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Sammanfattning 

Den starkt anisotropa karaktaren hos traets krympning och svaIlning, medfOr att virket deforme
ras olika, beroende pa var i tvarsnittet det sagas ut. Detta arbete, behandlar nagra av de fen omen 
som ligger bakom dessa deformationer och fOrsoker att pa ett enkelt satt askactliggora hur effek
ten blir pa virke som ar framtaget med nagra olika sonderdelningsmetoder. De sonderdelnings
satt som behandlas ar: genomsagning, fyrsagning och stjarnsagning och darutOver studeras 
torkningen av en icke sonderdelad trissa. De deformationer som uppstar under torkning, har 
dokumenterats genom fotografering av 20-30 millimeter langa virkesamnen, i form av en hel 
trissa eller trissor uppkapade i de olika sagmonstren. Torkningen har utforts i rumsklimat och 
nagra fOrsok att efterlikna artificiell torkning har inte gjorts. 

En helt nytt sonderdelningsfOrfarande, stjarnsagning, har studerats. Stjarnsagning ar en radial
sagningsteknik ur vilken man kan erhaIler sex planparallella och sex triangulara virkesamnen, 
samtliga med staende arsringar. Resultaten bekriiftar tidigare, ur deformationshanseende, kanda 
fOrdelar hos virke med staende arsringar, gentemot virke med liggande arsringar. Dessa fOrdelar 
ar namligen: 

• Virke med smende arsringar har en likformig krympning och svaIlning, vilket medfor att 
virkesamnet bibehaIler sin ursprungsform och kupar sig inte. 

• Virke med smende arsringar far en kontrollerbar rorelse vid fuktvariationer. 

• Virke med staende arsringar har en mindre benagenhet att fa torksprickor som en fOljd av 
krympningsanisotropin. 

Dessutom har det stjarnsagade virket en distinkt orientering av juvenil-, karn- och splintved. 
Detta medfOr den fOrdelen att den samre juvenilveden enkelt kan franskiljas fran ovrig ved och 
den mer bestandiga kamveden kan orienteras at det haIl dar pMrestningama fran till exempel 
regn ar som storst. 
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1. Bakgrund 

Att virke andrar dimension och deformeras nar det torkas ar vaIkant bland dem som arbetar med 
tr~i.. Inte lika allmant kant ar det att deformationen hos virket i hog grad beror pa var i stockens 
tvarsnitt det sagas ut I figur 1 ser man att de utsagade sektionerna deformeras olika beroende pa 
arsringarnas lage i bitarna. Att kanna till detta fenomen och fOrsta dess bakgrund ar av stor 
betydelse om man vill framstaIla funktionella traprodukter av hog kvalitet. Vid tillverkning av 
hogkvalitativa mobler har man sedan lange kant till att virke med stliende arsringar har likfor
miga fuktrorelser, varvid de negativa effektema pa dimension och form blir mycket begransade. 

Syftet med detta examensarbete har varit att visuellt pavisa hur virke deformeras, beroende pa 
arsringarnas lage i virkesstycket. Arbetet har bedrivits pa Institutionen fOr trateknologi vid KTH 
och utgor en del i FoD-programmet "Vardeaktivering", [18]. 

Figur 1. 	 Deformationer vid torkning hos olika virkesstycken beroende pa hur de varit orienteraae i stocken. 

Virkesamnet med stiiende arsringar ar streckmarkerat. 


2. Genomforande 

Som ovan namns var syftet med detta examensarbete att visuellt askadliggora de deformationer 
som uppstlir hos virke nar det torkas. Den vag som har har valts fOr att pavisa fenomenet var att 
ta fram fotografier av torkningsfOrloppet fOr olika sagfall. Detta har genomfOrts fOr fyra olika 
fall: hel trissa, fyrsagning, genomsagning och stjamsagning. 

2.1 Framtagning och hantering av provmaterialet 

Provmaterialet utgjordes av delar fran tva tallar, vars ursprungliga vaxtplats lag i Soderhamn. 
Det fOrsta tradet faIl des och kapades upp i enmeterslangder i december 1991. De tre bitama 
narmast roten, provmaterialet, andfOrseglades med akrylatfarg, paketerades i plast och fOrvarades 
utomhus i tva veckor innan de fraktades till Stockholm. Da:refter kapades stamdelarna upp i ca 
fern centimeter tjocka trissor. Trissorna marktes med avseende pa lage i stammen samt kvist
struktur och paketerades anyo in i plast Den fortsatta fOrvaringen skedde i frys vid cirka minus 
20DC, fOr att fOrhindra uttorkning. 
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Det andra tradet faIldes i april 1992. Till skillnad mot det foregaende tradet kapades detta med 
motorsag till trissor, direkt efter fallningen. Endast de tva metrarna narmast roten togs ut som 
provmaterial. Trissoma paketerades sedan i plast, marktes upp och fOrvarades utomhus i tre 
veckor innan de fraktades till institutionen fOr fOrvaring i frys. I tabell I aterfinns nagra fysika
liska data for provmaterialet. En mer detaljerad redogorelse ges i bilaga 1. Innan sagmonstret 
sagades ur trissoma och nar de fortfarande var frysta slipades de i en bandslipmaskin. Den sid a 
som skulle fotograferas finslipades och den andra sidan grovslipades sa att en god anlaggnings
yta erholls. Postningen for fyrsagningen och genomsagningen valdes i enlighet med praktisk 
sagverkshandbok, [7], och ritades upp med blyerts pa den frysta trissan. For stjamsagningen 
valdes en postning som motsvarade en bradamnestjocklek i torkat tillstAnd pa 32 millimeter. 
Damast sagades bitarna ur trissan med bandsag och kantema slipades jamna. For att undvika 
sprickbildning pa de utsagade bitarna blev de direkt efter uppsagningen lagda i vatten. 
En rad ovantade sv!righeter uppstod med provmaterialet under hanteringen. Det trad som falldes 
sist hade redan vid fallningen en centimeterlang margspricka langs hela stammen. Sprickan var 
troligen eU resultat av stora vaxtspanningar i de inre delarna av stammen. Vidare visade det sig 
aU uppkapningen av de meterl!nga stockarna till trissor, som utfordes i bandsag, var svarstyrd. 
Trissoma ville gama bli sneda och tjockleken varierade markant. Detta var anledningen till aU 
den andra omgangen trissor kapades med motorsag, vilket inte gay eU samre resultat an med 
bandsag. Dessutom var det en betydligt mer llittarbetad metod. Da trissoma val var uppkapade 
var det viktigt aU snabbt fa dem inslagna i plast eller vattenbegjutna, for aU undvika torksprickor 
i kaman. Kaman hade en fuktkvot omkring 30 %, det vill saga valdigt nara fibermattnads
punkten, vilket ledde till att det inte drojde mer an en halvtimme innan det med blotta ogat gick 
att se sprickor. Nagon tendens till all provmaterialet skulle frystorka under fOrvaringen kunde 
inte iakttagas. 

Beteckning Fuktkvot Densitet 
splint kama 

FX9101 140 30 407 


FX9201 103 31 538 


Tabelll. Medelvardenf(jr densitet, (kg/."r), ochjuktkvot,(%), hos provmaterialet. 

2.2 Fotograferingen. 

Fotograferingen utfordes parallellt i tva skilda kamerauppstallningar, figur 2. Kameroma som 
anvandes var bada av market Canon, typbeteckningar T70 och A V-I. 170 kameran var utrustad 
med elektronisk fjarrkontroll samt motordriven filmframmatning vilket gjorde det mojligt att helt 
automatisera fotograferingen. Kameran styrdes av ett programmerbart elektroniskt tidsrela och 
belysningen aven timer fOr. Nagon lamplig teknik for att automatisera den andra kameran fanns 
inte, sa den fick hanteras manuellt. Den automatiserade utrustningen var installd sa all bilder togs 
var fjarde timme och den manuella bildtagningen blev naturligt nog mer slumpmassig. Genom
gaende har konstljusfilm, Kodak ektachrome 160T, fOr fargdiapositiv anvants. 
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a) 	 b) 

Figur 2. 	 KamerauppsttJllning vidjotograjeringen: 

a) automatiskjotograjering 

b) manuel!jotografering. 


Trissans uppliiggning under bildtagningen skilde sig fran uppliiggningen av sagmonstren. Syftet 
med torkningen av trissan var att askiidliggora krympningsanisotropin samt fuktfOrdelningen i 
tvarsnitte1. Trissan blev lagd pa tva ribbor sa att den kom cirka tva centimeter over underlage1. 
Detta for att fa en mer likformig torkning pa trissans over- och undersida sa att den ej kupade sig. 
For sagmonstren var det de olika triibitamas deformationer under torkningen man onskade 
pavisa. Sprickbildning skulle undvikas i hogsta mojliga man och av den anledningen 
iindfOrseglades bitama med hjiilp av tva glasskivor. Glaset forhindrade mycket effektivt 
uttorkningen genom triibitamas iindytor och fOrliingde nedtorkningstiden sa mycket att en jiimn 
uttorkning erholls. For att underliitta uppliiggningen av stjiimsagningsmonstret anviindes en 
fixtur i vilken de utsagade bitama blev inlagda. Fixturen lyftes sedan bort och den ovre glas
skivan blev lagd pa plats. I tabell 2 ges en sammanstiillning over de olika sagmonstrens torktid 
och slutliga medelfuktkvo1. For en mer detaljerad beskrivning hiinvisas till bilaga 2 och 3. All 
torkning och fotografering utfordes i normalt rumsklimat. Temperaturen i rummet varierade 
mellan 18 och 25°C, den relativa luftfuktigheten mellan 18 och 30 % sett over hela den period 
fotograferingen pagick, se bilaga 3 for mer specficerade data. Glaset bromsade effektivt upp 
uttorkningen av bitama men det blev istii1let problem med kondens pa insidan av glaset. Proble
met var mycket besvarande under de fOrsta dagama av torkningen da fuktavgangen fran bitama 
var som stors1. For att fOrsoka fOrhindra att kondens bildades pa insidan av glaset, fick en flakt 
cirkulera luften meUan glasskivoma. Metoden fungerade bra fOr fyrsagning och genomsagning 
men det var svart att fa nagon cirkulation vid stjamsagningsfallet, pa grund av monstrets speci
ella karaktiir. Glaset forosakade ocksa reflexer fran belysningen. Dessa fick man se till att de 
hamnade utanfor bildomradet. Det skall poiingteras att inte nagra forsok har gjorts for att efter
likna de torkmetoder som idag anviinds vid sagverken. 

