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Sammanfattning 
Skogen bär på extremt värdefulla resurser. Dock  medför täets anisotropiska- och or-
totropiska egenskaper och uppbyggnad, en vissa begränsningar och problem vad gäl-
lande dess slut-användning. Vid vidareförädling så har dessa egenskaper en viktig 
betydelse, beroende på vad den skall användas till. För att inte behöva sönderdela 
materialet för god kvalitetsbestämning, så behövs alternativa metoder som klarar 
uppgiften utan sönderdelning. En sådan metod är akustisk sortering med hjälp av ult-
raljud. Metoden har används på en rad olika områden de senaste decennierna, även 
inom träindustrin, inte minst i Nya Zeeland.  

En del forsknig har gjorts på området tidigare, bland annat resultat som pekar på att 
ett viss samband finns mellan stammens fibervinkel och ultraljudshastighetens ut-
bredning i stammen. Fråga var dock, om metoden går att använda för att undersöka 
sambandet mellan fibervinkeln och ultraljudets hastighetsutbredning på stående träd 
av hybridasp. För att undersöka detta gjordes en jämförelse mellan akustisk mätning 
med ultraljud och en manuell mätning med en fibervinkelmätare, med avseende på 
fibervinkeln under bark. Studien gjordes på en försöksyta, med planterad hybridasp 
med 6 olika kloner, som ligger ett par mil söder om Växjö. 

Förutom observationer från resultatet, vad gällande relationen mellan ultraljudshas-
tigheten och fibervinkeln, så beräknades också elastisitetsmodulen med hjälp av ob-
serverade data. Tekniken med att uppskatta elasticitetsmodulen med akustisk mät-
ning med ultraljud är känd sedan tidigare. Det visar sig också att det är ett starkt 
samband mellan den dynamiska elastisitetsmodulen mätt med ultraljud och med den 
statiska elastisitetsmodulen. Resultatet i denna studier visar på att ett visst samband 
fanns, mellan storleken på fibervinkeln och ultraljudshastigheten. 
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Summary 
Our forests carry of  good at extremely valuable resources. However, it entails wood 
aniso-tropic- and orthotropic properties and structure, certain limitations regarding its 
final use. When processing these qualities has an important role, depending on what 
it will be used for. In order to not decompose ore destroy the material for the full 
quality determination, necessary alternative methods that can do the job without de-
structive methods. One such method is acoustic measuring by using ultrasonic tech-
niques. The method has been used in a variety of areas, in recent decades, even in the 
timber industry, not least in New Zealand. 

Some scientific research has been made in the area before, the results  indicates a cer-
tain correlation between fiber angle and the ultrasonic velocity. Question was, how-
ever the method can be used in field to examine the slope of gran under bark on hy-
brid aspen. To investigate this there were done, a comparison between the acoustic 
measurements with ultrasonic techniques and a manual measurement with a fiber an-
gle measuring device, with respect to the fiber angle. The study was done on a trial 
area planted with hybrid aspen from 6 different clones located a few mil south of 
Växjö. 

In addition to the observation from the results, what the current relationship between 
ultrasonic velocity and fiber angle, so also gives  the modules of elasticity. Technique 
of acoustic measurements with ultrasonic techniques gives the dynamic modules of 
elasticity. Where ultrasonic velocity will be the basis for the dynamic modules of 
elasticity, which then can be compared with the static modules of elasticity. The re-
sult was thus a certain connection existed between the slope of grain under bark and 
the ultrasonic velocity.  
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Abstract 
Wood anisotropic- and orthotropic properties and structure, entails a certain limita-
tion regarding its final use. Its properties have there an important role, depending on 
what it will be used. In order to not decompose the material for the full quality de-
termination, necessary alternative methods that can do the job without decomposi-
tion. One such method is the acoustic investigation by ultrasonic techniques. The 
method has been used in a variety of areas, the last few decades, so even in the wood 
industry. One question asked was whether the method can be used to examine the 
slope of grain angle under bark of the hybrid aspen. A comparison of an acoustic ul-
trasonic measurements and a manual measurement with a fiber angle measuring de-
vice with respect to the fiber angle, were made. The result was that some connection 
existed between fiber angle and the ultrasonic velocity. 

Nyckelord: Ultraljudshastighet, akustisk mätning, fibervinkel, ortotropiskt, icke för-
störande evaluation, icke förstörande teknik, elastisitetsmodul, densitet, fuktkvot, sor-
tering, stående skog. 
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Förord 
Detta arbete är en del i ett examensarbete på 15 högskolepoäng (hp) i skog- och trä-
teknik på 180 hp, vid Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetet har uppkommit i och med 
en förfrågan om vidare forskning från Swedish Match AB, vad gällande akustisk 
mätmetod, för ändamålet tändstickstillverkning. Då arbetet med akustisk mätmetod 
på trä är intressant, så passade detta arbete in bra på mina intressen.  

Kunskaper från tidigare kurser, som getts på institutionen för skog och träteknik vid 
Linnúniversitetet har kommit väl till användning. Vidare fördjupning i ämnet ult-
raljud och trä, har också varit nödvändig, som dock också varit intressant.  

Jag vill där till ge ett tack till dem som bidrag till att detta examensarbete varit möj-
ligt. Först vill jag ge ett tack till Emil Lagerqvist som gett uppkomsten till arbetet, 
och till Lars-Göran Stener som tillhandahållit objekt för undersökning. Jag vill också 
tacka handledarna Stergios Adamopoulos och Harald Säll som bistått med hjälp och 
stöd samt bistått med mätinstrument som varit nödvändiga. 

 

Samuel Sjöberg 

Sommen, 27 Maj 2016 
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1. Introduktion 
”Våra skogar är en extremt värdefull resurs.” uttryckte Robert R. Ross 
(1999, s. 43), vilket inte har förändrats intill denna dag. Trä har genom histo-
rien används för olika ändamål och i olika former. Olika metoder för att be-
arbeta och förädla, har också utvecklats under denna tid. Vid vidareförädling 
av trä är träets egenskaper och struktur inte helt oviktiga, vad gällande dess 
hållfasthet, kvalité samt vad slutprodukten skall användas till. Inre defekter 
och skador i trä, orsakar årligen förluster i olika utsträckning (Shalbfan et al, 
2009, s. 345). Vissa slutprodukter har större kvalitetskrav än andra där både 
kvist, veddensitet och växtvridhet  (fibervinklar) spelar roll. Både hög växt-
vridenhet och hög mikrofribrillvinkel medför försämrade egenskaper och 
hållfasthet och därmed begränsas också användningsområdet vid vidareför-
ädling.  

För att minimera andelen oönskade råmaterial i vidareförädlingskedjan be-
hövs en noggrann sortering av råmaterialet så tidigt som möjligt utföras. 
Vilket medför att onödigt spill undviks, när rätt råmaterial kan användas för 
rätt ändamål. Råmaterialet som denna studie behandlar, hänförs till stående 
skog. I historisk tid gjordes ett sorteringsarbete i skogen och har ofta utförts 
manuellt, vilket har medfört och medför en kostnad samt där till en viss be-
gränsning. En utvecklad automatisering av denna process skulle inte bara 
kunna göra processen kostnadseffektivare, utan den skulle även bättre kunna 
undersöka träets osynliga delar, utan att föregå en sönderdelning. Att kunna 
utföra en sortering, redan på stående träd, minskar således onödiga förluster 
(Bradley, Legg 2016, s. 588). 

Behovet av att kunna utföra sortering utan sönderdelning, har medfört forsk-
ning på området ”Icke förstörande evaluation” (NDE). Denna forskning har  
pågått under de senaste decennierna, där olika metoder har testats och utpro-
vats (Shalbfan et al, 2009, s. 345-346). Där ibland finns metoder som base-
ras på akustik och ultraljudsvågor, som visats vara effektiva och relativt bil-
liga att använda. Denna teknik används på flera områden även inom skog- 
och träindustrin världen över, med goda resultat (Dzbeński Wiktorski 2007, 
s. 21). Studier har utförts där man påvisar möjligheten att även undersöka 
vedegenskaperna i trä samt dess mekaniska egenskaper, med hjälp av teknik 
baserad på ultraljudsvågor (Grześkiewicz et al 2007, s. 21-26; Edlund et al 
2004, s. 1-2).  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Företaget Swedish Match Industries AB som tillverkar bland annat tänd-
stickor, önskar vidare forskning när det gäller sortering av råmaterial för än-
damål tändstickstillverkning. Det råmaterial som används för tillverkning av 
själva tändstickorna, är Asp. Denna produkt har vissa krav när det gäller 
kvalitet och egenskaper, där aspträets elastiska och rakfibriga egenskaper 
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gör just aspen lämplig till tändsticksvirke (Swedish Match 2016). En fortsatt 
forskning när det gäller akustisk sortering önskas, huruvida denna metod är 
möjlig att använda för detta ändamål. Som ett vidare steg i denna forskning, 
så fokuserade denna studie på stående skog. Kan man redan på stående skog 
använda denna metod, så finns det mycket att vinna. 
 
