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Sammanfattning 
Densitetsmätningar och permeabilitetstest enligt EN 927-5 har utförts för att studera 
huruvida granvirkes fysikaliska egenskaper i kombination med applicerat färgsystem 
påverkar permeabiliteten. De egenskaper som studerats är frod- och senvuxenhet, splint- 
och kärnved samt densitet. Aktuella färgsystem som studerats är alkyd, akrylat och 
linolja, vilka jämförts med omålad referens. Studien påvisar inget samband mellan 
virkets densitet och permeabilitet, bestruket eller ej. Det som istället tycks påverka 
vattenabsorptionen är närvaro av splint-/kärnved samt frod-/senvuxenhet. Senvuxen 
kärnved var den bestrukna vedtyp som absorberade mest vatten gällande samtliga 
färgsystem. Vedtyp som hade lägst vattenabsorption varierade dock. Linolja var 
generellt det färgsystem som gav lägst permeabilitet, främst på frodvuxen kärnved. 
Denna kombination hade lägst absorption genom hela försöket.  
 
 
Nyckelord 
Gran, Picea abies, alkyd, akrylat, linolja, absorption, densitet, EN 927-5, frodvuxen, 
senvuxen, kärnved, splintved, vårved, sommarved. 
 
 
Förord 
Denna kandidatuppsats består av en litterär och en laborativ del. Den laborativa delen 
utförs med koppling till forskningsprojektet Above ground durability for surface treated 
spruce under ledning av Tinh Sjökvist, doktorand vid institutionen för skog och 
träteknik vid Linnéuniversitetet.  
 
Jag skulle vilja rikta en särskilt tack till min handledare Tinh Sjökvist. Tack för att du 
delat med dig av stöd och kunskap.  
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1 Introduktion 
 
1.1 Bakgrund och hypoteser  
För att behålla virkes hållbarhet är låg fukthalt av högsta vikt1. Ett sätt att minska 
fuktrörelser hos trä i utomhusmiljö är applicering av färgsystem, som kan ge ytan 
vattenavvisande effekt2a. Fuktupptaget hos ved applicerat med färgsystem går dock inte 
att generalisera, då olika färgsystem påverkar olika virkes fuktupptag på olika sätt. 
Färgsystemets permeabilitet beror således på kombinationen av beläggning och vedtyp3.  
 
Granvirke har tidigare betraktats som ett homogent virke, där kärn- och splintved tros 
ha haft lika egenskaper. Bergström och Blom4 fann däremot betydande skillnader 
mellan dessa gällande bland annat fuktupptag.  
 
Genom att studera granvirke av kärn- respektive splintved belagda med olika 
färgsystem skulle det vara av intresse att se vad de olika kombinationerna resulterar i för 
vattenabsorption. Även vedprovernas densitet skulle vara intressant att relatera till detta, 
då densiteten generellt ökar med avstånd från märgen4.  
 
Det laborativa avsnittet i denna kandidatuppsats är en del av ett befintligt 
forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet i Växjö. Projektet heter Above ground 
durability for surface treated spruce och är under ledning av Tinh Sjökvist, doktorand 
vid institutionen för skog och träteknik. Vid starten hösten år 2009 var hypoteserna 
följande: 
 

i. There are resources within spruce, when it comes to durability, that are not 
being used. By selecting the right wood, spruce could achieve status as a more 
durable tree species.  

 
ii. Difference between heartwood and sapwood is the most important factor for 

water uptake, both vapour and liquid.  
 
iii. The wood properties have an impact on the water uptake even for panels with a 

coating system. 
 
 
1.2 Mål och syfte 
Studiens syfte är att genom litteraturstudier och laboration utreda hur granvirkes 
fysikaliska egenskaper i kombination med olika färgsystem påverkar 
vätskepermeabiliteten. De virkesegenskaper som studeras är frod- och senvuxen 
kärnved och splintved samt densitet. Applicerade färgsystem är alkyd, akrylat och 
linolja.   
 
 
 
  



  
 

 

1.4 Frågeställningar  
• Hur skiljer sig densitet mellan de olika vedtyperna som studeras i laborationen? 

Överensstämmer detta med funna teorier? 
• Hur skiljer sig förmågan att absorbera flytande vatten mellan olika typer av 

granved sett till egenskaperna splint- och kärnved samt frod- och senvuxenhet?  
• Förändras denna förmåga vid applicering av färgsystem? I sådana fall – hur? 
• Går det urskilja samband mellan vedens densitet och vattenabsorption? Med 

eller utan applicerat färgsystem?  
• Finns det någon kombination av färgsystem och vedtyp som är särskilt 

fördelaktig; som inte absorberar mycket vatten? 
• Skiljer sig absorptionsresultaten åt vid förlängd exponering i vattenbad? I sådana 

fall – hur?  
 
 
1.5 Avgränsningar 
Litteraturstudien begränsas till barrvirke och främst gran. De färgsystem som berörs är 
enbart alkyd, akrylat och linolja.  
 
Laborationen och forskningsprojektet berör endast granvirke. Provmaterialet är insamlat 
från en granskog i Kronobergs län. De egenskaper som studeras är frodvuxen splint, 
senvuxen splint, frodvuxen kärnved och senvuxen kärnved. De studerade färgsystemen 
är liksom litteraturstudien avgränsade till tre stycken – alkyd, akrylat och linolja. Även 
omålad referens studeras.  
 
Gällande senvuxen splint studeras enbart alkyd och omålad referens på grund av brist på 
material.  



  
 

 

1.6 Definitioner  
Densitet, kg/m3  
Kvot mellan massa och volym. Densiteten hos virke beror på vedmängd, fukt och 
extraktivämnen. Ökande fuktandelen ger på grund av svällning en även ökad volym. 
Det är därför viktigt att man bestämmer värden för massa och volym vid samma 
fuktkvot5.  
 
Torrdensitet, kg/m3  
Kvoten mellan virkets absolut torra massa och torra volym. Normalt för gran är 370 – 
440 kg/m3 2b. 
 
Permeabilitet  
Kvantitativt uttryck för vätskeflödet i ett poröst material och beskriver materialets 
förmåga att under pålagt tryck transportera vätska eller gas. 
 
Relativ luftfuktighet, % (RH)  
Förhållande mellan luftens partiella ångtryck och mättat ångtryck. 
 
Porositet 
Mått på andelen hålrum i materialet5.  
 
Fuktkvot, % (MC)  
MC från engelskans Moisture Content. Vattnets vikt i trä i förhållande till vedens 
absolut torra vikt6. MC beräknas enligt: 
 

!" = (! −!!)
!!

×100 = !!
!!

×100 

 
där m = vikt (g) 
  md = torrvikt (g) 
  mw = vattnets vikt (g) 
 
 
Jämviktsfuktkvot, % (EMC)  
EMC från engelskans Equilibrium Moisture Content. Tillstånd av jämvikt som infinner 
sig i virke vid viss temperatur och tryck, då vatten varken diffunderar in eller ut.  
 