2.3 Dimensions-, densitets- och fuktkvotsbestiimning pi provrnaterialet. 

For att bestiimma krympningen hos provbitama, har dimensionernerna fore och efter torkning 
bestiimts. For de genomsagade och fyrsagade bitama har dessutom ett matt pa kupningen tagits 
fram. For de stjiirnsagade triangelprofilema gjordes ocksa ett fOrsok till att med vinkelmat
mikroskop bestiimma vinkeliindringama hos triangelprofilernas spetsar. Det visade sig dock att 
var- och sommarvedens olikartade krympning medfOrde en vagig yta, som gjorde det svart att 
finn a en naturlig referens for matningama. Detta medfOrde att spridningen hos matresultaten blev 
alIt for stor och resultatet blev oanviindbart. Slutfuktkvot och densitet har dessutom bestiimts for 
provbitarna. For en narmare beskrivning av matmetoder hiinvisas till bilaga 2. 
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Sagmonster Total torktid Medelfuktkvot 
{timmar} {%} 

Trissa 42 
Genomsagning 344 11 
Fyrsagning 383 9 
Stjamsagning 174 10 

Tabe1l2. 	 Total torktid och slutlig fuktkvot for de olika sdgmtinstren. 

Enar matningarna har utfOrts pa ett provmaterial som ej ar allt fOr omfattande kan inte fOr stora 
slutsatser dras av resultaten. A v den anledningen ges har endast en presentation av tendenser som 
kan iakttagas. Samtliga matresultat redovisas i bilaga loch 2. Torrdensiteten hos provmaterialet 
varierade mellan 404 och 546 kglm3 vilket ar normala varden fOr fum. Det kan dock papekas att 
ett av traden som anvandes som provmaterial, var mycket frodvuxet. Densiteten hos veden 
narmast margen ar nagot lagre an fOr ovrig ved, vilket sannolikt beror pa den juvenila vedens 
egenskaper. En tydlig densitetsokning pa omkring 30 %, sker fran margen och ut mot stammens 
periferi. 

Pa de stjlirnsagade virkesamnena kunde den radiella och tangentiella krympningen enkelt be
stlimmas genom att mata amnenas dimensioner, se figur 3. Det visade sig att den tangentiella 
krympningen var lite mer an dubbelt sa stor som den radiella och forhaIlandet mellan 
krympningen i de tva riktningarna var 2,6 ggr. Detta resultat ar lite hogre an vad som ar normalt 
fOr fum, dar forhillandet tangentiell till radiell krympning vid samma fuktkvot brukar ligga strax 
under tva, se bland annat [17] och [24]. Ett fOrsok att med hjalp av skjutmatt bestamma den 
longitudinella krympningen har genomfOrts. Pa dessa mycket korta provbitar blev langfOr
andringen dock sa liten att matmetodens upplOsning inte rackte till fOr ge anvandbara matresul
tat. For genomsagningen och fyrsagningen ser man att krympningen i allmanhet ar stOrre pa den 
flatsida som ar mot splinten och att krympningsskillnaden mellan marg- och splintsida minskar 
ju langre fran margen virkesstycket sagas ut. Hos de stjamsagade bitarna finns det normalt ingen 
skillnad mellan flatsidomas krympning och darmed inte nagon tendens till kupning. Dock maste 
man komma ihag att olika fuktkvot pa tva motstaende flatsidor kan fororsaka kupning, vilket inte 
har nagot med krympningsanisotropin att gora. 

T 

RR 

T 	 T 

Figur 3. 	 For stjtLrnsagade timnen kan den radiella och tangentiella krympningen besttLmmas genom att mata 
virkestLmnenas dimensioner. Beteckningarna ifiguren tLr enligtf6ljande: 
R sida med radiell krympning. 
T sida med tangentiell krympning. 
H triangelprofilemas "hOjd". 
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3. Deformationer orsakade av traets krympning 

Har ges en beskrivning av de defonnationsfenomen som uppstar hos tra da dess fuktk:vot sjunker 
under fibennattnadspunkten. Bakgrund och orsak till deformationema tas upp samt hur effekten 
blir pa de tre sonderdelningsmonstren: genomsagning, fyrsagning och stjamsagning. Som grund 
fOr framstli1lningen anvands de fotografier som har tagits fram. Slutligen ges en kort redogorelse 
fOr juvenilvedens egenskaper. 

3.1 Tra ar ett anisotropt material. 

Anisotropi innebar att traets egenskaper ar olika i olika riktningar. Detta lir i viss man fallet med 
manga material, men fOr tra ar det slirskilt utpraglat och egenskapema kan i olika riktningar ofta 
variera kraftigt. Stora skillnader har man till exempel betrliffande hallfastheten, den vid belast
ning intradande deformationen, svli1lningen och krympningen samt fukttransporten i traet. Den 
formandring som ofta uppstar hos virke da det torkas, har till stor del sitt ursprung i krympning
sanisotropin. Med traets krympning avses den volymminskning som sker da cellvaggama dras 
samman, nlir det bundna vattnet avges. Det sker da fuktkvoten sjunker under fibermattnads
punkten. I longitudinell riktning lir krympningen obetydlig, endast nagon tiondels procent, men i 
juvenilved och reaktionsved kan den dock bli avsevlirt stOrre. Den stOrsta krympningen sker 
tangentiellt och lir i allmlinhet 1,5 - 2 ganger stOrre an i radiell riktning. Med detta tal brukar 
man ange "krympningsanisotropin" fOr traslaget i fraga. Hur mycket traet krymper beror pa till 
vilken fuktk:vot det torkas. Krympningen ar i stort sett proportionell mot den borttorkade mang
den bundet vatten, figur 4. 

Krympning % It 
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Volymkrympning 

Tangentiell krympning 

~- Radiell krympning 

Longitudinell krympning 

o 5 10 15 20 25 30 % 

Fuktkvoten 

Figur4. Relationen mellan krympning ochfuktkvot hosfuruvirke. 
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For bland annat furu och gran okar krympningen i radiell och tangentiell riktning med okande 
densitet. Daremot minskar krympningen i longitudinell riktning med okande densitet. Det har 
pavisats, [10], att splintveden krymper mer an vad karnveden gor. Det galler, aven om man tar 
hansyn till karnvedens hogre halt av extraktivamnen och gor en motsvarande justering av 
densiteten. En mojIig orsak till olikheten i krympning skulle kunna vara den storre krokningen 
av arsringama in mot margen och den darav, jamfOrt med splintveden, olikartade cellfogningen. 
Inom vaIje arsring finns ocksa en skillnad i krympningen. Varveden har en mer utpraglad 
krympningsanisotropi an sommarveden, vilken krymper och svaller ungefar lika mycket i tang
entiell och radiell riktning. Sommarveden krymper och svaller mer an varveden, pa grund av den 
hogre densiteten, och varved som ligger mellan sommarvedszoner tvingas darfor att i den tang
entiella riktningen krympa mer an vad den skulle gora i fritt tillstand. Darav uppstar 
krympspanningar mellan de olika vedzonema, vilka paverkar hela virkesbitens tangentiella 
krympning. I den radiella riktningen ligger de olika zonerna i serie med varandra och inverkar 
saledes inte pa varandras krympningsrorelser. Lumens volymandring vid torkning ar olika hos 
var- och sommarved. Cellhalrummen i varveden minskar i stodek vid torkning medan de dare
mot okar i sommarveden. Detta kan tyda pa att sommarveden har en nagot st6rre kapacitet att 
binda vatten an vad varveden har, [IIJ. En orsak till krympningsanisotropin som brukar namnas, 
ar margstrruarnas hindrande inverkan pa dimensionsfOrandringar. Nagon sadan inverkan har inte 
kunnat registreras hos furu och gran, [II], utan den troligaste orsaken ar vaxelverkan meUan var
och sommarveden samt varvedens utpraglade krympningsanisotropi. 

3.2 	 Tra ar ett hygroskopiskt material. 

Att traet ar hygroskopiskt innebar att det tillsammans med vatten bildar ett system, dar mangden 
vatten bestams av de yttre forhrulandena, det vill saga luftens temperatur och fuktighet. Varje 
trastycke stravar efter att fa en fuktkvot som ar i jamvikt med de yttre fOrhrulandena. Denna 
fuktkvot ligger nagonstans meUan noll procent och den sa kallade fibermattnadspunkten, vilken 
ar den ovre fuktkvotsgrans till vilken ceHvaggen kan uppta vatten. Fibermattnadspunkten ar vid 
rumstemperatur ungefar 30 procent och minskar med ungefar 1 fuktkvotsprocent per tio graders 
temperaturstegring. Jamviktfuktkvoten beror bland annat pa traslag, extraktivamneshalt och 
uppvisar hystereseffekt vid andrad fuktkvot. Vid en fuktkvot over fibermattnadspunkten ar 
cellvaggama mattade med vatten och overskottsvattnet fyller ut lumen. Detta vatten brukar 
benamnas fritt vatten eller kapillarvatten till skillnad mot det i cellvaggen bundna vattnet som 
benamnes fibervatten eHer bundet vatten. Over fibermattnadspunkten kravs det alll~a direkt 
tillforsel av vatten for att traet yttedigare skall oka sin fuktighet. Vid torkning sker en avdunst
ning av vatten fran traets yta och den fukt som finns i vedens inre maste passera frfm cell till cell, 
tills den nar ytan och avgar tillluften. Vattenmolekylema ror sig i traet pa tva satt, dels som 
bundet vatten genom cellvaggarna, (migration), dels som vattenanga genom hruigheter i och 
mellan celler via poroppningar, margstrruar etcetera. For att overhuvudtaget nagon rorelse av 
vatten skall uppsta i veden, maste det finn as differens meUan fuktigheten eller temperaturen i tva 
punkter. Det ar huvudsakligen tva krafter som medverkar till transporten av vatten ur traet: 

1. 	 Kapillarkrafter i kombination med fOrangning av fritt vatten fran virkesytan. 

2. 	 Diffusion genom angtrycksskillnad eUer fuktkvotsskillnad, vilket innebar koncentrations
skillnader. 
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Den fukttransport som sker da traet torkas kan schematiskt delas upp i tre delar, [13]. 

L 	 Sa lange som vatten tillfOrs virkesytan genom kapillartransport, ar avdunstningen konstant 
och virkesytan fuktig. Vid en viss tidpunkt har traets ytskikt kommit ned till den sa 
kallade kritiska fuktkvoten, det vill saga da vattnet i de yttre cellerna inte langre bildar ett 
sammanhangande vatskesystem. 

2. 	 Det brutna vatskesystemet fOrflyttar sig som en front in i traet. Vattentransporten sker som 
en kombination av kapillaruansport, angdiffusion och diffusion av bundet vatten, tills 
aven kapillmransporten i traets mitt fOrsvinner. 

