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1. Inledning
Trä har i alla tider ruttnat och brutits ned och många olika sätt för att bromsa dessa
processer har prövats historiskt. Ett uråldrig sätt att bromsa nedbrytningen är att
förkola ytan med hjälp av eld, t.ex. för stolpar till staket och dylikt som skall vara i
markkontakt. Detta kan ses som en värmebehandling för att öka beständigheten mot
förruttnelse. Idag är impregnering med giftiga kemikalier, s.k. CCA-behandlingar
(koppar-krom-arsenik) mycket vanliga. Under 1998 förbrukades ca 6000 ton
träbekämpningsmedel i Sverige (Nationalencyklopedin). En mängd olika kemikalier
används globalt och internationellt och speciellt inom EU finns starka krafter för att
reducera användningen av giftiga kemikalier av miljöskäl. Det är därför angeläget att
hitta nya och mera miljövänliga metoder för att öka beständigheten hos trämaterial.
Värmebehandling av virke i temperaturer mellan ca 150-250ºär en sådan tänkbar
utvecklingsmöjlighet.
När man använder trä som byggmaterial uppstår ibland problem med virkets
deformation, vridning, kupning, kantkrok etc. Detta har bl.a. lett till att trä som
byggnadsmaterial har förlorat marknadsandelar gentemot andra byggmaterial såsom
t.ex. stål och betong. Sedan flera decennier tillbaka har man känt till att
värmebehandling av virke kan ge ett mer formstabilt material. Detta hänger samman
med att träet kan bli mindre känsligt för fukt, mindre hygroskopiskt och sväller och
krymper mindre än lufttorkat virke, vilket då ger mindre formförändringar.
Tropiska trädslag är intressanta både av estetiska skäl och att de ofta är naturligt
beständiga t.ex. teak , mahogny och merbau. En stark internationell opinion mot
rovdrift och skövling av regnskogarna i tropikerna har dock lett till att europeiska
alternativ av arter gentemot tropiska arter har blivit intressanta. Värmebehandling av
trä har sedan länge visats kunna färgförändra och i viss mån egenskapsförändra virke
till att likna vissa tropiska arter såsom teak, mahogny, merbau etc. Uttrycket
”nordens Mahogny” har förekommit om finskt värmebehandlat trä, s.k.
”Thermowood”, se omslagsbilden.
Värmebehandlat trä är alltså intressant ur flera aspekter. Idag finns möjligheter att
producera värmebehandlat trä och få ett material som har bättre formstabilitet, har
ett exotiskt utseende och har bättre resistens mot röta och mögel mm. Processer för
värmebehandling av virke finns idag redan kommersiellt i Finland, Tyskland, Holland
och Frankrike. Utvecklingen går vidare mot mer specifika träprodukter med speciella
egenskaper.
Intresset för värmebehandlat trä tycks mest vara beroende på den ökade
beständigheten mot biologisk nedbrytning som kan fås. Detta syns tydligt genom det
EU-projekt som berör detta, ”Upgrading of non durable wood species by appropriate
pyrolysis thermal treatment”. EC-Industrial & Material Technologies Program (BriteEURam 111), EC Bericht BRE-CT-5006 från 1998. Även diskussion om
livscykelanalys och hållbara ekologiska material passar för värmebehandlat trä, EUFAIR Project ”Life Sys Wood” (Robson och Esser 1997). Värmebehandling kan
eventuellt också förbättra möjligheten till att kvalitetsmärka trä enligt ISO/EMAS etc.
(Ryding 1997).
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2. Tillbakablick; vad har gjorts tidigare inom området.
Sedan urminnes tider har värmebehandling av trä över öppen eld varit ett sätt att öka
beständigheten. Idéer om att industriellt värmebehandla trä fanns redan på 1910talet i USA och tidiga patent finns från 1940 talet t.ex. ”Heat-stabilized wood
(Staybwood)” (Stamm et. al. 1946) och ”Heat-stabilized compressed wood (Staypak)”
(Seeborg et. al. 1948). Även i Sverige fanns det tidigt idéer om att värmebehandla trä
(Thunell och Elken 1948). Man var i dessa undersökningar mest inriktad på att
förbättra dimensionsstabiliteten. Ingen av dessa processer för värmebehandling av
trä ledde inte till någon kommersiell satsning. Nötningsbeständigheten och
slagsegheten ansågs för dålig (Stamm 1964)
I Tyskland och USA bedrevs under 50 och 60-talen mycket forskning och utveckling
om värmebehandling av trä och under 70 och 80-talet förde man i Tyskland fram
idén om FWD-trä (Feuchte-Wärme-Druchbehandlung) (Burmester 1973, Giebeler
1983). Detta ledde inte heller till någon kommersialisering.
Intresset för värmebehandling av trä under 90-talet, mest i Tyskland, Holland,
Frankrike och Finland, har lett till kommersialisering i framförallt Finland och
Holland. Denna utveckling har mest inriktat sig mot förbättrad rötbeständighet och
drivs av de ökande kraven på miljöhänsyn och krav på minskat användandet av
träskyddsmedel. Sverige saknar fortfarande forskning om värmebehandlingsprocesser och anläggningar för värmebehandlat trä men intresset från institutioner
och företag är ökande. Utvecklingen inom området går snabbt och en nationell
satsning är nödvändig om Sverige skall ha någon chans att kunna följa med i den
internationella utvecklingen.

