Untersuchung über die Wirksamkeit hinterschnittener Holzbekleidungen
bei Spritzwasserbelastung (E-98/22)

Übersetzung eines Forschungsberichtes von TRÄTEK, Stockholm, "Upptagning av Vatten i paneländer" (Dezember 1990).

Ausqanqslaqe/Ziel:
Die untere Ausbildung der Fassadenpaneele als Abtropfkante ist ein wichtiges Detail im konstruktiven Holzschutz. Unbehandeltes Hirnholz nimmt wegen der angeschnittenen Kapillaren schnell
Wasser auf, so daß die Holzfeuchte schnell einen schadensträchtigen Bereich erreichen kann. Vor
allem bei stehenden Paneelen, wo die Endflächen den Abschluß nach unten bilden, ist es wesentlich, daß das möglichst wenig Feuchtigkeit von den Hirnholzenden der Paneele aufgenommen
wird.
In Empfehlungen und Vorschriften wird häufig angegeben, daß die Unterkanten hinterschnitten also abgeschrägt - werden soll. Als Neigung wird oft 1:2 empfohlen. Da vermehrt Feuchteschäden
an den Unterkanten von Holzfassaden auftreten und die Hinterschneidung zusätzlichen Arbeitsaufwand bedeutet, wurde gefordert, die Feuchteaufnahme des Hirnholzes bei hinterschnittenen Fassadenpaneelen zu untersuchen.
Ziel des Vorhabens ist zu zeigen, welchen Einfluß eine Hinterschneidung bei unbehandelten und
behandelten Paneelenden auf die Feuchteaufnahme des Hirnholzes hat.

Versuchsdurchführunq und Ergebnisse
Wasseraufnahme von Holz
Trockenes Holz hat eine geringe Oberflächenenergie und ist von seinem grundsätzlichen Charakter wasserabweisend. Die Oberflächenenergie steigt bei Feuchteaufnahme etwa bis zum Fasersättigungspunkt und bleibt dann konstant. Dies bedeutet, daß feuchtes Holz mehr Wasser aufnimmt als trocknes Holz. Die Alterung einer Holzoberfläche verringert ebenfalls die Oberflächenenergie und damit das Wasseraufnahmepotential. Dieses ist des weiteren von folgenden Mechanismen abhängig:
•

der Durchlässigkeit der Oberfläche

•

der Wasser- oder Feuchtezufuhrmenge

•

dem Feuchtigkeitsgrad der Zellwände

•

der Porenaspiration.

Kernholz nimmt wesentlich weniger Wasser auf als Splintholz.

Versuchsdurchführung
Das Probematerial wurde aus verschiedenen splitter- und weitgehend astfreien Paneelen aus
Fichte und Kieferkernholz bzw. Kiefersplintholz entnommen. Der Querschnitt der 50 cm langen
Paneelen betrug 21 x 93 mm, die Dichte wurde durch Berechnungen, ausgehend von Gewicht und
berechneten Volumen bestimmt. Die Versuchskörper wurden auf eine Feuchtigkeitsquote von
12% getrocknet. Danach wurden die vier Seitenflächen zweimal durch Streichen mit einer AlkydLackfarbe behandelt.

Jeder Versuchsdurchgang beinhaltete sechs Probestücke - je zwei einer Hinterschneidungsvariante - die in einer Reihe aufgehängt waren. Die oberen Enden der Probestücke wurden mit einer
Silikonfugenmasse versiegelt. Die Versuchskörper wurden in den verschiedenen Holzarten mit 0°,
27° und 45° Neigung variiert und mit folgender Oberflächenbehandlungen versehen:
•

