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Förord 
Detta arbete har utgått ifrån tanken att konditioneringsfasen i slutet av virkestorknings-
processen bör kunna förbättras. Idag bygger konditioneringens utförande på begränsade 
erfarenheter, medan en mera övergripande kunskap och förståelse saknas. Målet har 
varit att fa fram dylika grundprinciper, på basen av vilka förbättringar kan åstad
kommas. 

Föreliggande arbete beskriver resultat erhållna i projektet "Ändamålsanpassad kondi
tionering - utveckling och verifiering" vilket finansierats av Träforsk och NUTEK. För 
detta stöd framförs ett varmt tack. 

En väsentlig del av i projektet använd programvara har tagits fram inom Träteks lång
siktiga projekt för kontinuerlig utveckling av simuleringsprogram för virkestorkningen. 



Summary 
The aim of this work has been to analyse, in a fundamental way, the conditioning phase 
in connection with timber drying and to develop methods for improvement of the result. 

In order to be able to compare different conditioning results, new quantitative criteria 
have been developed and these are used for determination of the optimal method in each 
case. These criteria are suitable primarily for theoretical analysis, but may after modi
fication also be used in practice. 

Traditional conditioning, i.e. drying ending with a constant equilibrium climate condi
tioning, has been investigated first. Optimal values have been determined for the reali
sation of such conditioning. The analysis shows that traditional conditioning cannot 
decrease the slicing test gap below a certain limit, regardless of how long the condition
ing phase is. This result has been experimentally verified. 

The core of this work comprises development of new optimal methods - conditioning 
schedules - for a number of typical cases. Suitable computer software has been deve
loped for this task. These calculations show that an optimal active conditioning consists 
of an initial substantial moistening of the timber surface layer, followed by a subsequent 
drying of excess moisture from the surface. A maximum drying rate should be main
tained up to the beginning of the conditioning phase. 

An analysis of the stress development during the conditioning phase has shown that 
high tensile stress may appear in the intemal parts of the board, i.e. that a risk for inter
nal checking arises. In order to correct this, the software has been adapted to produce, in 
this respect, modified conditioning schedules. 

Finally, cooling of the timber load in the kiln after drying has been discussed. It has also 
been shown that it is not favourable to integrate cooling and conditioning into a single 
process. The cooling phase has to be looked upon as a separate sub-process, during 
which no active timber quality measures are taken. 



Sammanfattning 
Målet med föreliggande arbete har varit att analysera konditioneringsfasen i samband 
med virkestorkning på ett grundläggande sätt och att fastställa metoder för förbättring 
av konditioneringsresultatet. 

För att kunna jämföra olika konditioneringsresultat har nya kvantitativa kriterier tagits 
fram och dessa används för att bestämma den optimala metoden i respektive fall. Dessa 
kriterier lämpar sig i första hand för teoretiska analyser, men kan genom modifiering 
göras användbara i praktiken. 

Först har granskats den traditionella konditioneringen, d v s torkning som avslutas med 
ett konstant jämviktsklimat. Optimala värden för genomförande av en sådan konditione
ring har bestämts. Analysen visar att traditionell konditionering inte förmår minska 
klyvgapet under en viss gräns, oberoende av hur länge konditioneringen fortsätts. För 
detta resultat finns experimentell verifikation. 

En central del i arbetet är fi^amtagningen av nya optimala metoder - konditionerings-
scheman - för ett antal olika typfall. För denna uppgift har lämplig programvara ut
vecklats. Dessa beräkningar visar att optimal aktiv konditionering består av en inle
dande kraftig uppftrktning av virkets ytskikt, följt av en borttorkning av överskott fiikt 
från ytan. Fram ti l l konditioneringens början skall torkningen fortsättas med fiill styrka. 

Analys av spänningsutvecklingen under konditioneringsfasen har visat att höga drag
spänningar kan uppträda i virkets inre del, d v s risk för inre sprickor föreligger. För att 
korrigera detta har programvaran anpassats för att ta fram i detta avseende modifierade 
konditioneringsscheman. 

Slutligen har torksatsens avkylning i kammaren efter torkningen diskuterats. Vidare har 
det visats att det inte är fördelaktigt att integrera avkylningen med konditioneringen till 
en helhet, utan kylningen kan ses som en separat delprocess under vilken aktiva kvali
tetsåtgärder inte görs. 



1. Inledning 
Idag finns det rätt gedigen kunskap om hur den egentliga torkningen bör göras, d v s hur 
önskad medelslutfuktkvot skall nås utan större kvalitetsbrister i form av t ex torkspric
kor. Utgående från marknadens krav är det allmänt accepterat att många virkesdimen
sioner bör konditioneras efter den egentliga torkningen, för att vid torkningen inducera
de formförändringar skall fas at återgå och för att en fuktutjämning skall ske både inom 
varje virkesbit (gradientutjämning) och mellan olika bitar (minskning av slutfuktkvotens 
spridning). Denna konditioneringsprocess har inte alls studerats i samma omfattning 
som den egentliga torkningen. För den traditionella jämviktskonditioneringen finns bara 
rätt grova tumregler för hur konditioneringsklimat och tider skall väljas och vilket kvali
tetsutfall som då uppnås. Det finns därmed ett klart behov att analysera den traditionella 
j ämviktskonditioneringen. 

Därtill är det på intet sätt klart att jämviktskonditioneringen är den effektivaste metoden 
att erhålla ett gott kvalitetsutfall. Man kan fråga sig om inte ett varierande klimat under 
konditioneringen skulle ge ett bättre resultat. De processer som sker i virket under kon
ditioneringen är komplexa och det är inte alls självklart vilken form ett sådant konditio-
neringsschema i så fall skall ha. För att utreda den frågan närmare krävs effektiva medel 
för analys, men då simuleringstekniken nu nått en acceptabel pålitlighet kan i varje fall 
riktlinjerna slås fast på rent teoretisk bas. 

Efter torkningen och konditioneringen tas det heta virket normalt ut i kall uteluft. Med 
ökande torktemperaturer accentueras denna "chock" för virket. Det är därför motiverat 
att ställa ft-ågan hur detta uttag kan integreras i torkprocessen så att inte en okontrollerad 
kvalitetspåverkan på virket sker i detta skede. 

2. Vad avses med en god konditionering? 
För att kunna optimera konditioneringen eller överhuvudtaget jämföra två olika kondi
tioneringar måste man givetvis ha något kriterium för när konditioneringen är väl 
genomförd. Detta är en rätt svår fråga eftersom man med konditioneringen vil l åstad
komma flera olika saker samtidigt. 

Det första kravet är att slutfuktkvoten efter konditioneringen skall ligga så nära målfukt-
kvoten som möjligt. Det kan kanske tyckas att slutfuktkvoten inte är kopplad ti l l kondi
tioneringen utan endast t i l l frågan när torkningen skall avslutas. Närmare eftertanke 
visar dock t ex på att fuktkvoten ändras under konditioneringen och att ändringens stor
lek beror av konditioneringens genomförande. Vidare kan fuktkvoten variera avsevärt i 
blåsriktningen i en torksats och detta visar också att kontroll av fuktkvotsnivån är en 
central del i konditioneringen. 

Det andra kravet man försöker uppfylla med konditioneringen är att fiiktkvoten skall 
vara så nära konstant som möjligt tvärs igenom virkesbiten, d v s interna fuktgradien-
tema skall vara så små som möjligt. Då imdviker man rörelser i träet då fukten senare 
utjämnar sig i virket på slutanvändningsplatsen. Här uppstår nu frågan hur man skall 
beskriva denna jämnhet på ett exakt sätt. EDG (European Drying Group) har föreslagit 
att gradienten skulle definieras såsom skillnaden i fuktkvot i en punkt på djupet 1/6 av 
tjockleken och i mitten av virkesbiten. Detta kriterium är dock inte lämpligt vid mate
matisk optimering av konditioneringen, för man får då lätt fiiktprofiler som är mycket 



ojämna men som råkar ha samma fuktkvot i just dessa två punkter. Det matematiskt 
mest naturliga måttet på jämnhet (eller snarare ojämnhet) är säkert spridningen i 
förhållande ti l l medelvärdet, d v s standardavvikelsen. Denna ger en helhetsbild av 
fuktkvotens ojämnhet. 

Då det alltså finns två kriterier (ett tredje kriterium tillkommer senare) som man för
söker uppfylla så måste man på något sätt ställa dessa i relation till varandra. Är det 
viktigare att slutfuktkvotsnivån är rätt medan spridningen far vara större, eller är det 
tvärtom. Kriterierna måste alltså kvantifieras och vägas mot varandra. Om vi först 
betraktar bara en enda virkesbit så har vi de naturliga kriterierna: 

Slutfiiktkriterium = skillnad mellan verklig medelslutfuktkvot och målslut-
fuktkvot uttryckt i fuktprocentenheter 

Fuktgradientkriterium = fuktkvotsprofilens (i tjockleksriktningen) standardavvikelse 
i förhållande ti l l medelfuktkvoten uttryckt i fuktprocent
enheter 

Standardavvikelsen kan matematiskt uttryckas som 

1 S 
s ' = - ( U - U ) M L 

I • 

eller om man har mätvärden för n stycken lika tjocka lameller 

Här är u lokala fuktkvoten i en viss punkt och u medelfuktkvoten samt L bitens 
tjocklek. 

Ett naturligt sätt att sammanlagra värdena för de två kriterierna är följande 

Summakriterium^ = w, Slutfiiktkriterium" + • Fuktgradientkriterium^ 

där w står för de viktfaktorer man ger respektive kriterium. Här har alltså summerats 
kvadraterna vilket gör att stora avvikelser från ideal konditionering "straffar" hårdare. 
Om t ex medelslutfiiktkvoten avviker 0,7 %-enheter från målet och intema fuktkvots-
spridningen (standardavvikelsen) är 1,1 %-enheter och vi sätter viktema w lika med ett 
far vi som mått på hur konditioneringen lyckats 

VO.7^ +1.1^ =1.30 

Med andra ord skulle enligt detta kriterium ett fall med helt plan (ideal) fuktprofil och 
1,3% avvikelse i medelslutfuktkvot vara en lika god konditionering. Likaså skulle exakt 
rätt slutfuktkvot men 1,3 %-enheters spridning ge samma "vitsord". 

Valet av värden för viktema w beror förstås av vilka målsättningar man har i varje 
särskih fall. Exemplet ovan antyder att lika vikt (w = 1) för vardera delkriteriet ger en 



vettig bild rent allmänt sätt. Sättes w = 1 får man ett matematiskt enkelt sätt att räkna ut 
summakriteriet. Man finner lätt att det blir lika med fuktprofilens spridning iförhållan
de till målslutfuktkvoten och kan alltså skrivas: 

1 \ 
Summakriterium ̂  = STAR ^ = — (u - u ^j^,) ̂  dL 

L o 

eller i fallet med mätpunkter for n lika tjocka lameller 

Summakriterium^ =STAR^ = — y ! (u~^n iä i )^ 
H i 

Detta kriterium kommer i det följande att användas som fuktrelaterat indextal för hur 
väl konditioneringen lyckats. Vi infor beteckningen STAR vilken står for" STAndard 
deviation in relation to TARget". 

Som ytterligare exempel kan visas följande bild for två olika fuktkvotsprofiler. 

Figur 1. 

Den grova vågräta linjen visar målfuktkvoten 12%. Den parabelformade fuktprofilen t i l l 
vänster visar ett fall med riktig medelfuktkvot men med kraftig intern spridning. Para
beln är ritad så att STAR = 1. Den högra delen visar en ideal, plan profil men med 
medelftiktkvoten 13 i stället för 12%. Alltså är STAR = 1.00 i båda fallen och de är i 
detta avseende ekvivalenta vad gäller konditioneringsresultat. 

Det är naturligtvis en bedömningsfråga vilka STAR-värden som kan accepteras. Grovt 
kan kanske sägas att STAR-värden klart under 1.0 är exempel på lyckade konditione
ringar medan värden klart över 1.0 är misslyckade (eller inte genomförda) konditione
ringar. 



Utöver slutfuktkvot och ftiktprofil, vilka behandlades ovan, finns det ännu en tredje 
målsättning med konditioneringen. Under själva torkningen kommer virkesytan att vara 
torrare än de inre delarna av biten, vilket t i l l följd av virkets krympning leder t i l l drag
spänning i ytan. Denna dragspänning verkar under lång tid och ger upphov ti l l en form
förändring, krypning, i virket. En del av denna formförändring återgår under tork
ningens slutskede men utan effektiv konditionering kan betydande formförändringar 
kvarstå i virket. För mätning av denna formförändring har det s k klyvprovet utvecklats. 
Det ger ett kvantitativt mätvärde för formförändringen och illustrerar även handgrip
ligen vilka kupningar och andra förändringar som kan inträffa om ett virkesstycke med 
inneboende spänningstillstånd bearbetas. En målsättning med konditioneringen är att fä 
dessa formförändringar att återgå så fullständigt som möjligt, i avsikt att undvika över
raskningar vid en senare bearbetning av virket. Som mått på detta ger klyvprovet ett 
användbart värde. 

När klyvprovets klyvgap uttrycks i millimeter per 100 mm så är ett gap under 1 mm en 
ofta angiven gräns för god konditionering. Ovan konstaterades att STAR har värden på 
var sida om 1.0 och då förefaller det lämpligt att definiera ett utökat konditionerings-
index enligt 

Totalkriterium^ =STARS^ =STAR^ + (Klyvgapi mm)^ 

Detta kan ses som ett både fukt- och deformationsrelaterat indextal för hur väl 
konditioneringen lyckats. För detta införs beteckningen STARS där tillägget S på 
slutet står för "Slicing test". 

STAR och STARS kommer att användas som bedömningsgrund för hur effektiv kondi
tioneringen varit i de torksimuleringar som beskrivs senare i denna rapport. Det kan 
anmärkas att speciellt fuktprofilens spridning är mycket arbetskrävande om den skall 
mätas experimentellt och detta gör att en direkt mätning av STAR och STARS i prakti
ken inte är ett helt användbart sätt. Det väsentliga är dock att om man med torksimu
leringar och andra beräkningar på ett tillräckligt noggrant sätt kan få fram optimerade 
konditioneringsmetoder, så är låga teoretiska STAR- och STARS-värden en garanti för 
att konditioneringsresultatet skall vara tillfredsställande också i praktiken. 

Ovan beskrivna överväganden gällde i första hand en enda virkesbit och hur väl den 
blivit konditionerad. Det enklaste sättet att utvidga begreppen ti l l en hel torksats är att 
ange medelvärdet för STAR- respektive STARS-värdena för alla virkesbitar i torksatsen 
eller för ett representativt antal bitar. Vidare kan spridningen i STAR- och STARS-
värdena för de olika virkesbitama tas som ett tilläggsmått på hur konditioneringen 
lyckats i hela torksatsen. 

3. Teoretisk simulering av konditioneringsfasen 
Huvudmålet med denna undersökning är att utan förutfattade meningar söka svar på 
frågan hur en optimal effektiv konditionering skall genomföras. Vid "traditionell" 
konditionering inställer man ett lämpligt jämviktsklimat i torken efter den egentliga 
torkningen och hoppas på att en tillräckligt lång konditionering skall ge ett gott resultat. 
Man kan fråga sig om inte ett på lämpligt sätt varierande klimat - ett konditionerings-
schema - skulle kunna vara effektivare. Eftersom ett sådant schema kan varieras på nära 
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nog oändligt många sätt, är det praktiskt omöjligt att fa en täckande bild genom prov
torkningar. Därför måste teoretiska metoder tas i bruk. 

Den av Trätek distribuerade datorbaserade simuleringsmodellen TORKSIM har visat 
sig användbar fÖr att förutspå slutresultatet vid en torkning med givna förhållanden. 
Hittills har programvaran i första hand använts för prediktering av slutfuktkvoten vid 
givet torkschema, samt att förutspå risken för sprickbildning. Även om beräkning av 
klyvgapet ingick redan i tidiga programversioner hade inte konditioneringen ägnats 
större uppmärksamhet och beräknat klyvgap var inte helt pålitligt I M . Från och med 
version 2.1 av TORKSIM har dock en anpassning av speciellt den mekano-sorptiva 
krypningens återgång genomförts vilket betydligt förbättrat simuleringens pålitlighet 
under konditioneringsfasen. Följande bild beskriver uppmätt klyvgap vid torkningar i 
full skala och med TORKSIM version 2.1 beräknat klyvgap. Försökens genomförande 
finns närmare beskrivet i /2/. 
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Figur 2. Uppmätt och beräknat klyvgap vid 24 torkförsök i full skala vid 12 sågverk. 

