
Radialsigat virke. 

2. Kvistar - antal, typ om storlek i stjimsigad trekantprofil av fum (Pinus silvestris L) och 
gran (Picea abies Karst). 

D.Sandberg 

H. Holmberg 

Sammanfattning 

I detta arbete kartHiggs kvistars utseende oeh antal i stjamsagad trekantprofil av furu (Pinus 
silvestris L) och gran (Picea abies Karst). Tyngdpunkten ar lagd pA att ta fram volymutbytet av 
amnen med ett visst kvistutseende samt slorleken pA fiberstornmgarna kring kvistama och hur 
de paverkar utbytet. Provmaterialet har tagits fran tre omraden i Sverige och utgors av rot
stoekar fran furu samt fran normal oeh frodvuxen gran. 

Resultaten visar att en stor andel av de kvistar som Aterfinns i trekantprofilema fran rotstoekar 
ar oacceptabla vid vidareforadling av virket och mAste kapas bort. Man kan konstatera att det 
finns fa friska kvistar. 

Vid framkapning av kvistfria amnen fAr man en volymminskning med i medeltal 8 oeh 21 pro
centenheter for furu respektive gran, beraknat med avseende pa den ursprungliga profilvoly
men. Kapar man dessutom bort fiberstorningen kring kvistama far man darutover en volym
minskning med 5 procentenheter for furu och 6 proeentenheter for gran. De framtagna amnena 
har ett brett spektrum av langder mellan 2 och 500 centimeter for furu och mellan 2 och 400 een
timeter for gran. 

I.Inledning 

Antalet kvistar i virket samt deras lage, form och beskaffenhet har slor betydelse fOr bland annat 
virkets utseende, hAllfasthetsegenskaper oeh deformationsbenagenhet. For virkets prissattning 
oeh for dess estetiska yarde har kvistarna ofta en helt avgorande betydelse. Beroende pA 
scigsnittets lage i forhAllande till kvistens langdaxel kan skiimingen genom kvisten bli rund, oval 
eller mer eller mindre triangular. Val av postningsmonster kommer alltsA att starkt paverka 
kvistens geometriska utseende i den framsagade virkesytan. 

En ny sonderdelningsmetod for att framstalla radialsAgat virke ar under utveekling vid avdel
ningen for Trateknologi vid Kungliga Tekniska Hogskolan i Stockholm, KTH, figur 1. 
Sonderdelningssattet som benamns stjamsagning ar en del av det FoU-program 
Vardeaktivering som bedrivs vid avdelningen och som syftar till att i industriell skala och med 
god lonsamhet kunna produeera virke och amnen med staende Arsringar till produkter i vilka 
man hogt varderar till exempel smA och kontrollerade fuktrorelser. Det galler alltsa att aktivera 
varden hos tra 80m med dagens industriella teknik ar slumrande. FoU-programmet och son
derdelningsmetoden beskrivs mer utforligt i tva artiklar av Wiklund (1993) oeh Sandberg 
(1996). 

Figur 1. Postningsmiinsterfor stjiirnsllgning. 
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Stjarnsagningsmonstret ger virkesstyeken med bade rektangulart oeh triangulart tvarsnitt. 
Samtliga virkesstyeken har stAende Arsringar och ar fria fran juvenil ved. Med stAende Arsringar 
avses har att vinkeln mellan arsringarna och virkets flatsida ar stOrre an 60° (Sandberg 1995). 
Vid stjarnsagning, som vid alIa radialsAgningsmetoder, kommer de radiella sagsnitten att klyva 
kvistarna i langdriktningen och man erMller en stOrre andel sa kallade hornkvistar an vad man 
gor vid genomsagning och fyrsagning. Dessa kvistar ar ofta ur Mllfasthetssynpunkt oaeeeptabia 
och mAste kapas bort. Vidare ar stjamsagning speciellt lamp ad for stora stoekdimensioner. 
Toppdiametem bor vara stOrre an 200 millimeter for att de utsAgade virkesstyekena inte skall bli 
for klena (Sandberg 1996). En stor andel av det timmer som antar dessa dimensioner utgors av 
rotstoekar och kvistarna i dessa rotstoekar ar ofta av sAdan beskaffenhet att de av estetiska skal 
bOr kapas bort. Bland annat har man funnit att rotstoekar av furu har en lag andel frisk kvist i 
jamforelse med mellan- och toppstoekar (Nylinder m. fl. 1995). 