Fibermättnadspunkt (FSP) 
FSP från engelskans Fibre Saturation Point. Tillstånd då cellväggen binder maximalt 
med vatten och inget fritt vatten finns i lumen. Inträffar vid fuktkvot 27-30 % 5. 
 
 
  



  
 

 

 
 
2 Teori 
 
2.1 Barrvedens uppbyggnad 
Trä är ett heterogent material som har olika egenskaper i olika riktningar (anisotropt). 
Materialet är hygroskopiskt, vilket innebär att det anpassar fuktinnehållet efter 
omgivningens klimat genom upptag och avgiv av vatten. Denna förändring av 
fuktinnehåll leder även till att trä sväller och krymper6. Låt oss studera trädets 
uppbyggnad och tillväxt för att bättre förstå dess egenskaper. Figur 1 visar de olika 
snittytorna transversellt, tangentiellt och radiellt snitt samt andra begrepp som utreds i 
teoriavsnittet. 

 
Barrträdets stam har tre uppgifter: stödja trädkronan, leda rötternas upptag av vätska och 
mineraler till kronan samt lagra näring. Dessa funktioner utförs av olika typer av celler 
– trakeider, parenkymceller och epitelceller5. Trakeiderna utgör 90 % av barrträdets 
ved, leder vatten och näring och fungerar mekanisk styrkande. Dessa celler sträcker sig i 
trädets längdriktning och är långa, smala och ihåliga med slutna ändar. Trakeiderna har i 
genomskärning en rundad och rektangulär form och bildar relativt enhetliga rader sett 
från trädets märg ut till periferin7. Parenkymcellerna står för transport och lagring av 
näring radiellt och longitudinellt6. Epitelcellerna fungerar också ledande och lagrande, 
men bildar även hartser, som har en viktig roll vid kärnvedsbildningen (se sid 6). 
Parenkym- och epitelcellerna bildar tillsammans hartskanaler, som förekommer i radiell 
och longitudinell riktning. De radiella hartskanalerna finns i så kallade märgstrålar8.  

 
Tillväxten sker i trädets kambium – mellan barken och själva veden (se figur 1). 
Beroende på när tillväxten sker kan trakeidcellernas hålighet (lumen), och även 
cellväggstjocklek, variera i storlek7. Under tidig växtsäsong är konduktion den primära 
funktionen – ledning av vätska och näringsämnen5. Detta leder till bildandet av vårved, 
där trakeiderna är korta och har stora lumen samt tunna cellväggar. Vårveden har därav 
låg torr-rådensitet (cirka 300 kg/m3 torr-rådensitet) och ljus färg2a. Under den senare 

Figur 1. Överskådlig bild av bland annat de tre snittytorna, vår-/sommarved och splint-/kärnved. Källa: Dinwoodie5. 



  
 

 

delen av tillväxtperioden bildas sommarved, 
som har ett mer stödjande syfte5. 
Sommarvedens trakeider är längre, har mindre 
lumen och tjockare cellväggar. Med en torr-
rådensitet på cirka 900 kg/m3 är 
sommarvedens celler cirka tre gånger tyngre 
än vårvedens. Detta ger även upphov till 
sommarvedens mörkare färg. På grund av 
trakeidernas radiellt sett enhetliga rader och 
skillnaden mellan vår- och sommarvedens 
uppbyggnad synliggörs trädets årsringar, som 
alltså utgörs av ett tillväxtårs vår- och 
sommarved (se figur 29). Ju högre andel 
sommarved desto högre densitet2a. Bredden på 
sommarveden varierar generellt sett inte 
mycket. Vårvedsbredden påverkas däremot av 
faktorer som breddgrad, höjd över havet och 
bonitet, men även skogskötsel, såsom gödsling 
och gallring6. Detta leder i sin tur till frodvuxet 
respektive senvuxet virke. Frodvuxet 
granvirke växer snabbt och har därför hög 
andel vårved. Detta ger högre porositet och 
lägre densitet, vilket även innebär ett högre vattenupptag. Senvuxet virke har inte lika 
hög andel vårved och därför högre densitet och lägre porositet än frodvuxet virke.  
 
Derome et al.10 har genom analys av celldimensioner radiellt och tangentiellt kommit 
fram till en uppsättning parametrar som kännetecknar vår- respektive sommarved. 
Dessa uppgifter används till att studera permeabiliteten inom årsringen. Man fann att 
cellväggens tjocklek i radiell riktning och lumens dimension i tangentiell riktning är 
unimodala – de har ett läge. I motsats är fördelning av dessa dimensioner bimodala i 
andra riktningar, vars lägen kan hänföras till vår- och sommarved. Genom att analysera 
dessa bimodala fördelningar kunde man sätta tröskelvärden för vår- och 
sommarvedstrakeidernas cellväggtjocklek och lumen-dimension. Detta menar 
författarna skulle kunna användas för att förutse fördelning av permeabilitet inom en 
årsring, men även cellporositet. 
 

Flöde i barrträ sker genom porer – små 
öppningar i intilliggande cellväggar. Man 
skiljer på enkla, halvenkla och gårdade 
ringporer (se figur 3). Enkla porpar förbinder 
två parenkymceller och halvenkla porpar 
förbinder parenkymceller och trakeider. 
Gårdade ringporer förbinder två trakeider, vilka 
utgör den viktigaste flödesvägen i barrträ. Två 
intilliggande porer överbryggas av ett tunt 
membran. På mitten av detta membran finns en 
tjockare del – torus. De ”strängar” som torus 
hålls på plats av kallas margo. På grund av 
tryckskillnader rör sig torus mellan de två 
poröppningarna. Om torus kommer tillräckligt 
nära en por kan denna täppas igen och 

Figur 2. Tvärsnitt av sommar- och vårved i granvirke.  
Källa: Wood Anatomy9. 
 

Figur 3. Öppen, gårdad ringpor (A), aspirerad, 
gårdad ringpor (B), halvenkel ringpor (C), enkel 
ringpor (D). Källa: Modifiering av Holmberg och 
Sandbergs11 figur. 



  
 

 

förhindra flödet5. Om torus fastnar i detta läge, vilket 
sker med inverkan av harts, säger man att poren 
aspirerat. Detta ger virket en försämrad permeabilitet, 
då flödet försämras avsevärt7. Margos densitet är högre 
i sommarved än vårved, vilket medför att 
sommarveden har lägre permeabilitet än vårved11. 
Andelen porer är dessutom något högre i vår- än 
sommarved7.  
 
