2008:12

RESEARCH REPORT

Processanpassning för
funktionsbeständiga träprodukter
Vilken roll spelar torkningen för virkets beständighet
i utomhusprodukter ovan mark?

Margot Sehlstedt-Persson
Thomas Wamming
Olov Karlsson
Johan Skog

Luleå tekniska universitet
Research report
LTU Skellefteå

2008:12 - ISSN: 1402-1528 - ISRN: LTU-FR--08/12--SE

Slutrapport av TräCentrum Norr projektet

Processanpassning för
funktionsbeständiga träprodukter

Vilken roll spelar torkningen för virkets beständighet i
utomhusprodukter ovan mark?

Margot Sehlstedt-Persson
Thomas Wamming
Olov Karlsson
Johan Skog
April 2008

2

Innehållsförteckning
FÖRORD
SAMMANFATTNING
BAKGRUND
SYFTE, MÅL OCH AVGRÄNSNINGAR
PROJEKTETS GENOMFÖRANDE OCH ORGANISATION
1 LITTERATURSTUDIE - SAMMANFATTNING
1.1 Råvaran
1.2 Torkning
1.3 Beständighetstester
1.4 Prediktionsmetoder beständighet
1.5 Litteraturstudiens slutsatser
2 MATERIAL OCH METODER
2.1 Virket
2.2 Torkningar
2.3 Torkningsutrustning
2.4 Försöksdesign – matchning av virke
2.5 FC-metoden (Folin-Ciocalteau) för bestämning av totalfenolhalt
2.6 Förstudie: Värmning av spån med olika extraktivämneshalt
2.7 Röttest på torkat furuvirke
2.8 FC-analys samt extraktivämnesanalys av extremer med lägst/högst massförlust
2.9 UV-fluorescens skanning
2.10 Kapillär uppsugning i axiell led i splintved
3 RESULTAT OCH DISKUSSION
3.1 Förstudie: Värmning av spån med olika extraktivämneshalt
3.2 Röttest på torkat furuvirke
3.3 FC-analys samt extraktivämnesanalys av extremer med lägst/högst massförlust
3.4 UV-fluorescensskanning
3.5 Kapillär uppsugning i axiell led i splintved

4 UTVÄRDERING OCH REKOMMENDATIONER
5 FORTSATT ARBETE
REFERENSER
BILAGOR
Bilaga 1 Litteraturstudie med referenser
Bilaga 2 Torkschema samt uppmätta materialtemperaturer
Bilaga 3 SP Rapport från rötsvampsbeständighet
Bilaga 4 MVDA analys

3

FÖRORD
Projektet Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter genomfördes av SP Trätek
och LTU under 2007 med avrapportering våren 2008. Projektet är finansierat av Träcentrum
Norr inom området beständighet.
SAMMANFATTNING
Torkningsprocessens inverkan på beständigheten hos centrumsågat furuvirke 50x125 mm har
studerats. Som utvärderingsmetod har röttester med brunrötesvampen Coniophora puteana
(källarsvamp) gjorts på prov från splintved samt inre och yttre kärnved. Stor massförlust efter
röttest visar på dålig beständighet.
De torkningar som utvärderats är lufttorkning, artificiell torkning vid 70°C och 90°C samt en
högtemperaturtorkning vid 110°C. För 70°C och 90°C torkningarna har två principscheman
använts: ett med snabb temperaturökning i virket tidigt i torkningen och ett där virkestemperaturen når maxtemp i ett betydligt senare skede. Även inverkan av ångkonditionering i slutet
av torkningen har utvärderats.
Skanning med UV-ljus har utförts på virkestvärsnitt från samtliga torkningar för att undersöka
hur UV-fluorescens av pinosylvin i kärnved påverkas av torkning samt om denna skanningsmetod kan användas för att prediktera massförlust (beständighet).
Kapillärupptag av vatten i splint från de olika torkningarna har studerats i tomograf.
Totalhalten av fenoliska ämnen i torkad kärnved, som av andra forskare visats ha stor betydelse
för rötbeständighet mot källarsvamp på färsk ved, har bestämts med Folin-Ciocalteu (FC)
metoden. Inledningsvis gjordes två serier med homogent spån (från virke som ej ingår i
torkförsöken) som värmdes vid olika temperaturer. När resultaten från röttesterna från det
torkade försöksvirket var kända utvaldes provplankor med lägst och högst massförlust ut från
samtliga torkningsserier och analyserades med avseende på extraktivämneshalt och
totalfenolhalt enligt FC-metoden.
Resultaten sammanfattas under följande rubriker
Råvaran
Vid röttest med källarsvamp på torkat furuvirke konstateras
• Splintved ha betydligt sämre rötbeständighet än kärnved.
• Ingen skillnad i rötbeständighet mellan inre och yttre kärnved.
• Stor spridning i rötbeständighet mellan olika plankindivider men även inom en och
samma planka i längdled.
• Svag indikation att högre veddensitet har bättre beständighet. Trolig förklaring är
extraktivämneshalt.
• Totalfenolhalten vara högre i kärnved med hög extraktivämneshalt jämfört med låg
extraktivämneshalt.
• Totalfenolhalten i spån från fet kärnved minskar vid värmning över 40°C upp till
110°C.
• Högre totalfenolhalt indikera lägre massförlust även i torkad furukärna.
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Torkning
Vid beständighetstest med källarsvamp på furuvirke torkat vid olika temperaturer konstateras
• Splintved ha betydligt större massförlust än kärnved i samtliga torkningar
• Kärnved från lufttorkat virke ha minst massförlust vid röttest.
• Splintved och kärnved från virke torkat vid 90°C med snabb temperaturökning i virket
ha störst massförlust vid röttest.
• Ångkonditionering efter torkning öka massförlusten vid röttest i furusplint.
UV-skanning
Vid UV-skanning av virkestvärsnitt från samtliga torkningar konstateras
• att färgkomponenter kan separera:
– Virke torkat vid 20°C och 70°C från virke torkat vid 90°C och 110°C.
– Inre kärnved från yttre kärnved och splintved.
• att signalerna måste kalibreras då möjligen även inslag av ”vanlig färg” i veden ingår i
signalerna.
Kapillärförsök
Då ingen fullständig utvärdering av tidsskäl hunnit göras konstateras här endast att
• Skillnader mellan olika torkningar kan ses i fuktgradienternas utseende i axiell led efter
6 dygns uppsugning. En tänkbar förklaring kan vara övergångar mellan olika
mekanismer för vattenupptagning som har att göra med torkningssätt och temperatur,
exempelvis söndertrasade pormembran i det artificiellt torkade virket eller förändrade
vätningsegenskaper i veden vid högre temperatur.
Projektets målsättning att formulera rekommendationer för beständighetsanpassad torkning av
furuvirke sammanfattas enligt följande:
Den kritiska parametern under torkningsprocessen för beständigheten i kärnved är
virkestemperaturen tidigt i torkningen. För artificiell torkning i virkestork bör därför
torkstyrningen anpassas så att virkestemperaturen hålls nere tidigt i torkningen när fuktkvoten
är hög.
För rötbeständighet i splintved är ångkonditionering efter torkning mindre lämplig.
BAKGRUND
Beständighet är ett vitt begrepp med många definitioner beroende på vilken funktion som
efterfrågas. Detta framgår av Nationalencyklopedins definition av beständighet… att ”väsentliga
egenskaper bibehålls trots yttre påfrestningar”. Träprodukters beständighet utomhus är en ständigt
återkommande frågeställning från såväl användare, underleverantörer som producenter av träprodukter. Forskningsinsatser har framförallt fokuserats på träets beständighet vid markkontakt
och lösningar i form av konstruktivt träskydd har utvecklas genom åren. När det gäller utomhusprodukter i trä ovan mark finns det skäl att undersöka om virke kan sorteras och processas
på olika sätt för att anpassas för olika slutprodukter. Kan processanpassning av selekterat trä för
utomhusprodukter möjliggöra garantier för beständighet?
Processanpassning kan handla om att studera torktemperaturers inverkan på virkets beständighetsegenskaper. Frågeställningen uppkom då det visar sig att träprodukter har brutits ner
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mycket snabbare än förväntat. Impregneringsmetoder har också genomgått vissa förändringar
under åren med ändrad sammansättning av kemikalier och processuppbyggnad. Genom att allt
kortare torkningstider används vid högre temperaturer i dagens sågverksproduktion aktualiseras
frågor om materialförändringar och hur dessa påverkar efterföljande steg i produktionskedjan
till färdig produkt.
Torkningsprocessen har genom tiderna till stor del fokuserats på att undvika sprickbildning i
virke – något som också har stor betydelse för inträngning av fritt vatten. Högre torkningstemperaturer har visat sig positivt för att minska sprickbildning men kan dock även påverka
virket negativt. Misstankarna om detta aktualiserades när en skanningsutrustning för sortering
av kärnvedsandel på furuvirke togs fram på SP Trätek. Metoden, som bygger på fluorescens av
fenolen pinosylvin i kärnved vid UV-belysning, indikerade att fluorescensen från kärnveden
var lägre i industriellt torkat virke jämfört med virke torkat i rumsklimat (Skog 2006).
Forskningsfrågan som ställdes och som initierade detta projekt var att undersöka hur torkningsprocessen påverkar de positiva egenskaper som furukärna har ur beständighetssynpunkt.
För att industrialisera resultaten från projektet vore en mätbar parameter som kan prediktera
beständighet önskvärd. En hypotes är att UV-fluorescens skanning kan användas för att identifiera virke med goda beständighetsegenskaper. Efter utvärdering av torkningsprocessens
inverkan på beständighet är målet att kunna processanpassa torkningen för funktionsbeständiga
träprodukter.
SYFTE, MÅL OCH AVGRÄNSNINGAR

Syftet med projektet är att:
•
•

undersöka hur dagens industriella torkningsprocesser som används vid svenska sågverk
påverkar virkets beständighet för användning i utomhusprodukter ovan mark.
att utreda vilka materialparametrar som är av betydelse för beständigheten hos torkat
virke för att på så sätt kunna skapa bättre underlag för att kunna definiera, separera
och därmed leverera funktionsbeständiga träprodukter.

Målet med projektet är att:
• Ta fram rekommendationer för hur beständighetsanpassad torkning av virke ska utföras
för att säkerställa funktionsbeständigt virke.
Avgränsningar i projektet:
• Projektet är i huvudsak fokuserat på hur torkningsprocessen påverkar furuvirkes och då
främst furukärnvedens beständighet. Torkningstemperaturer upp till 110°C, dvs.
högtemperaturtorkning ingår i studien men ej värmebehandling av virke.
PROJEKTETS GENOMFÖRANDE OCH ORGANISATION

Projektet har genomförts enligt följande:
Steg 1:

Litteraturstudie över befintlig kunskap om virkesråvara och torkning ur beständighetssynpunkt. Val av analysmetod för att bestämma beständighet.
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Steg 2:

Försöksdesign med utgångspunkt från steg 1. Torkning av selekterat provmaterial
vid olika temperaturnivåer. Beständighetstester. Kemiska analyser. Kapillärsugningsförsök.

Steg 3:

UV-fluorescensskanning av försöksmaterialet. Metodens tillförlitlighet utvärderas.

Steg 4:

Utvärdering av resultat. Formulering av riktlinjer och rekommendationer för
beständighetsanpassad torkning av furuvirke.

Provmaterialet hämtades från Setras sågverk Lövholmen under mars 2007. Material till vissa
kemiska analyser levererades av Kåge Såg. Provberedning och torkningar genomfördes i
laborationstork på SP Trätek under perioden april-maj 2007.
Projektorganisation
Projektledare Thomas Wamming, SP Trätek
Industrireferens Mats Nygren, Setra Lövholmen
Utförare
• Litteraturstudie: Margot Sehlstedt-Persson, LTU
• Försöksplanering material, torkning: Margot Sehlstedt-Persson, Thomas Wamming,
LTU/SP Trätek
• Beredning av provmaterial, torkningar: Styrbjörn Johansson, Thomas Wamming, SP
Trätek
• Kemiska analyser: Margot Sehlstedt-Persson, Olov Karlsson, LTU
• UV- fluorescensskanning: Johan Skog, SP Trätek
• Röttester: Linda Eriksson, SP Kemi och Materialteknik, Borås
• Kapillärsugningsförsök/Tomografering: Jonas Danvind, Margot Sehlstedt-Persson,
LTU/SP Trätek
• Analys, avrapportering: Margot Sehlstedt-Persson, Thomas Wamming, Olov Karlsson,
Johan Skog, Jonas Danvind
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1

LITTERATURSTUDIE - SAMMANFATTNING

Den inledande litteraturstudien inom området beständighet och virkestorkning redovisas i sin
helhet med referenser i bilaga 1. En sammanfattning av de mest intressanta referenserna från
litteraturstudien redovisas här under följande rubriker:
• Råvaran
• Torkning
• Beständighetstester: långtidstester, korttidstester
• Prediktionsmetoder beständighet

Figur 1.1

Sammanfattande områden vid litteraturstudien.

1.1

Råvaran

Fördelning av extraktiver i färsk ved
Råvarans beskaffenhet är av stor betydelse för vedens beständighet mot biologisk nedbrytning
och då främst halter, fördelning och förekomst av olika typer av extraktivämnen. I färsk
furuved visar undersökningar att halten pinosylvin (fenoliskt ämne som anses viktigt för
furukärnas motståndskraft mot biologiska angrepp) är högst i transitionszonen – den del av
stammen i vilken en intensiv omvandling av splintved till kärnved sker. I splintved saknas i
stort sett pinosylvin helt.
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Figur 1.2

Radiell fördelning av olika extraktivämnen i färsk furuved.
Bergström, B. (2003) Chemical and structural changes during heartwood formation in Pinus
sylvestris. Forestry, Vol. 76, No.1. 45- 53.

Beständighet hos furukärnved varierar både mellan olika träd (genetiska skillnader) och inom
det enskilda trädet (Harju et al. 2006) samt dessutom beroende av markförhållanden. Vid rötbeständighetstester med källarsvamp (Coniophora puteana) visar resultaten en tydlig radiell gradient inom stammen. Den mest rötbeständiga delen av stammen finns i den yttre kärnveden
medan färsk splintved har den lägsta rötbeständigheten. Den inre kärnveden innehållande juvenilved uppvisar i vissa fall större likhet med färsk splintved än med yttre kärnved. Variationer i
rötbeständighet i materialet som helhet visade inget beroende av trädhöjd, krona, densitet,
kärnvedsradie eller sommarvedsandel.
Vid en jämförelse med avseende på kemisk karaktäristik mellan det mest rötbeständiga
kärnvedsmaterialet med det mest rötbenägna, visade sig totalfenolhalt mätt enligt FolinCiocalteau assay, (FC-metoden) vara särskiljande.
Andra faktorer som särskiljer det mest rötbeständiga materialet från det mest rötbenägna och
som uppmätts med andra analysmetoder är:
• Totalhalt hartssyror
• Pinosylvin
• Pinosylvin monometyleter
• Total pinosylvinhalt
• Halten acetonlösliga extraktivämnen
Kommentar
De högsta pinosylvinhalterna har påvisats i yttre kärnved medan halterna i inre kärnved i vissa
fall kan vara betydligt lägre. En parameter att ta hänsyn till vid undersökningar i föreliggande
projekt är sålunda positionen inre och yttre kärnved. Detta stöds även av undersökningar av
beständighet hos kärnved i lärk. Lärkkärna med hög densitet och hög extraktivämneshalt
uppvisar bättre rötbeständighet mot bl. a källarsvamp jämfört med ved med låg densitet och låg
extraktivhalt. Yttre kärnved från lärk visar bättre beständighet än inre kärnved (Martinsson,
Lesinski 2007).
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Fördelning av kolhydrater och kväve i färsk ved
Vid biologisk nedbrytning med mikroorganismer är förutom tillgången på syre och vatten
förekomsten av näring en avgörande faktor. I ved är tillgången på kolhydrater i form av enkla
sockerarter och stärkelse riklig i splintved. Variationer av näringsinnehåll är stor såväl mellan
träd som inom det enskilda trädet men framförallt under olika årstider. En av flertalet undersökningar (Terziev et al. 1996) visar att det finns mest socker i furusplinten under höst och
vintermånader. samt att variationer i sockerinnehåll beror mer av fälltid än inverkan av
växtförhållande. Kväveinnehållet uppvisade låg variation under året jämfört med variationen av
olika sockerarter och stärkelse.

