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SAMMANFATTNING 
I föreliggande arbete har mätningar och utvärderingar av kvistreaktioner utförts. Mät
ningar har utförts på furubräder avseende kvistkrypning och kvistsprickor i högtempera-
turtorkad gran avseende kvistsprickor. En fältstudie innehållande en nulägesanalys och 
probleminventering följdes av ett antal provtorkningar. Provtorkningama utfördes i Trä
teks laborationstork i Stockholm. Torkningsförloppen filmades med videokamera för att 
detektera när under torkningen som kvistarna kröp. Torkningsscheman togs fram med 
hjälp av ett torkningssimuleringsprogram, samt med hjälp av erfarenheter från industrin. 
Furubitamas kvistkrypning mättes med en digital mätklocka som installerats i en spe
ciellt anpassad mätjigg. Vid mätning av kvistkrypning noterades antalet friska kvistar, 
antalet svarta kvistar samt antalet krupna svartkvistar per provbit. Kvistsprickor i gran
kvistar mättes med ett digitalt skjutmått. Utvärderingen utfördes med hjälp av ett multi-
variat statistikprogram. 

Målet med studien på furubrädema var att ta reda på när och varför kvistar kryper samt 
vilka faktorer som påverkar processen. Målet med mätningarna på grankvistar var att 
undersöka vilka faktorer som påverkar sprickor i kvist under torkningsförloppet, spe
ciellt under torkning med förhöjda temperaturer. I föreliggande arbete ligger tyngd
punkten på kvistkrypning. 

Utvärderingarna av provtorkningama gav att antalet svartkvistar är den variabel som 
påverkar kvistkrypning mest, därefter kommer temperatur, uppvärmningstid, antalet 
friskkvistar och klimat. Svartkvistar är en materialparameter som är svår att påverka, 
även friskkvistar är en materialparameter. Känt sedan tidigare är att en temperatur
höjning ökar kvistkrypningen. En ny upptäckt är att en förlängning av uppvärmnings
tiden minskar kvistkrypningen. Tidigt noterades att kvistarna kröp väldigt tidigt vid 
korta uppvärmningstider, oftast under själva uppvärmningen eller någon timma därpå. 
En intressant observation var att när kvisten kröp hade omgivande ved en fuktkvot över 
100% och själva kvisten en fuktkvot kring 30%. Utvärderingen av sprickor i kvist 
visade tendensen att mildare högtemperaturschema gav mindre kvistsprickor. När 
torktemperaturen sänktes t i l l 90° C ökade sprickmängden, vilket var ett oväntat resultat. 
Detta kan bero på den mekanosorptiva krypningsförmågan som sjunker med sänkt 
temperatur. 



INTRODUKTION 
På senare år har allt fler sågverk i Sverige börjat att höja temperaturen i virkestorkama. 
Anledningen till temperaturhöjningen är bl a att man vill förkorta torktidema på grund 
av det ständigt ökande sågtempot, minska sprickbildningen, reducera deformationer och 
minska mellanlagringen (Berg 1998). Högre torktemperaturer innebär nya reaktioner på 
virket, tidigare kända synliga reaktioner vid förhöjd torktemperatur är t ex färgföränd
ringar, kådflytning och kvistsprickor (Sehlstedt-Persson 1995), (Wiberg 1996), (Haslett 
& Simpson 1994), (Wamming et al 1999). I många andra länder, t ex Nya Zeeland och 
Australien torkar man Radiata Pine vid temperaturer över 100° C. I Sverige fanns ett 
antal högtemperaturtorkar på femtiotalet, dessa var byggda för att snabbt torka ur stora 
mängder vatten ur splintvedsbräder. Stora problem med kvistlossning och misstänksam
het mot färgförändringar orsakade högtemperaturtorkningens korta varaktighet i Sve
rige. Bättre teknik, mer kunskap och underkapacitet har resulterat i att intresset åter 
ökat. 

