avsluta adsorption och påbörja
desorption. Modell 2 demonterades för att sedan sågas itu på hälften i
Modell 2.1 och Modell 2.2 se Figur 18 a. På Modell 2.1 applicerades
tätningsmassan Sikaflex på dess sågsida efter mätning med hammarsond.
Därefter fick delen torka ut i samma miljö som Modell 1.

a)

b)

Figur 18: Modell 2 innan demontering och uppsågning, i a) Modell 2.1 och Modell 2.2 i b) de
uppsågade blocken i ugnen.

I Modell 2.2 valdes ett skikt nära mitten som sågades upp i mindre block.
Provbitarna vägdes och namngavs beroende på element samt position i
skiktet se Figur 19. Måtten på blocken valdes utefter skiktens tjocklek vilket
möjliggjorde en visualisering av fuktkvot i varje skikt. Ett protokoll skrevs i
Excel där viktförändring för alla bitar dokumenterades se Bilaga 5.
Sågningen och kubernas form planerades på förhand och resulterade i block
med bredd och längd 40 mm samt en höjd på 20 mm.
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Detta innebar att de tjocka skikten med höjden 40 mm sågades upp i två
delar. Det sågades ut totalt 94 block av remsan. De slutgiltiga dimensionerna
skiljde sig från den planerade då sågbladet förbrukade cirka 3 millimeter trä
vid varje snitt. Det påverkade dock inte slutresultatet då resultatet endast är
beroende av förändringen i massa hos träblocken.

Figur 19: Namngivning av blocken med färgkod. Orange färg indikerar sida med ändträ mot vyn och
grå färg indikerar skikt med fiberriktning vinkelrätt mot vy.

Då uttorkning av mindre bitar generellt sker snabbare och en viss påverkan
från sågbladen kan uppstå vägdes bitarna direkt efter kapning. När både
mellanbjälklaget och ytterväggen kapats upp placerades bitarna i en ugn med
temperaturen 103 ℃ under tiden 2 timmar. Efter torkningen vägdes bitarna
på nytt och viktskillnaden noterades. Om viktskillnaden var större än 0.1%
upprepades uttorkningen. Torkcykeln upprepades till dess att kravet på
viktskillnad var uppnådd. När kravet blev uppfyllt anses materialet ha nått
torrvikt. De provbitar som hade mest fukt i sig behövde sex torkcykler i
ugnen innan torrvikt uppnåddes.
Bitarna numrerades enligt Figur 19 där den första siffran indikerar vilket
skikt som avses och den andra siffran visar position i skiktet. Bokstaven
representerar elementtyp där A står för mellanbjälklag och B står för
väggelement. Torrviktsmetoden användes två gånger under uttorkningsfasen
för att jämföra uttorkning vid fler tidpunkter. Den andra omgången utfördes
metoden på Modell 2.1 Den sista torkningen påbörjades 16:e maj.

Hammarsond RDM-2S
Vid upptagningen av modellerna ur vattenbad togs prover med
hammarsonden RDM-2S på Modell 2.1. Innan stickproverna togs gjordes en
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kalibrering på instrumentet utefter temperatur, 21℃ och virke. Den första
omgången av hammarsondering utfördes i de yttersta lamellerna på både
yttervägg och mellanbjälklag. För placering av mätpunkter på vägg och
mellanbjälklag se Figur 20 a) respektive b). Mätningar på väggelementet
gjordes på den uppfuktade sidan. Stiften sköts in både parallellt och
vinkelrätt med fibrernas riktning cirka halvvägs in i skiktet. Enligt manualen
skulle mätning endast ske parallellt med fibrernas riktning. Mätningar
utfördes även i mellanbjälklaget på både ovansida bjälklag och den
uppsågade skivan. Där togs mätningar i alla skikten även i de mot ändträ. De
punkter som inte följde anvisningar från manualen och mätte i ändträt
redovisas inte i resultatet.

a)

b)

Figur 20: Numrering av mätpunkter med hammarsond på Modell 2.1. där väggens mätpunkter visas i
a) och mellanbjälklagets i b).

Det togs även prover på den uppsågade sidan innan tätningsmassan Sikaflex
applicerades. Efter uttorkning av Modell 1 och Modell 2.2 utfördes
hammarsondering på Modell 2.2 den 16:e maj likt de som utfördes på
Modell 2.1 i omgång 1.
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6 Resultat och analys
I detta kapitel redovisas och analyseras resultaten utifrån de metoder och
mätinstrument som använts för att följa adsorption och desorption i de två
KL-trämodellerna. Även resultat och analys från hus Charlie kommer att
redovisas i detta kapitel. Resultaten framförs i text men även till stor del av
figurer, grafer, och tabeller.

Mätresultat
Då resultat erhölls från flertalet olika instrument delas de in under egna
rubriker i kommande avsnitt likt föregående kapitel.

Scanntronics Gigamodule
Laborationsuppställningen och mätningen av Gigamodulen påbörjades den
19 april 2018. Under mätningen har resistans via Gigamodulen mätts på sex
olika punkter i Modell 1. Punkterna består av elektrodpar vilka presenteras
som U1-U6 i programvaran. Mätpunkternas position framgår i avsnitt 5.1.1.
Mätningen har under perioden uppvisat förändring i resistans och därmed i
fuktkvot. Ursprunglig och slutlig resistans framgår tillsammans med skillnad
mellan extremvärden i Tabell 5.
Tabell 5: Förändring av resistans från Gigamodule i Modell 1.

U1

U2

U3

U4

U5

U6

R0
[10Log(R)]

92,7

93,8

86,5

97,2

97,8

97,6

R1
[10Log(R)]

87,8

74,6

68,2

76,5

97,2

98,4

∆MinMax R
[10Log(R)]]

28,8

40,6

33,8

22,1

1,7

3,3

Resultatet i Tabell 5 tillsammans med Figur 21 visar en förändring av
resistans över tid. Motståndet förändrades mest i kanal U2 där minsta
resistansen var 53,6[10Log(R)] och den största 94,2[10Log(R)]. Överlag har
U1 - U4 uppvisat ett liknande u-format mönster där resistansen återgår mot
det ursprungliga värdet. Kanal U5 och U6 mäter i punkter som under
mätperioden haft mindre förändring av resistans. Kanal U4 har dock
uppvisat en adsorption och desorption som verkat mer långsamt än hos
övriga kanaler.
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Figur 21: Resistans hos Gigamodule i Modell 1.

