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Forord 

Utveckling och testning av stjamsagningstekniken och olika produkter tillverkade av stjamsagat 
virke har under perioden 1992 till och med 1995 till stor del bedrivits inom projektet Produktion 
och provning av radialsagat trii (Sandberg 1996). MaIet med projektet har varit att utveckla en 
smaskalig sag for stjamsagning av grovt timmer och saga [ram material for produktion av 
traprodukter enligt KTH-Tras koncept Vardeaktivering. Projektet har vad avser 
sonderdelningsteknik och praktisk sagning bedrivits vid en pilotan1aggning for andamalet i 
Arjeplog. Materialet till den nu redovisade undersokningen har sagats [ram dar. Sagningen och 
matningar genomfordes under vintem och varen 1993/94. 

KTH-Tra i Stockholm december 1998 

Dick Sandberg 



II 




Distortion and crack formation in green and seasoned timber

Influence of sawing pattern 


by 

Dick Sandberg 

Hans Holmberg 


Abstract 

This work describes distortion (bow, crook, twist, cup) and crack formation in green and seasoned timber 
of Scots pine and Norway spruce.Distortion and crack formation have been evaluted for the timber pieces 
according to their original location in the log, annual ring orientation, growth stresses, juvenile wood, 
reaction wood and location ofthe pith. The purpose is to describe differences in distortion and crack 
formation between sawn timber from the new sawing pattern Star-sawing and traditional sawing patterns. 

A total of 107 so-called oversized logs (> 30 cm) have been sawn with three different sawing patterns into 
a total of749 pieces oftimber. Measurements ofthe distortion and crack formation have been made 
immediately after sawing and after seasoning followed by three month ofconditioning to a moisture 
content of 9.5 %. 

Bow and crook occurs in the green timber immediately after sawing as a result of released growth stresses 
that occur in the tree. During seasoning bow and crook are changing both in magnitude and direction. The 
green timber pieces are normally distorted (concave) to the sapwood side as a result of growth stresses. 
The direction is most apparent in pieces that are sawn close to the pith. 

However, during seasoning, due to the high longitudinal shrinkage ofthe juvenile wood, the timber will 
be more straighten or the distortion will change direction which is opposite to the one before seasoning. 
Seasoning normally results in a lower number of pieces with bow or crook, while the corresponding mean 
value gets higher. This is independent of the annual ring orientation of the timber. 

Directly after sawing twist and cup do not occur. Twist and cup arise during seasoning of the timber. 

The pith and the juvenile wood have a major influence on twist in timber, which means that timber sawn 
close to the pith have greater twist than timber sawn away from the pith. Twist is related to the fibre 
orientation in the timber. 

Cup is a consequence of the shrinkage anisotropy and the curvature ofthe annual rings in the cross 
section ofthe timber. This means that during seasoning timber will cup in a way that the most tangential 
side surface of the timber get concave. Cupping increases with decreasing radius of curvature of the 
annual rings. 

Cracks occur in timber before seasoning. These cracks probably originated and developted in the living 
tree. The pattern of crack formation is the same in both pine and spruce, namley timber sawn close to the 
pith or with pith enclosed have a considerable higher relative crack length (total length of the cracks in 
the timber in relation to the length of the timber) than timber sawn away from the pith. Cracks mainly 
occur on surfaces orientated to the pith, a fact that get more clear when observing timber close to the pith. 

Seasoned Star-sawn timber with rectangular cross section has bow and crook of the same level or less 
compared to timber sawn with traditional sawing patterns. Seasoned Star-sawn timber with triangular 
cross section has extremly high bow. The crook is comparably low. Before seasoning the triangular timber 
pieces have a low crook. This indicates that the increase ofbow during seasoning to some extent is a 
result of the stacking method. Star-sawn timber does not show any cup, has a very small twist and show 
also very few cracks after seasoning. 

III 



IV 




Sammanfattning 

Deformationer (flatboj, kantkrok, skevhet, kupning) oeh spriekforekomst har undersokts fore oeh 
efter torkning for sagat virke av furu oeh gran. Dessa kvalitetssankande faktorer har utvarderats 
med avseende pa virkets Hige i stoeken, arsringsorientering i virkestvarsnittet, vaxtspanningar, 
juvenilved, marglage oeh reaktionsved. Syftet har varit att klargora om det nya sagmonstret 
Stjarnsagning ger skillnader ur deformations- oeh sprickhanseende hos det utsagade virket 
jamfOrt med traditionella sagmonster. 

Totalt 107 overgrova stoekar (> 30 ern) har sonderdelats med tre olika sagrnonster till totalt 749 
virkesstyeken. Deformationer oeh spriekforekomst har bestarnts for detta virke direkt vid sonder
delningen, samt efter torkning med pafOljande konditionering under tre manader till fuktkvoten 
9,5%. 

Flatboj oeh kantkrok forekommer hos virket direkt efter sonderdelningen, vilket ar ett resultat av 
vaxtspanningar i tradet som frigors i oeh med sagningen. Vid torkningen fOrandras flatboj oeh 
kantkrok till bade storlek oeh riktning. Riktningsberoendet som upptrader ar mest pataglig hos 
det virke som ar utsagat nara margen. Dessa bitar ar vanligtvis deforrnerade (konkava) mot 
splintsidan innan torkningen pa grund av vaxtspanningar. Vid torkningen medfOr juvenilvedens 
stOrre longitudinella krympning att deforrnationen mer eller mindre balanseras ut (virket blir mer 
rakt) eller att deforrnationen far motsatt riktningjarnfort fOre torkningen. Torkningen medfOr i 
allmanhet att antalet virkesstyeken med flatboj eller kantkrok minskar, medan motsvarande 
medelvarden okar. Detta ar oberoende av arsringsorienteringen i virket. 

Virket uppvisar ingen skevhet eller kupning omedelbart efter sonderdelningen. Skevhet oeh 
kupning uppkommer nar virket torkas. 

Margen oeh juvenilveden har en avgorande betydelse fOr graden av skevhet hos virket, vilket 
innebar att virke utsagat nara margen rar storre skevhet an virke utsagat langre ::fran margen. 
Detta har samband med fiberorienteringen i virket. 

Kupningen ar en fOljd av krympningsanisotropin i kombination med arsringskrokningen i virkets 
tvarsnitt. Det innebar att virket kupas vid torkningen sa att den mest tangentiella flatsidan blir 
konkav. Kupningen okar ju mer krokt arsringen ar i tvarsnittet. 

Spriekor finns i virket redan fOre torkningen. Dessa sprickor harror med all sannolikhet fran 
spriekor som finns i det levande tradet. Monstret for spriekforekomsten ar detsarnrna for bade 
furu oeh gran, narnligen att virket utsagat med eller nara margen har betydligt stOrre relativ 
sprieklangd jamfort med virke utsagat langre bort fran margen. 

Sprickoma uppkornrner frarnst pa virkets margsidor, vilket blir tydligare ju narrnare margen 
virket ar utsagat. Sprieklangden okar eller minskar vid torkningen beroende pa traslag oeh virkets 
lage i stoeken. 

Sijamsagat virke med rektangulart tvarsnitt uppvisar efter torkningen flatboj oeh kantkrok i niva 
med eller nagot lagre an ovrigt virke. Virket med trianguliirt tvarsnitt har i forhrulande till det 
ovriga virket stor flatboj efter torkning. Kantkroken ar forhallandevis liten. Trekantema uppvisar 
flatboj direkt efter sonderdelningen som ar i niva med det ovriga virket. Den stora okningen av 
flatboj som sker vid torkningen kan vara en foljd av den metod som anvands fOr strolaggningen 
av virket. 

