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FÖRORD 
 
Denna delstudie ingår i projektet ”Utveckling av styrsystem för ändamålsenlig torkning” som 
finansieras av föreningen Svenskt Trä, och har utförts vid Luleå tekniska universitet, Institution 
i Skellefteå, Avdelningen för träfysik. 
 
Begreppet ”ändamålsenlig virkestorkning” förutsätter att för torkningsprocessen relevanta 
materialegenskaper och materialreaktioner undersöks. I detta arbete har värmebehandlingens 
inverkan på färgförändringar av det råa virkets olika komponenter som sav, extraktivämnen och 
ved undersökts.  
 
Arbetet utgör en fortsättning av den undersökning av extraktivämnesinnehållets inverkan på 
diffusionsegenskaper hos furu och gran som finns publicerat i proceedings från konferensen 
COST Action E15 Helsinki, Finland 2001. 
 
 
Skellefteå juni 2002 
 
 
Margot Sehlstedt-P 
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SAMMANFATTNING 
 
Utveckling av torkschema för industriell luftcirkulationstorkning av furu- och granvirke har 
generellt medfört en höjning av torkningstemperaturen med fördelar som kortare torkningstid, 
mindre sprickbildning samt möjlighet att producera virke med minskade deformationer. En följd 
av att torka virket vid högre temperatur är att virket färgförändras och mörknar samt att 
kådflytningen ökar. Förutom processparametrar som temperatur, tid och tid i kapillär 
torkningsfas beror färgförändringar även på virkesegenskaper som extraktivämneshalt och 
vedens näringsinnehåll. 
 
I detta arbete har studier av färgförändring vid värmebehandling av olika virkeskomponenter 
utförts. Extraktivämnen från extraherad furukärnved och sav (dvs. den vätska som finns i 
splintveden) från furu- och gransplint har värmebehandlats vid 60, 70, 80, 85, 90 och 95°C 
under 1, 2, 3, 4 och 5 dygn. Med hjälp av en colorimeter, Minolta CR 310, har färgkoordinater i 
L*, C*, h° rymden uppmätts samt färgskillnaden ∆E*ab före och efter värmebehandling 
beräknats.  
 
För sav har en relativ mätmetod använts där färgmätningar gjorts på filterpapper som indränkts 
med värmebehandlad sav. Extraktivämnen har värmebehandlats i petriskålar av glas och 
färgmätning har utförts genom glasskålens botten 
 
 
Resultaten sammanfattas enligt följande: 
 

• För ögat klart urskiljbara färgförändringar uppträder hos både sav och extraktivämnen. 
Ljusheten L* minskar, färgmättnaden C* ökar och färgvinkeln h° går mot mera rött. 
Färgförändringarna ökar med ökande tid och temperatur 

 
• Linjära regressionsmodeller med färgskillnaden ∆E*ab som funktion av tid och 

temperatur uppvisar höga förklaringsgrader (ca 90 %) hos såväl sav som extraktivämnen 
 

• Furusav uppvisar signifikant (vid 5 % nivå) större färgförändring jämfört med gransav. 
Skillnaden förklaras troligen av furusavens högre torrhalt vilket är ett mått på 
kolhydratinnehåll. Endast vinteravverkat virke har ännu undersökts varför variationerna 
under året och mellan träslagen är en osäkerhet i undersökningen 

 
• Hos furusav noteras en accelererad färgförändring vid temperaturer överstigande 70°C 

 
• Preliminära försök med värmebehandling av extraktivämnesfri ved i torrt respektive 

uppfuktat tillstånd visar att värmning i uppfuktat tillstånd orsakar en tydlig ändring av 
vedens färg. Detta antas bero på att färgade nedbrytningsprodukter bildas vid hydrolys 
av vedens hemicellulosa 
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1 BAKGRUND 
 
Att träets färg förändras vid torkning är ett välkänt fenomen. Artificiell luftcirkulationstorkning 
medför hos furu och gran en mer eller mindre uttalad gulfärgning av splintvedsytorna. Denna 
gulfärgning förklaras bero på en anrikning av socker- och kväveföreningar mot virkesytan under 
torkningens inledande kapillära fas, där en snabb torkning medför en större anrikning vid ytorna 
(Terziev et al 1993, Terziev 1995). När denna kolhydratrika zon värms i närvaro av aminosyror 
som katalysator, sker en nedbrytning av sockerarterna varvid färgade nedbrytningsprodukter 
bildas. Denna från livsmedelindustrin välkända process kallas Maillardreaktion. Vattenlagring 
av virke kan medföra en kraftig gulfärgning av virkesytorna efter torkning (Boutelje 1990, 
Theander et al 1993). 
 