Detta examensarbete är en del av ett större forskningsprojekt om högtemperaturtorkning 
av gran. Huvudprojektet har studerat högtemperaturtorkning av gran i fullskala, samt 
lämplighet av detta material till byggprodukter såsom reglar, limträ och hyvlade pro
dukter. Projektet är finansierat av AssiDomän, Incomac, Träforsk och Nutek. UtfÖrare 
har varit AssiDomän, CTH, SP och Trätek. Den del som detta arbete behandlar är kvist
reaktioner vid förhöjd temperatur. Arbetet började med en fältstudie av hur sågverk runt 
om i Sverige upplever olika kvistreaktioner, detta gjordes genom ett antal studiebesök. 
Resultatet av studiebesöken var att kvistreaktioner ej uppfattas på samma sätt hos olika 
sågverk, några sågverk har stora problem, hos andra ägnas kvistreaktioner knappt en 
tanke trots att de finns där. För att få en överblick och lite idéer om de olika kvistreak-
tionema utfördes ett antal inledande provtorkningar med olika klimat och olika tempe
ratur, för att underlätta planering av de kommande försöken. 

Föreliggande arbete kommer att behandla kvistkrypning i furubräder vid 50-80" C torr
temperatur och sprickor i grankvist vid 90-115° C torrtemperatur. 

Vid studier av kvistkrypning valdes furubräder på grund av att kvistkrypning på dessa 
verkar vara ett industriellt större problem än på granbräder. Orsaken till att problemet är 
större på furu kan vara de olika användningsområdena för de olika träslagen. 

Sprickor i grankvistar är vanligt förekommande redan vid normal torkning, dessutom 
ökar problemet vid höjda temperaturer (Wamming et al 1999). Sprickor i furukvistar är 
ej lika vanligt förekommande eftersom krympningsvariationema är något mindre för 
furu (Boutelje 1966). 

Allt material kommer från två sågverk inom Mellanskog Industri AB, furu från Nyby 
och gran från Heby, därför har hänsyn ej tagits till materialegenskaper från geografiskt 
olika växtplatser. 

Varför kryper furukvisten? 
Det finns väldigt lite publicerat material om fenomenet kvistkrypning. Enligt Esping 
(1988) beror kvistkrypning i första hand på att kådan/hartsen i hartskanalema, på grund 
av ångtryck, pressas ut mellan virke och kvist, varvid kvisten följer med upp. 
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En allmän uppfattning är att kvistkrypning beror på att veden runt om kvisten krymper 
mycket mer radiellt än vad kvisten krymper longitudinellt. En annan teori är att kvisten 
pressas upp på grund av att kvisthålet krymper. Det är vanligtvis endast svartkvistar 
som kryper. Svartkvist är en mörkfärgad torrkvist, d v s en mörk död kvist (Nordiskt trä 
1994). 

Under de första provtorkningama gjordes iakttagelsen att kvistarna kröp väldigt tidigt, 
när fuktkvoten var klart över fibermättnad, ofta redan under första dygnet. Denna iakt
tagelse medförde funderingar kring huruvida uppvärmningstiden inverkar på kvist-
krypningen. Därför har föreliggande arbete utförts efter teorin att det är någon form av 
inre tryck, ånga eller kåda?, som ej hinner utjämnas och därför pressar upp kvisten. 

Varför spricker grankvisten? 
Vad är det som orsakar den stjämformade sprickan i speciellt grankvistar? Enligt 
Esping (1988), så är det flera samverkande faktorer som orsakar sprickorna, den främsta 
orsaken är dock att trä krymper olika i olika riktningar. Kvistens sammanlagda radiella 
krympning hos granen är 5,5%, vilket är betydligt större än stammens längdkrympning 
på 0,5% (Boutelje 1966), se figur 1. 

Det uppstår dessutom väldigt stora spänningar på grund av att kvistens övre halva 
endast krymper 0,5% i kvistens fiberriktning medan den undre halvan krymper hela 
6,1%. Detta gör att kvisten kan skjuvas sönder (Esping 1988). Orsaken ti l l att kvistens 
övre halva krymper mindre än den undre i fiberriktningen beror på att kvistens undre 
halva till stor del består av tryckved. Kvisten är en ändyta där de sprickor som uppstår 
kan liknas med ändsprickor. Vid högtemperaturtorkning kan kvistsprickan bli lite bre
dare p g a den snabba uttorkningen (Hägglund, Johansson,Wamming, 1995), bredden på 
kvistsprickan är ej beaktad i detta arbete. En hypotes är att om kvisten ej spricker under 
uppvärmningen, så kan sprickbildning möjligen förhindras genom att höja material
temperaturen med höjd torktemperatur. På så vis kan man utnyttja den ökande mekano-
sorptiva krypningen. 

Grankvist Furukvist 

5.5% 2,( 
A 

0,5% 

Figur 1. Radiell krympning hos övre och undre delen av furu- och grankvistar, samt 
medelvärde för kvistens totala krympning. Stammens longitudinella krympning. 