3. Produktion av värmebehandlat trä
Idag finns kommersiell produktion av värmebehandlade träprodukter i Frankrike,
Finland, Tyskland och Holland. Av dessa har Holland och Finland den största
produktionen för närvarande. I tabell 1 nedan ges en sammanställning av
produktionskapaciteten för de aktuella värmebehandlingsmetoderna (från
presentation vid temadagen ”Träskydd- Värmebehandlat trä- egenskaper och
användningsområden”, 21 november, 2000, Sveriges Provnings- och
forskningsinstitut, Stockholm. (Vernois 2000), (Millitz och Tjeerdsma 2000), (Rapp
och Sailer 2000), (Syrjänen 2000) och (Jämsä och Viitaneimi 2000). Icke
kommersiella processer men historiskt intressanta ”Staybwood” (Stamm et. al. 1946,
Stamm 1956, Stamm 1964) och ”FWD” (Feucte-Wärme-Druckbehandlung)
(Burmester 1973, Giebeler 1983) tas också upp som jämförelser.
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Tabell 1: Produktion och kommersialisering av värmebehandlat trä
Produktnamn

Land

Thermowood

Finland

Produktion (m3/år) Produktionsställen Träslag, prövade
35000

8

Platowood

Holland

50000

1

Retified wood
(Förnätat trä)
Le bois perdure
(Beständigt trä)
Olje-värme trä

Frankrike

8000

9

Tall, gran,
björk, asp
Tall, bok, gran,
Radiatatall och Douglasgran
Tall, asp

Frankrike

*

*

Tall, asp

Tyskland

2900

1

Tall, gran

Staybwood

USA
-

FWD
Fukt-Värme-Tryck trä

Tyskland
-

Har ej kommersialiserats Sitkagran och
tall (W. White)
Har ej kommersialiserats Björk, asp, tall
gran och bok

* Presenteras tillsammans med "Retified wood"

4. Processer för framställning av värmebehandlat trä
Flera principiellt olika processutformningar används kommersiellt. I Finland,
Holland och Frankrike används värme/kvävgasatmosfär eller mättad vattenånga i
kontinuerliga processer. Den holländska metoden som ger s.k. Platowood skiljer sig
från de övriga genom att två separata behandlingssteg med torkning emellan används
(Tabell 2).
I Tyskland har man valt en annan inriktning vid värmebehandlingen genom att
värmeöverföringen sker i olja, se tabell 2. Det är främst vegetabiliska oljor som raps-,
solros- och linolja som har prövats och används.
Dessa metoder (Tabell 2) har det gemensamma att de reducerar närvaron av syrgas.
Detta var också fallet för ”Staybwood” med metallsmälta och ”FWD” med vattenånga
samt kvävgas.
Det är svårt att avgöra med tillgänglig dokumentation huruvida nedtorkat virke,
(omkring 10 % fuktkvot) är nödvändigt före uppvärmning och behandling i de olika
metoderna. För åtminstone Platowood anges att icke torkat, färskt, virke kan
uppvärmas och behandlas direkt om så önskas.
Många olika trädslag har provats och klarar värmebehandling (Tabell 2). Generellt så
är barrträ enklare att behandla än lövträ, främst beroende på lägre densitet och högre
permeabilitet (Vernois 2000, Syrjänen 2000, Boonstra et. al. 1998). Speciellt
intressanta bland lövträden är asp och bok som behåller mekanisk styrka bra och
samtidigt som asp visar bra rötbeständighet efter behandling (Vernois 2000,
Syrjänen 2000). Bland barrträden är gran och radiatatall (Pinus radiata) ansedda
som särskilt lämpliga där termobehandling ger särskilt bra rötbeständighet (Syrjänen
2000, Tjeerdsma et. al. 1998). Vissa problem rapporteras från processen. För
lågpermeabla trädslag uppstår lättare sprickor och ibland kollaps. Problem kan också
uppstå för virke med defekter som reaktionsved, svartkvistar, stora friskkvistar,
kådlåpor, vankant etc. (Boonstra et. al. 1998).
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Dimensionen på det behandlade virket har begränsningar. För plank gäller max 50
mm tjockt plank och för rundträ gäller en diameter på max 100 mm för att de ska
kunna processas med gott resultat (Boonstra et. al. 1998).
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Båda färskt
och nedtorkat
förekommer.
Ja, fuktkvot 10-14 %.

Platowood

Ingen uppgift.

Ingen uppgift.

Staybwood

FWD
Fukt-VärmeTryck-trä

Olje-värme
trä

(Ja) en artificiell
torkning som kan
kallas första steg.
Ja, fuktkvot 6 %.

Le bois perdure
(Beständigt trä)

Retified wood
(Förnätat trä)

Ja, fuktkvot 12-14 %.

Thermwood

Torkning
mellan steg

Uppvärmning
Inget, direkt
till 150ºC-240ºC,
till nästa
12-48 timmar.
steg.
Värme+vattenbad,
3-5 dagar
tryck 8-10 bar,
till fuktkvot 10 %.
160ºC-190ºC, 0-4 tim.
Uppvärmning
Inget, direkt
till 200ºC-260ºC,
till nästa
i kvävgas.
steg.
Uppvärmning
Inget, direkt
till 200ºC-240ºC,
till nästa
i mättad ånga
steg.
Uppvärmning
Inget, direkt
av virke i olja till
till nästa
180ºC-220ºC, 1-3 tim. steg.
Uppvärmning
Inget, direkt
till 90ºC-320ºC i luft till nästa
eller metallsmälta
steg.
Uppvärmning till
Inget, direkt
180ºC-200ºC i ånga till nästa
och kvävgas
steg.

Nedtorkning före Första steget
behandling

Produktnamn

Tabell 2: Värmebehandlingsprocesser.

Behandling
150ºC-240ºC,
0.5-4 timmar.
Behandling i kvävgas,
170ºC-190ºC,
14-16 timmar.
Behandling i kvävgas,
220ºC-260ºC,
5-20 timmar.
Behandling i mättad ånga
200ºC-240ºC,
8 -24 timmar.
Behandling i olja,
180ºC-220ºC,
2-4 timmar.
Behandling i metallsmälta eller
luft, 90ºC-320ºC,
1 minut-1 vecka.
Behandling i ånga och kvävgas,
180ºC-200ºC, 8-10 bar,
1-4 timmar.

Andra steget

Ingen uppgift.

Ingen uppgift.

Avsvalning av
oljan.

Ingen uppgift.

Ingen uppgift.

2-3 dagars
Konditionering.

Avsvalning
24 timmar.

Uppvärmning
sker med
gas (propan).
Eventuell trycksättning.

Uppvärmning
sker med el.

Konditionering Kommentar
avsvalning

5. Egenskapsförändringar för värmebehandlat trä
De flesta undersökningarna visar på samma generella effekter av värmebehandling.
Dessa kan illustreras av figur 1 nedan där de mest fokuserade egenskaperna är
markerade. Både tid och temperatur anges som viktiga faktorer för
egenskapsförändringarna men temperatur är den vanligaste angivna.
Mekanisk styrka
Rötbeständighet
Formstabilitet

Temperatur
Tid
Figur 1: Generella egenskapsförändringar av värmebehandlat trä för förändrad temperatur
och tid i behandlingen.