Det stjamsagade virket har ingen kupningen oeh myeket IHen skevhet efter torkningen. Detta 
virke har oeksa myeket Ia spriekor. 
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1. Inledning 

Vid KTH-Tra har man sedan 1991 arbetat med forsknings- och utvecklingsprogrammet Varde
aktivering (Sandberg m.!l 1997). Det ar ett langsiktigt FoD-program som successivt ger praktiskt 
anvandbara delresultat. 

Namnet antyder en grundlaggande syn pa tramaterialet, namligen att dar finns egenskaper som 
idag sallan utnyttjas men som med ett annorlunda forfarande skulle kunna komma till anvandning. 
Det galler alIt sa att aktivera varden hos tra som med dagens industriella teknik ar slumrande. 

barande ide ar att i industriell skala och med god 15nsamhet kunna producera virke och amnen 
med staende arsringar till produkter i vilka man hogt varderar till exempel sma och kontrollerade 
fuktrorelser. Det finns ett flertal olika sagmonster for att framstalla virke med staende arsringar. 
K vartersagning ar den vanligaste av de traditionella metodema, men det har dock visat sig att det 
at svart att fa en 15nsam produktion med denna metod. 

En annan metod for att erhalla staende arsringar och som visat sig vara industriellt intressant 
innebar att man sagar ut virkesstycken med rektangulart och triangulart tvarsnitt i ett monster som 
ger ett bra virkesutbyte. Metoden benamns sijarnsagning.Metoden och materialet har testats i ett 
flertal under-sokningar (Holmberg och Sandberg 1995, 1996, Sandberg 1996, 1997b, 1997c, 
1998b, 1998c). 

1.1 Nigra utvalda begrepp och egenskaper hos tra 

I detta kapitel tas nagra egenskaper och begrepp for tra upp som har betyde1se vid beskrivningen 
av de forsoksresultat som senare redovisas i denna rapport. Avsikten ar att underlatta for lasaren att 
satta sig in i rorsoksresultaten. 

1.1.1 Staende arsringar 

Staende arsringar far virket om det sagas radieUt ur stocken. Definitionen av staende arsring sager 
att vinkeln mellan virkets flatsida och arsringen i flatsidans yta skall vara mellan 60 och 90 grader, 
figur 1 (Europanorm 1995, Sandberg 1998d). Det skall galla over hela virkesytan och pa tva av 
virkets sidor. Nar arsringsorienteringen ar mellan 80 och 90 grader brukar man saga att man har 
helt staende arsringar. Med staende arsringar at krympningen och svallningen i virkets bredd 
minimala och kupningen som f6ljd av virkets anisotropi at helt eliminerad. Nat arsringsorienterin
gen i virket avviker fran 90 grader kommer fuktrorelsen i virkets bredd att oka. Till exempel okar 
krympningen och svallningen i virkets bredd med ca 10 % nar arsringsorienteringen minskar fran 
90 till 60 grader (Sandberg 1995a). En konsekvens av definitionen av arsringslutningen at att 
margen och stOrre delen av denjuvenila veden maste tas bort for att virket skall ha staende 
arsringar. 

Figur 1. Definition av staende arsringar. For att virket skall ha staende arsringar skall arsrings
orienteringen over hela ytan pa tva av virkets sidor vara mellan 60 och 90 grader. 
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1.1.2 Juvenilved eller ungdomsved 

De 10-20 arsringama narmast margen brukar man benamna juvenilved eller ungdomsved. Den 
juvenila veden forekommer i bade lOv- och barrtrad, men ar betydligt mer pataglig hos 
barrtraden. Unga trad, det vill saga trad yngre an 10-20 ar, bestar enbart av juvenilved. Da tradet 
blir aldre forandras cellbildningsprocessen i det aldsta kambiumet som finns i tradets nedre del 
och fibrema i de nya arsringarna som bildas dar rar andra egenskaper an i juvenilveden. Man 
talar da om mogen ved. I tradets ovre del fortgar tillvaxten i form av juvenil ved under hela 
tradets livstid. Det innebar att den juvenila veden approximativt bildar en oregelbunden cylinder 
kring margen som stracker sig fran tradets rot till dess topp, figur 2. Volymenjuvenilved i ett trad 
blir darmed beroende av tillvaxthastigheten (arsringsbredden) for arsringarna narmast margen. 

Gransen mellan juvenilved och mogen ved ar inte knivskarp, utan stracker sig over ett fiertal ar. 
Det finns dessutom ingen exakt definition av vad som menas med juvenilved. Som ett matt pa 
graden av juvenilved anvands vanligen densitet, trakeidlangd eller mikrofibrillvinkeln i 
cellvaggens S2-skikt. Dessa parametrar forandras tydligt med avstandet fran margen i den 
juvenila veden, for att i den mogna veden anta en mer konstant niva. Det juvenila omradet enligt 
dessa definitioner sammanfaller i de fiesta fall med omradet som ligger inom de 20 arsringarna 
narmast margen. Hos de nordiska barrtraden overgar vedens densitet fran ungdomsved till mogen 
ved vid ca. 15 arsringar fran margen, medan fibrema uppnar fulliangd vid ca. 20 och 
fibrillvinkeln blir konstant vid ca. 30 arsringar fran margen (Thomqvist 1990). I 
virkessammanhang skulle det kanske vara mer befogat med en definition som tar hansyn till 
juvenilvedens anvandbarhet och ekonomiska varde. 

Juvenilveden har stOrre krympning langs fibrerna och mindre tvars fibrerna an den mogna veden. 
Detta beror pa mikrofibrillernas orientering och fibremas lutning, vilket kan leda till 
deformationer hos virket vid torkning, speciellt om virket innehaller bade mogen ved och 
juvenilved. 

1.1.3 Vtixtspanningar 

I det levande tradet uppkommer det spanningar som ett resultat av tillvaxten som sker i 
kambiumet. Dessa spanningar ar forhiillandevis laga i vara skandinaviska barrtrad, men kan for 
vissa lovtraslag till exempel eucalyptus, vara sa stora att tradstammen splittras vid avverkning. 

Spanningstillstandet i tradstammen ar ett relativt komplicerat fenomen. Starkt forenklat kan 
fenomenet beskrivas enligt figur 3. I tradets langdriktning finns i stammens centrala delar en 

Tvarsnitt 
genom stammen Sidvy 

Figur 2. Schematisk bUd av juvenilvedens utbredning i tviirsnittet och i liingdriktningen hos ettfullvuxet 
triid Notera att stammens oversta del enbart bestar av juvenilved 
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tryckbelastad zon, medan stamm ens periferi ar dragbelastad. I tvarsnittet finns radiella 
dragspanningar och tangentiellt ar stammen tryckbelastad. 

Vaxtspanningarna kommer till viss del att frigoras nar stammen sagas, vilket kan leda till att 
virket deformeras. Antydningar finns ocksa i litteraturen att sa kallade marg- eller kamsprickor 
som framforallt finns kring margen hos aldre trad kan vara ett resultat av vaxtspanningar. 
Inverkan av vaxtspanningar pa deformationer och sprickbildning hos skandinaviskt virke ar 
bristfalligt undersokt. 

I sammanstallningsverket av Archer (1987) redovisas ett antal undersokningar dar kantkrok hos 
kvartersagat virke analyseras med avseende pa vaxtspanningar. Ett starkt sam band pavisas 
mellan kantkrok i ratt tillstand hos Sugi (Cryptomeris japonica D. Don) och stockdiameter, vilket 
man anser beror pa just vaxtspanningamas fordelning i stammen. 

/ 

Dragspanning 

Tryckspanning 

Tryckspanning 

Dragspanning 

Figur 3. Schematisk illustration av viixtspanningar i tradstammen. Longitudinella viixtspanningar utgors 
av tryckspanningar i stammens centrala delar och dragspanningar i stamm ens periferi. De 
transversella spanningarna utgors av tangentiella tryckspanningar och radiella dragspanningar. 

