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Trevirkets forhold til vann 

• Trevirkets fuktighet har stor betydning for en rekke av trevirkets egenskaper som;  
 
Vekt/densitet – trevirket blir lettere ved tørking 
Krymping/svelling – ved å tørke trevirket til brukerstedets likevektsfuktighet vil trevirket krympe, 
svelle eller deformeres vesentlig mindre i bruk  
Elektrisk ledningsevne- lavere fuktighet gir høyere elektrisk motstand. Dette er en fordel for trevirke 
i enkelte brukssammenhenger, og er et fenomen som også utnyttes til måling av trefuktighet.  
Varmeledningsevne – tørt virke har ca. 35% lavere varmeledningsevne enn rått trevirke (over 40%) 
Bestandighet mot sopp og råte- rått virke er svært utsatt for sopp og råteangrep. 
Impregnerbarhet – rått virke lar seg vanskelig impregnere 
Feste for maling og lakk – trevirket må være tørt for å kunne gi feste for de fleste 
overflatebehandlinger 
Limbarhet – de fleste limtyper krever at virket er tørt  
Strekkfasthet – en nedtørking fra rått til 10% nesten fordobler strekkfastheten 
Trykkfasthet – en nedtørking fra rått til 10% tredobler trykkfastheten  
Bøyefasthet – en nedtørking fra rått til 10% mer enn fordobler bøyefastheten 
Skjærfasthet – en nedtørking fra rått til 10% nesten tredobler skjærfastheten 

• I det forrige diagrammet over er vist hvilken stor innvirkning fuktighetsnivået har på trevirkets 
bøyestyrke, med for eksempel en fordobling av bøyestyrken ved en senking av fuktigheten fra 20% 
til 10%. 
 



• Trykkfastheten er den mekaniske egenskapen som blir mest påvirket av 
fuktigheten i trevirket. 

• Her er vist hvordan fuktighetsnivået påvirker trykkfastheten i tangentiell 
retning for furu ved 20°C. 

• Som diagrammet viser vil trykkfastheten for furu være nesten 3 ganger så høy 
ved 10% fuktighet sammenlignet 30% fuktighet eller mer. 
 



Årsaker forårsaket av heterogenitet 

• Ved tørking av trelast vil det oppstå forskjellige typer 
deformasjoner, som primært har sin årsak i trevirkets 
oppbygging, men som også blir påvirket av hvor trelasten blir 
tatt ut i stokkens tverrsnitt. Deformasjonene blir klassifiert i 4 
typer, vridning, flatbøy, kantkrok og kuving. 

• Vridning skyldes først og fremst at fibrene ikke er parallelle 
med overflaten. Alt etter hvilken retning fibrene heller i 
planken vil man også få forskjellig retning på vridningen. 
Heller fibrene på ytesiden til venstre, som er vanlig i 
småtømmer, vil planken også vri seg til venstre(medurs). 
Heller fibrene til høyre, som er vanlig på eldre, større trær, vil 
planken også vri seg til høyre (moturs). 

• Flatbøy kan skyldes flere forhold, men er i hovedsak 
forårsaket av at områder med forskjellig krymping ligger 
ujevnt fordelt på yte- eller margsiden av trelasten. Ved 
normalt uttak av to planker fra frovokst småtømmer, hvor 
andelen ungdomsved blir ganske stor, vil en for eksempel 
oppleve at planken blir konkav på margsiden, som vil ha 
størst andel ungdomsved. Ungdomsveden krymper som kjent 
vesentlig mere i lengderetningen enn normal ved. Tilsvarende 
vil en oppleve flatbøy hvis man har overvekt av tennar på yte-
eller margsiden av planken. 

• Kantkrok  har mange av de samme årsaker som flatbøy. 
Tennar som er konsentrert til den ene siden av planken er en 
typisk årsak. En kvistansamling på den ene kantsiden kan også 
føre til større krymping og derved kantkrok.   
 



Mer treteknikk 

• Kuvingen er avhengig av plankens/bordets 
avstand fra margen. Kuvingen er størst når 
den ene siden ligger inntil margen. Kuvingen 
vil avta med økende avstand fra margen som 
vist i figuren. 

• Grunnen til denne forskjellen i kuving kan i 
utgangspunktet forklares med at den den 
tangentielle krympingen normalt er dobbelt 
så stor som den radielle og at årringene vil bli 
orientert forskjellig i virkestverrsnittet etter 
hvert som man fjerner seg fra margen. Da 
årringene alltid vil ha en større tangentiell 
komponent på ytesiden enn margsiden vil 
også ytesiden alltid  krympe mer enn 
margsiden. Dette vil føre til at ytesiden alltid 
blir konkav og margsiden konveks. (Dette 
gjelder ikke for et margbord, hvor begge 
”ytesidene” vil bli konvekse.) 
 



Ennå mer treteknikk 

• Kuvingen uttrykt som 
pilhøyden (se lille bilde) vil 
variere med 
nedtørkingsgraden, 
tykkelsen, bredden og 
avstanden fra margen.  

• Det store diagrammet viser  
hvordan kuvingen er 
avhengig av trevirkets 
tykkelse og bredde ved en 
nedtørking  til 17% (Fra 
målinger ved NTI). Plankene 
og bordene er her alle tatt 
ut som 2xlog.   
 



Kuving 

• Kuvingen, som normalt måles som 
pilhøyden,  medfører et betydelig utbyttetap 
ved høvling av trelasten. 

• Ved 50 x150 mm tørket ned til 17% kan 
utbyttetapet beløpe seg til 4%. Ved 19 mm 
kan utbyttetapet bli meget stort,langt over 
10%,  som diagrammet viser. Pilhøyden og 
derved utbyttetapet vil øke med bredden og 
nedtørkingsgraden, men synke med økende 
tykkelse.  

• Målingene som det er referert til her er 
utført på trelast som har fullstendig fri 
krymping/kuving uten belastning. Den 
belastning av trelasten som oppstår under 
tørkeprosessen reduserer kuvingen 
betraktelig under strøene, men bare ca. 10% 
midt mellom strøene.  En sammenpressing 
av tynne bord under høvling vil også 
redusere utbyttetapet, men bordene vil på 
den annen side ha fortsatt ha kuving etter 
høvling. 
 



Vokseegenskaper som kan skje 

• Celleoppbygging 
reaksjonsved 

• Ct bilde av et 
tretverrsnitt 



Påkjenninger fra naturen? 

• reaksjonsved • Det er hardt å være 
emballasje 



Reaksjonsved    Tennar i bar trær 



Her er kraftig reaksjonsved 



Eksempel på kvistrent  tre? 



Kvister 



Kvistbrudd og margstripe/blåvedsopp 



Virkesfeil, tennar og vridd vekst 



Enkelte treslag har fluoresence 



Hva kan skje ved overflatebehandling? 



Harpiks eller kvaelommer 



Figurer i tre 



Mer spor i trær 



Mer spennende overflater 



Dette er Jaguar dashbord mat! 



Fiber i alle retninger gir ullen overflate 



Brunråte – trevirke råtner 



Råte kan også benyttes til noe 



Fluelarver i bjørk har vi også 