Metoder med akustisk mätning av stående skog, används redan idag, bland 
annat på Nya Zeeland (SGS 2016). Några av dessa metoder och tillverkare 
av akustiska mätinstrument är: IAMSL Pole Scan (polescan 2016) och 
Fibre-gen (fibre-gren 2016) samt Sylvatest Trio (CBS-CBT Technologies, 
Switzerland). Den teknik som dessa använder sig av är byggd på ultra-
ljudsvågor som sänds genom träet. Tekniken finns tillgänglig i olika utfö-
randen och modeller och finns både för montering på skördaraggregat (fibre-
gren, PH330 2016) och för mätning på stående skog (fibre-gren, ST300 
2016) samt mätning i ändträ (fibre-gren, PH200 2016). 

Det som ligger till grund för denna studie, är de kvalitetskrav som finns för 
tillverkning av tändstickstillverkning, vilket innefattar bland annat fibervin-
keln. Även om forskning med akustisk mätning, med hjälp av ultraljudsvå-
gor på trä, har utförts och testats på både stående skog och på kapade stock-
ar, så behövs mer forskning på asp, och i detta fall hybridasp (Populus tre-
mula × Populus tremuloides), med avseende på dess fibervinkel och meka-
niska egenskaper. Hybridasp  tillhör släktet Populus som är en del av växt-
familjen Salicaceae. Hybridasp är resultatet av att man korsat europeisk asp 
Populus tremula med amerikansk asp Populus tremuloides. 

1.2.1 Tidigare forskning  

Akustisk mätmetod i sig, är inte helt outforskad. För applicering och an-
vändning på trä, så användes den redan för mer än 30 år sedan på ”Faculty 
of Wood Technology” (Grześkiewicz et al 2007, s. 21; Bucur 2003, s. 1-2), 
där dess historia uppstått i ett uppmärksammat behov av att kunna utföra 
sortering utan sönderdelning. Forskning med att ta fram ”Icke förstörande 
teknik” (NDT) påbörjades. Tidiga försök i denna forskningsprocess, bestod i 
att undersöka en bit av kärnan på trä med syfte att utveckla NDT (Bucur 
2004, s. 237). Det som föranledde denna forskning var elasticitetsteorins- 
och elasticitetsmodulens genombrott och utvecklandet av mätinstrument för 
att mäta egenskaper i trä (Bucur 2003, s. 1-2).  
 
Beall, Ross, Pellerin och Bodig var först med benämningen ”Nondestructive 
evaluation” (NDE, ”Icke förstörande evaluation”) med syftet att skapa en 
mer attraktiv benämning (Bucur 2003, s.1-2). Forskning vad gällande NDE 
har pågått sedan tidigt 1900-tal i och med elasticitets-teorins början, skriver 
också Bucur (2003). Han nämner också att forskningen var i slutet av 1940-
talet fokuserad på metoder för att bestämma elasticitets-modulen, och för att 
sedan under 1950- och 1960-talet gå vidare med att använda akustiska me-
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toder för att försöka bestämma elasticitets-konstanten. Under 1960-talet kom 
både Hoyle (1961) och Pellerin (1965) med tidiga resultat, vad gällande dy-
namiska testmetoder med hjälp av akustiska vibrationer, skriver Bucur 
(2003) 
 
På 1960-talet kom också rönkentekniken, som utvecklades till en början i 
Japan av Fukuda  m fl, för att kunna mäta den inre strukturen i träet (Bucur 
2003). Det var också under samma årtionde som Harmon (1965) utvecklade 
teknik som använder ultraljud för att undersöka träets inre struktur. Mycket 
forskning och utveckling, på detta område, har fram till idag sin inspiration 
från Ross och Pellerin på ”Forest Products Laboratory, Madison” (Bucur 
2003). Ett flertal referenslitteratur har också skrivits i ämnet sedan 1970-
talets början, av bland annat Jayne, Bodig och Bucur (Bucur 2003, s. 1-2). 

1.2.2 Tidigare forskning - ultraljudets relation till fibervinkeln 

1990 publicerades en artikel i ”Journal of Japan Wood Research Society” 
(Suzuki, Sasaki 1990), där författarna undersökte fibervinkelns påverkan på 
ultraljuds-hastigheten. Den dynamiska elasticitets modulen användes för att 
få fram den ungefärliga relationen mellan ljudhastigheten och fibervinkeln. 
Slutsatsen blev den att ljudhastigheten minskade i takt med att fibervinkeln 
ökade samt att de kalkyler och kurvor som gjordes utifrån ljudhastigheten i 
förhållande till fibervinkeln, stämde också bra med resultaten (Suzuki; Sa-
saki 1990). Huang (1994, s. 49-54) utförde en studie med syftet att upptäcka 
fibervinkeln i  en träsektion med hjälp av ultraljud. Där en slutsats drogs att 
metoden var mest effektiv på större diametrar med större fibervinkel.  
 
Wang et al (2000, s. 522-533) gjorde en studie, som gick ut på att ta reda på 
användbarheten med ultraljud för att undersöka hållfastheten och styvheten 
på stående skog. Slutsatsen som Wang et al kom fram till var att användning 
av ultraljudsvågor i form av spänningsvåghastighet (SWS) i trä, gav en bra 
indikation på träets egenskaper på stående skog. Ett samband fanns också 
mellan SWS och elasticitets modulen (E) brotts modulen (Ebrott).  
 
Kabir (2001, s. 235-246) gjorde en studie som innebar att förutbestämma 
ultraljuds teknikens egenskaper utifrån fibervinkeln. Resultatet jämfördes 
med ett kalkylerat värde av fibervinkeln, som beräknats fram med hjälp av 
Hankinson formel (2.10), Osgood ekvation (2.11) och Jacobys ekvation 
(2.12), där också den dynamiska elasticitets modulen används. Slutsatsen 
blev den att både Hankinsons formel och Osgoods ekvation fungerar bra till-
sammans med ultraljudshastigheten och stämde bra överas med resultaten. 
Dzbeński och Wiktorski (2007, s. 21-26) kom fram till den slutsats att tekni-
ken med att använda ultraljudsvågor i trä, var en bra metod och en bra indi-
kator till att undersöka mekaniska egenskaper i trä.  
 
Utöver ovan nämnda studier har ytterligare studier gjorts vad gäller ult-
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raljudsteknik som metod för att ta reda på träets mekaniska egenskaper  på 
stående skog (Legg, Bradley 2016; Dzbeński, Wiktorski 2007) dock så berör 
enbart några av dem, studier gjorda som undersökt ultraljud och dess relat-
ion till fibervinkel, vilket gör att vidare forskning behövs på området. 

1.2 Mål och Syfte 

Denna studie var en del i ett examensarbete som högskoleingenjör i skog 
och träteknik, vid Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet med just denna studie 
var att undersöka om det finns ett samband mellan ultraljudshastigheten, 
med akustisk mätmetod, och fibervinkeln på stående hybridasp (Populus 
tremula x P. tremuloides). Att jämföra förhållandet mellan ultra-
ljudshastigheten och fibervinkeln, där målet var att se om det finns ett sam-
band där emellan. 

1.3 Avgränsningar och frågeställningar 

Denna studie begränsades till akustisk mätning med ultraljud, på hybridasp 
på stående träd i Götaland, samt mätning av dess fibervinkel under bark med 
en fibervinkelmätare och se om samband finnes. 