unbehandelt

• Akrylat-Latexfarbe, wenig wasserabweisend
•

Falunrot mit 8% Leinölzusatz, wasserabweisend

• Alkyd-Lackfarbe, wasserdicht
Für die Aufhängung in der Versuchsanordnung wurden die Proben mit zwei Schraubhaken versehen. Oberhalb der Probestücke wurde auf ein überkragendes Dach mit einer Düse ein definierter
flacher Wasserstrahl gespritzt. Das Wasser verteilte sich gleichmäßig die Außenseite der Probestücke. Eine Anordnung verhinderte, daß das Wasser die oberen Hirnholzenden und die Rückseite der Probestücke benetzte. In Vorversuchen wurden Paneelenden vier Stunden getaucht und
berieselt. Die Wasseraufnahme war praktisch gleich hoch. Weitere Versuche zeigten, daß das
Versuchsresultat nicht deutlich von der zugeführten Menge an Wasser, die zwischen 0,1 und 2
Liter/Minute variierte, beeinflußt wurde. Deshalb wurde mit einer Wasserzuführung von 1 Liter/Minute bei einem Meter Breite gearbeitet.
Zusammenstellung der Meßergebnisse
In der Regel ist die Hälfte der Menge Wasser, die nach vier Stunden gemessen wurde, bereits
nach 20 bis 60 Minuten aufgenommen worden. Die Verteilung der Feuchtigkeitsquote wurde mit
Hilfe eines Tomographieverfahrens und der Bildanalyse bestimmt.
Das Resultat von den verschiedenen Versuchen weicht auffallend voneinander ab, vor allem am
Anfang einer Versuchsserie. Die Auffeuchtungszeit hängt von der Oberflächenspannung zwischen
Wasser und Holz ab. Trocknes Holz ist wasserabweisend. Mit steigendem Feuchtigkeitsgrad
steigt die Oberflächenspannung und die Durchfeuchtung schreitet schneller voran. Die höchste
Wasseraufnahme ist bei den höchsten Ausgangsfeuchtigkeitsquoten gemessen worden.
Es geht deutlich hervor, daß die Proben ohne Oberflächenbehandlung und ohne Hinterschneidung
das Wasser nicht schneller aufnehmen als hinterschnittene Paneelelementenden. Die Hinterschneidung ist nur von Bedeutung für die Aufnahme von Wasser, wenn die Oberflächenbehandlung wasserabweisend oder -dicht war. Akrylatfarbe durchwässert ähnlich schnell wie unbehandelte Hirnholzenden. Wenn die Oberfläche naß geworden ist, nimmt sie Wasser mehr oder weniger
unabhängig von der Dichte der Außenbehandlungen auf.
Bei Probestücken ohne Hirnholzbehandlung war die Wasseraufnahme mit 45° Hinterschneidung
nach vier Stunden Bewässerung praktisch genauso groß wie mit gerade gekappten Enden. Aus
dem Kurvenverlauf geht aber hervor, daß die Durchfeuchtung bei hinterschnittenen Paneelen etwas mehr Zeit benötigt.
Die Versuchsresultate zeigen, daß die Abschrägung der Paneelenden bei unbehandelten Hirnholzenden wenig Bedeutung für den Umfang der Wasseraufnahme hat. Die ganze Endoberfläche
durchwässert abhängig von dem Feuchtigkeitsquotienten des Holzes, von dessen Gehalt an Extraktstoffen und im geringem Umfang von der Hinterschneidung.
Bei der Oberflächenbehandlung der Hirnholzenden hat das wasserabweisende Verhalten des Beschichtungsstems eine große Bedeutung. Bei wenig wasserabweisender Beschichtung hindert
eine Hinterschneidung in gewissem Umfang die Wasseraufnahme. Wenn die Durchlässigkeit sehr
gering ist, wird die aufgenommene Wassermenge im logischen Rückschluß sehr klein, auch wenn
die nasse Oberfläche groß ist wie z.B. an einem gerade gekappten Paneelende.

Daß die Paneelenden mit einer möglichst wasserabweisenden Oberflächenbehandlung versehen
werden, ist von größerer Bedeutung für die Wasseraufnahme als die Hinterschneidung. Eine zu
dichte Oberflächenbehandlungen verhindern aber eine rasche Austrocknung wenn Feuchtigkeit,
z.B, über Risse, in das Paneel eingedrungen ist.
An dieser Stelle möchten die Forschergruppe auch darauf hinweisen, daß bei Schlagregenbelastung Wasser auf die Rückseite der Fassade gedrückt werden kann und bei hinterschnittenen Paneelen direkt in die Hirnholzebene läuft.