Figur 1.3

Variation av sockerinnehåll i furusplint under året. Ofylld stapel visar innehållet i
zonen 0-4 mm närmast kambiet, fylld stapel zonen 5-10 mm från kambiet.
Terziev, N., Boutelje, J., Larsson, K. (1996) Seasonal fluctuations of low-molecular-weight
sugars, starch and nitrogen in sapwood of Pinus silvestris L. Holzforschung 47 (1) 3-8.

Kommentar
Det försöksmaterial som ingår i föreliggande projekt är vinteravverkat och bör enligt ovanstående referenser ha det högsta kolhydratinnehållet i splintved.
1.2

Torkning

VOC - Förångning av lättflyktiga organiska ämnen
Under den industriella torkprocessen vid förhöjda temperaturen avgår en stor andel av vedens
lättflyktiga monoterpener med låg kokpunkt tidigt under torkningen. Mätningar visar att
VOC-emissioner (Volatile Organic Compounds) är större från furu än från gran samt större
från furukärna än från furusplint (Englund, Nussbaum 2000). Detta förklaras av den normala
skillnaden i extraktivämneshalt i dessa vedtyper. VOC-emissioner ökar vid högre temperaturer
och är som förväntat högre vid högtemperaturtorkning jämfört med lågtemperaturtorkning.
Kommentar
Monoterpenernas roll för virkets beständighet är sannolikt av underordnad betydelse jämfört
med fenoliska ämnen och hartssyror.
Torkhastighet - Ytanrikning under torkning
Tidigt under torkning i kapillär fas bildas snabbt i splintved ett tunt, torrt skal under vilket en
förångningsfront finns där förångning av fritt vatten sker. Djupare in i splintveden rör sig det
fria vattnet med lösta näringsämnen tämligen lätt ut mot denna förångningsfront där vattnet så
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förångas medan näringsämnen anrikas och stannar kvar i veden. Om torkning sker vid höga
temperaturer börjar dessa kolhydrater brytas ned termiskt och brunaktiga nedbrytningsprodukter bildas i en zon ca 1-3 mm ned i splintveden. När sådant virke hyvlas kommer denna mörkfärgade zon, s.k. Kiln-Brown-stain (KBS) att bli synlig vilket kan vara ett stort problem för t ex
högtemperaturtorkad Pinus radiata i Nya Zeeland. Även i furusplint har förekomst av KBS
noterats i splintved som torkats vid temperaturer omkring 100°C (Sehlstedt-Persson 1995).

Figur 1.4

Splintvedsytor som visar zonen med anrikade näringsämnen strax under
virkesytan i furusplint. Notera ”locken” på cellerna en bit ned under ytan.

Sehlstedt-Persson, M. (2005) Properties of solid wood. Responses to drying and heat treatment.
LTU-LIC 2005:70

En rad studier har undersökt omfördelning av lågmolekylära sockerarter och kväve i furusplint
som ett resultat av olika torkningar och torkhastighet. Sammanfattningsvis kan sägas att ju
snabbare torkningen sker desto effektivare blir också anrikningen mot virkesytorna i splintved.
Näringsgradienterna närmast ytan i friluftstorkat virke är mindre än i industriellt torkat virke.
Boutelje (1990), Terziev, Boutelje, Söderström(1993), Terziev (1995), Theander, Bjurman,
Boutelje (1993).
Kommentar
Då anrikning av näringsämnen mot virkesytor i splintved är av intresse ur beständighetssynpunkt är såväl torkningshastigheten i kapillärfas som maximal materialtemperatur under
torkningsprocessen viktiga variabler att undersöka i föreliggande projekt.
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Ytbeskaffenhet - hyvlat/ohyvlat virke
Näringsgradienter närmast virkesytor på torkat virke spelar roll för mögelbenägenheten.
Undersökningar visar att mögeltillväxt efter torkning är större på originalytor (ytor som exponerats för torkluften) än om dessa originalytor hyvlas, Terziev et al. (1996), Viitanen (2001).
De brantare näringsgradienterna i splintved som torkats snabbt innebär att hyvling avlägsnar
den mest anrikade veden och att mögeltillväxten sålunda minskar. I lufttorkat virke däremot
kan hyvling ha motsatt effekt då hyvling exponerar ytor som har högre näringsinnehåll.
Kommentar
Vid röttester är det viktigt att provstorleken är så lika som möjligt. Av tillverkningstekniska skäl
rikthyvlades provplankorna därför innan uttag av rötprov gjordes i olika positioner: inre kärnved, yttre kärnved och splintved. Det innebär att samliga röttester är gjorda på hyvlade eller
uppklyvda ytor och att sålunda inga originalytor från torkningen har undersökts. I splintved
bedöms att proverna har tagits ca 2-3 mm under originalytan. En viss osäkerhet finns sålunda
mellan olika splintprovers position i näringsgradienten närmast ytan.
1.3

Beständighetstester

Långtidstest utomhus - Olika torkmetoders inverkan på nedbrytning av ved
Massförlust efter 9 års utomhusexponering av 38 och 63 mm gammalt granvirke, vinter och
sommarfällt från södra, mellersta och norra Sverige (Ostvik) undersöktes. Två olika torkmetoder ingick nämligen lufttorkning och industriell kammartorkning. Tyvärr framgår inte vid vilka
temperaturer kammartorkningen har utförts. Ingen skillnad mellan kärna och splint gjordes.
De faktorer som hade störst betydelse för massförlusten var växtplats och torkmetod. Lufttorkat
virke uppvisade större massförlust än kammartorkat. Medelfuktkvoten var signifikant högre för
det lufttorkade virket vilket sannolikt påverkar massförlusten. Speciellt visade sig lufttorkat
virke från norra Sverige vara känsligast nedbrytning – dock oklart varför!
Lufttorkat
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Figur 1.5
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Vänster: Massförlust hos lufttorkat och kammartorkat granvirke från olika
växtplatser i Sverige efter 9 års utomhusexponering.
Höger: Medelfuktkvot under 9 års utomhusexponering för samma material.
Figuren baserad på data ur Bergström et.al (2004).

Samma försöksmetodik har även utförts på furuvirke – då med indelning i splint och kärnved.
Kammartorkningen av sommarfällt virke gjordes under 7 dygn ned till 17 % vid maxtemperatur 60°C och vinterfällt virke under ca 4 dygn till 17 % vid maxtemperatur 65°C. (Ingen
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förklaring ges till varför torkningstiderna är så olika). Ingen skillnad noteras mellan torksätten
för splintvedens nedbrytning. Kärnved hade låg och stabil fuktkvot under hela
utomhusperioden oavsett torkningssätt medan lufttorkad splintved visade avsevärt större
fuktupptag/fuktdynamik.
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Figur 1.6
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Vänster: Massförlust i furuvirke efter 9 år utomhus. (Ej angivet hur kärnveden
torkats)
Höger: Medelfuktkvot under de 3 första åren utomhus för samma material.
Figuren baserd på data ur Rydell et al. (2005).

Kommentar
Av figur 1.5 framgår kopplingen mellan högre medelfuktkvot och större massförlust. Ett
mindre hygroskopiskt material med lägre jämviktsfuktkvot kan därmed förväntas uppvisa lägre
massförlust som t ex HT-torkat virke.
I föreliggande projekt görs inga långtidstester utomhus av tidsmässiga skäl.
Korttidstester mögel - Olika torkmetoders inverkan på nedbrytning av ved
Mögeltillväxt på gran och lärkvirke torkat vid temperaturer mellan 20°C och 170°C samt
torkad värmebehandlad gran har studerats under 20 veckors förvaring i fuktmättad miljö vid
20°C (Frühwald et al. (2007). Figur 1.7 visar att mögeltillväxten efter 20 veckor är mindre på
det lufttorkade virket jämfört med övriga kammartorkningar och att det värmebehandlade
virket uppvisar minst mögelpåväxt. Torkade originalytor (dvs. ytor som i torken exponerats för
torkluften) möglade mer än hyvlade/uppklyvda ytor i samtliga fall.

Figur 1.7

Mögelgrad efter 20 veckors tillväxt på granvirke torkat vid olika temperaturer.
Splint och kärnved, originalytor/bearbetade ytor. Frühwald et al. (2007)

Kommentar
I föreliggande projekt görs inga mögeltester.
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Korttidstester röta - Olika torkmetoders inverkan på nedbrytning av ved
Vinteravverkat furuvirke torkat enligt 3 varianter jämförs i korttidstest under 10 veckor med
två olika rötsvampar. 2 sågverkstorkningar (vid idag mycket måttliga temperaturer även om en
av dessa i rapporten beskrivs som ”hård”) samt brädgårdstorkning jämförs (Rydell 1981). Inga
skillnader i massförlust mellan olika torksätt noterades. Av de två svamptyperna var Gloeophyllum sepiarium oförmögen att bryta ned furukärna medan Poria xantha angrep kärnveden
mycket snabbt! Författaren refererar till en rad olika undersökningar gjorda på 40-50-60 talet
på olika värmebehandlingar och torkningsprocessers inverkan på rötbeständigheten hos olika
barrträslag. Slutsatserna varierar – i vissa fall minskar rötbeständigheten vid högre temperatur
och i andra fall ökar den.
Högtemperaturbehandling av japansk ceder visar att rötbeständigheten efter 8 veckors
korttidsröttest ökar om temperaturen överstiger 135°C. Behandlingstidens längd har även
betydelse för rötbeständigheten – längre tid minskar massförlusten, Mohomara et al. (2003).

Figur 1.8

Vänster: Effekt av behandlingstemperatur under 24 timmar på japansk ceder.
Massförlust efter 8 veckors röttest med brunrötesvampen Fomitopsis palustris
Höger: Effekt av behandlingstid på massförlusten vid 135°C värmebehandling.
Mohomara et al. (2003)

Kommentar
De olika resultat som redovisas ovan ger kanske främst en antydan om skillnader mellan olika
röttesters provningsförfarande än inverkan av torkningsprocesser. Enhetliga slutsatser är svåra att
dra vid jämförelse mellan olika testmetoder och mellan olika träslag. En intressant jämförelse
redovisas i Van Ackers et al. (2003) där samma röttest på furu och gran utförts vid fem olika
europeiska institut. Resultaten varierar mellan de olika instituten.
I projektet är det av vikt att välja en relevant utvärderingsmetod för beständighet för
utomhusprodukter ovan mark.
Källarsvam p
16 veckors röttest
70

Massförlust (%)

60
50
Furukärna

40

Furusplint
30

Gran

20
10
0
1

Figur 1.9

2

3

4

5

Massförlust hos furukärna, furusplint och gran efter 16 veckors röttest med
källarsvamp. Samma test utfört vid 5 olika europeiska testinstitut.
Figuren baserad på data ur Van Acker et al. (2003).
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1.4

Prediktionsmetoder beständighet

FT-NIR, (Fourier transform near-infrared spectroscopy)
Försök att prediktera beständighet med FT-NIR på lärkkärna har visat lovande resultat i ett
antal studier. FT-NIR korrelerat mot röttester med bl. a källarsvamp gav starka PLS regressionsmodeller, Gierlinger et al. (2003), Sykacek et al. (2006). FT-NIR har även undersökts på
furukärna med ”tillfredsställande” resultat, Flaet et al. (2004). Metoden erbjuder möjlighet att
detektera pinosylvin samt låga pinosylvinhalter i delar av årsringar, Bergström et al. (1999).
Kommentar
Metoden bedöms som svårkalibrerad.
FC-metoden (Folin-Ciocalteu metoden)
FC-metoden är en våtkemisk metod att bestämma totalfenolhalt i ved. I en rad finska studier
på färsk furukärna har FC-metoden använts för att undersöka korrelationen mellan totalfenolhalt och massförlust vid korttids röttest med källarsvamp Coniophora puteana. Denna röttest är
en modifierad variant av Europeisk standard EN 113. Modifiering gäller bl. a provstorlek samt
kortare tid för röttest nämligen 7 veckor istället för 16. Sambandet visar en för trä tämligen hög
korrelation (r=-0.82).

Figur 1.10

Korrelation mellan massförlust och totalfenolhalt bestämd enligt FC-metoden
efter 7 veckors röttest för furukärnved innehållande juvenilved från 35 åriga träd.
Harju,Venäläinen (2006) Variation in natural durability of Scots pine heartwood.

Harju,Venäläinen (2006) sammanfattar på ett bra sätt 7 artiklar utförda mellan 2002-2006 i
ämnet. Författarna föreslår att tidskrävande in-vitro röttester kan ersättas med FC-analys av
totalfenolhalt för prediktering av beständighet. Nackdelen med metoden är att den är ospecifik
dvs. det är inte möjligt att särskilja olika fenoliska ämnen från varandra.
Kommentar
Ovan nämnda arbeten på färsk furukärna bedöms vara högintressanta för projektet
Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter. Beslut tas att göra en inledande serie
mätningar av totalfenolhalt enligt FC-metoden på spån från furukärna med olika extraktivämneshalt som värms i en tid/temperaturserie.
Dessutom beslutas att rötprov enligt samma modifierade standardmetod som Harju,Venäläinen
använt i sina studier på färsk furukärna ska användas som utvärderingsmetod på prover från inre
kärnved, yttre kärnved samt från splintved ur samtliga provplankor.
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UV-fluorescensskanning
Pinosylvin i furukärnved är fluorescerande, vilket innebär att det avger för ögat synligt ljus
under belysning med osynligt ultraviolett (UV) ljus. Pinosylvinförekomsten är alltså en
beständighetsparameter som är mätbar med lämplig kamera och UV-belysning.
Kommentar
De intressanta frågeställningarna i detta projekt är om UV-skanningar kan separera ved med
hög massförlust från ved med låg massförlust samt hur fluorescensen påverkas av olika
torkningar. Resultat från en tidigare studie (Skog 2006) indikerar att fluorescensen från
industriellt torkad furukärnved minskar jämfört med virke som torkats vid rumstemperatur.
1.5

Litteraturstudiens slutsatser

De för projektet viktigaste ställningstaganden efter litteraturstudien är:
•
•
•
•
•
•
•

Råvara: Undersöka om skillnader finns mellan inre och yttre kärnved.
Torkning: Variabeln maximal materialtemperatur under torkning.
Torkning: Variabeln torkhastighet i kapillär fas tidigt i torkningen.
Torkning: Frilufttorkat virke ingår i studien.
Torkning: Inga originalytor från torkning undersöks.
Beständighetstest: In vitro röttest med källarsvamp väljs som utvärderingsmetod.
Prediktionsmetod: Bestämning av totalfenolhalt med FC-metoden.