Tillväxten sker som tidigare nämnt i i trädets kambium 
– ett parti levande celler som är beläget mellan barken 
och själva träet. I takt med att kronan breder ut sig ökar 
stammens diameter för att fungera stödjande. Lagring 
och transport av vätska och näring sker i stammens 
yttre så kallade splintved, där de yngsta vedcellerna är 
belägna5. I takt med att trädet åldras täpps cellerna till 
av harts och extraktivämnen och dör (aspirerar) – 
kärnved bildas. Denna process sker inifrån märgen och 
ut. Kärnvedsandels varierar mellan trä och bestånd, 
men inleds enligt Nylinder & Fryk6 efter 10-30 år hos 

gran och tall. På grund av kärnvedens lagrade extraktivämnen är denna mer 
motståndskraftig än splintveden. Då ingen transport av vätska sker i kärnveden är den 
torrare. Detta leder även till att torkning och vattenupptag tar längre tid gällande 
kärnved. De första 15-20 årsringarna som bildas – juvenilveden eller ungdomsveden – 
har något avvikande egenskaper i jämförelse med den mogna veden. Juvenilveden har 
bland annat högre fuktkvot och sämre hållfasthet.  
 
Densiteten ökar normalt sett med 
avstånd från märgen, medan 
årsringsbredden minskar. Dessa 
faktorer är högt värderade gällande 
hållfasthet – själva styrkan. Men hög 
densitet och täta årsringar tyder enligt 
föregående argument på splintved, 
vilket har sämre hållbarhet än kärnved4. 
Densiteten inom stammen varierar 
enligt figur 4. 
 
 
2.2 Kemisk sammansättning 
Barrveden består framförallt av 
kolhydraterna cellulosa, hemicellulosa 
och lignin. Även oorganiska föreningar 
och extraktivämnen ingår i 
sammansättningen.  
 
Mellan 40-45 % av barrved består av 
cellulosa, som utgör själva 
byggmaterialet i virke (se figur 5). 
Cellulosamolekylerna består av 
glukosenheter, som formar långa, 

Figur 4. Densitet i trädstammen (kg/m3). 
Källa: Svenskt Trä2c. 

Figur 5. A – vedceller. B – genomsnitt av vedceller med dess 
olika cellväggar. C – makrofibrill bestående av cellulosa (vit) 
och icke-cellulosamaterial (svart). D – mikrofibrill (vit) med 
icke-cellulosamaterial (svart). E – miceller som bildar 
mikrofibriller. F – fragment av micell.. G – fragment av 
cellulosamolekyl. Källa: Volfkovich et al.13. 



  
 

 

oförgrenade kedjor6. Dessa kedjor buntas samman och bildar miceller, vilka omges av 
bland annat hemicellulosa12. Micellerna bildar mikrofibriller, vars orientering skiljer sig 
mellan cellväggens olika lager. Detta resulterar i att virket krymper olika mycket i olika 
riktningar. Mikrofibrillerna bildar i sin tur makrofibriller13. Mikro- och makrofibrillerna 
består förutom cellulosa även av andra material, som hemicellulosa och lignin12. 
Hemicellulosa står för 20-28 % av veden och fungerar som lim i mikrofibrillerna8. I 
jämförelse med cellulosan har hemicellulosan kortare, förgrenade kedjor av 
glukosenheter. 27-30 % utgörs av lignin, som har en stärkande funktion. Detta gäller i 
synnerhet i torrt tillstånd. Extraktivämnena, som utgör 3-6 % av barrveden, skyddar 
träet mot angrepp från exempelvis svampar och insekter. Dessa ämnen omfattar 
exempelvis kåda och harts6. 
 
 
2.3 Vatten i trä och permeabilitet 
Enligt Dinwoodie5 finns vatten i virke i tre olika former – fritt, bundet och ånga. Det 
bundna vattnet binder till cellväggen genom vätebindningar. När cellväggarna bundit 
maximalt med vattenmolekyler förekommer vatten fritt i cellernas håligheter. Då 
cellväggen binder maximalt med vatten och inget fritt vatten finns i lumen kallas 
fibermättnadspunkten (FSP) och inträffar vid fuktkvot 27-30 %. Vid torkning ned till 
FSP påverkas inte virkets tryckstyrka, då endast det fria vattnet avlägsnas. Om virket 
däremot torkas under FSP och ned till 0 % fuktkvot tredubblas tryckstyrkan. I figur 6 
illustreras det fria vattnet i lumen av de svarta markeringarna i a och b. Vid c infinner 
sig FSP. När virket torkas under FSP krymper materialet, då cellväggens bundna vatten 
avges (d). Absolut torrt tillstånd presenteras av e. Cellstrukturen påverkar därför virkets 
mekaniska egenskaper, men även egenskaper som densitet och permeabilitet10

 

 

 
Flödet av vatten i virke sker genom bulkflöde eller diffusion. Bulkflöde sker mellan 
sammankopplade cellers lumen över fibermättnadspunkten – när vatten finns fritt i 
cellerna. Mängden bulkflöde beror på virkets permeabilitet. Diffusion sker både under 
och över fibermättnadspunkten, dels i form av vattenånga genom luften i cellers lumen, 
men även i form av bundet vatten inom cellväggarna.  
 
På grund av de olika flödesvägarna radiellt, longitudinellt och tangentiellt är 
permeabiliteten olika i olika riktningar. Störst är permeabiliteten longitudinellt (som är 
104 gånger så stor som den transversella), därefter radiellt och sist tangentiellt. 
Dinwoodie5 skriver även att permeabiliteten inte enbart beror på riktning, utan även 
varierar med träslag och fuktkvot samt skillnader mellan vår- och sommarved, 
respektive splint- och kärnved. Splintveden, vars porer ännu inte aspirerat, har högre 
permeabilitet än kärnveden. Cellerna i vårveden har i sin tur fler och större gårdade 
ringporer än sommarved, vilket ger vårveden högre permeabilitet. I torkat virke – där 

Figur 6. Två angränsande celler under torkning från fullständigt mättade till absolut torra. Källa: van Meel3. 



  
 

 

porerna aspirerat – kan däremot sommarveden ha likvärdig eller högre permeabilitet än 
vårveden, då sommarvedens grad av aspiration är lägre. Detta beror på sommarvedens 
tjockare cellväggar och mindre porer.  
 
Bergström och Blom4 har studerat skillnader i permeabilitet på kärn- och splintved hos 
gran. Angående absorptionen av flytande vatten fann de att denna sker snabbare i 
splintved är kärnved. Detta leder i sin tur till att splintved snabbare uppnår högre 
fuktkvot vid hög relativ luftfuktighet, vilket ger sämre prestanda.  
 
 
2.4 Färgsystem 
Det finns olika typer av färgsystem för trä. Dessa består av olika kombinationer av 
bindemedel, lösningsmedel och tillsatsmedel. Även pigment och fyllnadsmedel ingår i 
kulörta eller täckande färger. Dessa ingredienser beskrivs kortfattat nedan, varefter en 
kort fördjupning av respektive färgsystem aktuella för studien följer.  
 
2.4.1 Bindemedel  
Bindemedlet utgörs av långa molekylkedjor kallade polymerer14. Bindemedlet är den 
ingrediens som binder pigment och ger vidhäftning. Den avgör också ytbeläggningens 
sprickbildning och flagning samt utseende och applicerbarhet15. Några vanliga 
bindemedel är akrylat (latex), alkydolja och linolja, men även hybrider av dessa. Det är 
även valet av bindemedel som ger färgsystemet dess namn14. 
 
