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Förord 

Målsättningen med detta arbete har varit att teoretiskt och experimentellt öka kunskapen om 
hur inre sprickor och mikrosprickor uppstår under virkestorkningsprocessen. På basen av 
detta har ett försök gjorts att skapa kriterier för att med hjälp av existerande simulerings
modeller kunna förutse risken för dessa sprickor. Detta skulle skapa förutsättningar för att 
kunna åtgärda dessa kvalitetsproblem i praktiken. 

Föreliggande arbete beskriver resultat erhållna i projektet "Inre sprickor och mikrosprickor 
vid torkning. Mekanismer, mätmetodik och åtgärder." vilket finansierats av Träforsk och 
NUTEK. För detta stöd f ramförs ett varmt tack. 



Summary 

In the first part of this report an overview is given of the mechanisms causing internal checks 
(cracks) and microchecks during timber drying. Partly these are to be seen as hypotheses 
regarding the development of checks. Methods to measure these checks are discussed. 

The experimental part describes results from 11 drying tests of which 5 were done in fu l l 
scale. These results have been compared to theoretical drying calculations including stress 
development in the timber. Calculations have been done using the simulation models 
T O R K S I M and T O R K S I M Global. 

An analysis of experimental and theoretical results indicate that internal checks start to appear 
as the calculated tension stress exceeds the level 50 % of wood rupture strength. There are in 
the same way indications that microchecks start to appear when the compression stress in the 
timber surface layer in an earlier phase has exceeded about 80 % of wood rupture strength. I f 
no conditioning is included in the drying process, it seems that the highest stress levels appear 
after drying when the timber has cooled down and moisture gradients slowly level out. The 
critical stress level values obtained are relatively uncertain and further research in this area is 
needed. 

Sammanfattning 

I den inledande delen av detta arbete görs en genomgång av mekanismerna bakom inre 
sprickor och mikrosprickor vid virkestorkning. En del av dessa är att se som hypoteser för hur 
sprickorna uppstår. Vidare diskuteras mätmetodiker. 

I den experimentella delen beskrivs resultat från 11 torkförsök av vilka 5 utförts i fu l l skala. 
Dessa resultat har jämförts med teoretiska beräkningar av torkningen och därmed samman
hängande spänningsutveckling i virkesbitarna. Beräkningarna har utförts med simulerings
modellerna TORKSIM och TORKSIM Global. 

En analys av experimentella och teoretiska resultat indikerar att inre sprickor börjar uppträda 
då den beräknade dragspänningen överstiger nivån 50 % av vedens brottstyrka. På samma sätt 
finns det indikationer på att mikrosprickor börjar uppträda om tryckspänningen i virkesytan 
under något tidigare skede överstigit nivån cirka 80 % av vedens brottstyrka. Om någon kon
ditionering inte ingår i torkningen verkar de högsta spänningsnivåerna uppträda först efter 
torkningen då virket svalnat och fuktgradienterna sakta utjämnas. De erhållna kritiska 
spänningarna får ses som relativt osäkra och ytterligare forskning behövs inom området. 



Allmänt om sprickbildning 

Vanliga torksprickor 

V i d torkningen kommer självfallet virkets yta att torka snabbare än de inre delarna. Däri
genom kommer även virkesytan att först passera fibermättnadspunkten, d.v.s. börja krympa. 
Då de inre fuktigare delarna motverkar ytans krympning kommer man under en lång tid av 
torkningen att ha ett tillstånd av dragspänning i ytskiktet, vilken balanseras av en tryckspän
ning i det inre. Bl i r denna dragspänning för hög uppslår en spricka i ytan. Detta är mekanis
men för en vanlig torkspricka, som alltså uppstår t i l l följd av krympningsinitierad hög drag
spänning i ytan. 

Vanliga torksprickor är inte objekt för denna undersökning men det är skäl att påpeka att 
spänningsuppbyggnaden och därmed risken för dylika sprickor, kan beräknas med existerande 
simuleringsmodeller med en noggrannhet som i många praktiska fall är ful l t tillräcklig. Ur 
denna synpunkt är vanliga torksprickor inte ett verkligt problem då det existerar hjälpmedel 
för att finna åtgärder, t.ex. i torkschemat. Det skulle vara önskvärt att liknande hjälpmedel 
fanns för problem med inre sprickor och mikrosprickor. 

