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Abstract 
 
High temperature dried timber - reasons for reduced 
strength 
 
The strengths of conventionally and high temperature dried spruce timber have 
been compared. Material from both southern and northern Sweden was included 
in the study. A total number of 1050 specimens (50mm x 150mm x 5m) were 
dried by using five different drying methods and then strength tested. The drying 
temperatures varied between 70°C and 125°C. The material was also strength 
graded by using a Cook Bolinder grading machine and the yield in class C30 was 
evaluated. Fracture energy (perpendicular to the grain direction) was measured for 
25% of the tested material. 
 
The results show a decreased bending strength by, on the average, 5% for timber 
dried at 125°C compared to conventionally dried timber (at 70°C). For the 5th 
percentile value (characteristic value) corresponding decrease was 13%. The 
tensile strength was reduced more than the bending strength. The stiffness was not 
affected by high temperature drying, neither in bending nor in tension. The results 
also indicate that material from northern Sweden is more affected by high 
temperature drying than material from southern Sweden. 
 
No difference in fracture energy was found for the material dried by using the 
different drying methods. However, the maximum force measured during the 
fracture energy testing was significantly lower for the high temperature dried 
material. This indicated that the tensile strength perpendicular to the grain 
decreased during high temperature drying. 
 
The bending strength was lower after machine strength grading (class C30) for the 
high temperature dried timber compared to the conventionally dried timber. This 
was expected as the grading machine measures stiffness and the stiffness is, as 
shown, not affected by high temperature drying. 
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Förord 
 
Denna korta rapport sammanfattar resultaten från projektet ”Högtemperaturtorkat 
virke – varför minskar hållfastheten? Projektet, utfört mellan augusti 2000 och 
oktober 2001, har finansierats av Föreningen Svenskt Trä (proj. nr. 2000/1) och av 
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. I projektets referensgrupp ingick 
representanter från Derome Såg AB, Anders Rosenkilde, Trätek och Tom Morén, 
Luleå Tekniska Universitet.  
 
Totalt har 1050 virkesstycken maskinsorterats, delats upp i grupper, torkats, 
maskinsorterats igen och scannats innan hållfasthetsprovningen. Denna 
materialhantering krävde insatser från i stort sett hela personalen på SP:s 
träsektion. Värdefull hjälp vid sågning och torkning tillhandahölls från Niab 
Timber AB, Sokna bruk och Derome Såg AB. 
 
Inom projektet har exjobbet ”Hållfasthetsförändringar i högtemperaturtorkad 
gran” utförts av Jonas Dahlberg, Luleå Tekniska Universitet. Olivier Imbaud, 
trästudent ifrån Lausanne, Schweiz, gjorde praktikarbete inom projektet. 
 
 
 
Borås oktober 2001 
 
Charlotte Bengtsson, Björn Källander 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport sammanfattar resultaten av böjhållfasthets- och draghållfashets-
provningar för högtemperaturtorkad gran. Material från såväl norra som södra 
Sverige ingick i studien. Totalt provades 1050 virkesstycken (50mm x 150mm x 
5m) torkade med fem olika torkmetoder. Torktemperaturerna varierade mellan 
70°C och 125°C. Materialet hållfasthetssorterades också i en Cook Bolinder 
sorteringsmaskin och utfallet i klass C30 utvärderades. Brottenergi (vinkelrätt 
fibrerna) mättes för ca 25% av materialet. 
 
Resultaten visar att böjhållfastheten sänktes med i medeltal 5% för virke torkat i 
125°C jämfört med konventionellt torkat virke (70°C). För 5%-fraktilvärdet (det 
karakteristiska värdet) var motsvarande sänkning 13%. Draghållfastheten 
påverkades mer negativt av högtemperaturtorkning än böjhållfastheten. Ingen 
förändring i styvhet fanns för det högtemperaturtorkade virket, varken vid böjning 
eller dragning. Resultaten indikerar också att högtemperaturtorkning påverkar 
virke från norra Sverige mer än virke från södra Sverige.  
 
Ingen skillnad i brottenergi, mätt tvärs fibrerna, fanns för virket torkat med de fem 
olika torkmetoderna. Maximal uppmätt kraft vid brottenergiprovningen var dock 
signifikant lägre för högtemperaturtorkat material jämfört med normaltorkat 
material. Detta tyder på att hållfastheten vid drag tvärs fibrerna har minskat vid 
högtemperaturtorkningen. 
 