Alkyd, akrylat och linolja är några av de vanligaste bindemedlen. Alkyd består av 
syntetiska hartser och används både i lösningsmedelsburna och vattenburna färger. 
Även akrylat utgörs av syntetiska hartser – så kallade polymera material. Genom 
dispergering i vatten bildas en dispersion, som används som bindemedel. Detta 
resulterar i begreppet ”dispersionsfärg”. Linolja kallpressas ur linväxtens frön och kan 
vara antingen rå eller kokt. På grund av bindemedlets extremt små molekyler ger det bra 
fuktskydd, men har relativt lång torktid.  
 
2.4.2 Lösningsmedel 
Lösningsmedel tillsätts färgsystemet för att ”bära” färgen, varefter de försvinner vid 
torkning. Det är lösningsmedlet som löser bindemedlet, vilket möjliggör lättare 
applicering och bättre kontakt med ytan. Beroende på lösningsmedel delas färger in i 
lösningsmedelsburna, lösningsmedelsfattiga och vattenburna.  
 
2.4.3 Pigment 
Det är pigmenten som ger färgsystemet kulör och täckförmåga. Man skiljer på 
organiska och oorganiska pigment, vars kvalitet även skiljer sig. Oorganiska har en bra 
täckningsförmåga, men ger sämre kulörthet. De organiska pigmenten ger bättre resultat 
gällande dessa faktorer, men påverkar generellt sett även prisbilden till det högre. Den 
så kallade pigmentvolymkoncentrationen (PVK) – koncentrationen av pigment i 
färgsystemet – påverkar färgens UV-skydd och egenskaper. Detta resulterar i täckande, 
laserande eller opigmenterade färgskikt. Ett opigmenterat färgskikt (klarlack) har total 
avsaknad av pigment. Ju högre koncentration av pigment, desto lägre genomsläpplighet 
av UV-strålar14. 
 



  
 

 

2.4.4 Tillsatsmedel 
Genom diverse tillsatsämnen kan färgsystemets egenskaper påverkas ytterligare. Dessa 
kan inverka på exempelvis täckförmåga, skinnbildning och torkförlopp. Fungicider och 
UV-absorberande medel är andra förslag.  
 
2.4.5 Färgsystem på trä 
Alkydoljefärg, akrylatfärg och linoljefärg lämpar sig enligt Svenskt Trä16 för 
utomhusbruk i form av exempelvis fasader, staket och grindar. De tre färgsystemen är 
likvärdiga gällande fuktskydd, UV-skydd och mekaniskt skydd.  
 
Enligt CEN17 ska färgsystemet appliceras enligt tillverkarens anvisningar. Grüll et al.1, 
som studerat fuktförhållanden hos bestrukna träpaneler, menar att fuktskyddet ökar med 
filmens tjocklek. Detta kan däremot ge negativa konsekvenser om fukt väl trängt in i 
virket, då det avges väldigt långsamt.  
 
van Meel3 har genom kärnmagnetisk resonans studerat beläggningars inverkan på 
fuktabsorption hos lövträd (mörkröd meranti), tall, gran och acetylerad tall under 24 
timmar. De färgsystem som studerades var en vattenburen, icke-filmbildande 
alkydemulsionbets, en filmbildande, vattenburen akrylatbeläggning och en 
filmbildande, lösningsmedelsburen alkydbeläggning. Försöket visade att vattenupptag 
hos granvirke minskar mer med akrylatbeläggning än med alkyd. Detta beror enligt van 
Meel på torkningen av virket innan appliceringen, vilket gör att virket aspirerar. 
Akrylatbeläggning fixerar därefter porerna på ytan av träet, vilket gör att vatten inte tar 
sig in i virket. Vattnet tar sig inte förbi de förseglade porerna, utan den enda fukt som 
kan komma in är avdunstning av den fukt som själva beläggning binder. Detta reducerar 
vattenupptaget kraftigt för kombinationen gran – akrylat. Gällande alkydbeläggning 
fann van Meel att fuktabsorptionen hämmas och att beläggningen i sig inte absorberar 
vatten för något av de testade träslagen. Medan alkydbeläggningen bildar en effektiv 
barriär mot fukt på samtliga träslag genom försegling av märgstrålar, påverkar 
akrylatbeläggningen däremot absorptionen av fukt olika på olika träslag. Gällande just 
gran hämmades absorptionen nästan helt genom cellväggar, lumen och märgstrålar. van 
Meel menar att ett färgsystems permeabilitet beror på kombinationen av både 
beläggning och trä. Ett färgsystems genomsläpplighet av fukt kan därför inte 
generaliseras, då det påverkar olika virkes fuktupptag på olika sätt.  
 
Blom och Bergström4 utförde vattenabsorptionstester enligt EN 927-5 på gran, men 
modifierade standarden genom att enbart studera obestruket virke. Inget samband 
mellan permeabilitet av flytande vatten och densitet kunde noteras. Den faktor man 
istället kunde koppla till skillnader i permeabilitet var splint-/kärnved.  
 
Även Sivertsen och Flæte18 tillämpade EN 927-5, men modifierade den med förlängd 
exponeringstid på 18 veckor, när de studerade vattenabsorption i bestrukna paneler av 
gran. Färgerna som studerades var lösningsmedelsburen och vattenburen beläggning 
samt vattenburen beläggning med lösningsmedelsburen grundfärg. Det framgick att en 
viss trätyp gav effekt först efter fyra veckors exponering för vatten. Detta innebär enligt 
Siversten och Flæte att exponeringstiden angiven i standarden inte är tillräcklig för att 
påvisa några skillnader i granvedens egenskaper i förhållande till permeabilitet. Denna 
är snarare utformad för att utvärdera färgsystem än vedtyper. Genom att studera både 
fuktkvotförändringar och absorberad mängd vatten kunde man förstå skillnader mellan 
olika vedtyper.  
 



  
 

 

När prover med lösningsmedelsburen beläggning studerades visade det sig att gran med 
hög och låg densitet absorberade liknande mängder vatten under de första 400 timmarna 
(ca 17 dagar). Därefter absorberade prover med smala årsringar (senvuxet) i snabbare 
takt än prover med breda (frodvuxet) och skillnaden i MWA ökade med tiden. 
Vattenupptaget fick prover med låg densitet att öka mer i fuktkvot och snabbare nådde 
värden nära FSP. Detta ledde till att högdensitetsprover tog upp mer vatten i det långa 
loppet. Enligt Svenskt Trä2c absorberar däremot prover med hög densitet mindre vatten 
och gör detta långsammare än trä med lägre densitet.  
 
