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Farord 

Vid institutionen for Produktionssystem, avdelning Trateknologi (KTH-Tra) har vi ansvar for 
studieinriktningen Trateknologi inom fakulteten MMT. Darutover bedrivs har FoU-verksamhet 
som ar starkt sammanlankad med utbildningen. 

Hela verksamheten, saval utbildning som forskning, har som utgangspunkt att vi vill oka 
forstaelsen for sambanden mellan tramaterialet, marknaden och de industriella processerna. 
Under senare ar har vi intensivt sokt och senare utvecklat profilen for en sammanhallen 
verksamhet som ligger inom denna grundsyn och som samtidigt lampar sig for en god 
integration mellan utbildning och forskning. Ledordet for var inriktning ar Viirdeaktivering. Vi 
vill aktivera varden som finns hos tra, men som i dagens industriella system inte tas till vara. 

Inom programmet "Vardeaktivering" testar vi saledes forutsattningarna for och mojligheterna 
att utveckla och tillverka traprodukter med battre formstabilitet, hogre hArdhet och attraktivare 
utseende an dagens traprodukter. Manga av projekten ar vetenskapliga fordjupningar, som 
skall ge underlag for tillampningar. Mekanosorption ar ett av dessa projekt. Det finansieras via 
ett stipendium fran Stiftelsen Nils & Dorthi Troedssons Forskningsfond 

Vart FoU-program kan bedrivas till stor del tack vare ekonomiskt stOd fran sagverksindustrin 
via Trateks ramprogram och fran NUTEK samt SJFR. Andra delar av programmet finansieras 
av medel fran foljande organ med koppling till Sveriges nordligaste Ian: Arjeploggruppen, 3
lansdelegationen, Lansstyrelsen i BD-lan, utvecklingsfonden i BD-lan samt Norrbottens 
Forskningsrad. 

Jag vill rikta ett tack till alla vara finansiarer. Jag ar overtygad om att alla skall bli forvissade om 
att man har satsat pa ett FoU-program som dels okar vart baskunnande, dels ger utvecklade 
tillampningar for industriellt utnyttjande. 

Stockholm i april 1995 

Martin Wiklund 

KTH-Tra 
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Vertical Annual Rings in Pine (Pinus silvestris L) and Spruce (Picea abies Karst). 

by 

Dick Sandberg 

Abstract 

Vertical annual rings can be obtained from radially sawn timber. Compared to other annual 
ring directions timber with vertical annual rings have a number of advantages, like it is less 
susceptible to crack during drying and the moisture movements are uniform. 

In this study a definition of vertical annual rings has been proposed. The definition is based on 
condition that the moisture movement of the width should not exceed ten percent, as a result of 
deviation from exactly vertical annual rings. According to the developed definition pine (Pinus 
silvestris L) and spruce (Picea abies Karst) are considered to have vertical annual rings if the 
angle between the flat side and the tangent to the annual ring at half the thickness is between 60 
and 90 degrees. To avoid surface cracks one should take particular attention on the annual ring 
orientation in the surface of lumber with thicker dimensions. 
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Sammanfattning 

Virke som sagas ut radiellt ur stocken far staende arsringar. Virke med staende arsringar har en 
rad egenskapsfOrdeIar gentemot virke med andra arsringsorienteringar, till exempel sma och 
kontrollerade fuktrorelser. En definition av staende arsringar har tagits fram utgaende ifran att 
fuktrorelsen i virkets bredd inte skall vara mer an 10 procent stOrre an traets radiella fuktro
relse. Detta innebar att virkesstyckets fuktrorelse pa flatsidorna i furu och gran ar enbart om
kring 55 procent av traets tangentiella fuktrorelse. Furu (Pinus silvestris L.) och gran (Picea 
abies Karst.) har, utgaende fran detta villkor, staende arsringar om vinkeln mellan tangenten till 
arsringen vid halva virkestjockleken och virkets flats ida ar mellan 60 och 90 grader. 
Definitionen galler for originalsagat virke och skall vara uppfyllt i hela virkeslangden. Vid 
grova virkesdimensioner bor man aven ta hansyn till arsringsorienteringen i virkesytan fOr att 
undvika sprickbildning. 
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1. Inledning 

Begreppet tra med stAende Arsringar har funnits sedan lang tid tillbaka och har anvants av dem 
som arbetat med tra. I Sverige har under de senaste Artiondena kunskapen om fordelama med 
detta virke dessvarre mer och mer falIit i glomska i och med att den hantverksmassiga anvand
ningen av tra forsvinner. En av konsekvenserna av detta ar att tra ibland har betraktats som ett 
dMigt oeh opAIitligt konstruktionsmaterial oeh fOljaktligen har ersatts av. andra material som 
battre uppfyller smUda krav. Grundorsaken till traets ibland dAliga renomme har i manga fall 
varit att det har anvants pA ett felaktigt satt, dar man inte har tagit hiinsyn till dess inneboende 
egenskaper . 