Inre sprickor 

Då virkesytan under torkningen alltså kommer alt utsättas för en långvarig dragspänning, sker 
en formförändring så att virkesytan töjs ut. Detta sker både som viskoelastisk krypning och 
som mekano-sorptiv krypning. Av dessa är den senare, som utlöses av en fuktförändring, 
dominerande. Utan dessa krypfenomen skulle det vara mycket svårt att torka virke utan 
sprickbildning. Av samma orsak är det nödvändigt att kunna ta hänsyn t i l l dessa fenomen i 
simuleringsmodeller för att spänningsberäkningen skall bli riktig. Detta är ingen enkel upp
gift , speciellt som de fysikaliska mekanismerna bakom den mekano-sorptiva krypningen inte 
är helt kända. 

Mot slutet av torkningen då även det inre av virket passerat fibermättnadspunkten är alltså 
virkesytan rejält uttöjd. Då nu fuktgradienten börjar minska, kommer följderna av uttöjning 
och fuktgradient att alltmera upphäva varandra och virket blir småningom nära spänningsfritt . 
Efter denna s.k. spänningsreverseringspunkt får man omvända förhållanden, d.v.s. tryckspän
ning i ytan och dragspänning i de inre delarna. Vid normala fall torde nivån för dessa om
vända spänningar inte nå brottstyrkan under den egentliga torkningen. Torkningen kan avslu
tas på två alternativa sätt - antingen avbryts torkningen då målfuktkvoten nåtts eller så 
fortsätts proces.sen med en konditioneringsfas. 

Om torksatsen tas ut ur torken utan konditionering har virket alltså en uttöjd yta och en avse
värd inre fuktgradient. När fuktprofilen sedan sakta utjämnas sker en spänningsuppbyggnad. I 
en icke deformerad virkesbit skulle en jämn fuktprofil inte ge någon spänning, men när nu 
ytan är uttöjd får man tryckspänning i ytan och dragspänning i de inre delarna. Om denna 
dragspänning blir för hög kan en inre spricka bli följden. Samtidigt med fuktutjämningen sker 
en viss återgång av ytans uttöjning, men inte alls fullständigt. Virkets låga temperatur i detta 
skede har däremot, via elasticitetsmodul och brottstyrka, en ogynnsam inverkan på virkets 
brottbenägenhet. 



Om torkningen avslutas med en konditionering får man i princip en Hknande utveckling. Man 
strävar t i l l att u t jämna den inre fuktgradienten och då uppstår en dragspänning i de inre 
delarna. Vid den relativt höga temperaturen sker en snabbare återgång av ytans uttöjning och 
brottbenägenheten minskar. A andra sidan önskar man för en effektiv konditionering en 
kraftig uppfuktning av ytan (över målfuktkvoten) vilket ökar risken för inre sprickor / I / . 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att mekanismen bakom inre sprickor är den (nödvändiga) 
uttöjningen av virkesytan som sker under den egentliga torkningen, och vilken sedan vid 
fuktut jämning ger inre dragspänningar. Om ingen konditionering skett kan dessa sprickor 
uppträda långt efter det torkningen avslutats. Med konditionering kan dessa sprickor uppstå 
under konditioneringen, och även efter torkningens slut om konditioneringen inte varit 
effektiv. 

En litteraturgenomgång har utförts för att klarlägga existerande kunskap kring inre sprickor. 
Allmänt kan sägas att relativt litet ^orts vad gäller barrträd. För lövträd, ofta med koppling 
t i l l andra problem såsom kollaps etc, finns en del referenser som dock inte verkar särskilt 
relevanta i detta sammanhang. Den ovan beskrivna mekanismen för inre sprickbildning verkar 
vara allmänt accepterad. Det finns tecken på att torkning vid högre temperatur ökar risken för 
inre sprickor, närmast för att ytans uttöjning då ökar /2,3/. 

Tidigare nämnda simuleringsmodeller förmår kvalitativt förutspå höga interna dragspänningar 
som kan leda t i l l inre sprickor IM. Kvantitativt stöter man på två problem. För t.ex. Träteks 
simuleringsprogram T O R K S I M är det experimentellt visat att vanliga torksprickor börjar 
uppträda då beräknad spänning stiger över nivån 33% av vedens medelbrottstyrka. Denna 
nivå behöver dock inte gälla för inre sprickor eftersom vedmaterialet där är intakt, medan det 
på virkesytan troligen alltid finns brottanvisningar orsakade av sågningen. Vidare är det för 
beräkning av spänningen viktigt att kunna beskriva med vilken hastighet virkesytans uttöjning 
återgår. Denna återgång behöver inte motsvara bildningshastigheten. Det finns alltså ett behov 
att j ämföra beräknade spänningsnivåer med uppmätt mängd inre sprickor. 