Frågor som i studien bearbetats är hur tillförlitlig metoden är för att be-
stämma fibervinkeln i timmerstockar, för ändamålet tändstickstillverkning 
och går det att bestämma fibervinkeln på stående skog tillförlitligt, med 
hjälp av denna metod? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Bakgrundsteori  

Trä är ett anisotropt- och ortotropiskt material, där dess uppbyggnad bland 
annat består av längsgående fibrer eller trakeider ( Bucur 2006, s. 39-69; 
Shmulsky, Jones 2011, s. 207-209; Hoadley 2000, s. 75-78; Dinwoodie 
2000, s. 103-108, 161). Dessa fibrer växer med en viss växtvridenhet i 
stammen, som varierar inifrån kärnan och ut mot barken. Fibervinkeln eller 
fiberspiralen påverkar också träets egenskaper och hållfasthet. Ju större fi-
bervinkeln är desto sämre egenskaper och hållfasthet innehar träet (Huang 
1994, s. 49). Fibervinkeln som är på mantelytan ger också en bra indikation 
på träets egenskaper i form av växtvridenhet, vilket orsakar mer rörelser i 
träet och som i sin tur kan orsaka att virket lättare blir skevt (Forsberg, 
Woxbolm 2000, s. 1-3; Säll 2002). Fibervinkeln varierar också inifrån kär-
nan och ut mot barken. Närmast kärnan så innehar trädet en vänstervriden 
fibervinkel och på lite grövre stammar så är den högervriden(Säll 2002). 
Detta gäller i allmänhet barrträdsarter medan för lövträdsarter kan det vara 
tvärtom. Där emellan så råder en ganska rak eller mindre fibervinkel. En hög 
fibervinkel ger också sämre hållfasthet än vad en låg fibervinkel ger (Säll 
2002, s.35). 
 
För att en jämförelse mellan ultraljudshastigheten och fibervinkeln, skall 
vara möjlig, så behövs en del beräkningemetoder och klargörande teorier. En 
viktig teoretisk utgångspunkt är att trä är ett anisotropt- och ortotropiskt 
material, och dess egenskaper följer Hooks Lag enligt (Bucur 2006, s. 39): 
  

  (2.1) 
 
Vilket är ett förhållande mellan  den elastiska spänningen σ och töjningen ε 
och C vilket är en konstant för elasticitets-styvheten. Hooks lag enligt ekva-
tion (2.1) ger spänningen, och töjningen följer ekvation (2.2):  
 

  (2.2) 
         

Där  σ  är den elastiska spänningen och ε  är töjningen och S är den elastiska 
töjbarheten  för töjningen. 
 
Både spänningen (σ) och töjningen (ε) är två viktiga faktorer för att få fram 
Elasticitetsmodulen (E), E-modulen eller Youngs modul, (2.3) är kvoten 
mellan spänningen (σ) och töjningen (ε), och medger materialets hållfasthet 
(Ε), och dess enhet är Nm-2 eller Mpa (Bucur 2006, s. 40-41; Dackermann et 
al 2015, s. 965-967).  
 

  (2.3) 
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Två olika Elastisitetsmoduler (E-moduler) användes i denna studie, den sta-
tiska E-modulen (Es) och den dynamiska E-modulen (Ed). Den statiska E-
modulen är hållfasthet som bestäms genom tester, där träet utsätts för meka-
nisk påverkan, till brottsgräns uppstår. Den dynamiska E-modulen (Ed) där-
emot är också kvoten mellan σ och ε men där vibrationer eller ljudvågor an-
vänds istället för mekanisk påverkan, och som ligger till grund för dess kal-
kyler (2.8). För att få reda på den dynamiska E-modulen i denna studie, så 
används ultraljudvågor (Mochan et al 2009, s. 3; Bradley Legg 2016, s. 588-
591). 

2.2 Akustisk mätning med ultraljud i trä 

2.2.1 Ultraljud i ortotropiska och anisotropiska material 
Tekniken med akustisk mätning bygger på användandet av ultraljudsvågor. 
Dessa ljudvågor sänds genom träet från en sändare, som placeras längre ner 
på stammen, och skickas tillbaka till en mottagare, högre upp på stammen. 
Två metoder används för akustisk mätning i trä: Resonansmetoden och 
”Time of Flight” eller ”flygtids metoden” (TOF). Resonansmetoden används 
på stockar som innehar två ändytor, medan TOF används på stående skog, så 
TOF kommer att användas för denna studie (Mochan et al 2009, s. 3; Legg 
2016, s. 588-591; Wang et al 2000, s. 523-526; Wang 2012, s. 965-969). 

Ljudets utbredning sker med hjälp av tryckvågor, som består av mekaniska 
svängningar och kolliderande molekyler. Dess utbredningshastighet påver-
kas av olika faktorer såsom; densitet, uppbyggnad och vilken typ av medium 
den färdas i. Ljudhastigheten i normal rumstemperatur ligger på 340 m/s, där 
temperaturen också påverkar dess verkliga hastighet. Olika medium påver-
kar ljudhastigheten på så vis att, ju lättare molekylerna är i ett medium desto 
snabbare utbreder sig ljudvågorna. Ultaljud är ljudvågor som är högre än 20 
kHz och är utanför den mänskliga hörförmågan (Bergström et al 2005, s. 37-
41). Ultraljudet i anisotropiska- och ortotropiska material, färdas i tre olika 
plan, Longitudinellt, radiellt och tangentiellt och med olika vågor: Longitu-
dinella vågor, tvärvågor eller skjuvvågor och utvidgningsvågor. På stående 
skog, med TOF-metoden, så används utvidgningsvågor (Wang 2012, s. 967-
968).  

Faktorer som påverkar ultraljudshastigheten är följande: Desitet, fuktkvot, 
träets uppbyggnad och egenskaper, inre defekter och kvist samt fiberspira-
len. 

• Densitet: Ju högre desitet desto högre hastighet. Dock är skillnaden re-
lativt liten och har inte alltid ett tydligt samband (Bucur 2006, s. 87; 
Baar et al 2011, s. 767-769). 
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• Fuktkvoten: Ultraljudhastigheten miskar i takt med att fuktkvoten ökar. 
Hastigheten miskar kraftigast upp till fibermättnadspunkten, för att se-
dan plana ut något med en mindre variation (Bucur 2006, s. 241-245; 
Legg 2016, s. 591).  

• Dess uppbyggnad och egenskaper: Longitudinella ultraljudsljudvågorna 
färdas snabbare, det vill säga ut med fiberriktningen, än vinkelrät mot 
fiberrikningen, på det radiella-tangentiella planet (Bucur 2006, s. 76). 
Hastigheten följer också elastisitetsmodulen (Mochan et al 2009, s. 3; 
Bradley Legg 2016, s. 588-604; Wang 2012 s. 966-969). 

• Kvist och inre förändringar: Påverkar hastigheten, på så vis att ljudvå-
gorna reflekteras med en lägre hastighet som följd (Bradley Legg 2016, 
s. 597).  

2.2.2 Ultraljudets flygtid  

TOF är den tid som det tar för ljudvågorna att förflytta sig i träet, mellan de 
olika polerna. Denna tid är också till grund för att beräkna den dynamiska E-
modul. Två poler, som är anslutna till en handenhet, placeras på stammen 
med en vinkel på c:a 45 grader riktat mot varandra. Den ena polen sitter på 
ett avstånd från markytan på 50-80 cm och den andra sitter 1-2 meter högre 
upp, på stamman.  
 
Ljudhastigheten, mellan polerna, beräknas sedan enligtföljande formel (2.6): 
 

  (2.6) 

 
Där CT är ljudhastigheten och S är sträckan mellan polerna och derivata t är 
tiden från TOF (2.6).  

 
Den beräknade hastigheten utifrån TOF ligger till grund för att beräkna den 
dynamiska Elasticitetsmodulen (Ed), enligt följande formel 2.7 (Mochan et al 
2009, s. 3):  
 

  (2.7) 

 
Där Ed är den dynamiska elasticitetsmodulen och p är densiteten och V är 
hastigheten för TOF (Mochan et al 2009, s. 3). 