Zusammenfassung

Zum Schutz von Holzfassaden wird oft eine Hinterschneidung des Paneelendes als Tropfkante
empfohlen. Dies bedingt aber zusätzlichen Arbeitsaufwand und die größere Gefahr mechanischer
Beschädigungen des "spitzen" Paneelendes. Da vermehrt Feuchteschäden an den Unterkanten
von Holzfassaden auftreten wurde gefordert, die Feuchteaufnahme des Hirnholzes mit/ohne Hinterschneidung und Behandlung mit Beschichtungssystemen zu untersuchen.
Um die Wasseraufnahme von Hirnholzenden bei Holzbekleidungen zu untersuchen, wurden Paneelelemte aus Kiefer und Fichte im Labor untersucht. Variiert wurden die Winkel der Hirnholzenden (0, 27 und 45 Grad) und die Oberflächenbehandlung. Die Holzbekleidungen wurden einer
definierten Feuchtebelastung ausgesetzt und die Feuchteaufnahme durch Wägung und ein tomographisches Verfahren bestimmt.
Die Versuche zeigen, daß eine wasserabweisende Behandlung mit geeigneten Beschichtungssystemen die Wasseraufnahme mehr reduziert als die oft geforderte Hinterschneidung. Bei hinterschnittenen Bekleidungen besteht zusätzlich die Gefahr, daß bei Schlagregenbelastung Wasser
hinter die Bekleidung gedrückt wird und direkt in das Hirnholz hineinläuft.
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FÖRORD
Studien är genomford som ett projekt inom det särskilda kompetensuppbyggnadsprogram för
Trätek i Skelleftea som bedrivits under 1987-1990. Provningama har utföns av Martin
Gustafsson och Taida Ström. Datortomograferingen har Utforts av Leo Lindberg och
bildanalysen av tomografibilderna av Stig Grundberg.
1. SAMMANFATTNING
Upptagningen av vatten hos ändar av panelbräder med olika snedskärning och olika
ytbehandling av änden har provats i enförsöksutrustningi laboratorium. Bräder av gran och
ruru med olika snedkapning och olika ytbehandling av änden har begjutits med vatten. Genom
vägning bestämdes den mängd vatten som tagits upp i ändträet efter en viss tid. Dessutom
visades med hjälp av datortomografi hur vattnet trängt in i träet. Försöken visar:
*
att snedkapning inte páverkar upptagningen av vatten om änden är obehandlad
eller behandlad med en farg som inte är vattenawisande
*
att snedkapning minskar den väta ytan och därmed upptagningen av vatten om
y tan är vattenawisande
*
att det är viktigare att ändytan är vattenawisande än att den är snedkapad om man
vill minska upptagningen av vatten
*
att upptagningen av vatten är större genom en yta behandlad med en strykning
akrylat-latexfärg än om ytan är behandlad med rödfärg med linoljetillsats
*
att vid regnexponering fuktkvoten i obehandlade och akrylat-latexmálade
paneländar inom nágra timmar lokalt överstiger fibermättnadspunkten.
Provningama är gjorda pá ny panel med felfri ytbehandling. Gammal sprucken och delvis
angripen panel, med skador i ytbehandlingen kan ta upp mer vatten. Dá spelar uttorkningsmöjlighetema stör roll för träets fuktighet och risken för rötangrepp.

2. BAKGRUND
Fasadpanelens avslutning nedât är en viktig detalj i det konstruktiva träskyddet. Särskilt vid
stâende paneler, dar avslutningen utgörs av ändträ, är det väsentligt att vatten inte tas upp i
panelbrädernas ändar.
I rekommendationer ochföreskrifterbrukar man ange att underkanten skall snedkapas, i regel
med lutningen 1:2. Hus AMA 83 /l/föreskriveri kap. H5.171 att "underkant vid sockel e d
skall snedskäras med fall utât", dock utan att ange en bestämd lutning.
Ibland ifragasätts om snedkapning spelar nâgon roll för vattenupptagningen. Ofta vill man
slippa ifrân snedkapningen eftersom den utgör en komplikation vid panelningen, särskilt vid
hustillverkning pâ fabrik.
Syftet med de studier som redovisas i derma rapport är att pâvisa vilken betydelse snedkapning
har vid obehandlade paneler och vid paneler med olika ytbehandling.

3. VATTENUPPTAGNING ITRÄ
Hur stor màngd vatten som tas upp i tràet beror pâ dentiUfôrdamàngden vatten, och pâ hur
mycket som kan transporteras in i traet. Vid nederbord pâ en trayta àr dentillfôrdamàngden
ofta mer an tillracklig, den màngd som tas upp begransas av traets formâga att absorbera
vatmet
Vattentransporten i traet sker genom diffusion av vatten i ângform och fuktledning av vatten i
vâtskeform. Vid lâg fuktkvot àr diffusionsmotstândet stort och fuktdiffusionen liten. I fiberriktningen àr den 10-15 gânger stôrre an i tvàrriktningen fU.
Vatten i vâtskeform transporteras genom traets kapillàrsystem, celler och porer, med kapillàrkraften som drivkrafL Den kapillàra sugkraften beror pâ kapillàrernas grovlek och vattnets ytspànning. Om vatmet inte vàter cellvàggen blir det ingen kapillàrsugning. Torrt trà har lâg ytenergi och àr till sin karaktâr vattenawisande. Ytenergin ôkar upp till ca 30 % fuktkvot. Det
innebar att fuktigt trà vâts lâttare an tout Âldring av en trayta minskar ocksâ ytenergin och
darmed vàtningen.
I ett kapillàrsystem med smâ celler och porôppningar begransas vattentransporten av det hôga
strômningsmotstândeL Ledningsfbrmâgan àr avsevàrt stôrre i fiberrikmingen àn i tvàrriktningen, upptill 50 gânger 121. Ledningsfôrmâgan ôkar med fuktkvoten.