2. Syfte 

Foreliggande undersokning syftar till att faststalla kvistars beskaffenhet och antal i stjarnsagad 
trekantprofil fran rotstoekar av furu och gran. Utgaende fran dessa grunddata beraknas utbytet 
for att framsmlla helt kvistrena trekantamnen. 

3. Material och metod 

3.1 Provmaterial 
Provmaterialet har hamtats fran tre omraden: sodra, mellersta och norra Sverige. Timret ar sA 
kallat overgrovt vilket i detta fall innebar att toppdiametem overstiger 35 centimeter oeh urvalet 
har genomforts sa att endast timmer moo kvaliteten 0/5 oeh kvinta har tagits med i un
desokningsmaterialet. Timret fran soora Sverige avverkades under januari mAnad 1994 speciellt 
for denna undersokning oeh utgjordes av furu samt normal- oeh frodvuxen gran. Med 
frodvuxet menas har en medelArsringsbredd storre an 10 millimeter. Timret fran mellersta 
Sverige utgjordes av normalvuxen overgrov furu och gran som slumpmassigt togs fran ett 
lokalt sagverks timmerfAngst. Timret forutsatts vara representativt for overgrovt timmer i denna 
region. Timret frAn norra Sverige utgors av normalvuxen furu oeh gran fran tva sagverk och 
samma utvaldsmetod har anvants som for timret fran mellersta Sverige. Samtliga stockar har 
kvalitetsbedomts av en auktoriserad virkesmatare fore sonderdelning enligt de regler som 
tillampas i Sverige (Timber Measurement Council 1990). 

3.2 Sonderdelning och torkning 

Samtliga stoekar sonderdelades med stjarnsAgningsmetoden. Postningar valdes sa att trekant
profilernas sidor blev 120 millimeter (torkat matt) oeh det rektangulara virket antog tjoekleken 
50 eller 63 millimeter (tor kat matt). Vid varje postning saga des en margfAngare bort. 
MargfAngarens brood var minst 50 millimeter och tjoekleken densamma som for det rektangu
lara virket. Efter sonderdelningen strolades virket oeh torkades med ett konventionellt 
torkschema i en kammartork. I tabell1 Aterfinns en uppsmllning over omfattningen pa provma
terialet. 

Tabell 1. Provmaterialebl omfattning samt profilemas liingder. 

Antal 
rotstockar 

furu mellersta Sverige 221 4,8 8 
furu norra Sverige 189 39 4,,9 9 
furu sOdra Sverige 109 24 4,5 3 
totalt furu 519 109 4;7 20 
gran mellersta Sverige 176 35 4,,9 7 
gran nona SVerige 129 24 5,0 5 
gran sOdra SVerige frod 167 38 4,,4 5 
gran sOdra Sverige 47 12 4,4 7 
totaltgran 519 109 4;J 24 
• hod. - frodvu:xen gran moo mOOelArsringsbrOOd stOne an 10 mID 
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3.3 Miitmetodik 

For varje trekantprofil bestamdes kvistarnas inbOrdes lagen samt kvistarnas utbredning pa pro
filemas tre sidor. Dessutom bestamdes hur mycket av profilens langd som behover kapas bort 
for art erhalla dels kvistfria virkesamnen dar endast sjalva kvisten tas bort, dels dar aven fiber
stOrningen kring kvisten kapas bort. Varje kvist klassificeras efter form och beskaffenhet enligt 
de bedomningsregler som tillampas i de nordiska sorteringsreglerna for sagade travaror 
(Timber Grading Committee 1976). 