Förutom ovanstående kommer projektet även att omfatta
• Undersökning av hur konditionering efter torkning påverkar beständighet.
• Skanning med UV-ljus av planktvärsnitt med fluorescensmätningar.
• Kapillär uppsugning/uttorkning i axiell led av splintvedsstavar med studier i tomograf.
• Preliminära kemiska studier av vedextrakt.
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2

MATERIAL OCH METODER

2.1
Virket
Virke som använts i projektet är 50x125 mm furu från Setras sågverk Lövholmen i Piteå.
Dimensionen sågas från rotstock 166-195 mm OS-stock och sorteras i rått tillstånd på kärnvedsandel. I försöken användas i huvudsak K60 (mer än 60 % av tvärsnittet består av kärnved.
Till kapillärförsöken har i huvudsak K40 använts för att få ut provstavar av enbart splint.

Figur 2.1

Exempel på kärnvedsandel K60 och K40.

Provplankorna märktes på sågverket med kärnvedsklass och fraktades 070326 till SP Trätek i
Skellefteå. Varje planka kapades i fyra prov (96 cm långa) och märktes 1.1 - 1.4. från rot till
toppände. På varje prov togs ett torrviktsprov för bestämning av rå fuktkvot, densitet och
kärnvedsandel.

Figur 2.2

Kapning av provplankor och torrviktsprov samt ändtätade prov i frysrum.

Proverna ändtätades och mellanlagrades i en kylkammare vid 0°C, 95 % RH. Proverna
sorterades inför kommande torkningar i så likartade grupper som möjligt utifrån kärnvedsandel,
visuell bedömning av hartshalt i kärnveden samt med position i plankans längdled (rot-topp).
Efter varje slutförd torksats placerades virket i frysrum vid -25°C i väntan på provuttag. Samtliga torkningar och provuttag för röttest och kapillärförsök var färdigställda 070615. I tabell 2.1
redovisas medelvärden för infuktkvot och torrdensitet hos virket.
Tabell 2.1. Infuktkvot och densitet i virket.
Parameter
Infuktkvot (%)
stdav
ρ0,rå (kg/m3)
stdav
Antal (st)

K60
medel
44,0
11,1
423,1
34,4
202

K40
medel
69,7
22,6
422,7
38,3
322
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2.2
Torkningar
Försöksmaterialet torkades i överensstämmelse med hur torkning utförs vid svenska sågverk
med viss begränsning pga. laboratorietorkens utformning. Skillnader mellan torkning utförd i
laboratorietork och fullskala är främst blåsdjupet. I laboratorietorken görs heller ingen reversering av cirkulationsluften när blåsdjupet är endast ca 2 m. Lufthastigheten 3 m/s är något lägre
jämfört med en modern kammartork.
De maxtemperaturnivåer som valdes i försöksdesignen var 20°C, 70°C, 90°C samt 110°C där
20°C motsvarar lufttorkning och 110°C högtemperaturtorkning.
Som målfuktkvot valdes i samtliga torkningar fuktkvoten 12 %. I varje torkning utvaldes en
planka som under torkningens gång togs ut och vägdes för uppföljning av fuktkvot.
Lufttorkning
Det lufttorkade virket torkades uppströat i kontrollerat inomhusklimat i SP Träteks labb under
knappt 9 veckor vid mellan 20-25°C, 38-45 % RH. Jämfört med frilufttorkning utomhus har
torkning i labbet gått lite snabbare på grund av att temperaturen och luftfuktigheten varit
jämnare.
110°C högtemperaturtorkning - HT
Ingen HT-torkning av furu utförs i Sverige idag men ett HT-schema togs med i försöken för
att skapa en extrem referens mot lufttorkning. Idén med HT är att få materialtemperaturen
snabbt över 100°C för att påskynda transporten av det fria vattnet genom högre tryckuppbyggnad i veden. Torkstyrningen avbröts i 9 timmar under försöket då ett larm utlöstes nattetid
vilket medförde ett temperaturfall.
70°C och 90°C - Två styrprinciper
För 70°C och 90°C torkningarna användes två principscheman: ett med konstant torrtemperatur och fallande våttemperatur (kallas ”fallande våt”) samt ett med stigande torrtemperatur
och inledningsvis konstant våttemperatur (kallas ”stigande torr”), figur 2.3.
Vid båda dessa principscheman är den maximala temperatur som virket utsätts för 70°C alternativt 90°C. Skillnaden mellan dessa principer är hur materialtemperaturen i det torkande
virket utvecklas. Vid principen fallande våt kommer materialtemperaturen i virket att vara
högre tidigt i torkningen jämfört med principen stigande torr. Det är en viktig skillnad eftersom det är i början av torkningen som virket har hög fuktkvot och splintveden innehåller stora
mängder fritt vatten. I figur 2.3 visas uppmätt materialtemperatur under de 100 första timmarna
för de två styrprinciperna vid maxtemperaturnivån 70°C.
Materialtemperatur i virket mättes i en utvald planka per torkning med två från kanten inborrade PT100 givare vid två djup nämligen ca 5 mm under ytan samt på halva tjockleken. Temperaturen registrerades med datalogger under hela torkningen.

18

Figur 2.3

Övre vänster: Torkningsschema för styrprincipen stigande torr vid 70°C
maxtemperatur.
Övre höger: Uppmätt temperaturutveckling i virket under de första 100
timmarna vid styrprincipen stigande torr.
Undre vänster: Torkningsschema för styrprincipen fallande våt vid 70°C
maxtemperatur.
Undre höger: Uppmätt temperaturutveckling i virket under de första 100
timmarna vid styrprincipen fallande våt.
(I bilaga 2 redovisas loggdata från samtliga torkningar)

Uppvärmning
70°C och 90°C torkningar med fallande våt är uppvärmda med ånga och torkningar med
stigande torr med vattenbasning. 110°C torkningen uppvärmdes med ånga.
Konditionering
I alla torkningar förutom det lufttorkade har hälften av virket konditionerats i slutet av
torkningen medan det resterande virket lyftes ut ur torken utan att konditioneras. Konditioneringen gjordes med ånga då vattenbasning inte hade kapacitet att skapa tillräckligt fuktigt
klimat i slutet av torkningen. Ingen konditionering gjordes på det lufttorkade virket.
I tabell 2.2 redovisas en sammanställning av torkningarna.
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Tabell 2.2 Sammanställning av torkningarna
Parameter
Infuktkvot (%)
Utfuktkvot okonditionerat
(%)
Utfuktkvot konditionerat
(%)
Uppvärmningstid vatten (t)
Uppvärmningstid ånga (t)
Torkningstid (t)
Konditioneringstid ånga (t)
Totaltid (t)
Max. trätemp i torkfas 3)
(°C)
Tid till torr bör för trä yta
(t)
Tid till torr bör för trä
centrum (t)

Lufttorkat

70fallvåt

70stigtorr

90fallvåt

90stigtorr

HT 110

69,6
9,0

63,7
7,92)

63,4
10,3

65,9
8,9

62,4
6,22)

46,51)
9,7

-

9,9

11,4

10,6

10,9

11,9

1480,0
1480,0
26,7

2,1
237,72)
6,4
246,2
75,5

7,9
141,3
7,0
156,2
70,4

2,8
117,4
1,8
122,0
93,4

4,1
235,22)
11,92)
251,2
94,6

2,5
36,7
3,5
42,7
110,5

-

41,0

38,2

12,0

23,6

23,0

-

56,0

70,0

22,5

- 4)

30,3

Kommentarer till tabellen
1)

Att infuktkvoten i HT torkningen var betydligt lägre än i de övriga beror på att andelen plank från
kärnvedsklass K60 var högre med mindre splintved vilket gör att medelfuktkvoten blir lägre.

2)

Viss uttorkning av virket förekom i kylrummet före torkning vilket medfört att utfuktkvoter blivit för
låga. Att 90 stigande torr hade så låg medelfuktkvot som 6,2 % efter torkning förklaras främst av att den
provplanka som utvalts för fuktkvotsuppföljning hade högre extraktivämneshalt och torkade
långsammare än övrigt virke vilket gjorde att torkningstiden blev onödigt lång. Detsamma gäller för
torkningen 70 fallande våt. För att höja slutfuktkvoten i 90 stigande torr utfördes en extra lång
konditionering.

3)

Den maximala materialtemperaturen som anges i tabellen anger det högsta temperaturvärdet som
registrerades i centrum eller ytan någon gång under torkningen. I bilaga 2 framgår att materialtemperaturerna i vissa fall överskrider torrtemperaturen i torken vilket teoretiskt är omöjligt såvida inte exoterma materialreaktioner förekommer vilket är osannolikt vid dessa temperaturnivåer. Förklaringen är
sannolikt kalibrering av PT100-givarna mot torkens givare eller givarnas placering inne i torken.

4)

Pga. ett givarfel registrerades endast yttemperaturen vid 90°C stigande torr.

I bilaga 2 visas loggdata från samtliga torkningar.
2.3
Torkningsutrustning
SP Träteks laborationstork användes för samtliga artificiella torkningar, figur 2.4.
Fakta laborationstork
• WSAB Styrsystem OPTOR torr och våtgivare
• 18 kW Ångpanna
• Luft/vattenbasning 16 l/h
• 7,5 kW direktverkande elvärme
• 3 m/s lufthastighet vid full last
• Inlastad volym 1 m3 fördelat i två fack med möjlighet att lyfta upp virke som ej konditioneras
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Figur 2.4

Vänster: SP Träteks laborationstork.
Höger: Försöksvirke uppströat i labtork.

2.4
Försöksdesign – matchning av virke
Provvirket fördelades i så likartade grupper som möjligt i de olika torkomgångarna. I 70°C och
90°C torkningar gjordes en matchning utifrån varje plankas 4 delar i konditionerat (blå fält)
respektive icke konditionerat (gula fält) enligt figur 2.5.

70
Fallande våt
Kond
Ej kond
1.1
32.4
30.2
75.4
5.2
24.2
33.1
35.3
37.3
39.3

Figur 2.5

Stigande torr
Kond
Ej kond
1.2
32.3
30.1
75.3
5.1
24.1
33.2
35.4
37.4
39.4

90
Fallande våt
Kond
Ej kond
1.3
32.2
30.4
75.2
5.4
24.4
33.3
35.1
37.1
39.1

Stigande torr
Kond
Ej kond
1.4
32.1
30.3
75.1
5.3
24.3
33.4
35.2
37.2
39.2

Övre: Antalet prov i varje torkning.
Undre: Matchning av prov i 70°C och 90°C serierna. Siffrorna anger
plankdelarnas nummer. Exempelvis har planka nr 33 med sina 4 delar placerats i
grupperna konditionerat.
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2.5
FC-metoden (Folin-Ciocalteau) för bestämning av totalfenolhalt
FC-metoden (Julkunen-Tiito,1985) är en kemisk metod att bestämma totalfenolhalt i ved.
Spån lakas under omrörning i aceton/vatten lösning 8:2 och filtreras. Efter tillsats av FCreagens och natriumkarbonatlösning bestäms i en spektrofotometer absorptionen vid våglängden 735 nm. Totalfenolhalt bestäms genom jämförelse med ett standardprov av resorcinol eller
tanninsyra med känd koncentration. FC-metoden särskiljer inte olika fenoliska ämnen från
varandra utan ger en totalhalt av fenoliska ämnen.
2.6
Förstudie: Värmning av spån med olika extraktivämneshalt
Spån från 2 olika stockar nysågad färsk furukärna (från Kåge Såg), en med normal samt en med
hög extraktivämneshalt, värmdes vid olika temperaturer och tider varefter totalfenolhalten
bestämdes med FC-metoden. Då spånet från respektive stock blandats noggrant kan man utgå
ifrån ett homogent material med samma extraktivämneshalt vid samtliga värmningar. Syftet var
att undersöka hur värmning påverkar fenolhalten. Extraktivämneshalten i det färska spånet
bestämdes genom Soxhlet-extraktion under 24 timmar i aceton/vattenlösning 8:2.
Följande två värmningsserier gjordes:
Serie 1
Spån med normal extraktivämneshalt
Vardera 10 gram rått spån värmdes under 65 timmar i stängd glasflaska vid 20°C, 40°C, 90°C
samt 110°C.
Serie 2
Spån med hög extraktivämneshalt
Vardera 10 gram rått spån värmdes under 72 timmar i stängd glasflaska vid 20°C, 40°C, 70°C,
90°C samt 110°C.
2.7
Röttest på torkat furuvirke
Röttest med brunrötesvampen källarsvamp Coniophora puteana gjordes på samtliga provplank
enligt en modifierad variant av Europeisk standard EN 113, helt i överensstämmelse med de
tester som gjorts på färsk furukärna av Harju,Venäläinen (2006). Modifiering av standard gäller
provstorlek samt kortare tid för röttest nämligen 7 veckor istället för 16. Röttesterna utfördes
av SP i Borås och förfarandet beskrivs i detalj i bilaga 3. Resultaten från röttester anges som
massförlust i % av provets torrvikt före röttest.
Provuttag till röttest
Prover med tvärsnitt 15 x 5 mm och längden 30 mm sågades ur hyvlade, klyvda plankor i
position splintved, inre kärnved samt yttre kärnved. I prover från inre kärnved undveks
märgen. Totalt gjordes 194 rötprov varav 2 x 66 kärnved och 62 splintprov.

Figur 2.6

Uttag av prover till röttest ur det torkade, hyvlade materialet i tre positioner:
splintved samt inre och yttre kärnved.
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2.8

FC-analys samt extraktivämnesanalys av extremer med lägst/högst
massförlust

Efter röttest identifierades de provplank vid varje torktemperaturnivå som hade de lägsta samt
högsta massförlusterna i kärnved. FC-analys samt en relativ jämförelse av extraktivämneshalt
gjordes därefter på restmaterial från tillverkningen av rötprover. Totalt gjordes 16 FC-analyser.
Syftet med dessa mätningar var att undersöka korrelation mellan totalfenolhalt och massförlust
på samma sätt som i de finska undersökningarna där korrelationen visade sig vara tämligen hög.
2.9

UV-fluorescensskanning

Tvärsnitt från samtliga provplankor kapades ut och UV-skannades direkt efter kapning på båda
sidor vid SP Träteks laboratorium i Skellefteå. Som ljuskälla användes fyra högfrekventa UVstrålkastare (Labino 135 midlight) och bilderna samlades in med en färglinjekamera av hög
känslighet (Dalsa CLT72048W).

Figur 2.7

Laboratorieutrustning för UV-fluorescensmätning; (1) färglinjekamera (2) UVstrålkastare (3) fotocell (4) provbit (5) transportband.