Mikrosprickor 

Med mikrosprickor menas här mycket smala och vanligtvis korta sprickor som är mycket 
svåra att upptäcka v id normal kvalitetsgranskning. V i d hyvling och betsning uppträder dessa 
som korta färgstreck då sprickan suger åt sig färgen. Mekanismen med vilken mikrosprickor 
uppstår är inte helt klar. I det följande beskrivs en tänkbar, kanske trolig, mekanism. 

Sprickor som uppstår i ved som direkt följd av en hög dragspänning, t.ex. vanliga tork
sprickor, har en tendens att löpa iväg relativt långt då de uppstått. Detta t i l l följd av att 
spänningen t i l l stor del kvarstår i området kring sprickans ändar, som samtidigt utgör brott
anvisningar. Många parallella sprickor är inte heller att vänta, då den först uppkomna utlöser 
en stor del av spänningen i området bredvid sprickan. Det finns därför orsak att tro att mikro
sprickor inte uppstår som en direkt följd av hög dragspänning. 

Såsom framgår av beskrivningen ovan, rörande inre sprickor, uppstår det i torkningens slut
skede tillstånd med hög tryckspänning i ytskiktet. Man kan då tänka sig att den höga spän
ningen leder t i l l att fibrerna "knycklas ihop" och att delta medför bristningar i fiberstruktur 
och cellvägg. När sedan spänningen senare minskar eller försvinner, vecklas hopknycklingen 
inte helt ut, utan bristningarna öppnar sig som mycket små sprickor. Enligt denna hypotes 



skulle orsaken bakom mikrosprickor härledas t i l l en hög /ryc^spänning i ytan i ett tidigare 
skede. Tryckspänning i ytan uppträder först efter spänningsreverseringen och därmed skulle 
mikrosprickor bildas först mot slutet av torkningen. Eftersom hög tryckspänning i ytan upp
träder samtidigt som hög dragspänning i de inre delarna skulle mikrosprickor och inre 
sprickor på detta sätt vara kopplade t i l l varandra. 

Det har sagts att mikrosprickor kan iakttas redan i början av torkningen 151. Det är tänkbart att 
vid den inledande uppvärmningen, då virkesytan är varmare än de inre delarna, skulle värme
utvidgningen få t i l l stånd en tryckspänning i ytan, varefter mekanismen skulle vara densamma 
som ovan. Vedens relativa värmeutvidgningskoefficient tvärs fibrerna är av storleksordningen 
0,004%/'C /4/. V i d ångbasning i början, då virkets starttemperatur kan vara nära noll eller 
t.o.m. under, kunde en 100"C temperaturdifferens uppträda på en kort sträcka i djupet. Jämfört 
med en normal fuktorsakad krympning/svällning i tangentiell riktning skulle detta motsvara 
en cirka 1,5 %-enheters fuktdifferens. Mot bakgrund av denna jämförelse borde risken inte 
vara särskilt stor. 

Det bör även beaktas att olika personer kan ha olika uppfattning om vad som är en mikro
spricka och vad som inte är det. Vidare kan det finnas flera olika orsaker t i l l uppkomsten av 
vad vi uppfattar som mikrosprickor. 

Sprickmätning 

Mätning (kvantifiering) av vanliga torksprickor möter inget större problem. Däremot är mät
ning av inre sprickor och mikrosprickor en betydligt svårare uppgift. 

Ur kvalitetssynpunkt är problemet med inre sprickor att de ställer t i l l svårigheter vid vidare 
bearbetning av virket, och att det inte finns någon enkel möjlighet att konstatera förekomsten 
på förhand. V i d de laboratorieförsök som redovisas i denna rapport har förekomst av inre 
sprickor kontrollerats genom att kapa upp virket i bitar av några centimeters längd och syna 
snittytorna. För normal produktionskontroll skulle behövas en oförstörande testmetodik. En 
intressant möjlighet utgör ultraljud som visat sig användbar för detektering av kapsprickor i 
stockar 76,7,8/. Metodens brister vid användning på fruset virke skulle i detta fal l inte ha 
någon betydelse. 