Densitet fås genom att dela massan med volymen, där P är densiteten och m 
är massan och V är volymen på veden (2.8).  
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  (2.8) 

2.2.3 Övriga formler ultraljud i trä 

För att beräkna ljudvågs-hastigheten på stående skog och anisotropiska- och  
ortotropiska material, så används den tredimensionella ekvationen (2.9):  
 

  (2.9) 

 
Där C är våghastigheten utmed fiberriktningen och ν är Poissons konstant 
för materialet, samt E är E-modul och p är densiteten. Våghastigheten följer 
tre olika parametrar: E-modulen (E), densiteten (p) och Poissons konstant 
(ν). Poissons konstant beskriver således då relationen mellan våghastigheten 
och E-modulen. Poissons tal för färska träd, använder en gemensam kon-
stant för löv- och barrträd som är 0,37 (Wang 2012, s. 966-968) 

Kabir (2001) använde Hankinsons formel (2.10), Osgood ekvation (2.11) 
och Jacobys ekvation (2.12), för att bland annat beräkna ljudhastigheten uti-
från fibervinkeln.  

Hankinsons formel 

 
 

(2.10) 

Där N är hållfastheten vid fibervinkeln θ och P är hållfastheten parallellt 
med fibervinkeln. Q är vinkelrät mot fibervinkeln och ”n” är en konstant, 
och varierar mellan 1,5-2,5 samt θ är fibervinkeln (Kabir 2001, s. 235). 

Osgoods ekvation 

 

 

(2.11) 

Faktorerna i Osgoods ekvation är de samma för P, N och Q, tillkommer i 
denna ekvation gör ”a” som är en kofficient som baseras på träslag, samt ”n” 
som har ett värde på 1,9-2,5 (Kabir 2001, s. 236). 

Jacobys ekvation 

 
 

(2.12) 

Där V är ljudhastigheten vid vinkeln θ och V0 är ljudhastigheten paralellt 
med fibervinkeln och V90 är ljudhastigheten vinklerät mot fibervinkel (Kabir 
2001, s. 236). 
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Fuktkvot 
Fuktkvoten fås fram genom förhållandet mellan vattnets vikt och den torra 
massan enligt formel (2.13) och anges i procent (Hoadley 2000, s. 113): 
 
  

 

 

(2.13) 

Standaravvikelse 

Standardavvkelse (S) är det värde som avviker från medelvärdet (m), och be-
räknas enligt ekvation (2.14). Där summan av avvikande värden substrahe-
rade från medelvädet dividerat med antal olika värden observerade 
(Dinwoodie 2000, s. 157-159). 

 
 

 
(2.14) 
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3. Material och metod 

3.1 Objektsbeskrivning 

Objektet (fig 3:1) valdes efter vissa kriterier och förutsättningar som syftet 
klargjort, vilket var ett hybridaspbestånd i Götaland samt att det gick att ut-
föra tester enligt metoddelen. Objektet blev således ett hybridasp bestånd 
(Populus tremula x P. tremuloides) på Ingelstads Naturbruksgymnasium, 
som tillhandahölls av Lars-Göran Stener på Skog Forsk (Skogforsk 2003; 
Skogforks 2016).  

Beståndet var planterat år 1997 på Ingelsta-Björnamossen, Växsjö (lokal 5, 
Skogforsk 2016; Latitud: 56,73° N, Longitud: 14,88° E, H.ö.h: 145m) och är 
uppdelat på 6 delområde som sammanlagt upptar 0,74 ha. 6 st hybridasp-
kloner fanns fördelade, ett på vart delområde, och var utvalda efter tidigare 
genetiska testresultat (Björnamossen). Beståndet gallrades år 2006 från 1600 
st/ha ner till 800 st /ha, enligt dess beskrivning (Skogforsk 2016, s. 1). 

3.2 Material 

För mätning med ultraljud så valdes ett mätinstrument som var avsedd för 
mätning på trä och lämplig för uppgiften, samt möjlig att tillhandahålla. Ult-
raljudsinstrumentet som användes blev Sylvatest Trio (CBS-CBT Technolo-
gies, Switzerland) som använder en longitudinel frekvensvåg på 22 kHz. 

Figur 3:1. Ingelsta-Björnamossen (Sjöberg 2016). 
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Detta tillhandahölls av S. Adamopoulos från Institutionen för skog och trä-
teknik vid Linnéuniversitetet i Växjö(fig. 3.2).  

För de mekaniska mätningarna av fibervinkeln valdes en specialgjord fiber-
vinkelmätare som också denna tillhandahölls av Linneuniversitetets Skog- 
och träinstitution (fig. 3.3). Fibervinkelmätare är byggd på så vis att en smal 
spetsig plåtbit trycks eller slås in i trädet, som då följer fibervinkeln. En 
pendel i nederdelen med en graderad skala, håller övriga fibervinkelmätaren 
lodrät. En nål som är fäst vid plåtbiten, visar gradantalet som fibrerna inne-
har (Säll, LNU 2016). 

Övrigt material som användes var följande: En höjdmätare och ett måttband 
20 m, för mätning av övre höjd och antal stammar per hektar. Ett måttband 
2m eller klave för mätning av brösthöjdsdiametern. En tumstock för att fast-
ställa mätpunkter vad gällande ultraljudsmätningen. Tillkom gjorde också 
relevant litterarur och vetenskapliga rapprter (referenslista), som berörde 
ämnet, för inhämtandet av kunskap.  

3.3 Metodbeskrivning 

Studiens metodval var av vetenskaplig kvantitativ art, som också låg till 
grund för själva studiens genomförande. Studien centrerades kring mätning 
med ultraljud på stående hybridasp, där resultatet jämfördes med en meka-
nisk uppmätt fibervinkel. För att syftet skulle uppnås, som var att jämföra 
förhållandet mellan ultraljudshastigheten och fibervinkeln, valdes följande 
metod:  
 
En noggrann studie i ämnet utförs innan fältundersökningen. Beståndet för 
fältundersökningen väljs utifrån objektbeskrivningen, var på en planlägg-
ning för utförandet bestäms. I varje delområde testas samma antal träd. Ur-
valet  av träd bygger på ett subjektivt val av stammar som är representativa 
och friska. På varje träd mäts brösthöjdsdiametern (BHD) samt markering av 
två mätpositioner för ultaljusmätning, var på den första c:a 60 cm från 
markytan och den andra 60+150 cm från markytan. Ultraljudsinstrumentets 
poler monteras och apliceras på mätpositionerna genom barken in till splint-
veden. Instrumentet aktiveras var på resultatet från displayen noteras, vad 
gällande tid (s) och hastighet (m/s). Därefter används fibervinkelmätaren för 
att bestämma fibervinkel under bark.Mätning utförs på två motstående sidor 
av stammen. Fibervinkelmätaren slås in genom barken och vinkeln i grader 
noteras, där minus innebär att fibrerna lutar åt höger och plus åt vänster 
(Säll, LNU 2016; Säll H. 2002). Proceduren upprepas sedan på all träd som 
var avsedda för test. 
 
Resultatet sammanställs och jämförs, där förhållandet mellan ultraljud och 
fibervinkel undersöks. Resultatet jämförs också med med tidigare studier var 
på en slutsats dras om samband finnes. 
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3.4  Genomförande 

Undersökningen föregicks av litteraturstudie i ämnet som innefattade akus-
tisk mätning med hjälp av ultraljud applicerat på trä samt träuppbyggnad 
med fokus på fibervinkeln (Shmulsky 2011; Hoadley 2000; Dinwoodie 
2000; USDA 2010). För studier vad gällande ultraljudsteknik användes 
Bucurs böcker i ämnet ”Acoustics of Wood” (2006) och ”Nondestructive 
Characterization and Imaging of Wood” (2003). Därtill ett flertal vetenskap-
liga rapporter som berörde ämnet (referenslista), samt övriga elektroniska 
källor. Materialet bearbetades var på relevant information från litteraturen 
sammanställdes.  
 
Fältundersökningen utfördes på så vis att, på varje delområde utfördes 8 
mätningar med Sylvatest Trio, där varje område representerade en klon. och 
vart och ett av de 6 olika delområdena undersöktes på samma sätt. På varje 
träd användes samma metod, vilket innebar ett testområde på 150 cm och 60 
cm från markytan. Två sensorer eller poler användes, där den ena var sän-
dare och den andra mottagare. Den ena polen var placerad 60 cm från mark-
ytan och den andra 210 cm (60+150) från markytan. Instrumentet montera-
des och aktiverades, på så vis att polerna trängde igenom barken in till 
splintveden. Där efter noterades de uppmätta värdena på Sylvatest enheten, i 
form av tid i μs och hastighet i m/s.  
 