För varje tvärsnitt har en medelfärg beräknats på en yta av storleken 100 x 33 pixlar i samma
position där prover tagits för röttest, dvs. i splintved samt inre och yttre kärnved. Denna yta
motsvarar rötprovets tvärsnitt på 15 x 5 mm.
För enkelhets skull har bildernas färger beskrivits genom användning av de två färgsystem som
vanligtvis används inom datorgrafik, RGB (röd, grön, blå) och HSV (nyans, mättnad samt
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intensitet). Ju högre värden av röd, grön och blå färgkomponent desto ljusare är bilden.
Intensiteten definieras helt enkelt som maxvärdet av dessa tre färgkomponenter.
För att klassificera skillnader mellan olika vedtyper och torkningar samt undersöka om skanningsvariabler kan prediktera massförlust har multivariat dataanalys gjorts med analysprogrammet SIMCA.
2.10

Kapillär uppsugning i axiell led i splintved

För träprodukter i utomhusmiljö ovan mark är vattenupptagning i virke intressant ur
beständighetssynpunkt. För att undersöka om torkningsprocessen påverkar den kapillära
uppsugningsförmågan har vattenupptagning i axiell led i splintvedsstavar från det torkade
försöksmaterialet studerats. 32 cm långa stavar med tvärsnittet 15 x 15 mm nedsänktes i vatten
till en djup av 2 cm under 6 dygn. Stavarna tomograferades före nedsänkning samt omedelbart
efter upptag ut vatten. Tomografering gjordes var 5:e mm längs stavarna. (Tomografering
gjordes även efter 2 och 6 dygns uttorkning men inga resultat från uttorkning presenteras i
denna rapport då dessa ännu inte analyserats.) Totalt gjordes 32 stavar från de samtliga
torkningar. Ur 70°C och 90°C serierna valdes matchade prov dvs. från en och samma planka.

Figur 2.8

Montering av stavar. Nedsänkning i vatten. Tomografering. Uttag av
splintvedstavar ur försöksmaterialet.
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3

RESULTAT OCH DISKUSSION

3.1

Förstudie: Värmning av spån med olika extraktivämneshalt

Totalfenolhalten enligt FC-metoden uppmättes hos värmt, homogent spån från furukärna med
olika extraktivämneshalter nämligen 8,3 % respektive 23,4 % (% av torrvikt extraherat spån).
Serie 1 (8 %) värmdes vid olika temperaturer under 65 timmar och serie 2 (23 %) under 72
timmar.
Serie 2 extraktivämneshalt 23%
72 timmars värmning

2,5

2,5

2

2

Totalfenolhalt
(% av torrvikt spån)

Totalfenolhalt
(% av torrvikt spån)

Serie 1 extraktivämneshalt 8%
65 timmars värmning
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Figur 3.1
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Totalfenolhalt enligt FC-metoden hos värmt spån från furukärna med olika
extraktivämneshalt. Medelvärden av 4 prov x 4 mätningar för varje temperatur
med 95 % konfidensintervall

Diskussion
Resultaten i figur 3.1 visar att totalfenolhalten är betydligt högre i serie 2 med hög extraktivämneshalt vilket var förväntat. Ved med hög extraktivämneshalt och hög totalfenolhalt förväntas ha bättre beständighet.
Inverkan av temperaturnivå är mindre påtaglig i serie 1 jämfört med serie 2 där fenolhalten,
undantaget mellan 20°C–40°C, minskar med ökad temperatur. Fenolhalten i 90°C och 110°C
behandlingen är signifikant lägre än övriga temperaturer. Då massförlusten vid röttest enligt de
finska undersökningarna var större för ved med låg fenolhalt indikerar dessa resultat att
massförlusten kan förväntas öka med höjda torktemperaturer inom området 40-110°C.
3.2

Röttest på torkat furuvirke

Massförlust - vedtyper
Medelvärden av massförlusten efter 7 veckors röttest med brunrötesvampen Coniophora puteana
för olika vedtyper utan indelning i olika torkningar visas i figur 3.2.
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Massförlust (%)

Medelvärden alla torkningar
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Figur 3.2

ky

splint

Massförlust för olika vedtyper.
Medelvärden och 95 % konfidensintervall N= 66, 66 samt 62.

Diskussion
Som förväntat är massförlusten avsevärt högre i splint än i kärnved. Intressant är att ingen
skillnad finns mellan inre och yttre kärnved vilket var en parameter som efter litteraturstudien
valdes att undersöka.
Massförlust - torkningar
I figur 3.3 visas medelvärden i de olika torkningarna utan någon indelning i vedtyp.
Massförlust olika torkningar
(95% konfidensintervall)
30,0

25,0

Massförlust (%)

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
Lufttork

Figur 3.3

70 fall våt

70 stig torr

90 fall våt

90 stig torr

110

Massförlust efter röttest på furuvirke torkat på olika sätt.

Medelvärden och 95 % konfidensintervall N=30 vid alla torkningar utom 110 där N=44

Diskussion
Massförlusten i lufttorkat virke är lägst och störst för 90°C fallande våt. Skillnaden mellan dessa
torkningar är signifikant vid 5 % nivån.
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Massförlust splintved/kärnved i olika torkningar
I figur 3.4 visas massförlusten vid olika torkningar för kärnved och splintved.
Massförlust vid röttest hos torkat furuvirke

Kärnved
Splintved

50,0
45,0
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Massförlust (%)

35,0
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15,0
10,0
5,0
0,0
Lufttork

Figur 3.4

70 fall
våt

70 stig
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90 fall
våt

90 stig
torr

110

Massförlust efter röttest i furukärnved och splintved vid olika torkningar.
Medelvärde och 95 % konfidensintervall. Kärnved: N=20 utom i 110 där N=32
Splint: N=10 utom 110 där N=12.

Diskussion
Spridningen i massförlust i splintved är i samtliga fall stor. I splintved är massförlusten störst i
torkningen 90°C fallande våt och lägst i 90°C stigande torr. 90°C stigande torr har signifikant
lägre massförlust än både 90°C fallande våt samt 110°C vid 10 % signifikansnivå.
Spridningen i kärnved är mindre än i splintved. Lufttorkat virke uppvisar den lägsta
massförlusten jämfört med alla övriga (signifikant vid 5 % -nivån samt vid 1 % -nivån jämfört
med 90 fallande våt). 90°C fallande våt har största massförlusten men skillnaden är signifikant
endast i jämförelse med lufttorkat.
Massförlust inre/yttre kärnved i olika torkningar
Massförlusten med indelning av kärnved inre och yttre i de olika torkningarna visas i figur 3.5.
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Inre kärnved

Massförlust vid röttest hos torkat furuvirke

Yttre kärnved
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Figur 3.5

70 fall våt
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110

Massförlust efter röttest i vedtyperna inre kärnved, yttre kärnved samt splintved i
furu vid olika torkningar.
Medelvärde och 95 % konfidensintervall. Kärnved: N=10 utom i 110 där N=16
Splint: N=10 utom 110 där N=12.

Diskussion
Lufttorkad inre kärnved har signifikant lägre massförlust jämfört med 90°C fallande våt och
110°C torkningen vid 10 % signifikansnivå.
Lufttorkad yttre kärnved har signifikant lägre massförlust jämfört med samtliga övriga torkningar. (vid 1 % -nivån för 70 f.v, 10 % 70 s.t., 5 % 90 f.v., 1 % 90 s.t., och 5 % 110°C)
Vid jämförelse mellan inre och yttre kärnved inom varje torkning ses ingen skillnad.
Inverkan av konditionering
Medelvärden för massförlusten i konditionerat och ej konditionerat virke visas i figur 3.6.
Konditionering har inte gjorts på lufttorkat virke.
Inverkan av konditionering
(hela materialet utom friluftstorkat)

Kärnved
Splintved

Massförlust (%)

45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
ej kond

Figur 3.6

kond

Massförlust i konditionerat och ej konditionerat virke indelat i kärnved och
splintved. Medelvärde av samtliga torkningar förutom lufttorkat.
95 % konfidensintervall. N=56+56 kärnved samt 24+28 splintved
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Diskussion
I medeltal är massförlusten i konditionerad kärnved något lägre än i okonditionerad men
skillnaden är inte signifikant. I splint ökar massförlusten vid ångkonditionering. Skillnaden
mellan ej konditionerad och konditionerad splintved är signifikant vid 10 % nivån.
En hypotes till varför ångkonditionering tycks öka massförlusten i splintved är att den näring,
som anrikats mot ytan under torkningen, omfördelas under den kraftiga uppfuktning av ytan
med kondenserade vatten som ångkonditionering innebär.
Inverkan av konditionering på splintved i de olika torkningarna framgår av figur 3.7. Förutom i
70°C fallande våt har konditionering i medeltal ökat massförlusten vid samtliga torkningar.
Observera dock att varje stapel är medelvärde av endast 5-8 värden vilket gör tolkningen
osäker.
Inverkan av konditionering på splintved
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70 fall våt

Figur 3.7
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90 fall våt
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Inverkan av konditionering på massförlusten i splintved i de olika torkningarna.
Medelvärden av mellan 5-8 prov i varje stapel (inga konfidensintervall pga. få
prov)

Massförlust - Inverkan av densitet
Densitet hos lärk visar sig ha inverkan på beständighet (Martinsson, Lesinski 2007). Därför
undersöks även inverkan av densitet på massförlusten i denna studie med ett densitetsmått
beräknat utifrån rötprovernas volym vid tillverkning (30 x 15 x 5 mm) och invägningsvikt vid
fuktkvot ca 6-8 %. Linjär regression för massförlusten som funktion av det beskrivna
densitetsmåttet för splint och för kärna visar mycket svaga men dock negativa korrelationer,
dvs. högre densitet indikerar något mindre massförlust. Mindre frodvuxenhet och högre
extraktivämneshalt är den troligaste förklaringen.
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Massförlust – matchade serier
Massförlusten i de matchade proven i 70°C och 90°C serierna visas i figur 3.8 och 3.9. (I figur
2.5 framgår vilken del 1-4 (från rot-topp) av varje planka som torkats vid respektive torkning.)

Figur 3.8

Massförlust i matchade serier i 70°C och 90°C torkningar utan konditionering i
olika vedtyper. (fv=fallande våt, st=stigande torr)
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Figur 3.9

Massförlust i matchade serier i 70°C och 90°C torkningar med konditionering i
olika vedtyper. ( fv=fallande våt, st=stigande torr)

Diskussion
Den slutsats som kan dras är att variationen i massförlust är stor mellan olika plankor men även
längs en och samma planka (matchningen gäller varje plank indelad i fyra delar från rot till
topp). Exempelvis har planka nr 5 och 33 liten massförlust i både inre och yttre kärnved vid
samtliga torkningar medan plank 24 och 39 varierar stort. En jämförelse av medelvärden för
massförlusten i olika positioner i plankans längdled från rot till toppände indikerade ingen
inverkan av denna variabel.

Att tolka inverkan av torkningar på enskilda plank är olämpligt trots att så välmatchat virke som
möjligt har använts. Därför måste slutsatser istället baseras på statistisk utvärdering.
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3.3

FC-analys samt extraktivämnesanalys av extremer med lägst/högst
massförlust

Totalfenolhalt
Sexton prov utvaldes från torkserierna och analyserades med avseende på totalfenolhalt enligt
FC-metoden. Från varje torkning har prov med de två högsta respektive två lägsta
massförlusterna utvalts för analys.
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Figur 3.10

Massförlust som funktion av fenolhalt i extrakt (aceton-vatten 8:2) av
kärnvedsprover från olika torkningar. Från varje torkning har prov med de två
högsta och lägsta massförlusterna analyserats (totalt 16 analyser).

Massförlusten som funktion av fenolhalt visas i figur 3.10. I sex prov (röd ring) var fenolhalten
högre än ca 6 mg TSE/g och samtidigt motståndskraften mot röta stor. Under 6 mg TSE/g
fenolhalt var massförlusten hög utom i tre prover (blå ring) där den var låg trots en lägre
fenolhalt.
Provuttaget är ganska begränsat och det är svårt att se några trender i effekt av torkningen på
fenolhalt. Intressant är dock att två av proven med låg fenolhalt och låg massförlust var
lufttorkade vid rumstemperatur.
Fyra prover (svart ring) hade hög massförlust vid rötningen trots en högre fenolhalt än de tre
”uteliggarna” i blå ringen (se även tabell 3.1). Resultaten indikerar därför att inte endast
fenolhalt påverkar furukärnvedens motstånd mot röta.
Resultaten indikerar samband mellan hög fenolhalt och låg massförlust efter rötning av torkat
virke med brunrötesvampen Coniophora Puteana. Alla typer av torkningar gav material med
dessa egenskaper (lufttorkning, 70°C, 90°C och 110°C). Vid lägre fenolhalt fanns svaga
indikationer på att friluftstorkning gav ett beständigare virke.
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Extraktivämneshalt
Extrakten torkades in i rumstemperatur och vägdes. Extraktivämneshalten är ganska låg i
provserien. (I ett prov forcerades extraktionen med mer lösningsmedel och ultraljud men detta
gav ingen märkbar ökning. Vid en jämförelse av utbytet med en konventionell soxhletextraktion visade denna förenklade metod ca 20 % lägre extraktivämneshalt.)
En liknande trend som för fenolhalten kan ses när rötförlusten avsattes mot extraktivämneshalten, figur 3.11. Ett svagare beroende för halt extraktivämnen har Harju et al.
publicerat.
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Figur 3.11

Massförlust som funktion av extraktivämneshalt i kärnvedsprover från olika
torkningar. Från varje torkning har prov med de två högsta och lägsta
massförlusterna analyserats.

Förstudien på värmning av spån (avsnitt 3.1) visar att hög extraktivämneshalt också ger hög
fenolhalt. Totalfenolhaltens beroende av extraktivämneshalt hos extremerna vid de olika
torkserierna visar samma tendens nämligen att hög extraktivämneshalt ökar fenolhalten, figur
3.12.
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Figur 3.12

Totalfenolhalt som funktion av extraktivämneshalt hos extremer med hög
och låg massförlust vid olika torkningar.
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Diskussion
I figur 3.13 (vänster) har korrelationskoefficienten vid linjär regression beräknats för sambandet
massförlust och totalfenolhalt hos de 16 extremerna från olika torkningar (två tydliga
grupperingar ses med låg resp. hög massförlust) Som jämförelse visas även de resultat som
Harju, Venäläinen (2006) redovisar för färsk furukärnved (figur 3.13 höger). Korrelationskoefficienten beräknandes till -0.52 dvs. lägre än Harju, Venäläinens undersökning som
innehöll fler värden samt även massförluster i mellanregistret 10-30%.
Studierna uppvisar liknande samband men totalfenolhalten på den torkade kärnveden uppvisar
lägre totalfenolhalter jämfört med färsk ved. Extraktivämneshalten i det torkade kärnvedsmaterialet är lägre än vid undersökning av färsk kärnved och torde därför vara den främsta
anledningen till de lägre halterna av fenol som bestämts i torkad kärnved. FC-metoden är
emellertid inte helt selektiv med avseende på fenolhalt och vid torkningarna kan kemiska
förändringar ske (t.ex. sockerbildning) som kan påverka resultaten (Prior et al. 2005).
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Figur 3.13

Sambandet mellan massförlust och totalfenolhalt.
Vänster: Resultat från extremer med lägst och högst massförlust i denna studie
med torkad kärnved. Linjär korrelationskoefficient r = -0.52
Höger: Resultat från Harju, Venäläinen (2007) på färsk furukärna, r=-0.82.
Notera att inga värden finns mellan ca 10-30% massförlust i den vänstra figuren då enbart
extremer analyserats, totalt 16 prov.
(TSE=TAE= Ekvivalent tanninsyra /tannic acid)
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Tabell 3.1

Totalfenolhalt i extrakt, extraktivämneshalt och massförlust efter röttest av
utvalda prover med låg och hög massförlust från de olika torkningsserierna.
TSE: ekvivalent tanninsyra.