Kanal U2 och U3 är de kanaler som uppnådde lägst resistans. Elektrodparen
mätte på var sitt element nära skarven vid anslutning mellan vägg och
bjälklagselementet. Punkten U1 har som tidigare nämnt elektroderna
parallellt med fiberriktningen i skiktet. I U1 har en högre resistans uppmätts
än i U2, som är den andra punkten på samma djup. Om desorptionen följer
samma trend bör Modell 1 i valda punkter ha återgått till sin ursprungliga
resistans runt den 20:e maj 2018.
Fuktkvoten förändrades följaktligen i ett speglat mönster utifrån resistansen.
Den uppmätta fuktkvoten kan uppfattas som annorlunda i Figur 22 vilket
beror på skillnad i enhet och storlek på den lodräta axeln. Likt Figur 21 som
har en sjunkande resistans inleder mätningen i Figur 22 med en ökning av
fuktkvot på fyra kanaler. De ökande fuktkvotsvärdena grundar sig alltså i en
minskande resistans.

Figur 22: Beräknad fuktkvot från Gigamodule i Modell 1.
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Fuktkvoten kulminerar för U1-U3 den 2:e maj vilket är samma dag som
Modell 1 togs upp ur vattenbadet. Fuktkvotsökningen upphörde alltså redan
samma dag som modellen lämnade vattnet. Därefter började desorptionen
och fuktkvotsvärdena återgå mot de ursprungliga nivåerna. Kanal U4
avviker från de övriga genom en mer utdragen förändring.
Då mätning av Gigamodulen inte kompletterades med temperaturmätning i
materialet är fuktkvoten som presenteras från SoftFox som standard inte
temperaturkompenserad.
Fuktkvoten som exporterades i SoftFox för Figur 22 är baserad på
temperaturen 25oC. Temperaturen som den inkopplade loggern från
Thermofox uppmätte under mätningen låg närmare 21oC. Enligt Dietsch et
al. (2015) är temperaturen relevant vid resistansmätning och
temperaturkompensering bör därför inte underskattas. Optimalt sett skall
materialtemperaturen användas. Till Gigamodulens mätvärden mättes endast
extern lufttemperatur.
I Figur 23 syns funktionen för den temperaturkompenserade fuktkvoten
tillsammans med den ursprungliga fuktkvoten. Den kompenserade
fuktkvoten illustreras som en streckad linje ovanför det heldragna
ursprungsvärdet. Generellt ökar fuktkvoten med upp till 1% vid
temperaturkompensering. Vid större temperaturvariationer kan värden efter
temperaturkompenseringen bli betydligt högre.

Figur 23: Temperaturkompenserad fuktkvot från Gigamodule i Modell 1.
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Egenutvecklat sensorkort
Mätningar med det egenutvecklade sensorkortet påbörjades 19:e april då
Modell 1 placerades i vattenbad. Resistans sjunker som tidigare nämnt med
ökad fuktkvot. Punkt 8 och Punkt 9 illustrerar mätvärden i det yttersta
skiktet i väggelementet. Medan mätvärden från Punkt 7 är ett mätvärde i
mellanbjälklagets översta skikt visas samtidigt som punkt 7. För dess
placeringar se Figur 10 och Figur 11 i kap.5.1.1. I Figur 24 nedan visas hur
resistans ändras utefter de olika förloppen för adsorption och desorption i
Modell 1. Punkt 8 som presenteras som R8 i Figur 24 visar en höjd resistans
dagen efter upptagandet ur vattenbad. Punkt 7 och Punkt 9 visar förändring
först efter cirka fem dagar. R7 visar den högsta resistansen 13:e maj vilket
antyder att fuktkvoten då är lägre än utgångsläget. Däremot bör det beaktas
att resistansen ökar den 13:e maj från 2,2 MΩ till maxvärdet på 68439 MΩ
samma dag. R9 som tidigare följt en liknande trend som R7 gjorde under
samma tidsintervall en höjning från 1,1 MΩ till 1,2 MΩ.

Figur 24: Resistans i MΩ för punkt 7, 8 och 9 i Modell 1.

Under de första timmarna vid uppstart den 19:e april hade Punkt 9 i port 3
dålig kontakt med elektroden och gav avvikande värden. Felet åtgärdades
och de första fyra timmarnas mätningar har därför uteslutits i resultatet.
Fuktkvoten från sensorkortet för de tre punkterna 7, 8 och 9 redovisas nedan
i Figur 25. Punkterna 7 och 9 uppnådde båda en fuktkvot över 32.8%. När
fuktkvoten överstiger 32,8% kan sensorkortet inte avläsa något motstånd
och resistansen visar 0,1 MΩ. Fuktkvoten kan alltså överstiga 32,8% och
fibermättnadspunkten men inget exakt värde kan då mätas av sensorkortet.
För Punkt 7 uppnåddes en fuktkvot över 32,8% den 24:e april. Då steg
fuktkvoten från 10,6% till >32.8% mellan två mätningar. Punkt 9 nådde en
fuktkvot över 32.8% den 27:e april. Punkt 8 nådde aldrig en fuktkvot över
32.8% utan uppnådde sitt maxvärde på 25,3% den 2:a maj. Maxvärdet för
punkt 8 var alltså samma dag som upptagning ur vattenbad. Därefter sjönk
fuktkvoten succesivt i punkt 8.
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Figur 25: Fuktkvot i % för punkt 7, 8 och 9 i sensorkortet.

När Modell 1 togs ur vattenbad efter 13 dagar visas en märkbar förändring
av resistans och modellen påbörjar sin desorption. Punkt 8 absorberade
fortfarande vatten när modellen togs ur vattenbad. Vid modellens desorption
sjunker fuktkvoten långsammare än vid dess adsorption. Resultatet följer
alltså teorin som tidigare bekräftats av bland annat Bylund Melin och
Bjurman (2017). Det överensstämmer även med teorin att kapillärsugning av
vatten endast kan ske vid adsorption och att vid desorption kan fukttransport
enbart ske med ångdiffusion och sker därför långsammare (Esping 2005).
Resultatet är förenlig med träets hygroskopiska egenskaper som tidigare
beskrivits i teoriavsnittet.