1.1.4 Vaxtvridenhet och snedfibrighet 

Cellema i det levande tradet har sa gott som alltid en lutning (~) i forhaIlande till stammens 
langdriktning, figur 4. Dessutom ligger den enskilda cellen i foregaende cells forlangning med 
spetsama om lott, vilket medfor att cellema far en spiralliknande formering i stammen. Detta kan 
man tydligt se pa mantelytan hos barkat timmer som borjat torka. Denna spiralvaxt hos fibrema 
brukar kallas vaxtvridenhet. 

Vaxtvridenheten ar inte konstant i stammen, utan varierar bade radiellt och longitudinellt. 
N ormalt avviker fiberlutningen pa grund av vaxtvridenheten endast nagra fa grader, men kan i 
splinten hos gamla trad avvika anda upp till 70 grader fran lodlinjen. I den juvenila veden ar 
fibrema i huvudsak vanster-orienterade i forhallande till stamm ens langdriktning, till skillnad 
fran den mogna veden dar hoger-orienterade fibrer blir dominerande. Overgangen fran 
vanstervridet till hogervridet sker successivt och variationema ar ofta mycket stora. Som en foljd 
av den radiella variationen hos vaxtvridenheten uppstar ocksa en motsvarande longitudinell 
variation. Speciellt stor ar skillnaden mellan aldre trads topp, som enbart bestar av juvenilved, 
och dess rotdel som har stor andel hogervridna fibrer. 

Nar stocken sagas till virke kommer man att ftterfinna vaxtvridenheten i virket. Man talar da om 
snedfibrighet. Snedfibrighet forekommer aven som lokala fiberstOmingar kring till exempel 
kvistar eller andra mer eller mindre naturliga abnormiteter. Den typen av snedfibrighet kommer 
inte att ytterligare beroras har. 
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Tva huvudsakliga fenomen ger upphov till snedfibrigheten i virke, nfunligen vaxtvridenheten och 
stamm ens konicitet. Effekten av des sa tva fen omen Askadligors tydligt i radiellt sagat virke, men 
effekten ar allmant giltig for alIt sagat virke oberoende av orienteringen i stammen. 

Figur 4 exemplifierar de tva huvudfallen av snedfibrighet. Vaxtvridenheten (~) resulterar i en 
snedfibrighet (a) som aterfinns pa virkets tangentiella ),10r. Snedfibrigheten bestams av 
vaxtvridenheten i kombination med hur virket sagas ut i forhaIlande till denna. Om virket sagas 
ut parallellt med tradets longitudinella riktning (margen), vilket ar det norrnala, sa kornrner 
snedfibrigheten art sammanfalla med vaxtvridenheten (A i figur 4). Den "tangentiella" 
snedfibrighetens radiella variation kommer att sarnrnanfalla med vaxtvridenhetens variation i 
denna riktning. 

Stammens konicitet, det vill saga avsmalningen fran roten mot toppen, medfor art fibrerna lutar i 
forhallande till tradets vertikalaxel (margen). I radialplanet (R-L planet) ar fibrerna parallella med 
mantelytan som nagot forenklat bildar en vinkel (\I') i forhallande till tradets vertikalaxel. 

Om ert virkesstycke sagas ut parallellt med mantelytan kommer fiberlutningen (~) i R-T planet 
att bli noll (B i figur 4). Avvikelse i parallellitet fran mantely1an kommer art resultera i 
snedfibrighet och nar virket sagas parallellt med margen kornrner snedfibrigheten art vara lika 
som koniciteten, det vill saga ~ = \I' (C i figur 4). Snedfibrigheten i radialplanet ar oberoende av 
snedfibrigheten i tangential planet. 

1.1.5 Reaktionsved i barrtrad 

Reaktionsved i barrtrad utgors av sa kallad tryckved eller i mer vardagligt tal tjur. Nar 
belastningen pa tradstarnrnen av nagon orsak blir ensidig, kornrner tradets fortsatta tillvaxt art ske 

C) ~\I' 
\ 

8) ~=O 

A)a=~ 


~ 


Mantelyta 

Longitudinellt, L 

}- Radiellt, R 

Radiellt, R 

Schematiserad bild av vaxtvridenhet (@ och konicitet (If/) i en stock och hur dessa ger sned
fibrighet hos det utsagade virket (A, B och C). Snecifibrighet (a) tangentialplanet (T-L planet) 
besttims av vaxtvridenheten och hur virket sagas ut iforhallande till dess riktning (@. 
Snedfibrigheten i radial planet (R-L planet) bestiims av virkets liige iforhallande till stockens 
mantelyta sam bildar vinkelljfmed stammens vertikalaxel (margen). 

Figur4. 
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med en annan typ av celler (tryckved) fOr att kompensera den uppkomna snedbelastningen. 
Motsvarande galler grenarnas tillvaxt, dar grenarnas egen vikt vid grenfastet framkallar ett 
kraftmoment i stammen som i sin tur ger upphov till tryckved. 

De speeiella celler som utgor sjalva tryckveden bildas i de tryckbelastade omradena oeh skiljer 
sig pa flera satt fran normalcellema. Bland annat ar tryekvedscellema mer tjockvaggiga oeh 
kortare an i normalveden. Ligninghalten ar ocksa hogre i tryckveden. 

Tryckved medfor spanningar i tradstammen som kan resultera i formandringar hos virket redan 
vid sonderdelningen. Tryckveden har oeksa i motsats till normalveden stor Iongitudinell 
krympning och svallning som vid torkningen kan resultera i deformationer och spriekor hos det 
sagade virket. 

I arsringarna narmast margen ar det vanligt med tryekved, vilket har samband med att unga klena 
trad oeh toppskotten hos aldre trad latt paverkas av sno och vind. Tryckved upptrader i stamm ens 
periferi hos stora trod nar tradets vertikalaxel fOrskjuts. I vissa fall, framforallt hos unga trad, kan 
bildandet av tryckved fullstandigt rata upp stammen. EnIigt Kyrkjeede m.fl. (1993) ar tryckved 
mer frekvent forekommande i stammens nedre del an narmare toppen. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att om tryckved forekommer i sagat virke, atminstone i 
stor omfattning, ar det troligt att virket kommer att deformeras pa ett eHer annat satt som en foJjd 
av detta. Deformationen uppstar troligtvis redan vid sagningen. Tryekveden ar vanligt 
forekommande i juvenilveden, vilket rimligtvis borde innebara att deformationer och 
sprickbildning minskar om juvenilveden tas bort innan virket torkas. Vidare ar tryckved mest 
frekvent i rotstocken, vilket kan medfora att virke fran denna stock ar mer deformerat an virke 
fran andra delar av tradet 

1.1.6 Torkningens inverkan po. deformationer 

Deformationer hos virke har i allmanhet sitt ursprung i materialrelaterade egenskaper hos 
ravaran. Det ar framst sadana faktorer som ger upphov till olikformig krympning, till exempel 
stora densitetsvaria-tioner, juvenilved, snedfibrighet. Det kan oeksa varn fraga om sa kallade 
vaxtspanningar. 

Felaktigt torkningsklimat kan resultera i bade okad sprickbildning oeh okade deformationer. Med 
dagens valutveeklade torkningsproeesser skall sjalva torkningen inte behova resultera i okad 
deformation oeh spriekbildning hos virket. Det ar snarare sa att dagens torkningsfOrfarande 
redueerar deformationerna, speciellt kupning oeh flatboj. Detta fOrutsatt att utformningen av 
sjalva torkpaketen (strolaggningen) utfOrs korrekt. Det ar dock idag inte verifierat att den 
torkningsrelaterade minskningen av deformationer som erhalls aven ar konstanta i tiden, det vill 
saga att man inte erhaller en fOrandrad deformation nar virket utsatts for fuktvariation, se t.ex. 
Sandberg m.fl. 1995, Sandberg 1998a. 

