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Radiellt sagat virke. 

1. Stjamsagning - en ny metod for att producera virke med stiende clrsringar. 

D.Sandberg 

Sammanfattning 

I detta arbete presenteras en ny sonderdelningsmetod for att framstiilla margfritt virke med 
staende arsringar och utan juvenil ved. Metoden som beniimns stjamsagning ger tva olika for
mer pa det utsagade virket, dels konventionellt virke moo rektangulart tvarsnitt, dels virke med 
triangulart tvarsnitt. Volymutbytet for stjamsagning har bestamts med hjalp av simulerad 
sonderdelning och genom provsagningar. Resultaten visar att stjarnsagning ar bast Iampad for 
stockar med toppdiameter over 200 millimeter. Da erhAlls bade hogt volymutbyte och Iampliga 
dimensioner pa det utsagade virket. Volymutbytet av virke med staende arsringar vid stjam
sagning ar omkring 0,70 beraknat med avseende pa toppcylindervolymen under bark. 

1. Inledning 

Traets krympningsanisotropi medfor att virke som utsatts for fuktforandring i de fIesta fall 
kommer att uppvisa bade dimensions- och formforandringar, det vill saga avvikelse fran den 
ursprungliga, vanligtvis ratvinkligt parallellepipediska fonnen. Formforandringama upptrader 
som forvrangningar och vinkelandringar i tvarsnittet och orsakas i huvudsak av att virkets si
dor inte ar parallella med traets anatomiska huvudriktningar, framst den radiella och tangenti
ella riktningen. Dessa forvrangningar och vinkelandringar av tvarsnittet blir tydligare ju stOrre 
skillnaden ar mellan den radiella och den tangentiella fuktrorelsen (Schwab 1978). 

Det ar sedan lange kant att om virke sagas radiellt ur stocken far man inga eller mycket sma 
formforandringar. Virket har da staende arsringar. Dimensionsforandringama vid fuktvariation 
kvarstar naturligtvis, men man har nu enbart radiell fuktrorelse i virkets bredd och enbart 
tangentiell i dess tjocklek. Virkets sidor ar alltsa parallella med traets huvudriktningar och ro
reisen vid fuktvariation ar forutsagbar. Vid avvikelse fran helt staende arsringar kommer fukt
rorelsen i virkets bredd att oka, likasa formforandringama. For att okad arsringslutning inte 
skall medfora namnvard forsamring av de virkesegenskaper som man sammankopplar med 
staende arsringar skall vinkeln meUan virkets fIatsida och arsringama vara mellan 60 och 90 
grader. Detta galler for furu Pinus silvestris L och gran Picea abies Karst (Sandberg 1995). 

Det finns ett fIertal metoder med vilka man framstaller virke med staende arsringar. De meto
der som ger virke med rektanguUirt tvarsnitt har i de fiesta fall det traditionella kvartersag
ningsmonstret som forebild, figur 1 a. Vid andra metoder som ger virke med staende arsringar 
sagar man fram sektorer moo mer eller mindre triangular fonn, figur 1 b. En sammanstallning 
over nAgra av de sistnamnda metoderna har gjorts av Polaczek (1990). 

Figurl. E:xempel pa tva sonderdelningsmiinster som ger virke med staende arsringar., 
a) Iroartersagning, b) sektorsagning. 

1 




Dick Sandberg 5 september 1995 

Det ar val kant att juvenilveden, Arsringama narmast margen, betydligt skiljer sig fran veden 
som ar belagen i stammens periferi. For gran (Picea abies Karst) har man bland annat funnit att 
fibrema hos juvenilveden ar kortare, har lagre styvhet och densitet an ovrig ved (Boutelje 1968). 
Vidare har man funnit att fibrillvinkeln ar storre i juvenilveden jamfort med i den mogna 
veden, viIket medfor att virke som innehAller juvenil ved kommer att deformeras vid torkning 
(Danborg 1990). Det har ocksa visat sig att om virke innehaller marg eller om nagon del av 
virket har sagats ut nara margen har virket stOrre benagenhet att spricka (Sandberg 1995). Den 
juvenila vedens egenskaper gor att den bOr tas bort redan vid sonderdelningen for att man skall 
erhAlla rakt och sprickfritt virke. 