Relativ fuktighet och temperatur
Det egenutvecklade sensorkortet mätte utöver resistans även relativ fuktighet
och temperatur. Sensorernas position i Modell 1 framgår i Figur 10 och
Figur 11 i kapitel 5.1.1. Där syns det att RF/temp-givaren med namnet V3 är
den som sitter i mellanbjälklaget. Det är också den som har påvisat den
största förändringen i fuktkvot, enligt Figur 26. Sensor V3 har över
mätintervallet varierat mellan 10,57% fuktkvot och 19,89% fuktkvot.
Ökningen av fuktkvot upphörde i samband med att modellen togs upp ur
vattenbadet den 2:a maj. Händelsen illustreras med en vertikal streckad linje
i Figur 26. Givaren uppvisar ett mer ojämnt och vågformat mönster under
adsorptionen jämfört med desorptionen, som uppvisar en mer jämn mätning.
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Figur 26: RF/temperatur-baserad fuktkvot.

Sensor V1 sitter mitt i väggelementet och den har periodvis uppmätt en
betydligt mindre fuktförändring över mätperioden. Punkten där V1 mäter
uppvisar en adsorption och desorption som ser mer långsam ut. Det tog cirka
elva dagar innan sensorn uppvisade en ökning på 1 fuktkvotsprocent.
Motsvarande värde för fuktkvotsökning i sensor V3 var cirka ett dygn.
Överlag liknar RF/temp-metodens resultat övriga mätmetoders. Det
mätmetodernas resultat har gemensamt är att de punkter som uppmätt
fuktförändring ser ut att återgå mot sitt ursprungsvärde mellan 15-20:e maj
2018. De har också ett mönster av mätvärden som ökar för att sedan återgå
mot sitt ursprungsvärde.

Torrviktsmetoden
Resultatet av de två omgångarna med torrviktsmetoden redovisas i Bilaga 5.
I Figur 27 nedan visas numrering av träblocken med en färgskala som visar
hur fuktkvoten förändras i de olika skikten. Provbitarna visar variation i
fuktkvot nära intill mittsnittet av Modell 2.
Överlag påverkas ändträ i större utsträckning av fukt än vad flatsidorna gör.
Det beror på träcellernas riktning i förhållande till fuktkällan (Esping 2005).
För Modell 2 är anslutningen mellan de två elementen samt hörnet av
bjälklaget mest utsatt. Till en början transporterades vattnet hela vägen
genom skarven vid anslutningen och fuktade upp insidan av vägg och
mellanbjälklag. Totalt upptog det utvalda snittet 215 gram vatten över 13
dygn. Om Modell 2 absorberar vatten likvärdigt över hela den exponerade
ytan upptog den totalt 1800 gram vatten under samma tidsperiod.
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Figur 27: Resultat för torrviktsmetoden i Modell 2.2 efter upptagning ur vattenbad den 2:a maj.

Då skikten är korslimmade med alternerande fiberriktning är det inte enbart
ändträ som kom i kontakt med vattnet. Det framgår i Figur 27 där b.la. skikt
3 och 5 inte tog upp lika stor mängd vatten som närliggande skikt. I övrigt
visar mätningen några avvikande resultat. Provbit 3.3.B i väggelementen
uppvisar en fuktkvot på 66% utan en lika tydlig ökning i kringliggande
material. Det kan bero på närliggande skikt som inte provats. Ytterligare
omgångar av torrviktsmetoden i samma modell skulle kunna ge ett tydligare
resultat. Provbitarna i skikt 6 verkar också ha en större förmåga att
transportera vatten då fukten vandrar betydligt djupare i det skiktet. Det som
inte framgår i figuren är hur fuktkvoten förändrats i närliggande skikt.
Ursprunglig vikt för provbit 3.1.B saknas och illustreras därför ej i Figur 27.
Omgång två av torrviktsmetoden resulterade i provbitar med mindre fukt än
den första omgången se Figur 28. Fuktkvoten i provbitarna varierade mellan
7,9% och 17,6%. Det kan jämföras med den förra omgången som visade ett
fuktkvotsintervall på 7% till 85%.
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Figur 28: Resultat av torrviktsmetoden i Modell 2.1 den 16:e maj.

Tiden som Modell 2.1 torkat upp sedan mätningen på Modell 2.2 var 14
dagar. Totalt återstod 175 gram fukt i Modell 2.1 och det motsvarar cirka
1200 gram om fukten absorberas likvärdigt över hela modellens blötlagda
yta. I den första omgången uppmättes 215 gram vatten, alltså 30 gram mer
än omgång 2. Den tydligaste skillnaden mellan omgångarna var inte den
totala mängden vatten utan antalet extremvärden av fuktkvot. I Figur 29
framgår de valda remsornas positioner i Modell 2 där den första omgången
är placerad längst till höger.

Figur 29: Position för skikten i de två omgångarna av torrviktsmetoden.
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Hammarsond RDM-2S
Den första omgången med hammarsondering utfördes i samband med
modellernas upptagning ur vattenbad den 2:e maj. Nedan i Tabell 6 visas
skillnader på värden beroende på stiftens insättning parallellt eller vinkelrätt
fiberriktningen. Tabellen visar att skillnaden i fuktkvot beroende på stiftens
förhållande till träets fiberriktning kan skilja från 0.4 till 7,1 procentenheter.
Tabell 6: Mätvärden från Hammarsond RDM-2S i väggens blötlagda sida.

Mätpunkt

Fiberriktning
Parallellt [%]

Fiberriktning
Vinkelrätt [%]

1

23

23,4

2

18,5

19,6

3

37

29,9

4

27

26

Det utfördes även provtagningar i bjälklagselementet med hammarsonden.
Dessa värden redovisas nedan i Tabell 7. Resultatet visar att
mellanbjälklaget vid mätpunkterna generellt har en lägre fuktkvot än vid
väggelementets mätpunkter. Mätningarna på mellanbjälklaget gjordes
överlag med stiften parallellt med ytskiktets fiberriktning. Sågsnitten tvärs
genom bjälklaget möjliggjorde även hammarsondsmätning genom hela
mellanbjälklaget. Det gav ytterligare jämförbara resultat då hammarsonden
annars generellt mäter i det ytligaste skiktet.
Tabell 7: Mätvärden från bjälklagets ovansida och den uppsågade sidan.