2. Syfte med undersokningen 

Syftet med undersokningen ar att undersoka deformationer oeh sprickbildning hos sagat virke 
fran overgrovt timmer av furu oeh gran. Detta har gjorts med mal att klargora om det nya 
sagmonstret Stjarnso.gning ger skillnader ur deformations- oeh spriekhanseende hos det utsagade 
virket jamfort med traditionella sagmonster. I forsta hand har svar sokts tiJI fOljande 
fragestallningar: 

• Hur inverkar virkets lage i stoektvarsnittet pa deformationer och spriekbildning? 

• Hur inverkar virkets lage i stoektvarsnittet pa eventuella forandringar i deformationer oeh 
spriekfOrekomst under torkning? 
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3. Material och metod 

3.1 R:1vara 

Valet av timmer har genomforts for att fa en viss spridning av materialets ursprung oeh darmed 
forsoka undertryeka lokala egenskaper som annars kan fOrvranga matresultaten. Det finns inget 
som heIst syfte att forsoka fa ursprungsvalet av timmer att representera de olika regionemas 
specifika egenskapsvariationer. 

Timret fOr undersokningen hamtades fran tre omraden i Sverige: Smaland, Halsingland 
respektive Norrland. Virket fran Smaland kommer fran tre avverkningar i omradena Hogsby 
(furu), Emmaboda (normalvuxen gran), samt Torsas (frodvuxen gran). Samtliga omraden ligger i 
Kalmar Lan. Timret fran HaIsingland oeh Norrland hamtades fran tva sagverks ordinarie 
timmerf'angst. Timret fran Halsingland kommer fran Jggesund Timber i Jggesund oeh timret fran 
Norrland fran Thorgrens Tra i K vamasen. Vid urvalet var det enda kravet att timret skulle vara 
overgrovt, det vill saga grovre an 30 em i toppdiameter, oeh att rotstoekar skulle vara 
overrepresenterade. Timret skulle i mojligaste man vara av skogfallande kvalitet. 

Tabell 1 visar utgangsmaterialets omfattning oeh medeldimensioner. 

Tabelll. 	 Dimension och antal av det timmer som anviints i undersokningen. Kvaliteten var 
skogfallande. STD - standardavvikelse. 

Lage i Antal Langd ToppdiameterTraslag Omrade stammen stockar (m) (cm) 

Medel STD Medel STD 

Furu Smaland 2:a stock 5 4,1 0,4 33 3,2 

Smaland Rotstock 17 4,1 0,6 38 3,8 

Halsingland 2: a stock 2 4,9 0,2 40 2,8 

Halsingland Rotstock 12 4,7 0,4 33 3,2 

Norrland Rotstock 8 4,6 0,5 38 3,8 

S:a 44 4,5 0,5 38 3,5 

Gran Smaland 2.a stock 6 4,0 0,3 37 6,8 

Sma land Rotstock 32 4,0 0,4 42 5,7 

Halsingland Rotstock 12 4,9 0,2 40 2,1 

Norrland Rotstock 13 4,8 0,4 39 4,2 

S:a 63 4,5 0,6 39 6,4 
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3.2 Sagmonster och torkning 

3.2.1 Sonderdelningsmonster 

Sagningen av timret genomfordes enligt tre sagmonster: stjamsagning, genomsagning, samt 
kombination av dessa, figur 5. Genom att raklyva delar av det genomsagade virket i tva eller tre 
bitar erholls ytterligare variation av arsringsriktningen i tvarsnittet. Samtliga bitar skarpkantades 
omedelbart efter sonderdelningen. Kantningen utfordes sa parallellt som mojligt med virkets 
margriktning, det vill saga ingen sa kallad taperkantning utfordes. 

Figur 5. 	 Sagmonster som anviints vid sonderdelningen av tim ret jar denna undersokning: stjiirnsagning 
(a), genomsagning (b) och kombination stjiirnsagning och genomsagning (c). 

3.2.2 Utsagade dimensioner 

De olika postningama och variationen av stockdiameter har inneburit att de utsagade 
tvarsnittsdimen-sionema varierat. Utsagade tjocklekar har varit 50 eller 60 mm torkat matt. 
Bredden har varierat mellan 75 och 150 mm i standardmoduler. Virket med triangulart tvarsnitt 
har sagats med sidan 70, 80,90, 100, 110 och 120 mm. AlIt virke har sagats skarpkantat i hela 
virkeslangden. 

3.2.3 Torkning och konditionering 

Virke med rektangulart respektive triangulart tvarsnitt strolades i paket var for sig. Det 
rektangulara virket stroade pa konventionellt satt, medan trekantema lades samman i grupper om 
tre, figur 6. Hela provmaterialet har torkats samtidigt i en kammartork med ett och samma 
torkschema. Samtliga virkespaket placerades i den nedre halvan av torksatsen for att undvika att 
virkesstycken skulle torkas helt utan belastning. 

Figur 6. Stroliiggning av virke med triangulart tviirsnitt vid torkningen i kammartork. 
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3.3 Genomforda matningar 

3.3.1 Definition och bestiimning av juvenilvedsandel 

For denna undersokning definierades juvenilveden som de 15 arsringama narmast margen. 

Pa varje stock fargmarkerades den juvenila veden i rot- respektive toppanden for att kunna 
identifiera juvenilvedsinnehallet i det sagade virket. Efter torkning fotograferades virkesandama 
och ytandelen juvenilved bestarndes med bildbehandlingsprogram. luvenilvedsandelen i det 
sagade virket definierades darmed som ytandel juvenilved av virkesstyckets total a tvarsnittsyta i 
rot- respektive toppande. 

3.3.2 Bestiimning av deformationer och sprickforekomst 

Deformationer i form av kantkrok, skevhet, flatboj och kupning bestarndes direkt efter 
sonderdelningen av stocken (0 - 3 timmar), samt efter torkning och konditionering av virket 
under tre manader vid rumstemperatur till fuktkvoten 9,6+1-0,7 %. Deformationema bestarndes 
for virkets total a langd respektive bredd, figur 7. Dartill bestarndes deformationens riktning i 
forhaIlande till margen. For virket med rektangulart tvarsnitt bestarndes kupningen pa den 
konkava flatsidan. For virke med triangulart tvarsnitt bestarndes kupningen pa den tangentiella 
sidan, efter det konstaterats att kupningen var obefintlig pa de tva ovriga sidoma. 

Den totala lang den for blotta ogat synliga sprickor bestamdes pa virkets samtliga ytor var fOr sig. 
Matningar genomfordes aven har fore och efter torkning och konditionering. De sprickor som 
mattes upp direkt efter sonderdelningen markerades sa att man efter torkningen hade mojlighet 
att observera eventuella forandringar i sprickomas utbredning. 

3.3.3 Bestiimning av reaktionsved 

Vr vaIje virkesstycke sagades tva stycken ca. 3 em langa prover fran rot- respektive toppanden. 
Dessa prover anvandes, forutom till ovan namnda juvenilvedskvantificering, for bestamning av 
reaktionsvedsforekomst. Tvarsnitten undersoktes okulart och forekomst av reaktionsved 
noterades. Nagon kvantitativ bestamning genomfordes inte. 

a) 

c) d) 

Figur 7. Besttimning av virkesdeformationer: kantkrok (a), skevhet (b),jlatbbj (c) och kupning (d). 
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3.4 Provmaterial oeh utvardering av matresultat 

3.5.1 Gruppering efter arsringsorienteringen i virkestviirsnittet 

Efter sonderdelningen delades virket in i grupper med avseende pa arsringsorienteringen i virkets 
tvarsnitt, figur 8. Denna indelning utgjorde sedan grunden for utvarderingen av deformationer 
och sprickforekomst. 