Vid Kungliga Tekniska Hogskolan, KTH, avdelning Trateknologi, pagar sedan ett antal ar till
baka utveckling av en ny sagmetod for att framstalla virke med staende arsringar. Metoden 
som benamns Stjamsagning ar en del i ett omfattande FoV-program, "Vardeaktivering", som 
syftar till att i industriell skala och med god lonsamhet kunna producera virke och amnen med 
stAende Arsringar till produkter i viIka man hOgt varderar till exempel sma och kontrollerade 
fuktrorelser. Det galler alltsA att aktivera varden hos tra som med dagens industriella teknik ar 
slumrande (Wiklund 1993). 

2. Stjirns!gning 

Det fOrefaller uppenbart att om man sagar ut virket radiellt ur stocken, utan marg och juvenil 
ved, far man starkt forbattrade egenskaper vid jamforelse med konventionellt sagat virke. 
Stjamsagning ar en ny metod for att framstalla sadant virke. Vtbytet fran stjamsagning utgors 
av virkesstycken med bade rektangulara och triangulara tvarsnitt, samtliga med staende ars
ringar. I figur 2 visas stjamsagningsmonstret 

2.1 Sdgmonstrets anpassning till stockgeomemn. 
Stjamsagningsmonstret ar val anpassat till stockens runda form i tvarsnittet. SAgm6nstret ger i 
sitt grundutforande sex bitar med triangulart tvarsnitt och sex bitar med rektangulart tvarsnitt, 
men beroende pa onskad virkestjocklek Och dimension pa trekantprofilerna kan fIer rektangu
lara bitar sagas fram for att bibehAlla hogt volymutbyte, figur 3 a. Vid orunda stockar finns 
aven mojIigheten att anpassa sagmonstret efter stockens form, figur 3 b. Orunda stockar inne
haller i de fiesta fall reaktionsved i delar av tvarsnittet. Vid stjamsagning kan man positionera 
stocken vid inlaggning sa att minimal kassation erhalls som foljd av reaktionsveden. Det ar 
ocksa mojIigt att saga fram virkesstycken med stor andel reaktionsved, som till exempel kan 
anvandas till produkter dar reaktionsvedens egenskaper ar Mgt varderade. 

Att avlagsna margen och den juvenila veden ar ett av de mest kritiska momenten vid stjamsag
ning. Margens vag i stockens langdriktning ar ofta mycket oregelbunden. Toppbrott och andra 
frekventa skador som uppkommer under tradets vaxtperiod medfor ofta ganska stora forskjut
ningar av margens lage. Om stocken ar krokig kommer margen att folja denna krokighet samti
digt som margen blir forskjuten fran stocktvarsnittets geometriska centrum. Detta innebar att 
hoga krav maste stallas pa inlaggningen av stocken sa att margen och den omkringliggande ju
venila veden kan "fAngas upp" och avlagsnas fran den ovriga veden. En metod 80m visat sig 

Figur2. Stjiirnsagning, nytt sonderdelningsmiinsterfOr att i industriell skala framstmla virke med st?iende 
ilrsrringar. 
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vara anvandbar for att pA ett effektivt satt avlagsna margen med omgivande juvenil ved, ar att 
lagga tvA parallella snitt pA vardera sidan om margen med ett avstAnd som motsvaras av tjock
leken pA det rektanguUira virket. Om stocken ar krokig vrids stocken sA att det plan i vilket 
kroken ligger blir parallellt med sAgsnitten. Virkesstycket innehAllande margen sAgas darefter 
med en margfAngare som kan anpassas efter margens och den juvenila vedens utbredning. 

a) 

Figur3. 	 Varianter fJ:l) stjiirnsagningfor erhllila optimalt utnyttjrmde fJ:l) stoclwolymen. 

a) Postning med dubbe1t antal virkesstycken med rektanguliira tviirsnitt.. 

b) Postning anpassad ejter stocktviirsnittets orunda form. 