Utveckling av torkningsscheman har generellt medfört en höjning av torkningstemperaturen vid 
industriell virkestorkning av furu och gran. Fördelarna med att gå upp i temperatur är, förutom 
en kortare torkningstid, mindre sprickbildning och möjligheter att åstadkomma rakare virke. 
Höjning av torkningstemperaturen medför dock att virket mörknar och färgförändras mer. 
Torkningstemperatur, tid, tid i kapillär torkningsfas (dvs. så länge fritt vatten finns i virket) och 
vatteninnehåll är parametrar som påverkar färgförändringen (Sundqvist 2000). Tarvainen et al 
(2001) rapporterar vid torkningsförsök av furu- och granvirke att färgförändringar hos 
furukärnved ökar tydligt vid torkningstemperaturer större än 70°C, sannolikt på grund av 
hartsinnehållet. Även i splintveden hos furu och gran ökar färgförändringarna markant vid 
temperaturer större än 70°C.  
 
Virkesegenskaper som påverkar vedens färg under torkning är extraktivämneshalt och 
näringsinnehåll. Koncentrationen av lösliga näringsämnen i splintveden varierar kraftigt under 
året och är som högst under vintermånaderna (Terziev et al 1997, Hinterstoisser 1994, Höll 
1985). Enligt Terziev et al (1997) varierar sockerinnehållet i furusplint mer beroende på årstid än 
på växtförhållanden. Kväveinnehållet i furusplint varierar betydligt mindre under året jämfört 
med innehållet av lösliga sockerarter. I splintveden ökar sockerinnehållet mot kambiet.  
 
I området närmast under virkesytorna i splintved sker, som tidigare nämnts, en anrikning av 
näringsämnen under torkning. Vid höga temperaturen kan i denna zon, med ett typiskt djup på 
några mm strax under ytan, en kraftig mörkfärgning ske, så kallad Kiln Brown Stain KBS 
(Kreber, Haslett 1997). Mörkfärgningen i denna zon beror på att färgade substanser bildas vid 
kemiska reaktioner under termisk nedbrytning av kolhydrater. När virket hyvlas är det just 
denna vedzon som exponeras vilket är ett stort problem. Förekomsten av KBS tycks i viss mån 
vara träslagsberoende och för Pinus radiata rapporteras en markant ökning av KBS inträffa vid 
torkningstemperaturer över 60°C (Kreber, Haslett 1998). KBS uppträder även vid torkning av 
furu (Sehlstedt-P 1995).  
 
Kådflytning runt kvistar hos furu ökar kraftigt vid högre temperaturer och kan ses som kraftigt 
mörkt brunfärgade fläckar på virkesytorna. Denna kristalliserade kåda försvinner dock vid 
hyvling och utgör inget större problem.  
  
Förutom färgförändringar orsakat av ytgulning, KBS och kådutflytning runt kvistar och 
kådlåpor kan även en färgförändring av själva veden ske vid torkning. När trä värms upp sker en 
termisk nedbrytningsprocess som beror på temperatur, tid och fuktinnehåll. Termisk 
nedbrytning av trä ökar kraftigt vid temperaturer över ca 120° men sker även vid temperaturer 
under 100° då det i första hand är hemicellulosan som påverkas. Nedbrytning av hemicellulosan 
resulterar i en minskad hygroskopicitet hos veden då det främst är hemicellulosan som binder 
vatten i trä. Nedbrytningsprodukter från hemicellulosa antas påverka vedens färg.  
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Uppsamlade extraktivämnen från extraherad furu- och granved visar variation i färg (Sehlstedt-
Persson 2001). I figur 1 visas exempel på färgvariationer hos extraktivämnen från 
acetonextraherad ved uppsamlade i glasbägare. 
 
 

    
 
Figur 1 Vänster Extraktivämnen från furukärnved från 6 olika träd 
 Höger Extraktivämnen från gransplint från 6 olika träd 
 
 
Vid en preliminär undersökning värmebehandlades ett antal av dessa glasbägare med 
uppsamlade extraktivämnen från furukärna vid olika temperaturer och tider, med kraftiga 
färgförändringar som följd. Även sav, dvs. den vätska som finns i splintveden i ett växande träd, 
som mekaniskt pressats ur nyavverkad furusplint värmebehandlades under olika tider med klart 
synliga färgförändringar som följd.  
 