Figur 8. 	 Gruppering av virket i grupper (A H) med olika arsringsorientering i virkestvarsnittet. Margens 
lage ar ifiguren markerad med "m"for bitarna B, D, E, Q H. For bitarna A, C, och F ligger 
margen langs ena kantsidan, mitt i, respektive kings enajlatsidan pa virket. 
A - Radiellt utsagad, med margen kvar fangs ena kantsidan. 
B - Stjarnsagad, staende arsringar och utsagad med ett avstandfrlm margen storre an 25 mm. 
C - Margen innesluten i virkesstycket, s.k. "miirg mitt i ". 
D - Margen gaende i omradet mellan ena kant- ochjlatsidan. Arsringslutning omkring 45 grader. 
E - Arsringslutning omkring 45 grader och utsagad med ett avstandfran margen storre an 25 mm. 
F - Margen gaende pa enajlatsidan och stark! krokta Ctrsringar i tviirsnittet {liggande arsringar}. 
G - Liggande arsringar och utsagad med ett avstandfran miirgen storre iin 25 mm. 
H - Stjiirnsagad, staende arsringar och utsagad med ett avstand fran miirgen storre iin 25 mm. 

3.4.2 Omfattning av provmaterialet 

Tabell 2 visar det slutliga provmaterialets omfattning. Efter uteslutning av felaktiga matdata, till 
exempel virkesstycken utan eller med dubbel identitet, aterstod totalt 749 virkesstycken. Denna 
provgrupp analyserades sedan vad avser deformationer och sprickforekomst. 

Tabe1l2. 	 Provmaterialets omfattning: antalet virkesstycken i respektive grupp med 
avseende pa arsringsorienteringen i virkets tvarsnitt. 

Arsrin gsorie nteri ng 

A B C 0 E F G H A-H 

Furu 22 95 6 3D 43 8 25 88 317 

Gran 27 116 18 28 79 16 31 117 432 

S:a 49 211 24 58 122 24 56 205 
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3.4.3 Normalisering av matdata med avseende pa virkesdimensioner 

Virket i denna undersokning har som tidigare narnnts inte en och sarnma dimension. Langd, 
bredd och tjocklek varierade mellan virket. For att erhaIla j arnforbara matdata for deformationer 
normaliserades matdata enligt ekvation 1 for kantkrok och flatboj sarnt enligt ekvation 2 for 
skevhet. Kupningen normaliserades enligt ekvation 1, men med avseende pa virkesbredden 
istallet fOr langden. Samtliga deformationsslag forutom kupning normaliserades till tre meters 
langd. Kupningen normaliserades till 100 mm bredd. Skevhet har inte normaliserats med 
avseende pa virkesbredden. 

x" = X* (AILf (1) 

X" = X* (AIL) (2) 

X" - N ormaliserad deformation med avseende pa lang den A 
X - Deformation fore normalisering 
A - Normaliseringslangd (3 m) 
L - Virkeslangd 

Sprickdata har raknats om till relativ spricklangd, det vill saga total spricklangd per virkesstycke 
i forhallande till virkesstyckets langd. 

3.4.4 Statistisk utvardering 

Matdata for tra ar sallan normalfordelad. Soderstrom (1990) har bland annat visat att vid 
utvardering av langder och areor for sprickor i virke ar antagandet om normalfordelning mycket 
daligt. Matresultaten i den nu genomforda undersokningen visar att det aven ar mindre lampligt 
att anvanda normalfordelnings-antagandet for deformationer. Detta har medfort att for 
utvardering av gruppmedelvarden sa har "Nonpararnetric test" anvants (Montgomery 1991). 
Denna metod kraver inte att matdata ar normalfordelad. I vissa fall har homogenitetstest 
tillampats (Blom 1989). Vid sarntliga analyser har konfidensgraden 0,95 tillarnpats. 

For att minska ned textmassan och underlatta for lasaren har stor del av den statistiska 
utvarderingen utelarnnats i resultatpresentationen. Detta skall inte foranleda lasaren att tro att en 
statistisk utvardering enligt ovan ej ar genomford. 
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4. Resultat med kommentarer 

Resultat redovisas har fOr deformationer och sprickbildning i provrnaterialet fore och efter 
torkning och konditionering. I texten nedan anvands uttrycken fOre och efter torkning. Med detta 
menas tidpunkterna for deformation- och sprickmatningar efter sonderdelningen respektive efter 
torkning och konditionering i enlighet med metodbeskrivningen i kapitel 3.3.2. 

4.1 Deformationers beroende av virkets Hige i stocktvarsnittet 

Resultaten for deformationer, dvs flatboj, kantkrok, skevhet och kupning presenteras i detta 
kapitel. For vaIje deformationsslag visas forst ett sammanstallande diagram over respektive 
deformation som funktion av de atta lagena for virket i stocken. Deformationen redovisas fore 
och efter torkning, samt for furu och gran separat. I kapitel 4.3 redovisas resultat vad galIer 
inverkan av juvenilved och reaktionsved pa deformationer. 

4. 1.1 Flatboj 

Figur 9 visar flatboj for fum och gran. Den statistiska analysen visar att virke utsagat enligt fallen 
C, D, E och H har gran signifikant stOrre flatboj an fum bade fore och efter torkning. I falIet F 
har fum stOrre flatboj an gran efter torkning. 

Virke som uppvisar minst flatboj fOre torkning ar fum med arsringsorienteringen Beller C, samt 
gran med arsringsorienteringen B. Ovrigt virke har i medeltal 50-100 % stOrre flatboj an detta 
virke. 

Efter torkningen ar variationen stor mellan bade traslagen och de olika grupperna. Den tydligaste 
avvikelsen Aterfinns for trekanterna, samt fOr grupp F hos furu som bMa har signifikant stOrre 
flatboj an ovriga gmpper. 

EI Furu otorkad 

o Furu torkad 

5,0 

......... 
 4,0E 
C')-... 
E 3,0g 

':(5'-..0 2,0 
C\l 
u:: 

1,0 

ABC D E F G H 

Virkets lage i stocktvarsnittet 

0,0 

5,0../ 
mnGran otorkad 

......... 4,0E 
t? 
E 

3,0g 
B-..0 2,0
C\l
u:: 

1,0 
Figur 9. 

0,0 
A 

o Gran torkad 

BCD E F G H 

Virkets lage i stocktvarsnittet 

Medelviirdenfor flatboj fore och efler 
torkning hos furu och gran beroende av 
virkets liige i stocktviirsnittet. Samtliga 
prover i respektive provgrupp. 
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Figur 10 visar hur stor andel av antalet virkesstycken av varje arsringsorientering (A-H) som fore 
respektive efter torkningen har flatboj i en viss riktning, eller ingen flatboj. 

Fore torkning 

Fore torkningen ar det virke som ar utsagat langt fran margen och med staende arsringar (B) som 
har stOrst andel bitar utan flatboj. Andelen ar signifikant hogre an for det ovriga virket. For 
ovriga virkesstycken ar andelen bitar utan deformation omkring halftenjamfort med 
arsringsorientering B. 