2.2 Dimensionerpd det utsdgade virket 
Stjarnsagningsmonstrets utseende medfor att virkesbredden blir vasentligt mindre an vid till 
exempel fyrsAgning, vid samma stockdiameter. Detta innebar att stjarnsAgning ar bast lampad 
for grovre stockar dar toppdiametern overstiger 200 millimeter. Dimensionerna pa virket med 
rektangulart tvarsnitt har valts sa att de overensstammer med de standardiserade dimensioner 
som anvands i bland annat Sverige (SIS 1970). Por trekantprofiler finns det inte nAgra standar
diserade dimensioner och vid de provsAgningar som genomforts har trekantprofiler med sidan 
80, 100 eller 120 millimeter sagats. Forutom virket fran sjalva stjarnsagningen erhAller man 
ocksa sidobrador fran bakarna. Dessa brador far dock liggande Arsringar men med ensartad 
Arsringsriktning och ofta kvistfria med en mycket god kvalitet. 

2.3 Pilotanlltggning for stjiirnsdgning 
Por att kunna utveckla ett system for stjarnsAgningstekniken, samt for att testa egenskaper, dels 
for det utsagade virket, dels for de produkter i vilka virket anvands, har en pilotanlaggning for 
stjarnsagning uppforts. Sbnderdelningen utfors i huvudsak i en horisontell bandsag av typen 
"Porestor" som har byggts om for att klara stjarnsagning. I figur 4 visas sbnderdelningsgAngen 
som anvands i anlaggningen. Denna metod att stjarnsaga ar varken den mest optimala eller den 
enda metoden, men visade sig i detta fOrsta skede av utvecklingen av stjarnsagningstekniken 
vara mycket lamplig. Stocken lyfts upp i bandsagen och centreras med hjalp av underliggande 
lyftarmar for att darefter spannas fast i andarna mellan tva dubbdockor, figur 4 a. Snitt sagas pA 
stockens ovansida varefter stocken vrids i steg om 60 grader efter varje snitt sa att ett 
sexkantblock erhAlls, figur 4 b. Stocken lossa fran dubbama och lyfts ned pA sAgbadden. En 
margplanka sagas £ram varvid man erhAller ytterligare tva block, de sA kallade kistlocken, figur 
4 c. Kistlocken vrids och spanns fast tillsammans med hydraliska gripdon och tva virkesstycken 
sagas fram fran respektive block, figur 4 d. Efter detta sonderdelningssteg erhAller man tva 
block med rombiskt tvarsnitt. Dessa vrids och placeras i en fixtur innan sonderdelningen 
fortsatter, figur 4 e. Romberna star fritt i fixturen, det vill saga utan att vara fastspanda. 
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Figur4. 	 Sonderdelningsgang vid pilotanlaggningen for stjamsagning. Bilderna visar stock- och 
virkestviirsnift. 
a) Stocken riktas in och spiinnsfast mellan tva dubbar sa att den kan roteras. 
b) Den upphilngda stocken vrids och sagas till eft sexktmtigt block. 
c) Sexktmtblocket lossas fran dubbarna och lyfts ned pa sagbiidden. En miirgplanka samt tva block, de 
sa kallade kistlocken, sagas fram. 
d) "Kistlocken" vrids och spiinns fast varejter tva virkesstycken sagas fram fran respektive block. 
e) De aterstdende blocken med rombiskt tviirsnitt placeras i en fixtur och sagas. 