Dessa tydliga responser väckte idén att vidare undersöka färgförändringar vid värmebehandling 
av extraktivämnen, färsk sav från olika avverkningstider samt extraktivämnesfri ved i torrt och 
fuktigt tillstånd. 
 
 
 
2 MATERIAL OCH METODER 
 
2.1 Virke 
Vinteravverkat virke från gran och furu avverkat vecka 2 och 3 i januari 2002 har använts i 
försöken. Ca 1,5 m långa avkap från mellan och rotstock hämtades vid avverkning i 
Bureåtrakten dvs. kustnära skog i Västerbotten. 
 
Genom hyvling av mantelytan avlägsnades noggrant alla rester av bark och innanbark innan 
virket klövs upp i ca 4-5 cm tjocka lameller. Lamellerna sönderdelades till rena splint- och 
kärnvedsdelar vilka förvarades i fruset skick i plastpåsar i väntan på användning. 
 
Även vecka 19 i början av maj 2002 gjordes ett virkesuttag av våravverkat furu- och granvirke. 
Inga undersökningar av det materialet har dock av tidsskäl hunnit göras. Det våravverkade 
stammarna kapades i ca 60 cm längder, ändförseglades och frysförvaras för kommande 
undersökningar. 
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2.2 Sav 
Ca 1,5 liter sav ur vartdera träslaget pressades ur ca 4 x 4 x 4 cm3 stora kuber av ren gran- och 
furusplint i en mekanisk hydraulpress. För att avlägsna fibrer och partiklar filtrerades den 
uppsamlade saven genom självgenomrinning i två steg; grovfiltrering genom Munktell 
pappersfilter 3 (filtrationshastighet 700 ml/min Herzberg) direkt följt av finfiltrering med 
Munktell 00H (40 ml/min Herzberg). Efter filtrering fördelades saven i 30 ml glasflaskor och 
frysförvarades.  

 
För att undersöka förekomst av extraktivämnesrester i den frampressade saven gjordes en 
undersökning med hjälp av TLC (tunnskiktskromatografi) Undersökningen gav inga 
indikationer på förekomst av extraktivämnen enligt figur 2 då ingen vandring med 
elueringsmedlet petroleumeter-etyleter 85:15 för punkterna A1, A2, B1, B2 kunde iakttas.  
 

 
 
Figur 2  TLC platta för kontroll av extraktivämnesförekomst i saven 
 
  
2.3 Extraktivämnen 
Vedprov från furukärnved extraherades i en Soxhlet-extraktor under 24 timmar genom 
återloppskokning. Som lösningsmedel användes aceton 99,5 % pro analysi med kokpunkten 
+56,2 °C 

 
Figur 3 Soxhletutrustning för extraktion av ved 
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Efter extraktionen filtrerades lösningen med extraktivämnen genom filter Munktell 00H. Ett 15-
tal extraktioner av furukärnved gjordes för att erhålla tillräcklig mängd extraktivämnen för 
försöken. Lösningarna från samtliga extraktioner blandades efter filtrering samman i en 
glasbehållare som förvarades i mörker. 
 
Eftersom extraheringen är tidskrävande och endast en liten mängd ved kan extraheras per gång, 
begränsas undersökningen av tidsskäl till extraktivämnen från furukärnved som innehåller 
betydligt mer extraktivämnen jämfört med furu- och gransplintved och grankärnved. Det är dock 
av största vikt att fortsättningsvis även splintextraktiver undersöks eftersom extraktivämnen från 
splint och kärnved förutom i kvantitet även skiljer sig avsevärt åt i sammansättning!    
 
För att bestämma mängden erhållna extraktivämnen indunstades acetonet från lösningen varvid 
ca 35 gram extraktivämnen konstaterades. Extraktiverna löstes därefter i 300 cl aceton. Med 
hjälp av en injiceringsspruta fördelades därefter lösningen i petriskålar av glas (diametern 80 
mm och höjd 15 mm med lock) med 10 ml i vardera petriskålen. Skålarna förvarades på vågrätt 
underlag i mörker tills acetonet avdunstat varefter petriskålarna försågs med lock. 
 
 
2.4 Värmebehandling 
Värmebehandling av sav och extraktivämnen utfördes i ett värmeskåp vid temperaturerna 60, 
70, 80, 85, 90 och 95°C under 1, 2, 3, 4 och 5 dygn. Med en datalogger mättes noggrannheten i 
värmeskåpets temperaturreglering till ±0,5°C. 
 