Dessa egenskapsförändringar för kommersiella värmebehandlade träprodukterna
presenteras i tabell 3,6 och 7 och följande avsnitt. Även de icke kommersialiserade
”Staybwood” och ”FWD-trä” tas med för jämförelser.
Generellt så är många egenskaper av värmebehandling för trä kopplade till varandra
och i vissa fall kan samband ges mellan dessa. Stamm et.al. 1946, kopplade
behandlingstiden och behandlingstemperaturen till krympnings- och
svällningsegenskaperna för träet, uttryckt i ASE (Figur 2). Detta står för ”Anti
Schrinking Efficiency” (Ekv. 1 nedan).

ASE (%) =

S R − SV
SR

(1)

SR: Svällningskoefficienten för referens, obehandlat trä.
SV: Svällningskoefficienten för värmebehandlat trä.
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Figur 2: Anti Schrinking Efficiency (ASE) för värmebehandlad (i flytande metal) tall (Pinus
monticola; Western white pine). Prover 13 x 16 tum I tvärsnitt. (Stamm et. al. 1946).

Resistens mot biologisk nedbrytning
Biologisk nedbrytning av trä är ett komplicerat fenomen eftersom många olika typer
av svampar, bakterier och insekter kan bryta ned trä. Beroende på i vilken miljö träet
skall användas krävs olika kraftig resistens mot biologisk nedbrytning.
I Sverige finns fyra olika skyddsklasser av rötskydd beroende på var materialet skall
användas. Tabell 5 ger definition av de olika klasserna och vilka konventionella
rötskyddsmedel som används.
Det är noterbart att i den nya lagstiftning som väntas från EU kommer användande
av arsenik i rötskyddsbehandling att beläggas med stora restriktioner.
Värmebehandlat virke är idag inte klassat efter detta system och det är svårt att
bedöma exakt hur gott rötskydd behandlingen ger speciellt som man haft olika
metoder för utvärdering av rötbeständigheten. Tabell 4 ger ett försök till klassning av
Thermowood enligt det konventionella systemet.
Tester på hur rötbeständighet utvärderas har gjorts för många olika sätt. Den
vanligaste är viktförlust efter inkubering med brunröta och mjukröta (softrot), EN
113, (Tjeerdsma et. al. 1998, Viitanen et. al. 1994, Sailer et. al. 2000, Giebeler 1983,
Buro 1954, Kamden et. al. 1999). Även tester för vitröta har gjorts, PrENV 807.
Nedan finns en beskrivning av den rötbeständighet man redovisar i publikationer om
temperaturbehandlad ved. I tabell 3 finns dessutom en sammanställning av
rötresistens. I denna framgår det att en klar generell förbättring erhålls jämfört
obehandlat trä. Vidare så är indikationen att värmebehandlat trä är bra mot brunröta
men mindre bra mot vitröta och att värmebehandlat trä inte blir lika rötresistent som
CCA-behandlat trä.
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Rötbeständigheten ökar för behandling av trä över ca 120ºC, och ökar markant över
ca 200ºC (Buro 1954), (Tabell 3). Generellt gäller då att ökad temperatur ökar
beständigheten. Uttryckt i ASE ger ca 40 % ett bra rötskydd (Tabell 3, Figur 2). Detta
styrks av ”Thermowood”, behandlad i 200ºC, som klarar 4 års utomhusexponering
(Jämsä et. al. 1999). Behandlingen gav dock inte skydd mot ytmögel enligt detta test.
Tester av trä som behandlats med olje-värme enligt den tyska processen (Rapp och
Sailer 2000), pågår och preliminära resultat tyder på att riskklass 4 (A, trä i
markkontakt eller vatten) kan nås, med stort oljeupptag och hög
behandlingstemperatur, se tabell 3 och 4. Detta har också indikerats för asp och
Retified wood Detta är mer krävande än riskklass 3, öppen exponering utan
markkontakt, som övriga aktuella behandlingar anges uppnå, Platowood,
Thermowood, Retified wood och Le bois perdure (Vernois 2000, Syrjänen 2000,
Jämsä et. al. 2000, Millitz och Tjeerdsma 2000). För ”Thermowood” har
klassificering gjorts för att relatera till riskklasser enligt EN 335-1, se tabell 4.
I Fig. 3 (Millitz och Tjeerdsma 2000) visas vilka effekter värmebehandling av trä kan
ha på rötbeständighet. En klar förbättring för värmebehandlat trä (PLATO) kan
noteras. Liknande resultat uppnås generellt i de flesta undersökningarna (Tabell 3).
Värmebehandlad radiatatall befanns vara speciellt rötbeständig (Tjeerdsma et. al.
1998). Värmebehandlad asp har också befunnits ha en särskilt bra rötbeständighet
(Troya och Navarette 1994). En undersökning där en legeringssmälta bestående av
bly, kadmium och tenn, användes för värmebehandlingen av trä, visade att mycket
bra rötbeständighet kunde åstadkommas på detta sätt.(Buro 1955)
Inga av dessa aktuella metoder har ännu visat på ett effektivt skydd mot insekter,
termiter eller marina skadegörare (Tabell 3), men en något förbättrad resistens mot
termiter och marina skadegörare har dock rapporterats (Boonstra et. al. 1998,
Vernois 2000), (Tabell 3).
Övermålningsbarhet/ limningsbarhet
Generellt så rapporteras det att lackering och målning av värmebehandlat trä
fungerar bra (Jämsä et. al. 1999, Milltitz och Tjeerdsma 2000, Vernois 2000, Rapp
och Sailer 2000 och Giebeler 1983). Limningsbarheten är däremot mera osäker och
vissa rapporter pekar på att modifierade limtyper kan behövas (Rapp och Sailer
2000).
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9

FWD
Fukt-Värme-Tryck trä

Staybwood

Retified wood
(Förnätat trä)
Le bois perdure
(Beständigt trä)
Olje-värme trä

Platowood

Rötmetodsbeskrivning
EN113 (gran), 16 veckors exponering.
prENV807 (gran), 24 veckors exponering.
EN113, 16 veckors exponering.
"Soil block", 36 veckors exponering
"Soil block" (tall), brunrötetest.
"Soil block" (tall), vitrötetest.
Prel. ökad resistens mot
termiter och marina borrare.
Resistent mot långhornade
skalbaggar, ej termiter (prel.).
*

* Presenteras tillsamman med "Retified wood"
# ASE: Anti-Schrinking-Efficiency (förändring i krympnings-/svällningstal
mellan behandlat och obehandlat trä)

4 % (ASE 30 %), 12% (ASE 35 %) och 0 % (ASE > 40%). #
28 % för referens (obehandlat trä).
2.2 % (värmebehandlat trä) och 17.8 % (obehandlat trä).
Rötkällare (bok).