FÖRSOKSMETODIK 
Försöksutrustning 
Alla försök har utförts i Träteks laborationstork. Torken ser ut som nedan i figur 2 och 
är byggd i rostfritt stål och har en 100 mm tjock stenullsisolering. Provutrymmet i 
torken har följande mått: bredd 990 mm, längd 3000 mm och höjd 450 mm. Torken är 
byggd 1992. Vidare är torken utrustad med styrdon för steglös reglering av lufthastig
het, torr och våt temperatur. Lufthastigheten regleras med hjälp av frekvensstyming av 
den elektriska cirkulationsfläkten. Den torra temperaturen regleras via en direktverkan-
de tyristorstyrd kanalvärmare och den våta temperaturen regleras med hjälp av en 
elångpanna med steglös kägelventil samt steglöst reglerbara t i l l - och frånluftsspjäll. 
Samtliga styrdon kontrolleras via ett datoriserat styrsystem från Propac. 

Luftström 
Glaslucka 

Värmebatteri 
Ångpanna 

5000 mm 

Figur 2. Schematisk bild av Träteks laborationstork. 

Specifikationer och tekniska data 

Lufthastighet: 
Temperatur: 
Luftfuktighet: 
Anblåsningslängd: 

1-10 m/s 
20-150 °C 
30-97% RH 
0-3 m 

Installerad värmeeffekt: 7,5 kW 
Max. ångkapacitet: 8 kg/h 
Fläkteffekt: 1,5 kW 



Mätutrustning 
För att mäta hur mycket kvistarna hade krupit användes en digital mätklocka som 
installerats i en speciellt anpassad mätjigg, se bild I nedan. För att mäta längden på 
kvistsprickorna och kvistdiametern användes ett digitalt skjutmätt. 

Bild 1. Mätklocka för atl mäla kvistkrypningen pä furubrädor efter lorkning. 

Kvistkrypning 
Kvistkrypning är ett fenomen som innebär att kvisten "kryper" upp ovanför ytans plan, 
se bild 2. För att studera fenomenet planerades åtta stycken torknmgsförsök att utföras i 
Träteks laborationstork. För att underlätta en analys av resultaten frän torkningsförsöken 
är försöken upplagda enligt försöksplanering med tre variabler i tvä lägen, se tabell I . 
Variablerna är temperatur, psy krometern i vä och uppvärmningstid. Valet av variabler 
grundades på iakttagelser under de första provtorkningarna. För att analysera resultaten 
från torkningarna med multivariat statistik användes analysprogramvaran SIMCA-S V 
6.01. 

Bild 2. Kvistkrypning på furubräda. Fotot är taget ute i industrin. 



Tabell 1. Försöksplanering av torkningsförsöken för studie av kvistkrypning 
Variabel Betydelse + -

X I uppvärmningstid 12h 2h 
X2 psykrometemivå hög låg 
X3 våttemperatur 55 38 

De valda torkningsschemana utformades med hjälp av programmet TORKSIM 2.2. 
TORKSIM är en programvara för simulering av torkningsprocessen som utvecklats vid 
Trätek (Salin 1990, 1999). I tabell 2 nedan anges parametrarna för de valda torknings
schemana. Materialet som användes var nysågad furu, det provmaterial som ej användes 
omgående förvarades inplastat i frys upp till en vecka. För att försöka se när under tork
ningsförloppen som kvisten kryper filmades försöken. Filmningen skedde genom en 
liten glasruta som finns på experimenttorken. Filmkameran fokuserades på en utvald 
kvist som föreföll benägen att krypa. Glasrutan hölls imfri med hjälp av en värmefläkt. 
Om möjligt plockades brädan ut när kvisten började att krypa och fuktkvoten mättes 
både i kvisten och i veden runt om. I några av försöken har fuktgradienten i materialet 
runt om kvisten tagits fram med hjälp av upphackningsmetoden (Rosenkilde 1996). 
Efter torkningen noterades antalet svartkvistar, antalet krupna kvistar samt medelkryp-
höjden. Medelfuktkvoten bestämdes med torrviktsmetoden. Antalet provbitar var t i l l en 
början 10 st./torkförsök men ökades till 15 st/torkförsök för att öka den statistiska 
säkerheten. Provbitarna var 980 mm långa och hade dimensionerna 19 x 150 mm och 
25 X 150. Torrkvist (död kvist) är en kvist som i det levande trädet upphört med sin 

funktion. 