Fibervinkeln på träden uppmättes med en fibervinkelmätare, som användes 
på så vis att den fördes in genom barken, var på vinkeln i antal grader avläs-
tes och noterades. Det hela utfördes på två sidor av stammen, där ett medel-
värde bestämde fibervinkeln. Trädens placering tillika med dess olika klonnr 
och information, noterades. Proceduren upprepades sedan för vart och ett av 
de 6 olika delområdena. Därefter mättes brösthöjdsdiametern på varje träd, 
med hjälp av ett millimetergraderat måttband. Den övre höjden mättes på de 
två grövsta stammarna inom undersökningsområdet och medelvärdet note-
rades. Antal stammar per hektar bestämdes med hjälp av cirkelytor på en ra-
die av 5,64 m, där ett antal på varje delområde genomfördes och ett medel-
värde redovisades (bil 2, tab B.2). Uppgifterna sammanställdes sedan till-
sammans med de instuderade fakta från litteraturstudien, i en vetenskaplig 
rapport. 
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6. Resultat 

6.1 Fältundersökning 

Samtliga sex delområden hade en övre höjd på 23 meter och antal stammar 
per hektar varierade däremot mellan de olika delområdena, vilket finns re-
dovisat i bilaga 2 (tab B.2). Fuktkvoten i splintveden i de olika delområdena 
hade ett medelvärde på 102,5 % och finns också redovisat i bilaga 2. Densi-
teten för rått virke (Ps ) bestämdes och dess medelvärde blev 0,342 
g/cm3  och de olika värden för vart och ett område, finns redovisat i bilaga 1 
(bil 1, tab B.1.1). Ett grundläggande standardvärde användes också för den 
statiska E-modulen (Es) där ett värde för rått virke, för samma zon, var be-
stämt till 5900 Mpa, som var närmast det förhållnande som studien innehade 
(bil. 1, tab B.1.1).  

6.1.1 Ultraljudshastigheten och fibervinkeln 

Område ett (fig 6:1; träd 1:1-1:8, tab. B.1.1, B.2; bil 1-2) var planterat med 
plantor av klon med parcellsnummer 16 (bil. 2). Densiteten för detta område 
var något högre beräknades till 0,383 g/cm2 och fuktkvoten låg på 94,8% 
(bil. 1, tab B.1). Ultraljudshastigheten varierade från 3688 m/s till 3937 m/s 
(fig 6:1, x-axel), och fibervinkeln varierade mellan 1 till 7 grader åt vänster 
(fig. 6:1, y-axel). Brösthöjdsdiametern (BHD) för stammarna varierade mel-
lan 212 mm till 272 mm, och den dynamiska E-modulen (Ed) varierade mel-
lan 6509 och 7209 Mpa (träd 1:1-1:8, tab. B.1.1, bil. 1).  

Område två (fig 6:2; träd 2:1-2:8, tab. B.1.1, B.2 bil 1-2) var planterat med 
plantor av klon med parcellsnummer 45 (bil. 2). Densiteten för detta område 
var något högre beräknades till 0,341 g/cm2 och fuktkvoten låg på 84,7% 

Figur 6:1. Fältdata från område 1 (parcell 16).Fibervinkeln på y-axel och ult-
raljudshastigheten på x-axel. 
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(bil. 1, tab B.1). Ultraljudshastigheten varierade mellan 3924 m/s till 4038 
m/s (fig. 6:2, x-axel). Fibervinkeln var låg och varierade mellan 0 grad till 3 
grader åt vänster (fig 6:2, y-axel). BHD för de testade stammarna varierade 
mellan 232 mm till 250 mm, och den dynamiska E-modulen (Ed) varierade 
mellan 7162 och 7584 Mpa (träd 2:1-2:8, tab. B.1.1 bil 1).   

Område tre (fig 6:3; träd 3:1-3:8, tab. B.1.1, B.2 bil 1-2) var planterat med 
plantor av klon med parcellsnummer 26 (bil. 2). Densiteten för detta område 
var något högre beräknades till 0,328 g/cm2 och fuktkvoten låg på 110,9% 
(bil. 1, tab B.1). Ultraljudshastigheten varierade låg mellan 3718 m/s till 
4006 m/s (fig. 6:3, x-axel). Fibervinkeln varierade mellan 1,5 till 4 grader åt 
vänster (fig. 6:3, y-axel).  BHD på stammarna varierade mellan 166 mm till 
250 mm, och den dynamiska E-modulen (Ed) beräknades till ett värde som 
låg mellan 6430 och 7464 Mpa (tab. B.1.1, bil 1).   
F 

Område fyra (fig 6:4; träd 4:1-4:8, tab. B.1.1, B.2 bil. 1-2) var planterat med 
plantor av en klon med parcellsnummer 43 (bil. 2). Densiteten för detta om-

Figur 6:2. Fältdata från område 2 (parcell 45).Fibervinkeln på y-axel och ult-
raljudshastigheten på x-axel. 

Figur 6:3. Fältdata från område 3 (parcell 26).Fibervinkeln på y-axel och ult-
raljudshastigheten på x-axel. 
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råde var något högre beräknades till 0,342 g/cm2 och fuktkvoten låg på 
102,5% (bil. 1, tab B.1). Ultraljudshastigheten varierade mellan 3829 m/s 
upp till 4031 m/s (fig. 6:4, x-axel). Fibervinkeln varierade mellan 1 grad och 
4 grader åt vänster (fig. 6:4, y-axel). BHD på stammarna på detta område, 
varierade mellan 232 mm till 267 mm, och den dynamiska E-modulen (Ed) 
varierade mellan 6819 och 7558 Mpa (träd 4:1-4:8, tab. B.1.1 bil 1).   
 

Område fem (fig. 6:5; träd 5:1-5:8, tab. B.1.1, B.2 bil. 1-2) var planterat med 
plantor av en klon med parcellsnummer 68 (bil. 2). Densiteten för detta om-
råde var något högre beräknades till 0,312 g/cm2 och fuktkvoten låg på 
120,8% (bil. 1, tab B.1). Ultraljudshastigheten låg mellan 3740 m/s till 4015 
m/s (fig. 6:5, x-axel)., och fibervinkeln hade en variation mellan 1 grad åt 
höger och 3 grader åt vänster (fig. 6:5, y-axel). BHD på stammarna på detta 
område, varierade mellan 216 mm till 259 mm, och den dynamiska E-
modulen (Ed) varierade mellan 6506 och 7629 Mpa (träd 5:1-5:8, tab B.1.1 
bil 1).   
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Figur 6:4. Fältdata från område 4 (parcell 43).Fibervinkeln på y-axel och ult-
raljudshastigheten på x-axel. 

Figur 6:5. Fältdata från område 5,(parcell 68).Fibervinkeln på y-axel och ult-
raljudshastigheten på x-axel. 
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Område sex (träd 6:1-6:8, tab B:1.1; B.2 bil. 1-2) var planterat med plantor 
av en klon med parcellsnummer 41 (bil 1). Densiteten för detta område var 
något högre beräknades till 0,345 g/cm2 och fuktkvoten låg på 101,2% (bil. 
1, tab B.1). Ultraljudshastigheten varierade mellan 3720 m/s till 4051 m/s, 
och fibervinkeln varierade mellan 1 grad åt höger och 5 grader åt vänster. De 
träd som hade den lägsta fibervinkeln, hade överlag en högre hastighet, och 
det träd med den högsta fibervinkeln hade den lägsta hastigheten (bil. 1, tab 
1.6). Diametern på stammarna på detta område, varierade mellan 185 mm 
till 274 mm, där den största diametern hade en lägre fibervinkeln (bil. 2, ta-
bell 2.6). Den dynamiska E-modulen (Ed) varierade mellan 6437 och 7633 
Mpa (träd 6:1-6:8, tab B.1.1 bil 1).  
 

En jämförelse mellan ultraljudshatigheten och fibervinkeln, där medelvärde 
används, så var relationen enligt nedan diagram (fig 6:7).  

 

Figur 6:6. Fältdata från område 6 (parcell 41).Fibervinkeln på y-axel och ult-
raljudshastigheten på x-axel. 
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6.1.2 Elastisitetsmodulen och fibervinkeln 

Den dynamiska E-modulen beräknades enligt ”Bakgrundsteori”. Förhållan-
det mellan fibervinkeln och E-modulen, där medelvärden används för varje 
fibervinkel (0-7°), visas i nedan diagram (fig. 6:8). På y-axeln är fibervin-
keln i grader från 1° till 8° och på x-axeln är den dynamiska E-modulen i 
Mpa. 