2.4 Torkning av stjitrns4gat virke 
Det virke som har sagats i pilotanHiggningen har torkats i kammartork vid ett sagverk. De 
torkprogram som har anvants ar samma program som anvands for att lOrka konventionellt 
virke vid sagverket. Vid lOrkningen har trekantprofilerna strolagts enligt tva olika metoder, helt 
klosslagda och i grupper om tre, figur 5. Vid strolaggningen av trekantprofilema placeras alltid 
den tangentiella ytan, vilken har vasentligt snabbare vatskeavgang vid torkningen an den 
radiella ytan, mot nagon annan yta for att en viss uppbromsning av fuktavgangen skall 
erhAllas. InlOOande forsok visar att virke mOO staende arsringar och utan marg och juvenil vOO 
kan torkas moo konventionella lOrkprogram med gott resultat och utan sprickor. Detta ganer 
ocksa trekantprofilema. Den storsta skillnaden i torkresultat mellan de tva strolagg
ningsmetoderna for trekantprofilerna har visat sig vara att de friliggande profilhomen hos de 
grupplagda profilerna bUr for hart nedtorkade (Sandberg m. fl. 1995) 

a) b) 

Figur5. 	 StriiIiiggningsmetoder som har testas vid torkning av trekantprofiler. 
a) Klosslagda profiler. 
b) Trekantprofiler lagda i grupper om tre. 
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3 Volymutbyte vid stjamsAgning 

Grundideen med stjamsAgning ar att for ett spedfikt ramaterial fa hogsta mOjliga yarde pa de 
producerade produktema. Detta innebar att volymutbytet vid sonderdelningen inte nodvan
digtvis behover maximeras. Ur ekonomisk synvinkel och ur miljohanseende ar det dock mycket 
viktigt att sA stor andel av stocken som mOjligt tas till vara. De utbytesvarden som har kommer 
att redovisas beror endast volymutbyten for virke med stAende Arsringar. 

3.1 Simulering av volymutbytet 
StjamsAgning har simulerats i dator med hjalp av det sA kallade OPTSA W -systemet. OPTSA W 
systemet ar ett datorbaserat simuleringshjaIpmedel 80m utvecklats vid TRATEK med vilket det 
ar mojIigt att analysera kvantitativa och ekonomiska samband mellan kvalitet hos rundvirke 
och kvalitet hos sAgad vara. OPTSAW -systemet bestar av tvA huvuddelar: En stockbank bestA
ende av drygt femtio "verkliga" trad av furu vars inre och yttre geometri har inmatts och digita
liserats. Med dessa data 80m grund har sedan stammarna rekonstruerats i dator och en stamda
tabas har skapats. Darutover bestAr systemet av programvara for simulerad sonderdelning 
samt kvalitets- och vardeberakning av stammama. For en djupare studie av OPTSAW-systemet 
hanvisas till Drake m. fl. (1987) och Liljeblad m. fl. (1988). OPTSAW-systemet kan simulera 
sAgsatten fyrsAgning och genomsAgning. For att simulering skall kunna genomforas for stjam
sagning har ytterligare programvara tagits fram (Sandberg m. fl. 1993). 

3.1.1 Bestltmning av ingangsdata for simuleringen 
Den simulerade sonderdelningen skiljer fran den verkliga sAgningen vid pilotanlaggningen ge
nom att inget sexkantblock sAgas. Istallet kantas samtliga utsagade amnen efter det att de har 
frisagats frAn stocken. Detta medfor storre flexibiIitet vid val av dimension fOr det enskilda vir
kesstycket. Det rektangulara virkets bredd och tjocklek har vid valet av postningar fOljt stan
dardiserade dimensioner. Samtliga virkesstyeken har sagats utan vankant och ingen volymop
timering med avseende pa langd- till bredd forhallandet har genomforts vid kantningen. PA 
samma satt som vid piIotanlaggningen har ett virkesstyeke inneMllande margen sAgats fram, 
varefter en sA kallad margfAngare anvants for att avlagsna margen och den juvenila veden. Vid 
simuleringen har margfAngarens bredd i samtliga fall varit 15 millimeter och sagsnittets bredd 4 
millimeter. Krympningen vid torkning av det rektangulara virket har satts ti114 proeent i tan
gentiell riktning, 2 procent i radiell riktning och volymkrympningen for trekantprofilema har 
satts till 4 procentenheter. Den longitudinella krympningen har forsummats. Denna krympning 
motsvarar en slutfuktkvot pa omkring 15 procent efter torkning. Vid simuleringen har ingen 
hansyn tagits till utbytet av flis, span och sidobrader, vilket ar av stor betydelse for vardeutbyt
et vid sOnderdelningen, men viIket inte pAverkar berakningen av volymutbytet for virket med 
stAende arsringar. 