Tabell 2. Parametrar till de åtta torkningsschemana. 

Försök nr Våt Uppvärm- Max psykro- Torkningstid 
temperatur ningstid meterskillnad 

1 55 12 25 42 
2 55 2 25 32 
3 55 12 15 59 
4 55 2 15 49 
5 38 12 18 70 
6 38 2 18 60 
7 38 12 12 91 
8 38 2 12 81 

De torkscheman som använts visas i diagrammen på nästa sida. 
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Figur 6. Skillnaden mellan försök 
7 och H är uppvärmningsliden. 
Försök 7 har uppvärmningstiden 
12 timmar och försök 8 har 2 
limmar. Max vållemperalur är 
38" C. Största psykromelerskill-
naden är 12" C. 
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Sprickor i kvist 
Kvislsprickorna mättes pä spUntsidan av provbitarna. Dimensionen son^ torkades var 
gran 47 x 175 mm och provbilarna kom friin Mellanskogs sågverk i Heby. Kvisl-
sprickornas längd mättes med ett digitalt skjutmått. När man studerar olika defekter är 
kvisttypen självklart avgörande lör hur kvisten reagerar. Endast de friska kvistarna är 
därför medtagna i beräkningarna, eftersom svartkvistar vanligtvis ej spricker. Det första 
torkningsschemat är ett högtemperaturschema baserat på erfarenheter från industrin. 
Detta schema har sedan modifierats för att försöka uppnå bättre resultat avseende 
sprickor i kvist, se figur 7-10. 

Vanligast är att sprickor i kvist böiyar i mitten cx:h går ut mot kanten. En typisk kvist
spricka kan se ut .som på bild 3 nedan. 

Bild 3. Sprickor i grankvist. 
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torrtemperatur än referens
schemat. Max torrtemperatur 
90" C 
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Vid mätning av sprickor i kvist användes en konventionell spricklängdsmätning enligt 
(Wamming et al 1999), som beskrivs nedan. Alla kvistar över 10 mm i diameter numre
rades och mättes. De parametrar som registrerades var: 

1. Kvistdiameter (dl + d2)/2 
2. Antal sprickor i kvist (st) t ex S1, S2, S3 
3. Sprickors längd (mm) L 

Figur 11. Skiss över registrerade mått vid mätning av kvistsprickor, Wamming et 
al (1999). 
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ANALYS 
För att analysera de datamängder som erhållits under de olika provtorkningarna finns 
det olika metoder att använda. I detta arbete har multivariat analys, medelvärde, signi-
fikanstest och standardavvikelse använts. 

Multivariat analys 
En mängd mätdata innehåller alltid mer än vad man behöver veta. Det som inte är nöd
vändigt brukar kallas för brus. 

Data = Information + Brus 

Informationen är den delmängd som är relevant, och som gör det möjligt att analysera 
problemet, göra modeller och prediktioner. Brus är den del av datamängden som är 
irrelevant för den aktuella analysen. Brus kan uppkomma genom slumpmässiga varia
tioner i mätningar, felaktiga mätningar eller metoder, irrelevanta variabler, bedöm
ningsfel etc. 

Multivariat analys är en bilinjär regressionsmetod, det vill säga den använder minsta 
kvadratanpassning för att anpassa en modell efter uppmätta värden. Multivariatanalys 
används till att analysera data som innehåller många variabler. Variablerna kan dess
utom vara samvarierande d v s kolinjära. 

En multivariat analys börjar med en principialkomponentanalys (PCA). Principialkom-
ponentanalys är ett hjälpmedel för att komprimera data, den är kraftfull på grund av att 
den söker dolda och synliga mekanismer i datasetet och värderar dessa efter betydelse 
för förklaringsgraden. På så sätt reduceras datasetet från många ingående variabler och 
dimensioner till ett fåtal nya variabler så kallade principalkomponenter (pc). Med hjälp 
av dessa kan man återskapa informationen i datasetet. Principalkomponentema tas fram 
genom att ursprungsvariablerna avsätts längs ortogonala axlar i en flerdimensionell 
rymd. I den svärm av punkter som erhålls anpassas den första principalkomponenten ti l l 
huvudriktningen i svärmen. Den andra principalkomponenten svarar mot nästa domi
nanta riktning, är ortogonal mot den första principalkomponenten. På detta sätt byggs 
ytterligare principal komponenter upp, se figur 12. 