3. 	 Fukttransporten sker mot slutet av torkningen endast genom angdiffusion och diffusion av 
bundet vatten. 

Over fibermattnadspunkten torkar traet ungefar lika fort i radiell och tangentiell riktning. I den 
longitudinella riktningen torkar furu- och granvirke 1 - 1,5 ganger snabbare an i radiell riktning. 
Under fibermattnadspunkten ror sig fukten en till tva ganger snabbare i virkets radiella riktning 
an i dess tangentiella pa grund av margstrwarna, och i den longitudinella riktningen 5 - 25 
ganger fortare. Hos furu ar torkningshastigheten i tangentiell riktning ungefar lika i karn- och 
splintveden. I radiell riktning ar daremot hastigheten cirka 30 procent hogre i splintveden an i 
karnveden. En konsekvens av den riktningsberoende torkningshastigheten ar att det vid vanlig 
sagverkstorkning tar 10 - 20 procent langre tid att torka furuvirke med staende arsringar an virke 
med liggande arsringar. Vid hogtemperaturtorkning blir torktiden ungefar 40 procent langre fOr 
virke med staende arsringar, [13]. 

3.3 	 Spanmngar som uppkommer vid krympning. 

I ytskiktet hos ett torkande virkesstycke avgar fukt till omgivningen samtidigt som ny fukt 
tillstrommar inifran. Om traets motstand mot fuktvandringen ar stort, sker avdunstningen fran 
ytan snabbare an vad tillfOrseln av fukt fran traets inre delar kan ske. Ytskiktet kommer da att 
torka ut snabbare an de delar som befmner sig innanfOr. Det blir en inifran och mot ytan mins
kande fuktkvot i virket. Exempel pa fuktkvotens variation i ett virkestvarsnitt illustreras med 
hjaIp av nivakurvor i figur 5. Fuktkvoten ar lagst i ytan och hogst i virkesstyckets centrum. 
Den stOrsta spanningen uppstar langs med en arsring nara virkesytan, dar fuktkvoten ar som 
lagst. Hur stor fuktkvotsgradienten bIir, beror pa den omkringliggande luftens temperatur, 
fuktighet och hastighet i fOrhallande till ifragavarande traslags motstand mot fuktrorelser. I den 
del av virkesstycket som understiger fibermattnadspunkten, krymper traet och bildar liksom ett 
skal kring de inre delarna. I ytskiktet uppsmr da dragspanningar och i det inre omradet tryck
spanningar. Blir dessa spanningar fOr hoga uppstar sprickor i ytan. 

Figur 5. Fuktfordelningen i ett virkestvarsnitt vid en viss tidpunkt av torkningsprocessen. 
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Dragspanning 

Fuktkvot 

100% 

Figur6. 	 Torkningsspanningar ochfuktkvoter vid sex olika tidpunkter under torkning avek. Den irifallda 

figuren visar hur provskivorna sdgades tilliameller. 


En amerikansk undersokning om torkspwmingar i ek, [13], askadliggor mycket bra hur span
ningar uppkommer under torkningen och det kan principiellt galla aven fOr andra traslag. Ur en 
50 millimeter tjock ekplanka sagades skivor ut vinkelratt mot fibrerna, vid olika skeden under 
torkningen. Skivorna dimensionsmattes och sagades i sin tur upp i lameller, vars langd besmm
des. Pa grund av spanningar andrade lamellerna sin langd efter det att de sagats upp och bero
ende pa om de var utsatta fOr drag eller tryckspanningar, blev de kortare eller langre. Denna 
langdandring fick utgora ett matt pa de inneboende spanningarna. I figur 6 ar dessa spanningar, 
samt motsvarande fuktkvoter, representerade som staplar fOr de olika lamellerna. Da torkningen 
paborjas har hela virkesstycket en fuktkvot som ligger over fibermattnadspunkten. Efter en tids 
torkning har ytskiktet borjat krympa och det uppstar dragspanningar dan samt tryckspanningar i 
virkets inre delar, (figur 6 a). Allteftersom krympningen sker langre in i virkesbiten minskar 
styrkan pa dragspanningarna, samtidigt som de upptrader alIt langre in. Tryckspanningarna okar 
ytterligare pa grund av den okande krympningen, (figur 6 b). Tryckspanningarna i virkets mitt 
fortsatter att oka eftersom fuktkvoten annu inte har kommit under fibermattnadspunkten. Hiill
fastheten hos det rna traet i mitten ar lagre an for det ovriga mer nedtorkade traet och risken fOr 
cellkollaps ar nu stor, (figur 6 c). Efter en ytterligare tids torkning overgar ytskiktets drag
spanningar till tryckspanningar, vilket tyder pa att denna del har plasticerats pa grund av att 
krympningen har motverkats, (figur 6 d). Fuktkvoten i de inre delarna botjar sjunka under fiber
mattnadspunkten och darmed minskar tryckspanningarna samtidigt som de okar i ytskiktet. I det 
inre skiktet uppstiir slutligen dragspanningar da det krympt tillrackligt mycket i fOrhallande till 
det plasticiterade ytskiktet, (figur 6 e). Efter torkningen far man ett kvarstaende spanning still
stand, som till exempel fOrorsakar inre sprickor eller krokning a v virket om det sagas upp till en 
smackrare dimension. Detta tillstiind brukar benamnas ythardhet, (figur 6 D. De spanningar som 
uppstar under torkning kan utjamnas antingen genom yttre formandringar, till exempel sprickor, 
eHer inre formfOrandringar, flytning hos traet. Yttre formandringar medfOr kvalitetsforsamring 
av virket. 
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Trissa - deformationer i tviirsnittet vid torkning. 

Hur kommer de ovan beskrivna egenskapema att ta sig uttryck da ett stocktvarsnitt, i form av en 
hel trissa, torkas fran riht tillstand till en fuktkvot langt under fibermattnadspunkten. I figur 7 a 
visas en sadan trissa fran en nyfalld fura. Man ser tydIigt den slora skillnaden i fuktkvot mellan 
kama och splint, i form av ett ljusare och ett morkare vedparti. Hos denna trissa var fuktkvoten i 
kamveden omkring 30 procent och i splinten omkring 100 pro cent. I det vaxande tradet fOre
kommer det ocksa vaxtspanningar som kan resultera i sprickor i stammen da tradet avverkas. 
Dessa spanningar varierar i storIek och fordelning mellan trad och tradslag, men ar ej sa patag
liga hos vara nordiska tradslag, [19]. 

Nar trissan boIjar torka och fuktkvoten i hela tvarsnittet minskar, sa kommer den under fiber
mattnadspunkten fOrst i kamveden. Kamveden boIjar da krympa. Pa grund av att den tangentiella 
krympningen ar omkring dubbeIt sa stor som den radielIa, uppstar det radiella sprickor som utgar 
fran margen, (figur 7 b). Dessa sprickor gar ofta snett i ett utsagat virkesstyckes langdriktning. 
Detta beror pa att fibrema kring margen at kortare an ovriga fibrer och starkt vansterlutande, sa 
kallad juvenil ved. Den juvenila veden har ocksa en stOrre langdkrympning an normal ved, vilket 
ofta leder till flatboj hos virke med stor andel sad an ved. Forutom de spanningar som uppstar i 
kamveden pa grund av krympningsanisotropin, uppstar det skjuvspanningar i gransskiktet mellan 
krympande karnved och icke krympande splintved. Dessa spanningar kan fororsaka en perma
nent fOrsvagning i omradet och okar risken fOr sprickor i tangentiell riktning. Som tidigare 
niimnts uppkommer det aven spanningar mellan var och sommarveden, vilka kan Vara en av 
orsakema till ringsprickor i varveden. 

Vid ytterIigare torkning kommer ocksa splintveden under fibermattnadspunkten och krymp
ningen kan boIja i detta omrade. Sprickbildningen fortsatter nu anda tills att en spricka uppstar 
fran margen och ut till stockens yta, (figur 7 c). I figuren 7 syns tydIigt att en omfordelning av 
spanningarna i tvarsnittet har skett. Nya sprickor har uppstatt och vissa av dem som uppkom i 
borjan av torkningen har gatt igen. Att sprickorna inte Hingre syns betyder dock inte att skadan i 
materialet har fOrsvunnit, utan den haIlfasthetsnedsattning som erholls i och med att sprickan 
uppstod, kvarsw. 

Da trissan har natt en fuktkvot som ar i jiimnvikt med vart inomhusklimat, det vill saga under 10 
procent, sa har torkspanningarna resulterat i ett antal slOrre sprickor, (figur 7 d). Kring margen 
dar arsringskrokningen ar som slOrst och dar ocksa krympningsanisotropin blir som mest mark
bar, har dessutom ett antal mindre sprickor uppstatt. 
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Figur 7. 	 Tvdrsnittfran enjururotstock somfatt torkafran ratt tillstdnd till enjuktkvot vid cirka tio procent. 
a) Nyavverkat trtid,juktkvoten Over jibermdttnadspunkten i bdde kdma och splint. 
b) Kdmveden har natt enjuktkvot under jibermdttnadspunkten och har borjat krympa. 
c) Splintveden har nu ocksa borjat krympa och en spricka fran mdrg till ytan har uppstatt. 
d) Hela trissan har natt enjuktkvot pa omkring tio procent. 
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3.5 Genomsagning och fyrsagning - deformationer i tvarsnittet vid torkning. 

Da virke sagas fram med de postningar som normalt anvands vid sagverken, blir deformatio
nema ej sa drastiska som fOr trissan. Genomsagning och fyrsagning ar tva mycket snarlika 
sonderdelningssatt och deformationema blir av samma karaktar. Av den anledningen beskrivs 
deformationsfenomenen parallellt for bada sagmonstren. I figurema 8 a och 9 a ser vi de genom
sagade och fyrsagade virkesstyckena, upplagda direkt efter sonderdelningen. Bade kaman och 
splinten har en fuktkvot som ligger over fibermattnadspunkten. Ingen krympning har skett och 
samtliga bitar ar planparallella. Lagg marke till hur vissa virkesstycken inneh3.ller bade kamved, 
ljusare partier, och splintved, morkare partier. Pa centrumutbytena gar dessutom kamveden anda 
ut till splintsidan. 

Efter en tids torkning sjunker fuktkvoten under fibermattnadspunkten hos vissa bitar och 
krympningen borjar. Detta sker forst hos sidobradema pa grund av att de har klenare dimensio
ner, (figur 8 b och 9 b). Den karakteristiska kupningen, som beror pa att krympningen ar olika pa 
virkets splint och margsida, syns nu tydligt pa dessa bitar. Krympningen har ocksa borjat i 
kamveden pa centrumutbytet, vilket kan vara svm att se pa bildema. loch med att kaman bar 
borjat krympa, men splintveden runt omkring har ofOrandrad volym, far man skjuvning i grans
omradet mellan kama och splint, som kan leda till en permanent fOrsvagning av materialet, till 
exempel ringsprickor. Dragspanningar borjar att byggas upp i ytskiktet pa bitarna och tryck
spanningar i de inre delarna. Dessa spanningar har sitt ursprung i den fuktgradient som byggs 
upp ocb som har beskrivits tidigare. 