Under de senaste Aren har gammal kunskap om traets egenskaper vaekts tillIiv oeh bOrjat an
vandas i industriell skala. Darmed bar oeksa fordelama med stAende arsringar Ateruppmekts. 
En fragesmllning 80m har uppkommit i samband med detta ar vad man egentligen menar med 
begreppet staende arsringar. Forr kunde hantverkarna se och kiinna pa ett virkesstycke och rent 
intuitivt saga om det passade for ett visst andamM eller inte, utan att egentligen riktigt veta var
for. Idag maste vi ha klara definitioner for vad vi menar med olika virkesbegrepp, till exempel 
fuktkvot, densitet oeh arsringsbredd. Detta beror dels pA att kommunikationen meUan virkes
leverantOr och kund skaIl kunna ske pa ett tillfredssmllande satt, dels for att man skall kunna 
stalla upp noggranna kravspecifikationer pa den slutliga traprodukten. 

I en nyutkommen europeisk standard, [1], anges terminologin for tvA nivaer av staende Ars
ringar. Nivaerna tycks framst vara avsedd for lovvirke. Den forsta nivAn som pA tyska benam
nes Rift och pa engelska quarter sawn timber skall ha en vinkel meUan virkets flatsida och 
margstralarna som ar mindre an 30 grader. Den andra nivan benamns for Edelrift eller fully 
quarter sawn timber skall ha motsvarande vinkel som ar mindre an 10 grader. Hos traslag dar 
det ar svart att se margstralarna kan man istallet anvanda sig av vinkeln meUan Arsringama och 
virkets flatsida. Denna vinkel blir da forskjuten 90 grader i forhallande till vinkeln meUan 
margstralarna oeh flatsidan. 

I denna rapport ges en beskrivning av hur arsringsriktningen pAverkar fuktrorelsen i virket och 
hur man genom att satta upp ett gransvarde for fuktrorelsen i nAgon riktning i virket kan an
yanda detta som underlag till granser i definitionen av stAende Arsringar. DarutOver ges nAgra 
synpunkter pA hur Arsringsriktningen bOr matas. 

1.1 Stdende drsringar 
StAende arsringar far virket om det sagas ut radiellt ur stoeken. Teknikema for att framsmlla 
detta virke ar manga och i figur 1 kan vi se tva metoder, kvartersagning oeh stjamsAgning. Ett 
tidigt exempel pa anvandning av virke med stAende arsringar ar de omkring 5000 Ar gamla ski
dorna som man 1924 fann i en myr utanfor byn Kalvtrask i Vasterbotten, [2]. Det medeltida 
skepp som man fann vid utgravningar vid Riddarholmen i Stockholm har bordJaggningsbrador 
med staende arsringar. Dessa framstalldes genom radialspraekning av ekstoekar med hjalp av 
yxa och kilar. Tekniken att spraeka virke anses ha brukats i Sverige for bAtbyggeri fran 800-talet 
fram till 1500-taIet, [3]. 

a) b) 

Figur 1 Tva sonilerdelningsmonsterfor att erhlllla virke med staende arsringar, 
a. kvartersagning, b. stjlirnsagning. 
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I kvalitetsmabler har man sedan lange anvant sig av virke med stAende arsringar, dels beroende 
pa de sma och likformiga fuktrarelserna, dels beroende pa utseendet. Carl Malmsten var en av 
de mabelsnickare sam farordat staende arsringar i sina mabler. 

Da tra anvands utomhus utsatts det for extrema fuktvariationer som resulterar i stora rarelser 
hos traet och en riktig utformning av olika konstruktionsdetaljer ar av stor vikt. Fanster ar ett 
exempel dar de sma och likformiga fuktrarelsema hos virke med staende arsringar utnyttjas for 
att fa tata fogar mellan karmens understycke och sidstycken. 

Den haga formstabilitet som virket med stAende Arsringar har ar inte den enda fardelen framfar 
virke med andra Arsringsriktningar. Den radiella ytan har hogre hardhet och ett stOrre mot
stand mot natning an motsvarande tangentiella ytor, [4,5]. 