För att upptäcka eventuella uteliggare (vilseledande data som kan ge en dålig modell) 
kan man projicera ner principalkomponentema i en tvådimensionell "Score scatter 
plot". 

Nästa steg i en multivariatanalys är att skapa prediktionsmodeller. Detta görs med hjälp 
av Partial Least Square Regression (PLS). PLS bygger liksom PCA på principalkompo
nenter, men här skiljer man på de faktorer X som predikterar responsen Y. De modeller 
som erhålls är linjära på formen "y = axi + bXi + . . M o d e l l e r i n g kan göras för en 
eller flera y-variabler. 

Om y-variablema är korrelerade kan det vara en fördel att modellera dem samtidigt om 
Y innehåller mycket brus. Den bästa modellen kan sedan väljas. 
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PC 1 

Variabel 1 

Variabel 2 

Figur 12. Principalkomponent 1 och 2 i x- och y - rymden, principalkomponent 1 
anpassas i den mest dominanta riktningen, principal komponent 2 anpassas ortogonalt 
mot den första o s v. 

En modells giltighet kontrolleras med hjälp av dess förklaringsgrad och prediktions-
förmåga. Förklaringsgrad, R", anger hur stor del av variationen i datasetet som förklaras 
av modellen i Y. Då R ' = 1 har 100% av variationen modellerats, medan inga varia
tioner har modellerats då R^= 0. Y:s variation består alltid av både väsentlig informa
tion och sådant som är ointressant, det vill säga brus. På grund av detta strävar man 
egentligen aldrig efter att förklara 100% av variationen. Istället försöker man att för
klara informationen och strunta i bruset. Dock eftersträvar man att få med så lite brus 
som möjligt i mätningarna, d v s ett R^ nära 1. 

Antag att vi har N st. mätningar av responsen Y och att medelvärdet av dessa mätningar 

'éx y 
N 

då är kvadratsumman: SSyy = ^ ( ; ^ , -y)^ • 
i=\ 

För varje observation yi finns ett antal uppmätta faktorer X | t i l l Xk . Vi gör en modell som 
predikterar y med hjälp av faktorerna x. Det beräknade y-värdet betecknas y : 
j ) = f ( X i Xk) 

Vid ideala förhållande ger det bästa resultatet att j) = y för alla observationer, detta ger 
en rät linje om man plottar y som en funktion av y. I verkligheten kommer de beräknade 
värdena alltid att avvika från de verkliga. 

Y l 

Y l 

Figur 13. Felet beräknas (yj'Vv 



För varje observation beräknas felet {y i-yi), se figur 13. 

För att få ett mått på det totala felet beräknas en kvadratsumma på felet. 
N 

(Sum of squared errors): SSE = ^ ( y ^ - > ' , )^ 

För att få ett mått på felet i förhållande till variationen i Y beräknas förklarings-
graden R .̂ 

R^= (SSyy-SSE)/SSyy 

Det går ej att endast se till förklarings graden ty för att se hur bra modellen är måste även 
prediktionsförmågan undersökas. Prediktionsförmågan talar om hur bra modellen är på 
att förutsäga värdet på Y för nya observationer. Prediktionsförmågan beräknas 
genom s k korsvalidering (Marten & Naes, 1989). Tag bort en observation y(n) och gör 
en modell j) = f(xi , . . . . , Xk) , det vill säga en modell som använder k st faktorer för att 
beräkna j) . 

Beräkna därefter y („), det vill säga låt modellen förutsäga en observation som ej fanns 
med när modellen gjordes. Upprepa detta för alla N st observationerna. På detta sätt kan 
ett skattat "prediktionskvadratsummetal" beräknas: 

N 

(Prediction Error Sum of Squares) PRESS = ^{y^„y -y„f 
n=\ 

Press ger alltså ett mått på det totala fel som görs när observationerna beräknas med 
modeller som gjorts utan respektive observation. Med hjälp av PRESS kan modellens 
prediktionsförmåga Q'̂  beräknas: 

= (SSyy- PRESS) /SSyy. 
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RESULTAT OCH DISKUSSION 
Kvistkrypning 
Resultaten från provtorkningarna för studie av kvistkrypning presenteras i tabell 3 
nedan. På grund av problem med styrsystemet upprepades försök 1 tre gånger. 