  



  
 

 

 
3 Material och metod 
 
3.1 Material 
Följande material användes vid laborationen för densitetsbedömning: 
Träprover (hyvlade, fria från tidigare applicerade färgsystem) 
Sandpapper 
Våg  
Bägare fylld med medium (kallt vatten) 
Anordning för nedsänkning 
Ugn (103 °C) 
 
3.2 Metod 
Den litterära delen av rapporten baseras på vetenskapliga artiklar, böcker och 
webbsidor. Den laborativa delen som utförs i samband med denna rapport var 
densitetsbestämningen, vilken utförligare presenteras i 2.2.1 nedan. Under 2.2.2 följer 
en kortfattad beskrivning av Europastandarden EN 927-5, som tillämpats vid 
bestämning av permeabilitet i projektet Above ground durability for surface treated 
spruce. I projektet tillämpades även förlängd exponeringstid på 
totalt 18 veckor.  
 
Proverna kodades med tre versala bokstäver utefter egenskaper 
enligt figur 7. Den första står för frod-/senvuxenhet (F/S), den andra 
för kärn- eller splintved (K/S) och den tredje anger applicering av 
alkyd (A), akrylat (B) eller linolja (E), alternativt referens omålad 
(X).  
 
3.2.1 Deplacementmetoden – bestämning av densitet  
Inför densitetsbedömningen sågades provbitar från respektive planka till mindre prover 
(ca 5×4×1 cm). Dessa hyvlades rena från färgsystem. Eventuella stickor och 
spretigheter som uppstått i samband med sågningen avlägsnades med sandpapper. 
Notering av provbitarnas respektive massa skedde i klimatrum (20 °C och RH 65 %). 
Efter torkning i 103°C till absolut torrt tillstånd (ca 12 timmar) noterades provbitarnas 
torrmassa. Densitetsbestämning gjordes därefter med tillämpning av 
deplacementmetoden enligt figur 8. Metoden baseras på Arkimedes princip:  
 
En kropp som är helt eller delvis nedsänkt i en vätska påverkas av vätskan med en 
uppåtriktad kraft, vilken till sitt belopp är lika med den undanträngda vätskans tyngd.  
 
Genom att sänka ned provkroppen i ett 
medium och mäta det undanträngda 
mediets massa kan kroppens volym 
beräknas enligt formel 1. När 
provkroppens massa och volym är 
bestämda går torr-densiteten att beräkna 
enligt formel 219.   

Fritt hängande  
provkropp i 
vatten 

Våg 

Figur 8. Bedömning av volym med deplacementmetoden. 
Källa: egen. 
 

F S A 
 
                Färgsystem 
       Kärn-/splintved 
Frod-/senvuxenhet 
Kodning 

Figur 7. Kodning av prover. 



  
 

 

 
3.2.2 EN 927-5 – bedömning av permeabilitet  
Genom att mäta vattenabsorptionen hos bestrukna träpaneler kan man bedöma 
permeabilitet av flytande vatten hos bestrykningssystem på exteriört trä. Enligt denna 
standard uttrycks resultatet i absorberad massa vatten (g) per m2 under 72 timmar.  
 
Provmaterialet ska bestå av kvist- och knaggfritt granvirke, med en densitet mellan 0,4-
0,5 g/cm3 vid jämviktsfuktkvot 12 %. Innan uppsågning till provbitar konditioneras 
virket vid (20 ± 2) °C och RH (65 ± 5) %. Provbitar som ska beläggas med färgsystem 
sågas till ett mått av (340 ± 2) mm × (70 ± 2) mm × (20 ± 2) mm. Obestrukna 
referensprover sågas till (150 ± 2) mm × (70 ± 2) mm × (20 ± 2) mm. Efter 
konditionering till stabil massa väljs tre av de längre provbitarna för färgsystem ut och 
fem av de kortare för referensprover. Därefter bestyrks de längre med det färgsystem 
som ska undersökas. Detta görs enligt tillverkarens instruktioner. Proverna utsattes inte 
för något väderslitage, utan förbereddes för absorptionstestet direkt efter att färgen 
torkat. Två 150 mm långa provbitar kapas från båda ändar från samtliga bestrukna 
provbitar. Utav sex provbitar som ges väljs fem ut för vattenabsorptionstest. Alla sidor 
utom testytan förseglas med två lager fukttät beläggning. Samtliga prover konditioneras 
sedan i klimatrum ((20 ± 2) °C och RH (65 ± 5) %) i cirka 28 dagar tills massan 
stabiliserats.  
 
Hela absorptionstestet utförs vid (20 ± 2) °C och RH på (65 ± 5) %. Inledningsvis 
noteras provbitarnas respektive massa. Proverna placeras sedan i vattenbad med testytan 
nedåt i 72 timmar. Massa noteras löpande. Vattenabsorptionen per kvadratmeter och tid 
beräknas enligt formel 3. Medelvärdet för varje uppsättning (fem prover) beräknas för 
referensprover och för bestrukna prover17.  
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Formel 3. Formel för beräkning av absorberad massa vatten. 
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Formel 1. Beräkning av provkroppens volym. 
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Formel 2. Beräkning av provkroppens torrdensitet. 

 

 
där 
 
!"#! = !"##"!!"#$%"&%!'!!
 !"##$%!!"#!!"#$%&'!!!!(!/!!)!
!! = !"#$!!"#!!"#$%&'!!0!(!)!
!! = !"#$!!"#!!"#$%&'!!!!(!)!
! = !"#$%&'()*!!"#!!(!!) 
 

 
där 
 
!!"ä    = träprovets volym, torr (cm3) 
!!!! = massa, undanträngt vatten (g) 
!!!!  = densitet, vatten (g/cm3) 
 = 0,997 g/cm3 vid 20 °C 
!!"ä  = torrdensitet, trä (g/cm3) 
!!"ä  = torrvikt, trä (g)!

 



  
 

 

4 Resultat 
 
4.1 Densitet 
Densitetbestämningarna påvisade att de senvuxna bitarna hade högre densitet än de 
frodvuxna enligt figur 9. Utav de senvuxna proverna uppmättes splintveden ha högre 
densitet än kärnveden. Även gällande de frodvuxna proverna hade splintved generellt 
sett högre densitet än frodvuxen kärnved. Mätvärdena bifogas i appendix.  
 

 
Figur 9. Resultat från densitetsbestämningarna. Provernas kodning finns beskrivna under 3.2. 
 
 
4.2 MWA på 72 h 
Under de första 72 timmarna absorberar de fyra obestrukna träproverna mest vatten och 
gör även detta i snabbast takt enligt figur 10. Av de övriga proverna är senvuxen 
kärnved bestruken med linolja den som absorberar mest vatten i snabbast takt. 
Frodvuxna prover med linolja samt alkydproverna absorberar minst vatten under 
exponeringstiden 72 timmar.  
 

 
Figur 10. MWA för samtliga prover under 72 timmars exponering i vattenbad. Provernas kodning finns beskrivna under 3.2. 
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4.3 MWA på 18 veckor 
Vid exponeringstid förlängd till 18 veckor ligger de obestrukna proverna fortfarande 
högst i MWA enligt figur 11. 
 

 
Figur 11. MWA för samtliga prover under den förlängda exponeringstiden 3024 timmar (18 veckor). Provernas kodning finns 
beskrivna under 3.2. 
 