Torkserie

Provnr.

Lufttork, ej kond
Lufttork, ej kond
Lufttork, ej kond
Lufttork, ej kond
70°C stig.torr kond
70°C stig.torr kond
70°C stig.torr kond
70°C fall.våt ej kond
90°C st.torr, ej kond
90°C stig.torr kond
90°C fall.våt, kond
90°C fall.våt, ej kond
110°C ej kond
110°C ej kond
110°C ej kond
110°C ej kond

F8Ky
F8Ki
F9Ki
F6Ky
5.1Ky
33.2Ky
37.4Ki
39.3Ki
24.3Ki 1)
33.4Ky
37.1Ky
39.1Ki
36.1Ky
10.2Ki 1)
31.4Ky
34.1Ki

Totalfenolhalt
(mg TSE/mg
ved)
7,9
4,9
5,5
3,2
8,3
8,0
5,3
4,4
4,8
13,0
5,8
3,0
6,2
6,7
5,0
3,8

Extraktivämneshalt
(% av ved)
3,2
2,9
4,5
3,5
7,3
3,5
3,4
3,0
3,7 2)
5,1
3,4
2,8
3,7
8,0
4,2
3,3

Massförlust
Röta
(%)
0
0
29
7,3
0
0,4
39
38,3
0
1,7
37,7
43
1
2,4
29,6
34

Kommentarer till tabellen
1)
I bilaga 3 sid.2 noteras att tre prov efter röttest inte blivit överväxta av svampmycel. Alla dessa
tre har låg massförlust efter röttest. Två av dessa återfinns bland de utvalda extremerna som
analyserats nämligen provnr. 24.3 kärna inre samt 10.2 kärna inre (rödmarkerade i tabell 3.1)
Prov 10.2 ki har den högsta extraktivämneshalten av de 16 extremerna som analyserats.
2)

Extraktion i ultraljudsbad gav ingen ökning av extraktivämneshalt.

Preliminär analys av några extrakt med GC-MS (Gaskromatografimasspektrometri)
Analyserna indikerar en ökad andel av sockerämnen (arabinos) av totalt identifierade
extraktiver vid de artificiella torkningarna. En högre halt av arabinos/galaktos i furukärnved än
i dess splintved har tidigare identifierats (Fischer at al.). Örså et al. fann en ökad halt av arabinos
vid upphettning av granved i vatten (90°C). Inverkan av dessa på massförlust vid röttest kunde
inte ses utifrån de begränsade provanalyserna. Förekomst av näringsämnen kan påverka
aktiviteten hos mikroorganismer som mögel och sockerämnena bör därför undersökas mer
noggrant. Indikationer finns även på förekomst av pinosylvin och dess monometylerade form
samt fettsyror, hartssyror.
3.4
UV-fluorescensskanning
För samtliga prov var det med blotta ögat möjligt att på de fotograferade bilderna ungefärligen
lokalisera kärnvedsgränsen. De individuella skillnaderna mellan bitarna är dock mycket stora, i
många fall var kontrasten mellan kärna och splint mycket god medan den i andra fall gränsade
mot obefintlig. Variationen i ljusstyrka mellan proverna inom torkningsgrupperna är större än
skillnaderna mellan de olika grupperna. I medeltal blir dock proverna aningen ljusare med
stigande torkningstemperatur, vilket antyder en viss ökning av halterna fluorescerande
extraktivämnen, figur 3.14 och 3.15. Detta något oväntade resultat motsäger resultaten från
den tidigare undersökningen (Skog 2006).
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Figur 3.14

Urval av skannade prov ur lufttorkat (överst) samt ur 110°C torkning. Kontrasten
mellan kärnved och splintved är större i virket torkat vid 110°C jämfört med
lufttorkat virke. (Ingen av proven är matchade)
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Figur 3.15

Urval av matchade prov från 5 plankor ur 70°C och 90°C serierna. (Jämför med
massförlusterna i figur 3.8-3.9 för plankorna 5, 37 och 33 samt 24 och 39).
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Färgkomponenter - vedtyp
De färgkomponenter som mättes i bilderna (på ytor som motsvarar den position där rötprover
tagits i inre kärnved, yttre kärnved och splint) var röd, grön och blå (R, G, B) samt nyans ,
mättnad och intensitet (H, S, V). Ju högre värden av röd, grön och blå färgkomponent, desto
ljusare bild. Intensiteten definieras som maxvärdet av dessa tre färgkomponenter.
Färgdata analyserades tillsammans med tork- och vedtypsvariabler i SIMCA. Det visade sig inte
vara möjligt att fullständigt separera de tre olika vedtyperna genom användning av dessa
färgvariabler. Figur 3.16 visar att inre kärnved kan separeras från övriga vedtyper medan yttre
kärnved delvis flyter samman med splintveden. Denna partiella separering erhålls genom
användning av nyansvärdet H samt ett värde för bildens ljushet, R, G, B eller V, varav R
befanns vara bäst lämpat. Ju längre till höger en datapunkt befinner sig, desto ljusstarkare är den
bild som mätvärdet representerar.

Figur 3.16 UV-fluorescensens beroende av vedtyp. Genom användning av nyans som
funktion av röd färgkomponent är det möjligt att helt separera inre kärnved från
övriga vedtyper. Separation av yttre kärnved och splintved är delvis möjlig.
Diskussion
Även i splintveden, där pinosylvin knappast förkommer, uppmäts färgsignaler. Detta kan bero
på förekomst av andra fluorescerande ämnen än pinosylvin samt viss förekomst av synligt ljus.
Exempelvis är lignin, som förekommer i allt trä, svagt fluorescerande men även cellulosa
fluorescerar, Albinsson et al. (1999), Olmstead (1997). Synligt ljus härstammar huvudsakligen
från två källor, dels är avskärmningen från omgivande ljus ej fullständig och dels innehåller
UV-lampans spektralfördelning en liten del synligt ljus. Den upplysning av omgivningen som
orsakas av pinosylvinets fluorescens bör vara försumbar i sammanhanget.
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Färgkomponenter - torktemperatur
UV-fluorescensens beroende av torktemperatur visas i figur 3.17. Kvoten mellan blå och grön
färgkomponent (y-axeln) visade sig separera virke torkat i lägre temperatur (20°C eller 70°C)
från virke torkat i högre temperatur (90°C eller 110°C). Den gröna färgkomponenten (xaxeln) är ett mått på bildens ljushet. Ju längre till höger en datapunkt befinner sig, desto
ljusstarkare är den bild som mätvärdet representerar.
Det fluorescerade ljuset från lågtemperaturtorkade provbitar har ett större innehåll av blått
medan de högtemperaturtorkade provbitarna har ett större innehåll av grönt samtidigt som
ljusstyrkan i medeltal är något högre. Detta förhållande är giltigt för såväl kärnved som
splintved.

Figur 3.17 UV-fluorescensens beroende av torktemperatur. Genom att studera kvoten mellan
blå och grön färgkomponent som funktion av grön färgkomponent är det möjligt
att separera virke torkat i lägre temperatur (20°C eller 70°C) från virke torkat i
högre temperatur (90°C eller 110°C).
Diskussion
En möjlig anledning till detta är att det utöver pinosylvin förekommer ytterligare
fluorescerande ämnen i träet och att förhållandet mellan dessa ämnen förändras vid torkning
över 90°C. De erhållna resultaten tyder alltså på att det finns en kemisk skillnad mellan virke
torkat i temperaturer under 70°C och över 90°C.
MVDA-analys
Multivariat dataanalys av skannings, material och torkningsvariabler i SIMCA för att undersöka
om skanningsmetoden kan prediktera massförlust har även gjorts. För den som är förtrogen
med MVDA ges i bilaga 4 en kort beskrivning av den 3 komponentmodell som erhölls med
massförlust som beroende Y-variabel.
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Diskussion
För frågeställningen om UV-skanning kan prediktera massförlust finns ett antal skanningsvariabler värda att studera närmare. En misstanke finns dock att det i variablerna även finns
inblandning av vanlig färginformation från vedens ”synliga” färg. Ex att splintved karaktäriseras
av viss färg som är ljusast i friluftstorkat och mörknar vid högre temperaturer, dvs. att det inte
är fluorescensen som separerar utan vedens färg.
Klart är dock att intressant information finns i skanningsvariablerna vilket framgår om
massförlusten exempelvis avsätts som funktion av variabeln colournorm, figur 3.18. I intervallet
colournorm > ca 175 finns endast låga massförluster. Vid lägre värden på colournorm ses
massförlusten vara både hög och låg.
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Figur 3.18

Massförlust i kärna som funktion av skanningsvariabel colournorm.

3.5
Kapillär uppsugning i axiell led i splintved
Resultaten från kapillärförsöken har i skrivande stund inte fullt utvärderats utifrån torkningar,
matchade provbitar och uttorkning. I figur 3.19 visas resultat från tomografering i ett urval av
prov från samtliga serier. Diagrammen visar stighöjden i mm som funktion av tvärsnittets
medelfuktkvot efter 6 dygns kapillärsugning.

40

Figur 3.19

Axiell stighöjd i furusplintstavar (15x15mm) efter 6 dygns kapilläruppsugning.
Övre: Lufttorkad splint. Prov ur fyra olika plankor.
Mellan: Matchade prov ur samma planka torkade på olika sätt:
Svarta kurvor: 70°C fallande våt samt 70°C stigande torr, ej konditionerat.
Gröna kurvor: 90°C fallande våt samt 90°C stigande torr, ej konditionerat.

Undre: 110°C, ej konditionerat.
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Diskussion
Då ingen fullständig utvärdering gjorts av resultaten ännu görs här enbart ett antal allmänna
iakttagelser:
• Skillnader mellan de olika torkningarna kan ses vad gäller gradienternas utseende: i
lufttorkad splint är gradienten jämnare jämfört med i 90°C och 110°C torkningen där
distinkta brytpunkter finns. En tänkbar förklaring till dessa brytpunkter kan vara
övergångar mellan olika mekanismer för vattenupptagning som har att göra med att
strukturen förändras pga. torkningssätt och temperatur, exempelvis söndertrasade
pormembran i det artificiellt torkade virket eller förändrade vätningsegenskaper i veden.
• Fuktkvoten vid låga stighöjder upp till några cm i lufttorkad splint är högre jämfört
med övriga torkningar.
• 90°C torkad splint visar de högsta fuktkvoterna upp till 200 mm höjd.
• 110°C torkad splint visar de lägsta fuktkvoterna upp till ca 120 mm höjd.
4

UTVÄRDERING OCH REKOMMENDATIONER

Projektets målsättning är att formulera rekommendationer för beständighetsanpassad torkning
av furuvirke.
Utvärderingsmetodens relevans
Definitionen av funktionsbeständigt torkat virke i utomhusprodukter är ett vitt begrepp. I
denna studie har korttids röttest med källarsvamp använts som utvärderingsmetod med stöd
från en rad andra studier av beständighet på furuvirke och lärk då inga långtidstester utomhus
var rimligt att göra. Diskussioner som måste föras vidare är dock
• hur relevant är röttest med källarsvamp för den beständighet som efterfrågas?
• hur stor praktisk betydelse har de skillnader i massförlust som undersökningen visar?
• hur stor massförlust vid röttest kan anses vara acceptabel för produkter i användande?
Utvärdering av resultat från denna studie görs utifrån följande rubriker:
Råvarans egenskaper
Rötbeständigheten uppvisar stor spridning mellan olika plankor men även inom en och samma
planka. Matchade försök där prov från samma planka använts uppvisar i många fall stora
spridningar. Extraktivämneshalten (ej uppmätt på enskilda plank) antas vara en förklaring till
denna spridning. Det svaga samband mellan högre densitet/lägre massförlust som finns antas
förklaras av att högre densitet delvis beror av högre extraktivämneshalt.
Ingen skillnad i massförlust mellan positioner i plankans längdled (från rot-toppände) noteras.
Splintved uppvisar som förväntat avsevärt sämre rötbeständighet jämfört med kärnved. Då
vinterfällt virke använts i försöken kan studien sägas ha utförts på den mest nedbrytningsbenägna splintveden med höga sockerhalter. I kärnveden noteras ingen skillnad i massförlust
mellan inre och yttre kärnved.
Sambandet mellan totalfenolhalt och massförlust i torkad furukärna visar samma tendens som
de finska studierna på färsk furukärna nämligen att högre fenolhalt minskar massförlusten. Dock
uppmäts i de fåtal analyser som gjorts i denna studie lägre fenolhalter jämfört med den finska
studien. Fenolhalten visar även ett beroende av extraktivämneshalt.
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Torkningens utförande
Kärnved från lufttorkat virke uppvisade den minsta massförlusten jämfört med övriga torkningar. Då emellertid det mesta av allt virke som sågas torkas artificiellt är en anpassning av torkprocessen viktig.
Den torkningsprincip som visade störst massförlust i kärnved var 90°C torkning med fallande
våt där temperaturen i virket snabbt nådde maxtemperatur. I figur 4.1 visas materialtemperaturens utveckling under de första 100 timmarna i 70°C och 90°C torkningarna. Slutsatsen är
att virkestemperaturen bör hållas nere under torkningens inledning då fuktinnehållet i kärnved
och splintved är högst. I 110°C torkningen ökar virkestemperaturen snabbt men då totala torkningstiden är kort tycks inte beständigheten försämras. Tänkbart i högtemperaturtorkning är
även att den höga temperaturen medför kemiska förändringar av veden som är ogynnsamma
för svampangrepp. En annan slutsats är att ångkonditionering i slutet av torkningen ökar
massförlusten i splintved.
70°C torkningar
materialtemperaturer
100
90
80

Grader

70
60
50
40

Yta stigande torr
Centrum stigande torr

30

Yta fallande våt
Centrum fallande våt

20
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

timmar

90°C torkningar
materialtemperaturer
100
90
80

Grader

70
60
50
40
Centrum fallande våt

30
20
0,00

Yta fallande våt
Yta stigande torr

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00 120,00 140,00

timmar

Figur 4.1

Uppmätt virkestemperatur i 70°C och 90°C torkningar med styrprinciperna
fallande våt (röda kurvor) och stigande torr (blå kurvor).
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Torkningstider
De totala torkningstiderna i torkförsöken blev i två fall onödigt långa (se tabell 2.2), främst
beroende av olämpligt val av provplank för fuktkvotsuppföljning genom vägning. I
torkningarna 70°C fallande våt och 90°C stigande torr har diffusionsfasen blivit för lång med
övertorkat virke som följd. Detta försvårar utvärdering av den totala torkningstiden inverkan.
Intressant är att en jämförelse mellan de två 90°C torkningarna utifrån massförlustanalys visar
att det är torkning med hög virkestemperatur i kapillärfas som är kritisk medan en förlängd tid
med hög virkestemperatur i diffusionsfas (som blev fallet i 90°C stigande torr) inte tycks
försämra beständigheten.
UV-fluorecensskanning
I motsats till den tidigare studien (Skog 2006) visar resultaten i denna undersökning ingen
minskning av UV-fluorecenssignaler på artificiellt torkat furukärnvirke.
Innan någon ytterligare utvärdering av UV-skanningens prediktionsförmåga av beständighet
kan göras bör metoden kalibreras mot ”vanlig” färgmätning på virket i synligt ljus då
misstankar finns om sammanblandning i färgsignalerna.
5