"Burktest", 2 månader.

Ingen uppgift.

Ingen uppgift.

Hög temp. och
oljeuppt., ev. riskklass 4

Asp, föreslagen
anv. riskklass 4.

Resistens (insekter etc.) Kommentar
Ingen uppgift.

15 % (180ºC), 2 % (200ºC) och < 2 % (220ºC). 40-48% för referens (obeh. trä) . EN 113 (tallsplint och gran), 19 veckors exponering. Ingen uppgift.

Rötresistens (viktförlust)

75 % (180ºC), 1% (230ºC) och referens 1% ( CCA).
56 % (180ºC), 20% (230ºC) och referens 10% (CCA)
0-3 % (värmebeh.) och 1-26 % (obehandlat trä).
Gran 18% (värmebeh.) och 28% (obeh.). Tall 5% (värmebeh.) och 20% (obeh.).
11-47% (240ºC) och 57-58% (obehandlat trä).
28% (240ºC) och 35% (obehandlat trä).
*

Produknamn

Thermowood

Tabell 3: Rötresistens och resistens mot insekter etc. för värmebehandlat trä.

Tabell 4: Värmebehandlingsklasser relaterade till klassning av utomhuspåverkan på trä,
EN335-1. (Syrjänen 2000).

Tabell 5: Enligt träskyddsinstitutet gällande klassning i Sverige och de konventionella
kemikalier som idag använts i dessa klasser

Träskyddsklass A Trä i kontakt med mark och (söt) vatten samt trä i konstruktioner ovan
mark som kräver speciellt skydd. Krav på impregnering: Full inträngning i splintveden.
Typ av träskyddsmedel CCA* Koppar/krom/arsenik
Kreosot*, Kreosotolja.
CCB, CCP, CC* Koppar/krom/ (bor, fosfor)C, Koppar
Användningsområden
Trä i varaktig kontakt med mark och vatten, i bryggdäck och sötvattensanläggningar
samt trä ovan mark i fasta säkerhetsanordningar och konstruktioner som är svåra att byta ut.
Kreosot endast för yrkesmässig användning. Annan användning endast tillåten först 30 år efter impregnering.
Ej virke till bostadshus. Se CCA klass A.

Träskyddsklass M Full inträngning i splintveden
Typ av träskyddsmedel CCA* Koppar/krom/arsenik Kreosot*, Kreosotolja.
Användningsområden
Trä i varaktig kontakt med havsvatten, som t ex bryggor och hamnanläggningar.

Träskyddsklass AB
Trä ovan mark
Krav på impregnering. Full inträngning i splintveden.
.
Typ av träskyddsmedel
C, Koppar, Organiska utan metaller.
Användningsområden
Trä ovan mark som är utsatt för väder och vind eller kondens och där utbyte av skadade delar eller
personsäkerheten inte är av avgörande betydelse.
Träskyddsklass B Färdigbearbetade snickerier ovan mark
Inträngning i splintveden 6 mm från sidan och 50 mm från ändytan.
Typ av träskyddsmedel Organiska utan metaller.
Användningsområden Endast färdigarbetade snickeridetaljer ovan mark t.ex. fönster och dörrar.(Endast
vakuumimpregnering)
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Figur 3: Röttest på obehandlat och termobehandlat trä. Rötbeständighet mättes som
viktförlust för värmebehandlat trä, PLATO och obehandlat trä efter 16 veckors inkubering
med ”Soil Block”- och ”miniblock”-metoden. (Millitz och Tjeerdsma 2000).

Orsakerna till den ökade beständigheten har diskuterats och olika tänkbara orsaker
har presenterats. Bildning av giftiga ämnen samt organiska syror var en tidig idé
(Buro 1954). Detta har senare inte ansetts särskilt viktigt utan att beständigheten
beror på förändringar i lignin-kolhydratkomplexet. En hypotes är att hemicellulosa
modifieras och bryts ned så mycket att mikroorganismer har svårt att använda den
(Viitanen et. al. 1994). En smältning och omflytning av ligninet så att den mikrobiellt
åtråvärda hemicellulosan bättre bäddas in eller att hemicellulosan och ligninet
förbinds starkare. (Hillis 1984, Tjeerdsma 1998). Urlakning av extraktivämnen
befanns också förbättra rötbeständigheten (Kamden et. al. 1999). Mycket återstår
dock för att få en samlad bild av hur termobehandlingen ger en rötskyddande effekt
för olika träprodukter.