 
Om man enbart studerar proverna bestrukna med färgsystem i figur 12, framgår det att 
frodvuxen kärnveden bestruken med linolja fortfarande är den kombination som 
absorberar minst vatten. Därefter följer linolja i kombination med frodvuxen splint. 
Alkyd och därefter akrylat på senvuxen kärnved absorberade mest vatten, följt av alkyd 
på frodvuxen kärnved.  
 

 
Figur 12. MWA enbart för prover applicerade med färgsystem under förlängd exponeringstid. Provernas kodning finns beskrivna 
under 3.2. 
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4.4 MWA och densitet 
Nedan presenteras absorptionen för respektive vedtyp uppdelat på diverse färgsystem 
och förhålls till densitet. Diagram över de första 72 timmarna presenteras i appendix. 
 
4.4.1 Omålad referens 
Utan inverkan av färgsystem absorberade senvuxen kärnved – vedtypen med näst högst 
densitet – minst genom hela försöket enligt figur 13. Övriga prover absorberade 
förhållandevis mer likvärdigt under de första 72 timmarna. Vid förlängt vattenbad 
absorberade frodvuxen splint mest, följd av frodvuxen kärnved – proverna med lägst 
densitet inbördes.  
 

 
Figur 13. MWA hos omålade referensprover under 18 veckor i vattenbad, där d anger densitet (kg/m3). Provernas kodning finns 
beskrivna under 3.2. 
 
4.4.2 Alkyd  
Med alkydbeläggning absorberade frodvuxen kärnved mest på 72 timmar, medan övriga 
var mer likvärdiga i absorption. Frodvuxen kärnved har näst högst densitet. Vid 
förlängd exponering i vattenbad absorberade senvuxen kärnved absolut mest, följd av 
frodvuxen kärnved (se figur 14). Senvuxen splint, som har högst densitet inbördes, 
absorberade minst.  
 

 
Figur 14. MWA hos alkydprover under 18 veckor i vattenbad, där d anger densitet (kg/m3). Provernas kodning finns beskrivna 
under 3.2. 
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4.4.3 Akrylat 
Med akrylatbeläggning sker absorptionen relativt likvärdig för samtliga vedtyper de 
första 14 dagarna, varefter senvuxen kärnved (högst densitet inbördes) avviker mest 
enligt figur 15. Denna har efter 18 veckor högst MWA.  
 

 
Figur 15. MWA hos akrylatprover under 18 veckor i vattenbad, där d anger densitet (kg/m3). Provernas kodning finns beskrivna 
under 3.2. 
 
4.4.4 Linolja 
Linoljan är det färgsystem som ger störst skillnad mellan vedtyperna i starten. 
Högdensitetsprovet senvuxen kärnved skiljer sig markant från övriga gällande MWA. 
Frodvuxen kärnved, som har lägst densitet bland linoljeproverna, har även lägst 
vattenabsorption genom hela försöket (figur 16).  
 

 
Figur 16. MWA hos linoljeprover under 18 veckor i vattenbad, där d anger densitet (kg/m3). Provernas kodning finns beskrivna 
under 3.2. 
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5 Diskussion och slutsats 
 
5.1 Diskussion  
5.1.1 Teori 
Resultaten från densitetsbestämningarna stämde bra överens med teoriavsnittet: 
senvuxenhet innebär högre densitet, medan frodvuxet har lägre. Inom både senvuxna 
och frodvuxna prover hade splintveden högst densitet inbördes, vilket också stämmer 
överens med teorin. Eftersom provernas densitet skulle sammankopplas med 
vattenabsorptionen var det viktigt att de var representativa för sin vedtyp. Genom att 
kontrollera densitet för proverna kunde eventuella avvikande resultat även kunna 
härledas till huruvida det provet hade en avvikande densitet för sin kategori.  
 
Enligt Svenskt Trä2c har ved med hög densitet lägre och långsammare 
upptagningsförmåga av vatten än ved med lägre densitet. Eftersom densiteten ökar med 
avstånd från märgen4 skulle detta betyda att splintved har lägre och långsammare 
absorptionsförmåga än kärnved. Enligt ovanstående argument skulle då permeabiliteten 
vara lägst i splinten och därav högre i kärnveden. Med tanke på högre andel aspirerade 
porer i kärnveden låter detta mindre rimligt. Även permeabilitetsbedömningarna antyder 
att detta inte är fallet. Efter 72 h i vattenbad hade både frod- och senvuxen splint 
absorberat mer vatten än de båda kärnvedsproverna. Efter 18 veckor hade frodvuxen 
splint följt av frodvuxen kärnved högst MWA. Denna åsikt kan också förstärkas av 
bland andra Bergström och Bloms4 konstaterande att absorptionen av flytande vatten 
sker snabbare i splintved är kärnved.  
 
5.1.2 Material och metod 
Utefter EN 927-5 skulle proverna ha densitet mellan 400-500 kg/m3. Några av de 
aktuella proverna översteg dock 500 kg/m3. Om densitetsbedömningarna hade gjorts 
tidigare hade dessa prover kunnat sorteras bort. Å andra sidan är en stor del av syftet att 
relatera vattenabsorption till densitet, varför ett stort intervall av olika värden gällande 
densitet ger tydligare resultat. Om man istället medvetet valt prover med lägre densitet 
för att hamna inom metodens intervall för godtyckliga värden, hade dessa inte varit 
representativa för vedtypen, utan snarare gett missvisande resultat. Att ha i åtanke är att 
standarden trots allt är utformad för utvärdering av färgsystem.  
 
De olika färgsystemen hade redan valts när mitt arbete påbörjades. Färgerna är däremot 
väl valda då de är de vanligaste, mest grundläggande typerna av bindemedel. Att studera 
hybrider av dessa hade varit en intressant fortsättning på studierna, för att se hur dessa 
kan uttrycka sig i kombination med olika vedtyper.  
 
Valet av deplacementmetoden som densitetsbedömning gjordes på grund av dess 
noggranna uppskattning av provernas volym. Ett annat tillvägagångssätt hade varit att 
bestämma volym med hjälp av provernas fysiska mått. Med tanke på att trä inte är 
homogent i sin utformning hade denna mätning tänkas ge mindre exakta värden. 
Felkällor med deplacementmetoden kan vara luftbubblor som kan bildas på materialets 
yta vid nedsänkning i vattnet, vilket kan generera högre volym. En annan relativt stor 
felkälla är avläsningen vid nedsänkningen, då det torra materialet snabbt suger åt sig av 
det omgivande vattnet. Min förhoppning är att jag minimerat denna felkälla genom 
snabb avläsning samt att samtliga nedsänkningar utförts i följd. Detta ger ett 
rutinmässigt arbetssätt, där proverna behandlas mer likvärdigt.  
 



  
 

 

Potentiella felkällor är som alltid vid dessa typer av undersökningar den mänskliga 
faktorn – exempelvis felskrivningar av mätvärden eller långsam avläsning vid 
volymbestämning. Även materialet kan ha defekter som inte är synliga, som kan 
generera missvisande resultat. Detta har försökts förebyggas genom noggrant arbetssätt. 
 