FORTSATT ARBETE

För beständighet i splintvedsrika produkter utomhus av furu men framförallt i granpanel är
näringsgradienterna under ytan efter torkning av största intresse. Tidigare studier har gjorts på
furu vid våttemperatur 50°C men då nuvarande torkningar ofta utförs vid högre temperaturer
vore detta av intresse att studera ytterligare. Även olika konditioneringsprincipers inverkan på
beständighet är av stort intresse.
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RÅVARAN

TORKNING / BESTÄNDIGHET

Fördelning färskt trä
•Extraktiver
•Kolhydrater
•Kväve
•Pinosylvin

Variationer
•Årstid
•Inom trädet
•Genetiska

VOC - Emissioner under torkprocess
BESTÄNDIGHET TORKMETODER
•Lufttorkning
•LT-torkning
•HT-torkning

YTANRIKNING UNDER TORKNING

BESTÄNDIGHETSTESTER

•Kolhydrater, kväve

•Långtidstester utomhus
•Korttidstester
- Mögel
- Röta

BESTÄNDIGHET TORKHASTIGHET
•Snabb
•Långsam

PREDIKTIONSMETODER
BESTÄNDIGHET

BESTÄNDIGHET YTBESKAFFENHET
•Originalytor efter torkning
•Hyvlade ytor

•FT-NIR
•Folin-Ciocalteu metod

BESTÄNDIGHET Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter

Sammanfattning av litteraturstudien görs under ovanstående rubriker.
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Fördelning extraktiver i radiell led i färskt furu

BESTÄNDIGHET Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter

Bergström, B. (2003) Chemical and structural changes during heartwood formation in Pinus
sylvestris. Forestry, Vol. 76, No.1. 45- 53.
Medelkoncentration av olika extraktiver i splint, mellanliggande ved samt kärna i tall mätt med GC
analys. (Medelvärden från 5 träd)
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Fördelning kolhydrater och kväve i färskt furusplint under året

•Mest socker höst och vinter
•Större variation i sockerarter än i kvävehalt under året.
•Inverkan av fälltid på variationer i sockerinnehåll är större än
inverkan av växtförhållande!
BESTÄNDIGHET Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter

En av många referenser…
Terziev, N., Boutelje, J., Larsson, K. (1996) Seasonal fluctuations of low-molecular-weight
sugars, starch and nitrogen in sapwood of Pinus silvestris L. Holzforschung 47 (1) 3-8.
Mest socker under höst och vintermånader. Betydligt mer variation i sockerarter än i kvävehalt
under året. Inverkan av fälltid på variationer i sockerinnehåll är större än inverkan av
växtförhållande!
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Fördelning pinosylvin i radiell led i färskt furu
Högsta halterna i transitionszonen mellan splint och kärnved

Fördelning pinosylvin under året?
Variationer under olika årstider noteras – inga tydliga trender

Stora individuella skillnader mellan träd!!
BESTÄNDIGHET Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter

Bergström, B. (2003) Chemical and structural changes during heartwood formation in Pinus
sylvestris. Forestry, Vol. 76, No.1. 45- 53.
Detekterat pinosylvin i färsk ved med tre olika metoder: kärnvedsreagens, FT(NIR) Raman
spectroskopi samt med gaskromatografi GC. FT-NIR var den mest precisa
Bergström, B., Gustafsson, G., Gref, R. (1999) Seasonal changes of pinosylvin distribution in
the sapwood/heartwood boundary of Pinus sylvestris. Trees 14, 65-71.
Stora individuella skillnader i koncentration och spatialfördelning av pinosylvin mellan träd noteras.
Pinosylvinproduktion förknippas typiskt med övergång av splintved till kärnved, dvs stor aktivitet i
transitionszonen. Pinosylvinhalten i furukärna är ca 1-3% av torrvikten (Erdman, Rennerfelt 1944).
NIR Raman spectroskopi erbjuder möjlighet att detektera små mängder pinosylvin även i delar av
årsringar. (Samarbete med A Holgren LTU)
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TORKNING
VOC emissioner

- Förångning av lättflyktiga organiska ämnen

•Stor andel av träets lättflyktiga monoterpener avgår under torkning
•Monoterpenernas roll för beständighet sannolikt underordnad betydelsen av
fenoler och hartssyror
•Mest i början av torkning
•Mest från furukärna!!
0,8
0,7
% VOC av torr vikt
(diff medel)

0,6
0,5
LT

0,4

HT

0,3
0,2
0,1
0
Furusplint

Furukärna

Gransplint

Uppmätt VOC-avgång i ventilationsluften som funktion av tid vid LT-torkning furukärna.

BESTÄNDIGHET Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter

VOC (Volatile organic compounds)
Englund, F., Nussbaum, R. (2000) Monoterpenes in Scots pine and Norway spruce and their
emission during kiln drying. Holzforschung 54, 449-456.
Emission av monoterpener vid torkning av gransplint samt furusplint och furukärna har uppmätts
vid LT-torkning (maxtemp 60°C) och HT-torkning (maxtemp 110°C) till målfuktkvot 12%. Torktider
för LT 48-54 timmar och för HT 10-16 timmar.
Emissionen från furukärna vid LT-torkning varierade mellan 25-50% av initialhalten före torkning
som var ca 1% av torrvikten. För furusplint med initialvärdet ca 0.5% av torrvikt avgick mellan 2040%. För gransplint som har låg initialhalt terpener ,0.02-0.08% av torrvikt avgick mellan 10-50%
under LT-torkning.
Som förväntat var totala VOC avgången större vid HT jämfört med LT – speciellt för furukärna.
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- Förångning av lättflyktiga organiska ämnen

• Stora skillnader splint-kärna
•Torktemperatur – stor roll
•Pimaral??! Avgår senare del av torkning – högre kokpunkt

Figur Emission av diterpenen pimaral i kärnved (vänster) och splintved (höger) . Observera en faktor 10 i skillnaden i skala!

BESTÄNDIGHET Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter

Bengtsson, P., Sanati, M. (2004) Evaluation of hydrocarbon emissions from heart- and
sapwood of scots pine using a laboratory-scale wood drier. Holzforschung Vol.58, 660-665.
Torkning har utförts vid 50, 70 och 90°C. Emissioner från splintved och kärnved har analyserats.
Stora skillnader mellan splint och kärnved uppmättes, från kärnved ca 3 x mer VOC jämfört med
splintved.
Diterpenen pimaral (omnämns som en ”ovanlig” emission) visar ett intressant beteende. Stora
skillnader i halter mellan kärna och splint samt att pimaral avgår i senare delen av torkningen
(högre kokpunkt) och när fuktkvoten är låg! Intressant temperaturberoende i kärnved!
Figur Emission av diterpenen pimaral i kärnved (vänster) och splintved (höger) . Observera en
faktor 10 i skillnaden i skala!
Kan detta ämne ha någon större betydelse för beständighet??
Dessutom massor av ref till olika VOC mätningar, nämner förklaring till motsägelser i dessa kan
bero av vilken torkutrustning som används!
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TORKNING
Nedbrytning av ved -Jämförelse olika torkmetoder
•LÅNGTIDSTEST: 9 år utomhus ovan mark, gran och furu
•Kammartorkat (max 60-65°C) och lufttorkat
•Massförlust större för lufttorkad gran än kammartorkad (även högre
medelfuktkvot)
16

Lufttorkat
Kammartorkat

14
Massförlust (%9

•Gran från norra Sverige känsligast?!
•Furukärna minst massförlust
•Ingen skillnad mellan torksätt för furusplint
30

12

25
Medelfuktkvot (%)

14

Massförlust (%)

10
8
6
4
2

12
10
8
6
4
2
0
Norra

Mellersta

Södra

Växtplats

Massförlust hos luft och kammartorkad gran från olika
växtplatser i Sverige efter 9 års utomhusexponering.

20
15
10
5
0

0
Splint lufttorkad

Splint
kammartorkad

Kärnved

Splint lufttorkad

Splint
kammartorkad

Kärnved

Vänster: Massförlust hos obehandlat furuvirke efter 9 års utomhusexponering.
Höger: Medelfuktkvot under de 3 första årens utomhusexponering för samma material.

BESTÄNDIGHET Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter

Bergström, M., Rydell, Å., Elowson, T. (2004) Durability of untreated Norway spruce (Picea
abies) exposed outdoors above ground for nine years. Holzforschung Vol.58 167-172.
Massförlust efter 9 års utomhusexponering av 85-105 år gammalt granvirke(38 och 63 mm ) vinter
resp sommarfällt från södra, mellersta och norra Sverige (Ostvik) undersöktes.
Två olika torkmetoder: lufttorkning och industriell kammartorkning (temperaturnivå ej angivet).
Ingen skillnad mellan kärna och splint gjordes.
Störst betydelse för massförlust hade växtplats och torkmetod.
Lufttorkat virke uppvisade större massförlust än kammartorkat.
Medelfuktkvoten signifikant högre för lufttorkat vilket sannolikt påverkar massförlusten.
Speciellt lufttorkat virket från norra Sverige var känsligt för nedbrytning- dock oklart varför!

Rydell, Å., Bergström, M., Elowson, T. (2005) Mass loss and moisture dynamics of Scots pine
(Pinus sylvestris L.) exposed outdoors above ground in Sweden. Holzforschung Vol.59 183189.
Samma försöksmetodik som för gran i ovanstående studie har även gjort på furuvirke –med
indelning i splint och kärnved samt med tillägg för olika ytbehandlingar och ändförslutningar.
Kammartorkningen: sommarfällt virke torkades under 7 dygn ned till 17% vid maxtemp 60°C och
vinterfällt virke under 4 dygn 8 timmar till 17% vid maxtemp 65°C. Varför denna stora skillnad i
torktid är oklart ?
Obehandlad kärnved hade betydligt lägre massförlust än splintved.
Ingen skillnad noteras mellan torksätten för splintvedens nedbrytning.
Obehandlad kärnved hade låg och stabil fuktkvot oavsett torkningssätt medan lufttorkad splintved
visade avsevärt större fuktupptag/fuktdynamik.
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Nedbrytning av ved - Jämförelse olika torkmetoder
•KORTTIDSTEST röttest 10 v, furu splint och kärna
•LT-torkat (låga temperaturer!) jämförs med brädgårdstorkat
•Inga skillnader i massförlust mellan olika torksätt
•En svamptyp Poria xantha angrep kärnveden mycket snabbt!
Poria xantha

25

Gloeophyllum sepiarium
20

Massförlust (%)

15

10

5

0
Splint sågv

Splint frilu

Kärn sågv

Kärn fril

Massförlust efter 10 veckors röttest på furuvirke som sågverks och friluftstorkats.

BESTÄNDIGHET Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter

Rydell, R. (1981) Inverkan av torkmetod på långtidsbeständigheten för fönstervirke. STFI
meddelande serie A731.
Furuvirke 63 mm vinteravverkat har torkats enligt 3 varianter; 2 sågverkstorkningar (vid idag
mycket måttliga temperaturer även om en av dessa i rapporten beskrivs som ”hård”, nämligen
torrtemp mellan 38-45 med våttemp 36 samt torrtemp 44-54 med våttemp 38) samt
brädgårdstorkning. Röttester gjordes med två rötsvampar under 10 veckor på splint och kärnved.
Inga skillnader i massförlust mellan olika torksätt noterades. Av de två svamptyperna var
Gloeophyllum sepiarium oförmögen att bryta ned furukärna medan den Poria xantha angrep
kärnveden mycket snabbt!
(I introduktionen refererar Rydell till en mängd olika undersökningar gjorda på 40-50-60 talet på
olika värmebehandlingar och torkningsprocessers inverkan på rötbeständighet hos olika
barrträslag. Slutsatserna varierar – i vissa fall minskar rötbeständigheten vid högre temperatur
och i andra fall ökar den. Kanske ger det mer en antydan om skillnader mellan olika röttests
provningsförfarande… )
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TORKNING
Nedbrytning av ved - Jämförelse olika torkmetoder
•KORTTIDSTEST mögeltest, 8 v furusplint
•Tre torkmetoder jämförs LT, LT/HT och HT(max 115°C)
•Visuell bedömning av mögelgrad (0-6)

M ö g e lg r a d ( 0 - 5 )

•HT hämmar mögeltillväxten
5
4 ,5
4
3 ,5
3
2 ,5
2
1 ,5
1
0 ,5
0
HT

L T /H T

LT

T o rk s ätt

Mögelgrad efter 8 veckor på furusplint torkat med tre olika torksätt.
Medelvärde av 6 prov som bedömts visuellt i en 6gradig skala.

BESTÄNDIGHET Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter

Sehlstedt-Persson, S.M.B. (1995) High-temperature drying of Scots pine. A comparison
between HT- and LT-drying.
Holz als Roh- und Werkstoff 53, 95-99.
Originalytor från furusplint torkat vid HT (max 115°C) , LT/HT samt LT (Max 65°C) i ett 8 veckors
mögeltest på ett fåtal bitar (6 i varje grupp).
Hämmande inverkan på mögeltillväxten på det HT-torkade virket.
Bedömning gjordes visuellt i en 6 gradig skal 0-5.
Mögelsvamp Penicillium brevicompactum

10

TORKNING

Bilaga 1 11(18)

Nedbrytning av ved - Jämförelse olika torkmetoder
•KORTTIDSTEST mögeltest 20 veckor
•Gran och lärk torktemperatur 20, 80, 120 och 170°C samt
värmebehandlad gran 190 och 210°C
•Okulbesiktning/bildbehandling
•Kammartorkat virke mer mögel än lufttorkat
•Vbh gran- liten mögeltillväxt.
•KORTTIDSTEST mögeltest 6 veckor,
•Furusplint 2 kammarscheman milt/hårt vid 80°torr samt lufttorkning
•Okulärbedömning mögelgrad 0-6
•Snabb torkning signifikant högre mögelgrad
BESTÄNDIGHET Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter

Frühwald, E., Li, Y., Wadsö, L. (2007) Mould susceptibility of spruce and larch wood dried or
heat-treated at different temperatures. (Submitted to Holzforschung)
Mögeltillväxt på gran och lärkvirke, torkat vid 20, 80, 120 och 170°C temperaturer samt torkad
gran värmebehandlat vid 190 och 210°C har studerats genom okulärbesiktning/bildanalys under
20 veckors förvaring i fuktmättad miljö RH>95% vid 20°C. Även originalytor/sågade ytor
undersökts.
För 20-170°C virket var mögeltillväxten större på originalytor än på sågade ytor. Allt kammartorkat
virke hade mer mögeltillväxt än det lufttorkade. Värmebehandlat virke hade liten mögeltillväxt och
ingen signifikant skillnad mellan splint och kärnved..
Mögeltillväxten på granvirke torkat vid 80°C uppvisade den största mögeltillväxten med en kraftig
tillväxt under de fyra första veckorna. Efter 20 veckors tillväxt hade allt kammartorkat virke ungefär
samma mögeltillväxt som var högre än för lufttorkat virke.