 

Figur 6:7. Fältdata med från område 1-6.Fibervinkeln på y-axel och ultraljuds-
hastigheten på x-axel. Diagramet visar medelvärde för relationen mellan fiber-
vinkel och ultraljudshastigheten för samtliga provträd. 
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6.1.3 Standardavvikelse 

Standardavvikelse vad gällande ulrtaljudshastigheten  i förhållande till fiber-
vinkel visas i diagrammet nedan (fig. 6:9). 
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Figur 6:8. Diagrammet visar medelvärde avseende den dynamiska elastisitets-
modulen (x-axel) och fibervinkeln (y-axel).  

Figur 6:9. Diagrammet visar standardavvikelse (x-axel) för medelvärde uppde-
lade i grader för varje fibervinkel (y-axel). 
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8. Diskussion och slutsatser 

8.1 Ultraljudshastigheten och fibervinkeln 

Resultaten från de sex olika delområden som undersöktes varierar något dem 
emallan, när det gäller sambandet mellan fibervinkeln och ultraljudshastig-
heten. Ett mer tydligt samband mellan fibervinkeln och ultraljudshastigheten 
syns dock med medelvärden redovisade, uppdelade efter de olika vinklar 
som var representerade (fig. 6:7). Relationen och sambandet visade sig på så 
vis att, hastigheten minskar när fibervinkeln ökade, vilket också var i linje 
med vad tidigare forsknings slutsats varit (Suzuki och Sasaki 1990). R-
kvadrat värdet för medelvärden (fig 6:7) låg på 0,72 vilket tyder på att resul-
teten ligger ganska nära den räta regressionslinjen. Lika så E-modulens R-
kvadrat värde låg högt (0,84). 
 
På de olika områden avviker vissa av dem något från genomsnittet (fig. 6:9). 
Område 4 (fig 6:4) är det område som avviker mest medan område 5 (fig. 
6:5) har ett avvikande provtträd, som kan ha sin förklaring i att just det trä-
det hade en högre andel grövre kvistar än övriga för provtområdet. Område 
6 hade lite mer spretigt resultat (fig. 6:6). En förklaring till detta kan också 
vara en högre andel synlig kvist på mätområdet. Andra orsaker kan vara av-
vikande densitet och fuktkvot (bil. 1, tab B.1.1). Dessa värden, vad gällande 
densitet och fuktkvot, var byggda på en borrkärna per område. Värdena var 
där med inte exakta värde för alla stammarna, utan bör räknas som  rikt-
värde. Om mer exakta värden från alla provträd varit tillgänglig, så hade 
säkrare slutsatser, med dessa faktorer medräknade, kunna dras. Ytterligare 
faktorer som kan påverkat resultatet är mätfel vad gällande ultraljudshastig-
heten, då hastigheten är mycket lägre i exempel innerbarken än den är i 
splintveden. För dåligt monterade poler (tillhörande ultraljudsinstrumetet) 
påverkar således resultatet. Mätfel när det gäller fibervinkeln var också en 
möjlig faktor, då mätning endast var möjlig på barken och inte enbart direkt 
på veden. Standardavvikelse för ultraljudshastigheten i förhållande till fiber-
vinkeln visas i fig 6:9 samt i bilaga 1 (bil. 1, tab B.1.1, B.1.2). Standardav-
vikelsen varierade mellan 0,5-3,5% vid uppdelning i de olika represnterade 
fibervinklarna, och vid medel från samtliga träd så låg den på 1%, vilket är 
acceptabelt. Det mest avvikande kom från 4 graders fibervinkel och de som 
hade minst standardavvikelse kom från 5 och 0 graders fibervinkel. Båda 
dessa (5 och 0) hade båda endast två i sin indelning, vilket kan ha påverkat 
resultatet. 
 
På första området så var ljudhastighetens förhållande till fibervinkeln ganska 
linjär på de träd som visade en hög fibervinkel (4-7°) där samtiga provträd 
hade en ljudhastighet som låg mellan 3638-3730 m/s (fig. 6:1). Av de träd 
som hade en låg fibervinkel (0-3°) så hade tre av dem ett ganska jämnt resul-
tat och uppmätte en ultraljudshastighet med en intervall på 3925-3990 m/s 
(fig. 6:1). Det övriga trädet, med låg fibervinkel, hade en något lägre ult-



20 
Samuel Sjöberg 

raljudshastiget än de tre övriga i intervallen. Förklaring till detta skulle 
kunna vara en något högre andel grövre kvistar och andra inre defekter. 
Andra faktorer som kunnat påverka ultraljudshastigheten är hur djupt in i 
stammen polerna på mätinstrumentet var monterade samt fuktkvoten som 
trädstammen i fråga innehöll, som låg under medel (bil. 1, tab. B.1.1). Även 
densiteten påverkar således också ljudhastigheten, som var något högre än 
medel (bil. 1, tab. B.1). 
 
På område 2 däremot så visade samtliga träd som mättes, en låg fiberfinkel 
(0-3°) som hade en ultraeljudshastighet på 3925-4038 m/s (fig 6:2). De av-
vikande provträd inom denna intervall, kan bero på mätfel, inre defekter 
(exempel kvist) eller varierande fuktkvot och densitet (bil. 1, tab. B.1.1).  
 
För  område 3 så hade träd med låg fibervinkel (0-3°) en högre ultraljuds-
hatighet (fig. 6:3), medan de högre fibervinklarna var relativt samlade på de 
lägre ultraljudshatigheterna (fig. 6:1, 0-3°) med undantag för ett något av-
vikande träd. Differensen inom de lägre fibervinklarna (0-3°) var också 
spridda på så vis att den lägsta fibervinkeln hade också den högsta hastighet-
en och den lägsta ultraljudshastigheten hade en fibervinkel på 3°, vilket var 
den högsta inom intervallen 0-3°. När det gäller de högre fibervinklarna så 
var differensen något snävare, när det gäller fibervinkeln, då tre av dem hade 
en fibervinkel på 4° och en på 4,5° (fig 6:3, 4-7°). Däremot så var differen-
sen mellan ultraljudshastigheten något större (3718-3948 m/s; fig. 6:3, y-
axeln). Bakgrunden till denna differens skulle kunna vara en högre andel 
kvist och inre defekter. Andra faktorer som kan påverkat ultraljudshastighet-
en var, även för detta område, eventuella mätfel både när det gäller både fi-
bervinkeln och ultraljudshastigheten. Fuktkvoten låg något högre än medel 
och densiteten något under medel, vilket kan ha påverkat resultatet, dock 
nämnvärt (bil. 1, tab. B.1.1). 
 
Område 4:s testträd visade också låg (0-3°) fibervinkel på samtliga träd (fig 
6:4). Däremot så pekade kurvan åt motsatt håll, då den högsta representerade 
ultraljudshastigheten hade en hög fibervinkel inom intervallen. De två lägsta 
ultraljudshastigheterna hade också de en låg fibervinkel inom intervallen 0-
3° (fig. 6:4). Här fanns tre olika ultraljudshastigheter redovisade inom 
samma fibervinkel, både för 1 grad och 3 grader. Träd med samma fibervin-
kel visade sålunda olika ultraljudshastighet. Här skulle vidare undersökning 
behöva göras, i form av densitets och fuktprov samt undersökning av inre 
defekter, för att kunna säkerställa orsaken till differensen. En bedömd hypo-
tes, om att dessa inre defekter och större andel kvist har påverkat resultatet 
och där till eventuella mätfel för ultraljudshastigheten och fibervinkeln, finns 
dock. 
 
Område 5 (fig. 6:5) hade även detta, alla träd med en låg fibervinkel (0-3°). 
De flesta träden, på detta område, hade en ultraljudshastighet som låg mellan 
3937-4050 m/s, med ett undantag där ett träd hade en hastighet på 3740 m/s 
(fig 6:5). Detta avvikande träd hade en högre andel synliga kvistar, vilket 
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kan varit en förklaringen. Dessa träd hade också ett lägre medeltal när det 
gäller brösthöjdsdiametern på stammarna. Ett tydligt samband mellan bröst-
höjdsdiametern (fig 8:1) och fibervinkeln, var dock inte för detta område en-
tydigt (fig. 6:5; tab B.1.1, bil. 1). Mer tydliga faktorer, som påverkade ult-
raljudshastigheten, var andelen kvist samt fibervinkeln. Fuktkvoten var över 
medel och desiteten under (bil. 1, tab. B.1.1). 
 