För att förbättra studien och resultatens trovärdighet hade en statistisk undersökning 
kunnat göras, där man exempelvis studerat standardavvikelse.  
 
5.1.3 Resultat 
För samtliga förlängda exponeringsförsök på prover belagda med färgsystem har 
senvuxen kärnved högst MWA inbördes. Senvuxen kärnved är den vedtyp som – 
bortsett från senvuxen splint – har högst densitet. Omålad hade den dock lägst MWA, 
där istället frodvuxen splint (näst lägst densitet inbördes) absorberade mest. Detta 
indikerar att en hög densitet i kombination med färgsystem skulle kunna innebära en 
hög permeabilitet, men att detta inte gäller för obestruken ved.  
 
Senvuxen splint i sin tur, som har högst uppmätt densitet av vedtyperna och enbart 
studerades omålad och bestruken med alkyd, hade efter de 18 veckorna lägst absorption 
av alkydproverna. Detta antyder att hög densitet i kombination med färgsystem inte 
nödvändigtvis innebär hög permeabilitet. Bland omålade referenser absorberade 
senvuxen splint (högst densitet) mest bland proverna under 72 timmar, men näst minst 
under den förlängda exponeringen i vattenbad. Även detta tyder på att densiteten inte 
heller kan relateras till en hög absorptionsförmåga för obestruken ved.  
 
Det hade varit intressant att studera permeabiliteten för senvuxen splint (högst densitet 
av alla vedtyper) för samtliga färgsystem. Om senvuxen splint inte testats alls hade 
senvuxen kärna varit typen med högst densitet gällande alla färgsystem. Eftersom denna 
hade högst absorption bland alla bestrukna prover hade det varit lättare att anta att hög 
densitet i kombination med färgsystem ger hög vattenabsorption. Senvuxen splint hade 
som tidigare nämnt näst lägst MWA av alkydproverna, vilket talar mot att hög densitet 
betyder hög vattenabsorption. Å andra sidan kanske det var just i kombination med 
alkyd som absorptionen blev låg för denna vedtyp? Enligt van Meel3 skapar 
alkydbeläggning en effektiv barriär mot fukt på alla träslag. Huruvida den lämpar sig på 
olika typer av vedegenskaper nämns däremot inte.  
 
Senvuxen kärna har som tidigare nämnt högst absorption inom respektive färgsystem, 
men har obestruken låg permeabilitet. En förklaring relaterar till andelen sommarved. 
Enligt Dinwoodie5 kan aspirerad sommarved ha högre/likvärdig permeabilitet som 
vårved, då sommarvedens grad av aspiration är lägre. Detta skulle kunna förklara varför 
kärnved med hög andel sommarved – det vill säga senvuxen kärnved – har hög 
absorption för de bestrukna proverna. Detta förklara däremot inte varför absorptionen är 
så låg obestruken. En annan förklaring kan vara att senvuxen kärna på grund av sin låga 
absorption obestruken därav absorberar mindre färgsystem vid appliceringen. Om 
färgsystemet inte tränger in i virket skulle detta också kunna innebära sämre skydd mot 
fukt. 
 
Obestrukna har de båda frodvuxna typerna högst absorption. Splintved har högre 
permeabilitet än kärnved inom respektive tillväxttakt. Frod- och senvuxenhet tycks 
därav ha störst betydelse gällande permeabilitet hos obestruket virke, men kärn-
/splintved påverkar också. Gällande bestruket virke absorberar samtliga senvuxna 
kärnvedsprover mest inom respektive färgsystem. För bestrukna prover tycks därför 



  
 

 

kombinationen av tillväxttakt och närvaron av kärn-/splintved ha en avgörande roll 
gällande vattenabsorptionen.  
  
Enligt van Meel3 var vattenabsorptionen kraftigt reducerad för kombinationen akrylat-
gran. I laborationen skiljer dessa sig däremot inte mycket från alkydproverna. Linoljan 
är istället det färgsystem vars prover ligger lägst i MWA. Den kombination som 
absorberar minst vatten, både under standardens och den förlängda exponeringstiden i 
vattenbad, var frodvuxen kärnved bestruken med linolja. Denna kombination höll 
dessutom lägst MWA under hela försöket. Vad beror då detta på? Enligt Svenskt Trä16 
ger linolja ett högt fuktskydd, som beror på små molekyler. Man kan tänka att de små 
molekylerna har en god förmåga att tränga in i och på så sätt mätta virket. Detta 
stämmer också överens med den långa torktiden.  
 
Gällande MWA med hänsyn till de olika exponeringstiderna i vattenbad hade endast 
linoljeproverna samma fördelning inbördes vid 18 veckor som antytts vid 72 timmar. 
Detta stämmer överens med Sivertsen & Flætes18 konstaterande att exponeringstiden i 
vattenbad som anges i standarden inte är tillräcklig för att påvisa några skillnader 
mellan granvedens egenskaper och permeabilitet. Standarden lämpas snarare för 
utvärdering av enbart färgsystem. Särskilt intressant blir skillnaden mellan de olika 
exponeringstiderna om man studerar alkydproverna. Under de första 72 timmarna 
absorberar dessa prover generellt sett mindre vatten i förhållande till övriga. Efter 18 
veckor tillhör alkydproverna däremot de prover som absorberat mest vatten. En fråga 
som då väcks är om 72 timmar räcker för utvärdering av färgsystem, då samtliga 
träprover ökar markant i absorption efter detta tidsspann?  
 
Kurvan för alkyd-senvuxen splintved i figur 12 avviker från övriga genom att nå en 
topp runt 91 dagar, varefter den ser ut att stabiliseras. Avvikelsen skulle kunna bero på 
felaktiga mätvärden, men kan annars förklaras av att materialet blivit mättat – det kan 
inte binda mer fukt, varefter en jämnvikt infinner sig.  
 
Det finns många sätt att fortsätta studierna beroende på vad man vill fokusera på. En sak 
som hade varit av intresse i denna rapport hade varit att även studera årsringsbredden 
för proverna. Eftersom obestrukna, frodvuxna prover generellt sett hade högre 
absorption än senvuxna kan man gissa att det går att dra paralleller mellan absorption 
och årsringsbredd: ju högre andel vårved, desto högre absorption. Går det utefter dessa 
faktorer detektera skillnader mellan kärn- och splintved? Att studera ytterligare 
färgsystem och även applicering på senvuxen splint är andra uppföljningar som nämnts 
tidigare. Att undersöka avgivningen av det absorberade vattnet hade också varit av 
intresse, då Grüll et al.1 påpekar att en för tjock färgfilm har en förmåga att behålla fukt 
i virket. Vid en sådan studie hade även färgfilmer med olika tjocklekar kunnat studeras. 
Att göra en liknande studie i en skog i norra Sverige och jämföra med denna studie hade 
också varit intressant.  
 