Av figuren framgår en rätt god överensstämmelse mellan uppmätt och beräknat klyvgap 
med visst undantag fÖr höga klyvgaps värden. En närmare granskning visar att dessa av
vikande punkter t i l l stor del kommer från torkningar utan konditionering. En förklaring 
kan vara att det beräknade värdet gäller tidpunkten när torkningen avbrutits, medan 
provtagningen skett betydligt senare, d v s då en del av den betydande formförändringen 
hunnit återgå under den fördröjda fuktutjämningen. 

Dessa klyvgapsvärden gäller resultatet efter torkningens slut, d v s for färdig produkt. 
Ett annat kontrollsätt har utförts vid två provtorkningar i laboratorieskala där klyvprov 
uttagits under torkningens och konditioneringens gång. I följande figurer kan man se 
hur klyvgapet med start från noll, först ökar under själva torkningen ti l l följd av drag
spänningen i virkesytan, fÖr att sedan igen minska tack vare konditioneringsfasens 
inverkan. 
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Figur 3. Uppmätt och med hjälp av simuleringsmodell beräknat klyvgap för två 
torkförsök med 50 mm furu i laboratorieskala. Klyvprov har uttagits under torkningens 

och konditioneringens gång. 

Om simuleringsmodellen skulle vara felfri skulle alla punkter ligga på den grova linjen 
med 45 graders lutning. En viss förskjutning mot för höga beräknade klyvgap kan ses 
men modellen förmår ändå avspegla huvuddragen i klyvgapets utveckling. Klyvgapets 
minskning under konditioneringen följer rätt väl 45 graders lutningen. Å andra sidan var 
antalet uttagna prov per punkt mycket begränsat varigenom osäkerheten i mätvärdena 
var rätt stor. 

Mot bakgrund av dessa redovisade resultat kan konstateras att TORKSIM version 2.1 
(och senare) ger en acceptabelt god bas för beräkning av klyvgap och därmed för teo
retisk bedömning av konditioneringsresultatet vid olika konditioneringsscheman. Det 
bör understrykas att tidigare programversioner (distribuerade före 1999) inte är lämpade 
för dylika analyser. 
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Beräkningen av fuktkvotsutvecklingen och fiiktkvotsprofilen med TORKSIM är mera 
etablerad än beräkningen av klyvgapet och modellen torde därför även ti l l denna del 
vara tillräckligt pålitlig. Då modellen alltså beräknar slutfuktkvot, fuktkvotsfördelning i 
tjockleksriktningen samt klyvgap, är det inget problem att utöka simuleringsresultatet 
med STAR- och STARS-värden. 

4. Traditionell konditionering 
4.1 Allmänt 
Traditionellt har konditioneringen utförts så att den egentliga torkningen först fortsatts 
något under den önskade medelslutfuktkvoten på virket. Därefter har man snabbt för
sökt inställa ett konstant klimat för konditioneringsfasen. Detta konstanta klimat har 
valts så att den motsvarande jämviktsfliktkvoten ligger något över den önskade mål-
fiiktkvoten. Beträffande hur mycket under målet man skall torka och hur mycket över 
målet jämviktsklimatet skall ligga, samt hur länge konditioneringen skall fortgå, finns 
det i litteraturen rätt så svävande rekommendationer. 

Vid slutet av den egentliga torkningsfasen är virkets ytfuktkvot klart under målfuktkvo-
ten medan det inre av virkesbiten fortfarande kan ha en fuktkvot över målet. Genom att 
fortsätta torkningen förbi önskad medelfuktkvot uppnår man i första hand att bitens 
mittdel hamnar nära målet. Genom att sedan ställa in klimatet på en nivå som motsvarar 
en jämviktsfuktkvot något över målet åstadkommer man en uppfuktning av den torra 
ytan mot målet och t o m något över. Då sker en fuktström inåt i biten och tanken är att 
hela den del av biten som legat under fuktkvotsmålet skall lyftas upp. 

Den traditionella konditioneringen kan alltså karakteriseras med hjälp av tre parametrar: 
1) Hur långt förbi fuktkvotsmålet skall torkningen fortsättas. 
2) På vilken jämviktsfuktkvot skall klimatet inställas under den konstanta delen. 
3) Hur länge skall konditioneringen pågå. 

Den intressanta frågan är nu hur dessa parametrar skall väljas för att en god (optimal) 
konditionering skall uppnås. 

I praktiken kan det ta en betydande tid förrän jämviktsklimatet inställts i torken. I vissa 
fall med dålig basningsutrustning kanske inte önskat klimat alls uppnås. Detta är dock 
problem som sammanhänger med den enskilda torkens utrustning. Här vill vi i första 
hand undersöka vilka parametervärden som ger en god konditionering om dylika 
praktiska begränsningar inte fanns. Det ger även en bas för dimensionering av behövlig 
utrustning. 

4.2 Optimering av den traditionella konditioneringen 
Med hjälp av de kriterier som infördes ovan - STAR- och STARS-värdena - kan nu 
olika torksimuleringar, där konditionering ingår, jämföras med varandra. Med andra ord 
kan en teoretiskt optimal traditionell konditionering bestämmas i ett givet torkfall. Det 
går till så att man varierar de tre parametrama ("förbitorkning", jämviktsklimat, kondi-
tioneringstid) på ett systematiskt sätt tills man fijnnit den kombination som ger det 
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lägsta STAR-värdet (eller alternativt lägsta STARS-värdet) i det aktuella fallet. Här 
begränsar vi oss till endast en enda bit som då får representera hela torksatsen i 
kammaren, d v s den komplikation som variation i blåsdjupsriktningen ger upphov ti l l 
beaktas inte. 

Enklast beskrivs detta förfarande kanske med hjälp av ett exempel. Säg att vi torkar 
75 mm fiiru till 8% slutfuktkvot med ett normalt spänningsoptimerat torkschema med 
maximal torr temperatur 80°C, utgångsvärdet 60°C för våta temperaturen och maximalt 
28° C psykrometerskillnad, samt lufthastigheten 3 m/s. Det valda torkschemat - vars 
exakta utformning är ointressant i detta sammanhang - ger enligt simuleringen medel-
slutfliktkvoten 8% efter 293 fimmar. Nu besluter vi t.ex. att totalt 340 timmar kan an
vändas för torkning och konditionering och frågan är då hur den påhängda konditione
ringen skall göras. 

V i gissar först att torkningen skall fortsättas 1 %-enhet under målet, alltså t i l l 7% förrän 
konditioneringen påbörjas. Simuleringen visar då att detta uppnåtts efter totala torktiden 
325 timmar. Vidare gissar vi kanske att kondifioneringsklimatet skall inställas på jäm
viktsnivån 9%, alltså 1 %-enhet över målet. Den fullständiga simuleringen ger nu STAR 
= 0,51 och STARS = 0,85. (Antar att en timme räcker för att ställa in det nya klimatet 
och att torra temperaturen bibehålls på 80° C). Låt oss betrakta bara STAR-värdet i detta 
exempel och öka konditioneringsklimatets jämviktsfuktkvot till 9,2% i stället för 9%. 
En ny simulering visar då att STAR blir 0,50 d v s lägre och man kan då pröva ett steg 
till eller jämviktsfiiktkvoten 9,4%. Efter ett par simuleringar finner man att det lägsta 
STAR-värdet 0,50 fås för jämviktsfiiktkvoten 9,3% för det konstanta konditionerings-
klimatet. 

Nu hade vi emellertid godtyckligt valt att fortsätta den egentliga torkningen ti l l medel-
fiiktkvoten 7%, så det är skäl att pröva med andra startpunkter för konditioneringen. Om 
vi t ex torkar t i l l 7,2% i stället, ger simuleringen att konditioneringen då skall påbörjas 
vid 318 timmar. Sedan skall man för detta nya fall igen söka fram ett optimalt konditio-
neringsklimat och efter 4-5 simuleringar finner man att klimatets jämviktsfuktkvot nu 
skall väljas ca 8,7%, vilket ger ett STAR-värde på 0,32. Då detta aUtså är en förbättring 
kan man pröva att gå vidare t i l l nivån 7,4% medelfuktkvot efter torkningen vid över
gången till konditioneringsfasen. Detta ger ytterligare en liten förbättring i STAR-värdet 
osv . 

Efter ett 30-tal simuleringar finner man att det är optimalt att börja konditioneringen vid 
314 timmar (medelfuktkvoten ca 7,3%) vilket betyder en 340 - 314 = 26 timmars kon
ditionering. Klimatet vid konditioneringen skall då väljas så att jämviktsfuktkvoten är 
ca. 8,4%. På detta sätt har alltså bestämts värden för de tre parametrarna som definierar 
den traditionella konditionering som ger det lägsta möjliga STAR-värdet, vilket blir 
0,30. 

Om torkningen baia bryts vid 293 timmar, då medelfuktkvoten 8% är nådd, och ingen 
konditionering alls genomförs så blir STAR-värdet 2,23 i detta exempelfall. Kondi
tioneringen har alltså haft en klart positiv effekt och man kan med skäl fråga om inte en 
kortare totaltid än 340 timmar kunde användas. Om man t ex minskar totaltiden till 330 
timmar finner man efter igen ett 30-tal simuleringar att konditioneringen lämpligen 
påbörjas vid 308 timmar - alltså 22 timmars konditionering - och att det STAR-värde 
som då uppnås är 0,49. STAR-värdet stiger självfallet då tillgänglig tid förkortas. 
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På detta sätt kan simuleringsmetodiken användas för att finna en lämplig effektiv tra
ditionell konditionering i ett givet fall. I exemplet ovan studerades endast STAR-värdet, 
d v s endast den intema fuktutjämningen i biten var föremål för optimeringen. Om man 
också vil l att klyvgapet skall bli så litet som möjligt skall motsvarande analys göras med 
STARS som kriterium i stället för STAR. 

I det följande skall en mera täckande analys av hur optimal traditionell konditionering 
bör utformats i en rad typfall beskrivas. 

4.3 Optimeringsresultat för traditionell konditionering 
För att få en klarare bild av helheten har den traditionella konditioneringen i 12 typfall 
optimerats enligt de riktlinjer som beskrevs ovan. Följande fall har valts: 

Dimension 25, 50 och 75 mm furu 
Slutfuktkvot 8% och 12% 
Temperatumivå max. torr temp. 80° C, våt utgångstemp. 60°C, 

max. psykrometerskillnad 28° C 
respektive 
max. torr temp. 65° C, våt utgångstemp. 50° C, 
max. psykrometerskillnad 25° C. 

För de tre tjocklekama och de två temperatumivåema har ett normalt spänningsopti-
merat torkschema tagits fram för den egentliga torkningen. Samma kriterium har 
använts i alla sex fallen och samma startschema används både för slutfuktkvoten 8% 
och för slutfuktkvoten 12%. En obetydligt modifierad version 2.2 av TORKSIM har 
använts vid framtagning av torkschemat och vid optimering av konditionerings-
parametrama. 

Såsom av det ovan beskrivna exemplet framgick kan antalet simuleringar som behövs 
bli rätt stort förrän ett specifikt fall är analyserat. Emellertid kan uppgiften systema
tiseras ganska långt då likartade fall behandlas parallellt. Vidare kan samma simulering 
ofta användas både för STAR- och STARS-optimering. Genom att täcka det aktuella 
området med ett rätt så glest nätverk och i stället utnyttja kvadratisk interpolation har 
antalet simuleringar totalt för de 12 fallen kunnat begränsas t i l l storleksordningen 1000 
stycken. 

I följande figur har resultatet för fallet 75 mm fum ti l l 8% vid max. temperatur 80° C 
presenterats. 
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Furu 75 mm till 8 % vid max. 80 grader 

_ ^ S T A R 

^ STARS 

A STAR 

X STARS 

290 300 310 320 330 340 350 360 370 

Total torktid, h 

Figur 4. STAR- och STARS-värden vid traditionell konditionering. 

De två ensamma punkterna uppe ti l l vänster representerar fallet utan konditionering då 
torkningen avbryts när 8% slutfuktkvot nåtts. Ur den nedre STAR-kurvan kan man för 
tiderna 330 och 340 timmar avläsa värdena 0,49 respektive 0,30 vilka motsvarar de 
värden som räknades fram i exemplet i föregående avsnitt. 

STAR-indexet beskriver, såsom tidigare definierats, hur långt fuktprofilens utjämning 
gått inom virkesbiten. Talvärdet kan sägas uttrycka hur mycket "ojämnhet" som finns 
kvar. STARS-indexet innehåller därutöver ett mått på hur stor deformation som finns 
kvar (uttryck med hjälp av klyvgapet). Man ser att STAR-värdet i figuren närmar sig 
noll då lång konditionering används. Däremot ligger ST ARS-värdet en ganska konstant 
bit högre upp och verkar inte närma sig noll inom rimlig tid. Med andra ord har den 
traditionella konditioneringsmetodiken inte förmått avlägsna hela klyvgapet i detta fall. 
Vi kommer att finna att denna tendens är genomgående i de studerade fallen. 

Figur 4 visar vilka STAR- respektive STARS-värden som kan uppnås vid en viss total 
torkningstid om optimala konditioneringsförhållanden används. Däremot ger inte 
figuren upplysning om vilka dessa förhållanden är. I följande tabeller ges därför ett 
sammandrag av data för optimal traditionell konditionering i detta första fall. 
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Tabell 1. Optimala parametervärden för traditionell konditionering av furu 75 mm till 
8 % vid max. temperatur 80° C, beräknat på basen av STAR-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STAR 
förlängning Hur många %- h klimat. 

jämfört med enheter under Jämviktsfuktkvoten 
fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-

konditionering innan kondi enheter högre än 
h tionering påbörjas målfuktkvoten 

29 0,4 18 0,7 0,63 
35 0,5 21 0,5 0,52 
41 0,6 24 0,4 0,41 
47 0,7 26 0,4 0,31 
53 0,8 30 0,3 0,22 
59 0,8 35 0,3 0,16 
65 0,8 40 0,2 0,13 
70 0,8 45 0,1 0,09 

Tabell 2. Optimala parametervärden för traditionell konditionering av furu 75 mm till 
8% vid max. temperatur 80" C, beräknat på basen av STARS-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STARS 
förlängning Hur många %- h klimat. 

jämfört med fallet enheter under Jämviktsfuktkvoten 
utan målfiiktkvoten ligger hur många %-

konditionering innan enheter högre än 
h konditionering 

påbörjas 
målfuktkvoten 

29 0,4 18 1,2 1,00 
35 0,5 21 1,0 0,90 
41 0,6 23 0,9 0,80 
47 0,7 25 0,9 0,69 
53 0,8 29 0,8 0,63 
59 0,9 32 0,7 0,58 
65 0,9 35 0,7 0,54 
71 1,0 40 0,6 0,52 

Resultat för övriga 11 typfall redovisas i Bilaga A. 

4.4 Analys av optimeringsresultaten för den traditionella konditioneringen 
Förrän optimeringsresultaten granskas är det skäl att konstatera några begränsningar 
som påverkar simuleringsresultaten. Såsom tidigare konstaterats har simuleringarna 
gjorts för en enda bit, som alltså då skall representera hela torksatsen i medeltal. Detta 
betyder att variation i blåsdjupsriktningen eller överhuvudtaget inverkan av blåsdjupet 
inte beaktas. Vidare beaktar inte simuleringsmodellen hysteresiseffekter. Då kondi
tioneringen omfattar både torkning och uppfuktning - speciellt av virkesytan - kan 
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angivandet av jämviktsfuktkvoter innebära ett fel om inte rätt del av hysteresisslingan 
används för fastställande av det tillhörande verkliga klimatet. 