På område 6 (fig 6:6) så fanns också ett visst samband mellan fibervinkeln 
och ultraljudshastigheten, även om resultaten spretade något mer där (fig. 
6:6; tab B.1, bil. 1).  Majoriteten av provträden hade dock en låg fibervinkel 
(0-3°) och en hastighetsintervall som låg mellan 3841-4040 m/s. Däremot så 
representerade de högre fibervinklarna också både lägsta- och den högsta 
ultraljudshastigheten (fig. 6:6, 1°). Orsaken till dessa varierande värden, är 
troligen svårare att avgöra. Här kan det röra sig om mätfel både vad gällande 
fibervinkeln och ultraljudshastigheten. 

8.2 Brösthöjdsdiameterns påverkan 

Brösthöjdsdiameterns (BHD) påverkan på resultatet och dess relation till fi-
bervinkeln, är dock inte lika tydligt, enligt i denna studie (fig. 8.1). Samma 
sak gällde BHD, inget direkt tydligt samband fanns där att upptäcka (fig 
8.2).. En viss skillnad fanns dock då det var mer spridning på de grövre dia-
meterna än på de något klenare. Majoriteten av stammarnas diameter var 
dock ganska samlade, där kan då vara en av förklaringarna till detta resultat. 
Det ingick heller inte i studien att undersöka fibervinkelns variation inom 
stammarna (från märgen ut till bark), vilket inte heller var möjligt att utföra.  

 
 

Figur 8:1. Visar brösthöjdsdiameterns relation till fibervinkeln, där BHD är på 
x-axeln och fibervinkeln på y-axeln. Diagrammet visar samtliga mätträd och 
dess spridning. 
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8.3 Elastisitetsmodulen och fibervinkeln 

Den dynamiska E-modulen (Ed) beräknades i enlighet med det som fram-
lagts i ”bakgrundsteori” (avsnitt 2.1; bil 4). Då det inte var möjligt att be-
stämma en statisk E-modul (Es) för varje enskilt tetsträd, så måste ett 
stadnardvärde användas. Den statiska E-modulen var således hämtat från 
”Wood Handbook” (USDA, 5-4), där värden från ”Aspen Quaking” (Popu-
lus tremula) för fuktkvot i rått tillstånd användes. Andra källor hade något 
högre värde för statisk E-modul (träcentrum 2016), dessa gällde dock för en 
fuktkvot på 12%. Då studien gällde hybridasp i rått tillstånd samt att Aspen 
Quaking (europeisk asp) och hybridasp hade ganska lika E-modul värden i 
tidigare forskning (Junkkonen, Heräjärvi 2006, s. 262), så var ovan angivna 
källa närmast.  

Enligt tidigare forskning, så var den dynamiska E-modulen något högre än 
den statiska E-modulen (Mochan et al 2009, s. 3). Detta stämmer i så fall 
med den E-modul som redovisats från Wood Handbook, då medelvädet för 
den dynamiska E-modulen låg högre, enligt studien. R-kvadrat värdet visar 
att relationen mellan den dynamiska E-modulen och fibervinkeln, som be-
räknas utifrån ultraljudshastigheten, visar på ett samband (fig. 6.8; tab B.1, 
bil. 1). Relationen visade sig på så vis att, när fibervinkeln ökar så miskade 
ultraljudshastigheten. Då Ed = densiteten (P) multiplicerat med ultraljuds-
hatigheten (V) i kvadrat, så påverkade två faktorer Ed. Den ena är densiteten, 
vilket i detta fall använde medelvärdet vid jämförelse med Es , och den andra 
var ultraljudshastigheten som varierade för varje träd. Då ultraljudshatighet-
en och fibervinkeln visade på ett samband, så blir slutsatsen att samband 
också finns med Ed.  

Figur 8:2. Visar brösthöjdsdiameterns relation till ultraljudshastigheten, där 
BHD är på y-axeln och ultraljudshastigheten på x-axeln. Diagrammet visar 
samtliga mätträd och dess spridning. 
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Studiens resultat, vad gällande Ed, visade på låg ultraljudshastighet för hög 
fibervinkel (fig. 6.8; 6326-6866 m/s, 4-7°) och högre hastighet för låg fiber-
vinkel (fig. 6:8; 6937-7418, 0-3°). Avvikande träd finns dock på de olika 
områdena, och förklaringen till detta är den samma som kommenterats i av-
snitt 8.1. En jämförelse mellan standardvärdet för Es, som låg på 5900 Mpa, 
och det beräknade värdet för Ed, som låg mellan 6326-7418 Mpa, visar att de 
redovisade medelvärden för Ed ligger högre än Es. Detta var i linje med vad 
tidigare forskning (Mochan et al 2009, s. 3). En jämförelse mellan Es och Ed  
där ett mer individuellt värde för Es används, hade troligen mer tydligt påvi-
sat ett samband och dess vetenskapliga säkerhet. 

8.4 Slutsats 

Medelväden som visar relationen mellan ultraljudshastigheten och fibervin-
keln visar ett tydligt samband, där ultraljudshastigheten minskar när fiber-
vinkeln ökar (fig 6:7) 
 
Övriga faktorer som påverkar framkom också delvis i studien, vilket var an-
delen synliga kvistar på mantelytan. En ökad andel kvist miskar ultraljuds-
hastigheten. Den dynamiska E-modulen påvisade också ett samband mellan 
fibervinkeln och ultraljudshastigheten (fig. 8:2).  
 
Huruvida metoden är användbar för ändamålet, så bedömes det att den är det 
på sikt. Dock behövs det mer forskning,mätningar och analyser, vad gäl-
lande sambandet mellan fibervinkeln ultraljudshastigheten. Problematiken 
med övriga defekter, som också påverkar hastigheten försvårar en veteskap-
lig och godtagbar noggrannhet i frågan. Vidare forskning som klargör inre 
defekter, kvist, densitet och fuktkvotens påverkan på ultraljudshastighetens 
relation till fibervinkeln, bör utföras innan teorin vetenskapligt förankras. 
Utveckling bör också ske, vad gällande de akustiska mätinstrumenten, för att 
minimera eventuella skador på träden, vid användning på stående träd.  
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9. Ordlista 
 

Akustisk mätning Mätmetod som använder ljudvågor. 

Akustisk sortering Sorteringsmetod där ljudvågor används. 

Anisotropisk Materialet har olika egenskaper i olika riktningar. 

Bestånd Ett större antal träd med samma åldersgrupp och växer 
tillsammans på samma område. 

Borr, Borrkärna Ett ihåligt borrverktyg som används inom skogsbruket 
för att bestämma ålder på träd. Borrkärna är den utbor-
rade kärnan. 

Brösthöjdsdiameter 
(BHD) 

Diametern på trädet c:a 1,3m från markytan. 

Densitet Ett mått på ett ämnes täthet. 

Elastisk spänning Hållfasthets begrepp, och beskriver kraften som behövs i 
ett negativt tryck utan att materialet få bestående föränd-
ringar. 

Elasticitets modul Kvoten mellan spänningen och täjningen. 

Elasticitets-styvhet Böjningsförmåga i träet.  

Fibervinkel, fiberspiral Fibrerna i träet växer med en viss vinkel emot längdrikt-
ningen. Kallas också för växtvridenhet och fiberspiral. 

Flygtid Avser den tid det tar för ljudvågorna att färdas genom 
materialet mellan polerna på ultraljudsinstrumentet. 

Fuktkvot Vattnets vikt i förhållande till den torra massan. 

Icke förstörande evaluat-
ion (NDE) 

Eng. ”Nondestructive evaluation”, utveckling som byg-
ger på att sortering ska kunna göras utan att sönderdela 
materialet. 

Icke förstörande teknik 
(NDT) 

Eng. ”Nondestructive testing”, Teknik som bygger på 
NDE:s definition. 

Longitudinell Längdriktning eller axial riktning i träet. 

Radiell Riktning tvärs mot årsringarna in mot stammen. 

Rakfibriga Fibrerna i träet växer med minimal fibervinkel. 

Tangetiell Riktning utmed årsringarna vinkelrät mot längdriktning-
en. 