Virke med arsringsorienteringen A, B och Char i stort sett lika andel bitar som deformeras 
(flatboj) at ena eller andra hallet. Detta kan tolkas som att de spanmngar som finns i tradstammen 
och som lOses ut vid sagningen inte paverkar flatboj i nagon speciell riktning for dessa bitar. 
Detta ar naturligt med hansyn till dessa bitars lage och orientering i stamtvarsnittet (A och Bar 
radiella, C ar mer eller mindre centrerad kring margen). Vaxtspanningama i furu och gran utgors 
av longitudinella dragspanningar i stammens periferi och tryckspanningar i stammens inre. Virke 
med arsringsorienteringen B har dock en viss riktningstendens vad galler flatboj, vilket kan bero 
pa att virket har bade hog andel bitar utan flatboj saval som ett lagt medelvarde for flatboj fore 
torkning (figur 9). 

Virke med arsringslagena D, E, F, G och H visar ett tydligt riktningsberoende for flatboj som 
upptrader fore torkning. Dessa bitar har en overrepresentation av bitar med flatboj riktad mot 
virkets splintsida, dvs den mer eller mindre tangentiella flatsidan. Detta tyder pa att inre 
spanningar i tradstammen inverkar pa graden av flatboj fore torkning, pa grund av virkets 
orientering i forhallande till dessa spanningar. 

Efter torkning 

Andelen virke utan flatboj okar vid torkningen for samtliga arsringsorienteringar forutom for D 
som ar oforandrad. Att flatboj kan minska vid torkningen ar till stor del en foljd av den 
plasticering som sker vid uppvarmning under samtidig belastning av virket. Reduktionen av 
deformationen sker framst hos de virkesstycken som ar ordentligt fixerade under torkningen och 
dar ovriga strukturella egenskaper i virket inte i hog grad stravar mot att deformera virket. 
Antalet bitar med flatboj minskar (figur 11) samtidigt som medelvardet for flatboj generellt okar 
(figur 9) under torkningen. Detta innebar att okningen av flatboj vid torkningen hos det virke 
som uppvisar flatboj ar betydligt stOrre an vad medelvardena i figur 9 antyder. 

Efter torkningen aterfinns det tydligaste riktningsberoendet i form av flatboj hos arsringslagena 
D och F, det vill saga virke utsagat nara margen och dar margen ar belagen pa virket ena flatsida. 
Flatboj ar for dessa bitar overrepresenterade mot margen, det vill saga i motsatt riktning jamfort 
med fore torkningen. Detta kan tyda pa att krympningen i denjuvenila veden inverkar pa graden 
av flatboj efter torkning. 

Resultaten i figurema 9 och 10 visar tydligt att deformation i form av flatboj redan finns vid 
sagningen och i vissa fall forandras till bade storlek och riktning vid torkning av virket. Figur 11 
visar andel av virket dar flatboj minskar eller byter riktning under torkningen. I storleksordningen 
60 % av virket f'ar minskad flatboj eller flatboj med motsatt riktning i och med torkningen. Detta 
ar oberoende av arsringsorienteringen i virket. 
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3,0 
Iiiil Furu och gran otorkad o Furu oc h gran torkad 

4.1.2 Kantkrok 

Figur 12 visar kantkrok fore och efter torkning for furu och gran. Nagra tydligt signifikanta 
skillnader mellan furu och gran for de olika arsringsorienteringarnaA-G gar inte att pavisa. 
Torkad trekant (H) av gran har dock signifikant sWrre kantkrok an motsvarande furu. 

Fore torkningen ar kantkroken mellan de olika arsringsorienteringarna forhallandevis lika. 
Tydligt ar dock att trekantema (H) hos bade furn och gran har Hi.gre kantkrok an ovriga bitar. Det 
kan aven antydas att det virke som har margen pa ena kantsidan (A och D) har nagot sWrre 
kantkrok an ovriga bitar. 

Figur 13, visar kantkrok for furn och gran sammantaget. Kantkroken okar betydligt vid 
torkningen for arsringsorienteringama A, C, E, G och H, medan B, D och F uppvisar liten eller 
ingen okning av kantkrok. Spridningen mellan enskilda virkesstycken ar stor och det ar svart att 
finna nagon generell inverkan av margens lage pa kantkrok fore respektive efter torkningen. 
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Figur 14 visar andelen virkesstycken av totala antalet bitar i respektive arsringsorienteringsgrupp 
(A-H) som fore respektive efter torkningen har kantkrok i en viss riktning, eBer ingen kantkrok. 

Fore torkning 

Fore torkningen ar det virket med triangulart tvarsnitt (H) som har i sarklass flest bitar utan 
kantkrok (85 %), foljt av virket med arsringsorienteringen F (40 %). De trekanter som har 
kantkrok ar konkava mot margen. For det ovriga virket ar mellan 10 och 25 procent av bitama i 
varje arsringsgrupp helt utan kantkrok. Bitar med rektangulart tvarsnitt och med margen langs 
ena kantsidan (A och D) har en tydlig overrepresentation av bitar med kantkrok mot virkets 
splintsida (splintsidan konkav). Motsvarande virkesstycken utsagade langre fran margen har i 
faBet B overrepresentation av bitar med kantkrok (konkav) mot margen och i fallet E ar flertalet 
bitar (50 %) konkava mot splintsidan. Virket med arsringsorienteringama C, F och G har en klar 
overrepresentation av kantkrok at ena hallet Da dessa bitar ar mer eller mindre symmetriska i 
forhallande till margen ar det troligt att detta riktningsberoende ar ren tillHillighet eller kan vara 
en fOljd av uppmarkningen av virket. Nagon uppmatning av eventuella forskjutningar av margens 
lage i dessa bitar har inte genomforts. 

Efter torkning 

Andelen bitar med rektangulart tvarsnitt (A-G) som inte uppvisar kantkrok, okar eller forblir 
oforandrade under torkningen. For arsringsorienteringama B, D och G erholls en fordubbling av 
antalet bitar utan kantkrok, medan for A, C, E och F forandringen var marginell. Det 
riktningsberoende som kantkroken uppvisar innan torkning for virke med arsringsorienteringama 
C ~ ~,., ,. ~~,-....-.. :ar riktningsberoendet.
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Figur 15 visar andel av virket dar kantkrok minskar eller byter riktning under torkningen. 50-60 
% av virket med arsringsorienteringarnaA, B, C, D, E och G far minskad kantkrok eller kantkrok 
med motsatt riktning i och med torkningen. Virke med arsringsorienteringen F har en nagot lagre, 
och H en betydligt lagre andel bitar som rar minskad kantkrok eller kantkrok med motsatt 
riktning. 

30 % av virkesstyckena i arsringsgrupp A far kantkrok med motsatt riktning i och med 
torkningen. Motsvarande varden fOr virke med arsringsorienteringarna B, C, D och E ar drygt 15 
% och fOr F, G och H ca. 5 %. Den hogre andelen (30 %) i grupp A tyder pa att juvenilveden har 
inverkan pa graden av kantkrok nar virket torkas. 
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4.1.3 Skevhet 

Figur 16 visar skevhet fore oeh efter torkning for furu oeh gran. Nagra signifikanta skillnader for 
skevhet mellan furu oeh gran gar endast art pavisa for arsringsorienteringama D oeh E efter 
torkning. 

Fore torkning kan man for virke med rektanguHirt tvarsnirt (A-G) konstatera art skevheten ar 
marginell eller obefintlig. Den skevhet som andoek har uppmarts ar med stor sannolikhet ert 
resultat av felmatningar eller felsagning av virket. Ungefar halften av trekantema uppvisar 
skevhet fore torkningen, vilket utesluter art skevheten enbart ar skenbar pa grund av 
felmatningar. Medelvardet for skevhet hos de trekanter som ar skeva ar 2,3 mm/3m. 

Skevhet av nagon betydande omfartning uppkommer nar virket torkas, vilket klart tydliggors i 
figur 16. Virke med staende arsringar (B) har minst skevhet. Virke med arsringsorienteringama 
A, C, D oeh F har signifikant stOrre skevhet an ovrigt virke. Fum oeh gran har da betraktats som 
en gemensam grupp. Derta tydliggor art margen oeh juvenilveden har en avgorande betyde1se for 
graden av skevhet hos virket. 