4. VATTENUPPTAGNING I EN PANELÄNDE
Upptagningen av vatten hos en panelände àr beroende av fiera mekanismer.
*
Vattentillförseln. Vattnet rinner längs brädan och lämnar denna intill den lägsta
begränsningen nedât. Dvs pâ en snedkapad brada intill spetsen och pâ en
rakkapad bradafrânhela underkanten.
*
Vàtningen. Genom en yta som inte àr vât kommer det inte in nâgot vatten. En
vattenawisande àndyta pâ en snedkapad panelände tar inte upp nâgot vatten pâ
den torra delen av ytan.
*
Ytans permeabilitet. Ett "tätt" ytskikt bromsar vattenupptagningen. En vattenawisande ytbehandling kan vara permeabel och lätt släppa igenom vatten,
medan ett ytskikt som lätt väts ända kan hindra upptagningen av vatten genom att
det är tätt.
*
Vätning av cellväggarna. Extraktivämnen pâ cellväggama minskar vätningen och
dâ uppstâr inte den kapillärkraft som drar in vattnet i kapillärsystemet.
*
Poraspirationen. När ringporema stängs ökar strömningsmotstandet för vattnet
som skall transporteras inné i träet.
Vattentillförseln beror förutom pâ de klimatiska betingelsema pâ byggnadens och panelens utformning. Vätningen av ytan kan minskas med en vattenawisande behandling eller genom val
av lämpligt trä. Furukärnved är exempelvis mer vattenawisande än furusplintved. Ytskiktets
permeabilitet kan minskas med en tat ytbehandling, exempelvis en alkydlackfárg. I kärnved,
med hög halt av extraktivämnen transporteras inte vatmet lika lätt som i splintved vars
cellväggar väts lättare. I torkad gran och i furukämved,med en stor andel av ringporema
stängda, är motstândet mot vattentransport mycket större än i furusplint
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5. GENOMFÖRANDE AV FÖRSÖKEN
5.1 Provmaterial
Provmaterialet togsfrän4 olika, sprickfria och nästan kvistfria, panelbrädor av gran samt för
jämförelsefränen bräda med heia tvärsnittet av furukärnved respektive furusplintved.
Brädornas tvärsnitt var 21 x 93 mm (22 x 100 för furuprovema). Densiteten bestämdes genom
beräkning utifrän vikt och beräknad volym
Brädoma konditionerades tili 12-13 % fuktkvot. Därefter behandlades de 4 sidoytoma 2 ganger
genom strykning med alkydlackfarg.
Provbitar enligt figur 1 tillverkades ur kvistfria delar av de ytbehandlade brädoma. Provbitamas
medellängd var 50 mm. Provbitama hade 3 olika snedkapningar, 0°, 27° och 45°. Kapytan var
mycket jämn.

Figur 1. Provbitamas utformning
Provbitamas övre ändyta förseglades med en silikonfogmassa. För upphängning i
försöksanordningenförsägsbitama med 2 skruvöglor.
Provbitamas undre ändyta lämnades obehandlad eller behandlades 1 gäng genom penselstrykning med akrylat-latexfärg (Beckers Utomhus-Akrylat), rödfärg (Falu Vapen frän AB Rötmotaverken) eller med alkydlackfarg (Beckers Lackfärg, högblank). Rödfärgen innehöll enligt
deklarationen 8 viktprocent linolja.
Hur provbitama var anordnade under försöket framgär av figur 2. Varje försöksomgäng
omfattade 6 provbitar upphängda pä rad med ett inbördes avständ av ca 7 mm. I varje
provomgäng var bit nr 1 och 4, nr 2 och 5 samt nr 3 och 6 lika.
Vattenfränvattenledningen sprutades pä skärmen ovanfor provbitama med hjälp av en dysa
med flat sträle. Vattnet rann sedan ner efter skärmen och Over provbitamas utsida. En tejp Over
skarven mellan provbitama och skärmen ovanfor hindrade vattenfränatt nä provbitamas
överyta och baksida.
Den päforda vattenmängden var ca 1 liter/minut och meter bredd. Det svarar mot en slagregnsmängd av 10 kg/m2h pä en 6 m hög fasad. Enligt ßl är 10 kg/m2h maximiintensitet för
utsatt läge i Göteborg. Även intensiteter pä 3 kg/m2h är ovanliga. Jämförande försök visade
dock attförsöksresultatetej päverkades märkbart när päförd mängd varierades mellan 0,1 och 2
liter/minut