11

Sorptionsegenskaper
Träets förmåga att ta upp och avge vatten, sorption är en nyckelfaktor för att förstå
svällning, krympning och formstabilitet hos materialet. Även rötbeständighet,
motverkan mot blånad och ytmögel kan kopplas till sorptionen hos trä. Röta och
mögel kräver en viss mängd vatten för att verka, ca 20 % i fuktkvot hos träet. Många
resultat har presenterats som visar att värmebehandling minskar träets sorption, se
Figur 4 och 5 samt Tabell 6. Generellt så minskar sorptionen med ökad
behandlingstid och ökad temperatur (Kollman och Schneider 1963, Schneider och
Rusche 1973, Hillis 1984). I temperaturområdet 70-100ºC fick man ingen förändring
i sorption, vid 100-180ºC fick man en gradvis minskning och vid temperaturer mellan
180-200ºC fick man en klart minskad sorption (Kollman och Schneider 1963). Men
vid lång behandlingstid, 48 timmar, ökade återigen sorptionen efter behandling vid
200ºC. Man antar att ligninet förändras (kondenseras). Andra förklaringar är att fler
bindningar mellan hemicellulosa och lignin bildas (Hillis 1984). I frånvaro av syrgas
(luft) vid värmebehandling blir sorptionen generellt lägre för trä jämfört med
värmebehandling då syrgas finns närvarande (Schneider och Rusche 1973, Giebeler
1983).
Värmebehandlat trä indikerar liknande egenskaper beträffande uppfukting och
torkning jämfört icke värmebehandlat trä, se Fig. 5 (Jämsä et. al. 1999). Ibland
relateras hygroskopiciteten till jämviktsfuktkvoten för ett visst klimat eller
förändringen i procent mellan behandlat/obehandlat virke. I tabell 6 och Fig. 4 samt
5 presenteras data som visar en generell sänkning av jämviktsfuktkvoten med ca 40 60 % efter värmebehandling (Vernois 2000, Millitz och Tjeerdsma 2000).
Jämviktsfuktkvoten blev generellt 4-5 % vid 50 % relativ fuktighet och
rumstemperatur för värmebehandlat trä och 10-12 % för obehandlat trä (Tabell 6).
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Minskad krympning och svällning (volym) ca 40 % (behandling 200ºC-220ºC),
ca 25 % (behandling 180ºC), tall.
Minskad svällning och krympning (volym) ca 15 % (180ºC),
ca 25 % (200ºC),ca 40 % (240ºC), tall (W.White).
Minskad svällning och
krympning (volym) 50-80 %.

Fibermättnadspunkt 14 % (Värmebehandlat trä),
29% (obehandlat trä), behandling 220ºC.
Ingen uppgift.

FWD
Fukt-Värme-Tryck trä

Staybwood

* Presenteras tillsamman med "Retified wood"
# ASE: Anti-Schrinking-Efficiency (förändring i krympnings-/svällningstal
mellan behandlat och obehandlat trä)
R.F: relativ luftfuktighet

Jämviktsfuktkvot 13 % (värmebehandlat trä),
26 % (obehandlat trä), 90 % R. F och 25ºC.

*

*

Retified wood
(Förnätat trä)
Le bois perdure
(Beständigt trä)
Olje-värme trä

Platowood

Dimensionsstabilitet
Minskad svällning och
och krympning (volym) 30-80 %
Minskad krympning och svällning; 10 %/13 % (radiellt/tangentiellt) (bok),
11 %/40 % (gran), 33 %/41 % (tall).
ASE ca 50 % (volym), behandling 230ºC, asp,tall och gran. #

Sorptionsegenskaper värmebeh. trä

Jämviktsfuktkvot minskad
med 43-60 %, R.F. 65 %, tall.
Jämviktsfuktkvot minskad med ca 40 %,
jämviktsfuktkvot ca 6% (värmebeh. trä) och ca 10 % (obeh. trä).
Jämviktsfuktkvot 4-5 % (värmebeh. Trä) och 10-12 % (obeh. trä).

Produknamn

Thermowood

Tabell 6: Sorptionsegenskaper, dimensionsstabilitet och massförändring för värmebehandlat trä.
Massförändring (behandling)

+45 % till +68% i olja (180ºC-200ºC).
-2 % till -10 % i luft (180ºC-200ºC).
-1 % (ASE 15 %), -2 % (ASE 23 %), #
-8 % (ASE 40 %), granfanér (Sitka).
-2.5 % till -19.3 % (140ºC- 160ºC), bok.
-2.0 % till -8.7 % (140ºC - 160ºC), tallsplint

*

Ingen uppgift.

-5.7 % (205ºC, 4 tim), -11.1 % (230º, 4 tim), tall.
-6.4 % (205ºC, 4 tim), -13.5 % (230ºC, 4 tim), björk.
Ingen uppgift.

Dimensionsstabilitet
Hygroskopicitets- eller sorptionsförändringar ger förändringar på svällnings- och
krympningsegenskaperna för trä (Tabell 6). Rödbok behandlad i autoklav med
övertryck och vattenbad vid höga temperaturer (100-180ºC) fick en irreversibel
svällning tangentiellt och en irreversibel krympning radiellt som ökade då temperatur
och/eller behandlingstid ökade (Noack 1969). Med värmebehandling i autoklav och
trycksättning 8-10 bar kan 50-80 % minskad svällning och krympning fås (Giebeler
1983).
Inoue et. al. 1993, testade komprimering och samtidig värmebehandling av trä för att
minimera krympnings- svällningsrörelser. En nästan fullständig fixering av
rörelserna kunde uppnås samtidigt som hårdheten ökade och styrkan minskade
obetydligt för behandlingar vid 180ºC till 200ºC i vattenånga. Vid värmebehandling
i hetluft under mycket längre tider kunde också en bra fixering av rörelserna erhållas,
men hårdhet och styrka minskade då avsevärt.
Dimensionsstabiliteten kan uttryckas ”Anti-Shrink-Efficency” (ASE), ASE visar
minskad svällning i jämförelsen mellan obehandlat och behandlat trä (Fig. 2 och Ekv.
1). I allmänhet kan en ASE på 10-50 % fås genom lämpligt val av värmebehandling, se
Tabell 6 (Millitz och Tjeerdsma 2000, Stam et. al. 1946, Tjeerdsma et. al. 1998).
Generellt ger en ökad behandlingstemperatur en ökad ASE samtidigt som den ger en
minskad styrka, se figur 6 och 7.
Värmebehandlat trä tar upp mindre fukt och träet rör sig därför mindre, m.a.o. det är
mer formstabilt. Detta visade sig ge förbättrade resultat för ytbehandlade och
värmebehandlade prov som exponerades utomhus jämfört med icke
värmebehandlade och ytbehandlade prov. Färgskiktet på de värmebehandlade proven
hade klart mindre flagning och sprickbildning än ytbehandlade och icke
värmebehandlade prov (Jämsä et. al. 1999).

14

Figur 4: Jämförelse av fuktkvot (moisture content) för sågade och ytbehandlade
granpaneler vid utomhusexponering. Ytbehandling med lösningsmedelsburen alkydfärg
(Jämsä et al. 1999). Värmebehandlad gran; Heat treated. Icke värmebehandlad gran;
Untreated.