4. Resultat och diskussion 

4.1 Timmerkvalitet 

K valiteten pa det timmer som har anvants i undersokningen visas i tabell 2. For timret fran mel
lersta och norra Sverige ar fordelningen meUan 0/5 och kvinta mycket lika, medan det nor
malvuxna furu- och grantimret fran sodra Sverige har overrepresentation av kvinta. I jamforelse 
med den offici ella statistiken over fordelningen av timmerkvaliteter har timret fran norra och 
mellersta Sverige hogre andel O/S . I tabell 3 aterges kvalitetsfordelningen for furu- och 
grantimmer enligt Skogsstatistisk arsbok 1994. Nedklassningen av timret fran den basta kvalite
ten till kvinta kan i huvudsak relateras till kvistfordeIningen i stockarna. Skillnaden mellan 0/5 
och kvinta ur kvisthanseende ar framst art for kvinta fAr de friska kvistarna vara 15-20 millime
ter stOrre an de fdska kvistama i 0/5. Maximalt antal kvistar i de bada klassema ar lika. 
Darutover fAr kvistar med rota inte forekomma i 0/5, medan i kvinta far dessa kvistar fOre
komma. Bedomningen av stockarna har gjorts med utgAngspunkt fran art de skall fyrsagas. 

Tabe1l2. Kvalitet pA timret i undersokningen. 

Provgrupp Kvalitet p/l stock 

furu mellersta Sverige 
furu norra Sverige 

furu sOdra Sverige 

O/S 
V 

V 

0/5 
0/5 

V 

V 
V 

V 

0/5 
V 

V 

5 

V 
0/5 
V 

6-
V 

0/5 

7-
v 

0/5 

8-
0/5 

gran mellersta Sverige 

gran norra Sverige 

gran sOdra Sverige 

gran sOdra Sverige hod" 

0/5 

O/S 
V 

O/S 

V 

v 
V 

V 

0/5 

0/5 

0/5 

0/5 

0/5 

0/5 

V 

0/5 
V 

V 

0/5 
V 

V 

V 

0/5 
V 

V 

.. hod. - frodvuxen gran moo mOOelmsringsbrOOd storre an 10 mm 

Tabe1l3. KvalitetsfOrdelning av sAgtimmer i Sverige enIigt officiell statistik 

0/5 V Ovnga 0/5 V Ovnga 
0,28 0,68 0,04 0,61 

me1lersta Sverige 0,34 0,62 0,04 0,69 0,30 
sOdra Sverige 0,25 0,67 0,08 0,69 0,27 
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4.2 Fiirdelning av kvisttyper samt deras beskaffenhet, dimension och 
tillhOrande fiberstorning. 

I tabell 4 och 5 Aterges fordelningen mellan kvisttyper samt deras beskaffenhet och fiberstor
ningens utbredning i profilernas langdriktning. For trekantprofilens tangentiella yta (a) och dess 
radiella ytor (b, c) anges for varje provgrupp andelen av respektive kvisttyp med avseende pl'l 
det totala antalet kvistytor. For varje kvisttyp anges vidare hur stor andel av det totala antalet 
kvistytor som ar av en viss beskaffenhet. Sidorna pa trekantprofilerna betraktas var for sig, vil
ket innebar att samma kvist samtidigt kan upptrada pA tre sidor av profilen och darmed bli be
traktad som tre olika kvistar. Darutover anges medellangden av de bortkap som kravs for att 
avlagsna enbart kvistar (L kv), melvardet av fiberstomingens utstrackning i virkets langdrikt
ning pA kvistamas rotsida (L rot) och toppsida (L t), samt det bortkap som kravs for att erhAlla 
kvistfria virkesamnen utan fiberstOmingar (L tot). For matningen av Iangderna L kv, L r, L t och 
L tot har kvistarnas utbredning i hela trekantvolymen beaktats, det viII saga att hansyn har 
tagits till kvistutbredningen pa profilens samtIiga sidor. Pa de platser i tabellen dar varden sak
nas ar andelsvardet mindre an 0,005. 

Tabell 4. KWitffirdelning furu 

1"roIrgq>. 

meIIetsta 

KvlBltyp_I AoldeI 

a b,c 

0,15 

barkdr 

a b,e 

ll,M 

Andel PIoIar mod .... beokaffenhel 

frlstkv l!lIkvllll 
_IBI 

a b,c • I:\e • b,c 

o,m O,l» 

torrkvlst 

• b,c 

Ltv 

37 

KvlstufbrEdnlng (mm) 

Lr Lt 

15 18 

LID! 