5.2 Försöksanordning

Figur 2. Försöksanordning
5.3 Exponering
Vatten päfördes i 5 omgängar under 1,4,15 och 45 minuter och 3 timmar. Pä sä sätt blev de
sammanlagda exponeringstiderna 1, 5 och 20 minuter respektive 1 och 4 timmar. Provbitarna
vägdesföre,mellan och efter exponeringama sedan fritt vattenförsttorkats bort.
De uppmätta viktökningarna hos de 2 lika provbitarna i varjeförsökawek i regel obetydligt
frän varandra. Eftersom nedtagning av de 6 provbitarnafränförsöksanordningen,avtorkning
och vägning tar en viss tid är mätresultaten sakrare för de längre exponeringstiderna.
6. REDOVISNING AV MÁTRESULTATEN
Den upptagna vattenmangden (g) redovisas i diagram som funktion av tiden (Vh). Dar de
uppmatta mangdema fór de tvá lika provbitama i varje fórsók ár ungefár lika stora redovisas
medelvárdetfórde bada bitama.
I regel har hálften av den mangd som uppmatts efter 4 timmar tagits upp redan efter 20 - 60
minuter. Stor vattenupptagning i inledningsskedet visar att ándytan vats snabbt.
For enfórsoksserie(serie 5, med 3 olika lutningar och 3 olika behandlingar) redovisas aven
fuktkvotens fórdelning i provbitama efter 4 timmars exponering. Fuktkvotsfórdelningen
bestamdes med hjálp av datortomografi och bildanalys.
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6.1 Fórsóksseríe 1 - Doppning
For att se om den stone ytan andtra i en snedkapad brada tar upp stone mangd vatten per tidsenhet an en rakkapad, provades 6 bitar med 3 olika snedkapningar. Forsok utfordes vid 2 tillfallen med samma provbitar, men med olika utgangsfuktkvot.
FÓRSÓK 1:1
Provmaterial:
Densitet:
Exponering:
Snedkapning:
•

Behandling:

f

Utgángsfuktkvot 13 %

20MIN
1 TIM
2
EX PONE RINGS TID (m, h)
/
•

y

i
0

1 5

FÓRSÓK 1:2
Utgángsfuktkvot 7 %
Samma provbitar som i fórsók 1:1.

9

-y/

*

4
y

Gran 3
0,43
Doppning
0°
27°
45°
Sida: 2 ggr alkyd
Ande: Obehandlad

X

•y

20MIN
1TIM
2
EXPONERINGS TID (m, h)

3

4

Forsoksresultatet tyder pá att upptagningen av vatten mera beror pá brádans tvarsnitt, eller
antalet avskurna fibrer, án pá den exponerade ytan. Upptagningen ar av samma storleksordning
som nár bara utsidan ar begjuten.
Upptagningen skulle kunna uttryckas som summan av tvá komponenter, en genom ándtráet och
enfránsidan.Om man antar att ándtráupptagningen ar 10 gánger storre án frán sidan skulle en
snedkapad ande med 45° lutning (1:1) fá 10 % storre upptagning án en rakkapad ande.
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6.2 Forsóksseríe 2 - Furusplint och furukama
For att belysa skillnaden mellan furukama och furusplint, provades 6 karnbitar och 6 splintbitar
tagna ur samma orada. Ándarna var obehandlade och kapade i olika vinklar.
4

|

1

,

1

1

1

1

1

FORSOK 2:1
Provmaterial:
Densitet:
Exponering:
Snedkapning:
Behandling:

Furukama
Ca 0,65
Begjutning
0°
27°
45°
Sida: 2 ggr alkyd
Ande: Obehandlad

Utgángsfuktkvot 12 %

1 5

20MIN
1TIM
2
EX PONE RINGS TID (m. h)

//

//
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FÓRSÓK 2:2
Provmaterial:
Densitet:
Exponering:
Snedkapning:

•

<'/
(

Furusplint
Ca 0,55
Begjutning
0°
27°
Behandling:
45°
Sida: 2 ggr alkyd
Ande: Obehandlad
Utgángsfuktkvot 12 %

/
/
/ //

1í
!'
l"/ //

É
1

/

ü

1 5

20MIN
1TTM
2
EXPONE RINGS TTD (m,h)

3

4

Den upptagna mangden vatten var efter 20 minuter ca 20 gánger stórre i splintvedsprovet án i
karnvedsproveL Efter 4 timmar var skillnaden ca 9 gángerfórden rakkapade andan och 15
gángerfórden snedkapade med 45° lutning.
Forsoket visar deis att splintveden váts avsevárt láttare, deis att den suger upp vatten mycket
snabbare an kárnveden. I jamfbrelse med obehandlade granprover i de óvriga forsóksserierna
har splintvedsprovema tagit upp mer och kárnvedsprovema mindre vatten.
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6.3 Fórsóksseríe 3 - Snedkapningens betvdelse dá ándtraet ar obehandlat.
Fyra forsok har gjorts pá en omgáng prover (6 st) med obehandlade andar med olika snedkapning. Mellan de olikafórsokenhar provbitama torkats till olika fuktkvot.
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FÓRSÓK3:1
Provmaterial:
Densitet:
Exponering:
Snedkapning:
Behandling:

Gran 3
0,43
Begjutning
0°
27°
45°
Sida: 2 ggr alkyd
Ande: Obehandlad

Utgángsfuktkvot 13 %
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FÓRSÓK 3:2
UtgángsfuktJcvot 7 %
Samma provbitar som i fórsók 3:1.
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FÖRSÖK 3:3
Utgángsfuktkvot 6 %
Samma provbitar som i försök 3:1.