Uncoated
CCA – impregnated, uncoated
Heat treated, uncoated
Coated
CCA – impregnated, coated
Heat treated, coated

Figur 5: Fuktkvot för hyvlade furupaneler ytbehandlade med lösningsmedelsburen
syrahärdande snickerifärg vid utomhusexponering (Jämsä et. al. 1999)
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Mekaniska egenskaper
De mekaniska egenskaperna försämras oftast när rötbeständighet och
dimensionsstabilitet förbättras, se exempel Figur 1, 6,7 och Tabell 7. Slagsegheten
(Fig.6) och ythårdheten (Fig. 7) kan bli avsevärt sämre (Stamm 1964, Giebeler 1983),
vilket också kan uppfattas som att träet blir sprödare och mindre segt. En något
bättre ythårdhet än andra föreslagna värmebehandlingsmetoderna kan noteras för
det olje-värmebehandlade träet (Sailer et. al. 2000). Även försämrad böjstyrka,
brottstyrka, kompressionsstyrka och dragstyrka kan noteras i varierande grad
beroende på hur värmebehandling utförs (Kamden et. al. 1999, Rusche 1973,
Schneider 1973, Schneider 1971, Sailer et. al. 2000, Giebeler 1983). Enligt Tjeerdsma
et. al. 1998 förlorar PLATO-trä mindre i styrka än många andra
värmebehandlingsmetoder p.g.a. ”trestegsprocessen”(Tabell 1).
Generellt förlorar barrträ mer i styrka än lövträ (Tjeerdsma et. al. 1998, Schneider
1973). I allmänhet så är styrka korrelerad med nedbrytning räknat i vikt (Rusche
1973, Stamm et. al. 1946). För elasticiteten vid böjning krävs det dock mer än 8 % i
viktförlust för att en signifikant förändring ska noteras (Rusche 1973).
Behandlingstemperaturen anses som den viktigaste faktorn för förändrade
styrkeegenskaper (Tjeerdsma et. al. 1998) och minst 150ºC behövs för att
styrkenedsättande förändringar skall börja noteras (Schneider 1973).
Behandlingstiden är också av betydelse (Schneider 1973, Schneider 1971). Inverkan av
syrgas har en starkt negativ inverkan på styrkan (Inoue et. al 1993, Stamm 1956).
Närvaro av ättiksyra och andra organiska syror har negativ inverkan (Stamm 1956,
Noack 1969). Med trycksättning i behandling rapporteras det att styrkeförluster kan
minimeras (Giebeler 1983).
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Minskning 49 %, beh.temp. 220ºC, motsv. exklusive olja, minskning 63 %.
Minskning 20 %, beh.temp. 180ºC, motsv. exklusive olja, minskning 40 %.
21% minskning, i metallbad (för ASE 40 % ),
tall (W.White).
Ingen uppgift.

Minskning 30-40 %, behandlingstemp. 230ºC-240ºC.
Minskning 40 % (bok), 8 % (gran), beh.temp ca 200ºC.
*

Minskning 20 % för beh.temp 180ºC.
Minskning 50 % för beh.temp 200ºC.
Minskning 17 % (ASE 40 %), 5 % (ASE 25 %), beh. i metallbad. #
Minskning 50% i luft (motsvarande ASE 40 %). Tall (W.White).
Minskning ca 10 % (björk), ca 14 % (asp),
behandling vid 195ºC och 10 bar under 2.5 timmar.

Retified wood
(Förnätat trä)
Le bois perdure
(Beständigt trä)
Olje-värme trä

FWD
Fukt-Värme-Tryck trä

Staybwood

Minskning 37%, tall (Maritime),
behandlingstemperatur ca 200ºC.
*

Minskning 3 % (bok), 18 % (tall), beh.temp. 165ºC-185ºC.

Platowood

Slagseghet (pendelhammare)

* Presenteras tillsamman med "Retified wood"
# ASE: Anti-Schrinking-Efficiency (förändring i krympnings-/svällningstal
mellan behandlat och obehandlat trä)

Ingen förändring
(Inga resultat presenterade).
Ingen uppgift.

Brottstyrka böjning (MOR)

Minskning 10-30 %.

Produknamn

Thermowood

Tabell 7: Brottstyrka (MOR: Modulus Of Rupture) och slagseghet för värmebehandlat trä
Kommentar

Hårdhet: -40 %. Nötning: -90 %,
i metallbad, ASE 40 %.

Asp minskar mindre i hållfasthet.
Hårdhet: -27 %, Maritime tall, beh.temp.ca 200ºC.
*

Värmeledningsförmågan minskar med
10-30 %. Ingen förändring i hårdhet (ej pres.)

Figur 6: Sambandet mellan seghet (toughness) och dimensionsstabilitet (ASE) för
värmebehandlat trä (Stamm et. al. 1964)

Figur 7: Sambandet mellan ythårdhet (hardness) och dimensionsstabilitet (ASE) för
värmebehandlat trä (Stamm et. al. 1946)
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Ansträngningar att försöka kombinera liten styrkeförlust med ökad rötbeständighet
och dimensionsstabilitet är ett genomgående mål i de flesta undersökningar om
värmebehandling av trä. Många undersökningar pekar på att optimerad temperatur
vid behandling i syrgasfattig/syrgasfri atmosfär är de viktigaste faktorerna för att
balansera de önskande egenskaperna. Men många andra faktorer har visats inverka
på de mekaniska egenskaperna och relativt lite kunskap finns om vad som sker i trä
under värmebehandling ur ett materialtekniskt och materialkemisk perspektiv.

Färg och lukt
Det färska värmebehandlade virket har oftast en karakteristisk röklukt som avtar
ganska snabbt (Vernois 2000, Millitz och Tjeerdsma 2000). Virket är generellt
homogent ljusbrunt till mörkbrunt beroende på främst temperatur och tid för
behandlingen, se omslagsbild, (Boonstra et. al. 1998, Vernois 2000, Syrjänen 2000,
Thunell och Elken 1948). För olje-värmebehandlat trä rapporteras en svagare och
jämnare färgförändring än de övriga aktuella metoderna (Sailer och Rapp 2000).