Vid de prov som beskrivs i denna rapport har mikrosprickor bestämts genom att först lätt 
hyvla virkesbitarna, varefter ytorna betsats. Mikrosprickor syns då som korta färgstreck, 
mörkare än omgivningen. Detta är en naturlig mätmetod, eftersom det huvudsakliga kvali
tetsproblemet just sammanhänger med färgstreck vid betsning/lasering. Det bör dock kon
stateras att detta inte är en helt pålitlig metod och att registrering av färgstreck såsom mikro
sprickor eller ej , är en delvis subjektiv bedömningsfråga. V i d VTT:s Trälaboratorium i Fin
land har en metod utvecklats som bygger på att låta en mycket tunn laserstråle svepa över 
ytan. V i d en spricka går en del av ljuset ned i sprickan och absorberas, varvid ytans 
reflexionsmönster förändras 191. 



Experimentell del 

Målsättning och genomförande 

Såsom ovan nämndes kan man med simuleringsmodeller - t.ex. Träteks TORKSIM - förutspå 
risken för vanliga torksprickor med en ur praktisk synpunkt acceptabel pålitlighet. Det skulle 
självfallet vara önskvärt att samma metodik skulle vara tillgänglig också för inre sprickor och 
mikrosprickor. Då skulle modellerna kunna användas för analys och framtagning av åtgärder i 
sådana fal l att kvalitetsproblem av denna typ uppstår. 

För att modellerna skall fungera för inre sprickor och mikrosprickor, fordras förstås att res
pektive mekanismer för .sprickbildning är korrekt beskrivna och därtill att numeriska värden 
för tillhörande materialkonstanter är kända. I avsikt att utreda detta har ett antal torkförsök 
genomförts i laboratorieskala. Vid försöken valdes torkschemat så att hög inre dragspänning 
och hög tryckspänning i ytan kunde förväntas bli följden. Dock undveks "galna" scheman och 
såsom av det följande framgår var det svårt att åstadkomma speciellt inre sprickor. 

Utöver dessa försök (A-E) har utnyttjats resultat från mätningar i andra sammanhang. Det 
gäller dels laboratorieförsök (F) och dels fullskaleförsök (G-K). 

I följande avsnitt ges grundförutsättningarna för varje försök samt uppmätta resultat. 
Mängden inre sprickor och mikrosprickor har bestämts med den metodik som nämnts ovan. 
Mikrosprickor har angivits som längd i förhållande t i l l virkets totala längd och sprickor omlott 
har räknats som skilda sprickor. För varje försök har ^orts en simulering av torkningen med 
hjälp av programvaran TORKSIM version 2.3. Med begreppet "relativ inre dragspänning" 
avses beräknad maximal dragspänning i förhållande t i l l medelbrottstyrkan, varvid värden 
inom 82 % av virkestjockleken i mitten av biten beaktats. Hög dragspänning i resterande 
ytskikt (9 % + 9 % ) antas sammanhänga med vanliga torksprickor (ytsprickor). Begreppet 
"relativ tryckspänning i ytan" avser beräknad maximal tryckspänning i förhållande t i l l 
medelbrottstyrkan, varvid värden inom ett ytskikt med tjockleken 2 % av virkestjockleken 
beaktats. Dessa angivna tjockleksgränser är naturligtvis godtyckligt valda, men det kan 
konstateras att beräknade maximivärden i allmänhet inte legat nära någon gräns. En måttlig 
förändring av de valda tjockleksgränserna skulle därför inte påverka resultatet nämnvärt. 

I sådana fall att någon konditionering inte ingått i torkningen, eller konditioneringen varit 
ofullständig, kan så.som nämnts kraftiga spänningstillstånd uppträda i virket efter torkningen, 
då virket svalnat och fuktgradienter sakta utjämnas. För att beakta detta har simuleringarna 
utsträckts över en längre tid än själva torkningen. Det klimat (inklusive luftströmning) virket 
utsatts för efter torkningen har ofta inte varit särskilt väl definierat vilket betyder att dessa 
förlängda simuleringar är rätt osäkra. 



Mätresultat och simuleringar 

Torkförsök A 

Furu 50 X 150 
52,7 mm 
392 kg/m' 
5 6 % 
ca. 3 m/s 
155 h 

Dimension 
Tjocklek 
Densitet 
Startfuktkvot 
Lufthastighet 
Torkningstid 

Torkschema 
Torkschemat har en relativt hög psykrometerskillnad i slutet av den egentliga torkningen som 
följs av konditionering med två graders psykrometerskillnad. Detta innebär kraftig upp-
fuktning i slutet. 
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Figur 1. Torr och våt temperatur vid torkförsök A. 
Figure 1. Dry and wet bulb temperatures during drying test A. 