Tabell 3. Resultat från provtorkningar för studie av kvistkrypning. 

Försök 1:1 1:2 1:3 2 3 4 5 6 7 8 

Andel svartkvistar 45 20 26 58 42 48 33 31 4 26 
som kröp (%) 
Medelkryphöjd 0,68 0,71 0,72 0,69 0,78 0,82 0,85 0,48 0,41 0,48 
(mm) s = s = s = s = s = s = s = s = s = s = 

0,26 0,24 0,37 0,26 0,33 0,59 0,51 0,14 0,08 0,13 
Antal svartkvistar 20 41 53 12 36 29 24 13 46 38 
(st) 
Antal friskkvistar 19 12 12 21 36 26 24 33 15 27 
(st) 

Resultaten av de olika torkningarna bildar ett dataset, analys sker med hjälp av program
varan SIMCA-S V 6.01. Denna programvara är ett beräkningsverktyg för multivariat 
analys. För att få en uppfattning av datasetet och se om det finns tydliga grupperingar 
eller uteliggare körs en PC-analys. I en "score-scatter plot" gick inga tydliga gruppe
ringar eller uteliggare att urskilja. PC-analysen gav en modell med tre principalkompo
nenter. För att se efter om någon av observationerna har extremt stora residualer plottas 
en "DmodX-plot", d v s en plot som visar hur långt från principalkomponentsplanet 
som observationerna ligger. Ingen av observationerna har extremt stora residualer. En 
överblick av datasetet visar inga avvikande värden. 

En första PLS-analys av detta dataset gav väldigt ogynnsamma värden på förklarings
grad och prediktionsförmåga. Detta förklaras av repetitionen av försök 1, samma 
variabler ger tre olika responser. För att förbättra modellen ökades antalet variabler till 
fem, de nya variablerna är antalet svarta kvistar och antalet friska kvistar per torkning. 

En andra PLS-analys av datasetet med kvistkrypning som y-variabel, ger en modell med 
2 principalkomponenter. Modellen har förklaringsgraden 0,845 och prediktionsför-
mågan 0,713. En "val i date-plot" visar hur tillförlitlig modellen är, d v s om en modell 
kan byggas upp enbart på slumpvärden. En "validate-plot" av modellen visar ganska 
höga R -värden. Detta kan påvisa en svag modell eftersom vilket data som helst verkar 
kunna ge en hög förklaringsgrad, men då fortfarande är lågt så kan modellen ändå 
anses giltig (Eriksson et al 1998) eftersom prediktionsförmågan ej kan slumpas fram. 

I en s k "loadingplott" kan man urskilja vilka variabler som är viktigast för respektive 
principalkomponent, d v s desto längre bort från komponentens O-axel, desto viktigare 
är variabeln, se figur 15.1 "loading-plotten" kan man också studera hur olika variabler 
samvarierar och hur dessa påverkar olika observationers läge i "score-scatter plotten". I 
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en så kallad "VIP-plot" är variablerna viktade efter avståndet till origo i kvadrat, men 
här har hänsyn tagits till principalkomponenterna, se figur 16 och 17. 

KV1STKR.M7 (PLS), modell 7, Workset 

Validate 
kvistkryp: intercepts: R2=(Q, 0.40), Q2=(0,-0.01) 

0.6 H 

cvj 0-4 H 

0.2 H 

T R2 
A Q2 

10 permutations Correlation 
Figur 14. Validate-plot, visar hur tillförlitlig modellen är, dv s om en modell kan 
byggas upp enbart på slumpvärden. Modellen har något höga Q"-värden, men är 
giltig enligt Eriksson et al (1998). 

KVISTKR.M7 (PLS), modell 7, Workset 
Loadings: w*c[11/w*c[21 

0.8H 

0.6H 

w* 
c[ 
?1 0.4H 

0.2 H 

0.0 

• uppvärm 

'svart kV 

'temp 

' kvistkry 

• k ' Ä k v 

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 
w*c[1] 

Figur 15. Loading-plot visar vilka variabler som är viktiga för principalkomponenterna. 
Avståndet till origo är ett mått på hur stort inflytande variabeln har på responsen, längre 
avstånd, mer inflytande. Loading-plotten hjälper också till att tolka hur variablerna påverkar 
observationerna i "score-scatter plotten ". 
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KVISTKR.M7 (PLS), modell 7, Workset 

VIP, CompUCum) 

Figur 16. VIP-plot för första principalkomponenten visar hur viktiga variablerna är för 
principal komponent 1. 