Terziev, N., Bjurman, J., Boutelje, J.B. (1996) Mould growth at lumber surfaces of pine after
kiln and airdrying. The Int. Res. Group on Wood Pres. Doc.IRG/WP/94-40033. (finns i hans
avhandling)
Prov uttagna på olika djup i splinten. Svampodling med penicillium brevicompactum vid 15°C
under 40 dagar. Okulär bedömning i 6gradig skala.
Snabbt torkning uppvisade signifikant högre mögeltillväxt på virkesytor jämfört med långsam
torkning och lufttorkat
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TORKNING
Nedbrytning av ved - Jämförelse olika torkmetoder

•KORTTIDSTEST röttest 8, 12 veckor
•Japansk ceder och Douglas Fir
•Först över 135°C VBH temperatur minskar rötbenägenheten
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Massförlust efter 12 veckors röttest för Japansk ceder torkat vid
olika temperaturer.
(Mätningar på 11 stockar)
Vänster: Effekt av behandlingstemperatur under 24 timmar på massförlust efter 8 veckors röttest. Endast 150°C skiljer sig signifikant från 60°C .
Höger: Inverkan av behandlingstid vid 135°C behandling på massförlusten efter 8 veckors röttest.

BESTÄNDIGHET Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter

Yamamoto, K., Ohmura, W., Mohomara, I. (2001) Influence of high temperature drying on
wood durability. Proceedings of 7th International IUFRO Wood, Drying Conference Tsukuba,
Japan.
Lufttorkat och HT-torkat virke av Japansk ceder och Douglas Fir har jämförts i ett accelererat 12
veckors röttest med svampen Fomitopsis palustris på splint och kärnved. HT-torkning gjordes vid
115°C 125°C och 135°C (inga tider anges) och lufttorkning under 1 månad.
Resultatet visar att HT-torkning minskar rötbeständigheten i kärnveden jämfört med lufttorkat.
Störst massförlust noterades för högsta torktemperaturen 135°C Även för splintveden minskade
rötbeständigheten vid HT-torkning men skillnaden jämfört med lufttorkat var inte lika stor som för
kärnved.
Mohomara, I., Ohmura, W., Kato, H., Kubojima, Y.(2003) Effect of high-temperature treatment
on wood durability against the brown-rot fungus Fomitopsis palustris and the termite,
Coptotermes formosanus. Proceedings of 8th International IUFRO Wood, Drying Conference
Brasov, Rumania.
I motsats till föregående artikel visas denna studie att rötbeständigheten ökar vid HT-torkning.
Temperaturen måste dock vara högre än 135°C.
Block av lufttorkad cederkärnved har exponerats för mättad vattenånga vid temperaturer mellan
105°C-150°C mellan 6-72 timmar och därefter för ett accelererat röttest med en brunrötesvamp
under 8 veckor varefter massförlusten bestämts. Denna studie visar att massförlusten minskar
med ökande temperatur. Skillnaden mellan HT-torkat och material torkat vid 60°C är dock enbart
signifikant (P 0.05) för 150°C behandlingen - en temperatur som inte ingick i studien av Yamamoto
et al (2001).
Behandlingstidens inverkan undersöktes för temperaturerna 105°C och 135°C. Vid 135°C visade
sig en längre behandlingstid minska massförlusten signifikant (P 0.05) till skillnad från 105°C där
ingen förbättring av beständighet noterades.
HT-behandlingen i denna studie har gjorts på klenare dimension 20 x 20 x 270mm än i studien av
Yamamoto et al (2001) där virket var 105 x 105 x 3000 mm. Eventuellt kan detta inverka då
innertemperaturen på klent virke ökar snabbare och alltså får en ”längre” behandlingtid vid avsedd
temperaturnivå.
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Näringsanrikning mot ytor under torkning
•Snabb torkning ökar signifikant anrikning av socker till ytor i splintved
jämfört med mild torkningen
•Signifikanta skillnader mellan kammar och lufttorkat virke i
omfördelning av socker/kväve. Lägsta gradienter i lufttorkat virke
•Kraftigt gulfärgade splintvedsytor i furu och gran efter torkning har
hög kvävehalt ned till 2 mm. Speciellt uttalat för vattenlagrat virke
•Detta är förklaringen till KBS-kiln brown stain vid höga temperaturer
”bränns” sockret

BESTÄNDIGHET Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter

Terziev, N., Boutelje, J., Söderström, O.(1993): The influence of drying schedules on the redistribution of lowmolecular sugars in Pinus sylvestris L. Holzforschung 47(1):3-8
Torkningens inverkan på lågmolekylära kolhydratgradienter i splintvedsytor hos furu har jämförts. Två olika torkscheman
med tvåt 50° har studerats; ett milt långsamt 150 timmar max torr 62°C samt ett hårdare schema; 80 timmar max torr
temp 80°C. Resultaten visar en inverkan av torkning.; snabb torkning ökar signifikant anrikningen av socker till ytorna
jämfört med den mildare torkningen.
Terziev, N. (1995) Migration of low-molecular sugars and nitrogenous compounds in Pinus sylvestris L. during
kiln and air drying. Holzforschung 49(6)565-574.
Kväve- samt lågmolekylära kolhydratgradienter i splintvedsytor hos furu före under och efter torkning har undersökts. Tre
olika torkningar jämförs: lufttorkning samt 2 kammartorkningar med konstant torr temperatur 80°C varav ett milt långsamt
150 timmar och ett hårdare schema 80 timmar.
Signifikanta skillnader mellan kammar och lufttorkat virke map omfördelning av socker/kväve. Lägsta gradienter i
lufttorkat virke
Även signifikanta skillnader mellan de två kammartorkningarna: de snabba schemat anrikar mer mot ytorna
Boutelje, J. B. (1990) Increase in the content of nitrogenous compounds at lumber surfaces during drying and
possible biological effects. Wood sci.Technol. 24, 191-200.
Gran och furu. Virke som efter torkning var kraftigt gulfärgat på splintvedsytor visade alltid hög halt av kväve ned till 2
mm. Speciellt uttalat för vattenlagrat men förekom även för annat virke. Torkningarna utförda vid måttliga temperaturer
37-46°C våt, max torr 60-69°C. Diskuterar konsekvens för senare mögelpåväxt.
Theander, O.; Bjurman, J.; Boutelje, J.B. (1993): Increase in the content of low-molecular carbohydrates at lumber
surfaces during drying and correlations with nitrogen content, yellowing and mould growth. Wood Sci.Technol.
27:381-389
Samma material som ovanstående studie men nu koll av sockeranrikning. Tämligen god korrelation mellan kvävehalt
God korrelation mellan mögeltillväxt och absolut socker – och kvävehalt på splintvedsytor.
Payne, C. (2002) Modification of the nitrogen content and C:N ratio of sitka spruce timber by kiln and air drying.
Holzforschung 56, 304-311.
Kväve finns i små mängder i ved främst i aminosyror i levande parenkymceller och är då tillgängligt för nedbrytande
svampar. Typisk kvävehalt i mogen ved är 0.03-0.1% av torrvikt med högre halt i splintved än kärnved. Kväve krävs för
att vissa svamptyper ska kunna kolonisera ved. Tillgången på kväve N i virke kan vara en begränsande faktor för
nedbrytning när tillgången på extraktiver är låg.
Förändring av kvävehalt i virke (47 x 100 mm)under kammartorkning vid max 58°C, frilufttorkning samt uttag under
kammartorkningen gång har uppmätts.
Kammartorkat virke hade signifikant lägre kväveinnehåll än både lufttorkat och otorkat virke.
I det kammartorkade virket fanns ingen signifikant skillnad mellan kvävehalt i yta jämfört med hela tvärsnittets
medelvärde.
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Mögelpåväxt splintved –hyvlat/ohyvlat virke
•Näringsgradient spelar roll för mögelbenägenhet!!
•Näringsanrikning mot splintvedsytor sker under torkning
•Anrikningen beror bl a av torkningshastigheten – snabb torkning anrikar mer
•Gransplint mindre mögelbenäget än furusplint
•Kammartorkat: Mer mögelpåväxt på ohyvlade ytor jmfrt med 2 mm hyvling
•Lufttorkat - ej signifikant skillnad men hyvlade ytor möglar mer än ohyvlade

BESTÄNDIGHET Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter

Viitanen, H. (2001) Factors affecting mould growth on kiln dried wood. 3rd European COST E15 Workshop on Wood
Drying 2001.
Studium av mögeltillväxt på furu och gran splint som torkats med olika scheman. Gran splint visade sig vara något mindre
mögelbenäget än furusplint
Visar att mögeltillväxten är större på den torkade originalytan jämfört med om denna yta sågas/hyvlas bort.
Näringsgradient nära ytan
Lågmolekylära sockerarter och kvävinnehållet i trä har stor inverkan på mögelbenägenhet i splint.
Hur dessa gradienter ser ut beroende av torkning har undersökts av Terziev et al…
50 mm furuvirke har torkats på tre olika sätt: snabbt resp långsamt i kammare samt lufttorkning.
Snabb torkning från från fuktkvot 101 till 15,5% har utförts under 82 timmar vid 50°C våt, och maxtorr 80°C.
Långsam torkning från fuktkvot 97 till 18,8% på 156 timmar vid 50°C våt och maxtorr 62°C.
Mögeltester med svampen Penicillium brevicompactum har utförts på splintvedsytor under 40 dagar varefter visuell
bedömning av mögeltillväxt gjorts i en 0-6 gradig skala.
Mögeltillväxten på originalytorna var större än på ytor som hyvlats ned 2mm.
Den långsamma kammartorkningen hade signifikant minst mögeltillväxten medan snabb torkning och lufttorkning ej
skiljde sig på originalytor.
Trots att det lufttorkade virket hade betydligt lägre halter av socker närmast virkesytan så var var mögeltillväxten inte
mindre på det lufttorkade.
Snabb torkning anrikar mest socker på ytan. Den brantare gradienten gör att hyvling av detta virke minskar
mögeltillväxten. Vid hyvling av det lufttorkade exponeras en yta där sockerhalten faktiskt är högre än på ytan vilket är
fallet vid det forcerat torkade virket!
Terziev, N., Bjurman, J., Boutelje, J.B. (1996) Effect of planing on mould susceptibility of kiln-and air-dried Scots
pine (Pinus sylvestris L.) lumber. Material und organismen. Vol. 30 (2) 95-103
Samma material, torkning och mögeltestmetod som förra arbetet. Här undersöks skillnad mellan originalytor och hyvlade
ytor. Mögeltillväxten på originalytor var större på kammartorkat jämfört med lufttorkat. Vid hyvling minskade
mögeltillväxten på det kammartorkade medan det på lufttorkat ökade. Förklaras av gradienterna ; i lufttorkat exponeras
vid hyvling ytor med högre näringsinnehåll. Det är alltså en fördel att hyvla bort den anrikade zonen i kammartorkat.
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Långtidstester utomhus ovan mark
•9 år Massförlust pga röta, furu gran olika torkningar, ytbehandlingar , fuktdynamik (referens a, b, c)
•6-8 månader, Furukärna, markkontakt (ref d)
Furukärna marginellt bättre än splint!!!
Pinosylvinhalten liten inverkan på rötbeständighet!!

Korttidstester
•Röttest
9på färskt trä (ref e)
9Inverkan avverkningsstid – minst röta i vinterfällt (ref f) Motsägs av andra
referenser (g)…
9Markkontakt furu näringsgradienter (Bengtsson et al 2004))
9Pinosylviners inverkan (ref i)

•Mögel
9Utomhus ovan mark (ref Terziev Boutelje 1998)
9Mögelodling på torkat virke
BESTÄNDIGHET Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter

a) Elowson, T., Bergström, M., Hämäläinen, M. (2003) Moisture dynamics in Norway spruce and Scots pine during outdoor Exposure in relation to different
surface treatments and handling conditions. Holzforschung 57:219-227
b) Bergström, M., Rydell, Å., Elowson, T. (2004) Durability of untreated Norway spruce (Picea abies) exposed outdoors above ground for nine years.
Holzforschung Vol.58 167-172.
c) Rydell, Å., Bergström, M., Elowson, T. (2005) Mass loss and moisture dynamics of Scots pine (Pinus sylvestris L.) exposed outdoors above ground in
Sweden. Holzforschung Vol.59 183-189.
d) Westin, M. (2004) Sunda beständiga träprodukter. Delprojekt 4. Furukärna – studie av pinosylvinhalt som markör för naturlig beständighet. Trätek LRapport 0412031
Vid röt, mögel och blånadtester har furusplint och furukärna testats. Vid konstant markexponering visade halten pinosylvin/övriga extraktivämnen ha liten inverkan
på beständigheten och kärnved hade endast marginell längre livstid jämfört med splint.
Prov från furukärnan har indelats i fem olika klasser beroende av halten pinosylvin/pinosylvinmonometyleter. Pinosylvinhalten i furukärna visade sig ha liten
inverkan på rötbeständighet, se figur nedan. Blånadsangrepp minskar dock om pinosylvinhalten är hög. Mögelsvampar angrep ö.h. inte alls furukärna medan
splinten angreps kraftigt.
e) Harju, A., Venäläinen (2006) Variation in natural durability of scots pine heartwood. ECOWOOD 2nd International Conference on EnvironmentallyCompatible Forest Products Fernando Pessoa University, OPorto, Portugal, 20-22 September.
Detta konferensbidrag sammanfattar på ett bra sätt de studier som gjort på rötbeständighet hos furu mellan åren 2002-2006 i följande referenser
•Harju, A. M., Venälainen, M. (2002) Genetic parameters regarding the decay resistance of Scots pine heartwood to decay caused by Conophora puteana.
Scand J For Res 17(3); 199-205.
•Harju, A. M., Venälainen, M. (2006) Measuring the decay resistance of Scots pine heartwood indirectly by the Folin-Ciocalteau assay. Scand J For Res 36;
1797-1804.
•Harju, A. M., Kainulainen, P., Venäläinen, M., Tiita, M., Viitanen, H. (2002) Differences in resin acid concentration between brown-rot resistant and
susceptible Scots pine heartwood. Holzforschung 56(5) 479-486.
•Harju, A. M., Venäläinen, M., Anttonen, S., Viitanen, H., Kainulainen, P., Saranpää, P., Vapaavuori, E. (2003) Chemical factors affecting the brown-rot decay
resistance of Scots pine heartwood. Trees 17:263-268.
•Venäläinen, M., Harju, A. M., Kainulainen, P., Viitanen, H., Nikulainen, H. (2003) Variation in the decay resistance and its relationship with other wood
characteristics in old Scots pines. Ann. For. Sci,. 60:409-417.
•Venäläinen, M., Harju, A. M., Saranpää, P., Kainulainen, P., Tiitta, M. Welling, P.(2004) The concentration of phenolics in brown-rot decay resistant and
susceptible Scots pine heartwood. Wood Sci. Technol.38:109-118.
•Venäläinen, M., Harju, A. (2006) Possibilities of heartwood as a source of naturally durable timber. ECOWOOD 2nd International Conference on
Environmentally-Compatible Forest Products Fernando Pessoa University, OPorto, Portugal, 20-22 September
f) Wazny,J., Krajewski, K.J.(1984) Jahrezeitliche Änderungen der Dauerhaftigkeit von Kiefernholz gegenüber holzzerstörenden Pilzen. Holz als RohWerkstoff 42, 55-58
6 cm borrkärnor från växande 85 åriga tallar i Polen har tagits ut under årets alla månader (oklart om det är endast splintved men troligen?) Massförlust efter 12
veckor har undersökts vid inokulering av tre olika typer av rötsvampar: brunröta, vitröta och softrot. I diagrammet
nedan framgår hur massförlusten för alla rötsvampar är lägst för virke avverkat under november-februari och högst under månaderna mars-april
g) Boutelje,J. and T. Nilsson 1985 The effect of felling time and felling area, wet storage, tree species and wood density on the durability of wood. Part
1:Durability against fungal decay. Wood technology report 73, Swedish Institute for Wood technology Research, Stockholm.
I motsats till ovanstående undersökning fann (Boutelje and Nilsson 1985) inga belägg för att splintved från sommarfällt virke bröts ned mer av rötsvampar är
vinterfällt virke. I vissa fall var massförlusten hos gransplint signifikant högre än för furusplint.
h) Terziev, N., Nilsson, T. (1999) Effect of soluble nutrient content in wood on its susceptibility to soft rot and bacterial attack in ground test.
Holzforschung 53, 575-579.
Furu. Ingen jämförelse mellan torkmetoder. Nu testas furu torkat vid torrtemp 80°C/78 timmar där näringsgradienter undersökts i markkontakttester 120 dagar med
rötsvamp (softrot). Näringsrika ytor uppvisade större massförlust (16%) jämfört med näringsfattiga (8-12% massförlust)
i) Celimene, C. C., Micales, J. A.;, Ferge, L..;,Young, R. A. (1999) Efficacy of pinosylvins against white-rot and brown-rot fungi . Holzforschung. Vol. 53, 5
491-497
Undersökningar på white spruce, jack pine och red pine om inverkan av olika pinosylviners hämmande inverkan på olika rötsvampar.
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BESTÄNDIGHETSTESTER
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Figur Massförlust (%)hos furukärna, furusplint och gran efter 16 veckors röttest med källarsvamp.
Tester utförda vid 5 olika europeiska testinstitut.