Resultat 

Slutfuktkvot, % 

Klyvgap, mm 

Inre sprickor, % 
Relativ inre dragspänning 

Mikrosprickor, % 
Relativ tryckspänning i ytan 

Uppmätt Simulerat 

12,6 11,7 

0,47 

O 

0,6 

0,31 

0,326 

0,793 
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Torkförsök B 

Dimension 
Tjocklek 
Densitet 
Startfuktkvot 
Lufthastighet 
Torkningstid 

Torkschema 

Furu 50 X 150 
52,0 mm 
416 k g W 
41 % 
ca. 3 m/s 
168 h 

Avsikten var att använda ett schema liknande det i försök A men med konditioneringen utförd 
vid sänkt temperatur. T i l l följd av tekniska problem var schemat utom kontroll i cirka 20 
timmar. Våta temperaturen under denna period har uppskattats och framgår av figur 2 såsom 
en streckad linje. 
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Figur 2. Torr och våt temperatur vid torkförsök B. Streckad linje anger uppskattat förlopp. 
Figure 2. Dry and wet bulb temperatures during drying test B. Dashed line gives estimated 

course. 

Resultat 

Slutfuktkvot, % 

Klyvgap, mm 

Inre sprickor, % 
Relativ inre dragspänning 

Mikrosprickor, % 
Relativ tryckspänning i ytan 

Uppmätt 

10,7 

0,67 

O 

4,6 

Simulerat 

10,1 

0,33 

0,472 

0,858 
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Torkförsök C 

Dimension 
Tjocklek 
Densitet 
Startfuktkvot 
Lufthastighet 
Torkningstid 

Torkschema 
Torkschemat har relativt hög psykrometerskillnad i slutet av den egentliga torkningen. 
Övergången t i l l konditionering sker gradvis och görs med sänkt temperatur med knappt två 
graders psykrometerskillnad vilket ger hög uppfuktning av virket. 

Furu 50 x 125 
52,3 mm 
373 kg/m' 
5 6 % 
ca. 4,1 m/s 
168 h 
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Figur 3. Torr och våt temperatur vid torkförsök C. 
Figure 3. Dry and wet bulb temperatures during drying test C. 

Resultat 

Slutfuktkvot, % 

Klyvgap, mm 

Inre sprickor, % 
Relativ inre dragspänning 

Mikrosprickor, % 
Relativ tryckspänning i ytan 

Uppmätt 

10,4 

0,26 

O 

2,0 

Simulerat 

11,1 

-0,01 

0,423 

0,990 
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Torkförsök D 

Dimension 
Tjocklek 
Densitet 
Startfuktkvot 
Lufthastighet 
Torkningstid 

Furu 25 X 125 
26,7 mm 
443 kg/m^ 
7 4 % 
ca. 2,9 m/s 
31 h 

Torkschema 
Torkschemat har konstant torr temperatur och relativt stor psykrometerskillnad under hela 
torkningen. Konditioneringen gjordes med under en grads psykrometerskillnad för att få 
kraftig uppfuktning. 

^ 40 
E 

H 30 

10 15 

Tid, h 
20 25 30 

Figur 4. Torr och våt temperatur vid torkförsök D. 
Figure 4. Dry and wet bulb temperatures during drying test D. 

Resultat 

Slutfuktkvot, % 

Klyvgap, mm 

Inre sprickor, % 
Relativ inre dragspänning 

Mikrosprickor, % 
Relativ tryckspänning i ytan 

Uppmätt 

14,0 

3,05 

O 

38 

Simulerat 

13,4 

2,01 

0,407 

1,071 
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Torkförsök E 

Dimension 
Tjocklek 
Densitet 
Startfuktkvot 
Lufthastighet 
Torkningstid 

Furu 50 X 125/150 
52,3 mm 
440 kg/m-^ 
48 % 
ca. 3,1 m/s 
80 h 

(453/427) 
(43/53) 

(63/80) 

Halva antalet virkesbitar togs ut ur torken strax före konditioneringen påbörjades. Det var 
förvånansvärt stor skillnad i egenskaper mellan dessa två delar. Värdena inom parentes ovan 
anger (okonditionerat/konditionerat). Skillnaderna torde bero på att en del av bitarna hade 
yttorkat före provet. 

Torkschema 
Torkschemat har konstant torr temperatur och extremt hög psykrometerskillnad i slutet av den 
egentliga torkningen. Konditioneringen gjordes vid sänkt temperatur och med mycket låg 
psykrometerskillnad. 