 
2.5 Färgmätning 
En portabel colorimeter av märket Minolta CR 310 baserad på tristimulimätningar enligt CIE 
standard (en standard anpassad till det mänskliga ögats förmåga att uppfatta färg och 
färgskillnad) användes för att mäta färgförändringar. Som ljuskälla användes standarbelysning 
D65 vilket har en spektralfördelning som motsvarar dagsljus inklusive UV-strålning.  
 
Färgrymder 
Färgkoordinater kan presenteras i olika tredimensionella färgrymder t ex L*a*b* eller L*C*h°. 
 
I färgrymden L*C*h° motsvarar: 

• L* lightness eller ljushet, där 0 motsvarar svart och 100 vitt 
• C*  chroma / färgmättnad, där 0 motsvarar ren gråskala och högre värden mera 

mättnad  
• h° hue eller färgvinkel i ° där 0° = röd, 90° = gul, 180° = grön, 270° = blå 

 
Sambandet mellan färgkoordinater uttryckt i färgrymderna L*a*b* och L*C*h framgår av figur 
4a där koordinaterna i punkten A är L*, +a*, +b* vilket i L*C*h rymden motsvarar L*, C*, h 
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Figur 4 a) Sambandet mellan färgkoordinater uttryckt i färgrymderna L*a*b* och L*C*h 
 b) Färgskillnad ∆E*ab dvs. rymdavståndet mellan två punkter i färgrymden 
 
Färgskillnad 
Färgskillnad kan uttryckas som ”rymdavståndet” ∆E*ab mellan två punkter i färgrymden, se 
figur 4b. ∆E*ab beräknas enligt följande: 
 

( ) ( ) ( )( )222 **** baLE ab ∆+∆+∆=∆  
 
∆E*ab anger graden av färgskillnad men ingen riktning. Den för det mänskliga ögat minsta 
urskiljbara färgskillnaden motsvaras enligt Terziev & Boutelje (1998) av ett  
∆E*ab på 1-3 enheter. 
 
 
Färgmätning av sav 
Att använda colorimeter vid färgmätning i en vätska innebär svårigheter bland annat p.g.a. 
varierande reflexion i vätskeytan. För att bestämma färgförändringar i den värmebehandlade 
saven utfördes därför en relativ mätning där färgmätning gjordes på savindränkta papper. 
Färgmätning gjordes före indränkning på båda sidorna av Munktell filterpapper 00H med 
diametern 70 mm. Vid mätningen placerades filterpapperen på colorimeterns kalibreringsplatta 
med färgkoordinaterna L* = 96,65, C* = 3,28, h = 92,2°. Två replikat gjordes för varje 
behandlingstemperatur/tid. 
 
Filterpapperen placerades i plastaskar med diametern 76 mm och indränktes med en bestämd 
volym (10 ml) av den värmehandlade saven med hjälp av en injektionsspruta. Filterpapperen 
förvarades därefter i mörker under tiden som vattnet avdunstade. Filterpapperen torkades i 
torkskåp under 1 timme i +30°C innan färgmätningar åter gjordes på filterpapperens båda sidor. 
 
 
Färgmätning av extraktivämnen 
Även för färgmätning av värmebehandlade extraktivämnen användes en relativ mätmetod. 
Mätningar gjordes genom petriskålens bottenyta täckt med indunstade extraktivämnen. Vid 
mätningarna placerades den centrerade petriskålens botten (diameter 80 mm) mot colorimeterns 
mäthuvud (diameter 53 mm), i en avskärmad box av svart cellplast, mot en referensyta 
bestående av en vit MDF-skiva. Färgmätningar gjordes före och efter värmebehandling av varje 
petriskål. Medelvärde och standardavvikelse s vid 10 mätningar av MDF-skivans 
färgkoordinater uppmättes till: L* = 92,6 (s 0,02) C* = 3,17 (s 0,01) h = 94,8° (s 0,7°).  



 10 

 
 
Figur 5 Uppställning för färgmätning av extraktivämnen i petriskål 
 
 
Värmebehandlade vedprover 
Även ett antal preliminära undersökningar av färgförändring hos extraktivämnesfri ved, som 
värmebehandlats i torrt och uppfuktat tillstånd, gjordes.  
 