I figurerna 4 och A . l - A . l 1 (Bilaga A) samt motsvarande tabeller 1-2 och A. la -A. l Ib 
kan man se vissa ojämnheter i kurvoma och hopp i tabell värdena. Dessa beror på 
onoggrannhet i interpolationen mellan simulerade punkter t i l l följd av att punkterna 
ligger glest och skall därför inte uppfattas som verkliga variationer. 

De angivna värdena för den optimala traditionella konditioneringen skall därför inte 
okritiskt direkt användas som hörvärden i styrsystem, utan får mera ses som indika
tioner på vilka konditioneringstider m m som behövs i olika situationer. Vidare bör det 
ihågkommas att det vid simuleringarna antagits att konditioneringsklimatet kan inställas 
inom en timme och det är i praktiken inte alla basningsutrustningar som idag klarar 
detta. 

Det säkert viktigaste resultatet av simuleringarna är att STARS-indexet inte kan fås att 
bli särskilt lågt. Såsom av figur 4 och figurerna i bilaga A framgår verkar STARS-
kurvan att plana ut på en nivå som ligger klart över noll och som inte kan fås lägre ens 
efter orimligt långa konditioneringstider. T ex för 50 och 25 mm virke ligger STARS-
värdet kvar på nivån 1,0 när STAR-värdet redan nått nästan noll. Eftersom STAR- och 
STARS-indexen skiljer sig ifråga om klyvgapet visar detta att den traditionella konditio
neringen inte förmår minska klyvgapet tillräckligt, d v s inte far de deformationer som 
bildats under själva torkningen att återgå mer än delvis. 

Om man t.ex. betraktar ett fall med torkning t i l l 8% så kommer virkesytan att vara utsatt 
för dragspänning ända från det fibermättnadspunkten passerats och nästan fram till att 
konditioneringen påbörjas. Den mekano-sorptiva krypningen utlöses av en spänning 
under samtidig fuktförändring och i detta fall har fuktförändringen varit storleksord
ningen 20%-enheter. Under konditioneringen uppfuktas ytan vilket leder till en tryck
spänning (som visserligen kan vara högre än den tidigare dragspänningen) men fukt
förändringen är nu bara ca 5 %-enheter från kanske 4 till 9%. Då vidare krypningens 
återgång är "trögare" är det klart att den fuktförändring som sker i ytan vid traditionell 
konditionering inte är tillräcklig för att åstadkomma fullständig mekano-sorptiv åter
gång. Detta är den enkla förklaringen till den traditionella konditionerings dåliga effekt i 
detta avseende. Samtidigt ger detta en anvisning om hur konditioneringen kunde för
bättras, varom mera senare. 

I en experimentell undersökning gjord av NTI /3/ har klyvgapets förändring som funk
tion av konditioneringstiden undersökts i 6 olika fall med 50 mm gran. Av dessa kan 5 
sägas representera traditionell konditionering och i alla dessa fall erhölls som resultat att 
klyvgapet planade ut på en nivå över noll, på ett sätt som klart liknar här beräknade 
STARS-värden. 

Det kan alltså sammanfattningsvis konstateras att traditionell konditionering förmår 
endast delvis avlägsna de deformationer som bildats under torkningen. För att erhålla 
ett bättre resultat måste "aktiv konditionering" användas (se avsnitt 5) 

Man kan kanske undra varför konditionering av 25 furu, d v s sidobräder, tagits med 
bland de utförda simuleringarna då det inte är normalt att bräder idag konditioneras. 
Emellertid visar det sig att de största klyvgapen erhålls med tunna dimensioner. 
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åtminstone om dessa torkas någorlunda "tufft". Detta framgår även av höga STARS-
värden för okonditionerat virke i figurerna A.4-5 och A. 10-11.1 fullskaleförsök som 
redovisas i /4/ erhölls i många fall medelklyvgap över 4 mm och några fall ännu be
tydligt större. Om alltså detta virke senare på något sätt skall bearbetas kan man för
vänta sig betydande kupningar och andra formförändringar. Virke för sådana ändamål 
kräver alltså en konditionering. 

Vid optimering av konditioneringen för 25 mm virke t i l l 12% på basen av STARS-
indexet upptäcktes en något överraskande altemativ "konditioneringsmetod". Det visade 
sig att rätt låga STARS-värden kunde erhållas om konditioneringen påbörjades långt 
före man nått målftiktkvoten. I själva verket blev det i det fallet bäst om nästan hela 
torkningen (torkschemat) ersattes med en enda lång konditionering. Normalt försöker 
man ju torka så fort som möjligt och då kommer man snabbt ner t i l l målfuktkvoten och 
då "finns det tid" för en relativt lång konditionering. Men den hårda torkningen gör att 
stora deformationer uppkommer, så det finns då även ett stort klyvgap som skall kon
ditioneras bort. Det nya alternativet innebär att man torkar väldigt fegt, det tar då längre 
tid men ger mindre deformation så konditioneringsbehovet är i stället mindre. I det 
nämnda typfallet blev detta "fega" sätt faktiskt bättre och resultatet finns infört som en 
streckad linje i figur A . l 1. Vid torkning av bräder är det i praktiken vanligt att värme
batterikapaciteten är otillräcklig för en snabb torkning. Man hamnar då automatiskt i en 
situation som litet liknar detta altemativ som alltså inte är helt galet förutsatt att klyv
gapet bedöms som mycket viktigt för produkten ifråga. En riktigare lösning vore dock 
en snabb torkning men med den traditionella konditioneringen utbytt mot en aktiv 
konditionering (se avsnitt 5). 

För bräder - 25 mm - är det relativt lätt att åstadkomma en ftiktutjämning vilket i 
figurema i bilaga A ses som snabbt avtagande STAR-värden under konditioneringen. 
När klyvgapet beaktas, såsom i STARS-värdet, koncentreras den optimala traditionella 
konditioneringen nästan helt t i l l minskning av klyvgapet, vilket kräver stora fuktföränd
ringar i ytan för att lyckas. Detta gör att den traditionella konditioneringen så att säga 
urartar, vilket kan ses i tabellema A.4b, A.5b, A. 10b och A . l Ib som rätt märkliga 
värden. 

I figur A.6 ses ett exempel där fall med mycket korta totala torktider tagits med i opti
meringen - kortare tider än vad som krävs för att nå önskad slutfuktkvot. Man ser att 
både STAR- och STARS-värdena då ligger klart under nivån för fallet utan konditio
nering. Vad som här skett är att man accepterat en för hög slutfuktkvot och kompenserat 
detta fel med en betydligt jämnare ftiktprofil och (i fallet STARS) med ett mindre klyv
gap. STAR- och STARS-indexen förmår ju väga dessa olika kvalitetsfel mot varandra. 
Vid kapacitetsbrist i torkningen kan detta sätt med en för tidigt inlagd konditionering 
vara ett altemativ i vissa fall. 

5. Aktiv konditionering 
5.1 Allmänt 
Ovan har den traditionella konditioneringen analyserats och optimerats. Det visade sig 
speciellt att den inte är kapabel att helt avlägsna de deformationer - uttöjningar i virkes
ytan - som uppstår under den egentliga torkningsfasen, och som klyvprovet är avsett att 
indikera. Det behövs alltså bättre metoder för konditioneringen. Å andra sidan kan 
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konstateras att den traditionella konditioneringsmetodiken inte bygger på någon mera 
ingående analys av mekanismerna i detta skede av torkningen, utan är bara en nära t i l l 
hands liggande idé för hur en utjämning kunde fås t i l l stånd i virket. Denna idé fimgerar 
rätt väl för fuktutjämningen men inte för deformationemas återgång som är en betydligt 
komplexare process. 

Det är därför skäl att ställa frågan hur klimatet under konditioneringen skall varieras om 
vi inte sätter några restriktioner för denna variation. Alltså vilket konditionerings^c/zema 
skall användas för optimalt resultat. I den traditionella konditioneringen har vi ju be
stämt på förhand vilken form detta schema skall ha, nu ställer vi inga sådana krav. Den 
traditionella konditioneringen kan ses som en passiv metod medan vi nu söker ett 
schema som aktivt skall utnyttja virkets egenskaper - ftikttransportegenskaper och 
formförändringsegenskaper - för att ge önskat resultat. Därför införs beteckningen 
"aktiv konditionering". 

5.2 Programvara för framtagning av aktiva konditioneringsscheman 
Den nya frågeställningen skall här teoretiskt besvaras med hjälp av simuleringar med 
TORKSIM enligt samma principer som den traditionella konditioneringen analyserades 
ovan. Problemet är dock nu av en helt annan svårighetsgrad. Det är nu formen på kon-
ditioneringsschemat som skall bestämmas, inte bara värdet på 3 parametrar som i fallet 
med den traditionella konditioneringen, utan i princip oändligt många variablers värde. 
Då det är resultatet (givet som STAR- eller STARS-värde) efter konditioneringen som 
skall optimeras, så vet man inte om en ändring i schemat har positiv eller negativ effekt 
förrän hela torkningen och konditioneringen räknats igenom. Det är med andra ord ett 
s k variationsanalytiskt optimeringsproblem. 

Optimeringen kan göras på följande sätt. Man väljer ett godtyckligt konditionerings-
schema som startpunkt och simulerar detta så att STAR- respektive STARS-indexet 
erhålls. Därefter gör man en liten ändring i schemat och utför en ny simulering med 
tillhörande indexberäkning. Om indexvärdet blir mindre var ändringen korrekt och det 
ändrade schemat tas som nytt startschema. Om indexvärdet däremot blir högre var detta 
en icke önskad ändring och man kan istället pröva en ändring i motsatt riktning eller en 
helt ny typ av ändring. Om dessa ändringar görs på ett systematiskt sätt kommer kondi-
tioneringsschemats form att sakta ändras mot allt lägre STAR- respektive STARS-
värden. När ytterligare ändringar inte mera ger några förbättringar kan man räkna med 
att schemat är optimalt eller åtminstone utgör en god lösning på problemet. 

Här har optimeringen gjorts så att torra temperaturen hållits konstant vid den högsta 
tillåtna nivån. Detta för att det är välkänt att både fijkttransport och formförändring går 
snabbare vid högre temperatur. Vi analyserar här samma typfall som för den traditio
nella konditioneringen, så torra temperaturen är antingen 65° C eller 80° C. Den våta 
temperaturen i ett antal punkter på tidsaxeln definierar nu konditioneringsschemat. 
Dessa punkters läge på tidsaxeln väljs på förhand och ändras inte, men den våta 
temperaturen för respektive punkt kan sänkas eller höjas och detta utgör den "ändring" 
som ovan nämndes. Normalt har 21 punkter använts vid simuleringarna (utöver det 
normala torkschemats punkter) varigenom konditioneringsschemat inte blir alltför 
"hackigt". 
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När simuleringarna genomförs är det självfallet onödigt att på nytt simulera den in
ledande delen av torkningen, utan man sparar lämpligen läget efter den egentliga 
torkningen och simulerar bara konditioneringsdelen på nytt efter varje ändring i kondi-
tioneringsschemat. Det naturliga sättet att systematiskt göra ändringar är förstås att ta en 
punkt av de 21 i taget och pröva ändring uppåt och nedåt tills bästa läge lokaliserats, 
varefter följande punkt väljs. Detta fortsätts genom alla 21 punkter och varv efter varv 
tills optimum nåtts. Emellertid är det ofta så att en höjning av våta temperaturen i en 
punkt måste kompenseras av en sänkning i en annan punkt. För att snabba upp schema-
förändringama mot optimum har därför även alla parkombinationer av punkter beaktats. 
Det betyder att det i varje läge finns 21 • 22 = 462 alternativa ändringar att pröva på, och 
dess genomgås i tur och ordning och varv efter varv. En version av TORKSIM som 
automatiskt går igenom dessa kombinationer med successivt minskande ändringssteg, 
tills konstans uppnåtts, har tagits fram. 

Det har visat sig att beräkningens slutpunkt, "det optimala konditioneringsschemat", 
varierar en del beroende på vilket startschema som använts. Detta beror närmast på 
onoggrannhet i programmets matematiska behandling (en liten ändring av indata kan 
göra att programmet väljer en något avvikande beräkningsgång) som kan leda ti l l att ett 
icke reellt lokalt minimum kan uppfattas som ett globalt minimum. Varje analyserat fall 
har därför optimerats med några olika startpunkter och motsvarande slutpunkter har 
definierat ett område inom vilket några nya startpunkter valts o s v. På detta sätt har 10-
20 optimeringskömingar använts för att säkerställa att den slutliga optimipunkten är 
reell och global. 

Det säger sig självt att ovan beskrivna metodik leder t i l l mycket tunga beräkningar, som 
kan ta flera timmar i anspråk på en snabb PC, för ett enskilt optimeringsfall. Det finns 
matematiska metoder att snabba upp beräkningar av denna typ. Ett exempel är den 
metodik som Peter Carlsson använt för optimering av torkningsscheman 151. Dylika 
metoder kräver vanligen beräkning av derivator med avseende på studerade variabler. 
På basen av komplikationerna med lokalt/globalt minimum har det dock bedömts att en 
mera direkt och överskådlig beräkningsprocess är att föredra i föreliggande fall. 

För de olika beräkningsresultat som redovisas i resten av denna rapport har program
varan totalt utfört över 2 miljoner enskilda simuleringar av konditioneringsfasen. Det är 
priset för att inte på förhand ställa några villkor för hur konditioneringen skall genom
föras. Å andra sidan är detta en god garanti för att inte någon intressant variant ute
slutits. 

5.3 Optimeringsresultat for aktiv konditionering 
Med den beskrivna programvaran har optimala aktiva konditioneringsscheman tagits 
fram för de 12 typfall som definierades i samband med analysen av den traditionella 
konditioneringen (avsnitt 4.3). Här skall några resultat beskrivas mera i detalj, medan 
övriga resultat är samlade i bilaga B. 

I följande figur visas resultat för furu 75 mm til l 12% vid max. 80*̂  C torr temperatur. 
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Furu 75 mm till 12 % vid max. 80 grader 

DC 0.5 

STAR trad. 

STARS trad. 

4 STAR aktiv 

X STARS aktiv 

220 230 240 250 260 270 280 

Total torktid, h 

Figur 5. 

I figuren ovan återges såsom heldragna kurvor de lägsta index-värdena man kan nå med 
traditionell konditionering (jfr. figur A . l ) . Punkterna representerar resultaten för optimal 
aktiv konditionering. För STAR-värdet ser man att den aktiva konditioneringen vid kort 
totaltid inte är bättre än traditionell konditionering, men att en långsamt ökande fördel 
erhålls vid längre konditioneringstider. Däremot ser man för STARS-värdet en förbätt
ring redan vid korta tider och en avsevärd förändring vid längre tider. STARS-värdet 
närmar sig nu noll vid långa tider och planar inte ut på en högre nivå som vid den tradi
tionella konditioneringen. Vidare närmar sig indexvärdena varandra vid den aktiva kon
ditioneringen och då skillnaden mellan dessa är knuten till klyvgapet, följer att den akti
va konditionering effektivt förmått minska virkets deformation i ytskiktet. 

Hur ser då de konditioneringsscheman ut som ger de i diagrammet ovan införda 
punktema? I följande diagramserie visas dessa scheman så att STAR-optimerade är t i l l 
vänster och motsvarande STARS-optimerade scheman till höger. I varje diagram är den 
tunnare vågräta linjen vid 80° C den torra temperaturen och den tjockare utgör den 
optimerade våta temperaturen. 
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Figur 6. Aktiva konditionerings scheman. 
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Man ser att STAR- och STARS-kurvoma för samma fall klart liknar varandra. Detta är att 
vänta då punktema i figur 5 ligger så nära varandra. En klar likhet kvarstår också i formen på 
kurvoma då totala torktiden ökar. Observera dock att tidsskalan varierar så att diagrammen 
nederst överspänner nästan den dubbla tidsperioden jämfört med de översta diagrammen. 

Ytterligare presenteras i följande figur resultat för typfallet fum 25 mm till 8% vid max. 80° C 
torr temperamr. 

K 
O) 

• O 

= 1,5 
(O 
q: 

o o 
(k 

V) 

0.5 

Furu 25 mm till 8 % vid max. 80 grader 

> < 

c 
r ~ — i 

STAR trad. 

STARS trad. 
4 STAR aktiv 

v STARS aktiv 

30 32 34 36 

Total torktid, h 

38 40 

Figur 7. 

