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En av de viktigaste fOrutsattningarna fOr att kunna utnyttja tra pA ett fullgott satt ar att det kan 
tillhandahAllas i en sAdan geometrisk form som anvandningen kraver. Det innebar i allmanhet gan
ska stora krav nar det galler tillAten avvikelse frAn parallellepipedisk form. FlatbOj, kantkrokighet, 
skevhet och kupighet ar sAledes avvikelser som man mAste ha god kontroll pA for att virket skall 
kunna utnyttjas effektivt. 

Att en andring i traets fuktinnehAlI har en stor inverkan pA traets rorelser ar kant sedan lange. Den 
anisotropa krympningen och svallningen kan, beroende pA Arsringarnas lage i tvarsnittet medfora att 
virket kupas. Juvenilved och reaktionsved har andra krympnings-/svallnings-egenskaper an den 
ovriga veden, vilket framst galler rorelsen i fiberriktningen. Detta medfor att vi fAr olika stor 
krympning i olika delar av plankan redan vid torkningen och icke onskvard deformation. Stor del av 
deformationen kan vi undvika genom att anvanda ett lampligt torkningsschema och genom att ha 
virket inspant i virkespaketet under torkningen. 

Virke som efter torkning och konditionering utsatts for en varierande fuktbelastning dA det ej ar 
mekaniskt inspant, fAr ofta stor formf6randring. Detta kan ske fastan virket efter konditioneringen 
var rakt och odeformerat. Det ar den varierande fuktbelastningen, till exempel en regnskur eller sA 
lite som den naturliga fuktvariation som sker under Aret, som utloser dessa formforandringar. Virke 
som inte hanteras ratt meUan konditionering och infastning i Iardig traprodukt kan bli praktiskt taget 
oanvandbart pA grund av ovan namnda effekt. 

DA man sm ut virket radiellt, men utan den juvenila veden, sA undviks mAnga av de defonnations
problem man ofta har med traditionellt virke. Virket fAr sA kallade stAende Arsringar. Detta virke har 
en rad goda egenskaper. Det kupas inte, fAr vasentligt jamnare mAtt och mer IOrutsagbar rorelse vid 
fuktvariation an fyrsAgat virke. Trareglar tillverkade av virke med stAende Arsringar ar betydligt 
fonnstabilare vid fuktvariation an dagens regelvirke. Genom att anvanda virket i fOnster- och 
dorrkarmar fAr vi en likformig rorelse i bAde botten och sidostycke, kupningen ar eliminerad och vi 
fAr tata hornforbindningar som fOrhindrar vattenintrangning med pAfoljande rotangrepp. Dessutom 
har den rotbestandiga karnveden en val definierad orientering i radiellt sAgat virke, och kan vandas 
utAt dar pAfrestningarna frAn vader och vind ar som storst. For att kunna forbattra traprodukters 
funktion och darmed oka deras yarde ar det av stor vikt att anvanda tra pA ett fuktmekaniskt riktigt 
satt. Virke med stAende Arsringar har dA i mAnga fall visat sig vara den basta losningen. 
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Figur 1. Tviirsnitt av virkesstycke med: 
a) staende arsringar 
b) liggande arsringar. 