Forskningsprojektets hypoteser stämmer överens med studiens resultat, främst gällande 
de två senare hypoteserna: bestrukna vedens egenskaper påverkar vattenabsorption (ii) 
och skillnader mellan kärn- och splintved är den viktigaste faktorn för upptag av 
flytande vatten (iii). Studien antyder dessutom att virkets tillväxttakt påverkar 
permeabiliteten. Studien tyder även på att gran skulle kunna få bättre status gällande 
hållbarhet (i), även om granvirkets aktuella status inte diskuteras.  
  



  
 

 

5.2 Slutsats 
Studien tyder på att granvirkets fysikaliska egenskaper har betydande roll för 
vattenabsorption vid applicering med färgsystem. Inga indikationer på att hög densitet 
innebär hög permeabilitet har påvisats, varken på bestruket eller obestruket virke. 
Permeabiliteten tycks snarare bero på egenskaperna frod- och senvuxenhet samt splint- 
och kärnved, där frodvuxen splintved har högst absorption obestruken och senvuxen 
kärnved har högst absorption bestruken. Linolja var det färgsystem som gav lägst 
vattenabsorption, främst på frodvuxen kärnved. Denna kombination behöll också lägst 
absorption genom hela försöket.  
 
Ett mönster som går att urskilja är att senvuxen kärnved – som obestruken absorberar 
minst – absorberar mest inbördes i kombination med samtliga färgsystem. Detta kan 
tänkas förklaras av att inträngningen av själva färgsystem är lägre, på grund av den låga 
permeabiliteten obestruken.  
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7. Appendix 
Mätvärden 
Kod 
 

Prov 
(nr)  

Vikt, klimat-
rum (g) 

Torrvikt  
(g) 

Vikt H20 
 (g) 

Fuktkvot 
(%) 

Densitet 
(kg/m3) 

FSA1 1 15,76 13,80 42,61 14,20 322,90 
FSA2 2 16,09 14,05 41,28 14,52 339,34 
FSA3 3 17,37 15,19 44,68 14,35 338,95 
FSA4 4 16,51 14,45 42,67 14,26 337,63 
FSA5 5 15,84 13,81 42,45 14,70 324,35 
FKA1 6 15,89 13,86 42,40 14,65 325,91 
FKA2 7 17,95 15,66 44,97 14,62 347,19 
FKA3 8 17,24 15,05 41,39 14,55 362,52 
FKA4 9 18,36 16,04 44,71 14,46 357,68 
FKA5 10 15,55 13,57 43,08 14,59 314,05 
SSA1 11 23,84 20,81 42,25 14,56 491,07 
SSA2 12 26,34 23,01 40,80 14,47 562,28 
SSA3 13 24,35 21,22 40,90 14,75 517,27 
SSA4 14 22,93 20,09 40,54 14,14 494,07 
SSA5 15 23,45 20,45 42,42 14,67 480,64 
SKA1 16 23,54 20,56 41,68 14,49 491,80 
SKA2 17 23,80 20,78 42,31 14,53 489,66 
SKA3 18 25,45 22,24 43,55 14,43 509,15 
SKA4 19 23,24 20,33 43,17 14,31 469,52 
SKA5 20 23,40 20,45 41,90 14,43 486,60 
FSB1 21 18,12 15,88 38,49 14,11 411,34 
FSB2 22 16,77 14,61 41,69 14,78 349,39 
FSB3 23 18,46 16,22 41,91 13,81 385,86 
FSB4 24 17,17 15,03 43,02 14,24 348,32 
FSB5 25 16,94 14,81 41,78 14,38 353,41 
FKB1 26 17,09 14,94 44,15 14,39 337,38 
FKB2 27 17,21 14,98 46,50 14,89 321,18 
FKB3 28 16,43 14,33 43,55 14,65 328,06 
FKB4 29 15,48 13,52 43,95 14,50 306,70 
FKB5 30 16,13 14,11 41,57 14,32 338,41 
SKB1 31 21,33 18,66 40,07 14,31 464,29 
SKB2 32 22,69 19,87 41,48 14,19 477,59 
SKB3 33 22,29 19,46 42,60 14,54 455,44 
SKB4 34 22,43 19,59 41,78 14,50 467,48 
SKB5 35 22,33 19,54 42,52 14,28 458,17 
FSE1 36 14,71 12,85 36,51 14,47 350,90 
FSE2 37 17,85 15,62 43,25 14,28 360,07 
FSE3 38 18,19 15,9 43,76 14,40 362,26 
FSE4 39 15,86 13,88 39,34 14,27 351,76 
FSE5 40 17,09 14,95 44,30 14,31 336,46 
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Kod 
 

Prov 
(nr)  

Vikt, klimat-
rum (g) 

Torrvikt  
(g) 

Vikt H20  
(g) 

Fuktkvot 
(%) 

Densitet 
(kg/m3) 

FKE1 41 15,76 13,79 43,58 14,29 315,48 
FKE2 42 15,64 13,65 42,35 14,58 321,35 
FKE3 43 15,62 13,62 43,69 14,68 310,81 
FKE4 44 16,33 14,24 46,58 14,68 304,79 
FKE5 45 15,77 13,76 43,91 14,61 312,43 
SKE1 46 22,45 19,66 42,26 14,19 463,82 
SKE2 47 23,33 20,38 42,63 14,47 476,63 
SKE3 48 21,91 19,19 41,47 14,17 461,36 
SKE4 49 22,38 19,61 42,20 14,13 463,30 
SKE5 50 21,54 18,86 43,14 14,21 435,87 
FSX1 51 16,09 14,12 41,98 13,95 335,34 
FSX2 52 18,58 16,32 41,11 13,85 395,79 
FSX3 53 16,39 14,33 43,08 14,38 331,64 
FSX4 54 16,60 14,56 41,38 14,01 350,81 
FSX5 55 14,61 12,81 38,95 14,05 327,90 
FKX1 56 13,99 12,24 39,72 14,30 307,23 
FKX2 57 18,07 15,82 45,33 14,22 347,95 
FKX3 58 17,69 15,52 46,44 13,98 333,19 
FKX4 59 15,76 13,79 45,40 14,29 302,83 
FKX5 60 15,81 13,82 43,48 14,40 316,89 
SSX1 61 22,71 19,94 40,07 13,89 496,14 
SSX2 62 23,49 20,59 41,50 14,08 494,66 
SSX3 63 22,12 19,40 33,40 14,02 579,10 
SSX4 64 24,20 21,19 41,45 14,20 509,68 
SSX5 65 22,49 19,74 40,90 13,93 481,19 
SKX1 66 20,76 18,21 41,76 14,00 434,76 
SKX2 67 22,32 19,59 41,32 13,94 472,68 
SKX3 68 22,39 19,63 37,54 14,06 521,34 
SKX4 69 22,72 19,92 41,83 14,06 474,78 
SKX5 70 23,03 20,17 38,23 14,18 526,01 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Diagram – 72 timmars absorption 
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