De stoekar fran stambanken som har anvants vid simuleringen har en toppdiameter mellan 140 
och 305 millimeter och medellangden 4,7 meter (standardavvikelse 0,8 m). Stockama har delats 
in i postningsklasser med ett intervall av 20 millimeter och for varje klass har, med hjalp av ett 
villkor pa forhallandet mellan trekantprofilemas och det rektangulara virkets tvarsnittsareor, 
nAgra olika postningsaltemativ bestamts for respektive diameterklass. Areaforhatlandet, det 
rektangulara virkets tvarsnittsarea/trekantprofilemas tvarsnittsarea, faststalldes att ligga 
mellan 0,40 och 2,0 fOr samtliga stockdiametrar. Villkoret innebar att endast realistiska 
virkesdimensioner kommer att sAgas fram vid simuleringen. I tabelll visas postningsaltemativ 
som har simulerats. Som vi kan se ar det endast stoekens diameter och virkestjockleken som 
kommer att vara postningsbestammande. TrekantprofiJernas dimensioner kommer aU 
bestammas i efterfoljande kantningsoperation. Dar finns mojIighet att antingen sAga samma 
dimension pa samtliga trekantprofiler i en postning eller att individuellt bestamma 
dimensionen for varje enskild profit Vid simuleringen har vi valt att saga fram skarpkantade 
trekantprofiler med sidolangden i 5 millimeters modulo Endast postningar dar sex rektangulara 
och sex trianguIara virkesstycken sagas fram har anvants vid simuleringen. 
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TabeR 1. Postningar sam har anviints vid simuleringen. 

Toppdiameter Postning 1joddek pa virket med relctangulart Mirsnitt 

(mm) (m) (mm) 

121-140 12 16 19 22 25 

141-160 6-9 16 19 22 25 

161-180 10-13 16 19 22 25 

181-200 14-18 16 19 22 25 32 

201-220 19-24 16 19 22 25 32 38 

221-240 25-29 19 22 25 32 38 

241-260 3Q...3S 19 22 25 32 38 50 

261-280 36-40 22 25 32 38 50 

281-300 4146 22 25 32 38 50 63 

301-320 47-51 25 32 38 50 63 

3.1.2 Resultat 

I figur 6 och 7 visas volymutbytet som funktion av toppdiametem. Volymutbytet ar beraknat 
med avseende pa toppcylindervolymen under bark. Figur 6 visar totalutbytet samt mot
svarande utbyte for virket med rektangulart tvarsnitt fOr de postningar som gav det hogsta to
talutbytet. Stockarna har delats in i diameterklasser efter toppdiametem i intervall om 10 mil
limeter och mOOelvardet har beraknats inom klassen for de postningar som gav hogsta totalut
bytet. I figur 7 visas de postningar som inom respektive diameterklass gav det hogsta utbytet 
av virke med rektangulart tvarsnitt. 

Tabe1l2 visar exempel pa dimensioner pa virket fran postningar 80m gav de hogsta totalutby
tet. Tabell3 visar virkesdimensioner i motsvarande diameterklasser for de postningar som gav 
det hogsta utbytet av virke moo rektangulart tvarsnitt. 