Forutom de fuktberoende spanningama uppstar det spanningar pa grund av krympningsanisotro
pin, vilket leder till kupningen bos virket. Anisotropin blir mer pataglig ju narmare margen ett 
virkesstycke sagas ut, det vill saga att centrumutbytet kupar sig mer an vad sidobradema gor, 
figur (8 c, 9 c, och 9 d). En ojamn densitetsfOrdelning bidrar ocksa till kupigheten pa grund av 
att tra med hog densitet krymper mer an tra med lag densitet. I bilaga 1 aterfinns densitets
fOrdelningen i tvarsnittet fOr provmaterialet. Lag densitet kan ocksa vara ett tecken pa hog 
varvedsandel, vilket kan leda till stor kupning, enar varveden bar betydligt storre anisotropi an 
sommarveden. Formen pa kupningen blir lite olika mellan sidobradema och det centrumutbyte 
som ar sagat sa att ena flatsidan ligger langs margen. Sidobradema har en konvex margsida och 
en konkav splintsida. Centrumvirkets splintsida blir konkav, men dess margsida blir vinkelbojd i 
margen med tva plana ytor och dessutom varierar dess tjocklek fran margen och ut mot kanterna. 
Den stOrre krympningsanisotropin samt innehallet av bade kam- och splintved hos de virkes
stycken som sagas ut kring margen, leder till att man nastan alltid far en spricka ungefar mitt pa 
splintsidan. Dessutom utsatts detta virke for en olikformad langdkrympning pa grund av den 
juvenila veden. Kupningen kan visserligen minskas genom att virket ligger under press vid 
torkningen, men den urspungliga orsaken till kupningen kvarstar ocb det blir istallet hogre 
spanningar i virket och darav okad sprickbildning. I praktiken har det ocksa visat sig, att virke 
som efter torkning och konditionering ar rak och plant, nar det utsatts for ett flertal cykler av 
uppfuktning ocb uttorkning utan att vara mekaniskt inspant, kan bli bade krokigt och kupigt. 
Fenomenet tros vara en fmjd av mekanosorptionens effekter. 
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Ba) 

Bb) 

Be) 

FigurB. Defonnationer vid torkning, hos virkes{J;mnenfrdn genomsagning. 
a) Nysagat, rdtt tillstand med planparalleUa sidor hos aUa virkesamnen. 
b) Kamveden oeh sidobraderna har natt enfuktkYot under jibermtlttnadspunkten, vilket me4{or 

att krympning oeh kupning har biJrjat att synas tydligt. 
e) Slutlig kupning med synliga splintspriekor pa eentrumutbytet, dr1 virket ar fardigtorkat. 
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9a) 	 9b) 

9c) 	 9d) 

Gigur 9. 	 Dejormationer viii torkning, hos vir/cestlmnen franfyrsagning. 
a) Nysdgat, rdtt tillstdnd med planparallella sidor hos alla vir/cestlmnen. 
b) Ktlrnveden och sidobraderna har b6rjat krympa och kupningen b6rjar bli tydlig. 
c) Fuktkvoten under jibermattnadspunktenjor samtliga virkesstycken. 
d) Ftlrdigtorkat virke med tydlig kupning samt splintsprickor pd centrumutbytet. 
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3.6 Stjiirnsagning - deformationer i tvarsnittet vid torkning. 

Som vi sett, paverkar den anisotropa krympningen de tre viktiga krav som brukar staIlas pa de 
egenskaper hos det virke som vi idag anvander. Dessa krav ar namligen; god noggrannhet i mau 
oeh geometri, spriekfriU material oeh en kontrollerad rorelse hos traet vid fuktvariationer. Ge
nom att saga ut virkesstyeken radiellt ur stoeken far man eU virke som har starkt forbattrade 
egenskaper pa dessa punkter. Det virke som erhaIls far staende Arsringar, vilket for ett rektangu
lart amne innebar att tva av dess sidor ar rent tangentiella oeh tva rent radiella. I figur 10 aterges 
ett sonderdelningsmonster, stjamsagning, dar man far ut sex rektangulara oeh sex triangulara 
virkesamnen. samtliga med staende Arsringar. Sonderdelningsmonstret ger forutom ett hog
kvalitativt virke oeksa ett hogt totalt volymsutbyte, fulda upp mot 75 proeent beraknat pa topp
eylindervolymen, [23]. 

Virke med staende arsringar har en rad fordelar framfor konventionellt sagat virke. Bland annat 
ar den radiel1t utsagade ytan hiirdare an vad de del vis tangentiella ytorna ar. Det radiellt sagade 
virket oeh framfOr alit det stjamsagade, far dessutom en preciserad oeh vaIkontrollerad oriente
ring av juvenil-, kam- oeh splintveden, (se figur 10). Det ger de fOrdelama att den samre juvenila 
veden enkelt kan franskiljas fran ovrig ved oeh att den mer bestandiga kamveden kan, i till 
exempel fOnster, vandas utat, dar pAfrestningama ar som stors1. Arsringslaget i virkesbitama blir 
orienterade sa att krympningen blir likformig, det vill saga aU virket bibehaIler den form som det 
far vid sonderdelningen. Givetvis blir dimensionerna mindre pa grund av krympningen, men den 
karakteristiska kupningen uteblir oeh man erhaIIer ett rakare oeh planare virke. Enar virkes
sidomas krympning ar rent radiell eller rent tangentiell blir dimensionsfOrandringama vid 
torkningen enkla aU fOrutsaga oeh spridningen hos fardigmatten blir mindre. De inre spanning
ama som uppstiir pa grund av att krympningen ar olikformad uteblir oeh risken fOr torknings
spriekor blir minimal. 

Fordelama med staende Arsringar blir myeket tydliga da vi betraktar virkesstyeken fran stjam
sagningen under torkning. I figur 10 a ser vi bitama upplagda direkt efter sonderdelningen, alltsa 
virket ar i ratt tillstand. Stor del av den juvenila veden ar borttagen. Da torkningen paborjas 
kommer forst kamveden under fibermattnadspunkten oeh botjar krympa. Det blir da en mindre 
avsmalning av amnenas bredd in mot margen, (figur10 b). Denna avsmalning utjamnas doek 
senare da aven splintveden botjar krympa. Spanningama pa grund av fuktkvotsgradienten oeh pa 
grund av skillnaden meUan krympande kamved oeh ieke krympande splintved uppstAr aven vid 
denna sonderdelningsmetod. De stora spanningar som upptradde vid torkning av virke fran 
genomsagning oeh fyrsagning som en fOljd av anisotropin oeh vilka ledde till kupningen, upp
kommer inte vid stjamsagning. Detta beror pa au alIa snittytor ligger i nagon av tradets huvud
riktningar. Vid of6rsiktig torkning kan stora dragspanrungar uppsta pa den tangentieUa ytan hos 
triangelprofilema. Detta kan leda till spriekblldning, men bor inte vara nagot problem om ett val 
anpassat torkprogram anvands. 

Vid fortsatt torkning upptrader ingen egentlig fOrandring i virkesamnenas grundform, (figur 10 
e). Det som hander ar aU rektangelprofilemas tjoeklek krymper ungefar dub belt sa myeket som 
dess bredd, proeentuellt sett. Den vinkel hos triangelproftlema som har sin spets riktad mot 
margen minskar oeksa nagot oeh den tangentiella ytan blir en aning konkav. Da virket fran 
stjamsagningen har torkats till mobeltorrt syns alltsa ingen storre fOrandring hos dess tvarsniU, 
(figur 10 d). 
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lOa) lOb) 

10c) 10 d) 

Figur 10. Defonnationer vid torkning, hos virkestlmnenfrtin stjtlrnsligningen. 
a) Rektangel- och triangelprofiler vid r!itt tillstand 
b) Ktlrnveden har btJrjat krympa. 
c) Splintveden har btJrjat krympa. 
d) Det ftlrdigtorkade virket har inte fan nagon sttJrre ftJrtlndring frlin ursprungsjormen. 
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3.7 Allman beskrivning av den juvenila veden 

Ibland delar man in tradets livscykel i perioder och talar om ungdoms-, vuxen- och aIdrings
period. Dessa perioder karakteriseras av att veden har olika egenskaper i respektive omrade. De 
5-20 arsringarna narmast margen brukar man benamnajuvenil- eller ungdomsved, [9]. Detta 
innebar inte att det endast ar unga trad som bildar juvenil ved. Den juvenila veden bildas fran ett 
"omoget" kambium i motsats till den mogna veden, som bildas fran ett "moget" kambium. Enar 
tradets topp al1tid har ett omoget kambium, bildas den juvenila veden dar, oberoende av tradets 
aIder. Den mogna och juvenila veden bildas alltsa samtidigt. Hos ett mycket gammalt trad kom
mer den yttersta arsringen att ligga i tradets overrnogna omrade i stammens nedre del, medan 
samma arsring mitt pa stammen tillhor den mogna perioden och i stammens oversta del den 
omogna perioden. 

Den juvenila veden fOrekommer i bade lOv- och barrtrad men ar betydligt mer pataglig hos 
barrtraden. Speciellt hos tallarter kan juvenilveden skilja sig sa mycket fran den mogna veden, 
att det tycks vara tva olika tradslag. Det ar ocksa vasentligt att komma ihag, att en betydlig 
skillnad kan fOrekomma mellan samma fysikaliska egenskaper hos skilda tradslag. 

Den juvenila veden bildar approximativt en cylinder kring margen som stracker sig fran tdidets 
rot till dess topp, (figur II). Gransen mellan tradets ungdoms- och vuxenperiod ar inte knivskarp, 
utan stracker sig over ett flertal ar. Som ett matt pa om man har juvenil ved anvands vanligen 
densiteten, trakeidlangden eller mikrofibrillvinkeln i cellvaggens S2 skikt. Vardena pa dessa 
parametrar forandras mycket snabbt fran margen och radiellt utat i juvenilveden fOr att i den 
mogna veden anta en mer konstant niva. I figur 12 kan man se hur nagra vedegenskaper fOrand
ras med antalet arsringar fran margen. Beroende pa vilken av egenskapema man valjer som 
indikator for den juvenila veden, borjar det konstanta omradet pa olika avstand fran margen. 
Hos de nordiska barrtraden overgar vedens densitet fran ungdomsved till mogen ved vid cirka 15 
ars aIder, medan fibrema uppnar fulllangd vid 20 och fibrillvinkeln blir konstant vid cirka 30 ars 
aIder, [9]. For gran, (Picea abies Karst.), har man funnit att i mogen ved ar fiberbredden i genom
snitt 34 procent hogre och fiberstyvheten 4-7 ganger hogre an i utpraglad juvenilved. Medel
fiberlangden fOr juvenilveden var 1-1,4 millimeter och densamma fOr mogen ved var 2,6-2,9 
millimeter, [1]. Den juvenila veden andrar ocksa karaktar langs med stammen. Man har bland 
annat funnit att trakeidemas langd ar stOrre i tradets topp an vid dess rot. 

htJjd i meter 

20 


juvenilved 

mtirg 

mogen ved 

Figur 11. Den juvenila veden strltcker sig frdn tradets rot till 
o dess topp ochformar en cylinder kring mtirgen. 
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Figur 12. Niigra vedegenskapers principiella variation i tvtlrsnittet. 