Mätpunkt

Placering

Fuktkvot [%]

A

Ovansida Bjälklag

23,7

1

Sågsida

22,5

3

Sågsida

16,4

5

Sågsida

19,4

Andra omgången av hammarsondering utfördes i samband med den sista
omgången av torrviktsmetoden som utfördes 16:e maj. Alltså cirka två
veckor efter första omgången. Resultaten för mätningarna visas nedan i
Tabell 8Tabell 8￼Tabell 9￼Tabell 10I tabellerna framgår att en minskning
av fuktkvot har skett. Vid jämförelse av ￼Tabell 6￼Tabell 8amtliga
mätpunkter i tabellen har sjunkit, även de som tidigare gav värden över 26%
vilket är över gränsen för hammarsondens användbara resultat.
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Tabell 8: Mätvärden från Hammarsond RDM-2S i väggens blötlagda sida under omgång 2.

Mätpunkt

Fiberriktning
Parallellt [%]

Fiberriktning
Vinkelrätt [%]

1

10,5

9,5

2

10,2

9,5

3

13

14

4

14,4

13

I den andra omgången utfördes ytterligare mätningar vid sågsnittet på
väggen. I Tabell 9 visas värdena för de tre punkterna som mättes. Resultaten
visar att två av mätpunkterna har samma fuktkvot medan den tredje har en
lägre fuktkvot på 9,8%.
Tabell 9: Mätning på väggens sågade sida.

Mätpunkt

Placering

Fuktkvot [%]

I

Sågsida

14,5

II

Sågsida

14,5

III

Sågsida

9,8

Även resultaten från mellanbjälklaget visar att fuktkvoten har sjunkit. Tabell
10 visar att fuktkvoten på bjälklagets ovansida har sjunkit från 23,7% till
11,5% under dessa två veckor. I den andra omgången gjordes även
mätningar på kortsidan av mellanbjälklaget som varit nedsänkt i vatten.
Tabell 10: Mätpunkter parallellt fiberriktningen på mellanbjälklaget.

Mätpunkt

Placering

Fuktkvot [%]

1

Ovansida Bjälklag

11,5

A

Sågsida

10,6

B

Sågsida

12,9

C

Sågsida

13,9

II

Blötlagd kortsida

13,8

IV

Blötlagd kortsida

11,8

Hus Charlie
Mätresultat från Gigamodulen i hus Charlie har loggförts under fem
månader. Instrumentet kan som tidigare nämnt räkna om resistans till
fuktkvot direkt i mjukvaran SoftFox. I Figur 30 redovisas resistansen i flera
bjälklag i KL-trä fördelat på åtta elektrodpar. Elektroderna är numrerade
från U1 till U8 där installationsdjup presenteras nedan i Tabell 11.
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Tabell 11: Installationsdjup för samtliga kanaler på plan 1 i hus Charlie.

Kanal

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

Djup[mm]

225

200

185

15

225

200

225

200

Det framgår ett brus på kanalerna U1, U2 och U7. Resistansen för U2
varierar mellan 70 [10log(R)] och 115[10log(R)] på kort tid. Det motsvarar
alltså en ungefärlig skillnad på 99,99 GΩ. Brus definieras i kommande
avsnitt som stora förändringar av fuktkvot på kort tid. Enligt Hang et al.
(2018) består resistans vid låga fuktkvotsnivåer till stor del av
kontaktresistans mellan trä och elektrod. Eventuellt kan en varierande
kontaktresistans representera det brus som uppstår i de tre kanalerna med
stor variation. På grund av bruset från de tre kanalerna se Figur 30 kommer
endast fem av kanalerna presenteras senare i resultatet.
Bortsett från de plötsliga förhöjningar av resistans som mätningarna påvisar
kan relativt jämna kurvor urskiljas i Figur 30. De 5 kanaler som studeras ser
ut att kulminera någon gång mellan 2018-03-01 till 2018-04-30, för att
sedan sjunka.

Figur 30: Resistansförändring för samtliga åtta kanaler installerade i hus Charlie.

Resultatet indikerar en uttorkning som upphört vid datumen ovan. Den totala
förändringen i resistans från första till sista mätning presenteras i Tabell 12.
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Tabell 12: Förändring av resistans från fem av de åtta portarna.

Kanal

U3

U4

U5

U6

U8

R0
[10Log(R)]

72,6

76,2

80,6

77,8

80,1

R1
[10Log(R)]

75,5

82,7

82,4

81,4

86,5

∆R
[10Log(R)]

2,9

6,5

1,8

3,6

6,4

∆Min Max
[10Log(R)]

5,3

21,8

14,5

10,6

15,5

Vidare går det att utveckla de mätningar som Gigamodulen har samlat. I
Figur 31 har kanaler med brus exkluderats och varje värde för resistans har
räknats om till fuktkvot. Snarlikt Figur 30 numrerades elektrodparen
stigande nu från U3a till och med U8a. Gigamodulen och mjukvaran Softfox
är förkonfigurerad med kalibreringskurvor för olika träslag. Här har
resistansen kalibrerats efter funktionen för gran och därefter
temperaturkompenserats enligt ekvation (4). Slutligen har resultatet filtrerats
där endast var 100:e mätvärde presenteras, detta för att förtydliga resultatet.

Figur 31: Temperaturkompenserad fuktkvot för kanaler med minst brus.

I Figur 31 kan fortfarande brus urskiljas i form av förändringar över kort tid.
Grafen tycks fortfarande följa samma mönster som Figur 30 där fuktkvoten
till en början minskar, för att sedan kulminera och sedan återgå mot den
ursprungliga nivån. Generellt ökar temperaturkompenseringen den slutliga
fuktkvoten med -2% jämfört med det ursprungliga värdet. Temperaturen
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som kompenseringen baseras på mäts med två olika separata elektroder.
Över hela mätningens tidsintervall har temperaturen i träet varierat mellan
4,2℃ och 22,9℃. Utomhusluften har under samma period rört sig inom
intervallet --17℃ till 23℃ (SMHI u.å.). Skillnaden i temperatur mellan
stomme och utomhusluft kan tyda på stommens tröghet för
temperaturförändringar.

Jämförelse av metodresultat
I detta kapitel jämförs resultaten från olika mätinstrument men även olika
metoder. Inledningsvis berörs även jämförelsen mellan hus Charlie och
mätningar i laborationsuppställningen.