En rad olika egenskaper i tra kan utnyttjas pa basta satt om man anvander virke med staende 
arsringar. Dessa kan sammanfattas med fOljande karaktaristika: 

- liten fuktrarelse i kritiska riktningar 

- sprickfritt 

- hog hArdhet 

- hogt natningsmotstAnd 

- estetiskt tilltalande 

2. Fuktrorelse hos tra 

Detta farslag till definition av staende Arsringar har vi baserat pa hur man i praktiken skall 
kunna uppfylla kravet pa sma och kontrollerade fuktrorelser i tra utan speciella egenskapspa
verkande behandlingar. For att kunna gora denna definition maste vi forst ta fram nagra lamp
liga matbara parametrar. 

2.1 Krympnings- och svitllningstalen for trit 

Det ar val kant att tra sviiller eller krymper da cellvaggens vatteninnehall andras. Denna egen
skap brukar vanligtvis beskrivas med hjalp av krympnings- eller svallningstalen a respektive ~. 
Dessa kan beraknas med hjaIp av uttrycken la och Ib, [6J. I denna rapport kommer dessa att 
tillsammans benarnnas for rarelsetalet, X. 

(la) 

(lb) 

dar: - ar mattet pa provbiten vid tva oUka fuktkvotsvarden 

- ar det storsta mattet vilket motsvaras av en fuktkvot som ar 
minst lika med fuktkvoten vid fibennattnadspunkten 

- ar provbitens minsta matt vilket motsvaras av traets 
absolut torra tillstAnd. 

2 




For att erhMla storheter som ar konstanta och jamforbara menan olika matningar anvander man 
sig av de maximala svaIlnings- och krympningstalen, formel 2a och 2b. 

(2a) 

(2b) 

Menan den maximala krympningen och den maximala svallningen ganer sambanden 3a och 3b. 

a=: _100----!·f3_ 
100 + f3 

(3a) 

l00·af3=-
l00-a 

(3b) 

2.2 Fuktrorelsens beroende av drsringslutningen 
Som en foljd av skilInaden mellan den radiella och tangentiella fuktrorelsen kommer arsringens 
lage i virket att inverka pa hur stor fuktrorelsen blir i olika riktningar. Enligt Vorreiter [6] ges 
fuktrorelsens beroende av arsringsriktningen av sambandet 4. I figur 2 visas hur de olika stor
heterna i ekvation 4 ar riktade i virkets tvarsnitt. 

1 
(4)X" =: XIX... " sin 28 .(X; - X; )+ X; 

8 - ar vinkeIn mellan en tangent till arsringen och virkets flatsida 

X" - :ir rorelsetalet i riktningen parallellt med flatsidan 

Xt,Xr -ar rorelsetalen i tangentiell respektive radiell riktning. 

t 

2 

t 

2 

Tangent till.lrningen vid halv. virirestjockleken. 

Figur 2 Arsringslutnmgen, a, samt riktningarna for de olika rorelsetalen Xl' X r och X<5 " 
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3. Definition av stAende lrsringar 

Fran ekvation 4 kan vi se att om 0=90° sa har vi en rent radiell fuktrorelse i virkets bredd, det 
vill saga att X3=t,r, och vi har oeksA staende Arsringar. Denna Arsringsriktning ar onskvard dA 
man vill ha tra med smA om kontrollerade fuktrorelser. Vid framsagning av sAdant virke ar det 
svArt att fa exakt 0=90° om vid vinkelavvikelser kommer fuktrorelserna i virkesstyekets brood 
att oka. Definitionen baseras pA att denna okning av fuktrorelsen inte fAr overstiga ett visst 
maxvarde. 

3.1 Begransning av drsringslutningen 
Om vi accepterar en okning av fuktrorelsen i virkets bredd med tio procent som foljd av and
rad arsringslutning kan vi anvanda detta som ett gransvarde for staende arsringar. Lilt oss 
definiera ett tal, T, som beskriver hur myeket fuktrorelsen i virkets bredd okar dA Arsringslut
ningen avviker fran 90°. 

(5) 

Moo hjalp av ekvation 4 kan T skrivas pA formen: 

1 
(6)T=Xt" 

sin 28· (X; - X;) +X; 

Enligt Keylwerth, [7], ar krympningstalen for fum om gran: 

fum: f3t = 0,264 f3r = 0,119 

gran. f3t = 0,346 f3r = 0,179 

Enheten ar % ~/% u, dvs proeentandel ~ per proeent fuktkvotsandring. Med dessa varden ocb 
kravet att T inte fAr overstiga 1,1 fas den minsta arsringsvinkeln for staende Arsringar, figur 3. 