I figuren återges (jfr. figur A.4) de lägsta index-värden som kan nås med traditionell kon
ditionering såsom heldragna kurvor. Punktema representerar resultaten för optimal aktiv 
konditionering. Man ser igen att STAR-värdena inte förbättrats särskilt mycket, speciellt som 
nivån i varje fall är låg. För STARS-värdena är förändringen dock avsevärd och nu når man 
noll-nivån inom rimlig tid. 

Motsvarande konditioneringsscheman för detta fall framgår av följande diagramserie. 
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Figur 8. Aktiva konditioneringsscheman 
för furu 25 mm till 8% vid max. 8(f C. 
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Likheten mellan optimering enligt STAR (vänster) och STARS (höger) är i detta fall inte lika 
tydlig, men inslaget av mättad luft är gemensamt. Då konditioneringstiden förlängs ser man 
speciellt för STARS en gradvis förändring av schemat. Alla diagram har här samma tidsaxel, 
varigenom den stegvisa förskjutningen fi"amåt i tiden syns tydligare. 

Resultat för övriga typfall är samlade i bilaga B. 
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5.4 Analys av optimeringsresultat för aktiv konditionering 
Det är skäl att först upprepa att optimeringsberäkningama har en del begränsningar som redan 
nämndes i avsnitt 4.4 i samband med analysen av den traditionella konditioneringen. Därför 
gäller även här att de konditioneringsscheman som presenterats i figurerna 6 och 8 samt i 
bilagan B inte okritiskt direkt skall användas som hörvärden i styrsystem. Resultaten skall 
mera ses som exempel på de allmänna riktlinjer som den förutsättningslösa optimeringen tagit 
fram. I många fall innehåller dessa scheman så snabba förändringar att normal torknings- och 
basningsutrustning inte heller skulle kunna förverkliga klimaten i detalj. En annan viktig 
faktor är att en del av dessa scheman medför icke önskade spänningsförlopp i virket under 
konditioneringen (se avsnitt 6). 

Den viktigaste inverkan som övergången till aktiv konditionering medfört, är att klyvgapet nu 
effektivt kan åtgärdas - vilket inte var fallet vid den traditionella konditioneringen. STARS-
värdet minskar nu kontinuerligt mot noll när totala torkningstiden förlängs, utan att plana ut 
på en högre nivå. Då klyvgapet inte mera är ett dominerande problem leder detta t i l l att 
STARS-värdet närmar sig STAR-värdet och att det blir en klar likhet mellan de två scheman 
som erhålls i respektive fall. Det är därför ingen större idé att särskilja dessa fall och för 65° C 
torr temperatur (Figurerna B.5 - B. 10) har STAR-optimeringen inte genomförts, utan endast 
beräkningen baserad på STARS. 

När man ser på formen på de olika optimala aktiva konditioneringsscheman som beräknats, är 
det några genomgående drag som träder fram. Nästan alltid skall torkningen fortsättas med 
full torkkraft fram till konditioneringens början. Sedan sker en oftast snabb övergång ti l l 
mättad atmosfär (psykrometerskillnaden noll) d v s snabbast möjliga återuppfuktning av 
virket. Därefter följer en torkningsperiod med varierande styrka - ibland upp ti l l maximal 
psykrometerskillnad igen. Sedan avslutas konditioneringen med en, till formen något obe
stämd, intrimningsfas där ytskiktets fuktkvot justeras in mot önskad slutfiiktkvotsnivå. En viss 
avvikelse från dessa regler kan ses i figur 8, där torkkraften (psykrometerskillnaden) för fallet 
38 timmar minskar kontinuerligt före uppfuktningsfasen, alltså viss likhet med det "alterna
tiva" konditioneringssättet för bräder som nämndes i av snitt 4.4. 

I samband med analysen av den traditionella konditioneringen konstaterades att den gav en 
för liten fuktförändring för att ge en tillräcklig mekano-sorptiv återgång av den töjning av 
virkesytan som uppstått under den egentliga torkningsfasen. Vid den aktiva konditioneringen 
sker nu i stället genast i början en nästan våldsam uppfuktning av virkesytan. Den tidigare 
uttöjda ytan sväller nu till följd av fuktökningen vilket leder till tryckspänning i ytan. Den 
samtidiga fuktförändringen medför då en hoptryckning av ytan d.v.s. uttöjningen reduceras. 
En ytterligare fuktförändring i ytan kommer till stånd under den torkperiod som följer efter 
stadiet med mättad luft. Genom dessa upprepade stora fuktförändringar i ytan, i kombination 
med tryckspänning "pumpas" töjningen i ytan tillbaka mot utgångsläget och klyvgapet 
minskar. 

Den fukt som tillförs virkesytan kommer till stor del att diffundera in i virkesbiten och ut
jämnar där den kraftiga fuktgradient som finns i slutet av den egentliga torkningen. För att 
inte ytan i slutet skall bli för våt måste överskottet torkas bort. 

Om man enbart ser t i l l fuktutjämning i virket (representerat av STAR-värdet) utan att fasta 
uppmärksamhet vid deformationer (klyvgapet) så kan STAR-optimerade scheman analyseras 
på följande sätt. Ju längre en punkt i virket befinner sig från ytan, desto längre tid tar det att 
åstadkomma en fuktförändring i den punkten. Därför bör man först fortsätta torkningen så 
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långt förbi målmedelfuktkvoten att även mitten av virkesbiten närmar sig målet (sista biten 
uppnås genom att fuktflödet från mitten av "tröghet" fortsätter ännu en tid). Då har den yttre 
delen av virket torkat förbi målet och för att effektivt åter höja fuktkvoten "halvvägs" in till 
mitten behövs en kraftig uppfuktning av ytan. Det leder i sin tur till att det yttersta ytskiktet 
blir för vått vilket åtgärdas med borttorkning osv . Det STAR-optimerade schemat består 
alltså av upprepad uppfuktning/borttorkning där svängningens amplitud och längd snabbt 
minskar efterhand, i praktiken så att en enda fullständig cykel räcker t i l l . Man ser alltså att 
även om villkoren är olika för STAR- respektive STARS-optimering, så blir ändå det erhållna 
optimumet - konditioneringsschemat - nära nog detsamma. 

Den väsentliga substansen i en aktiv konditionering är alltså den kraftiga uppfuktningen av 
virkesytan kombinerat med en följande borttorkning av överskottet fukt i ytan. 

I den tidigare nämnda undersökningen av NTI73/ fanns ett fall (av 6) där ett i stora drag 
mättat klimat upprätthölls. Det ledde till kraftig minskning av klyvgapet (i motsats till de 
traditionella fallen) - ja rentav ti l l en "överkonditionering" d v s negativt klyvgap. Detta 
överensstämmer med de teoretiska beräkningama ovan. 

1161 redovisas likaså snabb minskning av klyvgapet vid kraftig uppfuktning av ytan genom 
inblåsning av mättad ånga. Även om undersökningen inte helt motsvarade verkligheten då 
fardigtorkat (okonditionerat), avsvalnat virke användes och då den uppkomna ojämna fukt-
profilen inte beaktades, så är ändå resultatet i konformitet med optimeringsresultaten ovan. 

Vid Relax-metoden använder man ånga i konditioneringen för att höja luftens fuktkvot. Detta 
går då snabbt genom att, så att säga, värmebatteriemas yta utökats med värmeövergångsytan i 
en ångpanna/ånggenerator. Vidare stiger torkluftens temperatur då ångan har en högre tempe
ratur, vilket kan leda till en något snabbare uppfuktning av virkesytan ifall virkets temperatur 
då ligger under daggpunkten. Totalt sett far man alltså en kraftig uppfuktning av virkesytan 
med samtidig temperaturhöjning, vilket leder t i l l snabb minskning av klyvgapet. 

1 optimeringsberäkningama för den aktiva konditioneringen har inte gjorts några antaganden 
om på vilket sätt luftens klimat i torken regleras. Den snabba minskningen av psykrometer-
skillnaden vid konditioneringens början kan i princip lika väl tänkas ske med vattenbasning 
som med ångbasning. Det är väsentligt att konstatera att en god konditionering kan erhållas 
även med vattenbasning, då många sågverk inte har direkt tillgång till ånga. Ånga ger däremot 
ett snabbare föriopp genom den "yttre värmeövergångsytan" och den högre konditionerings-
temperaturen (se nedan). 

Även om Relax-metoden ger en effektiv minskning av klyvgapet är det inte självklart att 
STARS-värdet minskar lika effektivt, eftersom fuktprofilen i virket kan vara ojämn till följd 
av den kraftiga uppfuktningen av ytan. Det är därför viktigt att beakta optimeringsresultaten 
ovan, som anger att konditioneringen bör avslutas med en borttorkning av överskott fukt från 
ytan samt en intrimning av fuktprofilen som helhet. Vidare visar en analys av spännings
utvecklingen i virket under konditioneringen (avsnitt 6) att en alltför snabb uppfijktning av 
virkesytan inte alltid är önskvärd. 

För att praktiskt kunna använda optimeringsresultaten för den aktiva konditioneringen är det 
skäl att granska t ex när virkesytans uppfuktning skall påbörjas och hur lång tid som skall 
reserveras totalt för konditioneringen. Om man jämför tidpunkten för när psykrometer-
skillnaden börjar kraftigt minska i optimerade akfiva scheman, med tidpunkten för start av 

27 



optimerad traditionell konditionering (avsnitt 4.3 och bilaga A), finner man att det är fördel
aktigt att börja något senare än vid en traditionell konditionering. Den s k "förbitorkningen" 
skall alltså helst väljas något större än vad som angivits i tabeller A . l - A . l 1 i bilaga A. 

Följande figur ger på basen av beräknade aktiva konditioneringsscheman en indikation av hur 
lång tid som behövs för ett visst konditioneringsresultat. 

• 80 C 
• 65 C 

1,05 1.1 1,15 1,2 1.25 
Relativ total torktid 

1.3 1.35 1.4 

Figur 9. 

Figurens horisontella axel anger totala torktiden (torkning + aktiv konditionering) i för
hållande till torkning utan konditionering (tiden då medelfuktkvotsmålet nåtts). Den vertikala 
axeln anger hur stor andel av STARS-värdet som återstår efter den aktiva konditioneringen 
jämfört med värdet utan konditionering. Om man t.ex. når målfuktkvoten efter 100 timmar 
utan konditionering, och STARS-värdet då är 4, så krävs det en relativ total torktid om ca. 
1,17 för att nå STARS-värdet 0,6 (relativt STARS-värde 0,6/4 = 0,15). Det betyder att totala 
torktiden då är 100-1,17 = 117 timmar. 

Av figuren framgår att temperatumivån inte har någon klar inverkan på den relativa torktiden. 
Då ju en höjning av temperatumivån ger en möjlighet att förkorta den egentliga torkningen 
betyder detta att även konditioneringen kan förkortas i samma proportion. Om temperatur
nivån höjs enbart under konditioneringen, såsom ofta blir fallet vid ångbasning, så förkortas 
denna del av totala torktiden. 

6. Spänningsutveckling i virket under konditionering 
Såsom upprepade gånger konstaterats sker under den egentliga torkningen en mekano-sorptiv 
krypning speciellt i virkesytan - ytskiktet töjs ut. Mot slutet av den egentliga torkningen är 
denna uttöjning så stor att den i stora drag uppväger den fuktrelaterade krympning som den 
vid denna tidpunkt torra ytan medför (jämfört med det fuktigare inre av biten). Med andra ord 
är alltså spänningsnivån i biten låg i slutskedet av den egentliga torkningen. Under konditio
neringen kommer sedan ytan att kraftigt uppfuktas vilket betyder att ytskiktet sväller. Denna 
svällning i kombination med den tidigare uttöjningen gör att man far en ny spänningsupp-
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byggnad i virket trots att ftiktprofilen i princip bara utjämnas. Man far alltså en tryckspänning 
i virkesytan i detta skede och den balanseras självfallet av en motsvarande dragspänning i det 
inre av virkesbiten. Om denna dragspänning stiger över den lokala brottspänningen får man 
en spricka - i detta fall en inre spricka. Det finns därför en risk att konditioneringen skapar 
inre sprickor i virket och denna fråga bör utredas närmare. 

Om man undersöker simuleringsmodellens beräknade spänningsutvecklingar för de aktiva 
konditioneringsscheman som här presenterats, finner man att dragspänningen i det inre av 
virket i många fall stiger alarmerande högt. Detta gäller inte bara aktiva konditionerings
scheman utan också den traditionella konditioneringen uppvisar i flera fall samma fenomen. 
Den första fråga som då uppkommer är hur hög spänningsnivå som kan tillåtas. Av referen
serna / I , 2/ framgår att när den relativa dragspänningen i ytan beräknad med TORKSIM över
stiger värdet 0,33 börjar>^/sprickor att uppträda och sprickmängden ökar sedan med stigande 
spänningsnivå. I ytan har man till följd av sågningen en mekanisk åverkan på fiberstrukturen 
vilket troligen medför att det finns många brottanvisningspunkter där. I den intakta inre delen 
av virket kan man då vänta sig en bättre hållfasthet vad gäller sprickbildning. Ett högre värde 
än 0,33 kan därför troligen tillåtas i det inre av virket utan oacceptabel sprickbildning. Det 
torde inte finnas någon experimentell undersökning som skulle kunna ge en bas för bestäm
ning av detta högre värde. Här har använts relativa spänningsvärdet 0,35 som gränsvärde för 
uppkomst av inre sprickor, vilket är en ren gissning. 

Av 21 ovan simulerade aktiva konditioneringsscheman (STARS) är 11 sådana att spännings
nivån i det inre av virkesbiten stiger över värdet 0,35. Om man då bedömer att detta kan leda 
till en icke acceptabel mängd inre sprickor, så uppstår frågan hur konditioneringsschemat i så 
fall skall modifieras. Det naturliga är här att utvidga den tidigare beskrivna programvaran så 
optimeringen leder t i l l ett resultat där gränsen 0,35 inte överskrids. Detta har gjorts så att när 
"ändringar" i schemat testas (avsnitt 5.2) accepteras inte sådana ändringar som höjer spän
ningen över 0,35. Om startschemat redan ligger över 0,35, accepteras bara sådana ändringar 
som sänker det tidigare värdet (oberoende av om STAR/STARS-värdet blir lägre eller ej). På 
detta sätt söker programmet fram ett optimalt aktivt konditioneringsschema på samma sätt 
som tidigare, men nu med en låg risk för inre sprickor under konditioneringen. 

6.1 Optimeringsresultat för aktiv konditionering med risken för inre sprickor beaktad 
För några av de tidigare refererade fallen där det aktiva konditioneringsschemat gav relativa 
spänningsnivåer över 0,35 har en ny optimeringsköming genomförts med det ovan beskrivna 
tilläggsvillkoret rörande intern dragspänning. Ett exempel på resultatet ses i figur 10 som 
gäller 75 mm furu till 12% vid maximalt 80° C. Till vänster i figuren visas optimeringsresul
taten då den inre spänningen inte beaktas (bilaga B) och till höger de nya resultaten. Resultat 
för andra typfall redovisas i bilaga C. 
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Figur 10. Furu 75 mm till 12% vid maximalt 80" C. 

Vid första påseendet urskiljer man inga större skillnader mellan scheman till vänster och 
scheman till höger i figur 10. En närmare analys och även granskning av de andra resultaten i 
bilaga C, visar att den väsentliga skillnaden är en - ofta obetydlig - sänkning av relativa fukt
halten från 100% under en viss del av den mest intensiva ytuppfuktningsfasen. I figur 10 ser 
man små sänkningar av den våta temperaturen vid (uppifrån räknat) cirka 250 h, 256 h och 
258 h. 