Matchade prov bestående av tre provkroppar av furukärna sågades ur rått virke. Två av 
provkropparna extraherades i Soxhletutrustningen varefter ett av de extraherade proven 
fuktmättades till över fibermättnad genom nedsänkning i vatten, och placerades i en tättslutande 
glasburk. Värmebehandling utfördes av de matchade proven vid 80° under 4 dygn så att ett av 
extraherade proven utsattes för värmebehandling i torrt tillstånd och ett i rått tillstånd med fritt 
kapillärt vatten. Det tredje provet värmebehandlades i torrt, oextraherat tillstånd.  
 
Ytterligare två matchade par av splint och kärnved från furu extraherades varefter ett av proven i 
respektive par fuktmättades och placerades i en tät glasburk. Värmebehandling utfördes därefter 
under 5 dygn vid 90°C. 
 
 
 
3 RESULTAT OCH DISKUSSION 
 
3.1 Värmebehandlad sav 
I figur 6 visas resultat från färgmätningar på filterpapper, som indränkts med värmebehandlad 
furu- och gransav. Mätningar har gjorts på båda sidorna av filterpapperet och för varje 
tid/temperatur har två replikat använts. Resultaten visar en tydlig inverkan av temperatur och tid 
på färgkoordinaterna. L* och h° minskar med ökad temperatur och tid hos båda träslagen, dvs. 
saven blir mörkare och färgen går mot mera rött. Ju högre temperatur desto mer minskar L* och 
h° med tiden. Färgmättnaden C* ökar med temperatur och tid. 
 
Furusav påverkas mer av värmebehandlingen än gransav. En statistisk utvärdering av om 
skillnader finns i medelvärden mellan oparade grupper visar att: 
 

• gransav vid samtliga temperaturer i medeltal var ljusare än furusav vid 1% 
signifikansnivå 

• färgmättnaden C* hos furusav vid samtliga temperaturer i medeltal var högre än hos 
gransav vid 1% signifikansnivå 

• färgvinkeln vid 60 och 70° var gulare hos furusav för att vid temperaturer ≥ 80° bli 
rödare än gransav (vid 5% signifikansnivå) 

 
Hos furu tycks ändringen av färgkoordinater accelerera från och med temperaturen 80°, främst i 
ljushet och färgmättnad. Gransav visar inte samma beteende. 
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Figur 6 L*C*h° koordinater från färgmätningar på filterpapper som indränkts med 

värmebehandlad furu- och gransav 
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I de mätningar som redovisas i figur 6 ingår filterpapperets egna färgkoordinater. Genom att 
beräkna färgskillnaden ∆E*ab hos filterpapperet före och efter indränkning av sav erhålls den 
färgskillnad som orsakas av saven. Värdet vid tidpunkt 0 motsvarar färgskillnaden orsakad av 
den färska saven. 
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Figur 7 Färgskillnad hos värmebehandlad furu- och gransav från vinteravverkat timmer 
 
 
Färgskillnaden ∆E*ab ökar med temperatur och tid hos båda träslagen och är i samtliga fall klart 
urskiljningsbar för det mänskliga ögat, där gränsen går vid 1-3 enheter. Färgskillnaden är i 
medeltal, vid samtliga temperaturer, signifikant större hos furusav jämfört med gransav vid 5 % 
signifikansnivå. En accelererad färgskillnad hos furusav noteras när temperaturen överstiger 
70°C. 
 
 
Torrhalt och pH-värde 
En undersökning av savens torrhalt gjordes genom att indunsta 50 ml färsk, filtrerad sav. 
Torrhalten var högre i furusav 0,32 % jämfört med gransav 0,17 %. Den betydligt högre 
torrhalten i furusav förklarar troligen furusavens större färgförändring jämfört med gransav då 
torrhalten ger en indikation på savens sockerinnehåll. 
 
Mätning av savens pH-värde vid temperaturen 15°C visade att gransav hade något högre pH 
5,46 jämfört med furusav 5,10. Dessa värden har god överensstämmelse med de värden som 
anges för olika träslag enligt Fengel, Wegener (1984). Enligt samma källa är variationerna av 
pH-värdet i veden under året liten.  
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Multipel Regressionsanalys 
Multipel regressionsanalys av hela materialet (120 mätningar) med färgskillnaden ∆E*ab hos sav 
som funktion av tid, temperatur och träslag gav följande linjära modell inom uppmätta 
temperatur och tid intervall: 
 

temptidträslagtemptidE ab ××+×−×+×−=∆ 064,033,310,073,314,1*  
 
där 
tid = antal dygn 
temp = temperatur °C 
träslag = 1 för furu och 2 för gran 
 
R2

 = 88,7 % dvs. modellen förklarar mer än 88 % av variationerna hos ∆E*ab  
 
Regressionsmodeller för respektive träslag beräknandes till: 
 