Precis som väntat var böjhållfastheten lägre för det högtemperaturtorkade 
materialet efter maskinsortering (klass C30) jämfört med det normaltorkade 
materialet. I sorteringsmaskinen mäts styvhet och denna påverkas, som visats, inte 
av högtemperaturtorkning. 
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1 Inledning 
 
En tidigare genomförd studie på SP visade att högtemperaturtorkat (HT) virke har 
lägre böjhållfasthet jämfört med normaltorkat virke. Hållfasthetsnedsättningen var 
så stor som 11% (Bengtsson och Betzold 2000). Ingen påverkan på 
elasticitetsmodulen (E-modulen) i böjning kunde detekteras. Med hög-
temperaturtorkning menas i detta fall torkning vid temperaturer över 100°C. För 
att fastställa och om möjligt förstå varför HT-torkning påverkar hållfastheten 
genomfördes denna studie. Totalt studerades material torkat med fem olika 
torkmetoder. Studien omfattade förutom mätning av böjhållfasthet också 
draghållfasthet, mätning av brottenergi samt sortering i Cook Bolinders 
sorteringsmaskin. De viktigaste resultaten av projektet redovisas nedan. Detaljer 
återfinns i Dahlberg 2001. 
 
 
2 Material och metoder 
 
Stockar togs ut på timmerplan vid två sågverk, Hestra och Iggesund. Detta innebär 
att gran från såväl norra som södra Sverige ingick i studien. Timret 
transporterades till Hestra, sågades och transporterades rått till SP där det 
sorterades i en Cook Bolinders sorteringsmaskin och delades upp i 
styvhetsmässigt lika grupper som sedan torkades med olika torkmetoder. Varje 
grupp bestod av ca 150 virkesstycken, hälften från Hestra och hälften från 
Iggesund. Allt virke hade dimensionen 50 x 150 mm. Tabell 1 nedan 
sammanfattar de olika torkmetoderna. 
 
Tabell 1.  Sammanfattning av de olika torkmetoderna som studerats. Torr 

temperatur, total processtid samt fuktkvot efter torkning 
(standardavvikelse). 

Torkmetod Torr temperatur [°C] Processtid [h] Fuktkvot [%] 
70°C 63 – 70 216 12.2 (0.9) 
59 h vid 90°C 90 66 12.7 (0.9) 
22 h vid 105°C 105 28.6 17.4 (2.3) 
125°C uppv. 125 12.2 20.8 (2.6) 
5 h vid 125°C 125 22.2 16.9 (2.4) 
7.5 h vid 125°C 125 23.0 16.2 (3.0) 

 
De två sista torkmetoderna i Tabell 1, 5 h vid 125°C och 7.5 h vid 125°C, skulle 
varit samma. Det bedömdes att de skiljer sig så lite åt att de blandades samman 
och benämnes 125°C (HT). Både gruppen för dragprovning och gruppen för 
böjprovning blandades på samma sätt. Vid torkning med torkmetoden benämnd 
125°C uppv. stängdes torken av då temperaturen nått 125°C. Virket svalnade 
därefter sakta av. För samtliga torkmetoder, 70°C, 90°C, 105°C, 125°C uppv. och 
125°C, studerades böjhållfasthet. För normaltorkat virke, d.v.s. 70°C, och för 
125°C mättes också draghållfasthet. Detta medför att totalt 1050 virkesstycken 
provades till brott. 
 
Arbetsgången för projektet beskrivs i Tabell 2. 
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Då projektet startades var hypotesen att effekterna av HT-torkning kan jämföras 
med accelererad åldring hos virke. För att testa denna hypotes mättes brottenergi 
också för gammalt virke. Material från 25 virkesstycken (gran), ca. 100 år 
gammalt, provades. 
 
Tabell 2.  Arbetsgång för hela projektet. 

Moment Kommentar 
Bestämning av rå styvhet med Cook 
Bolinders sorteringsmaskin 

 

Uppdelning i styvhetsmässigt lika 
grupper för torkning 

 

Torkning 70°C torkningen skedde vid Derome Såg 
AB, Varberg, och övriga i en 
laborationstork i Sokna, Norge. 