Förklaringar till egenskapsförändringar
Förklaringar till vad som händer under värmebehandling pekar på nedbrytning av
hemicellulosa som en dominerande orsak till egenskapsförändringarna (Sanderman
och Augustin 1963, Fengel 1966, Bobletter och Binder 1980). Det är välkänt att
kolhydrater lätt bryts ned vid högre temperaturer och i närvaro av fukt/vatten.
Mellan 150 och 180º ökar hemicellulosanedbrytningen starkt (Fengel 1966, Kollman
och Fengel 1965). Tall börjar nedbrytas redan vid 100ºC medan Ek behöver 150ºC
(Kollman och Fengel 1965). I närvaro av organisk syra så accelererar nedbrytning av
hemicellulosa och cellulosa (Noack 1969). Eftersom hemicellulosa avspaltar
organiska syror, främst ättiksyra under värmebehandling (Dietrichs et. al. 1978) så är
en snabb nedbrytning ofta förväntad. I naturligt tillstånd så är dessutom trä i de flesta
fall något surt, pH 3-6 (Gray 1958).
Huruvida cellulosan i träet förändras är osäkert. Få undersökningar behandlar detta
och många anser att ingen förändring sker förrän man överstiger 200ºC (Zaman et.
al. 2000). Stamm 1956 rapporterar att hemicellulosa bryts ned 4ggr snabbare än
cellulosa och lignin hälften så snabbt. Nedbrytning av kolhydrater har i andra
sammanhang utnyttjats för att producera melass, försockring (Nationalencyklopedin)
och försök till bränsleproduktion såsom t.ex. gengas genom kolhydraterna i träet.
(Theander och Nelson 1988, Dietrichs et. al. 1978). Mer detaljerade undersökningar
om förändringar i cellulosan, speciellt depolymerisering (kortning av
molekylkedjornas längd), är förmodligen av stor vikt för förståelse om träets
mekaniska styrka.
Ligninets förändring i samband med värmebehandlingen har diskuterats och
undersökts i ett flertal undersökningar (Sarni et. al. 1990, Burtscher et. al. 1987, Hillis
1984, . Ligninet börjar förändras redan vid 120ºC och en nedbrytning börjar vid 170190ºC (Sarni et. al. 1990, Sanderman och Augustin 1963). Speciellt närvaro av syrgas
betraktas som en mycket viktig faktor vid ligninnedbrytning, oxidation, (Sanderman
och Augustin 1963).
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En komplex förändring av lignin-kolhydratkomplexet tas också upp i en del
undersökningar (Tjeerdsma et. al. 1998, Hillis 1984). Minst 90ºC behövs för att
plasticera lignin-hemicellulosa och vid temperaturer över
glasomvandlingstemperaturen för hemicellulosa anses förbättringar av
dimensionsstabiliteten och rötbeständigheten fås för trä genom förnätning (kemiskt)
av lignin/hemicellulosa och omfördelning av hemicellulosa.
Li och Lundqvist 2000, undersökte ligninets förändring vid sodablekning (110ºC 40
min.) av pappersmassa och fann att radikaler bildas (homolytisk spaltning) vid
nedbrytning av ligninet. Möjligheten finns att lignin-radikaler i trä kan vidare reagera
med kvarvarande lignin, cellulosa och hemicelullosa och ge förnätning bl.a.
Extraktivämnen såsom fenoler och tanniner etc. diskuteras också ibland att delta eller
bidra till egenskaper för värmebehandlat trä (Kamden et. al. 1999, Sarni et. al. 1990),
men halterna verkar vara för låga i de flesta fall för att kunna påverka egenskaperna
märkbart.
Många undersökningar har gjorts om värmebehandling av trä med en mängd olika
metoder och inriktningar. Mera komplexa undersökningar på en mer grundläggande
kemiskt teknisk nivå är svåra att finna. Detta skulle behövas för att vidare kunna
optimera och differentiera värmebehandlingsmetodiken.
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5. Framtida möjligheter
 Bättre kunskaper om den kemiskt-tekniska förändringen i trä skulle kunna leda
till att minimera styrkeförlusterna och få ett rötbeständigt, formstabilt och
estetiskt tilltalande material.
 Bättre anläggningar för värmebehandling av trä skulle kunna ge möjlighet till
att styra/kontrollera kvalitén på material och samtidigt få ekonomisk lönsamhet
 Flera processmetoder kan förmodligen utvecklas vilket skulle kunna ge många
olika typer av slutprodukter med hög kvalité.
 Värmebehandlat trä har goda utsikter att kunna kvalitetsmärkas och klara
livscykelanalyser och därigenom kunna konkurrera med andra typer av material
och produkter.
 Värdehöjning av träslag med lågt anseende, t.ex. asp.
 Förbättrad processkontroll m.h.a av nya mätsystem som mäter exempelvis
emitterade produkter från trä
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6. Patent
Många patent har tagits inom värmebehandlingsområdet. Två tidiga patent från USA
är ”Heat stabilized wood (Staybwood)” (Stamm et. al. 1946) och ”Heat stabilized
compressed wood (Staypak) (Seborg et. al. 1948). Staybwood är
dimensionsstabilisering av trä genom värmebehandling pga. reducering av
hygroskopiciteten. Värmebehandlingen kan göras i het luft eller i en metallsmälta.
Staypak är trä som pressas under värmebehandling vid sådana förhållanden att
komprimeringen inte förloras för en viss fuktkvot efter att det utsatts för varierande
klimat.
Ett mera modernt patent är ”Process för the modification of wood” (Giebeler et. al
1983), Reutgerswerke AG, Tyskland, EP0018446. En process för att modifiera trä och
träprodukter genom värmebehandling i en sluten behållare där fuktinnehållet i
materialet från början kontrolleras att inte innehålla mer än 10 % (vikt). Detta är ett
patent för den beskrivna behandlingen FWD, se kap. 3 tabell 1.
Patent som är kopplade till de i dag aktuella metoderna är ganska många. I Holland
kom 1994 ”Process for upgrading low-quality wood” (Rem et. al. 1994), EP0612595,
Shell Int. Research. Process för elektriskt baserad värmebehandling med ett första
steg, mjukgörning, i ett vattenbad med tillsatser och trycksättning som är minst
jämviktstrycket för denna vid aktuell processtemperatur. Det andra steget, torkning
av det mjukgjorda träet, det tredje steget härdning och slutligen kylning av träet.
Detta patent har också en motsvarighet i USA Rem et. al. 1994), US55555642, Shell
Oil Co (US). En utveckling av detta patent med samma namn är, (Ruyter et. al. 1994),
EP06234433, Shell Int. Research. Tillkommande uppgifter; första mjukgörande
steget genomförs i 160-240ºC i närvaro av en pH buffert (pH-kontroll) med pH 3.58.0. Detta hydrolyserar hemicellulosan och omfördelar ligninet i träet. Ytterligare
