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Entydiga resultat 
- stående årsringar spricker minst
Resultaten från flera undersökningar visar på 
en tydlig skillnad i sprickbildning. Virke med 
stående årsringar spricker betydligt mindre 
än virke med liggande årsringar. Detta gäller 
för både furu och gran, men gran har generellt 
mindre sprickor än furu. Detta är förväntat 
och beror på granens lägre densitet jämfört 
med furu.
 
Kärnsida eller splintsida exponerad
Det har under lång tid diskuterats kring 
vilken yta som är bäst; kärn- eller splintsida 
som synlig yta. Detta beror naturligtvis på 
sammanhanget och användningsområ-
det, och frågeställningen är endast aktuell 
för virke sågat med liggande årsringar. Ur 

sprickhänseende har det dock inte 
kunnat påvisas någon skillnad mel-
lan kärnsidan och splintsidan hos 
virke med liggande årsringar.

Impregnering spelar ingen 
roll för sprickbildningen
De genomförda undersökningarna 
visar att vare sig ytbehandling med 
linolja eller impregnering påverkar 
sprickförekomsten. 

bat flera större verkstadsföretag har intresset 
från studenterna försvunnit.  

– Mitt förslag var att ge studenterna kunska-
per som kan öka företagens konkurrenskraft 
och minska antalet nedläggningar, en modern 

”verktygslåda” för resurssnål produktion, för-
klarar Claes.

Kunden i fokus
Verktyg för effektivare produktion med tydligt 
fokus på kundvärde är det som företag och 
organisationer efterfrågar. Metoden, som 
kallas Lean produktion, används med stor 
framgång i flera stora, svenska företag, men 
små och medelstora företag har än så länge 
bara börjat fundera på metoden. 

– Kunskap om arbetssättet saknas i stor 
utsträckning hos de yrkesverksamma ingen-
jörerna och lösningen blir ofta att ta in konsul-

ter eller skicka medarbetarna på kurs.
På Maskiningenjörsprogrammet vid Hög-

skolan satsar man inte längre på profilering 
inom vissa maskintekniska specialiteter. Istäl-
let fokuserar man på ett särskilt sätt att arbeta: 
kvalitetsarbete.

– Vi introducerade Sex Sigma, ett japanskt 
kvalitetssystem som syftar till att göra pro-
duktionsteknik så effektiv som möjligt genom 
att fokusera på systematisk problemlösning. 
Numera har våra studenter möjlighet att läsa 
15 poäng kvalitetstekniskt arbete och därefter 
avsluta med att ta svart bälte i Sex Sigma. 

– Med Sex Sigma blir utbildningen mo-
dernare och mer konkurrenskraftig, menar 
Claes. 
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Beständighet för trä utomhus 
ovan mark som antingen är 
obehandlat eller behandlat med 
olika färg- och impregnerings-

system bestäms i hög grad av sprickförekom-
sten i materialet. 

Kan man minska sprickbenägenheten hos 
trä, finns det stora möjligheter att vinna miljö-
mässiga fördelar. Fasader, fönster och utom-
husmöbler i trä får större livslängd och under-
hållsintervallen blir därmed också längre.

Hur beständigheten påverkas av hur virket 
har sågats fram ur stocken och bearbetats 
vidare är en parameter som fått alltför liten 
uppmärksamhet, speciellt i de nordiska län-
derna. I Nordamerika är man betydligt bättre 
på att i bygginstruktioner och liknande belysa 
denna aspekt.

Något samband mellan virkets densitet och 
sprickbildning kunde heller inte påvisas.

Målning med täckande färg
En intressant frågeställning är om resultaten 
som visats för icke täckande ytbehandlingar 
även gäller för utomhuspanel som har målats 
med täckande färg?

Prover målade med alkydoljefärg och som 
utsatts för accelererad åldring i en wethro-
meter, visar även de att virke med stående 
årsringar spricker mindre än virke med lig-
gande årsringar. 

Resultatet är tydligt; årsringsorienteringen 
är viktig även då träet är målat med täckande 
färg.

Hållbara utomhussnickerier
Grunden är kvaliteten på det trämaterial man 
använder.

Eftersom olika användningsområden stäl-
ler olika krav är begreppet träkvalitet mång-
tydigt. För utomhussnickerier är följande 
kvalitetsaspekter väsentliga: 

• Kärnved, tar upp mindre fukt än splintveden 
och innehåller naturligt förekommande fun-
gicida ämnen. Det gör att kärnveden får små 
rörelser och blir naturligt beständig.

• Stående årsringar, ger minimal krympning 
respektive svällning i träet och ger som vi sett 
lite sprickor.

• Snickerivirke skall inte innehålla märgnära 
ved, som vrider sig och spricker betydligt mer 
än virke sågat mer än 25 mm från märgen.

• Dessutom är den konstruktiva utform-
ningen av snickerierna mycket viktig för att 
förhindra skador i träet. En felaktigt utförd 
konstruktion kan medföra att träet snabbt 
bryts ned, trots att virkeskvaliteten är den 
bästa och ytbehandlingen är väl utförd. Att 
skydda ändträet som suger mycket fukt är 
särskilt viktigt. 

Dick Sandberg, tekn doktor

avd för skog och trä, Växjö universitet

Trä utomhus 
- Årsringarnas orientering är avgörande för sprickbildning
När trä används utomhus, spelar det någon roll för åldrandet av virket hur det har 
sågats i förhållande till årsringarna? Undersökningar av furu- och granytor, som 
exponerats utomhus under flera år, visar att den exponerade ytans förhållande 
till årsringarna har betydelse för sprickbildningen. Virke med stående årsringar 
spricker betydligt mindre än virke med liggande årsringar.