20 MIN 1 TIM
2
EX PONE RINGS HD (m, h)

FÖRSÖK 3:4
Utgángsfuktkvot 15 %
Samma provbitar som i försök 3:1.
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Resultaten frän de olikaförsökenawiker páfallande frán varandra, särskilt i begynnelseskedet.
Vattenupptagningen börjarförstnär ytan blivit vát. Vätningsriden beror pá ytspänningen mellan
vatten och trä. Tom trä är praktiskt taget vattenawisande. Med ökande fuktkvot ökar ytspänningen och vätningen gär snabbare.
Den största upptagningen har inträffat vid den högsta utgängsfuktkvoten (iförsök4). I försöken 2 och 3 har uppmätts en mycket lag upptagning. Att försök 3 visar högre upptagning än
försök 2, trots en nágot lägre medelfuktkvot, kan bero pá att fuktkvoten i ytan varit lägre.
Det framgär tydligt att bitama utan ytbehandling och med rakt avkapad ände inte tar upp vattnet
snabbare än de snedkapade bitarna.

6.4 Fórsóksseríe 4 - Ytbehandling av andtraet
For jamforelse av hur ytbehandlingen tillsammans med snedkapning páverkar vattenupptagningen har 7 fórsoksserier genomíorts pá 4 omgángar prover.
FÓRSÓK4:1
Provmaterial: Gran 5
Densitet
0,38
Exponering: Begjutning
Snedkapning: 0°
Behandling: Sida: 2 ggr alkyd
Ande: obehandlad 2 st
1 gáng rodfárg 2 st
1 gáng akrylat 2 st
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FÓRSÓK4:2
Provmaterial: Gran 6
Densitet
0,48
Exponering: Begjutning
Snedkapning: 0o
Behandling: Sida: 2 ggr alkyd
Ande: obehandlad 2 st
1 gáng rodfárg 2 st
1 gáng akrylat 2 st
Utgángsfuktkvot 13 %
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FÓRSÓK4:3
Provmaterial: Gran 6
(samma provbitar som i forsók 4:2)
Utgángsfuktkvot 9 %
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FORSÓK 4:4
Provmaterial: Gran 5
Densitet: 0,38
Exponering: Begjutning
Snedkapning: 27°
Behandling: Sida: 2 ggr alkyd
Ande: obehandlad 2 st
(
1 gáng rodfárg 2 st
1 gáng akrylat 2 st
Utgángsfuktkvot: 13 %

•

0

1 5

20MJN
1TIM 2
EX PONERINGS TTD (m. h)

3

4

FÖRSÖK4:5
Provmaterial: Gran 6
Densitet: 0,48
Exponering: Begjutning
Snedkapning: 27°
BehancÚing: Sida: 2 ggr alkyd
Ände: obehandlad 2 st —
1 gg rödfaxg 2 st 1 gg akrylat 2 st —
Utgângsfuktkvot: 13 %
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FÖRSÖK 4:6
Gran 5
(samma provbitar som iförsök4:4)
o Utgângsfuktkvot 9 %
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Dennaförsöksserievisar att snedkapning har betydelse för upptagningen av vatten när
ytbehandlingen är vattenawisande, som falu rödfärg med en liten tillsats av linolja.
Akrylatfärgen väts lätt liksom den obehandlade träytan. När ytan är vät tar den upp vatten
eller mindre beroende pä ytbehandlingens täthet.
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6.5 Försöksserie 5 - Snedkapning och vtbehandling av ändträet
Treförsöksseriermed olika snedkapningar och tre olika ytbehandlingar har genomförts för att
med hjälp av datortomografi âskâdliggora hur vatmet tas upp i ändträet
FÖRSÖK5:1
Provmaterial: Gran 2
0,47
Densitet:
Exponering: Begjutning
Snedkapning: 0°
Behandling: Sida: 2 ggr alkyd
Ände: obehandlad 2 st —
1 gang rödfärg 2 st
1 gang akrylat 2 st -

5oz
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È2
3
<
z>

Utgângsfuktkvot 12 %

's'