0 15 30 45 60 75 90 

Arsringslutning. [grader] 

T 

2,5 

2,0 

1,5 
fum: 8. = 62°IIl1n 

1,0 gran. 

0,5 

0,0 

Figur3 Talet Tfor furu och gran som funktion av arsringslutningen samt griinsviirdena for staende 
arsringarfor furu och gran. 
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3.2 Bestiimning av arsringslutningen 

Ur en strikt matematisk synvinkel ar arsringsriktningen lutningen pa tangenten till arsringen i 
varje punkt Jangs densamma. Med denna definition blir det omojligt att praktiskt kunna an
yanda arsringslutningen som matstorhet till en definition av staende arsringar. Detta beror pa 
att tangentens lutning kommer att variera i hela virkesstyckets tvarsnitt. Ett satt att bestamma 
arsringsriktningen ar att bestamma vinkeln, 0, mellan virkets flatsida och tangenten till ars
ringen vid halva tjockleken. Det ar denna vinkel som har anvants i ekvation 4. Tangentens lut
ning kan i manga fall vara svar att bestamma och en enklare metod som i de flesta fall ger en 
tillracklig noggrannhet ar att approximera 0 med kordans lutning, y. Da virket sagas ur stocken 
sa att det inte ar riktat helt radiellt kommer arsringslutningen att variera nagot i dess bredd. 
Graden av staende arsring kommer da att minska mot virkesstyckets margsida. Kravet pa sta
ende arsringar skall da vara uppfyllt fran splintsidan fram till den arsring som borjar eller slu
tar i hornet mellan margsidekant och flatsida, se figur 4. Dessutom skall kravet vara uppfyllt i 
hela virkeslangden. Av praktiska skal innebar detta att arsringslutningen bestams i virkes
styckets bada andar. 

Att bestamma arsringslutningen vid halva virkestjockleken ar endast lampligt da tjockleken 
understiger omkring 75 millimeter. For tjockare virke blir skillnaden mellan arsringsriktningen 
vid halva tjockleken och virkets yta alIt for stor och man kan i egentlig mening inte tala om 
virke med stAende arsringar fastan arsringsriktningen vid halva tjockleken kan vara 90 grader. 
Vid sadana fall bor aven arsringslutningen vid virkesytan bestammas. Det har namligen visat 
sig att arsringslutningen i virkesytan ar av stor betydelse for sprickbenagenheten hos virket, [8]. 

4. Slutsatser och diskussion 

For att virke pa flatsidoma skall uppvisa sma och kontrollerade fuktrorelser maste stocken son
derdelas pa sadant satt att virkesstyckena far sa kallade staende arsringar. Med staende ars
ringar ar fuktrorelsema i virkets bredd minimala och kupningen som fOljd av anisotropin ar 
eliminerad. Da arsringsriktningen i virket andras fran helt staende kommer fuktrorelsen i 
virkets bredd att oka. Genom att satta en ovre grans pa denna rorelseokning, (10%), fas en be
gransning i arsringslutning for stAende arsringar. For furu (Pinus silvestris L.) och gran (Picea 
abies Karst.) blir da kravet for staende arsringar att arsringslutningen skall vara mellan 60 och 
90 grader, vilket overensstammer med begreppet Rift och quarter sawn timber i den euro
peiska standarden. Detta krav skall vara uppfyllt for originalsagat virke, det vill saga direkt 
efter sonderdelningen och innan torkningen. Virke som efter torkning klyvs fram ur till exem
pel centrumutbytet fran fyrsagning fOr att erMlla staende arsringar kan ha fatt sprickor som 
skulle ha undvikits om virkesamnena hade haft staende arsringar vid torkningen. Orsaken till 
detta ar formodligen ungdomsvedens samre egenskaper, jamfort med den ovriga veden. Hur 
stor andel av ungdomsveden som behover tas bort fOr att slippa problem med till exempel 
deformationer och sprickbildning, har annu inte kunnat faststallas. Detta problem maste 
undersokas narmare. 

Figur4 Approximativ bestiimning av arsringslutningen. 
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"Aldrarnas tUder var trliets 
5trlickte sig en gdng for alia 
jiJrsdg alia med medel 
rttjsor magerfingrade i starrhO 
slevar i jattigmansrodd genom dr av vattgrat. 

Den stora jormbarheten 
Kommen ur livets skog 
vavstolar bdtstora trdg 
masttopp pendlande bland stjarnor 
kista multnande i jord", 

Harry Martinsson 
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