0,8 Totalt 
***0,7 

* *0,6 * ~ 
B * ..... 0,5 * .s +++ 

+ Rektangullirt[ 0,4 
~ virke~ 0,3 ++ 

+
0,2 


0,1 


0 

100 150 200 250 300 350 

Toppdiamerer (mm) 

Figur6. 	 Volymutl1yte viti simulering tw stjlirnsagning, beriiknat med avsrenile pa toppcylindervolymen och 
som funktion av toppdiametern. Dingrammet visar, medelvlirdet for de postningar som gtw det hiigsta 
totala utl1ytet inom varje dinmeterklass. 
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0,8 
Totalt 

0,7 


0,6 

~ .... 
£0,5 Rektanguliirt .... 

virke~ 0,4 
;;;.. 
"0 0,3 

> 0,2 

0,1 

150 200 	 250 300 350 
Toppdiameter (mm) 

° 

.' .~ 
~ . 

• 

100 


Figur7. 	 Volymutbyte vid simulering av stjiirnsagning, beriiknat med avseende pa toppcylindervolymen och 
sam funktion av toppdiametern. Diagrammet visar medelviirdet for de postningar sam gav det hOgsta 
utbytet av virk£ med rektanguliirt tviirsnitt inom varje diameterklass. 

Tabell2. Exempel pol dimensioner och volymutbyten vid simulerad sljamsagning. Postningar som gay det h<igsta totala 
utbytet i respektive diameterklass har valts. 

Rekt." Trekantprofil Volymutbyte 

Toppdiameter Dimension Antalbitar SidHmgd Antalbitar Totalt Rekl" 

(mm) (mm) (mm) 

150 25x63 2 25 1 0,70 0,42 

25x50 2 35 2 

25x38 1 50 1 

25x32 1 55 1 

60 1 

200 32x 75 2 50 2 0,73 0,40 

32x63 3 60 1 

32x50 1 65 1 

75 1 

80 1 

250 50x 100 2 45 2 0,74 0,48 

SOx 75 1 70 2 

SOx63 3 90 2 

300 38 x 125 2 85 2 0,68 0,33 

38 x 115 1 90 1 

38 x 100 2 110 2 

38x75 1 130 1 

.. Avser virket med rektanguHirt tviirsnitt. 
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Tabell 3. Exempel pa dimensioner och volymutbyten vid simulerad stjarnsagning. Postningar som gay det hOgsta utbytet 
av virke moo rektangulart tvarsnitt i respektive diameterklass har valts. 

Rekl'" Trekantprofil Volymutbyte 

Toppdiameter Dimension Antalbitar Sidlangd Antalbitar 

(mm) (mm) (mm) 

25x63 25 1 0,42 

25xSO 2 35 2 

25x38 1 50 1 

25x32 1 55 1 

60 1 

200 38x75 2 40 2 O,(f) 0,43 

38x63 4 55 1 

60 1 

70 1 

80 1 

250 SOx 100 2 45 2 0,74 0,48 

SOx 75 1 70 2 

50x63 3 90 2 

300 38 x 125 2 50 2 0,67 0,46 

38x75 3 65 1 

38xSO 1 90 1 

38x75 1 95 1 

120 1 

3.2 Provsligningar 
Vid pilotanliiggningen for s~amsagning har sedan starten omkring 600 kubikmeter timmer sa
gats. Kontinuerligt under provsagningarna har stockar valts ut for vilka kvalitets- och volymut
falIet har bestamts. Utgaende fran de erhaIlna resultaten har sedan inlaggnings- och sonderdel
ningsmetodema forfinats. De volymutbytesberakningar som har kommer att redovisas ar 
framtagna i ett skede nar metoderna for inlaggning och sonderdelning av stocken var optime
rade till den grad som ansags mojlig i pilotanlaggningen. 