utveckling av detta patent kom 1995 med samma namn (Ruyter et. al. 1995),
EP0622163, Shell Oil Co (US). Detta har en liknande beskrivning för de beskrivna
ovan med skillnaden att temperaturen för mjukgörningen är 120-160ºC och att
önskade måltemperaturen bibehålls tills skillnaden i temperatur mellan yta och
centrum för virkesbitarna är mindre än 20ºC.
Från Finland kom 1997 ”Method för improving biodegradation resistance and
dimensional stability of cellulosic products” (Viitaneimi et. al. 1997 eller Viitaneimi
et. al. 1996), Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (VTT). US5678324 eller
EP695408A1 respektive. US-patentet finns i bilaga 1. Denna omarbetades senare med
en ny titel, ”Method for increasing the resistance of cellulosic products against mould
and decay” (Viitaneimi et. al. 2001), Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus,
EP695408B1. En metod för att förbättra resistansen för cellulosabaserade produkter
mot förruttnelse och nedbrytning, och för att förbättra dimensionsstabiliteten.
Cellulosaprodukten värmebehandlas i förhöjda temperaturer. Produkten ska ha en
fuktkvot lägre än 15 % och behandlas i minst 150ºC i 2-10 timmar tills en viktförlust
om 3 % har skett. Mer information om detta patent finns i bilaga 1.
Från frankrike kom 1999 ”Method for treating wood at the glass transition
temperature thereof” (Guynnet 1999), NOW, US5992043. En behandlingsmetod där
virket behandlas för en bestämd temperatur och tid. Virket uppvärms till sin
glasomvandlingstemperatur (Tg) och hålls där tills hela virket når denna. Patent för
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”Retified wood” finns beskrivet i ”Reactor for wood retification” (Guillin 2000), Fours
et Bruleurs Rey, AU4789399A1. En reaktor med tätad kammare som kan operera
stegvis. Den är också utformad för att kunna cirkulera atmosfären inne i kammaren.
Virket ska kunna belastas kontrollerat och kontinuerligt. Reaktorn medger en
industriell metod för att förnäta trästrukturen (kemiskt).
Förmodligen kan ytterligare patent hittas inom värmebehandlingsområdet men dessa
belyser en hel del om dagsläget beträffande den industriella utvecklingen.
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7. Sammanfattning
y Värmebehandlat trä kan ge märkbart förbättrad rötbeständighet och
dimensionstabilitet.
y De mekaniska styrkegenskaperna för värmebehandlat trä minskar tydligt.
y Temperatur, tid, fukt/vatten, tryck, pH, syrgas är viktiga faktorer vid
värmebehandling av trä
y Sverige saknar både industriell tillverkning och FoU på värmebehandling av trä
medan Tyskland, Holland, Frankrike och Finland sedan länge bedrivit FoU och
redan har eller startar upp industriell tillverkning
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We claim:
1. A method for increasing the resistance of a cellulosic product against mold and
decay and for improving the dimensional stability of said product comprising the
steps of:
(A) subjecting a wet cellulosic product to a heat treatment so as to reduce the
moisture content of the product to less than 15%; and
(B) subjecting the resulting cellulosic product of step (A) to an atmosphere saturated
with steam at a temperature above 150° C. so as to reduce the weight of the product at
least 3% by decomposition of wood components present in the cellulosic product.
2. The method according to claim 1, wherein during step (A), the difference
between the inner temperature of said product and the outer temperature of said
product is maintained at about 10° to 30° C. so as to prevent cracking.
3. The method according to claim 2, wherein step (A) is carried out in the presence
of steam.
4. The method according to claims 2 or 3, wherein step (A) comprises the steps of:
(i) placing said product in a drying oven, wherein the temperature of said oven is
raised to at least 90° C., and wherein said oven is kept at said temperature until said
product has at least approximately reached said temperature,
(ii) gradually increasing the temperature of said oven while maintaining the
difference between the inner temperature of said product and the temperature of said
oven at less than 30° C. until the desired moisture content of the product has been
reached, and optionally,
(iii) gradually lowering the temperature of said oven while maintaining the difference
between the inner temperature of said product and the temperature of said oven at
less than 30° C. until the inner temperature of said product has reached the desired
temperature.
5. The method according to claim 4, wherein the temperature of said oven is raised
to at least 100° C.
6. The method according to claim 1, wherein step (A) is carried out at 180° to 250°
C. for 1 to 20 hours.
7. The method according to claim 6, wherein step (A) is carried out for about 2 to 10
hours.
8. The method according to claim 1, wherein step (A) is carried out essentially
under non-pressurized conditions.
9. The method according to claim 1, wherein said cellulosic product is selected from
the group consisting of wood pillars, wood logs, sawn wood, wood veneer, plywood,
wood chips, saw dust and wood fibers.
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10. The method according to claim 9, wherein said cellulosic product is pine wood,
and wherein in step (B), said pine wood is subjected to a temperature of 200° to 250°
C. for 2 to 8 hours so as protect against decay.
11. The method according to claim 9, wherein said cellulosic product is spruce
wood, and wherein in step (B), said spruce wood is subjected to a temperature of 175°
to 210° C., for 2 to 8 hours so as to protect against decay.
12. The method according to claim 9, wherein the cellulosic product is birch wood,
and wherein in step (B), said birch wood is subjected to a temperature of 200° to 250°
C., for 2 to 8 hours so as to protect against decay.
13. The method according to claim 9, wherein the cellulosic product is larch-tree
wood, and wherein in step (B), said larch-tree wood is subjected to a temperature of
200° to 250° C., for 2 to 8 hours so as to protect against decay.
14. The method according to claim 1, wherein in step (B), the weight of the product
is reduced at least about 5%.
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