1 5

20 MIN 1 TIM
2
EXPONERINGS TID (m, h)

VATTENUPPTPtGNING
OBEHANDLAD

I PANELANDftR

F ALU ROD

AKRYLAT

Tratek
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FÖRSÖK 5:2
Provmaterial: Gran 2
Densitet: 0,47
Exponering: Begjutning
Snedkapning: 27°
Behandling: Sida: 2 ggr alkyd
Ände: obehandlad 2 st
1 gang rödfärg 2 st 1 gäng akrylat 2 st —
Utgängsfuktkvot 12 %
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VATTENUPPTAGNING I PANELANDAR
OBEHANDLAD

FALL) ROD

f
f
I

Tratek

AKR.tAT

i
•

Vattenbegjutning 4 tim
M
Utgängsfuktkvot 12

Försök 1 med rakt avkapade ändar visar pä i stört sett samma upptagning av vatten efter 4
timmar hos de provbitar som behandlats med akrylat och med rödfärg, och ungefär dubbelt sä
stor upptagning av vatten hos de obehandlade provbitarna. Vätningen av akrylaten har gätt
snabbare an av rödfärgen.
Kännetecknandefördettaförsökvar att heia kapänden efter korttidvar vät pä alla provbitarna.
Som framgär av tomografibildema var vatteninträngningen störst i bakkanten (pä barksidan) pä
den obehandlade provbiten och i framkanten (pä märgsidan) pä den rödfärgsmälade. Bilden är
tagen i provbitamas mittlinje.
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Försök 2 med snedkapningen 27° (1:2) uppvisar ungefär hälften sä stor vattenupptagning som i
försök 1, med undantagförde provbitar som behandlats med rödfärg. Den lága
vattenupptagningen i dessa beror pá mycket längsam vätning.
FÖRSÖK 5:3
Provmaterial: Gran 2
Densitet 0,47
Exponering: Begjutning
Snedkapning: 45°
Behandling: Sida: 2 ggr alkyd
Ände: obehandlad 2 st
O
1 gg rödfärg 2 st
Z
1 gg akrylat 2 st
z
c
<
ütgängsfuktkvot 12 %
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—•

20 MIN
IHM 2
EXPONERINGS HD (m, h)

VATTENUPPTAGNING I PANELANDAR
OBEHANDLAD

FALU ROD

Tratek

AKRNT-AT

Vattenbegjutning 4 t i m
Ütgängsfuktkvot 12 V,

För provbitar utan ändbehandling var vattenupptagningen iförsök5:3, med 45° snedkapning,
praktiskt taget lika stor som i försök 5:1 (rakkapade ändar). Av kurvomasförloppframgäratt
vätningen tar längretidnär brädan är snedkapad. Upptagningshastigheten (dvs kurvans lutning)
efter vätningsskedet är i stört sett lika stor i badaförsöken.De bäda provbitarna i försök 5:3,
med ändarna behandlade med akrylat, är mycket olika. Det beror sannolikt pä att det ena provet
paförts mindre mängd färg än det andra provet.
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Varför provbitama utan ändbehandling och med 45° snedkapning tog upp nästan dubbelt sä
mycket vatten som bitama med 27° snedkapning är oklart
Hur vätningen av ytan pá de obehandlade provema med 45° snedkapning fortskred framgär
figur 3.

Vattenbegjuten sida
Figur 3. Väming av paneländar. Snedkapning 45°. Obehandlat ändträ.
Begränsning av vát y ta efter 5 minuters begjutning
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6.6 Försöksserie 6 - "Förseglad" ände
Försök har gjorts med 2 olika utgängsmaterial med olika snedkapning och med änden behandlad med 1 strykning alkydfarg.
FÖRSÖK 6:1
Provmaterial:
Densitet:
Exponering:
Snedkapning:

Gran 5
0,38
Begjutning
0°
27°
45°
2 ggr alkyd
Behandling: Sida:
Ände: 1 gáng alkyd
Utgängsfuktkvot 13 %

1 5

20 MIN 1 TIM
2
EXPONERINGS TID (m, h)

FÖRSÖK 6:2
Provmaterial: Gran 6
Densitet:
0,48
Exponering: Begjutning
Snedkapning: 0°
27°
Behandling: 45°
Sida: 2 ggr alkyd
Ände: 1 gäng alkyd
Utgängsfuktkvot 13 %
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1 5

20MIN
1TIM
2
EXPONERINGS TID (m.h)