Hur kan då en så liten, och så kortvarig sänkning av våta temperaturen ha någon inverkan på 
spänningsuppbyggnaden i virkesbiten? Ser man närmare på fuktprofilen i virket under denna 
del av konditioneringen, finner man att m^ö^e/fuktkvoten visserligen stiger hela tiden under 
uppfuktningsfasen, men att >'/fuktkvoten faktiskt sjunker under den ifrågavarande lilla kort
variga sänkningen av våta temperamren. D v s under denna sänkning är fuktflödet inåt biten 
från ytan större än den nya fuktmängd som kommer till ytan från konditioneringsluften. Då 
ytan i detta skede är under tryckspänning (det är ju denna tryckspänning i ytan som balanserar 
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den kritiskt höga dragspänningen i de inre delama) så får en fuktkvotsändring i ytan ti l l stånd 
en mekano-sorptiv krypning, som i detta fall betyder en delvis återgång av den tidigare uttöj-
ningen av ytan. Det väsentliga är alltså att den lilla nigningen i kurvan för våta temperaturen 
far t i l l stånd först en "extra" fuktkvotssänkning och sedan följaktligen igen en "extra" höjning 
av ytfuktkvoten. Dessa extra förändringar ger en mekano-sorptiv tilläggsåtergång av den 
tidigare uttöjningen, och detta är tillräckligt för att sänka spänningsnivån i de inre delama av 
virkesbiten. 

Optimeringsproceduren sätter automatiskt in denna kortvariga förändring i våta temperaturen 
på ett sådant ställe i konditioneringsschemat, där minsta möjliga modifiering ger önskat 
resultat. Ur praktisk synpunkt är dock situationen inte så enkel. På grund av variation i olika 
virkesbitars startfuktkvot, kämvedshalt, densitet, läge i torksatsen o s v infaller den optimala 
modifieringen vid något olika tidpunkter och kräver också olika "styrka" i modifieringen. Det 
är därför bättre att vid problem med inre sprickor införa en rätt kortvarig men rejäl sänkning 
av våta temperaturen mitt under konditioneringens uppfiiktningsfas. Den bör förstås hellre 
införas för tidigt än för sent, d v s tidigare än de här redovisade optimeringsresultaten visar. 
Detta innebär att man inför en kort torkningsfas mitt i uppfuktningen, varefter uppfuktningen 
igen fortsätts tills det är dags för borttorkning av överskott fukt från ytan (se avsnitt 5.4). 
Detta kunde alltså benämnas "dubbelkonditionering". 

När det i avsnitt 5.4 konstaterades att en optimal konditionering består av en kraftig uppfukt
ning av ytan, följd av en senare borttorkning av överskottet fukt från ytan, så måste detta 
modifieras med en vaming att uppfuktningen inte far bli alltför stor och snabb, då detta even
tuellt kan leda ti l l inre sprickor. Konditioneringen får så att säga inte vara övereffektiv. Detta 
konstaterande passar åtminstone kvalitativt in på en del negativa erfarenheter man haft av 
mycket effektiv konditionering. Den rekommenderade åtgärden vid problem med inre spric
kor är alltså övergång ti l l dubbelkonditionering. 

Ett exempel på dubbelkonditionering i samband med en traditionell konditionering illustreras 
i figur 11. Den övre bilden visar en traditionell kondifionering av 50 mm furu fill 12% vid 
max 80° C där alltså ett konstant klimat, med lämplig tillhörande jämviktsfuktkvot används 
(enligt tabell A.3b). Detta fall ger relativa dragspänningar över nivån 0,35 inufi biten. I den 
nedre figuren visas en dubbelkonditionering för samma fall som ger en betydligt lägre spän
ningsnivå intemt i biten. Denna dubbelkonditionering enligt figuren är på intet sätt optimerad, 
utan den har införts på ett, teoretiskt sett, överdrivet sätt för att säkerställa att allt virke i tork
satsen skyddas mot inre sprickor. Utöver att risken för inre sprickor avlägsnats, ger denna 
modifierade konditionering faktiskt även ett betydligt lägre STARS-värde. 
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Figur II. Exempel på dubbelkonditionering införd i 
samband med en traditionell konditionering. 

Avsikten med denna modifiering av konditioneringen är att få till stånd en extra sänkning + 
höjning av ytfliktkvoten. Samma effekt kan uppnås om man under en relativt kort tid stoppar 
fläktarna, i exemplet t ex mellan 147-149 timmars torktid. Denna effekt beror på att tillförseln 
av fukt från luften till virkesytan vid fläktstoppet nästan upphör, medan fukttransporten från 
ytan inåt ännu fortsätter. 

6.2 Mikrosprickor 

Av det föregående framgår att vid konditioneringen kan ytans uppfiiktning leda till höga 
dragspänningar inne i virkesbiten. Dessa dragspänningar balanseras av en tryckspänning i 
ytskiktet, som även den kan bli mycket kraftig. Detta kan föra med sig att fibrerna i ytan av 
trycket knycklas ihop och att det sker bristningar i cellväggar. När fuktprofilen och formför
ändringarna i virket, mot slutet av konditioneringen jämnas ut, kan det tänkas att dessa brist
ningar öppnar sig i det tryckfria tillståndet och uppfattas som mikrosprickor. Det är inte känt 
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om detta är en orsak bakom mikrosprickoma, men det är i alla fall en tänkbar mekanism. Om 
så är fallet inställer sig frågan hur denna typ av mikrosprickor skall undvikas. Den ovan be
skrivna dubbelkonditioneringen som sänker inre dragspänningar, medför självfallet också en 
sänkning av tryckspänningen i ytskiktet. Om tryckspänningen är koncentrerad ti l l en mycket 
liten del av virket - d v s det allra yttersta skiktet - kan dock nivån där fortfarande vara hög. 
Det är fallet när ytans uppfiiktning sker snabbt så att fukten från ytan inte hinner transporteras 
inåt i tillräcklig grad. Enligt detta resonemang kan en "effektiv" konditionering leda till upp
komst av mikrosprickor (utöver inre sprickor). 

För att undersöka om det finns andra metoder än dubbelkonditionering (eller motsvarande) for 
att sänka tryckspänningen i ytskiktet har den tidigare beskrivna optimerande simulerings
modellen modifierats så att den söker det effektivaste konditioneringsschemat som dock inte 
medför tryckspänningar över en given nivå. Följande figur beskriver resultatet av en sådan 
optimering for 75 mm furu t i l l 12% vid maximalt 65° C torr temperatur. 

STARS, låg risk för mikrosprickor, totaltid 406 h 
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Figur 12. Furu 75 mm till 12% vid max. 65'' C. 

Om man jämför med de tidigare optimeringarna för detta typfall, vilka återges i figurerna B.6 
och C.5, så har detta konditioneringsschema en helt annan karaktär. Samma trend kan ses i 
bilaga D där några andra optimeringsresultat med låg tryckspänning i ytan presenteras. Våta 
temperaturen verkar i figur 12 att variera helt slumpmässigt. Studerar man närmare resultaten 
för dessa optimeringar inser man att det väsentliga i schemat är att ytfuktkvoten skall variera 
så snabbt som möjligt - både upp och ned. Dessa förändringar i ytfuktkvoten utlöser en 
mekano-sorptiv återgång av den uttöjning av ytan som skett under den egentliga torkningen. 
Genom att ytan reagerar omedelbart på en förändring i klimatet blir ett snabbt varierande 
klimat effektivt vad gäller detta återställande av ytans form. 

Skulle, i figur 12, punkterna som bestämmer schemat lagts tätare på tidsskalan, skulle troligen 
en ännu snabbare variation i våta temperaturen blivit optimalt. Figur 12 och figurerna i bilaga 
D kan därför inte ses som optimala, eller ens lämpliga scheman, utan snarare som indikationer 
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på att ett oscillerande klimat kunde tänkas som en åtgärd mot mikrosprickor genererade av 
höga tryckspänningar. 

7 . Blåsdjupets inverkan 
I alla de ovan beskrivna simuleringarna har beräknats vad som händer i en enda virkesbit, 
d v s denna virkesbit har fått representera hela torksatsen och utgör alltså ett medeltal av vad 
som händer i torksatsens alla bitar. Detta dels för att få ett någorlunda översiktligt resultat och 
dels för att hålla beräkningsvolymen inom rimliga gränser. De presenterade resultaten ger 
därför inte svar på vad som är optimalt för t ex en bit med mycket kärnved eller en bit med 
hög densitet o sv . Det finns dock skäl att förmoda att de allmänna riktlinjerna för konditio
neringen som ovan givits för "medeltalsbiten" i stora drag gäller också för andra bitar, även 
om det kan bli skillnad i detaljema. 

Däremot är det av intresse att ställa frågan hur optimal konditionering påverkas av blåsdjupet. 
I en verklig virkessats kommer torkluftens klimat att förändras vid passagen genom strö-
paketen och därmed kommer även torkningen att variera som funktion av läget i torksatsen. 
Även med reversering av torkluftens strömningsriktning kommer virkets fuktkvot i mitten av 
torksatsen att vara högre än vid kantema, efter det egentliga torkschemat. Det betyder att en 
målsättning med konditioneringen också bör vara att utjämna ftiktkvoten i blåsdjupsriktningen 
(utöver jämn intern fuktprofil och litet klyvgap). För att beskriva denna variation kan man 
fortfarande använda STAR- och STARS-indexen om man som mått på konditioneringens 
resultat använder medeltalet av individuella bitars index-värden. Avvikelser från en jämn 
fuktkvot tvärs igenom torksatsen, syns då som ett förhöjt medelindex-värde. 

Genom att modifiera den blåsdjupsmodell som beskrivs i /4/ på samma sätt som TORKSIM 
modifierades för att ta fram optimala aktiva konditioneringsscheman, så kan dylika scheman 
nu bestämmas med beaktande av blåsdjupseffektema. Här uppstår dock ett praktiskt problem 
genom att beräkningsvolymen stiger i proportion till antalet parallellt beräknade bitar, d v s 
antalet bitar i ett strölager tvärs igenom torksatsen. Beräkningsvolym blir av storleksord
ningen 50 gånger större vilket inte mera är praktiskt hanterbart för en täckande analys. Här 
har därför som kontroll bara studerats ett enda typfall. 

Såsom exempel har tagits 50 mm furu till 12% vid max 80" C torr temperatur, vilket för blås-
djupsfallet kompletterats med antagandet att det rör sig om dimensionen 50 x 150 i fyra stap
lar med 10 virkesbitar per strölager i stapeln. Vidare väljs strötjockleken till 25 mm och 
fläktamas reverseringsintervall t i l l 60 minuter. Slutligen betraktas enbart ströpaketets mittdel 
där varje position i strölagret är fylld med en virkesbit (i motsats till paketets änddel). En opti
mering enligt STARS-värdet ger då ett resultat som framgår av följande figur 13. 

I övre delen av figuren har återgivits den tidigare beräkningen för en enda virkesbit (jämför 
figur B.3) och den nedre delen visar den nya beräkningen med blåsdjupet beaktat. Blåsdjups-
modellen gav en aning långsammare torkning och för att göra formen på dessa konditione
ringsscheman direkt jämförbara har en två timmar längre torktid valts. 
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Figur 13. Furu 50 mm till 12% vid max. SO"" C. 

Såsom framgår av figuren avviker det optimala blåsdjupsschemat inte i någon avgörande grad 
från det tidigare schemat. Det uppnådda medei-STARS-värdet är 0,66 mot tidigare 0,28 och 
denna ökning torde huvudsakHgen härstamma från ojämn medelslutfliktkvot i biåsriktningen 
och bara i mindre grad från intern fiiktprofil eller klyvgap. Då effektiv minskning av klyv
gapet kräver en viss procedur (kraftig uppfuktning av virkesytan följd av borttorkning av 
överskott fiikt) blir denna dominerande oberoende av blåsdjupet. Detta dock under förutsätt
ning att normalt reverseringsintervall används och att lufthastigheten i strömellanrummet är 
någorlunda hög. 

Även om de i figuren 13 presenterade beräkningen bara utgör ett exempel, så styrker den dock 
tanken att de tidigare presenterade beräkningarna för bara en enda virkesbit ändå ger en riktig 
bild av de principer som gäller. Likaså torde de synpunkter som framförts gällande risken för 
inre sprickor (vilken inte beaktats i figur 13) även vara relevanta för fall där blåsdjupet är 
viktigt. 
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8. Uttag av virkessatsen ur torken 
I analyserna ovan har torkningen och konditioneringen ansetts avslutad när schemats slut
punkt nåtts. I det skedet tänkes fläktarna bli stoppade och torksatsen uttagen för avsvalning. 
Men virket har i det läget en hög temperatur - vanligen mycket nära torra temperaturen i 
schemats slutpunkt - och speciellt om virket utsätts för vind eller drag kan betydande fukt
mängder förångas fi-ån virkesytan. Virkesuttaget kan alltså påverka ftiktprofilen och möjligen 
även spänningarna i virket, på ett icke önskat sätt. Det bör observeras att om virket inte kon-
ditionerats eller konditionerats dåligt så är virkesytan ännu uttöjd och då är virket inte så 
känsligt för ytsprickor vid en kraftig ftiktavgång från ytan. Om virket däremot är väl kondi-
tionerat kan det faktiskt i ogynnsamma fall finnas risk för ytsprickor i samband med uttaget av 
hett virke i ett kallt, torrt och blåsigt klimat. 

Det skulle alltså vara önskvärt att kyla virket på ett kontrollerat sätt före uttaget, så att vädret 
inte skulle kunna påverka resultatet. Hur skall då kylningen i kammaren egentligen genom
föras? Det finns två synsätt på tillvägagångssättet. Det ena altemativet är att man ser pro
cessen som en ren kylning, under vilken virkets ftiktkvot, ftiktprofil och spänningar hålls 
huvudsakligen oförändrade på den nivå de hade då det egentliga schemat nått slutpunkten. 
Det andra altemativet är att man ser kylningen som en integrerad del av konditioneringen, och 
att fuktprofiler etc. kan aktivt påverkas ännu under denna period. 

8.1 Ren kylning 
Om vi börjar med det första altemativet, d v s ingen fuktpåverkan på virket under kylningen, 
så finner man att det inte är en helt enkel uppgift. Effektiv kylning fordrar låg lufttemperatur 
och god värmeöverföring från virkesytan. Men god värmeöverföring ger automatiskt god 
massöverföring, varför man då lätt far en oönskad kraftig ftiktavgång från ytan. Detta kan i 
det här fallet bara hindras om den drivande kraften är så liten som möjligt, d v s samma ftikt-
halt i kylluften som i luften närmast intill (och i jämvikt med) virkesytan. Detta belyses kan
ske bäst med ett exempel. Säg att virkets ftiktkvot är 12% och temperaturen ti l l en början 
80° C. Luften i jämvikt med virkesytan har då också temperamren 80° C och fukthalten 
234 g H20/m^ vilket fas fram ur jämviktskurvoma för trä (motsvarar våta temperaturen 
74,7° C). Den kallaste luft som fortfarande kan hålla 234 g/m^ är mättad luft vid temperaturen 
74,5° C. Alltså skall kylluften helst inte vara kallare än 74,5° C och samtidigt vara mättad. När 
virkets temperamr sjunkit t i l l 65° C skall kylluften vara 58,7° C och mättad. Enligt samma 
princip får man vid virkestemperaturen 50° C en kylluft vid 43,1° C och slutligen vid virkes
temperaturen 35° C en kylluft vid 27,7° C. Vid kylning av virke med fuktkvoten 12% skall 
alltså helst användas mättad luft med en temperatur bara 5-8 grader kallare än virket. Då 
säkerställer man att virkets fuktkvot inte ändras under kylningen. Hur erhåller man då mättad 
luft med given temperatur på ett kontrollerat sätt? 

Den närmast t i l l hands liggande lösningen är att ta in kall uteluft till kammaren. Ser man en
bart på blandningsförloppet torkluft/uteluft finner man ur h-x-diagrammet för fuktig luft att 
blandningen kommer att vara nära mättad - ofta kommer man t.o.m. in i dimområdet, d v s 
blandningen innehåller vattendroppar. Dock bör man komma ihåg att virket innehåller be
tydande värmemängder som snabbt åtemppvärmer luftblandningen. Värmet i virket länrnar 
kammaren via evakueringsluften (om värmeförlusterna genom väggama försummas) och i 
själva verket finner man att mera luft måste evakueras för detta än vad som är önskvärt med 
tanke på upprätthållande av tillräcklig fuktkvot i luften i kammaren. Med andra ord leder en 
kylning enbart genom intag av friskluft till att luften i kammaren blir för torr och en ofrivillig 
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torkning av virkessatsen blir följden. Detta skulle alltså kräva att en basning genomförs sam
tidigt som friskluft tas in i kammaren. En ångbasning käims då inte riktig, då den j u tillför 
mycket värme, och därför återstår i första hand vattenbasning. 