Resultatet i figur 16 belyser det kanda faktum art skevheten framforallt ar en foljd av 
fiberorienteringen i virket. Det vill saga sa lange som fiberriktningen inte ar parallell med virkets 
langdriktning kommer krympningen vid torkning art vilja skeva virket. 
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Figur 16. 	 Medelvarden for skevhet fore och efter 
torkning hos furu och gran beroende av 
virkets lage i stocktvarsnittet. Samtliga 
prover i respektive provgrupp. 
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4.1.4 Kupning 

Figur 17 visar kupningen for furu oeh gran fore respektive efter torkningen. Det gar inte att 
pavisa nagra signifikanta skillnader mellan furu oeh gran vad galler kupning. Resultaten visar 
doek entydigt att kupningen ar en foljd av krympningsanisotropin i kombination med 
arsringskrokningen i virkets tvarsnitt Det innebar att ratt virke inte uppvisar nagon kupning 
(forutsatt att virket inte ar sagat med kupad yta). Vidare kupas virket vid torkningen sa att den 
mest tangentiella flatsidan (hos trekant den tangentiella ytan) blir konkav. Kupningen okar ju 
mer krokt arsringen ar i tvarsnittet. 

I figur 17 ser man att virket med smende arsringar oeh dar den margnara veden har tagits bort (B) 
inte uppvisar kupning efter torkning. Nar den margnara veden tiIlats vara kvar erhalls en nagot 
mindre tjoeklekskrympning i denna ved jamfOrt med veden langre fran margen, vilket kan tolkas 
som kupning. I egentlig mening ar det i detta fall fraga om formavvikelse i tvarsnittet pa grund 
av den olikformiga krympningen. 

En stor krokning av arsringen i virkestvarsnittet (F) medfor den stOrsta kupningen oeh kupningen 
minskar med okat avstand fran margen (G), det vill sagaju mer utratad oeh parallell arsringen 
blir med flatsidan. Det triangulara virket (H) har en forhallandevis liten kupning pa den 
tangentiella ytan eftersom detta virke sagas fram nara stoekens periferi. 
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4.2 Sprickor 

Figur 18 visar relativ sprickHingd hos virke av furu och gran fore respektive efter torkning. 
Virkesstyckena ar pa samma satt som vid deformationema indelade i grupper med avseende pa 
arsringsorienteringen i tvarsnittet. 

Sprickor finns i virket redan fore torkningen. Dessa sprickor harror med all sannolikhet fran 
sprickor som finns i stocken innan sonderdelningen (Sandberg 1997a). Monstret for 
sprickforekomsten fore torkningen ar densamma for bade furn och gran, namligen att virket 
utsagat med eller nara margen (A, C, D och F) har betydligt st5rre relativ spricklangdjamfort 
med virke utsagat langre fran margen (B, E, G och H). 

For furn medfor torkningen att spricklangden okar for det virke som ar utsagat langt fran margen 
(E, G och H) med undantag fran B, som har minskad sprickforekomst. Hos virke utsagat nara 
margen (C, D och F) minskar spricklangden eller ar oforandrad vid torkning. Undantaget for 
arsringsorientering A som :far nagot okad spricklangd. 

For gran minskar spricklangden for samtliga virkesstycken forntom A och F som:far okad 
respektive oforandrad spriclclangd. 

Forandringen av spricklangden ar signifikant, men det kan diskuteras om en spricka som sluter 
sig vid torkningen skall betraktas som kortare an den langd som sprickan hade fore torkningen. 
Skadan i traet ar strikt materialtekniskt fortfarande kvar trots att sprickan inte ar synlig for blotta 
ogat. Att aterskapning av bindningar i sprickomradet har skett under torkningen ar knappast 
troligt. 
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Figur 19 och 20 visar sprickHmgden fOr margsidor och icke margsidor i respektive provgrupp. 
Provgrupp C, margen innesluten i virket, har utelamnats pa grund av art derta virke inte har 
nagon entydig margsida. Resultatet visar tydligt det margnara omradets Guvenilvedens) 
benagenhet art ge upphov till sprickor i virket redan fOre torkningen. 
De virkesytor som ar sagade i anslutning till margen, dvs margsidor fOr A och F i figur 19, samt 
for D i figur 20 har den absolut stOrsta relativa spricklangden. Skillnaden mellan gruppema A och 
B, respektive F och G vad avser sprickforekomst pa margsidoma ar mycket tydlig, vilket ocksa 
visar pa margom-radets inverkan. Hos virke med arsringsorientering A och F utvidgar sig 
sprickoma pa margsidoma vid torkningen till narliggande sidor. Derta ar forklaringen till den 
relativt stora okningen av spricklangden pa "ovriga sidor" som sker vid torkningen hos grupp A 
och F i figur 19. 
Fran figur 19 kan ocksa konstateras art de tangentiella flatsidoma hos konventionellt sagat virke 
(F och G) har spruckit betydligt mer vid torkningen an motsvarade radiella ytor (Aoch B). Art 
radiella ytor utsagade langt fran margen med denna undersoknings forutsattningar ar de minst 
sprickbenagna styrks ocksa av resultaten for virke i gruppema E och Hi figur 20. 

Figur 19. 	 Relaliv sprieklangd fore oeh efier torkningenfor margsidor, splintsidor respektive 
ovriga sidor for furu oeh gran i provgrupperna A, B, F oeh G 
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Figur 20. 	 Relativ sprieklangd fore oeh efier torkningen for margsidor respektive ieke 
margsidorfor furu oeh gran i provgrupperna D, E oeh H 
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4.3 Inverkan av juvenilved oeb reaktionsved 

Presenterade resultat for deformationer och sprickor visar attjuvenilveden inverkar pa graden av 
deformationer och sprickor hos virket. I derta kapitel gors ett forsok art pavisa sam band mellan 
uppmart juvenilvedsandel och deformationer. Dartill undersoks inverkan av tryckved utifran den 
enkla bestamning av dess forekomst i virket. 

4.3.1 Juvenilved 

Figur 21 visar andelenjuvenilved i det utsagade virket enligt definitionen i kapitel 3.3.1. 
luvenilveds-andelen ar i stort sert lika for furu och gran i respektive provgrupp (A-H). Virket i 
gruppemaA, C och F har i cirka 30 %juvenilved. Provgrupp D har ijamforelse medA, C och F 
forhallandevis lagjuvenilvedsandel. Gruppema B, G och H har enjuvenilvedsandel pa mindre an 
5 %. Provgrupp E har cirka 10 % juvenilvedsandel, vilket ar hogt i forhallande till B, G och H, 
som ocksa ar utsagade "langt fran margen". Den laga respektive hogajuvenilvedsandelen for 
gruppema D och E tyder pa art avgransningen mellan dessa tva grupper, med avseende pa 
avstandet fran margen, inte blev sa distinkt som avsags vid planeringen av forsoket. Derta bor 
observeras vid analysen av resultaten for D och E i denna undersokning. 

Forsok har genomforts for art forsoka finna samband mellan kantkrok for gruppemaA och B, 
samt flatboj for gruppema F och G, och juvenilvedsandelen. Det har dock inte gart art finna nagra 
tydliga samband mellan dessa parametrar. Olika kurvanpassningar till matdata har i basta fall 
givit R2-varden i niva 0,1. 

4.3.2 Reaktionsved 

Forekomst av reaktionsved bestamdes okulart i virkets rot- respektive toppande, se kapitel 3.3.3. 
Vid analys av matresulaten for deformationer kunde endast en signifikant skillnad i flatboj och 
kantkrok pflVisas for virket i grupp B efter torkningen. Virket med reaktionsved hade dar 
signifikant stOrre deformation an virket utan reaktionsved. 