KVISTKR.M7 (PLS), moddl 7, Workset 

VIP, Comp 2(Cum) 

> 0 . 6 ^ 

Figur 17. VIP-plot för andra principalkomponenten visar hur viktiga variablerna är för 
principalkomponent 2. 
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Figur 18. Schematisk bild över hur kvistdiametern förändras efter att kvisten har 
dött i det levande trädet. 

Under granskningen av det torkade provmaterialet uppmärksammades att åtskilliga av 
de krupna kvistama krupit in mot märgen, alltså i "fel" riktning. Orsaken till detta är att 
när kvisten dör minskar den med åren i diameter och konar då av ut mot kambiet se 
figur 18.1 detta arbete har provbitama varit bräder som vanligtvis sågas långt ut på 
stocken, därför är detta fenomen vanligt förekommande. 

I två fall plockades provbitar ut från torken precis då kvisten kröp. Fuktkvot mättes på 
kvisten och omgivande ved. När provbiten avlägsnades från torken kändes den fuktig 
och tung, d v s fortfarande i den kapillära fasen (Siau 1995). Fuktkvotsbestämning med 
torrviktsmetoden av veden runt om kvisten visar en fuktkvot på över 100% . Kvistens 
fuktkvot var ca 30% det vill säga runt fibermättnad. Att kvisten skulle krypa enbart på 
grund av att veden runt om krymper mer radiellt än kvisten krymper longitudinellt, se 
figur 19, motsägs av detta resultat. 

kvist kvist 

^ 1^ 

Figur 19. Schematisk bild hur kvisten krymper mindre 
longitudinellt än vad veden krymper radiellt. 

En iakttagelse som gjorts under de olika försöken är att då uppvärmningstiden är kort är 
det mycket mera kåda runt omkring kvistarna. Detta oberoende av om kvisten krupit 
eller ej. Kådan exponeras på båda sidor om brädan. På undersidan "hänger kådan" och 
pä ovansidan verkar den ha "bubblat" upp. En trolig orsak ti l l denna stora kåderuption 
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vid kort uppvärmningstid är att det bildas ett högt tryck i kådan som ej hinner utjämnas 
under korta uppvärmningstider. Denna iakttagelse är speciellt påtaglig då våttempera
turen är 55° C. Iakttagelsen att kådflytningen sker redan under uppvärmningen styrks av 
(Malmgren 1998). 

Sprickor i kvist 
Tidigare kända reaktioner vid högtemperaturtorkning (Wamming et al 1999) av gran är 
minskad deformation, mindre sprickor, dock mer sprickor i grankvistar, mer kristalli
serade kådlåpor. 

Tabell 4. Resultat från provtorkningar för studie av sprickor i grankvist. 

Variabel Schema 1 
115/25* 

Schema 2 
115/20* 

Schema 3 
110/20* 

Schema 4 
90/25* 

Medelspricklängd/spricka (mm) 7,98 
s = 3,3 

7,69 
s = 4,3 

8,18 
s = 6,3 

7,06 
s = 4,4 

Totallängd spricka (mm) 630,2 591,9 499,4 374,3 

Antal sprickor/kvistarea 0,0111 
s = 0,0096 

0,0109 
s = 0,0072 

0,0092 
s = 0,0066 

0,014 
s = 0,0083 

Antal sprickor/kvist (st) 2,5 2.5 2,0 2,65 

Medelarea/kvist (mm^) 346,8 309,7 316,2 374,3 

Total area (mm^) 10750,1 9601,1 9803,5 4554,3 

Antal sprickor (st) 79 77 61 53 

Antal kvistar (st) 31 31 31 20 

*max. tonlemperatur / max. psykrometerskillnad 

I tabellen ovan kan man se att antalet sprickor/kvistarea minskar i de tre första försöken, 
men den ökar i den sista. I de tre första torkningarna har schemat mildrats men tempera
turen har fortfarande varit över 100° C, i det sista schemat har temperaturen sänkts t i l l 
90° C. Tanken med det sista schemat var att enligt (Wamming et al 1999) så minskar 
sprickor i kvist vid lägre temperaturer, en annan tanke var att försöka utjämna tork
hastigheten i kvisten respektive övriga träytan. En orsak till att resultatet blev motsatt 
kan vara att temperatursänkningen minskade kvistens mekanosorptiva krypningsför-
måga. Detta försökte kompenseras med ett mildare schema, men kompensationen var 
kanske ej tillräcklig. 