I jfunforelse med den mogna veden har juvenilveden en rad avvikande egenskaper. Dess fiber
vaggar ar tunnare, vilket medfOr att andelen fibrer minskar och darmed sjunker ocksa densiteten. 
Langden hos trakeidema ar dessutom kortare. Lutningen hos mikrofibrillema i cellvaggens S2 
skikt ar betydligt stOrre i den juvenila veden an i den ovriga. Invid margen kan vinkeln till cel
lens langdaxel vara 45-50° och vid gransomradet mellan juvenil och mogen ved kan den ha 
minskat ti11lO°. Det har ocksa visat sig, att en okning av mikrofibrillvinkeln medfOr en minsk
ning av bojstyvheten, [2]. Aven cellemas placering och lutning i tradet andras fran margen och 
utat. Hos lOvtraden ar denna fOrandring ej sa drastisk som hos vissa barrtrad. Dar kan fibrema 
vara helt axiella invid margen fOr att under pafOljande ar bilda en tydligt vanstervriden spiral. 
Efter ytterligare nagra ar blir fibrema axiella igen for att sedan overga till en hogervriden spiral, 
(figur 13). En annan fOrandring som brukar hanfOras till juvenilveden ar den procentuella minsk
ningen av varved till fOrman fOr sa kallad overgangsved, i vilken fibrema ar marginellt kortare 
och har obetydligt tjockare vag gar an de i varveden. Andelen sadan ved paverkar aven densitet
en. 
Den kemiska sammansattningen hos juvenilveden skiljer sig vanligtvis fran ovrig ved. Hos 
tallarter har den bland annat en hogre halt av lignin samt en lagre halt av cellulosa. Dessa funnen 
samt fibedangden paverkar kvaliteten hos till exempel pappersmassa. Om det blir en fOrbattring 
eller en fOrsfunring beror pa vilken slutprodukt man skall tillverka. Hos tallarter okar ocksa 
fuktinnehaIlet med tradets hojd och dessutom ar det betydligt hogre i den juvenila veden an i 
omractet utanfOr. 

mtlrg avstiind friin 
mtlrgen 

, 

, 
a 	 cb 

Figur 13. 	 Fiberlutningen hos denjuvenila och mogna veden: 
a) Juvenil ved har vtlnsterlutande fibrer. 
b) Overgiingsved. 
c) Mogen ved har hOgerlutandefibrer. 
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3.8 Juvenilvedens paverkan pa virkesegenskapema 

Iuvenilveden har storre krympning langs fibrema och mindre tvars fibrema an den mogna veden. 
Detta beror pa mikrofibrillemas orientering och fibremas lutning. Den okade krympningen och 
svallningen i lang sled kan fOrorsaka stora problem nar virket byggs in i konstruktioner. I sagat 
virke, som innehaIler bade mogen och juvenil ved, medfOr de skilda krympningsegenskapema, 
att plankan bojer och vrider sig under torkningen. Dessa deformationer blir olika, beroende pa 
var i tvarsnittet juvenilveden ar beIagen. Sprickor kan ocksa uppsta pa grund av hoga spannings
koncentrationer, vilka kan leda till cellkollaps i den svagare juvenila veden, [4]. HaIlfastheten ar 
lagre i den juvenila veden, vilket framst beror pa den Iagre densiteten samt den avvikande struk
turen i cellvaggen. Hos Douglas-gran har man funnit, [3], att ytjamnheten hos hyvlade briidor ar 
siimre i juvenilved. Detta tror man beror pa den liigre densiteten. Man har ocksa konstaterat att 
reaktionsved och andra abnormiteter ar vanligare i juvenilved an i mogen ved, [5]. Om detta 
beror pa den juvenila vedens specifika karaktar eller inte ar annu inte klarlagt. 

Vertikala stamsprickor ar ett okande problem ide nordiska landema. Sprickoma aterfinns speci
ellt ofta i snabbvaxande trad i aIdrama 15 till 30 ar. Den laga densiteten och den darmed siinkta 
hallfastheten hos juvenilveden kan vara en trolig forklaring till sprickbildningen, [4]. Dessutom 
vet man att det forekommer stora longitudinella vaxtspanningar vid margen som kan skada 
veden. Sprickor som uppstar pa grund av vaxtsparmingar ar betydligt vanligare hos lovtriid an 
hos barrtrad. 

3.9 Kan juvenilveden paverkas? 

Det finns tva vagar att ga fOr att minska de negativa effektema av den juvenila veden. Den ena ar 
att biologiskt fOrsoka paverka tradet sa att det producerar en mindre andel juvenilved eller mildra 
dess negativa egenskaper. Forsok har gjorts med att odla fram tract med en hogre densitet an 
normalt. Detta ar mojligt, men om man pa ett likartat vis skulle kunna fa fram ved med langre 
trakeider vet man ej, [5J. For att minska andelen juvenilved bor man dock se till, att virket ej blir 
fOr frodvuxet. En amerikansk undersokning, [20], har visat att tall, (Pinus taeda L.), fran planta
ger har 30 - 50 procent juvenil ved, i jamfOrelse med 10 - 15 procent da de vaxa i naturliga 
bestand. En arsringsbredd pa 1-2 millimeter brukar anses optimalt fOr de nordiska bamraden. En 
hog andel kiirnved begransar ocksa de oonskade deformationema. 

Den andra vagen man kan ga ar att sonderdela stocken pa ett satt sa att man far god kontroll over 
juvenilvedens lage i de utsagade virkesamnena. Da kan man enkelt franskilja den juvenila veden 
fran ovrig ved om man sa onskar. En sagmodell som ar viiI anpassad fOr ett sadant forfaringssiitt 
ar stj iirnsagning. 
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Bilaga 1 

Densitets- och fuktkvotsmatning pa trissor 

FX9101:23 	 FX9201:11 

Figur Bl.I 	 Tvarsnitt av trissor med beteckningar pd de provbitar som togs ut /6r densitets- och 

juktkvotsbestamning. 


Fran varje trlid valdes en av de frysta trissorna ut fOr vilka densitets- och fuktkvotsfOrdelning 
bestamdes. Fran vaIje trissa sagades provbitar ut och marktes upp enligt figurerna ovan. Bitarnas 
matt var cirka lxlx2 centimeter. De valdes ur sa felfria omraden som mojligt men tryckved var 
relativt vanlig. For bitarna AC, AD, BC och BD bestiirodes endast fuktkvoten. 

Fuktkvoten bestiirodes enligt: u =(m -m )/mu 0 0 

Densiteten bestiirodes enligt: roo = m/ Vo 

u fuktkvoten 
mu provbitens massa vid u =u % 
mo provbitens massa vid u = 0 % 
roo torrdensiteten fOr provbiten 
Vo provbitens volym vid u = 0 % 

Provbitens volym bestiimdes med Archimedes princip genom att sanka ned provbiten i kvicksil
ver och bestamma massan av den undantrangda volymen. 

Densiteten kunde da bediknas enligt: roo = (mO*rHg) / mHg 

r kvicksilvrets densitet 
Hg 

mHg den undantrangda volymens massa 



8ilaga 1.1 

TRISSA FX9101:23 

8it-id Mu MO Fuktkvot,u MHg Torrdensitet 

{nr.} {gram} {gram} I {%} I {gram} {kg/m3} 

81 3,11 1,28 142,97 38,16 454,01 
82 3,25 1,41 130,50 39,74 480,23 
83 3,25 1,35 140,74 39,89 458,07 
84 3,06 1,21 152,89 40,20 407,40 
85 2,92 1,24 135,48 42,04 399,23 
86 2,50 1,32 89,39 42,46 420,78 
87 1,74 1,34 29,85 42,90 422,77 
88 1,43 1,10 30,00 42,14 353,31 
89 1,55 1,19 30,25 43,05 374,14 

810 1,58 1,22 29,51 43,21 382,15 
811 1,55 1,20 29,17 42,17 385,16 
812 1,56 1,19 31,09 41,99 383,59 
813 1,48 1,12 32,14 40,92 370,46 
814 1,45 1 ,11 30,63 42,19 356,10 
815 1,51 1,17 29,06 42,14 375,80 
816 1,52 1,17 29,91 41,41 382,42 
817 1,49 1,14 30,70 42,67 361,61 
818 1,71 1,29 32,56 41,95 416,22 
819 2,28 1,15 98,26 40,71 382,35 
820 2,75 1,14 141,23 39,95 386,23 
821 3,14 1,20 161,67 40,36 402,43 
822 3,19 1,19 168,07 38,64 416,84 
823 3,22 1,26 155,56 37,94 449,50 
824 3,25 1,36 138,97 37,41 492,05 

Medel 

I 
84,19 

II I 
404,70 

Stdavv 57,29 38,45 



Bilaga 1.1 

TRISSA FX9101:23 

Bit-id I Mu I MO II Fuktkvot,u II MHg I Torrdensitet 

{nr.} II {gram} I {gram} II {%} II {gram} r {kg/m3} 

C1 3,36 1,35 148,89 39,37 464,12 
C2 3,8 1,53 148,37 45,76 452,55 
C3 3,78 1,55 143,87 46,63 449,91 
C4 3,72 1,52 144,74 48,16 427,19 
C5 3,54 1,62 118,52 49,49 443,06 
C6 3,18 1,38 130,43 48,70 383,54 
C7 3,23 1,33 142,86 48,62 370,25 
C8 2,36 1,44 63,89 47,60 409,46 
C9 1,78 1,36 30,88 48,23 381,67 

C10 1,89 1,45 30,34 49,82 393,94 
C11 1,61 1,23 30,89 44,81 371,53 
C12 1,72 1,32 30,30 46,58 383,56 
C13 1,28 0,99 29,29 37,72 355,24 
C14 1,26 0,97 29,90 37,14 353,50 
C15 1,35 1,04 29,81 35,79 393,31 
C16 1,19 0,92 29,35 33,36 373,27 
C17 1,36 1,05 29,52 33,94 418,73 
C18 1,3 0,89 46,07 29,41 409,60 
C19 2,06 0,86 139,53 30,09 386,85 
C20 2,25 0,88 155,68 30,96 384,72 
C21 2,51 1,02 146,08 30,73 449,26 
C22 2,53 1,04 143,27 30,13 467,19 
C23 2,75 1,18 133,05 31,74 503,19 