Furu: temptidtemptidE ab **07,0*14,0*15,467,5* ++−−=∆  R2 = 90,9 % 
 
Gran: temptidtemptidE ab **06,0*06,0*31,303,2* ++−−=∆  R2 = 87,9 % 
 
 
3.2 Värmebehandlade extraktivämnen 
De värmebehandlade extraktivämnenas färg uppvisar en kraftig påverkan av värmebehandlingen 
vilket tydligt framgår i figur 8. 

 
 
Figur 8 Extraktivämnen från furukärna värmebehandlade vid olika tid och temperatur 
 
Färgkoordinater, mätta igenom petriskålens glasbotten, hos de värmebehandlade extraktiverna 
från furukärna visas i figur 9 där det tydligt framgår hur extraktiverna mörknar, färgvinkeln 
minskar, dvs. går mot mera rött, och mättnaden ökar med tid och temperatur.  
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Figur 9 L*C*h° koordinater från färgmätningar på värmebehandlade extraktivämnen från 

furukärna 
 
Färgskillnaden ∆E*ab mellan färgkoordinater uppmätta före (motsvarar tillståndet vid tiden 0 i 
fotografiet i figur 8) och efter värmebehandling framgår av figur 10.  

Extraktiver

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00

0 1 2 3 4 5 6

dygn

∆
E*

60
70
80
85
90
95

 
Figur 10 Färgskillnaden ∆E*ab hos värmebehandlade extraktivämnen från furukärna 
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Multipel regressionsanalys 
Multipel regressionsanalys av materialet (30 mätningar) med färgskillnaden ∆E*ab hos 
extraktivämnen som funktion av tid och temperatur gav följande linjära modell inom uppmätta 
temperatur och tid intervall: 
 

temptidE ab ×+×+−=∆ 65,045,259,36*  
 
där 
tid = antal dygn 
temp = temperatur °C 
 
R2

 = 90,0 % dvs. modellen förklarar 90 % av variationerna hos ∆E*ab  
  
Värmebehandling av vedprover 
De preliminära försöken av värmebehandling av extraktivämnesfri ved i torrt respektive fuktigt 
tillstånd visar att även fuktinnehållet i veden är av stor betydelse för vedens färg. 
När extraktivämnesfri ved värms i fuktigt tillstånd mörknar veden och blir rödaktig jämfört med 
den torrvärmda veden, se figur 11. Detta antas bero på att färgade nedbrytningsprodukter bildas 
vid hydrolys av hemicellulosa. Av figur 12 framgår tydligt inverkan av vedens fukttillstånd på 
färgförändringen.  
 

 
 

 
 

Figur 11 Färgprov på ved från furukärna som värmebehandlats under 4 dygn vid 80°C 
 
 

 
 

Figur12 Färgprov på ved från furu som värmebehandlats under 5 dygn vid 90°C 
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4 SLUTSATSER 
 
Slutsatserna av denna studie sammanfattas enligt följande: 
 

• Värmebehandling av sav och extraktivämnen medför tydligt urskiljbara färgförändringar. 
Ljusheten L* minskar, färgmättnaden C* ökar och färgvinkeln h° går mot mera rött hos 
såväl sav som extraktivämnen. Färgförändringarna ökar med ökande tid och temperatur. 

 
• Furusav färgförändras mer än gransav av värmebehandlingen. Skillnaden kan troligen 

förklaras av furusavens högre torrhalt som är ett mått på kolhydratinnehåll. Skillnad i 
savens pH-värde kan också spela roll. Påpekas bör dock att endast vinteravverkat virke 
ännu undersökts varför variationerna under året och mellan träslagen är en osäkerhet i 
undersökningen. 

 
• Vid temperaturer över 70°C accelererar färgförändringen hos värmebehandlad furusav. 

 
• Linjära regressionsmodeller med färgskillnaden ∆E*ab som funktion av tid och 

temperatur uppvisar höga förklaringsgrader (ca 90 %) hos såväl sav som extraktivämnen. 
 

• Värmebehandling av extraktivämnesfri ved i torrt respektive uppfuktat tillstånd visar att 
värmning i uppfuktat tillstånd orsakar färgade nedbrytningsprodukter som sannolikt 
härrör från hydrolys av hemicellulosa. 
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