En annan möjlighet till kylning är installation av kylelement i kammaren. Om elementen 
matas med kallt råvatten blir ytan mycket kall i förhållande t i l l luftens temperatur och man får 
en kraftig utkondensering av ftikt från luften. Detta leder lätt till samma effekt som ovan i 
luftväxlingsaltemativet, d v s okontrollerad luftfiaktkvot i kammaren. Delvis kan detta före
byggas genom kraftig återcirkulation av kylvattnet så att dess temperatur ligger närmare 
aktuell lufttemperatur. Det ligger självfallet nära t i l l hands att tänka sig att de normala värme
elementen används även för kylningen, genom att för denna fas byta ut hetvattnet mot kyl
vatten, men en hel del praktiska problem uppstår säkert. 

Man kan med skäl fråga sig vad värmeytan i kylelementet - "skiljeväggen" mellan delvis 
uppvärmt kylvatten och kondens från luften - egentligen har för funktion i det här fallet. 
Kunde man inte lika gärna ha direktkontakt kylvatten/luft i kammaren? Detta förefaller 
faktiskt vara en bättre lösning, eftersom kontakten med vattnet säkerställer att luftens ftiktkvot 
inte sjunker för mycket. En förutsättning är att vattnets temperatur styrs t i l l lämplig nivå, 
vilket kan göras genom återcirkulation. Detta låter som kylning genom vattenbasning, men 
den väsentliga skillnaden är att insprutat (och därvid uppvärmt) vatten skall helt återupp-
samlas och delvis återcirkuleras. Droppstorleken bör alltså vara stor för denna återvinning så 
att inte vattendroppar transporteras med luften till virket. En fallfilmskonstruktion kan tänkas 
(vatten rinnande i en f i lm över lodräta eller lutande plan. 

Direktkontakt kylvatten/luft har föreslagits tidigare /8/. En fördel med kylning med vatten -
direkt eller indirekt - är att en väsentlig del av virkets värmeinnehåll tas till vara i form av 
varmvatten. Detta varmvatten kunde användas för uppvärmning/uppfiiktning vid start av 
följande torkning eller som basningsvatten. 

8.2 Integrerad kylning 
Om man i varje fall tänkt utföra nedkylningen åtminstone delvis inne i kammaren före uttaget, 
så ligger det nära till hands att förlänga konditioneringsproceduren in i denna kylningsfas, 
d v s en integrerad konditionering/nedkylning. Vilket resultat ger då detta tankesätt? Det kan 
analyseras med den tidigare beskrivna programvaran, nu dock så att torra temperaturen från 
en given tidpunkt kontinuerligt sänks med en hastighet man kan anse typisk för kylningsfasen. 
I analyserna i avsnitten 4-7 har ju torra temperaturen satts till maximivärdet, för att få snabb 
fukttransport och krypningsåtergång. 1 optimeringsberäkningen tas inte här hänsyn ti l l på vi l
ket sätt kylningen utförs, endast vilket "schema" (i form av psykrometerskillnad) som skulle 
vara optimalt under den kombinerade konditioneringen/kylningen. 

1 det följande ges såsom exempel några optimeringsresultat beräknade enligt dessa principer 
och med STARS-index såsom kriterium. Första exemplet i figur 14 gäller 75 mm fiiru till 
12% vid maximalt 80° C, där torra temperaturen sänks lineärt fi-ån 80° C ti l l 30° C på 10 
timmar. 
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STARS, totaltid 257 h, integrerad l<ylning 
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Figur 14. Furu 75 mm till 12% vid max. SO''C. 

Beräkningsresultatet i figur 14 visar att psykrometerskillnaden under större delen av avkyl-
ningsfasen är nära konstant. Med undantag för de två sista timmama är det i detta fall alltså 
optimalt med en ren avkylningsfas utan större aktiva insatser. Om man jämför med mot
svarande beräkningar utan kylningsfas, vilka granskades i avsnitt 5.3 i figurerna 5 och 6, kan 
konstateras att då uppnåddes vid totaltiden 247 timmar (kylningens startpunkt i figur 14) ett 
STARS-värde på 0,89 och vid totaltiden 257 timmar (samma som i figur 14) ett STARS-värde 
på 0,55. Schemat i figur 14 ger STARS-värdet 0,73 vilket som väntat ligger mellan de an
givna värdena och visar att en viss förbättring av konditioneringsresultatet erhålls under kyl-
ningsfasen men inte så mycket som vid ftill temperatur. 

Följande figur 15 gäller 50 mm furu t i l l 12% vid maximalt 65*' C, där torra temperaturen sänks 
lineärt från 65° C till 30°C på 7 timmar, d v s med samma hastighet som i föregående fall. 

STARS, totaltid 197 h, integrerad Icylning 
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Figur 15. Furu 50 mm till 12% vid max. 65''C. 
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En jämförelse av figur 15 med figur B.8 visar att konditioneringsschemat före kylningen 
börjar är nära nog oförändrat. Under kylningen har i detta fall införts mera aktiva åtgärder än i 
figur 14. Uppnått STARS-värde är 0,46 i figur 15 medan det var 0,54 i figur B.8.1 detta fall 
(figur 15) blir den beräknade dragspänningen i det inre av virket mycket hög, varför man kan 
befara att inre sprickor uppträder. Därför har beräkningen upprepats med en begränsning för 
spänningen på samma sätt som tidigare beskrivits i avsnitt 6.1 och resultatet ses i figur 16. 
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Figur 16. Furu 50 mm till 12% vid max. 65" C. Risk för inre sprickor beaktad. 

En jämförelse av figur 16 med figur C.7 visar igen en klar likhet vad gäller konditionerings-
schemats form före kylningen påbörjas. Vidare är inga aktiva åtgärder införda under kylnings-
fasen, utan psykrometerskillnaden är i stort sett konstant. STARS-värdet har förbättrats från 
0,63 (figur C.7) t i l l 0,51. Schemat i figur 16 kan alltså ses som schemat i figur C.7 med en 
påhängd helt normal ren kylning. 

Slutligen visas i figur 17 resultatet för 25 mm furu till 8% vid maximalt 80° C, där torra 
temperaturen sjunker från 80° C till 32° C på 4 timmar. 
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STARS, totaltid 36 h, integrerad kylning 

Tid, h 

Figur 17. Furu 25 mm till 8% vid max. SO'' C. 

I motsats till de tidigare exemplen är det här optimalt att utföra mycket aktiva konditione-
ringsåtgärder ännu under nedkylningsfasen. Resultatet kan jämföras med de tre övre dia
grammen ti l l höger i figur 8 i avsnittet 5.3, och en klar likhet speciellt med fallet "totaltid 34 
h" kan ses, där dock den senare "konditioneringscykeln" nu infaller under kylningsfasen. De 
STARS-värden som uppnåddes i figur 8 var 0,77 , 0,27 och 0,04 för totaltiderna 32, 34 
respektive 36 timmar, medan schemat i figur 17 ger STARS-värdet 0,37. Detta kan kanske 
tolkas så att man fått en klar förbättring genom att införa aktiva åtgärder i början av kylningen 
då temperatumivån ännu är rätt hög, men att man ändå inte alls når de nivåer som är möjliga 
vid konditionering vid full temperatur. 

På basen av ovan presenterade simuleringar av konditionering med integrerad kylning av 
virkessatsen, torde följande slutsatser kunna dras. Det optimala konditioneringsschemats form 
ändras inte väsentligt av att kylningen inkluderas i analysen. I tre av de fyra exemplen måste 
kylningsfasen karakteriseras som ren kylning utan aktiva konditioneringsåtgärder. I det sista 
fallet (figur 17) sker aktiv konditionering under kylningen, men bedömt på basen av beräk
nade STARS-värden har resultaten av den insatsen varit ganska marginell. Det bör observeras 
att även med en ren kylningsfas - utan aktiv konditionering - sker en förbättring av STAR-
och STARS-värdet främst tack vare att den intema fuktprofilen något hinner (passivt) utjämna 
sig också under denna fas. 

Det förefaller därför riktigt att se kylningen av virkessatsen som en separat delprocess, som 
det inte lönar sig att integrera i konditioneringsschemat. Av resultaten i avsnitt 8.1 framgår att 
en kontrollerad kylning (till motsats från direkt uttag av het torksats i uteluften) är en redan i 
sig kanske oväntat komplicerad process. Det skulle vara önskvärt att man - kanske speciellt 
leverantörerna av torkutrustning - ägnade denna delprocess större uppmärksamhet och ut
vecklade praktiskt användbara lösningar. 

Det kan i detta sammanhang konstateras att vid högtemperaturtorkning - alltså över vattnets 
kokpunkt - måste virket kylas även före konditioneringen, för att en effektiv uppfuktning av 
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virkets ytskikt skall kunna ske genom utkondensering av ånga på virkesytan. Detta är ett 
ytterligare skäl för utveckling av nedkylningsprocessen. 

9 Resultat och slutsatser 
I det projekt som här avrapporterats har konditioneringen i slutet av virkestorkningsprocessen 
analyserats och möjligheterna t i l l förbättringar granskats. 

För att objektivt kunna bedöma resultatet av olika konditioneringsförfaranden är det nödvän
digt att ha ett kriterium som utsäger hur väl målsättningarna uppnåtts. Här har introducerats 
två index, STAR och STARS, av vilka det första är rent fiiktkvotsrelaterat och det senare 
därtill beaktar klyvgapet. Dessa index är enkla att använda vid teoretisk simulering av tork
processen. För praktisk användning på faltet bör dessa uppenbarligen modifieras, t ex så att 
interna fuktprofilens jämnhet lämnas bort. 

Först har konditionering genomförd på traditionellt sätt analyserats. Med traditionell kondi
tionering avses här att torkningen först fortsätts en bit förbi målfuktkvoten, varefter inställs ett 
konstant klimat med en jämviktsfuktkvot något över målfiiktkvoten. Med hjälp av simule
ringar har den traditionella konditioneringen optimerats för ett antal typfall. Resultaten finns 
samlade i bilaga A. Det viktigaste resultatet av denna analys är att klyvgapet inte kan minskas 
under en viss gräns med traditionell konditionering. Även med mycket långa konditionerings-
tider förblir klyvgapet klart över noll. Detta gäller allmänt, men speciellt för tunna dimen
sioner (bräder) som torkats relativt hårt. För detta resultat finns experimentell bekräftelse. 
Resultatet betyder att det med traditionell konditionering är svårt att uppnå EDG-rekommen-
dationens klass E i detta avseende (kommande CEN standard). 

Projektets huvudinriktning har varit att utan förhandsuppfattningar söka det konditionerings-
förfarande som ger det bästa resultatet. Med andra ord, hur ser det konditionerings^c/zewa ut 
som ger ett effektivt resultat, när man inte sätter några begränsningar för schemats form. För 
detta ändamål har ny programvara tagits fram som på ett systematiskt sätt söker sig fram ti l l 
det optimala konditioneringsschemat för respektive fall. Genom att begränsningar inte införts 
blir det "område" som programmet skall genomsöka stort, och beräkningarna blir därigenom 
synnerligen omfattande. Framtagna scheman kallas här för aktiva konditioneringsscheman, 
och resultaten för de valda typfallen finns samlade i bilaga B. 

De optimala konditioneringsscheman som erhållits vid dessa beräkningar får inte ses som 
färdiga, praktiskt användbara scheman som skulle kunna matas in som hörvärden i tork
kammarens styrsystem. Detta därför att dagens torkutrustning i de flesta fall inte skulle kunna 
förverkliga de önskemål som dessa scheman beskriver. Värdet i dessa optimala scheman 
ligger däri att de beskriver vilka grundprinciper som bör följas för att ett gott konditionerings-
resultat skall nås. Optimeringsresultaten betraktade som helhet visar tydligt att konditione
ringen bör inledas med en kraftig uppfuktning av virket, så att ytskiktets i början låga fnktkvot 
höjs klart över målfuktkvoten. Därefter skall överskott fukt i ytskiktet torkas bort. Detta ger 
dels en jämn fuktprofil i virkets tjockleksriktning, och dels möjliggörs genom ytans fuktför
ändringar en mekano-sorptiv återgång för de formförändringar som skett i virket under den 
egentliga torkningen. Fram ti l l den punkt där konditioneringen påbörjas, skall torkningen fort
sättas med full styrka. Med dessa aktiva konditioneringsscheman kan klyvgapet sänkas t i l l 
godtyckligt låga nivåer. Hur konditioneringen utförs i detalj beror t i l l stor del på vilka prestan
da aktuell torkutrustning har. 
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En närmare analys av spänningsutvecklingen i virket under konditioneringen (både tradi
tionell och aktiv) visar att det i många fall uppkommer rätt hög dragspänning i det inre av 
virkesbiten. Det fmns därför uppenbar risk för inre sprickor i vissa fall, även om sambandet 
mellan intern dragspänning och mängd inre sprickor inte idag är kvantitativt t i l l fullo känt. 
Orsaken till denna risk för inre sprickor är dels att ytskiktet under den egentliga torkningen 
töjts ut genom mekano-sorptiv krypning, och dels den svällning som är följden av den kraftiga 
uppfuktningen av ytan vid konditioneringen. Detta leder till att "skalet" då blir för stort för att 
virkesbitens inre skall kunna fylla ut det. 

För att avhjälpa detta problem har den nämnda programvaran modifierats så att endast sådana 
lösningar (scheman) accepteras där intern dragspärming ligger under angiven nivå. Sådana 
modifierade aktiva konditioneringsscheman finns samlade i bilaga C. Beräkningarna visar att 
om en modifiering behövs, så består den av en "extra" torkning/uppftiktning av ytan under 
konditioneringens gång. Denna åtgärd möjliggör en extra mekano-sorptiv återgång av ytans 
uttöjning. 1 praktiken kan detta åstadkommas antingen genom en temporär höjning av psykro-
meterskillnaden vid lämplig tidpunkt eller genom att helt enkelt stoppa fläktarna under ett 
lämpligt intervall. Detaljerna måste även här utredas specifikt för vart konkret fall, med 
beaktande av torkutrustningens möjligheter. 

En hypotes att höga tryckspänningar i virkesytan kan vara orsak ti l l mikrosprickor har analy
serats. Det har visats att en snabb variation i klimatet så att ytan upprepat torkar/uppfuktas kan 
avhjälpa dessa höga tryckspänningar. Det kan konstateras att detta delvis förverkligas auto
matiskt i kantstaplama i en torksats, då luftens strömningsriktning reverseras. 

Då de ovan beskrivna beräkningarna gjorts för en enda virkesbit - som då skall representera 
hela torksatsen - så har som kontroll en optimerande simulering utförts där variationerna i 
blåsriktningen beaktats. Simuleringen indikerar att gjorda slutsatser är relevanta även då blås
djupets inverkan tas med. 

Slutligen har torkningens avslutning diskuterats. Genom den allmänna höjningen av tork
ningens temperaturnivå som skett under lång tid, har uttaget av den heta virkessatsen i kall 
uteluft blivit en alltmera radikal och för virket påfrestande fas. Det har här poängterats att en 
kontrollerad kylning av torksatsen i kammaren före uttaget är aktuell. Samtidigt har visats att 
denna kontrollerade kylning inte är helt enkel att genomföra i praktiken och några alternativ 
har förts fram. Vidare har utretts frågan om det är fördelaktigt att integrera konditionering och 
kylning till en helhet. Resultatet är att det är lämpligt att se kylningen som en separat del
process, under vilken virkets kvalitet inte aktivt påverkas. 
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BILAGA A 

Optimering av traditionell konditionering. Beräkningsresultat 

1 följande figurer visas vilka STAR- respektive STARS-värden som kan uppnås vid en viss 
total torkningstid om optimala traditionella konditioneringsförhållanden används. Punkterna 
uppe ti l l vänster i figurerna representerar fallet utan konditionering då torkningen bara avbryts 
så fort mål fuktkvoten uppnåtts. 

Tillhörande tabeller beskriver vilka parametervärden som ger dessa optimala resultat. 