Medel 

I 
90,24 

II I 
409,81 

Stdavv 55,43 40,34 



Bilaga 1.1 

TRISSA FX9101:23 

Bit-id. II Mu I MO II Fuktkvot,ull M Hg I Torrdensitet 

{nr.} I {gram} I {gram} II {%} II {gram} I {kg/m3} 

A1 5,86 2,50 134,40 67,38 502,19 
A2 3,16 1,32 139,39 38,40 465,27 
A3 3,01 1,27 137,01 39,38 436,50 
A4 2,58 1,32 95,45 39,42 453,23 
AS 2,50 1,21 106,61 39,50 414,62 
A6 1,95 1,28 52,34 40,39 428,94 
A7 1,47 1,13 30,09 40,11 381,32 
A8 1,40 1,08 29,63 40,74 358,81 
A9 1,38 1,06 30,19 40,48 354,43 

A10 1,39 1,07 29,91 39,00 371,35 
A 11 1,39 1,09 27,52 38,15 386,72 
A12 1,33 1,01 31,68 36,05 379,21 
A13 1,33 1,02 30,39 37,45 368,65 
A14 1,42 1,10 29,09 39,61 375,88 
A15 1,40 1,06 32,08 40,62 353,20 
A16 1,53 1,19 28,57 41,98 383,68 
A17 1,50 1,15 30,43 43,76 355,70 
A18 1,69 1,27 33,07 44,19 388,99 
A19 2,97 1,43 107,69 44,29 437,01 
A20 2,98 1,21 146,28 44,60 367,21 
A21 3,35 1,39 141,01 44,12 426,42 
A22 3,69 1,42 159,86 44,86 428,44 
A23 3,86 1,53 152,29 45,78 452,35 
A24 3,90 1,69 130,77 44,56 513,34 

Medel 

I 
77,74 

II I 
407,64 

Stdavv 52,81 46,49 



Bilaga 1.1 

TRISSA FX9101:23 I 
Bit-id I Mu MO ~enSitet 
{nr.} I {gram} {gram} {%} {gram} 1m3} 

01 3,92 1,61 143,48 45,12 482,97 
02 3,89 1,53 154,25 47,53 435,70 
03 3,67 1,47 1" 46,93 423,96

................................................ 

04 3,39 1,33 154,89 45,53 395,38 
~~.-

05 1f---3,20 1,34 138,81 43,06 421,20 
06 3,00 1,30 130,77 44,62 394,34 
07 2,99 1,34 123,13 44,87 404,21 
08 1,93 1,31 4733 46,05 385,04 
09 1,51 1,16 30,17 44,75 350,85 

010 1,55 1,20 29,17 43,44 373,90 
011 II 1,00 

• 
0,77 29,87 28,80 361,88 

012 ---i~ 1,62 I ,iI!: I 27,56 45,18 380,47 
013 1,21 I 0, ..... ..., vO,11 34,00 370,22 
014 1,17 IV 30,00 34,38 354,32 
015 1,24 0,94 31,91 32,73 388,73 
016 1,17 0,91 ,57 32,02 384,66 
017 1,20 0,92 1,01 393,93 
018 1,45 ,62 29,65 383,46 
019 1,79 5,21 26,00 380,02 
020 2,11 4,22 27,94 402,08 
021 2,31 0, 8,39 28,18 446,69 
022 2,34 28,15 476,01 
023 2,25 26,07 508,80 

Medel 9 404,30 
Stdavv 5 , 41,47 

AC 4~~,89 200,14 133,28 
AO 349,98 162 19 115,78

....

EC 321,68 142,72 125,39 
..........

BD 278,91 128,3 117,39 

Oensitet kvicksilver: 13535,08 kg/m3 
Temperatur max: 24,8 DC 
Temperatur min: 24,0 DC ~.......... 

Temperatur medel: 24,4 DC 
Trissa FX 9101 :23 

I I 



Bilaga 1.2 

TRISSA FX9201:11 

Bit-id. I mu 
I 

mO II u mHg rOO 

{nr.} I {gram} 
I 

{gram} II {%} II {gram} I {kg/m3} 

C1 6,14 2,87 113,94 68,85 564,21 
C2 6,67 3,16 111,08 75,81 564,18 
C3 6,13 3,11 97,11 71,80 586,27 
C4 4,28 2,93 46,08 68,88 575,75 
C5 2,86 2,19 30,59 59,42 498,85 
C6 3,93 3,05 28,85 79,26 520,84 
C7 3,90 3,00 30,00 84,48 480,65 
C8 2,55 1,97 29,44 63,48 420,04 
C9 3,18 2,45 29,80 64,10 517,33 

C10 3,24 2,49 30,12 65,49 514,62 
C11 3,24 2,48 30,65 67,88 494,50 
C12 5,12 2,90 76,55 65,70 597,44 
C13 5,24 2,64 98,48 63,25 564,94 
C14 5,63 2,77 103,25 65,65 571,09 
C15 5,27 2,76 90,94 66,32 563,28 
C16 3,63 1,71 112,28 40,16 576,32 

Medel 

I 
66,20 

II I 
538,15 

Stdavv 36,63 47,95 

Bit-id. I mu 
I 

mO II u II mHg I rOO 

{nr.} {gram} {gram} I {%} II {gram} I {kg/m3} 

01 6,54 3,03 115,84 74,14 553,16 
02 5,64 2,63 114,45 64,37 553,01 
03 4,89 2,51 94,82 58,27 583,03 
04 3,93 2,60 51,15 63,19 556,91 
05 2,63 2,04 28,92 57,54 479,87 
06 3,01 2,35 28,09 60,55 525,31 
07 3,45 2,67 29,21 74,16 487,31 
08 2,69 2,09 28,71 65,63 431,03 
09 3,16 2,43 30,04 62,65 524,98 

010 3,15 2,43 29,63 62,06 529,97 
011 2,92 2,26 29,20 61,42 498,03 
012 4,88 2,77 76,17 63,48 590,61 
013 4,29 2,25 90,67 53,95 564,48 
014 5,77 2,87 101,05 67,80 572,95 
015 5,74 2,85 101,40 71,42 540,11 
016 3,55 1,71 107,60 39,54 585,36 

Medel 

I 
66,06 

II I 
536,01 

Stdavv 36,82 44,04 

AC 347,15 183,61 89,07 
AO 293,87 156,58 87,68 
EC 412,66 221,46 86,34 
BD 345,82 188,25 83,70 



8iJaga 2.1 

•• 0 

STJARNSAGNING 
Dimensionsmatning pa rektangelprofIler 

prov I a-ra a-torr I krymp·11 c-ra / c-torr II krymp II b-ra / b-torr II krymp·11 d-ra / d-torr I krymp. 

{nr.} {m.m.} {m.m.} {%} I{m.m.} / {m.m.} II {%} II {m.m.} / {m.m·}11 {%} II{m.m.} / {m.m·}1 {%} 

2 33,0 31,0 6,1 32,4 30,4 6,2 110,3 108,1 2,0 110,5 107,9 2,4 
4 33,9 31,8 6,2 34,2 31,9 6,7 112,1 109,5 2,3 112,2 109,3 2,6 
6 35,1 33,3 5,1 34,8 32,5 6,6 111,6 109,1 2,2 111,6 108,9 2,4 
8 33,4 31,9 4,5 33,5 31,5 6,0 109,4107,2 2,0 109,3107,1 2,0 
10 35,0 33,5 4,3 35,4 33,8 4,5 111,9110,1 1,6 111,8110,0 1,6 
12 34,4 32,3 6,1 35,1 33,1 5,7 111,2 109,2 1,8 111,3 109,3 1,8 

I--~~_~:v--lll--+---------ll--�05---'-----,8~-1I11---+-1----III 0~890 II I II 0~20711 I I 0~318 
prov I A-ra / A-torr II krymp·1 8-ra 8-torr krymp I C-ra / C-torr II krymp·1 

{nr.} I{m.m.} / {m.m·}11 {%} I {m.m.} {m.m.} {%} I {m.m.} / {m.m·}11 {%} I 

2 22,4 22,3 0,4 23,2 22,2 4,3 24,3 23,9 1,6 
4 21,9 21,9 0,0 22,9 22,9 0,0 23,5 23,4 0,4 
6 21,7 21,7 0,0 22,0 22,0 0,0 22,2 22,2 0,0 
8 21,4 21,4 0,0 21,4 21,4 0,0 21,3 21,3 0,0 

I--~~r--~r-~~~~~ 

10 21,6 21,6 0,0 21,8 21,8 0,0 21,9 21,9 0,0 
12 22,0 22,0 0,0 22,8 22,8 0,0 23,9 23,8 0,4 

~~~:~ I-----+-----ul--0--=---~''---118---l111-----jI--------l111~:611 I 11--0°'-!...,6-~----lI-----+----+------J 
Dimensionsmatning pa triangelprofIler 

prov I a-ra / a-torr II krymp II b-ra / b-torr II krymp II c-ra / c-torr II krymp·11 d-ra / d-torr I krymp. 

{nr.} l{m.m.}/{m.m.}11 {%} II{m.m.}/ {m.m·}11 {%} II{m.m.}/{m.m·}11 {%} II{m.m.}/{m.m·}1 {%} 

1 107,5 101,8 5,3 108,5 106,4 1,9 107,9 105,9 1,9 94,0 92,2 1,9 
3 109,3 102,9 5,9 109,2 106,1 2,8 109,1 105,8 3,0 94,0 92,1 2,0 
5 109,6 103,4 5,7 109,5 106,9 2,4 110,0 107,3 2,5 95,5 93,7 1,9 
7 108,3 102,7 5,2 107,9 105,1 2,6 108,5 105,5 2,8 94,1 92,1 2,1 
9 109,3 104,7 4,2 109,2 107,4 1,6 108,2 106,2 1,8 94,3 93,0 1,4 

11 108,2 102,8 5,0 108,3 106,9 1,3 108,7 106,9 1,7 94,0 92,7 1,4 

~~~::"":::"'::'~:v--lI'111--+-------jl---I0~~52=-----j8" I II 0~51911 I " 0~536 " I I 0 
1 
,3 

8 
2 

proy i A-ra i A-Iorr II kr~m~·11 B-ra I B-Iorr II krxm ~ I Cora C-Iorr ~-----+-----f---------l 
{nr.} I{m.m.} / {m.m·}11 {%} II{m.m.} / {m.m.} II {%} II {m.m.} / {m.m·}I:==={o:::::::Yo}===9/__t--_+-_----1 

1 22,3 22,3 0,0 23,8 23,7 0,4 24,0 24,0 0,0 
I--~~~----r----+---~ 

3 22,3 22,3 0,0 23,3 23,3 0,0 23,8 23,8 0,0 
5 22,0 22,0 0,0 22,3 22,3 0,0 23,3 23,3 0,0 

7 21 ,5 21 ,4 0 , 5 21 , 1 21 , 1 0 , 0 f----=2--=---1,=9-+---=2=---1-,-"9~1------=-0-'--.:,0'----lll-__--+____+-__~ 
9 21,3 21,2 0,5 21,5 21,5 0,0 21,3 21,3 0,0 

11 21,9 21,8 0,5 23,6 23,6 0,0 22,3 22,3 0,0 

medel 0,2 0,1 0,0 
std.av 0,25 0,17 0,00 



Bilaga 2.2 

0 

GENOMSAGNING 
Dimensionsmatning pa provamnen 

prov II a-ra I a-torr II kryme·11 c-ra I c-torr I krymp b-ra b-torr II kr~me·11 d-ra I d-torr I krymp. 