Fuktutjämning Efter torkning var fuktkvoten varierande i 
materialet. Fuktutjämning till ca. 12% 
fuktkvot gjordes därför på SP. 

Bestämning av torr styvhet med Cook-
Bolinders sorteringsmaskin (ohyvlat, 
halva materialet) 

 

Hyvling  
Bestämning av torr styvhet med Cook-
Bolinders sorteringsmaskin (hyvlat) 

Dessa data används för att studera 
effekten av HT-torkning på utfallet vid 
maskinsortering. 

Scanning i Solitonscannern Scanning gjordes för att dokumentera 
utseendet hos materialet. Dessa bilder har 
inte utvärderats inom detta projekt. 

Böjprovning Enligt EN 408. Inkluderade även mätning 
av densitet och fuktkvot hos varje 
virkesstycke. 

Dragprovning Enligt EN 408. Inkluderade även mätning 
av densitet och fuktkvot hos varje 
virkesstycke. 

Klyvprov Togs från varje planka i samband med 
böj- resp. dragprovningen. 

Brottenergiprovning Enligt NT Build 422. Mättes för ca. 25% 
av bitarna som böjprovats 

 
 
3 Resultat 
 
3.1 Böjprovning 
Tabell 3 sammanfattar resultaten från de utförda böjprovningarna. Medel-
böjhållfastheten för virket torkat i 125°C var ca 5% lägre än för virket torkat 
under konventionella betingelser i 70°C. Denna sänkning är statistiskt säkerställd 
(på 5%-nivån). Böjhållfasthetens 5%-fraktil, det s.k. karakteristiska värdet på 
böjhållfastheten var ca 13% lägre för HT-torkat virke jämfört med konventionellt 
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torkat virke. E-modulen påverkades inte av HT-torkning. Ingen påverkan på 
böjhållfastheten fanns för virke torkat med de tre andra torkmetoderna. Den 
fuktkvot som anges i Tabell 3 är mätt vid böjprovningen, d.v.s. efter 
fuktutjämning. 
 
Som tidigare nämnt så bestod varje torksats till hälften av virke från norra Sverige 
och till hälften av virke från södra Sverige. Böjhållfastheten för virke från söder 
resp. från norr för konventionellt och HT-torkat virke återges i Tabell 4. Om virke 
från södra Sverige torkat i 70°C resp. 125°C jämförs kan ingen skillnad i 
böjhållfasthet ses. Däremot var skillnaden i böjhållfasthet stor för virke från norra 
Sverige som var torkat i 70°C resp. 125°C. Slutsatsen är att böjhållfastheten hos 
virke från norra Sverige verkar påverkas av HT-torkning. Förklaring till detta kan 
vara att virke från södra resp. norra Sverige ofta har olika kviststruktur. Virket 
från norra Sverige som använts i denna studie hade många små, svarta kvistar 
medan virket från södra Sverige generellt sett hade stora friska kvistar. Ingen 
skillnad i E-modul fanns för virke från norra resp. södra Sverige. För de övriga tre 
torkmetoderna var böjhållfastheten, uppdelad på virke från södra resp. norra 
Sverige, jämförbar med hållfastheten för 70°C-virket. 
 
Tabell 3.  Resultat från provning av böjhållfasthet för allt virke i studien. Den 

angivna 5%-fraktilen är beräknad utan antagen fördelning. Medelvärde 
(standardavvikelse).  

 Böjhållf. 
[MPa] 

5%-
fraktil, 

böjhållf. 
[MPa] 

Lokal E-
modul 
[MPa] 

Global 
E-modul 
[MPa] 

Densitet 
[kg/m3] 

Fuktkvot 
[%] 

70°C 47.5 
(12.6) 28.8 12733 

(2328) 
11810 
(1878) 

453 
(44) 

10.6 
(0.4) 

90°C 48.4 
(12.3) 28.9 12694 

(2230) 
12112 
(1922) 

459  
(44) 

10.3 
(0.3) 

105°C 48.3 
(12.6) 29.8 12710 

(2213) 
12067 
(1881) 

452 
(40) 

10.6 
(0.5) 

125°C 
uppv. 