BESTÄNDIGHET Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter

Van Acker, J., Militz, H., Stevens, M. (1999) The significance of accelerated laboratory testing
methods determining the natural durability of wood. Holzforschung, Vol. 53, 449-458.
Jämförelser mellan olika rötsvampetester på träslag, bl a furu . Förlust av MOR efter olika lång
tids exponering s.k staketest.

Van Acker, J., Stevens, M., Carey, J., Sierra-Alvarez, R., Militz, H., Le Bayon, I., Kleist, G., Peek,
R. D. (2003) Biological durability of Word in relation to end-use. Part 1. Holz als Roh- und
Werkstoff 61 35-45.
En jämförelse mellan olika testinstitut på röttester med en rad olika rötsvampar. Exempel på
massförslust efter 16 veckor röttest med källarsvamp utförda vid fem olika institut visas i figuren
ovan för furu kärna och splint samt gran. Även om stora variationer ses mellan olika institut så är
massförlusten hos furukärna utom i ett fall avsevärt lägre än furusplint och gran som visar ungefär
samma massförlust. En slutsats av detta arbete är att källarsvamp kan väljas som lämplig
svamptyp vid röttester för såväl barr som lövträ!
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FT-NIR (Fourier transform near-infrared spectroscopy)
•Snabb, noggrann metod att prediktera beständighet i lärkkärna korrelerat röttester
•Mätningar på furukärna lovande
•Detektering pinosylvin färsk furukärna
•Även låga halter pinosylvin i delar av årsringar möjligt
•Svårkalibrerad metod ! (Olle Hagman)

BESTÄNDIGHET Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter

Gierlinger, N., Jacques, D., Schwanninger, M., Wimmer, R., Hinterstoisser, B., Pâques L.E. (2003) Rapid prediction
of natural durability of larch heartwood using Fourier transform near-infrared spectroscopy. Can. J. For. Res.
33(9): 1727-1736
FT-NIR visar sig vara en snabb och noggrann metod att prediktera beständighet i lärkkärna i beständighetsklasser enl
standard EN 350-1.
Korrelerat mot röttestermed bl a källarsvamp Coniophora puteana
PLS regressionsmodeller visar höga korrelationskoefficienter vid korsvalidering C. puteana (r=0.97, RMSEP=0.078.
Sykacek, E., Gierlinger, N., Wimmer, R., Schwanningen, M. (2006) Prediction of natural durability of commercial
available European and Siberian larch by near-infrared spectroscopy. Holzforschung, Vol. 60 643-647.
Starka PLS prediktionsmodeller erhölls mellan NIR-spectra och massförlust efter 16 veckors röttest med två
brunrötesvampar. (Starkare modeller från radiella ytor jmfrt axiella ytor)
Materialet var hyvlat och konditionerat till 12% MC före NIR och röttest.
Flæt, P.O., Haartvei, E. Y. (2004) Non-destructive prediction of decay resistance of pinus sylvestris heartwood by
near infrared spectroscopy. Scand. J For Res. Vol 19 (5) 55-63
…showed that resistance to decay in Scots pine heartwood could be predicted with satisfying precision using NIR
spectroscopy. As NIR spectra were collected on solid wood, development of the method for industrial use is potentially
possible.
Bergström, B. (2003) Chemical and structural changes during heartwood formation in Pinus sylvestris. Forestry, Vol.
76, No.1. 45- 53.
Detekterat pinosylvin i färsk ved med tre olika metoder: kärnvedsreagens, FT(NIR) Raman spectroskopi samt med
gaskromatografi GC. FT-NIR var den mest precisa
Bergström, B., Gustafsson, G., Gref, R. (1999) Seasonal changes of pinosylvin distribution in the
sapwood/heartwood boundary of Pinus sylvestris. Trees 14, 65-71.
Stora individuella skillnader i koncentration och spatialfördelning av pinosylvin mellan träd noteras.
Pinosylvinproduktion förknippas typiskt med övergång av splintved till kärnved, dvs stor aktivitet i transisitionszonen.
Pinosylvinhalten i furukärna är ca 1-3% av torrvikten (Erdman, Rennerfelt 1944).
NIR Raman spectroskopi erbjuder möjlighet att detektera små mängder pinoslylvin även i delar av årsringar. (Samarbete
med A Holmgren LTU)
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FC-metoden (Folin-Ciocalteu metoden)
•Våtkemisk metod bestämning totalfenolhalt
•Ospecifik , särskiljer inte ex hartssyror från andra fenoliska ämnen
•“Enkel och billig” enligt finsk referens
•God korrelation massförlust/röttest och totalfenolhalt furukärnved
•Föreslås ersätta röttester för furu?
•Lärkkärna – korrelation massförlust/totalfenolhalt

Korrelation mellan massförlust och total fenolhalt efter 7 veckors röttest för furukärnved
innehållande juvenilved från 35 åriga träd.

BESTÄNDIGHET Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter

Harju, A., Venäläinen (2006) Variation in natural durability of scots pine heartwood.
ECOWOOD 2nd International Conference on Environmentally-Compatible Forest Products
Fernando Pessoa University, OPorto, Portugal, 20-22 September.
(Konferensbidrag som på ett bra sätt sammanfattar de studier (7 artiklar) som gjort på
rötbeständighet hos furu mellan åren 2002-2006)
Analys har bl a utförts enligt Folin-Ciocalteau assay – en enkel, billig metod där den totala halten
fenoler bestäms (metoden är ospecifik och särskiljer inte ex hartssyror från andra typer av
fenoliska ämnen)
Vid jämförelse mellan extremerna visade sig den totala fenolhalten mätt med FC assay metoden
vara en faktor som särskiljer de mest rötresistenta materialet från de mest rötbenägna.
För att bedöma den naturliga beständigheten hos furukärnvirke föreslår författarna att
tidskrävande in-vitro röttest kan ersättas med FC-assay metoden för att bestämma totala halten
fenoler eftersom korrelationen mellan massförlust vid angrepp av källarsvamp och totalfenolhalt är
tämligen hög (>-0.8) . FC-assay metoden är enkel, billig och känslig. Nackdelen med metoden är
att den inte urskiljer olika typer av fenoler.

Venäläinen, M., Harju, A. M.,Terziev, N. Laakso, T., Saranpää, P. (2006) Decay resistance,
extractive content, and water sorption capacity of Siberian larch (Larix sibirica Lebed.)
heartwood timber. Holzforschung Vol.60, 99-103.
Juvenilkärnved från 24 årig lärk har röttestats med 3 rötsvampar. Massförlusten var starkt
negativt korrelerad till halten taxifolin (r=-0,677) samt med totalfenolhalt bestämd med FolinCiocalteu assay metoden (r=-0,677)
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MVDA-analys
Multivariat dataanalys av skannings, material och torkningsvariabler i SIMCA för att undersöka
om skanningsmetoden kan prediktera massförlust har även gjorts. För den som är förtrogen
med MVDA ges här en kort beskrivning av den 3 komponentmodell som erhölls med
massförlust som beroende Y-variabel.
Av följande förteckning framgår vilka variabler som ingått i MVDA-analysen:
Variabler
Provbeteckning

Beskrivning
providentitet

Splint
Ka_y
Ka_i
Margavst
Kond
Temp
Fri_tork
70_fallvat
70_stigtorr
90_fallvat
90_stigtorr
HT
Rotpos
Vikt_foretorkad
Vikt_eftertest_torkad
Massforlust
Densitet

rötprovets vedtyp splint dummyvariabel 0/1
rötprovets vedtyp kärna inre dummyvariabel 0/1
rötprovets vedtyp kärna yttre dummyvariabel 0/1
rötprovets avstånd till märg/undersida (mm)
konditionerat, dummyvariabel 0/1
max torktemperaturnivå, 20, 70, 90, 110
Torkprincip: friluftstorkat, dummyvariabel 0/1
Torkprincip: 70 grader fallande våt, dummyvariabel 0/1
Torkprincip: 70 grader stigande torr, dummyvariabel 0/1
Torkprincip: 90 grader fallande våt, dummyvariabel 0/1
Torkprincip: 90 grader stigande torr, dummyvariabel 0/1
Torkprincip: Högtemperaturtorkning, dummyvariabel 0/1
rötprovets position i plankan, 1-4 där 1=rotände-4=toppände
rötprovets vikt före röttest i torkat tillstånd (g)
rötprovets vikt efter röttest i torkat tillstånd (g)
rötprovets massförlust (%)
densitet på rötprover före röttest ρ10,10 (kg/m3)

Red
Green
Blue
ColorNorm
Blue_Green
Hue
Saturation
Brightness
R-G
R-B
G-B
DensmedelRGB

UV-fluorescensskanning röd komponent
UV-fluorescensskanning grön komponent
UV-fluorescensskanning blå komponent
UV-fluorescensskanning roten ur (R2 + G22 + B22)
UV-fluorescensskanning Blue/Green
UV-fluorescensskanning färgnyans
UV-fluorescensskanning färgmättnad
UV-fluorescensskanning ljushet
Differens Red-Green
Differens Red-Blue
Differens Green-Blue
Densitet/((Red+Green+Blue)/3)

Tid_uppv
Tid_kapp
Tid_diff
Tid_tork
Tid_total
Mtemp_kapp
Mtemp_diff
Mtemp_tork
Mtemp_total
Ttt_yta
Ttt_centr
Ctemp_tottid

torkning, tid för uppvärmning (timmar)
torkning, tid i kapillärfas (timmar)
torkning, tid i diffusionsfas (timmar)
torkningstid i kapillär och diffusionsfas(timmar)
torkning, totaltid inkl uppvärmning(timmar)
innertemperatur virke, medelvärde i kapillärfas (°C)
innertemperatur virke, medelvärde i diffusionsfas (°C)
innertemperatur virke, medelvärde i torkfas (°C)
innertemperatur virke, medelvärde torkning inkl uppvärmning (°C)
tid till torrtemp för träyta (h)
tid till torr för träcentrum (h)
centrumtemperatur/totaltid (°C/h)
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MVDA analysen visar i figur 1 och 2 loading och scoreplot för den 3 komponentmodell
(R2Y/Q2=0,508/0,406) som erhölls med massförlust som beroende Y-variabel.
Loadingplot i figur 1 (övre) visar hur de variabler som finns nära massförlusten (i övre höger
ruta) förknippas med hög massförlust dvs. splint, materialtemperatur i kapillärfas, 90fallande våt
samt skannvariabel G-B (grön-blå). I motsatta hörnet nere till vänster finns de variabler som
förknippas med låg massförlust, dvs. kärna yttre o inre, friluftstorkning samt skannvariabel
saturation. I den undre scoreploten som visar samtliga observationer, framgår hur torkningstemperaturerna som färgmarkerats bildar i vissa fall klara grupperingar. Friluftstorkat virke
särskiljs från övriga i PC2 (y-led).
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PCA Loadingplot (övre) och scoreplot (undre) för principalkomponent PC 1
mot PC 2 med massförlust som beroende Y-variabel.
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sp ki, ky =splint, kärna inre och yttre.
Färgerna representerar de olika torktemperaturerna.
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PCA Loadingplot (övre) och scoreplot (undre) för PC 2 mot PC3 med
massförlust som beroende Y-variabel.
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beständighet torkning .M27 (PLS), Y massförlust hela materialet
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Övre: VIP plot över de för hela modellen viktigaste variablerna.
Nedre: Koefficientplot för modellens ingående variabler.

Figur 3 visar de ingående X-variablernas betydelse för hela modellen (VIP-plot) samt de
enskilda X-variablernas koefficienter. Ex visar splint, 90 fallvat och hue positiva värden på
koefficienter vilket ökar massförlusten medan ex. kärna inre o yttre, 90 stigtorr och blue är
negativa vilket minskar massförlusten.
Diskussion
För frågeställningen om UV-skanning kan prediktera massförlust finns ett antal skanningsvariabler värda att studera närmare. En misstanke finns dock att det i variablerna även finns
inblandning av vanlig färginformation från vedens ”synliga” färg. Ex att splintved karaktäriseras
av viss färg som är ljusast i friluftstorkat och mörknar vid högre temperaturer, dvs. att det inte
är fluorescensen som separerar utan vedens färg.

Bilaga 4 5(5)

Klart är dock att intressant information finns i skanningsvariablerna vilket framgår om
massförlusten exempelvis avsätts som funktion av variabeln colournorm, figur 4. I intervallet
colournorm > ca 175 finns endast låga massförluster. Vid lägre värden på colournorm ses
massförlusten vara både hög och låg.
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Figur 4

Massförlust i kärna som funktion av skanningsvariabel colournorm.