Jämförelse av torrviktsmetod och resistansmätningar
I detta avsnitt jämförs fuktkvoter från Gigamodulen med resultat från
torrviktsmetoden. Då metoderna utfördes på två olika modeller bör
mätningarna inte resultera i identiska värden vid de två tidpunkterna för
torrviktsmetoderna. Men jämförelsen kan skapa ytterligare förståelse och ses
som en kontroll att mätmetoderna är någorlunda lika.
I Figur 32 jämförs punkter i väggelementet för torrviktsmetoden och
Gigamodulen. Då elektroderna till Gigamodulen inte mätte exakt i
motsvarande skikt som provbitarna uppdelades i fick två provbitar
representera respektive elektrod. I detta fall redovisade torrviktsmetoden en
högre fuktkvot överlag, särskilt i provbitarna 1.5.B och 1.6.B. Maximalt
visade torrviktsmetoden en fuktkvot på 79,36% vilket ett resistansbaserat
mätinstrument kan ha svårt att mäta utan felmarginal.

Figur 32: Jämförelse av fuktkvot i väggelement.
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I nästkommande Figur 33 jämfördes fuktkvoter i väggelementet. I figuren
illustreras mätpunkt från gigamodulen och motsvarande provbit i samma
färg. Punkterna redovisar överlag en lägre maximal fuktkvot och det särskilt
för torrviktsmetoden. Generellt skiljer de båda mätmetoderna endast några
procent vid de båda mättillfällena. Det skall nämnas att Gigamodulens
fuktkvot visas temperaturkompenserad och att värden utan denna
kompensering hade varit än mer likvärdiga.

Figur 33: Jämförelse av fuktkvot i bjälklagselement.

Som tidigare antytt är jämförelsen inte avsedd att resultera i exakt lika
fuktkvoter. Modell 1 och Modell 2 kommer inte att uppvisa identisk
adsorption och desorption även fast de tillsynes är lika. Jämförelsen ger en
fingervisning och kontroll där det kan urskiljas om metoderna ger liknande
resultat.

Jämförelse av resistansmätningar
Mätningarna i hus Charlie inkluderades i resultatavsnittet med
förhoppningen att kunna jämföra fuktförändringar i
laborationsuppställningen och hus Charlie. Då tidsintervallen för
mätningarna skiljer sig begränsas antalet möjliga jämförelse något. Överlag
varierar dock hastigheten för fuktkvotsförändringar med djupet liknande i de
båda fallen. Det kan urskiljas i Figur 31 där punkt U3a mäter 55 mm från
ovansida bjälklag och uppvisar en mer långsam förändring över längre tid.
Samtidigt uppvisar U5a en snabbare förändring från sin mer ytliga position
på 15 mm från ovansida bjälklag. Detta samband syns även i mätdata från
Gigamodulen där mätpunkter i mitten av elementet uppvisar liknande
beteende.
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Inom resistanskategorin kan Gigamodulen och det egenutvecklade
sensorkortet jämföras då metoderna liknar varandra. De båda
mätinstrumenten har som tidigare nämnt 3 mätpunkter som ligger på samma
djup och som har en speglad position i Modell 1. Elektrodparens position
illustreras tydligare i avsnitt 5.1.1. De båda mätningarna jämförs i Figur 34
där en skillnad i fuktkvot kan urskiljas. Gigamodulens elektrodpar
presenteras under namnet U1 och LNUs sensorkort som Punkt 8. Det skall
nämnas att Gigamodulen och det egenutvecklade sensorkortets mätintervall
av resistans varierar något. Det egenutvecklade sensorkortet redovisar
resistans mellan 500 kΩ-100 GΩ och Gigamodulen mäter mellan 10 kΩ-100
GΩ. Det medför att det egenutvecklade sensorkortet maximalt redovisar en
fuktkvot på 32,8% och som lägst en fuktkvot på 8,2%. Uppmätt fuktkvot
utanför detta intervall registreras som en platå som inte överstigs av
instrumentet.

Figur 34: Jämförelse av fuktkvot i U1 och Punkt 8.

I Figur 34 illustreras fuktkvoten för de elektrodpar som placerades parallellt
med träfibrerna. De båda paren uppmätte liknande fuktkvot fram till den
20/4. Därefter uppvisar det egenutvecklade sensorkortet en något högre
fuktkvot än vad gigamodulen gjorde. Generellt sett skiljer det 3 - 4
fuktkvotsprocent mellan de båda punkterna efter den 20:e april. Den
streckade vertikala linjen symboliserar tidpunkten då Modell 1 togs upp ur
vattenbadet. De båda punkterna går om de fortsätter i samma trend mot sin
ursprungliga fuktkvot. Av de tre punkterna som jämförs i detta avsnitt är det
detta par som uppvisade mest likheter. Unikt för denna mätning var även
den avsaknad av brus och störningar som Figur 34 uppvisar.
Nästa jämförelse är i de elektrodpar vända vinkelrätt mot fiberriktningen, U2
och Punkt 9. Mätpunkternas fuktkvotsförändring visas i Figur 35.
Inledningsvis följer de två uppmätta punkterna varandra relativt väl. Men
efter den 27:e april uppvisar punkt 9 brus och störningar som följs av
fuktkvotsvärden över 32,8%. Det är möjligt att de två elektrodparen skulle
uppvisa en mer likvärdig fuktkvot om punkt 9 inte hade begränsats. Det
egenutvecklade sensorkortet återgår sedan inte till liknande värden som U2.
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Förändringarna som det egenutvecklade sensorkortet uppvisar i form av
fuktkvot sker under desorptionen snabbt och inte i en jämn kurva.
Gigamodulen visar likt de andra mätningar instrumentet använts för en jämn
fuktkvotskurva som återgår mot sitt ursprungsvärde i de sista mätningarna.

Figur 35: Jämförelse av fuktkvot i U2 och Punkt 9.

Slutligen jämförs fuktkvoten i två punkter i mellanbjälklaget. Figur 36
redovisar fuktkvotsförändringen för Gigamodulens punkt U3 och det
egenutvecklade sensorkortets Punkt 7. Gigamodulen illustreras som en jämn
streckad kurva utan brus. Punkt 7 uppvisar en inkonsekvent kurva som
begränsas av sitt mätintervall och som varierat kraftigt på kort tid. De båda
mätinstrumenten registrerar fuktkvoter som överlag inte liknar varandra.

Figur 36: Jämförelse av fuktkvot i U3 och Punkt 7.