47.4 
(12.3) 29.7 12500 

(2159) 
11981 
(2077) 

453 
(45) 

10.5 
(0.5) 

125°C 45.1 
(12.1) 25.1 12712 

(2304) 
11910 
(1924) 

452 
(47) 

10.4 
(0.4) 

 
Tabell 4.  Böjhållfasthet uppdelat på virke från norra Sverige (N) och virke från 

södra Sverige (S). Medelvärde (standardavvikelse). 
 70 N 125 N 70 S 125 S 

Böjhållfasthet 
[MPa] 

51.6  
(11.1) 

46.8  
(11.7) 

43.1  
(12.6) 

43.4  
(12.4) 

5% fraktil 32.9 25.1 26.4 27.0 
Lokal E-modul 

[MPa] 
12745  
(2262) 

12864  
(2406) 

12702  
(2436) 

12565  
(2206) 
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3.2 Dragprovning 
Tabell 5 visar resultaten av draghållfasthetsprovningarna. Endast konventionellt 
samt HT-torkat material dragprovades. Resultaten visar att draghållfastheten för 
HT-torkat virke är ca 13% lägre än draghållfastheten hos konventionellt torkat 
virke. Ingen signifikant inverkan på drag-E-modulen fanns. Draghållfasthetens 
5%-fraktil minskade med så mycket som 24% för HT-torkat virke. 
 
Draghållfasthet för virke från norra resp. södra Sverige återfinns i Tabell 6. För 
draghållfastheten är förhållandena lika som för böjhållfastheten, d.v.s. virket från 
norra Sverige står för den största delen av hållfasthetsnedsättningen efter HT-
torkning. 
 
Tabell 5. Resultat från provning av draghållfasthet för allt virke i studien. Den 

angivna 5%-fraktilen är beräknad utan antagen fördelning. Medelvärde 
(standardavvikelse). 

 Draghållf. 
[MPa] 

5%-fraktil, 
draghållf. 

[MPa] 

E-modul 
[MPa] 

Densitet 
[kg/m3] 

Fuktkvot 
[%] 

70°C 32.6 (9.6) 18.0 12443 
(2211) 453 (42) 10.4 (0.4) 

125°C 28.4 (8.4) 13.6 12565 
(2121) 448 (40) 10.0 (0.4) 

 
Tabell 6.  Draghållfasthet uppdelat på virke från norra Sverige (N) och virke från 

södra Sverige (S). Medelvärde (standardavvikelse). 
 70 N 125 N 70 S 125 S 

Draghållfasthet 
[MPa] 

35.5  
(9.2) 

29.4  
(7.7) 

29.6  
(9.1) 

27.5  
(9.0) 

5% fraktil 23.6 15.7 16.4 12.4 
E-modul  
[MPa] 

12106  
(2112) 

12419  
(1972) 

12680  
(2361) 

12765  
(2207) 

 
3.3 Brottenergiprovning 
Brottenergi tvärs fibrerna bestämdes på 35-40 virkesstycken per torkmetod som 
böjprovats och för 22 st. gamla virkesstycken. Figur 1 visar exempel på en last-
deformationskurva från brottenergiprovningen. Brottenergin är arean under denna 
kurva. Vidare är maximala lasten ett mått på hållfastheten vinkelrätt fibrerna. 
Resultaten från brottenergiprovningarna sammanfattas i Tabell 7. När det gäller 
brottenergi kan ingen signifikant skillnad ses för virke torkat med olika 
torkmetoder. Om istället maximala lasten vid brottenergiprovningen jämförs så 
ser man att denna minskar då torktemperaturen ökar. För virket torkat i 125°C är 
denna kraft ca 29% lägre än för konventionellt torkat virke. Hållfastheten tvärs 
fibrerna verkar alltså minska då virke HT-torkas. Om virke från söder resp. norr 
jämförs så är maximala lasten vid brottenergiprovningen för virke från norr 96 N 
jämfört med 114 N för virke från söder. Ingen skillnad i maximal last fanns 
mellan virke från södra resp. norra Sverige torkat i 70°C. Hållfastheten tvärs 
fibrerna verkar alltså sänkas mest vid HT-torkning för det virke som i denna 
studie kom ifrån norra Sverige. 
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Det gamla virket hade både hög brottenergi och hög maximal last vid 
brottenergiprovningen. HT-torkat virke kan alltså inte liknas vid gammalt (åldrat) 
virke. 
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Figur 1.  Exempel på last-deformationskurva från brottenergiprovning tvärs 
fibrerna. 