80 

70 

o 60 

3 50 
ra 
0) 
Q. 40 
E 

30 1- 30 

20 

10 

\ J 
\ J 

10 20 30 40 

Tid, h 
50 60 70 80 

Figur 5. Torr och våt temperatur vid torkförsök E. 
Figure 5. Dry and wet hulb temperatures during drying test E. 

Resultat 

Okonditionerat 
Slutfuktkvot, % 

Klyvgap, mm 

Inre sprickor, % 
Relativ inre dragspänning 
efter avkylning 

Uppmätt Simulerat 

10,5 11,6 

2,65 3,78 

0,381 
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Mikrosprickor, % 30 
Relativ tryckspänning i ytan 

efter avkylning 1,905 

Konditionerat 

Slutfuktkvot, % 18,3 14,0 

Klyvgap, mm 0,16 1,50 

Inre sprickor, % *) 
Relativ inre dragspänning 0,510 
Mikrosprickor, % 7 
Relativ tryckspänning i ytan 1,372 

*) I två bitar noterades en inre spricka men uppenbarligen öppnade den sig först efter tork
ningen vilket är förvånande då detta virke var konditionerat. Möjligen kan det varit så att 
sprickorna först då blev synliga - öppnade sig - trots att de uppstått tidigare. 

För det konditionerade virkets del stämmer beräknad slutfuktkvot mycket dåligt överens med 
uppmätt värde. Det är känt att den version av TORKSIM som användes i beräkningarna 
underskattar uppfuktningshastigheten. I detta fall med extrem uppfuktning under konditione
ringen blir denna modellegenskap övertydlig. Dock torde även någon annan okänd faktor ha 
påverkat resultatet. Simuleringens beräknade höga klyvgap förklaras av felet i slutfuktkvoten. 
Hur detta fel påverkat beräknad inre dragspänning och tryckspänning i ytan är svårt att 
bedöma. 
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Torkförsök F 

Dimension 
Tjocklek 
Densitet 
Startfuktkvoi 
Lufthastighet 
Torkningstid 

Torkschema 
Torkschemat har en kontinuerligt stigande torr temperatur och konstant våt temperatur. Ingen 
konditionering genomfördes. 

Furu 25 X 125 
26,7 mm 
458 kg/m' 
9 4 % 
ca. 3 m/s 
50 h 

75 

65 

o 55 
3 
nj 
k . 45 
o 

45 
Q. 
E 

35 
t-

25 

15 

10 20 30 

Tid, h 

40 50 

Figur 6. Torr och våt temperatur vid torkförsök F. 
Figure 6. Dry and wet bulb temperatures during drying test F. 

Resultat 

Detta torkförsök genomfördes inte i detta projekt utan i ett annat sammanhang. Därför saknas 
en del mätvärden. Försöket har tagits med här därför att inre sprickor noterades efter försöket. 

Slutfuktkvot, % 

Klyvgap, mm 

Inre sprickor 

Relativ inre dragspänning efter avkylning 

Mikrosprickor 
Relativ tryckspänning i ytan efter avkylning 

Uppmätt 

13,8 

7 

Förekom 

Simulerat 

14,3 

4,46 

0,551 

1,952 
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Torkförsök G 

Dimension 
Tjocklek 
Densitet 
Startfuktkvot 
Lufthastighet 

Torkningstid 

Fum25 X 100 
27,5 mm 
430 kg/nv" (antagen) 
110 % (antagen) 
1,67 m/s i ströpaketets mittdel 
1,25 m/s i ströpaketets änddel 
87 - 96 h 

Anmärkning: Torkförsöken G-K har gjorts i fu l l skala på ett sågverk inom ett annat forsk
ningsprojekt. Ovanstående data gäller för alla dessa försök. Torkresultatet har uppmätts i vissa 
positioner i torksatsen. Simuleringen av torkningen har utförts med en "blåsdjupmodel l" 
(TORKSIM Global) som kan beskrivas såsom många parallellkopplade T O R K S I M modeller 
där bitar i olika positioner i torksatsen simuleras med det individuella klimatet i ifrågavarande 
position. Nedan angivna simuleringsresultat utgör medeltal för de positioner där 
provtagningen skedde. 

Torkschema 

ö 20 

Tid, h 

Figur 7. Torr och våt temperatur vid torkförsök G. 
Figure 7. Dry and wet bulb temperatures during drying test G. 

Resultat 

Slutfuktkvot, % 

Mikrosprickor, % 
Relativ tryckspänning i ytan efter avkylning 

Uppmätt Simulerat 

15,1 12,9 

1,4 
1,649 
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Torkförsök H 

Beträffande grundförutsättningarna se anmärkning vid Torkförsök G. 