Furu 75 mm till 8 % vid max 8(f C torr temperatur 

Se huvudtexten avsnitt 4.3. 

Furu 75 mm till 12 % vid max 80" C torr temperatur 

Furu 75 mm till 12 % vid max. 80 grader 
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Figur A . l 

De två punkterna uppe ti l l vänster representerar fallet utan konditionering då torkningen av
bryts när 12% medelfuktkvot nåtts. Vilka parametervärden för konditioneringen som ger de i 
figuren visade lägsta möjliga index-värdena, framgår i sammandrag av följande två tabeller. 
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Tabell A.la. Optimala parametervärden för traditionell konditionering av ftiru 75 mm ti l l 12% 
vid max temperatur 80° C beräknat på basen av STAR-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STAR 
förlängning Hur många %- h klimat. Jämviktsfijkt-

jämfört med enheter under kvoten ligger hur 
fallet utan målfiiktkvoten många %-enheter 

konditionering innan högre än 
h konditionering 

påbörjas 
målfuktkvoten. 

17 0,3 13 2,6 1,40 
22 0,4 17 1,5 1,28 
27 0,5 19 1,2 1,11 
32 0,8 21 1,2 0,94 
37 0,9 23 1,0 0,78 
42 1,1 26 1,0 0,65 
47 1,2 29 0,8 0,52 
52 1,3 32 0,7 0,43 
57 1,4 36 0,6 0,34 
62 1,4 41 0,5 0,26 

Tabell A.Ib. Opfimala parametervärden för traditionell kondifionering av ftiru 75 mm fill 12% 
vid max. temperatur 80° C, beräknat på basen av STARS-indexet. 

Totala torktidens 
förlängning 
jämfört med 

fallet utan 
konditionering 

h 

Förbitorkning. 
Hur många %-
enheter under 
målfiiktkvoten 

innan 
konditionering 

påbörjas 

Konditineringstid 
h 

Konditionerings-
klimat. Jämviktsfiikt-

kvoten ligger hur 
många %-enheter 

högre än 
målfuktkvoten 

STARS 

17 0,3 13 3,9 1,94 
22 0,4 17 2,5 1,77 
27 0,5 20 2,1 1,60 
32 0,7 21 2,0 1,43 
37 0,9 24 1,8 1,28 
42 1,1 26 1,8 1,15 
47 1,2 28 1,6 1,03 
52 1,4 30 1,5 0,94 
57 1,4 34 1,3 0,85 
62 1,6 37 1,2 0,79 
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Furu 50 mm till 8 % vid max 80" C torr temperatur 

Furu 50 mm till 8 % vid max. 80 grader 
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Figur A.2 

De två ensamma punkterna uppe till vänster i diagrammet representerar fallet utan konditione
ring då torkningen avbryts när 8% medelfliktkvot nåtts. Vilka parametervärden för konditio
neringen som ger de i diagrammet visade lägsta möjliga index-värdena, framgår i samman
drag av följande två tabeller. 

Tabell A.2a. Optimala parametervärden för traditionell konditionering av furu 50 mm till 8% 
vid max. temperatur 80° C, beräknat på basen av STAR-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- SIAR 
förlängning Hur många %- h klimat. 
jämfört med enheter under Jämviktsfuktkvoten 

fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-
konditionering innan enheter högre än 

h konditionering 
påbörjas 

målfuktkvoten 

3 -0,3 6 0,8 1,26 
9 0,1 7 0,8 0,85 
15 0,4 9 0,6 0,51 
21 0,7 12 0,4 0,28 
27 0,8 17 0,3 0,13 
33 0,7 23 0,1 0,09 
39 0,7 29 0,0 0,08 
45 0,7 35 0,0 0,07 
51 0,7 41 0,0 0,06 
57 0,7 47 0,0 0,06 
63 0,7 53 0,0 0,05 
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Tabell A.2b. Optimala parametervärden för traditionell konditionering av furu 50 mm ti l l 8% 
vid max. temperatur 80° C, beräknat på basen av STARS-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STARS 
förlängning Hur många %- h klimat. 

jämfört med enheter under Jämviktsfiiktkvoten 
fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-

konditionering innan enheter högre än 
h konditionering 

påbörjas 
målfuktkvoten 

3 -0,4 7 2,4 1,92 
9 0,1 8 2,1 1,51 
15 0,4 9 1,9 1,16 
21 0,7 11 1,6 0,91 
27 1,0 14 1,2 0,76 
33 1,1 18 1,0 0,69 
39 1,2 23 0,8 0,67 
45 1,3 27 0,9 0,65 
51 1,3 32 0,8 0,63 
57 1,5 36 0,8 0,61 
63 1,6 40 0,8 0,58 
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Figur A.3 

De två punkterna uppe till vänster representerar fallet utan konditionering då torkningen av
bryts när 12% medelfuktkvot nåtts. Vilka parametervärden for konditioneringen som ger de i 
figuren visade lägsta möjliga index-värdena, framgår i sammandrag av följande två tabeller. 

47 



Tabell A.3a. Optimala parametervärden för traditionell konditionering av fiiru 50 mm till 12% 
vid max. temperatur 80° C, beräknat på basen av STAR-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STAR 
förlängning Hur många %- h klimat. 

jämfört med enheter under Jämviktsfuktkvoten 
fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-

konditionering innan enheter högre än 
h konditionering 

påbörjas 
målfuktkvoten 

11 0,4 9 1,2 0,97 
14 0,6 11 1,1 0,81 
17 0,9 12 1,1 0,66 
20 1,1 14 1,0 0,43 
23 1,2 16 0,9 0,31 
26 1,3 18 0,6 0,25 
29 1,3 21 0,3 0,20 
32 1,3 24 0,2 0,14 
35 1,3 27 0,2 0,10 
38 1,3 30 0,2 0,08 

Tabell A.3b. Optimala parametervärden för traditionell konditionering av furu 50 mm ti l l 12% 
vid max. temperatur 80" C, beräknat på basen av STARS-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STARS 
förlängning Hur många %- h klimat. 

jämfört med enheter under Jämviktsfiiktkvoten 
fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-

konditionering innan enheter högre än 
h konditionering 

påbörjas 
målfuktkvoten 

11 0,3 10 3,2 1,78 
14 0,6 11 2,7 1,64 
17 0,8 12 2,8 1,48 
20 1,1 13 2,5 1,27 
23 1,3 15 2,2 1,15 
26 1,5 17 2,0 1,07 
29 1,6 19 1,8 1,01 
32 1,7 21 1,5 0,96 
35 1,8 23 1,5 0,94 
38 2,0 24 1,4 0,93 
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Furu 25 mm till 8% vid max 80" C torr temperatur 
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Figur A.4 

De två ensamma punkterna ti l l vänster i diagrammet representerar fallet utan konditionering 
då torkningen avbryts när 8% medelfuktkvot nåtts. Vilka parametervärden för konditione
ringen som ger de i diagrammet visade lägsta möjliga index-värdena, framgår av följande två 
tabeller. 

Tabell A.4a. Optimala parametervärden för traditionell konditionering av furu 25 mm ti l l 8% 
vid max. temperamr 80° C, beräknat på basen av STAR-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STAR 
förlängning Hur många %- h klimat. 
jämfört med enheter under Jämviktsfuktkvoten 

fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-
konditionering innan enheter högre än 

h konditionering 
påbörjas 

målftiktkvoten 

3 0,2 2,4 1,1 0,49 
4 0,4 3,0 0,9 0,33 
5 0,5 3,5 0,7 0,20 
6 0,5 4,4 0,4 0,13 
7 0,5 5,4 0,3 0,09 
8 0,5 6,4 0,2 0,08 
9 0,5 7,6 0,1 0,08 
10 0,5 8,7 0 0,07 
11 0,5 9,6 0 0,07 
12 0,5 10,6 0 0,06 
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Tabell A.4b. Optimala parametervärden för traditionell konditionering av fliru 25 mm till 8% 
vid max. temperatur 80° C, beräknat på basen av STARS-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STARS 
förlängning Hur många %- h klimat. 
jämfört med enlieter under Jämviktsfliktkvoten 

fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-
konditionering innan enheter högre än 

h konditionering 
påbörjas 

målfuktkvoten 

3 0,2 2,4 7,5 1,74 
4 0,5 2,5 6,8 1,50 
5 0,8 2,6 5,0 1,39 
6 0,9 3,0 4,5 1,25 
7 1,1 3,3 4,0 1,16 
8 1,3 3,7 3,5 1,12 
9 1,4 4,3 3,0 1,07 
10 1,4 5,1 2,9 1,04 
11 1,5 5,7 2,5 1,00 
12 1,6 6,4 2,4 0,95 

Furu 25 mm till 12% vid max 80° C torr temperatur 

X 
o 

•a 
_c 
'T 
OT 

< 
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U 
O 

I 

tu 
< 
V) 

Furu 25 mm till 12 % vid max. 80 grader 

^ S T A R 

^ STARS 

4 STAR 

X STARS 

25 30 

Total torktid, h 

35 40 

Figur A.5 

De två ensamma punkterna till vänster i diagrammet representerar fallet utan konditionering 
då torkningen avbryts när 12% medelfuktkvot nåtts. Vilka parametervärden för konditione
ringen som ger de i diagrammet visade lägsta möjliga index-värdena, framgår i sammandrag 
av följande två tabeller. 
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Tabell A.5a. Optimala parametervärden för traditionell konditionering av fiiru 25 mm ti l l 12% 
vid max. temperatur 80° C, beräknat på basen av STAR-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STAR 
förlängning Hur många %- h klimat. 

jämfört med enheter under Jämviktsfuktkvoten 
fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-

konditionering innan enheter högre än 
h konditionering 

påbörjas 
målfuktkvoten 

4 0,5 3,1 2,7 0,62 
7 0,9 5,4 0,9 0,20 
10 0,8 8,6 0,2 0,15 
13 0,9 11,4 0,2 0,12 
16 1,0 14,3 0,2 0,09 
19 1,0 17,1 0,2 0,08 
21 1,0 19,1 0,2 0,08 

Tabell A. 5b. Optimala parametervärden för traditionell konditionering av furu 25 mm ti l l 12% 
vid max. temperatur 80° C, beräknat på basen av STARS-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STARS 
förlängning Hur många %- h klimat. 

jämfört med enheter under Jämviktsfuktkvoten 
fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-

konditionering innan enheter högre än 
h konditionering 

påbörjas 
målfuktkvoten 

4 0,4 3,3 8,9 2,38 
7 1,6 3,9 8,4 1,68 
10 2,3 5,6 5,9 1,44 
13 2,6 7,9 4,2 1,30 
16 2,9 10,2 3,4 1,15 
19 3,1 12,5 3,0 0,99 
21 3,3 14,0 2,7 0,89 
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Furu 75 mm till 8% vid max 65" C torr temperatur 

X 
0> 

•a 
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2,5 

1,5 

0,5 

Furu 75 mm till 8 % vid max. 65 grader 

i 
i 

— M.f 

^ S T A R 

^ STARS 

4 STAR 

X STARS 

475 500 525 550 575 

Total torktid, h 

600 625 

Figur A.6 

De två ensamma punkterna uppe till vänster i diagrammet representerar fallet utan konditione
ring då torkningen avbryts när 8% medel fuktkvot nåtts. Vilka parametervärden för konditio
neringen som ger de i diagrammet visade lägsta möjliga index-värdena, framgår i samman
drag av följande två tabeller. 

Tabell A.6a. Optimala parametervärden för traditionell konditionering av furu 75 mm ti l l 8% 
vid max. temperatur 65'' C, beräknat på basen av STAR-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STAR 
förlängning Hur många %- h klimat. 

jämfört med enheter under Jämviktsfuktkvoten 
fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-

konditionering innan enheter högre än 
h konditionering 

påbörjas 
målfuktkvoten 

-9 -0,5 17 0,6 1,44 
7 -0,2 20 0,6 1,18 

23 0,0 23 0,6 0,93 
39 0,2 27 0,5 0,72 
55 0,4 32 0,5 0,52 
71 0,5 39 0,4 0,36 
87 0,6 48 0,3 0,23 
103 0,7 59 0,3 0,14 
118 0,8 71 0,2 0,09 
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Tabell A.6b. Optimala parametervärden för traditionell konditionering av furu 75 mm ti l l 8% 
vid max. temperatur 65° C, beräknat på basen av STARS-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STARS 
förlängning Hur många %- h klimat. 

jämfört med enheter under Jämviktsfuktkvoten 
fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-

konditionering innan enheter högre än 
h konditionering 

påbörjas 
målfuktkvoten 

-9 -0,5 19 1,2 1,90 
7 -0,3 22 1,1 1,64 

23 -0,0 25 1,1 1,41 
39 0,2 28 1,0 1,21 
55 0,4 33 0,9 1,05 
71 0,5 38 0,8 0,91 
87 0,7 44 0,8 0,81 
103 0,8 52 0,7 0,75 
118 0,9 62 0,5 0,70 

Furu 75 mm till 12% vid max 65" C torr temperatur 

Furu 75 mm till 12 % vid max. 65 grader 

0) 
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O 

—1 

- ^ S T A R 

^ STARS 

4 STAR 

X STARS 

330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 

Total torktid, h 

Figur A.7 

De två ensamma punkterna uppe till vänster i diagrammet representerar fallet utan konditio
nering då torkningen avbryts när 12% medelfuktkvot nåtts. Vilka parametervärden för kon
ditioneringen som ger de i diagrammet visade lägsta möjliga index-värdena, framgår i sam
mandrag av följande två tabeller. 
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Tabell A.7a. Optimala parametervärden för traditionell konditionering av furu 75 mm ti l l 12% 
vid max. temperatur 65" C, beräknat på basen av STAR-indexet 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STAR 
förlängning Hur många %- h klimat. 

jämfört med enheter under Jämviktsfliktkvoten 
fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-

konditionering innan enheter högre än 
h konditionering 

påbörjas 
målfuktkvoten 

17 -0,1 20 1,3 1,58 
26 0,2 22 1,4 1,36 
35 0,4 26 1,2 1,16 
44 0,6 29 1,1 0,98 
53 0,7 33 1,0 0,81 
62 0,9 38 0,8 0,66 
71 1,0 42 0,7 0,52 
80 1,1 47 0,7 0,41 
88 1,2 52 0,6 0,32 

Tabell A.7b. Optimala parametervärden för traditionell konditionering av furu 75 mm ti l l 12% 
vid max. temperatur 65° C, beräknat på basen av STARS-indexet 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STARS 
förlängning Hur många %- h klimat. 

jämfört med enheter under Jämviktsfuktkvoten 
fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-

konditionering innan enheter högre än 
h konditionering 

påbörjas 
målfuktkvoten 

17 -0,2 23 1,7 2,11 
26 0,1 25 1,8 1,92 
35 0,3 28 1,6 1,75 
44 0,5 32 1,6 1,60 
53 0,7 34 1,5 1,46 
62 0,9 38 1,5 1,34 
71 1,1 41 1,4 1,23 
80 1,2 46 1,4 1,14 
88 1,3 50 1,2 1,08 
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Furu 50 mm till 8% vid max 65° C torr temperatur 
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Furu 50 mm till 8 % vid max. 65 grader 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

O 
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X STARS 

220 240 260 280 

Total torktid, h 

300 320 

Figur A.8 

De två ensamma punkterna uppe till vänster i diagrammet representerar fallet utan konditione
ring då torkningen avbryts när 8% medelfiiktkvot nåtts. Vilka parametervärden for konditio
neringen som ger de i diagrammet visade lägsta möjliga index-värdena, framgår i samman
drag av följande två tabeller. 