7!l 

Sverig. gruppkvlst 

homkvI&I 

0,18 0,(l6 
D,JO 

O,lll 
ll,M 

O,ca 0,1» 
o,a; 

O,lll :zoa 
49 

15 
19 

11 
16 

234 
84 

kanlblsl 0)1l 0,24 (\01 0,1lI! O,Gl (\01 (\01 0,(6 OJ!; 35 15 24 14 

ovalkvlBl D,J5 0,04 0)1l Q.01 O,lll' 30 12 18 EO 

pildkvlst 0,01 (\01 o,m 8 21 

nmd kvIBI 0,16 O,m OJ!; O,lll 0,11 0,01 18 11 16 4S 

nona bladkvlot 0,11 O,lll O,ca (\01 0,(l6 O,lll 33 19 21 7.1 

Sverige gruppkvist 

homkvI&I 

Q.06 0.09 
0,(l6 

0)1l O.m 
o,m O,lll 

(\01 o,m 0.1» 
O,ca 

o,m Il,02 

O.m 
205 
64 

15 
24 

19 
23 

239 
111 

kanlblsl o,m D,2O 0,00 o,m o,m 0,01 o,a; O.m 0,11 30 18 21 69 

ovalkvIBI 0,<0 0.21 0,06 0,01 o,m 0,11 0,01 0,01 26 18 18 62 

pIrlkvlsl 
nmdkvlBl 

0,<0 
0,14 

O.m 
(\01 

Il,02 
o,m 

o,m 0,01 
0,08 0,02 

6 
20 

14 
9 

19 
13 

39 

42 

aMIa bladkvlsl 0.09 0,02 0,02 (\01 o,m (\01 51 27 30 IIl1! 

Sveng;, gruppkvlst 

homkvI&I 

o,m O,ca 
D,J5 

0,01 O.m 
O,m Il,02 0,01 

0,01 O.m 
0,(l6 

O,lll 
O,ca 

264 
70 

11 
42 

9 

30 

284 
142 

kanlblst o,a; Q.24 Il,02 0,04 D,lll O,OS O.m o,m o,m (\01 0,10 44 40 45 129 

ovalkvIBI o,a; 0,14 o,m o,IlIl 0,Gl (\01 o,m 0,02 36 27 37 100 

pIrlkvlst 0,<0 o,m 0,01 9 12 13 34 

nmdkvlBl 0,11 OM (\(WI O,lll O,lll 0,01 (\01 0,08 O,lll O,lll 23 56 53 132 

4 



Tabel5. KvistfOrdelning gran. 

Provgtp. Andel Andel kvlslar mod visa beskalfenhel Kvistulbredning (nun) 

balMr frisk kv 1051tvis1 rOlkvisl torrkvlsl Lkv Lr Lt Ltot 

Kvisttyp • b,c • b,c • b,c • b,c • b,c • b,c 

melJersta bladkvisl 0,(l8 0,02 0,01 (101 o,m 0,01 26 11 14 51 

Sverige gruppkvisl 0,11 0,16 (la; o,a; 0,01 (101 o,a; 0,1» 0,01 o,os 235 10 14 259 