{nr.} I{m.m.} I {m.m·}11 {%} II {m.m·11 {m.m.} {%} {m.m.} {m.m.} I {%I II{m.m.} I {m.m·}1 {%} 

1 27,9 26,9 3,6 28,2 27,1 3,9 116 108 6,9 116 109 6,0 
2 28,0 26,5 5,4 28,1 26,7 5,0 205 195 4,9 205 196 4,4 
3 66,5 63,6 4,4 66,5 63,9 3,9 233 228 2,1 233 230 1,3 
4 66,4 63,8 3,9 66,5 63,9 3,9 233 228 2,1 233 229 1,7 
5 28,0 27,1 3,2 28,5 27,1 4,9 205 197 3,9 205 197 3,9 
6 27,3 26,5 2,9 27,7 25,4 8,3 116 109 6,0 116 111 4,3 

medel 3,9 11~7°0 II 
I 

II 
4,3 

II 
I 

I 
3,6 

std.av 0,88 I 1,98 I 1,79 

prov I A-ra I A-torr II kr~me·11 B-ra I B-torr II kr~mp II C-ra I C-torr II kr~me·11 eil II kue· I 
{nr.} II{m.m.} I {m.m·}11 {%} lI{m.m.} I {m.m·}11 {%} lI{m.m.} I {m.m·}11 {%} lI{m.m·}1I {%} I 

1 25,4 25,3 0,4 25,6 25,5 0,4 25,5 25,5 0,0 1,0 0,86 
2 25,4 25,4 0,0 25,7 25,7 0,0 25,9 25,9 0,0 3,2 1,56 
3 25,6 25,5 0,4 25,5 25,5 0,0 26,3 26,3 0,0 2,0 0,86 
4 25,9 25,4 1,9 25,2 25,1 0,4 25,8 25,8 0,0 2,0 0,86 
5 25,0 25,0 0,0 25,4 25,2 0,8 25,4 25,4 0,0 2,0 0,98 
6 24,9 24,9 0,0 25,0 25,0 0,0 24,9 24,9 0,0 1,5 1,29 

medel 0,5 0,3 0,0 1 ,1 
std.av 0,75 0,32 0,00 0,29 
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GENOMSAGNING 

a 

b 

a) b) 

Figur B2.2 a) Numrering av provbitama. 
b) Mattbeteckningar j(jr varje enskild provbit. Mattet d tir alltid pa mttrgsidan och mdtten 

a och c tir alltid pa samma sida i trissan. 

Dimensionerna fOre oeh efter torkning har bestamts pa provbitarna. Matten a oeh e bestamdes 
med skjutmatt oeh matten b oeh d med staIskala. Samtliga matt har matts pa den sida som var 
vand mot kameran. Tjoekleken bestamdes i tre punkter A, B oeh C, med hjalp av skjutmatt. 
Densitet oeh slutfuktkvot faststalldes utifran provbitar uttagna enligt exemplet ovan, i figur a. 
Bitarnas kupning efter torkning bestamdes som pilhojden pa splintsidan, se figur B2.4. For att fa 
jamfOrbara varden normaliserades pilhojden med ra-mattet b fOr varje bit. 

De betekningar som har anvants i tabellerna pa fOljande sidor ar: 

x-ra: Respektive matt pa provbiten vid fotograferingens borjan, nlmatt. 

x-torr: Respektive matt pa provbiten vid avslutad fotografering. 

krymp: Krympningen beraknad enligt: krymp =100 * (x-ra - x-torr) I x-ra. 

medel: Medelvarde fOr varje kolumn. 

std.av Standardavvikelsen for motsvarande medelvarde. 

Mu: Provbitens masssa efter torkning, vid fuktkvoten u. 

MO: Provbitens massa vid fuktkvoten 0 %. 

MHg: Den undantrangda volymens massa vid volymbestamning. 

pil: Pilhojden pa splintsidan efter torkning. 

kup: Kupningen beraknad enligt: kup =100 * pill b-ra. 
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GENOMSAGNING 
Densitets och fuktkvotsbestamning 

Bit-id. I Mu I MO II Fuktkvot,ull MHg I Torrdensitet 

{nr.} I {gram} I {gram} II {%} II {gram} I {kg/m3} 

1.A 5,472 5,075 7,82 144,74 474,76 
1.B 5,187 4,800 8,06 150,06 433,11 
1.C 5,128 4,814 6,52 149,09 437,20 
2.A 5,253 4,824 8,89 133,52 489,20 
2.B 5,320 4,788 11 ,11 158,30 409,54 
2.C 4,659 4,387 6,20 142,59 416,59 

3.A1 4,218 3,720 13,39 103,74 485,54 
3.A2 5,173 4,405 17,43 124,70 478,31 
3.A3 4,018 3,519 14,18 101,37 470,04 
3.B1 3,283 2,928 12,12 97,74 405,63 
3.B2 4,189 3,614 15,91 130,04 376,30 
3.B3 3,997 3,555 12,43 124,73 385,92 
3.C1 3,948 3,623 8,97 118,58 413,70 
3.C2 4,577 4,102 11,58 133,66 415,55 
3.C3 3,641 3,314 9,87 103,16 434,98 
4.A1 4,177 3,619 15,42 104,03 471,04 
4.A2 5,634 4,765 18,24 136,84 471,49 
4.A3 4,667 4,070 14,67 115,07 478,91 
4.B1 4,165 3,700 12,57 124,43 402,63 
4.B2 4,667 4,032 15,75 133,37 409,34 
4.B3 2,579 2,284 12,92 82,62 374,31 
4.C1 3,765 3,472 8,44 112,93 416,29 
4.C2 4,487 4,082 9,92 138,61 398,75 
4.C3 4,305 3,958 8,77 119,17 449,71 
5.A 5,189 4,855 6,88 152,20 431,92 
5.B 4,973 4,412 12,72 139,57 428,03 
5.C 6,103 5,502 10,92 143,50 519,15 
6.A 5,282 4,868 8,50 135,18 487,60 
6.B 5,060 4,605 9,88 142,52 437,50 
6.C 5,210 4,876 6,85 150,05 440,00 

Medel 

I 
11,23 

II I 438,10 
Stdavv 3,35 37,23 

Densitet kvicksilver: 13540,23 kg/m3 
Temperatur max: 23,0°C 
Temperatur min: 22,4 °C 
Temperatur medel: 22,7°C 
Trissa FX 9101 :16 
Fotografering nummer 3. 

I I 
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FYRSAGNING 

Figur B2.3 Numrering av provbitarna vidfyrsdgning. 

Matningarna av dimensioner oeh pilhojd fOr fyrsagning, genomfOrdes pa samma satt som for 
genomsagning. Samma beteekningar har anvants och provbitar fOr densitets oeh fuktkvots
bestamning har tagits ut pa samma satt. 

Figur B2.4 PilhIJjden, pil, matt pa provbitamas splintsida, vidfyrsdgning och genomsagning. 



Bilaga 2.3 

0 

FYRSAGNING 
Dimensionsmatning pi provamnen 

-torr Ikr~m~·11 d-ra I d-torr I kr m . 
{%} lI{m.m.} I {m.m·}1 

17,1 16,7 2,3 101,4 96,9 4,4 101,4 96,9 4,4 
26,9 1 ,1 27,3 27,1 0,7 127,6 122,0 4,4 127,6 121,5 4,8

-
65,6 5 2 65,7 63,0 4,1 179,0 173,0 3,4 179,0 177,0 1,1 

4 66,4 6,0 66,4 63,3 4,7 179,0 . 174,0 2,8 179,0 177,0 1,1 
5 27,3 4,4 27,4 26,2 4,4 129,1 121,6 5,8 129,0 121,7 5,7 
6 17,7 16,8 5,1 17,3 16,4 5,2 100,8 93,9 6,8 100,8 94,0 6,7 
7 17,0 16,5 2,9 17,2 16,6 3,5 102,0 95,1 6,8 102,0. 95,3 6,6 
8 16,7 16,1 3,6 16,9 16,5 2,4 101,0 96,1 4,9 101,0 96,0 5,0 

medel 4,1 3,6 4,0 
std.av 1,80 1,70 2,35 

prov I A-ra IA-torr II kr~m~·1 B-ra 

nr.} lim.m.} I{m.m·}[1 {%l I{m.m.} 

1 20,7 20,7 0,0 20,8 
2 20,7 20,7 0,0 20,7 
3 21,4 21,4 0, 21,2 
4 20,9 20,9 0,0 21,4 
5 21,0 20,9 0,5 21,2 
6 20,4 20,4 0,0 20,6 
7 20,8 20,8 0,0 20,8 
8 20,7 20,7 0,0 20,7 

medel 1 1 ,1 
std.av 9 0,43 
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° FYRSAGNING 
Densitets och fuktkvotsmatnig 

Bit-id. 