Tabell A.8a. Optimala parametervärden for traditionell konditionering av furu 50 mm ti l l 8% 
vid max temperatur 65° C, beräknat på basen av STAR-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STAR 
förlängning Hur många %- h klimat. 

jämfört med enheter under Jämviktsfuktkvoten 
fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-

konditionering innan enheter högre än 
h konditionering 

påbörjas 
målfuktkvoten 

6 -0,2 10 0,5 1,04 
14 0,1 12 0,5 0,77 
22 0,3 14 0,5 0,54 
30 0,5 17 0,4 0,34 
38 0,6 22 0,3 0,21 
46 0,7 28 0,2 0,11 
54 0,7 35 0,1 0,07 
62 0,7 44 0,1 0,08 
70 0,7 53 0,0 0,08 
77 0,6 61 0,0 0,07 
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Tabell A.8b. Optimala parametervärden för traditionell konditionering av furu 50 mm ti l l 8% 
vid max temperatur 65*̂  C, beräknat på basen av STARS-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STARS 
förlängning Hur många %- h klimat. 

jämfört med enheter under Jämviktsfuktkvoten 
fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-

konditionering innan enheter högre än 
h konditionering 

påbörjas 
målfuktkvoten 

8 -0,2 12 1,8 1,83 
16 0,1 13 1,8 1,58 
24 0,4 14 1,6 1,38 
32 0,6 17 1,4 1,23 
40 0,8 19 1,3 1,11 
48 0,9 23 1,2 1,02 
56 1,0 27 1,1 0,98 
64 1,1 32 1,0 0,96 
72 1,2 38 0,9 0,94 
80 1,3 43 0,9 0,91 
88 1,3 48 0,9 0,89 

Furu 50 mm till 12% vid max 65" C torr temperatur 

Furu 50 mm till 12 % vid max. 65 grader 

- ^ S T A R 

^ STARS 

4 STAR 

X STARS 

150 160 170 180 190 200 

Total torktid, h 

210 

Figur A.9 

De två ensamma punkterna uppe till vänster i diagrammet representerar fallet utan konditione
ring då torkningen avbryts när 12% medelfuktkvot nåtts. Vilka parametervärden for konditio
neringen som ger de i diagrammet visade lägsta möjliga index-värdena, framgår i samman
drag av följande två tabeller. 
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Tabell A.9a. Optimala parametervärden för traditionell konditionering av fiiru 50 mm ti l l 12% 
vid max. temperatur 65° C, beräknat på basen av STAR-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STAR 
förlängning Hur många %- h klimat. 

jämfört med enheter under Jämviktsfuktkvoten 
fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-

konditionering innan enheter högre än 
h konditionering 

påbörjas 
målfuktkvoten 

4 -0,5 10 1,2 1,72 
9 -0,1 10 1,4 1,40 
14 0,2 12 1,3 1,18 
19 0,5 14 1,2 0,92 
24 0,7 16 1,0 0,73 
29 0,9 18 1,0 0,54 
34 1,0 22 0,7 0,39 
39 1,1 25 0,6 0,29 
44 1,2 29 0,5 0,24 
49 1,3 33 0,4 0,18 

Tabell A.9b. Optimala parametervärden för traditionell konditionering av furu 50 mm ti l l 12% 
vid max. temperatur 65° C, beräknat på basen av STARS-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STARS 
förlängning Hur många %- h klimat. 

jämfört med enheter under Jämviktsfuktkvoten 
fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-

konditionering innan enheter högre än 
h konditionering 

påbörjas 
målfuktkvoten 

4 -0,7 11 2,7 2,68 
9 -0,3 12 2,8 2,48 
14 -0,0 14 2,6 2,25 
19 0,4 15 2,7 2,05 
24 0,6 17 2,4 1,89 
29 0,9 18 2,4 1,73 
34 1,1 21 2,1 1,61 
39 1,3 23 2,1 1,51 
44 1,4 26 1,9 1,43 
49 1,6 28 1,8 1,38 
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Furu 25 mm till 8% vid max 65° C torr temperatur 
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Furu 25 mm till 8 % vid max. 65 grader 

^ S T A R 
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4 STAR 

X STARS 

65 70 75 80 

Total torktid. h 

85 90 

Figur A. 10 

De två ensamma punkterna i vänstra kanten av diagrammet representerar fallet utan kondi
tionering då torkningen avbryts när 8% medelfuktkvot nåtts. Vilka parametervärden för 
konditioneringen som ger de i diagrammet visade lägsta möjliga index-värdena, framgår i 
sammandrag av följande två tabeller. 

Tabell A. 10a. Optimala parametervärden för traditionell konditionering av furu 25 mm ti l l 8% 
vid max. temperatur 65° C, beräknat på basen av STAR-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STAR 
förlängning Hur många %- h klimat. 

jämfört med enheter under Jämviktsfuktkvoten 
fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-

konditionering innan enheter högre än 
h konditionering 

påbörjas 
målfuktkvoten 

2 -0,2 2,9 1,0 0,92 
7 0,3 4,6 0,6 0,34 
12 0,5 8,3 0,2 0,11 
17 0,5 13,3 0,0 0,07 
22 0,5 18,4 0,0 0,07 
27 0,3 24,5 -0,1 0,07 
32 0,2 30 -0,2 0,07 
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Tabell A. 10b. Optimala parametervärden fÖr traditionell konditionering av furu 25 mm ti l l 8% 
vid max. temperatur 65° C, beräknat på basen av STARS-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STARS 
förlängning Hur många %- h klimat. 

jämfört med enheter under Jämviktsfiiktkvoten 
fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-

konditionering innan enheter högre än 
h konditionering 

påbörjas 
målfuktkvoten 

2 -0,3 3,4 6,6 2,78 
7 0,4 3,9 5,2 2,12 
12 1,0 4,7 4,2 1,73 
17 1,4 6,2 3,4 1,53 
22 1,7 9,0 2,7 1,39 
27 1,9 11,7 2,5 1,26 
32 1,1 14 2,3 1,14 

Furu 25 mm till 12% vid max 65° C torr temperatur 

X o •o c 
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Furu 25 mm till 12 % vid max. 65 grader 

t 1 
1 

40 45 50 55 60 

Total torktid. h 

65 70 

-#—STAR 
- f l—STARS 

STARS spec. 
X STAR 
X STARS 

Figur A. 11 

De två ensamma punkterna i vänstra kanten av diagrammet representerar fallet utan kondi
tionering då torkningen avbryts när 12% medelfiiktkvot nåtts. Kurvan betecknad "STARS 
spec." beskrivs närmare i huvudtexten, avsnitt 4.4. Vilka parametervärden fÖr konditione
ringen som ger de i diagrammet visade lägsta möjliga index-värdena, framgår i sammandrag 
av följande två tabeller. 
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Tabell A . l la. Optimala parametervärden for traditionell konditionering av furu 25 mm till 
12% vid max temperatur 65̂ ^ C, beräknat på basen av STAR-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STAR 
förlängning Hur många %- h klimat. 

jämfört med enheter under Jämviktsfuktkvoten 
fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-

konditionering innan enheter högre än 
h konditionering 

påbörjas 
målfuktkvoten 

3 -0,2 3,5 2,0 1,08 
6 0,5 4,7 1,7 0,59 
9 0,8 6,6 1,1 0,26 
12 0,9 9,4 0,5 0,12 
15 0,7 12,8 0,1 0,12 
18 0,6 16,1 -0,1 0,10 
21 0,6 19,3 -0,2 0,08 
24 0,5 22,6 -0,3 0,09 
27 0,4 25,9 -0,3 0,08 
29 0,4 27,9 -0,2 0,07 

Tabell A. 11 b. Optimala parametervärden for traditionell konditionering av furu 25 mm ti l l 
12% vid max temperatur 65° C, beräknat på basen av STARS-indexet. 

Totala torktidens Förbitorkning. Konditioneringstid Konditionerings- STARS 
förlängning Hur många %- h klimat. 

jämfört med enheter under Jämviktsfuktkvoten 
fallet utan målfuktkvoten ligger hur många %-

konditionering innan enheter högre än 
h konditionering 

påbörjas 
målfuktkvoten 

1 -1,2 4,2 6,0 3,79 
4 -0,2 4,6 6,6 3,34 
7 0,7 5,1 7,8 2,84 
10 1,4 5,4 8,3 2,47 
13 2,0 6,2 8,1 2,27 
16 2,4 7,5 7,1 2,14 
19 2,7 9,3 6,0 2,03 
22 2,9 11,2 5,3 1,92 
25 3,2 13,0 4,9 1,80 
28 3,4 15,0 4,5 1,68 
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BILAGA B 

Optimering av aktiv konditionering. Beräkningsresultat 

I följande diagram visas vilka konditioneringsscheman som ger lägsta STAR- respektive 
STARS-värde i ett antal utvalda fall och med en given total torktid. Beträffande bakgrunden 
för dessa beräkningar hänvisas t i l l huvudtexten, avsnitt 5.2 och 5.3.1 diagrammen är den övre 
turmare linjen den konstanta torra temperaturen, medan den tjockare linjen representerar den 
optimerade våta temperaturen. 

Furu 75 mm till 8% vid max 80" C torr temperatur 

STAR, totaltid 346 h 

K 55 

Tid, h 

STARS, totaltid 346 h 

75 / I 1 

65 
~ to 

55 JLL 
45 

320 325 330 335 340 345 360 

Tid, h 

Figur B . l Erhållna optimerade värden för dessa konditioneringsscheman är STAR=0,12 och 
STARS=0,18 (jämför figur 4). 

Furu 75 mm till 12% vid max 80" C torr temperatur 

Se huvudtexten avsnitt 5.3. 
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Furu 50 mm till 8% vid max 80° C torr temperatur 

STAR, totaltid 190 h 
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Tid, h 

Figur B.2 Erhållna optimerade värden för dessa konditioneringsscheman är STAR = 0,05 och 
0,01 samt STARS = 0,16 och 0,01 för totaltiderna 190 respektive 230 timmar. Jämför fig A.2. 

Furu 50 mm till 12% vid max 8(f C torr temperatur 

STAR, totaltid 156 h 
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Figur B.3 Erhållna optimerade värden för dessa konditioneringsscheman är STAR = 0,09 och 
STARS = 0,28. Jämför figur A.3. 

Furu 25 mm till 8% vid max 80" C torr temperatur 

Se huvudtexten avsnitt 5.3. 
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Furu 25 mm till 12% vid max 8(f C torr temperatur 

STAR, totaltid 26 h STARS, totaltid 26 h 

Tid, h 

Figur B.4 Erhållna optimerade värden för dessa konditioneringsscheman är STAR = 0,04 och 
STARS = 0,47. Jämför figur A.5. 

Furu 75 mm till 8% vid max 65" C torr temperatur 

STARS, totaltid 550 h 

2 50 

0) 40 

Tid, h 

STARS, totaltid 620 h 

U 60 

O) 40 

Tid, h 

Figur B.5 Erhållna optimerade värden för dessa konditioneringsscheman är STARS = 0,62 
och 0,11. Jämför figur A.6. 
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Furu 75 mm till 72% vid max 65" C torr temperatur 

STARS, totaltid 406 h 

60 60 1 A 
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Figur B.6 För detta optimerade konditioneringsschema är STARS = 0,66. Jämför figur A.7. 

Furu 50 mm till 8% vid max 65" C torr temperatur 
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Figur B.7 För detta optimerade konditioneringsschema är STARS = 0,53. Jämför figur A.8. 

Furu 50 mm till 12% vid max 65" C torr temperatur 

STARS, totaltid 190 h 
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Figur B.8 För detta optimerade konditioneringsschema är STARS = 0,54. Jämför figur A.9. 
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Furu 25 mm (ill 8% vid max 65" C torr temperatur 

STARS, totaltid 65 h 

E 
a> 40 

Tid, h 

Figur B.9 För detta optimerade konditioneringsschema är STARS = 0,67. Jämför figur A. 10. 

Furu 25 mm till 12% vid max 65" C torr temperatur 

STARS, totaltid 50 h 

S 50 

Tid, h 

Figur B. 10 För detta optimerade konditioneringsschema är STARS = 0,98. Jämför figur A . l 1, 
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BILAGA C 

Optimering av aktiv konditionering med beaktande av risken för 
inre sprickor. Beräkningsresultat 

I följande diagram visas vilka aktiva konditioneringsscheman som ger lägsta STARS-värde 
utan att relativa dragspänningen i virkets inre stiger över 0,35 och sålunda har en låg risk för 
inre sprickor. Diagrammen överspänner de fall i bilaga B där dragspänningen blev för hög. En 
direkt jämförelse med motsvarande diagram i bilaga B kan göras. I diagrammen är den övre 
tunnare linjen den konstanta torra temperaturen, medan den tjockare linjen representerar den 
optimerade våta temperaturen. 

Furu 75 mm till 12% vid max 80° C torr temperatur 

Se huvudtexten avsnitt 6.1. 

Furu 50 mm till 8% vid max 80" C torr temperatur 

STARS, totaltid 230 h, risk för inre sprickor 
beaktad 
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Figur C l Uppnått STARS-värde är 0,05. Jämför med figur B.2. 

Furu 50 mm till 72% vid max 80° C torr temperatur 

STARS, totaltid 156 h, risk för inre sprickor 
beaktad 
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Figur C.2 Uppnått STARS-värde är 0,30. Jämför med figur B.3. 

66 



Furu 25 mm till 12% vid max 80^ C torr temperatur 

STARS, totaltid 26 h, risk för inre sprickor 
beaktad 
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Figur C.3 Uppnått STARS-värde är 0,50. Jämför med figur B.4. 

Furu 75 mm till 8% vid max 65" C torr temperatur 

STARS, totaltid 620 h, risk för inre sprickor 
beaktad 
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Figur C.4 Uppnått STARS-värde är 0,14. Jämför med figur B.5. 

Furu 75 mm till 72% vid max 65" C torr temperatur 

STARS, totaltid 406 h, risken för inre sprickor 
beaktad 
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Figur C.5 Uppnått STARS-värde är 0,69. Jämför med figur B.6. 
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Furu 50 mm till 8% vid max 65" C torr temperatur 

STARS, totaltid 250 h, risk för inre sprickor 
beaktad 
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Figur C.6 Uppnått STARS-värde är 0,54. Jämför med figur B.7. 

Furu 50 mm till 12% vid max 65" C torr temperatur 

STARS, totaltid 190 h, risk för inre sprickor 
beaktad 
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Figur C.7 Uppnått STARS-värde är 0,63. Jämför med figur B.8. 

Furu 25 mm till 8% vid max 65" C torr temperatur 

STARS, totaltid 65 h, risk för Inre sprickor 
beaktad 
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Figur C.8 Uppnått STARS-värde är 0,70. Jämför med figur B.9. 
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BILAGA D 

Optimering av aktiv konditionering med beaktande av risken för 
mikrosprickor. Beräkningsresultat 

I följande diagram visas några av optimeringsprogrammet producerade aktiva konditione-
ringsscheman som ger lägsta STARS-värde utan att relativa tryckspänningen i ytskiktet 
överstiger en given gräns. Enligt en hypotes skulle detta motverka bildandet av mikrosprickor 
under konditioneringen. I diagrammen är den övre tunnare linjen den konstanta torra tempe
raturen, medan den tjockare linjen representerar den varierande våta temperaturen. 

Furu 75 mm till 8% vid max 65" C torr temperatur 

STARS, totaltid 550 h, risk för mikrosprickor 
beaktad 
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Figur D. 1 Uppnått STARS-värde är 0,66. Jämför med figur B.5. 

Furu 75 mm till 12% vid max 65" C torr temperatur 

Se huvudtexten avsnitt 6.2. 

Furu 50 mm till 8% vid max 65" C torr temperatur 

STARS, totaltid 250 h, risk för mikrosprickor 
beaktad 
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Figur D.2 Uppnått STARS-värde är 0,69. Jämför med figur B.7 och C.6. 
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Furu 50 mm till 12% vid max 65° C torr temperatur 

STARS, totaltid 190 h. risk för mikrosprickor 
beaktad 
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Figur D.3 Uppnått STARS-värde är 0,75. Jämför med figur B.8 och C.7. 

Furu 25 mm till 8% vid max 65" C torr temperatur 

STARS, totaltid 65 h, risk för mikrosprickor 
beaktad 
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Figur D.4 Uppnått STARS-värde är 0,79. Jämför med figur B.9 och C.8. 

Furu 25 mm till 12% vid max 65" C torr temperatur 

STARS, totaltid 50 h, risk för mikrosprickor 
beaktad 

at
u

r,
 (

 
Ln

 
0 

O
 

c 

1 40 
0) 
1-

30 
35 40 45 

Tid. h 

50 55 

Figur D.5 Uppnått STARS-värde är 1,07. Jämför med figur B. 10. 
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