 
Tabell 7.  Resultat från brottenergiprovning (tvärs fibrerna). Medelvärde 

(standardavvikelse). 

 Brottenergi. 
[Nm/m2] 

Max last 
[N] 

Densitet 
[kg/m3] 

Fuktkvot 
[%] 

70°C 225 (40) 147 (18) 456 (47) 13.3 (0.3) 
90°C 232 (39) 139 (15) 470 (50) 12.6 (0.5) 
105°C 237 (43) 133 (18) 465 (44) 12.3 (0.2) 

125°C uppv. 239 (51) 136 (20) 464 (49) 12.6 (0.3) 
125°C 217 (42) 105 (24) 448 (44) 11.7 (0.6) 

Gammalt virke 274 (74) 171 (24) 473 (61) 13.3 (0.7) 
 
3.4 Maskinsortering 
Allt virke sorterades i Cook Bolinders sorteringsmaskinen. Tabell 8 visar 
böjhållfasthet, styvhet och densitet för det material som i Cook Bolindern 
klassades som C30. Utfallet i C24 och C18 var enbart ett fåtal bitar. Precis som 
väntat är böjhållfastheten lägre för det HT-torkade materialet efter 
maskinsortering. I sorteringsmaskinen mäts styvhet och denna påverkas, som 
visats, inte av HT-torkning. 5%-fraktilvärdet (fördelningsfritt beräknat) för det 
HT-torkade materialet uppfyller inte kravet för C30. Det är värt att notera att 
torkning vid 105°C och det material som bara värmdes upp till 125°C uppfyller 
kraven för C30.  
 
Vid beräkning av karakteristiskt värde enligt EN 384 görs en del statistiska 
manipulationer av 5%-fraktilvärdet och resultatet skulle i detta fallet blivit att 
även det HT-torkade virket, med ”nödrop”, klarar kraven för C30. 
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Tabell 8.  Böjhållfasthetsdata för material som i Cook Bolindern sorterades som 

C30 för resp. torkmetod. Även kravvärdena för C30 enligt EN 338 
anges. 

 
Medelböjhållf. 

[MPa] 

5%-fraktil, 
böjhållf. 
[MPa] 

Lokal E-
modul 
[MPa] 

5%-
fraktil, 
densitet 
[kg/m3] 

Antal  
(Utbyte 

[%]) 

C30 kravvärden -- 30 12000 380 -- 
C30, 70°C 48.5 29.5 12961 388 144 (95) 
C30, 90°C 48.9 30.1 12809 386 153 (98) 
C30, 105°C 49.5 31.5 13015 399 145 (93) 

C30, 125°C uppv. 48.1 30.1 12631 388 148 (96) 
C30, 125°C 45.6 26.3 12844 381 150 (97) 

 
Tabell 9 sammanfattar det dragprovade material som klassades som C30. 
Kravvärdet på karakteristisk draghållfasthet är 18 MPa.  
 
Tabell 9.  Draghållfasthetsdata för material som i Cook Bolindern sorterades som 

C30 för resp. torkmetod. 
 Medeldraghållf. 

[MPa] 

5%-fraktil, 
draghållf. 

[MPa] 

E-modul 
[MPa] 

5%-fraktil, 
densitet 
[kg/m3] 

Antal  
(Utbyte 

[%]) 
C30, 70°C 33.4 20.3 12631 390 145 (95) 

C30, 125°C 29.2 17.2 12777 387 144 (96) 
 
 
4 Slutsatser 
 
• Böjhållfastheten för virke torkat i 125°C minskade med i medeltal 5% 

jämfört med konventionellt torkat virke. För 5%-fraktilvärdet var 
motsvarande minskning 13%. 

• Draghållfasthet påverkades mer negativt av högtemperaturtorkning än 
böjhållfasthet.  

• Ingen förändring i styvhet fanns för det högtemperaturtorkade virket, varken 
vid böjning eller dragning. 

• Resultaten indikerar att högtemperaturtorkning påverkar virke från norra 
Sverige mer än virke från södra Sverige. En förklaring till detta kan vara 
olika kviststruktur för material från olika växtplatser. 