_isl 0,(l6 o,m (101 0,02 36 12 18 66 

Jeanlkvisl (II» (113 (101 (102 (101 QOl (101 (101 0,01 Q07 25 11 16 52 

ovalkvisl 0,01 0,15 (101 o,a; 0,02 (101 o,a; 0,02 29 12 16 57 

pIIrlkvisl 0,02 0,02 (101 0,01 0,01 0,01 23 

nmdkvisl 0,19 0,02 (la; 0,01 0,01 0,10 0,01 0,03 18 11 38 

nona bladkvlsl 0,03 0,01 0,02 41 26 29 96 

Sverige gruppkvisl 0,15 0,20 (1m 0,03 0,01 0,1» 0,111 0,(l6 0,()8 262 13 18 293 

horrlkvisl 0,(l8 0,01 0,02 0,01 0,02 0,()4 47 20 21 88 

Jean_I o,a; 0,13 QOl 0,01 0,02 0,02 0,03 0,10 31 22 24 77 

ovalkvisl o,m 0,17 o,m 0,01 0,06 0,02 0,07 36 19 17 72 

pIIrlkvisl 0,02 0,02 0,01 0,01 36 6 48 

- nmdkvisl 

bladkvlsl 

O,U 
(114 

(102 
0,03 0,01 

0,01 
(102 

o,a; 
0,lJl 

0,()4 13 
18 

10 
11 

10 
18 

33 

47 

Sverige gruppkvisl O,U 0,18 (1m 0,1» 0,06 0,01 (101 0,1» 0,03 0,()4 0,()4 286 17 22 325 

Irod limnkvisl 0,02 0,01 0,01 (101 (101 40 18 20 78 

Jeanlkvisl 0,02 0,10 (101 o,m o,m 0,01 (101 0,01 0,01 0,01 0,02 22 14 16 52 

ovalkvisl 0,02 0,12 (102 o,a; 0,03 (101 0,01 0,01 0,01 24 15 23 62 

pIIrlkvisl (1m o,m 7 13 27 

- nmd kvisI 
bladkvisl 

0,22 0,02 
0,lJl 

Q09 0,01 
0,02 

0,01 0,01 
0,02 

Q02 (101 0,1lI 
0,02 

0,02 
0,01 

19 
34 

9 
17 

13 
18 

41 
69 

Sverige gruppkvisl O,U 0,16 0,01 • 0,02 0,02 0,01 (102 o,a; 0,1» 0,()4 0,(l6 207 13 19 239 

hornkvisl 0,12 0,01 o,m (101 0,01 0,(l6 60 25 29 114 

Jeanlkvisl 0,lJl 0,14 (101 0,01 0,01 o,m 0,01 0,01 0,03 0,09 41 20 26 87 

oval kvisl 0,01 0,09 (101 0,01 o,m 0,02 0,01 0,03 35 18 20 73 

pIIrlkvisl (102 QOl 0,01 0,02 13 11 33 

nmdkvisl 0,18 QOl Q02 0,01 0,02 o,a; 0,(l8 35 17 20 72 

4.3 Utbyte av iimnen med frisk kvist samt kvistfria iimnen. 

Vid kapning av trekantprofilerna till amnen med ett visst kvistutseende maste hansyn tas till 
kvistens form och beskaffenhet pa samtliga profilytor. Kapsnittets lage bestams av kvistens to
tala utbredning i profilvolymen, med eller utan hansyn tagen till fiberstorningen. I tabell6 ater
ges volymutbyten dels for kvistrena amnen, dels fOr amnen med frisk kvist. A v tabell 4 och 5 
framgar att en stor andel av de kvistar som £inns i detta virke antingen ar losa, torra eller inne
MIler rota. Man kan konstatera att det finns fa friska kvistar. Tabell 6 visar att det ar liten skill
nad i volymutbyte mellan kvistfria amnen och amnen med frisk kvist. Viss okning av utbytet 
skulle man dock kunna fOrvanta sig om man ser till andelen av friska kvistar som aterges i tabell 
4 och 5. Forklaringen till att sa inte ar fallet far vi om vi betraktar kvistens hela utstrackning. 
Narmast margen ar kvisten ofta frisk och val fastvuxen i omgivande tramaterial. Langre ut fran 
margen blir kvisten ofta torr, barkdragande eller far rotskador som en foljd av den naturliga 
kvistrensningen. I trekantprofilerna motsvaras detta av friska kantkvistar pa de radiella ytorna 
och en torr, los eller barkdragande rund eller oval kvist pa profilens tangentiella yta. 
Forandringen fran frisk till torr kvist syns ofta tydligt pa hornkvistar som narmast margen van
ligen ar friska men som overgAr till en samre beskaffenhet mot splintsidan. Tabell 4 och 5 tar 
endast hansyn till kvistamas beskaffenhet pa en sida av profilen, oberoende av utseendet pa 
ovriga sidor. Detta medfor att vi far en overskattning av friska kvistar i tabe1l4 och 5 da vi on
skar framstaIla amnen med frisk kvist pa samtliga sidor. De i tabell 6 framtagna utbytena tar 
hansyn till kvistamas beskaffenhet pa samtliga sidor vid bestamning av bortkapets langd, darav 
den ringa skillnaden i volymutbyte mellan kvistfria amnen och amnen med frisk kvist. 