3.2.1 Provmaterial och val av postning 
50 stockar av furu har slumpmassigt valts ut fran en timmerfangst pa 250 stockar. 
Toppdiametem under bark varierade for stockama mellan 325 och 440 millimeter. 
Medellangden var 4,5 meter, (standardavvikelse 0,4 meter). Samtliga stockar utgjordes av rot
stockar av god kvalitet och diirutover forekom krok och ovalitet hos stockama endast i mycket 
begransad omfattning. MargfAngarens bredd har for samtliga postningar varit minst 50 milli
meter. Sagsnittsbredden var 3 millimeter och efter sonderdelningen torkades virket till 15 pro
cents fuktkvot. 

3.2.2 Resultat 

I figur 8 visas volymutbytet som funktion av toppdiametern for samtliga provsagade stockar. 
Utbytet ar beraknat med avseende pa toppcylindervolymen under bark det vill saga med 
samma berakningssatt som vid de simulerade utbytesberakningama. I tabe1l4 visas exempel pa 
framsagade dimensioner samt motsvarande utbyten for fyra oHka postningar. 
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0.9 

0,2 . . 
• • * 	 . 

.. .." * 
0,7 r--"---"'--;:---,:,*~'~'""-......LL.......~.~**~. Totalt*. *.'0,6.. 

~Q,5 + + + +/ 
RektanguJan:: + + + + +++ 
virkea,£0,4 l-+~*~+~~~+~~+~~~++--~~--~+~+ + + + 

~ + ++ + + + +* +* + + 

:> 0,3 
 + ++ 	 + + 

0,2 

0,1 

O~~~.-,,~~-r.-.-'-"~~-
315 385 42Jl 

Toppdiameter (mm) 

Figur8. 	 Volymutbyte 'lJid de utjVrda provsagningarna med stjarnsagning, beriik'nat med avseende pa 
toppcylindervolymen och som funktion av toppdiametern. 

Tabe114. Exempel pa dimensioner oeb volymutbyten vid provsagningarna. 

Toppdiameter 	 Dimension Antal bitar Sidliingd Antalbitar Totalt Relet" 
(rom) 	 (rom) (mm) 

SOx 125 

SOx 100 2 

50x75 3 

340 	 63 x 150 2 100 6 0,75 0,47 

63 x 100 3 

63x75 1 

380 	 63 x 150 1 120 6 0,72 0,39 

63 x 125 1 

63 x 115 2 

63x 100 2 

440 	 SOx 175 1 100 6 0,6<1 0,47 

SOx 150 2 

SOx 125 2 

SOx 100 1 

" Avser virket med rektanguliirt tviirsnitt. 
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3.3 Diskussion 
De simuleringar av stjamsagning som har genomforts samt de utforda provsagningarna visar 
att utbytet vid stjamsAgning ar betydligt hogre an fOr traditionella sonderdelningssatt, till ex
empel genomsagning, fyrsagning och kvartersagning. Simuleringsresultaten visar att utbytet 
med avseende pa toppcylindervolymen varierar mellan OrSO och 0,75. Ungefar halva den fram
sagade virkesvolymen utgors av virke med rektangulart tvarsnitt och resterande del av tre
kantprofiler. Darutover erhalls ocksa brador fran de bakar som sagas fram, men detta utbyte 
har inte tagits med i denna undersokning. Det totala utbytet paverkas inte niimnvart av om ut
bytet av virke med rektangulart tvarsnitt maximeras eller ej, vilket syns om man jamfor figur 6 
och 7. Daremot blir spridningen for utbytet av rektangulart virke betydligt mindre da utbytet 
maximeras. 