• Ingen skillnad i brottenergi, mätt tvärs fibrerna, fanns för virket torkat med 
de fem olika torkmetoderna. Maximal uppmätt kraft vid 
brottenergiprovningen skilde sig dock signifikant mellan normaltorkat och 
högtemperaturtorkat material. Detta tyder på att hållfastheten vid drag tvärs 
fibrerna har minskat vid högtemperaturtorkningen. Också hållfastheten tvärs 
fibrerna verkar ha reducerats mer för virke från norra Sverige jämfört med 
virke från södra Sverige. 

• Effekterna av högtemperaturtorkning kan inte likställas med effekterna av 
naturlig åldring av virke. 
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• Precis som väntat är böjhållfastheten lägre för det högtemperaturtorkade 
materialet efter maskinsortering (klass C30) jämfört med det normaltorkade 
materialet. I sorteringsmaskinen mäts styvhet och denna påverkas, som 
visats, inte av högtemperaturtorkning.  

 
Resultaten från denna studie bekräftar tidigare studier. Hållfastheten påverkas 
negativt av högtemperaturtorkning medan styvheten lämnas oförändrad. Det bör 
noteras att böjhållfastheten inte påverkades för materialet torkat vid temperaturer 
upp till 105°C. Inte heller materialet som bara värmdes upp till 125°C visade 
reducerad hållfasthet. Det bör alltså vara möjligt att högtemperaturtorka virke, 
med rätt process, och slippa den negativa inverkan på hållfastheten. 
 
Virket från norra Sverige påverkades betydligt mer av högtemperaturtorkning än 
virket från södra Sverige. Detta betyder att olika råmaterial påverkas mer eller 
mindre av högtemperaturtorkning. Den reducerade hållfastheten p.g.a. 
högtemperaturtorkning kan bero på virkets kviststruktur. I denna studie 
påverkades materialet från norra Sverige, som hade många små svarta kvistar, mer 
av högtemperaturtorkning än materialet från södra Sverige som huvudsakligen 
hade stora, friska kvistar. Kvistar medför lokala fiberstörningar och belastning 
tvärs fibrerna uppkommer runt en kvist. Virket från norra Sverige visade också en 
större reduktion i hållfasthet tvärs fibrerna jämfört med virke från södra Sverige. 
Det sistnämnda behöver dock säkerställas med fler försök då endast 25% av det 
undersökta materialet provades. 
 
I den tidigare studien utförd på SP (Bengtsson och Betzold 2000) som också 
visade på sänkt hållfasthet på grund av högtemperaturtorkning kom materialet 
från trakterna kring Hasselfors (Mellansverige). Detta är ännu en indikation på att 
högtemperaturtorkning påverkar material från olika växtplatser på olika sätt. 
 
 
5 Rekommendationer 
 
Vi rekommenderar att kviststrukturens inverkan på hållfastheten efter 
högtemperaturtorkning studeras med hjälp av de bilder som togs i scannern före 
hållfasthetsprovning. Virkesstyckenas samtliga fyra sidor scannades. Kvisttyp och 
kviststruktur samt andra synliga defekter kan kvantifieras och deras inverkan på 
hållfasthet studeras. Detta ger också möjlighet att simulera en visuell sortering av 
virket och på så sätt få information om andra visuella sorteringskrav bör ställas för 
högtemperaturtorkat virke alternativt om maskinsortering bör kompletteras med 
något speciellt visuellt krav. 
 
För förståelsen av vad som egentligen orsakar hållfasthetsnedsättningen hos 
högtemperaturtorkat virke behöver den reduktion i draghållfasthet vinkelrätt 
fibrerna som funnits i denna studie klarläggas. Så här långt har enbart 25% av 
materialet provats med avseende på draghållfasthet vinkelrätt fibrerna. Vi 
rekommenderar därför att också återstoden av materialet provas för att säkerställa 
reduktionen i draghållfasthet vinkelrätt fibrerna. 
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Kviststrukturens och kvisttypernas inverkan på hållfastheten samt ett klarläggande 
om reduktion i draghållfasthet vinkelrätt fibrerna har också goda förutsättningar 
att förklara varför virket från norra Sverige, använt i denna studien, påverkades 
mer av högtemperaturtorkning än virket från södra Sverige. 
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