Sammantaget blev två av tre elektrodpar relativt jämförbara mellan de två
mätinstrumenten. Bakomliggande orsaker och källor till skillnader utreds
ytterligare i kapitel 7.2.
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7 Diskussion
Metoddiskussion
Likt resultat och analys-avsnittet kommer varje instrument eller metod att
tilldelas en egen underrubrik för diskussion.
Laborationsuppställningen har utförts med kvantitativa metoder då både
beräkningar och mätningar har utförts. Området fukt i KL-trä är än så länge
relativt ungt och därav inte utforskat i större grad. Möjligheten finns att hus
Charlie i framtiden kan bidra till att fylla detta hålrum inom området. Detta
då Boverket i BFS 2011:6 rekommenderar att ett projekt bör vara verifierat
och dokumenterat i minst tio år för att kunna beprövas och jämföras.

Scantronics Gigamodule
Då Gigamodulen är ett välkänt mätinstrument som används i flera tidigare
nämnda arbeten stärker det valet av användandet. Trots att instrumentet är
något ålderdomligt och en uppdatering av instrumentet kan göras anses
reliabiliteten vara hög. Det är också det tillgängliga instrument som ligger
närmast i jämförelse med det egenutvecklade sensorkortet. Gigamodulen
kan mäta i upp till åtta punkter över en längre tid. Då instrumentet drivs av
batteri krävs ingen strömförsörjning från fast kabel dator nära till hands.
Vid en mer storskalig mätning skulle mer än en Gigamodul krävas. Med ett
större antal mätpunkter bör den totala mängden användbara mätdata öka.
Det kan även visa på god reliabilitet om upprepade mätningar uppvisar
liknande tendenser och resultat. Denna försöksuppställning hade troligen
gynnats av åtminstone två tillgängliga Gigamoduler.
Elektrodpositioneringen valdes generellt med främsta mål att erhålla
resistansmätning i alla KL-träets skikt. Vid jämförelse mellan olika
instrument som mäter resistans skulle instrumenten kunna dela samma
elektrodpar. Alltså att ansluta två mätinstrument till samma elektrodpar och
samma kablar/kontakter. Det skulle kräva en lösning där de två systemen
inte stör varandras mätningar och där de ställs inför liknande förhållande.
Möjligheten till en gemensam mätpunkt skulle kunna vara ett lämpligt ämne
att utveckla vid vidare arbete, då ämnet inte ryms i detta arbete.

50
Andersson & Svensson

Egenutvecklat sensorkort
Då detta sensorkort med tillbehör är under testperiod och utveckling finns
idag inga andra arbeten att jämföra med. Vid installation kunde fel vid en av
de inkopplade portarna ses direkt vilket då gick att åtgärda. Då inga
anvisningar angående elektrodavstånd fanns tillgängliga användes samma
rekommendationer som för Gigamodulen och inte samma avstånd som
använts vid hus Charlie. Avsaknaden av dessa anvisningar medför att det
inte går att fastställa några systematiskt utförda fel. Då kablarna på
sensorkortet till elektrodparen inte är isolerade ger detta en ökad känslighet.
Om vidröring av en sådan kabel sker vid mätning utläses alternerade värden.
Det krävs inte anslutning med fysisk kabel för varje export av mätdata. Detta
eftersom att sensorkortet är anslutet med en TCP-kabel och uppkopplat till
ett nätverk. Sensorkortet har möjlighet att presentera mätdata och loggfiler i
ett webbgränssnitt. Risker för felinkoppling eller glapp minskar därför då
utläsning inte kräver fysisk beröring av sensorkortet. Detta gör avläsningar i
konstruktioner som hus Charlie betydligt simplare. De resultat som indikerar
på feldata kan anses som slumpmässiga fel. Det kan även vara fel i
programvaran som tidigare inte upptäckts. I slutskedet av
försöksuppställningen upptäcktes dålig kontakt mellan kabeln tillhörande
Punkt 7 och dess elektrod.

Relativ fuktighet och temperatur
Med RF/temp-metoden har fuktkvoten beräknats via matematiska formler
utifrån mätningar av relativ fuktighet och temperatur. Trots att metoden
visar värden som skiljer sig något från de olika resistansmetoderna har
trenden varit lik Gigamodulen och det egenutvecklade sensorkortet. Trots att
de använda värdena är uppmätta kan resultatet bli något mer
beräkningsorienterad för användaren. Validiteten hade ökat avsevärt om
hålet där sensorn placerades hade ett djup anpassat efter avsett skikt.

Torrviktsmetoden
Det här är den metod som kontrollerar och säkerhetsställer resultaten. Det är
en av de mer exakta metoderna som finns idag, detta trots att det även är den
äldsta. Då skillnader i egenskaper kan finnas hos Modell 1 och Modell 2 var
detta ett tillvägagångssätt som ansågs ha en hög reliabilitet. Då metoden
gjordes i två omgångar kan resultat om den verkliga uttorkningen redovisas.
I denna metod visas hur hög fuktkvoten verkligen är i samtliga skikt. Valet
att fördela modellen i skikt på 40 mm kunde ha utförts annorlunda. Om flera
remsor i bredd valts kunde resultatet bättre uppvisa hur uppsugningen inuti
skikten mellan lamellerna sker.
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Hammarsond RDM-2S
Mätvärden från hammarsonderingen är svåra att jämföra. Användning av
hammarsondering ger en indikation på vilken nivå fuktkvoten befinner sig
på.
Den här metoden kan vara bra för att kontrollera och finna kritiska zoner i en
byggnad. I försöksuppställningen gjordes ett antal mätningar både enligt och
utanför anvisningarna. Det gjordes med avsikt för att se skillnader i
mätresultat vid felanvändning. Anvisningarna om rätt infallsvinkel mellan
20 - 30% följdes inte helt korrekt. Validiteten i dessa mätningar anses därför
som relativt låg och osäker. I omgång ett av hammarsonderingen gjordes
grova fel då varken infallsvinkel eller exakt inborrningsdjup uppmättes utan
enbart uppskattades. Metoden skiljer sig från de övriga då den är avsedd mer
för stickprovskontroller och inte för långsiktig mätning. För att öka
reliabiliteten och validiteten bör instruktioner i manualen till
mätinstrumentet följas mer utförligt.