Vid bortkapningen av kvistarna erMl1s ett brett spektrum av olika amneslangder. Figur 2 och 3 
visar kumulativ volymfordelning for de kvistfria amneslangdema. Figur 2 visar fOrdelningen 
for kvistfria amnen dar fiberstomingen kring kvisten inte har kapats bort. Figur 3 visar motsva
rande fOrdelning utan fiberstorning. Av figur 2 och 3 framgAr att furu har storre volymandel 
kvistfria amnen over en viss langd an vad gran har av motsvarande amnen. Som exempel ar 
0,08 volymandelar (med avseende pa den ursprungliga trekantprofilvolymen) av de kvistfria 
furuamnena utan fiberstOrning fran mellersta Sverige, kortare an 25 centimeter. Motsvarande 
andel for gran fran mellersta Sverige ar 0,15. Vidare ar volymandelen kvistfria amnen av furu 
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med Uingd stOrre an 200 centimeter 0,27, men endast 0,02 for gran. For samma tradslag ar det 
dock ingen tydlig skillnad i langdfordelning for de kvistfria amnena mellan de olika upptag
ningsornrAdena. Det kan kannas naturligt att anta okad volymandel kvistfria amnen med okad 
tillvaxthastighet hos triidet pA grund av okat avstAnd mellan kvistvarven. For gran tycks detta 
inte stamma, dA utbytet for frodvuxen gran fran sodra Sverige ar av samma storlek som for gran 
fran norra Sverige, tabell 6. 

Furu Hiilsingland rned fiberstarning 

1,0 
Qj 
." 
~ 0,8 

fo,6 
~ 0,4 
::I 
E 0,2 
::I 
~ 

O,O+-----~~-~-~~~~-~~ 


a 100 200 300 400 500 600 

Kvistfri iimnesliingd [em] 

Furu Nor~and med fiberstoming 

1,0 
Qj 
"C 
~ 0,8 

fo,6 
~ 0,4 
"3 
E 0,2 
::I 
~ 

100 200 300 400 500 600 

Kvistfri ilmnesliingd [em] 

Furu Smaland rned fiberstiirning 

1,0 

0,0 +---~---~-~---~ 
a 100 200 300 400 500 600 

Kvistfri iimneslilngd [em] 

Gran Hilsingland rned fiberstoming 

1,0 

0,0 +-------~--~-~-_~_~ 
a 100 200 300 400 

Kvistfri amneslangd [em] 

Gran Nor~and med fiberstorning 

1,0 

O,O+-----~----~-_-~~~ 

a 100 200 300 400 
Kvistfri amnesliingd [em] 

Gran Smaland frodvuxen med fiberslorning 

1,0 

~ 
~ 0,8 

i o,6 

,); 0,4 
!!! 

E0,2 
::I 
~ 

0,0 +--~----~---~-~ 
a 100 200 300 400 

Kvistfri amnesliingd [em] 

Gran Smaiand med fibersloming 

1,0 

0,0 +--_-_-__-_-_~-~ 
a 100 200 300 400 

Kvistfri iimnesliingd [ern] 

Figur 2. Kumulativ volymfode1ning av IroistjrUl med fiberstorningar frlm kvist. 
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Furu Hiilsingland utan fiberstiirning Gran Hiilsingland utan fiberstiiming 

1,0 1,0 

Gi 

." 
~ 0,8 

~O,6 
> 
~ 0,4 

E0,2 
::I 

><: 
0,0 -I--~-_-_~-_-__~ 

100 200 300 400 500 600 100 200 300 400° 
Kvistfri iimnesi8ngd [em] Kvistfri iimnesliingd [em] 

Furu Norrland utan fiberstiiming Gran Norrland utsn fiberstiiming 

1,0 1,0 

0,0 +---~-_~----o--~~-_----< 
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400° 

Kvistfri iimnesliingd [em] Kvistfri iimnesliingd [em] 