Torkschema 

Tid, h 

Figur 8. Torr och våt temperatur vid torkförsök H . 
Figure 8. Dry and wet bulb temperatures during drying test H. 

Resultat 

Slutfuktkvot, % 

Mikrosprickor, % 
Relativ tryckspänning i ytan efter avkylning 

Uppmätt Simulerat 

13,9 13,3 

7,7 
0,938 
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Torkförsök I 

Beträffande grundförutsättningarna se anmärkning vid Torkförsök G. 

Torkschema 

B 40 
(9 

20 40 60 

Tid, h 

80 100 

Figur 9. Torr och våt temperatur vid torkförsök I . 
Figure 9. Dry and wet bulb temperatures during drying test I. 

Resultat 

Slutfuktkvot, % 

Mikrosprickor, % 
Relativ tryckspänning i ytan efter avkylning 

Uppmätt 

12,2 

1,3 

Simulerat 

12,1 

1,067 
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Torkförsök J 

Beträffande grundförutsättningarna se anmärkning vid Torkförsök G. 

Torkschema 

a 

Tid, h 

100 

Figur 10. Torr och våt temperatur vid torkförsök J. 
Figure 10. Dry and wet bulb temperatures during drying test J. 

Resultat 

Slutfuktkvot, % 

Mikrosprickor, % 
Relativ tryckspänning i ytan efter avkylning 

Uppmätt Simulerat 

12,7 12,7 

0,1 
1,227 
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Torkförsök K 

Beträffande grundförutsättningarna se anmärkning vid Torkförsök G. 

Torkschema 

a 

Tid, h 

100 

Figur 11. Torr och våt temperatur vid torkförsök K. 
Figure 11. Dry and wet bulb temperatures during drying test K. 

Resultat 

Slutfuktkvot, % 

Mikrosprickor, % 
Relativ tryckspänning i ytan efter avkylning 

Uppmätt 

13,6 

0,3 

Simulerat 

13,8 

0,613 
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Analys av experimentella resultat 

Huvudmålsättningen med genomförda torkförsök och tillhörande simuleringar har varit att 
undersöka om det finns ett samband mellan iakttagen sprickmängd och beräknad spännings
topp. De i föregående avsnitt angivna resultaten granskas därför här i sammanfattande form. 

Inre sprickor 

I figur 12 presenteras förekomst av inre sprickor som funktion av beräknad relativ inre 
dragspänning. 

Relativ inre dragspänning 

Figur 12. Förekomst av inre sprickor som funktion av beräknad relativ inre dragspänning. 
Figure 12. Occurrence of internal checks as a function of calculated 

relative internal tension stress. 

Figuren ger ett entydigt intryck av att inre sprickor börjar uppträda då den relativa drag
spänningen når en nivå av cirka 0,5 d.v.s. 50 % av medelbrottstyrkan. Det måste dock genast 
konstateras att detta resultat är baserat på ett mycket begränsat material - speciellt vad gäller 
prov med förekomst av inre sprickor. Med denna osäkerhet i minnet kan dock några 
kommentarer vara motiverade. 

Det är känt att vanliga torksprickor (ytsprickor) börjar uppträda då relativa spänningsnivån i 
ytskiktet stiger över nivån 0,33 (då beräknat med TORKSIM). Det nu funna värdet 0,5 för 
inre sprickor ligger på en avsevärt högre nivå. Som tidigare nämnts kan en förklaring vara att 
trästrukturen inne i biten är intakt medan ytan innehåller brottanvisningar t i l l följd av såg-
ningen, vilket sänker styrkan. Vidare bör beaktas att TORKSIM vid beräkningen använder 
värdet för tangciiticll krympning. Detta motiveras av att vanliga torksprickor övervägande 
uppträder mitt på virkets splinlsida där langentiell krympning motsvarar rådande situation. 
För de inre delarna av centrumutbyte (speciellt 2xlog) är en lägre krympning mera relevant 
eftersom kärnsidan på biten har radiell krympning. För centrumutbyte ligger antagligen därför 
verklig inre spänningsnivå lägre än den beräknade. 
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Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det finns en indikation på att simuleringsmodeller, 
t.ex. TORKSIM, kan användas för prediktering av risken för inre sprickor vid torkning. För 
TORKSIM skulle den kritiska relativa inre dragspänningen ligga på nivån 0,5. Resultatet 
innebär att inre sprickor skulle uppträda relativt sällan, och då främst i samband med rätt så 
speciella torkscheman. 