Hus Charlie
Mätningar vid hus Charlie sker under en längre period trots detta kan
jämförelser av data och trender göras. Mätningar från Gigamodulen har
utförts sedan december, mer intressant hade varit om de kunde påbörjats
redan i november när det var som mest nederbörd. Mätningarna i KLträbjälklaget på plan 1 är intressanta för att jämföra uttorkning, även utan
värden för adsorption. Installationerna av det egenutvecklade sensorkortet
utfördes för sent för att kunna jämföras med mätdata från rapportens
laborationsuppställning.

Val av försöksuppställning
Modellerna för försöksuppställningen är betydligt mindre än vad både väggoch bjälklagselement är i verkligheten. Trots detta anses värdena kunna
jämföras med verkligheten. Däremot hade användandet av fler modeller
stärkt laborationen och dess resultat. Då det för Gigamodulen
rekommenderas att elektrodparen ska placeras med ett specifikt avstånd
hade laborationen gynnats av en större modell. Eftersom endast en
Gigamodule med sex kanaler fanns att tillhandahålla kunde instrumentet
endast användas på en modell. Skruvarna som användes för att sätta samman
de två elementen i modellerna är sådana som används vid sammansättning
av KL-trä. Då tätningsmassan Sikaflex har använts förhindras uttorkning
och uppsugning av fukt delvis i elementen. Detta för att efterlikna scenariot
med hela väggelement, där träet inte kan torka ut fritt i alla riktningar.
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Vid val av vilket element som skulle utsättas för direkt väta fanns fler
alternativ. Valet att utsätta väggelementet för stillastående vatten kan
diskuteras. Det gjordes då Växjö rent geografiskt är en zon utsatt för mycket
nederbörd. Kraftig nederbörd kan ske flera dagar i sträck under vissa
perioder. Vatten kan under byggnadstiden bli stillastående ovanpå bjälklag.
Generellt vilar då vattnet på mellanbjälklagets ovansida nära anslutning till
närliggande element. Den aktuella försöksuppställningen efterliknar inte det
scenariot utan snarare vatten som rinner ner längs med väggelementet.
Förekomsten av de båda situationerna anses sannolik och
försöksuppställningen bör kunna återspegla en del av verkligheten.

Resultatdiskussion
De flesta mätresultat har varit tydliga och trots en del misstankar om
felvärden i mätningar anses resultaten ha uppnått arbetets mål. Resultatet
visar tydliga skillnader mellan adsorption och desorption. Användandet av
flera metoder och instrument har stärkt resultatet och gett en större inblick i
hur KL-trä kan adsorbera och desorbera fukt i olika skikt beroende på
fiberriktning.
Av Gigamodulens sex elektrodpar på Modell 1 visar de sista mätningarna att
de fyra elektrodpar som uppvisar lägst resistans fortfarande ökar i resistans
se Figur 37. Dock har lutningen avtagit. Överlag har mätningar i bjälklaget
(U3 och U4) antytt en mer långsam desorption än i väggen. Det visar också
att desorption tar längre tid än adsorption vilket (Esping 2015, Bylund Melin
& Bjurman 2017) indikerat. Det som är positivt med mätningen är
avsaknaden av brus och kraftigt varierande mätdata. Brus och störningar har
som tidigare nämnt resulterat i delvis eller total exkludering av mätdata från
enskilda mätpunkter. Det är även de jämna och brusfria mätningarna som
har varit mest tacksamma att jämföra.
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Figur 37: Resistans från Gigamoudule installerad i Modell 1.

Jämförelse mellan mätmetoder har utförts i Figur 38 och den tyder på
likheter mellan instrument och beräkningar. Där jämförs Gigamodulen, det
egenutvecklade sensorkortet samt RF/temp-metoden. Mätmetoderna
uppvisar en liknande förändring av fuktkvot trots att de inte appliceras på
samma platser eller punkter. Däremot mäter de i samma element, skikt och
fiberriktning. Likheten blir särskilt tydlig den 2:a maj och framåt när
modellerna togs ur vattenbadet, se streckade vertikala linjen i Figur 38.

Figur 38: Jämförelse av Gigamodule, egenutvecklat sensorkort samt RF-temperaturberäkning.

Även resultatet från torrviktsmetoden är intressant. Här har resultatet visat
hur högt fuktkvoten har uppnått. Jämförelse av de två omgångarna har även
visat på tydliga fuktkvotsförändringar. Den maximala fuktkvoten är något
högre i några provbitar, jämfört med andra mätmetoder. Det kan bero på att
elektroder och RF/temp-givare inte mäter lika ytligt som torrviktsmetoden
faktiskt redovisar.
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I avsnitt 6.2.2 gjordes även en jämförelse mellan Gigamodulen och
torrviktsmetoden. Även då metoderna inte applicerats på samma modeller
och element kan de uppvisa vissa likheter. Här uppvisar även
torrviktsmetoden lokalt en högre fuktkvot vilket kan bero på att den mäter
mer ytligt än elektroderna. I Figur 33 som visar fuktkvot i mellanbjälklaget
verkar dock de båda metoderna ha resultat som är relativt lika. Det är dock
svårt att jämföra andra metoder med torrviktsmetoden då den som tidigare
nämnt kan vara destruktiv. Eventuellt kan samband urskiljas om försöket
görs i större skala där man inkluderar ett större antal upprepningar och
modeller.
I framtida studier kan det vara intressant att göra liknande studier med att
mäta desorptionen på KL-träelement med inklädnad som t.ex. isolering eller
ytskikt. Detta eftersom desorptionen då fördröjs och risk för inbyggnad av
fukt ökar.