Vedertaget ar art val utvecklad reaktionsved i sagat virke ger deformationer bade vid 
sonderdelningen och vid torkningen. De nu erhallna resultaten tyder pa art den anvanda metoden 
for art bestamma innehallet av reaktionsved i virket och dess inverkan pa deformationer inte ar 
lamplig. 
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Figur 21. Juvenilvedsandel hos det undersokta virket enligt definition i kapitel 3.3.1. 
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5. Ytterligare nagra kommentarer till erhallna resultat 

Denna rapport behandlar deformationer och sprickforekomst hos virke utsagat fran overgrovt 
timmer (>30 cm diameter) av furu och gran. Detta begransar allmangiltigheten av resultaten i 
denna undersokning till att framst galla virke utsagat fran sadant timmer. 

Radiella skillnader hos de longitudinella spanningarna i tradstammen ger riktningsberoende 
deformation hos virket fore torkningen och beroende pa hur virket sagas ut i forhallande till 
dessa spanningar erhalls antingen flatboj eller kantkrok. Skevheten paverkas inte av dessa 
spanningar. Ett tydligt exempel ar kantkrok fore torkningen for virket i gruppema A och B, figur 
14. I grupp A ar det en tydlig overrepresentation (70 %) av bitar som ar kantkrokiga (konkava) 
mot splintsidan. I grupp Bar andelen med samma riktning pa kantkroken endast 25 %, d.v.s. 
endast 113 av antalet bitar i grupp A. Detta visar att fOr virke utsagat enligt A samverkar 
tryckspanningama i stamm ens centrala delar med dragspanningama i stockens periferi och virket 
blir kantkrokigt mot splintsidan. Nar den margnara veden tas bort, grupp B, blir denna 
samverkan mellan tryck- och dragspanning inte lika pataglig och en mindre andel av virket i 
grupp B blir kantkrokigt mot splintsidan. 

Deformationer i form av flatboj och kantkrok hos torkat virke ar ett resultat av dels spanningar 
som finns i det vaxande tradet och som frigors vid sonderdelningen, dels av de krafter som 
uppkommer som foljd av krympningen av tramaterialet. Dessa krafter kan antigen samverka eller 
motverka och i kombination med virkets styvhetsparmetrar avgor de virkets form efter 
torkningen. Dartill kommer naturligtvis inverkan av torkningsprocessens parametrar pa 
deformationer och sprickbildning i virket, vilket dock inte behandlats i denna rapport. 

Skevhet ar i stort sett obefintlig omedelbart efter sonderdelningen och blir tydlig forst nar virket 
torkas. Detta indikerar att skevheten ar relaterad till tramaterialets anisotropa krympning och 
graden av skevhet ar darmed beroende av fiberorienteringen i det utsagade virket. 

Matvardena for skevhet har inte normaliserats med avseende pa virkets bredd. Detta paverkar 
absolutvardet for skevheten. Resultaten visar dock klart att virke utsagat nara margen har stOrre 
skevhet an virke utsagat langre fran margen. 

Paketlaggningen och belastning av virket under torkningen innebar att virket blir mindre 
deformerat (blir rakare) an om virket skulle:fa mojlighet att i samma klimat:fa torka fritt upplagt. 
Denna reducering av deformationema behover inte vara fix i tiden. Fuktvariationer kan fa virket 
att aterta den form det skulle fa om det torkats fritt. Detta skulle i allmanhet innebara att 
deformationen okar, vilket bl.a. har visats i forsok av Sandberg (1995b). 

I den genomforda undersokningen har ingen hansyn tagits till kvistars antal, form och lage i 
virket och hur detta inverkar pa deformationema. Det ar dock allmant kant att fiberstOmingama 
kring kvistama i vissa fall kan medfora forhallandevis stora deformationer hos virket. Det galler 
for stora kantkvistar som kan resultera i kantkrok, men speciellt for sa kallade hornkvistar pa 
flatsidoma hos radiellt sagat virke (A, B och H). Sadana kvistar ger ofta en kraftig "knack" av 
virket kring kvisten, vilket resulterar i en flatbojsliknande deformation, figur 22. 

Figur 22. Flatboj has radiellt sagat virke arsakad av star harnkvist pa virkets flats ida. Bilden visar virket 
fran dess ena kantsida. 

22 




6. Slutsatser 

Defonnationer oeh spriekbildning har undersokts hos virke utsagat fran overgrovt timmer (>30 
em diameter) av furu oeh gran. Virkets lage i stoektvarsnittet har varit den dominerande 
parametern i undersokningen. Virke med rektangulart oeh triangulart tvarsnitt har undersokts. 

Virket rar flatboj oeh kantkrok direkt vid sonderdelningen, vilket ar ett resultat av spanningar 
som frigors i stoeken vid sagningen. Flatboj oeh kantkrok uppvisar ett riktningsberoende, som 
varierar beroende pa var i stoeken virket ar utsagat. 

Vid torkningen okar medelvardena for flatboj oeh kantkrok i stort sett oberoende av virkets lage i 
stoektvarsnittet, men det total a antalet virkesstyeken med flatboj oeh kantkrok minskar. Onskar 
man genom val av sonderdelningsmonster minska graden av flatboj oeh kantkrok hos det 
utsagade virket skall man undvika den margnara veden. 

Det rektangulara virket uppvisar ingen skevhet fore torkningen. Trekanterna ar dock nagot skeva 
direkt efter sagningen, vilket troligen beror pa felsagning. Skevheten uppkommer vid torkningen 
oeh ar i denna undersokning betydligt stOrre an motsvarande varden for flatboj oeh kantkrok. 

Kupning uppkommer vid torkningen oeh ar en foljd av tvarsnittsanisotropin i kombination med 
graden av arsringarnas krokning i virkets tvarsnitt. Virke med staende arsringar har ingen 
kupning. 

Spriekor forekommer i virke redan fore torkningen. Det finns ett tydligt samband mellan 
spriekforekomst oeh avstandet till margen. Virke som ar utsagat langre an 25 mm fran margen 
(B, E, G oeh H) har betydligt mindre relativ sprieklangd an virke utsagat niirmare margen. Detta 
galler bade fore oeh efter torkningen av virket. Det ar framforallt virkesytorna narmast margen 
som har spriekor. 

Undersokningen visar att av virket med rektangulart tvarsnitt har det stjarnsagade virket (B) efter 
torkning: 

Samma eUer nagot mindre flatboj oeh kantkrok som ovrigt virke. 

Den hogsta andel virkesstyeken helt utan flatboj, samt en av de tre hogsta andelarna med 
virkesstyeken helt utan kantkrok. 

Det i sarklass lagsta medelvardet for skevhet. 

Ingen kupning 

Den absolut lagsta relativa sprieklangden 

Jamfort virket med rektangulart tvarsnitt i undersokningen har trekanterna efter torkning: 

Betydligt hogre medelvarde for flatboj oeh nagot lagre andel bitar helt utan flatboj. 

Det Iagsta medelvardet :for kantkrok oeh den i sarklass hogsta andelen bitar helt utan 
kantkrok. 

Ett lagt medelvarde :for skevhet som ar i niva med ovrigt virke som ar utsagat langt fran 
margen. Denna niva fOr skevheten ar ungefar dubbelt sa hog som for stjarnsagat virke 
med rektangulart tvarsnitt oeh i storleksordning haIften av skevheten fOr virket utsagat 
nara margen. 

En relativ sprieklangd som ar niva med ovrigt virke som ar utsagat langt fran margen, dvs 
en myeket lag relativ sprieklangd. 
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