Utbytet sjunker kraftigt for sma stockdiametrar, speciellt da toppdiametem understiger 200 mil
limeter. Orsakema till detta ar flera, men den mest vasentliga orsaken ar att de standardiserade 
modulmAtten for rektangulart virke dAligt overensstammer med de utsagade dimensionema. 
Detta medfor stort spill vid kantningen. I tabell 2 och 3 kan vi se att dimensionema for bade det 
rektangulara och det triangulara virket ar mycket klena. Sma virkesdimensioner ar vanligtvis 
ur hanterings- och avsattningssynpunkt ej att foredra framfor grovre dimensioner. Darutover 
tillkommer att kvistama i radialsagat virke kan fa en sadan utbredning i virket, speciellt vid 
klena dimensioner, att de utgor stor risk for brott redan i obelastat tillstAnd. Detta innebar att ur 
produktionsteknisk synvinkel och med hansyn taget till volymutbytet, bor stjamsAgning i den 
form som redovisas i denna artikel utforas pa grovre stockar, till exempel med toppdiameter 
over 200 millimeter. Var man skalliagga den nedre gransen for stockdiametem mAste natur
ligtvis avgoras med hansyn tagen till vilka produkter det framsagade virket skall anvandas. 

Bland annat med utgAngspunkt fran de erhAllna simuleringsresultaten ansags det liimpligt att i 
pilotanlaggningen for stjamsagning endast saga stockar med toppdiameter storre an 300 milli
meter. Av figur 8 kan vi se att volymutbytet vid provsagningama ligger i samma niva som vid 
simuleringen, det vill saga omkring 0,70 for totalutbytet och Op5 for det rektangulara virket. 
Om man betraktar figur 6 och 7 kan man fOrvanta sig ett nagot hogre totalutbyte an det som har 
erhAllits vid provsAgningama. Att sa inte ar fallet beror pa tva vasentliga skillnader i sAgsatt 
mellan simuleringen och provsagningen. For det fOrsta har margfAngarens bredd okats fran 15 
millimeter vid simuleringen till minst 50 millimeter vid provsAgningama. Det visa de sig 
namligen att det ar mycket svart att avlagsna margen och den juvenila veden med hjalp aven 
margfangare som ar mindre an 50 millimeter. For det andra sagades endast tre dimensioner av 
trekantprofil vid provsagningen, 80, 100 och 120 millimeter sida, och endast en dimension per 
postning. Vid simuleringen bestamdes dimensionen individuellt for varje trekantprofil i post
ningen, vilket medforde att utbytet kunde hojas nagot. Generellt innebar detta att utbytet vid 
provsagningen blir nagot lagre an vid simuleringen. Den avtagande tendensen fOr det totala 
utbytet i figur 8 ar ocksA en fojd av att endast tre dimensioner av trekantprofil sAgades. En 
utOkning av antalet postningsaltemativ medfor troligtvis aU totalutbytet kommer att sta
biliseras vid omkring 0,70. Utgaende fran de simulerade utbytesresultaten och erfarenheter fran 
de sAgningar som genomforts i pilotanlaggningen kan en utbyteskurva enligt figur 9 
approximeras. 
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Figur9. 	 Utbyteskurvor for stjiirnsagning approximerade med hjiilp av de resultat som har erh/Jllits fran 
provsagningar och simuleringar av stjiirsagningsmetoden. 

4. Slutsatser 

StjamsAgning ar en ny sagmetod for att i industriell skala framstalla virke med staende ars
ringar och som ar fritt fran marg och juvenil ved. Detta virke uppvisar en rad egenskapsforde
lar gentemot konventionellt sagat virke, bland annat myeket sma formforandringar vid fuktva
riation. Stjarnsagningsmetoden ger tva oIika former pa det utsagade virket, dels virke med 
rektangulart tvarsnitt, dels virke med triangulart tvarsnitt. Sagmonstret ar val anpassat till 
stocktvarsnittets mer eller mindre runda form oeh medger stora variationsmojIigheter av moo
strets utseende beronde pa stoektvarsnittets form. Detta medfor att volymutbytet vid stjamsag
ning blir hogt. Utbytet av virke med staende arsringar ar for stjamsagning omkring 0,70 oeh 
ungefar haIften av detta utbyte utgors av trekantprofiler. DarutOver fas oeksa hogkvalitativt 
virke med liggande Arsringar fran bakarna. 
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