Förslag på förbättring av mätinstrument
Arbetets mål är inte att resultera i ett förslag. Det har dock uppkommit
områden med förbättringspotential och de kommer att belysas här. Förslagen
kommer inledningsvis beröra det egenutvecklade sensorkortet då det är en
produkt under utveckling som har utrymme för förbättring.
Som nämnt i avsnitt 7.2.2 redovisade sensorkortet brus i uppmätt resistans
och tidvis varierande kontakt med elektroderna. Orsakerna bakom detta kan
ligga både hos mätinstrumentet och hos brukarna av instrumentet. Med
gigamodulen som utgångspunkt kan en viss skillnad urskiljas. De båda
mätmetoderna använder sig av samma elektroder, men av olika kablar och
kontakt mellan kabel-skruv. Mätningarna från Gigamodulen påvisade
överlag väldigt lite brus och variationer i försöksuppställningen jämfört med
sensorkortets mätningar.
I framtiden skulle sensorkortet kunna förses med skärmad koaxialkabel. Det
är likt kabeln som Gigamodulen använder sig av och den bör minska
eventuella störningar en oskärmad kabel kan uppvisa. Kabeln skruvas inte
heller in i en kopplingsplint i sensorkortet, utan kan likt Gigamodulen
skruvas fast med en BNC-kontakt, Bayonet Neill-Concelman,. Utöver det
skulle den egenutvecklade kontakten mellan kabel och elektrod kunna
ersättas med en ringkabelsko. Samtliga ovanstående förändringar kan
minska fel beroende på felaktigt utförande vid inkoppling av elektroder och
det kan minska störningar. I övrigt skulle namngivning av portar på
sensorkortet kunna öka användarvänligheten. Det kunde inledningsvis vara
besvärligt att tolka vilken port som hörde ihop med en specifik port i
displayen.
Utöver de hårdvarumässiga förslagen kan en viss oklarhet kring utförande
existera. Sensorkortet kan kompletteras med en kortfattad manual för ett
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standardiserat utförande. Manualen skulle kunna innehålla ett
rekommenderat utförande för att öka reliabiliteten för kommande
användning. Dokumentet bör även minska tveksamheter kring faktorer som
rekommenderat avstånd mellan elektroder, riktning för elektroder i
förhållande till fiberriktning eller positionering av RF/temp-sensor för
temperaturkompensering.
Utöver förslagen ovan fungerade det egenutvecklade sensorkortet bra.
Uppkopplingen via TCP-kabeln tillsammans med webbgränssnitten
underlättade export av data avsevärt. Själva webbgränssnitten var
användarvänligt och displayen på sensorkortet möjliggjorde en direkt
avläsning utan dator. Befintlig dokumentation var utförlig och beskrev både
komponenter samt funktion hos sensorkortet.
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8 Slutsatser
Arbetet har resulterat i mätdata från: Gigamodul, egenutvecklat sensorkort,
hammarsondering, torrviktsmetod samt RF/temperaturberäkning. Mätdatan
är ett resultat utifrån försöksuppställningens adsorption och desorption under
perioden 19:e april till 18:e maj 2018. Främst har resistans- och
fuktkvotsvärden jämförts. Flera mätpunkter har under tidsintervallet uppnått
ett maximalt fuktkvotsvärde över 30%. De flesta mätpunkterna har även
uppvisat en återgång till fuktkvoter på normal nivå. Under samma dygn som
modellerna togs ur vattenbad påbörjades desorptionsprocessen och det syns i
flera mätvärden.
Skillnader i resultat mellan elektrodpar som mätt vinkelrätt respektive
parallellt fiberriktningen har erhållits. Då dessa mätpunkter har olika
förutsättningar för fuktförändringar kan ingen slutsats ges angående
placering av elektroder i förhållande till fiberriktning. Det egenutvecklade
sensorkortet anses med vissa justeringar ha god förutsättning för mätningar i
träkonstruktioner i framtiden.
KL-träelementen i försöksuppställningen har uppvisat en god förmåga att
torka ut och återgå mot normala värden. Hus Charlie som förmodas ha haft
väldigt höga fuktkvotsvärden redan i november har i maj fortfarande något
höga fuktkvotsnivåer. Det går även att urskilja samband mellan hus Charlie
och mätningarna i laborationsuppställningen. I de fall där elektroderna har
placerats djupare in i elementet har vid de mellersta skikten fuktförändringen
skett över en längre tid i de båda fallen. Överlag krävs fuktkvotsmätning
över en längre period för att studera hur lång tid desorptionen varar i de
mellersta skikten.
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Bilagor
Bilaga 1: Ritning av Modell 1.
Bilaga 2: Konfigurering av Gigamodule
Bilaga 3: Insamling av mätvärden från Gigamodule och export till Excel
Bilaga 4: Konfigurering av sensorkort
Bilaga 5: Protokoll torrviktsmetoden

61
Andersson & Svensson

BILAGA 1: Ritning av Modell 1.

Bilaga 1 sid1 (2)
Andersson & Svensson

Bilaga 1: sid2: (2)
Andersson & Svensson

BILAGA 2: Konfigurering av Gigamodule
1. Koppla in USB/AUX-kabel till Gigamodulens ”PC setup port”
2. Options konfiguera Gigamodule: Fyll i antal portar, välj Resistans
eller fuktkvot, tidsintervall.
3. Koppla in datorn med loggerrn, ThermoFox.
4. Konfigurera sensor: Vilka portar, 1 sensor (intern + Universal)
5. Start logger
6. Koppla ur dator från loggern
7. Koppla loggern med Gigamodulen
8. Eventuellt tryck på Gigamodulen triggerknapp för att starta mätning
direkt.

Bilaga 2: sid1: (1)
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BILAGA 3: Insamling av mätvärden från Gigamodule och
export till Excel
1. Koppla ur loggern från Gigamodulen och koppla in loggern med
datorn och öppna programmet.

2. Transfer all data (4:e knappen uppifrån till vänster)

3. Options  Mathematic Curve: conversion from Resistance 
Moisture Content, spruce

Bilaga 3: sid1: (2)
Andersson & Svensson

4. Välj en sensor, ex U1, Calculate new Measurement curve, export
project.

5. File,exportera sedan projektet, spara filen och öppna i Excel.

Bilaga 3: sid2: (2)
Andersson & Svensson

BILAGA 4: Konfigurering av sensorkort.
1. Här visas det egenutvecklade sensorkortet i webbgränssnitt.

2. Klicka på USB nere i vänstra hörnet. Välj sedan den mätperiod för den
mätdata som ska hämtas.

Bilaga 4: sid1: (2)
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3. Markera sedan allt på sidan, Ctrl + a, sedan Ctrl + c.

4. Öppna sedan ett tomt excelark och klistra in. Sedan görs några
inställningar för överföring av mätdata till excelformat.

Bilaga 4: sid2: (2)
Andersson & Svensson

BILAGA 5: Protokoll, Torrviktsmetoden omgång 1 och
omgång

Bilaga 5: sid1: (5)
Andersson & Svensson

Bilaga 5: sid2: (5)
Andersson & Svensson

Bilaga 5: sid3: (5)
Andersson & Svensson

Bilaga 5: sid4: (5)
Andersson & Svensson

Bilaga 5: sid5: (5)
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