Ortotropiskt Olika uppbyggnad och egenskaper i tre olika riktningar. 



25 
Samuel Sjöberg 

Mantelyta Trädets utsida. 

Mikrofibrill Mindre bestånds delar i trä. 

Resonans metod  Ultraljudsmetod som används på stockar 

Stående skog Växande skog. 

Ultraljudsvågor Ljudvågor som har högre frekvens än 20 kHz. 

Vedegenskaper Träets egenskaper under barken. 

Växtvridhet Se fiberspiral. 

Övrehöjd (ÖH) Höjden på de två grövsta stammarna i ett bestånd. 
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BILAGA 1:  
Tabell B.1 i bilaga 1 innehåller data för område 1-6, vad gällande: Ult-
raljudshastighet, fibervinkeln, densitet, statisk E-modul (Es), samt dynamisk 
E-modul (Ed). Numreringen är gjord på så vis att den första siffran, före ko-
lon, visar delområde och siffran efter vilket testträd. Den statiska E-modulen 
är hämtad från Wood Handbook (USDA). 

Tabell B.1.1 

Område: 
Träd 

Ultraljuds-
hastighet 

(m/s) 

Standard-
avvikelse  
ultaljuds-
hastighet 

(%) 

Fibervinkel 
(grader) 

Densitet 
(g/cm2) 

Es  (Mpa) Ed 
(Mpa) 

1:1 3744 1,8 5+ 0,383 5900 6520 
1:2 3736 1,8 6+ 0,383 5900 6492 
1:3 3791 1,8 1+ 0,383 5900 6685 
1:4 3688 1,8 7+ 0,383 5900 6326 
1:5 3925 1,8 3+ 0,383 5900 7165 
1:6 3731 1,8 4+ 0,383 5900 6475 
1:7 3741 1,8 2+ 0,383 5900 6509 
1:8 3937 1,8 1+ 0,383 5900 7209 
2:1 3947 2,6 3+ 0,341 5900 7246 
2:2 3992 2,6 3+ 0,341 5900 7412 
2:3 3942 2,6 1+ 0,341 5900 7228 
2:4 3975 2,6 0 0,341 5900 7349 
2:5 3924 2,6 3+ 0,341 5900 7162 
2:6 3945 2,6 3+ 0,341 5900 7239 
2:7 3940 2,6 1,5+ 0,341 5900 7220 
2:8 4038 2,6 1+ 0,341 5900 7584 
3:1 3718 2,0 4+ 0,328 5900 6430 
3:2 3972 2,0 3+ 0,328 5900 7338 
3:3 3948 2,0 4+ 0,328 5900 7250 
3:4 3957 2,0 2+ 0,328 5900 7283 
3:5 3890 2,0 3+ 0,328 5900 7038 
3:6 3720 2,0 4,5+ 0,328 5900 6437 
3:7 4006 2,0 1,5+ 0,328 5900 7464 
3:8 3751 2,0 4+ 0,328 5900 6544 
4:1 3952 1,1 1+ 0,342 5900 7264 
4:2 3909 1,1 3+ 0,342 5900 7107 
4:3 3830 1,1 2+ 0,342 5900 6823 
4:4 4031 1,1 3+ 0,342 5900 7558 
4:5 3990 1,1 3+ 0,342 5900 7405 
4:6 3986 1,1 1+ 0,342 5900 7390 
4:7 3946 1,1 1,5+ 0,342 5900 7242 
4:8 3829 1,1 1+ 0,342 5900 6819 
5:1 3970 2,3 1- 0,312 5900 7331 
5:2 4012 2,3 0 0,312 5900 7487 
5:3 4013 2,3 1+ 0,312 5900 7490 
5:4 3937 2,3 2+ 0,312 5900 7209 
5:5 3955 2,3 3+ 0,312 5900 7275 
5:6 3960 2,3 1- 0,312 5900 7294 
5:7 3740 2,3 1- 0,312 5900 6506 
5:8 4050 2,3 1- 0,312 5900 7629 
6:1 4040 3,2 1- 0,345 5900 7592 
6:2 3720 3,2 5+ 0,345 5900 6437 
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6:3 4051 3,2 4+ 0,345 5900 7633 
6:4 3963 3,2 3+ 0,345 5900 7305 
6:5 3884 3,2 1+ 0,345 5900 7017 
6:6 3887 3,2 1+ 0,345 5900 7027 
6:7 3892 3,2 3+ 0,345 5900 7045 
6:8 3841 3,2 2+ 0,345 5900 6862 

Medel: 3903 2,2 2,4 0,342 5900 7090 

Tabel B.1.2. Standardavvikelse i förhållande till fibervinkeln, uppdelat efter 
varje representerad gradantal. 

Tabell B.1.2 

Fibervinkel 
(°) 

Ultraljudshastighet 
medelvärde (m/s) 

Standardavvikelse 
(m/s) 

Standardavvikelse 
(%) 

0 3993,5 18,5 0,5 
1 3934,6 89,7 2,3 

1,5 3964,0 29,8 0,7 
2 3861,2 78,4 2,0 
3 3948,9 39,8 1,0 
4 3838,8 134,8 3,5 

4,5 3720,0 0,0 0,0 
5 3732,0 12,0 3,2 
6 3736,0 0,0 0,0 
7 3688,0 0,0 0,0 

Medel: 3841,7 40,3 1,0 
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BILAGA 2:  
Tabell B2 i bilaga 2 redovisar brösthöjdsdiametern (BHD), övre höjd, 
stammar per hektar vid testräd, fuktkvot samt parcellnummer för kloner från 
varje område. Område och de testade träden numreras som bilaga 1.  

Tabell B.2 

Område: 
Träd  

Diameter 
(mm) 

Övre 
höjd (m) 

Stammar 
per hektar  

Fuktkvot 
(%) 

Parcellnr. 
kloner 

1:1 269 23 600 94,8 16 
1:2 247 23 600 94,8 16 
1:3 212 23 600 94,8 16 
1:4 272 23 600 94,8 16 
1:5 250 23 600 94,8 16 
1:6 294 23 600 94,8 16 
1:7 263 23 600 94,8 16 
1:8 248 23 600 94,8 16 
2:1 232 23 730 84,7 45 
2:2 248 23 730 84,7 45 
2:3 234 23 730 84,7 45 
2:4 236 23 730 84,7 45 
2:5 250 23 730 84,7 45 
2:6 239 23 730 84,7 45 
2:7 264 23 730 84,7 45 
2:8 251 23 730 84,7 45 
3:1 263 23 500 110,9 26 
3:2 248 23 500 110,9 26 
3:3 248 23 500 110,9 26 
3:4 248 23 500 110,9 26 
3:5 166 23 500 110,9 26 
3:6 251 23 500 110,9 26 
3:7 263 23 500 110,9 26 
3:8 251 23 500 110,9 26 
4:1 267 23 730 102,6 43 
4:2 232 23 730 102,6 43 
4:3 255 23 730 102,6 43 
4:4 239 23 730 102,6 43 
4:5 245 23 730 102,6 43 
4:6 267 23 730 102,6 43 
4:7 277 23 730 102,6 43 
4:8 293 23 730 102,6 43 
5:1 258 23 430 120,8 68 
5:2 259 23 430 120,8 68 
5:3 239 23 430 120,8 68 
5:4 261 23 430 120,8 68 
5:5 218 23 430 120,8 68 
5:6 216 23 430 120,8 68 
5:7 216 23 430 120,8 68 
5:8 216 23 430 120,8 68 
6:1 259 23 800 101,2 41 
6:2 197 23 800 101,2 41 
6:3 274 23 800 101,2 41 
6:4 239 23 800 101,2 41 
6:5 236 23 800 101,2 41 
6:6 185 23 800 101,2 41 
6:7 272 23 800 101,2 41 
6:8 250 23 800 101,2 41 
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Medel: 246 23 630 102,5 - 
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BILAGA 3  
Skiss (fig. B.3.2) och karta (fig B.3.2) över området där de sex nedersta i 
(fig. B.3.1) är gällande för denna studie. 

  

 

Figur B.3.1. Skiss över de sex delområden, som som studien utfördes 
på. (Skogforsk 2016). 

Figur B.3.2. Översiktskarta, som visar position för orådet som studien 
utfördes på. (Skogforsk 2016). 
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