{nr.} {% 

1.A 7,86 46,15 
1.B 7,74 50,38~ 

1.C 7,60 48,57 
2.A 7,60 76,92 
2.B ,468 8,83 73,74 
2.C 2,389 2,218 7,71 76,15 394, 

3.A1 1,839 J,684 9,20 57,26 398,34 
3.A2 1,792 1,628 10,07 58,18 379,00 
3.A3 2,029 1,861 9,03 60,23 418,50 
3.B1 1,781 1,579 12,79 53,72 398,11 
3.B2 1,991 1,726 15,35 64,74 361,10 
3.B3 2,291 2,9~~ 72,90 378,83 
3.C1 2,077 1,926 60,26 432,90 
3.C2 1,815 1,685 57,92 394,03 
3.C3 1,683 1,561 52,40 403,49 
4.A1 1,621 49,93 405,82 
4.A2 1,616 54,32 369,78 
4.A3 1,836 416,17 
4.B1 2,082 66,40 376,14 
4.B2 1,915 61,00 368,59 
4.B3 1,819 59,88 367,11 
4.C1 2,041 ~,9~ 62,73 403,98 
4.C2 1,929 9,79 58,78 404,86 
4.C3 7 8,83 58,85 432,91 
5.A 4 7,78 72,48 389,06 
5.B 2,595 8,08 76,64 424,32 
5.C 2,554 7,95 76,84 417,05 
6.A 1,581 7,40 45 00 443,05 
6.B 1,602 7,44 45,57 443,16 
6.C 1,648 7,57 45,38 457,25 
7.A 1,578 9,13 46,90 ,59 

1,623 7,41 47,30 ,68 
1,419 7,42 43,20 4,17 
1,555 7,54 44,88 436,39 
1,509 47,78 398,00 
1 46,99 430,05 

I-~~~·········-~--t~--I. Densitet kvicksilver: 13544,39 kg/m3 
f---··································--+~--ITemperatur max: 21,4 °C 
I---~---t-~Temperatur min: 20,3 °C 

·----+-~Temperatur medel: 20,9 °C 
I- -----i------,Trissa FX 9101 :24 Fotografering 4 
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STJARNSAGNING 

8ild I Relativ tid. I Rumstemp.1 Rel.fuktighet.1 Noteringar. 

{nr.} {timmar} {0C} {%} 

801 0 25 24 penna med,ojamnt Ijus, bit felvand 
802 0,25 25 24 bit felvand 
803 4 bit felvand, kondens 
804 8 II 

805 13 24 25 - "- ,karnan borjat torkat 
806 1 7 24 27 II 

807 21 II ,kondens 
808 25 II ,kondens 
809 29 II ,kondens 
810 33 kondens, splint borjar torka 
811 37 
812 41 II 

813 45 
814 49 
815 53 II 

816 57 23 26 den felvanda biten vandes, lite kondens 
817 61 imma pel glaset 
818 65 flakt pli, imma pel glaset 
819 69 22 26 bradamnen borjar krympa 
820 73 ytan jamntorr, ingen kondens 
821 77 
822 81 II 

823 85 22 26 viss krympning pel triangel borjar synas 
824 89 22 26 
825 93 22 26 
826 97 22 26 spricka pel ytterkant av triangel 
827 101 
828 105 okad spricktillvaxt 
829 109 irnma pel glaset 
830 113 22 26 bra skarpa, sprickor 
831 117 II 

832 121 
833 125 21 25 II 

834 128 21 25 II 

835 128 
836 128 21 25 kondens 
837 129 21 25 II 

838 133 II 

839 137 II 

840 141 21 25 II 

841 145 II 

842 153 II 

843 157 II ,flakt pel i 20 minuter 
844 157 21 26 II 

845 161 21 26 splintkrympning hos trianglar synlig 



Bilaga 3.1 
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STJARNSAGNING 

Bild Relativ tid. • Rumstemp. RAUl Noteringar. 

{nr.} {timmar} eC} {%l 

B46 165 splintkrympning hos trianglar synlig 
B47 165 -"
B48 169 _fl. 

B49 173 21 26 ... fI. 

B50 177 en av triangelspriekorna okar betydligt 
I--_=_B_=_51-=--+-_-=-1-=.8-=-1_--+___---+____--+-=s..cp....-=-rickorna okar 

B52 185 20 24 _11_ 

~~-=--~-1-=-8~9~-L---=2~0-=--_+---=2~2-=---~-__--"____.............................~_ ................ ____~ 
~ 193 II 

855 197 j 1 _u_ 

B56 101 II 

B57 105 19 21 " 
B58 109 " 
B59 113 -"
B60 117 1 22 " 
B61 121 " 
B62 125 .. 

~B-6~3-=--~-=--1-=2-=9-__+--=-1~8-=--~--23 
B64 133 ."
B65 137 19 22 " 1----+-------7------'------+------------........-
B66 141 It 

B67 145 " 
B68 149 II 

B69 149 1 9 24 speglig, flakt pa, glaset hojes 1 em 
B70 153 1 9 24 -"
B71 157 " 
B72 161 19 24 It 

B73 162 
B74 162 nummerbild 
B75 162 20 26 nummerbild 
B76 165 i 20 26 bitarn forskjutna 

169 _n_ 

B78 173 _If_ 

B79 174 ,."

f-------'~ra: Canon T70 I 

f-------Optik: Soligor zoom, macro, 28-80 mm, F 3.5-4.5 
f------_ Film: Kodak Ektachrome 160T, fargdia 
f-------------iTrissa FX 9101 :22 
f-------jFotografering nummer 2. 

I 
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° GENOMSAGNING 

Bild Relativ tid. Rumstemp. Rel.fuktighet. Noteringar. 
{nr.} {timmar} {0C} {%} 

C01 0 22 23 Fel vid upplagg. 
CO2 0 22 23 
C03 2 22 23 
C04 3 22 23 
C05 6 22 22 
C06 6 22 22 
C07 21 21 23 Lite kondens togs bort. 
C08 24 18 20 Fonstret oppet. 
C09 28 20 20 
C10 29 21 20 Mycket kondens. 
C11 42 21 22 Kondens 
C12 48 22 22 
C13 50 22 22 
C14 53 22 22 
C15 66 21 20 
C16 69 21 21 
C17 72 21 22 
C18 75 21 23 
C19 79 21 23 
C20 82 21 24 
C21 90 21 24 
C22 98 22 27 
C23 104 22 27 
C24 132 22 27 
C25 153 22 28 
C26 182 22 28 
C27 187 22 28 
C28 222 22 28 
C29 222 22 28 
C30 228 23 27 Flakt pa i fyra timmar. 
C31 231 23 27 
C32 
C33 

246 22 26 Numrering, (fel?) 
246 22 26 Linjal 

C34 246 22 26 Linjal 
C35 246 22 26 Linjal 
C36 246 22 26 Linjal 
C37 246 22 26 Linjal 
C38 254 23 26 
C39 257 23 26 Lamporna pa i tre tirnmar av misstag 
C40 261 24 24 Mycket kondens, bitarna kupar och flyttar 
C41 270 22 23 glaset, flakt pa. 
C42 275 23 24 
C43 281 23 24 
C44 285 23 23 
C45 295 22 22 
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° GENOMSAGNING 

Bild Relativ tid. Rumstemp. Rel.fuktighet. Noteringar. 

{nr.} {timmar} {0C} {%} 

C46 305 23 23 Noteringar. 
C47 307 23 23 
C48 309 24 20 
C49 318 22 20 
C50 318 22 20 
C51 319 22 20 
C52 319 22 20 
C53 319 22 20 
C54 319 22 20 
C55 319 22 20 
C56 319 22 20 
C57 328 23 22 
C58 343 23 22 
C59 343 23 22 Utan glas och med rutnat. 
C60 344 23 22 Utan glas och med rutnat. 
C61 344 23 22 Utan glas och med numrering. 

Kamera: Canon AV-1 
Optik: Canon zoom, macro, 35-70 mm, F 5.6/125 
Film: Kodak Ektachrome 160T, fargdia 

Trissa FX9101:16 
Fotografering nummer 3. 
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FYRSAGNING 

Bild Relativ tid. • Rumstemp. Rel.fuktighet. Noteringar. 

tiS 
{timmar} {0C} {'Yo} 

0 22 29 _........ 

02 • 0 22 29 
003 • 3 
004 7 
005 11 
006 15 
007 19 20 28 
008 23 

09 27 
010 31 

35 20 28 
012 39 20 28 
013 43 
014 47 
015 51 
~...-........ 

016 55 
017 59 
018 63 
019 67 
~......... 

020 71 
021 75 
022 79 
023 83 
024 87 

• 

025 91 
026 95 
027 99 
028 103 

-----

029 107 20 27 
030 111 

~H 
30 

~.-

A031 114 numrerad bild 
032 114 numrerad bUd 
033 115 21 

• 

30 
034 119 
035 123 
036 127 
037 131 20 27 
038 135 
039 139 20 27 
040 143 20 26 
041 147 
042 151 
043 155 
044 159 
045 163 20 25 
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FYRSAGNING 

Bild Relativ tid. Rumstemp. ReI.fuktighet. Noteringar. 
{nr.} {tirnmar} {0C} {%} 

046 167 
047 171 
048 175 
049 179 20 28 
050 183 
051 187 
052 191 
053 191.5 23 25 
054 195 
055 199 
056 203 23 27 
057 207 
058 211 
059 215 
060 219 
061 223 
062 227 
063 231 
064 235 23 26 
065 239 
066 243 
067 247 
068 251 23 26 
069 254 
070 255 23 26 
071 259 
072 263 
073 267 
074 271 
075 275 
076 279 23 25 
077 283 
078 287 
079 291 
080 299 
081 307 
082 311 
083 315 
084 319 
085 327 
086 331 
087 335 
088 339 



Bilaga 3.3 

f--

r--

f--

'-----

-

-

-

Kamera: Canon T70 
Optik: Soligor zoom, macro, 28-80 mm, F 3.5-4.5 
Film: Kodak Ektachrome 160T, fargdia 

Trissa FX 9101 :24 
Fotografering nummer 4. 

0 

FYRSAGNING 

Bild Relativ tid. Rumstemp. Rel.fuktighet. Noteringar. 

{nr.} {timmar} {0C} {%} 

089 343 
090 347 
091 351 
092 355 
093 359 
094 363 
095 367 
096 371 23 26 
097 375 
098 379 
099 383 

0100 383 
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Bild 

{nr.} 

E01 
E02 
E03 
E04 
E05 
E06 
E07 
E08 
E09 
E10 
E11 
E12 
E13 
E14 
E15 
E16 
E17 
E18 
E19 
E20 
E21 
E22 
E23 

TRISSA 

Relativ tid. Rumstemp. ReI. fuktighet. Noteringar. 

{h.minuter} {0C} {%} 

0 24 23 Max W:ikt med varme. 
0,10 24 23 
0,25 
0,35 
1,25 
2,00 25 22 
2,40 
3,50 
4,20 Flakt avo 
4,40 
5,30 Max flakt med varme. 
6,20 

21,10 25 18 
21,20 
21,40 
21,50 
21,51 
21,53 
22,01 
22,27 
22,35 
23,20 
42.00 24 1 9 

Kamera: Canon AV-1 
Optik: Canon zoom, macro, 35-70 mm, F 5.6/125 
Film: Kodak Ektachrome 160T, fargdia 

Trissa FX 9101 :28 
Fotografering nummer 5. 