Vid kontakter med torkskötare och vid förfrågningar med anledning av problem med inre 
sprickor, verkar fall med torkning av kvadratiska tvärsnitt att dominera - även med märgen 
utanför tvärsnittet - (se t.ex. även / IO/). Vid torkning av kvadratiska bitar används uppen
barligen ofta ett "tuffare" schema än för vanliga rektangulära tvärsnitt med samma tjocklek. 
Detta därför att kvadratiska bitar tål mera utan ytsprickor genom att "hörnen" böjs inåt. En 
rektangulär bit (bredd minst dubbla tjockleken) är i detta avseende nästan helt rigid. Det är 
tänkbart att denna effekt för kvadratiska bitar inte är lika utpräglad för inre sprickor som för 
ytsprickorna. Lösningen skulle då vara att inte använda ett tuffare .schema bara för att tvär
snittet är kvadratiskt. Dessa effekter kan studeras teoretiskt bara med en tvådimensionell 
modell - inte med TORKSIM. 

Mikrosprickor 

I f igur 13 presenteras i torkförsöken uppmätt mängd mikrosprickor som funktion av beräknad 
maximal relativ tryckspänning i ytskiktet. 

Relativ tryckspänning i ytan 

Figur 13. Uppmätt mängd mikrosprickor som funktion av beräknad maximal relativ 
tryckspänning i ytskiktet 

Figure 13. Measured amount of microchecks as a function of calculated maximal relative 
compression stress in the surface layer. 

Punkterna i figur 13 visar en stor spridning. En stor del av resultaten gäller fall där någon 
konditionering inte ingått i torkningen eller där konditioneringen varit bristfällig. Då har den 
maximala tryckspänning kommit först efter torkningen då den ojämna fuktprofilen sakta 
utjämnas medan den låga temperaturen gör att formförändringar i ytskiktet återgår mycket 
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långsamt. Då tillståndet (klimat, lufthastighet) under denn-i tid inte varit känd med någon 
större noggrannhet, blir också simuleringens pålitlighet sämre. Detta kan vara en orsak t i l l den 
stora spridningen. 

Figuren ger i varje fall en viss indikation på att risken för mikrosprickor börjar öka då nivån 
0,7 - 0,9 för tryckspänningen passerats. Den räta linje som dragits i figuren är inte en regres
sionslinje utan den har ritats in på " f r i hand" och är en subjektiv syn på hur risken för mikro
sprickor ökar. 

Hypotesen att mikrosprickor uppstår t i l l följd av att ytan utsatts för en hög tryckspänning 
under ett tidigare skede, kan inte anses bevisad med hjälp av figur 13. Dock är hypotesen inte 
heller motbevisad av figuren. Det är eventuellt även så att det finns flera samtidigt verkande 
mekanismer som skapar mikrosprickor. 

Resultatet att mikrosprickor (enligt hypotesen) ofta skulle genereras först under avsvalningen 
efter torkningen har intressanta konsekvenser. Del betyder att provtagning under torkningen 
för att konstatera förekomst av mikrosprickor skulle vara svårt, då sprickorna kanske först 
uppstår då provet svalnar och före det analysen slutförts. 

Slutsatser 

De teoretiska och experimentella resultat som genererats i detta projekt indikerar att före
komst av inre sprickor och mikrosprickor kan förutses med hjälp av simuleringsmodeller som 
beräknar spänningsuppbyggnaden i virkesbiten under torkningen och efter torkningens av
slutning. Med simuleringsmodellen TORKSIM verkar inre sprickor börja uppträda då den 
beräknade interna dragspänningen i biten stiger över nivån cirka 0,5 d.v.s. över 50 % av 
vedens brottstyrka. På samma sätt verkar mikrosprickor börja uppträda om tryckspänningen i 
ytan under något tidigare skede stigit över nivån cirka 0,8 d.v.s. över 80 % av vedens brott
styrka. Dessa resultat är dock osäkra och får inte ses som en säker möjlighet att prediktera 
riskerna. 

Det framstår som uppenbart att det är önskvärt med vidare forskning inom området. De 
viktigaste punkterna är 

Fastställande av mekanismen/mekanismerna bakom bildningen av mikrosprickor och 
beskrivning i fysikaliska termer så att beräkningsrutiner kan införas i 
simuleringsmodeller. 

Utveckling av kvantitativa mätmetoder för både inre sprickor och mikrosprickor. På detta 
område pågår utvecklingsarbete. 
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