Furu Sm41and utan fiberstiiming Gran Sm41and frodvuxen utan fiberstorning 

1,0 

1,0;~ 0,8 
Gi 

E 
1°,8 

~Or6 fo,a 
,i; 0,4 j 0,4
<II 

:; ::I 

E 0,2 E 0,2 
::I ::I 

><: ><: 0,0 +---~---___~__~ 
o,o+-~~~~--~-~-~~~ 

100 200 300 400 500 600 100 200 300 400° ° 
Kvistfri iimneslangd [em] Kvistfri iimnesliingd [em] 

Gran Smaland utan fiberstoming 

1,0 
Gi 
." 
~ 0,8 

fo,6 
~ 0,4 

~ 0,2 
~ 

0,0 -I--~----~------~ 
100 200 300 400° 

Kvistfri iimnesliingd [em] 

Figur 3. Kumulativ volymf6delning av kvistfria utan fiberstOrningar fr!m kvist. 
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TabeIl6. Volymytbyten fOr iImnen av trekantprofiler. 

Prwgrupp Andel av total profilvolym 

Kvistfda llmnen med Amnen med frisk kvist Kvistfria amnen utan Amnen moo frisk kvist 
fiberatDrning och fibezstilrning fiberstaming ulan fiberstoming 

furn mellersla Sverige 0,90 0,90 0,85 0,85 

furu nOffaSverige 0,92 0,93 0,89 0,89 

furn lIildra Sverige 0,94 0,95 0.89 0,89 

gran mellersta Sverige 0,84 0,84 0,79 0,79 
gran noaa Sverige 0,74 0,74 0,69 0,69 

gran aildra Sverige frod" 0,74 0,74 0,69 0,69 

gran sildra Sverige 0,83 0,83 0,77 0,78 

medelfuru 0,92 0,92 0,lU 0,88 

DIede/gran 0,79 0,79 0,73 0,74 

" hod. ',frodvuxen gran rna:! ma:!eJArsrinssbrOOd slfirre lin 10 mm 

Undersokningen har genomforts med endast en dimension av trekantprofil, 120 millimeters 
sida, Dimensionen pA profilen kommer troligtvis att pAverka bade beskaffenhet och frekvens av 
kvistar i profilernas ytor. Dimensionen 80m hac har undersokts ar den stOrsta som nu sagas och 
det ar inte troligt att nAgon betydligt storre dimension kommer att sagas. Jamfort med profiler 
med 120 millimeters sida kommer mindre profiler att fA en hogre andellosa och torra kvistar. 
Detta ar en foljd av att dessa profiler kommer att sagas fram tangre fran margen, det vill saga att 
det minsta avstAndet mellan margen och profilen kommer att oka om samma stockdiameter 
anvands for de olika postningarna. Daremot kan foljden av en mindre profildimension bli att 
avstAndet mellan kvistarna okar pa grund av att det ar mindre sannolikt att en titen dimension 
sm genom ett kvistvarv, an vad det ar for en stOrre dimension. Detta mAste dock undersokas 
narmare. 

5. Slutsatser 

Trekantprofiler framstaIlda med stjamsagningsmetoden far stAende Arsringar och ar fria fran 
juvenil ved. Detta medfor att virket blir rakare, planare, far vasentligt jamnare matt och mer 
forutsagbar rorelse vid fuktvariation. Ur kvisthanseende har trekantprofil den fordelen gente
mot konventionellt sagat virke att det i profilen inte kan finnas helt dolda kvistar som i ett se
nare bearbetningsskede kommer i dagen. En kvist i en trekantprofil kommer alltid att synas pa 
nAgon av profilens tre sidor. Profilens tva radiella ytor kan dock innehAlla homkvistar som ur 
hAllfasthetssynpunkt och ur estetisk synvinkel ar oacceptabla. 

Av resultaten ovan att doma fOrefaller det uppenbart att trekantprofiler av furu och gran fran 
rotstockar utgor ett bra utgAngsmaterial fOr tillverkning av kvistrena amnen med mycket goda 
egenskaper, 80m i senare foradlingssteg antingen kan skarvas till smrre langder eller direkt an
vandas i tillverkning. 
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