3

4

Fórsoket visar att vattenupptagningen ár mindre i den snedkapade ytan án i den rakkapade. Den
alkydmálade ytan váts ej av vattnet. Vattnet dras in under hela den horisontella ytan pá den rakkapade anden medan endast den yttre delen páverkas pá den snedkapade anden. Totalt sett ár
upptagningen liten i jámforelse med nár anden ár obehandlad.
Ett försök med rakkapade ändar och endast ca 5 mm av ytan intill den exponerade kanten behandlad med alkydfarg visar att vattenupptagningen reduceras endast iförhällandetili den behandlade ytans andel av den totala ytan. Vattnet "klättrar" Over den smala behandlade ytan.
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6.7 Slutsatser.
Försöksresultaten visar att snedkapning av en panelände inte har nágon avgörande betydelse för
vattenupptagningens storlek om änden är obehandlad. Heia ändytan väts mer eller mindre
snabbt beroende pá träets fuktkvot, halt av extraktivämnen och i viss man pá snedkapningen.
Vattenupptagningen vid doppningsförsöken var av samma storleksordning som vid begjutning.
Det visar att dentillfördavattenmängden vid begjutning var tillräcklig i de utförda försöken.
Om änden ytbehandlas harförutomsnedkapningen även behandlingens vattenawisande förmäga och permeabilitet betydelse. När ytbehandlingen är vattenawisande.t ex rödfärg med linolja, räcker en liten snedkapning för att vattnet inte ska väta undersidan. Om undersidan är helt
horisontell väts den och den stora permeabiliteten irödfärgenhindrar inte vatten frän att tränga
in genom färgskiktet.
När färgen inte är vattenawisande,t ex en akrylat-latex, hindrar inte en snedkapning att ytan
väts och vatten tas upp. Den upptagna mängden beror bl a pá hur permeabel (genomsläpplig)
ytbehandlingen är.
Om behandlingen av ändytan är báde vattenawisande och har lag permeabilitet ¿ex en alkydoljefárg, minskar en snedkapning saväl den väta ytans storlek som vattenupptagningen genom
den yta som är vát. När permeabiliteten är mycket liten blir den upptagna mängden mycket liten,
även om den väta ytan är stör, som i en rakt avkapad ände.
Att paneländenförsesmed en vattenawisande ytbehandling är uppenbarligen av större
betydelse för vattenupptagningen än att den snedkapas. Om snedkapningen gör att man inte
kommer át att behandla ändträet i panelen är snedkapningen tili större skada än nytta.
Försöken är gjorda pá ej väderexponerade paneler med intakt ytbehandling. Andar pä gamla
panelbräder är ofta spruckna och angripna av blánad. Gammal ytbehandling kan ha andra
egenskaper än ny. Därfor kan vattenupptagningen i gamla andar i större grad än som framgär av
försöken páverkas av andra faktorer än utformningen. Om vatten kan tränga in genom sprickor
och andra öppningar i ytbehandlingen, men inte kan torka ut genom en tat ytbehandling, är
risken stor för svampangrepp.
Iförsökenhar vattnet tillförts panelbrädema pá den utatvända sidan. Vid en panel av stáende
bräder rinner en stor del av vattnet i vinkeln mellan läkt och panelbräda eller lock- och bottenbräda. Vattnet lämnar da brädan frän en sidoyta, dar snedkapningen inte har den avsedda
positiva effekten. I vissa fall kan vatten rinna pá brädernas baksida. Dá kan snedkapning vara
tili större skada än nytta.
Panelens fuktkvot och risken för rötangrepp beror inte bara pä hur stor mängd vatten som tas
upp utan ocksá pá hur snabbt det upptagna vattnet kan torka ut eller transporteras tili panier som
är sá torra att de inte riskerar att angripas. Olika fárgsystem fungerar olika vid vattenupptagning
och uttorkning och bada egenskapema mäste beaktas vid en värdering av färgsystemens
lämplighetfören ytbehandling.
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8.
SUMMARY
The uptake of water into differently bevelled and treated ends of vertical siding boards were
tested in an experimental arrangement. Spruce and pine boards with differently bevelled and
painted ends were exposed to simulated rain. The uptake of water into the end grain, as a
function of time, was determined by weighing. In addition it was shown, with the aid of
computed tomography, how water penetrated into the board end. The tests indicated that:
*
bevelling has no influence on the uptake of water if the board end is untreated
or treated with a not water-repellent paint
*
bevelling reduces the wetted area, and consequently the uptake of water, if the
board end is water-repellent
*
if reducing the uptake of water is the aim, a water-repellent board end is more
important than bevelling the end
*
a board end treated with one coat of acrylic paint has a higher uptake of water
than a board end treated with Swedish red paint with a linseed oil additive
*
the moisture content in untreated and acrylic-painted board ends exposed to rain
in a few hours will exceed the fiber saturation point
The tests are carried out on new siding boards with treatments free from defects. Old fissured
and partly affected boards, with paint damages, may take up more water. In that case the drying
conditions are of great importance for the wood moisture content and the decay risk.
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