Signifikanstest på medel area/kvist visar att på 95% konfidensintervall finns det ingen 
skillnad mellan schema 1, 2 och 3. Schema 3 och 4 är enligt (Duncan 1955) statistiskt 
signifikant skilda åt på 95% nivå. 
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SLUTSATSER OCH FORTSATT A R B E T E 
Kvistkrypning 
Problemet kvistkrypning upplevs väldigt olika beroende på vem man frågar, vad beror 
detta på? Dagens sågverk har väldigt olika möjligheter att torka bräder, några torkar i 
längdcirkulationstorkar där uppvärmningen blir väldigt hastig och är svår att styra, 
andra torkar i kammartorkar där uppvärmningen kan vara väl kontrollerad. Detta gör att 
förutsättningarna blir olika. Våttemperaturerna skiljer sig också från sågverk t i l l såg
verk, en del torkar vid 38° C våttemperatur för att undvika just kvistkrypning, andra tor
kar vid 55° C för att undvika mögel. En tredje orsak till att problemet upplevs så olika är 
att kundkraven är beroende av vad slutprodukten är. Produkter som ska bearbetas efter 
torkning är oftast mer känsliga för kvistkrypning än t ex konstruktionsvirke. I denna 
undersökning är råvaran ej beaktad, det vill säga allt provmaterial är hämtat från två 
olika sågar. Furu kommer från Nyby Såg i Björklinge och gran kommer från Heby Såg i 
Heby. Enligt den modell som erhölls av resultaten från mätningarna är antalet svart
kvistar den variabel som påverkar kvistkrypning mest, detta verkar naturligt. Nummer 
två och tre är temperaturnivå och uppvärmningstid. För att undvika kvistkrypning bör 
antalet svartkvistar vara så få som möjligt, temperaturen låg och uppvärmningstiden 
lång. Modellen säger ej hur mycket man kan förändra resultatet genom att variera 
värdena hos variablerna, den ger endast en fingervisning om vilka variabler som på
verkar resultatet mest. Några av dessa variabler kan vara svåra att påverka, t ex är 
kvaliteten på råmaterialet svår att styra. En sänkning av torrtemperaturen kan leda till 
minskad kapacitet, detta medför att om inte sågtempot sänks kommer tiden för mellan
lagring att öka. Ett annat problem som kan komma med en temperatursänkning är 
mögel. Uppvärmningstiden är en variabel som enkelt kan varieras om man torkar i 
kammartork, en förlängning av uppvärmningstiden behöver ej påverka torkkapaciteten i 
samma utsträckning som en temperatursänkning. Något att fundera på är en slags "upp
värmningskammare" före kanaltorkar vilket gör att de får längre uppvärmningstid. 
Tanken med kammaren är att den ska värma upp materialet i lagom takt utan att starta 
torkprocessen d v s luften i kammaren ska vara mycket fuktig. För att hålla luften fuktig 
krävs en ordentlig dimensionerad basutrustning. Uppvärmningskammaren skall vara en 
lätt konstruktion med liten massa som följer med i temperatur. Lämpligt material kan 
vara rostfritt stål. Detta för att underlätta utkylningen mellan varje satsning. Fortsatt 
arbete med kvistkrypning kan vara att undersöka fler variabler som påverkar, en annan 
idé är att torka under ett visst tryck och se om man kan undvika kvistkrypning etc. 

Sprickor i kvist 
Vad det gäller kvistsprickor är det svårt att dra någon konkret slutsats. Vad som kan 
påvisas är att ett mildare schema vid HT-temperatur (över 100° C) minskar antalet 
sprickor per kvistarea. Då temperaturen sjunker minskar den mekanosorptiva kryp-
ningsförmågan det vill säga materialet kryper mindre, spänningarna blir högre och 
risken för sprickor ökar. Uppvärmningen påverkar naturligtvis också kvistsprickoma. 
En torr uppvärmning orsakar sprickor som kan liknas vid ändsprickor på en stock, 
eftersom kvisten är en ändyta. 

Fortsatt arbete kan vara att ta reda på när kvisten spricker, i detta arbete har vi sett att 
den spricker tidigt men ej hur tidigt, torkning vid temperatur under 100° C med en lägre 
psykrometerskillnad etc. 
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