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Förord 
I ett flertal högtemperaturprojekt på Trätek har torkningsprocessen utvecklats och många 
frågor ställs nu på hur materialegenskaperna påverkas av högtemperaturtorkning. Hur pro
dukter av gran som t. ex. paneler, reglar och konstruktionsvirke för limning påverkas, är 
betydande för det fortsatta arbetet. 

Detta delprojektet har ingått i en större undersökning om materialegenskaper hos HT torkad 
gran. Syftet med delprojektet var att undersöka hur kvistarna påverkas vid torkning i höga 
temperaturer. I projektet har skillnader mellan kvistsprickor i granpanel torkade i hög- respek
tive lågtemperatur studerats. 

De två andra delprojekten avseende materialegenskaper är emissionsmätningar av Finn Eng
lund, Ralph Nussbaum Trätek och slaghållfasthetsmätningar av Margot Sehlstedt-Persson 
Luleå tekniska universitet, institutionen i Skellefteå. 

Projektet har varit möjligt att genomföra tack vare medverkan från Luleå tekniska universitet, 
institutionen i Skellefteå, och då främst Margot Sehlstedt-Persson och Olle Hagman. Tack ti l l 
Tommy Oskarsson som har varit en framstående datainsamlare. 

Skellefteå hösten 1999 

Thomas Wamming 
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Inledning 
Intresset för högtemperaturtorkning (HT) i Sverige har ökat de senaste åren. Internationellt är 
denna torkteknik en väletablerad metod i länder som bl a Kanada, Australien och Nya Zeeland 
Trätek har studerat HT torkning under ett antal år och funnit att det är en gångbar torkprocess 
särskilt för gran. 

Vid värmning av trä sker en termisk nedbrytning av materialet. Kombinationen temperatur
nivå, tid och fuktinnehåll avgör hur denna nedbrytning utvecklas. Vetskap om hur trämate
rialet förändras vid torkning med högre temperaturer är av stor betydelse för den fortsatta 
utvecklingen av tekniken. Träteks utvecklingsarbete gällande HT- torkning har som mål att 
skapa ett bra underlag för sågverk som funderar på att investera i den nygamla tekniken. 

Som en del i utvecklingsarbetet ingår att studera materialegenskaper. Denna rapport behandlar 
tre viktiga delar av materialfrågorna kvistsprickor, slaghållfasthet och avgivning av flyktiga 
ämnen. 

Kvistsprickor 
I ett tidigare projekt. Egenskaper hos gran torkad med högtemperatur [1] studerades material
egenskaperna efter torkning. Ett antal egenskaper som t. ex hållfasthet, limbarhet och hyv-
lingsbarhet har undersökts utan att några direkta skillnader uppdagats. Alla försök har varit 
jämförande med normaltorkade prover. När hyvlingsbarhet studerades, framkom att det mest 
påfallande skillnaden mellan de två torksätten var att kvistarna reagerade olika. Sprickor i 
gran kvist har alltid varit ett problem och vid forcerad torkning är det tänkbart att det skulle 
kunna förvärras. I liknande studier från Nya Zeeland [2] har urslagsfrekvensen tredubblats vid 
hyvling av HT torkad Radiata Pine. Skillnaden är att det träslaget innehåller mycket stora 
kvistar på upp till 100 mm i diameter. Föreliggande studie syftar t i l l att fastställa om gran
kvistar spricker mer vid HT torkning än med konventionella metoder och om det far några 
följder vid panelhyvling. 

Slaghållfasthet 
Syftet med detta arbete har varit att jämföra slagsegheten eller slaghållfastheten hos hög-
temperaturtorkat granvirke med lågtemperaturtorkat, för att ge svar på frågan om högtempe
raturtorkning ger ett i praktiken svagare virke. Praktiska erfarenheter vid hanteringen av hög-
temperaturtorkat virke är att materialet ger ett sprödare intryck vid exempelvis hyvling. 
Arbetet har utförts vid Luleå tekniska universitet, institutionen i Skellefteå. 

Avgivning av flyktiga ämnen (emissioner) 
1 denna undersökning har emissionerna av flyktiga ämnen (VOC, Volatile Organic Com
pounds) mätts från granvirke som torkats under två skilda torkningsbetingelser. Avsikten är 
inte att värdera utsläpp till yttre miljö, inte heller att värdera inflytandet på arbetsmiljön i såg
verk. Det främsta intresset ligger i de långvariga emissioner på lägre nivå som förekommer 
från ytmaterial i kontakt med inomhusluft. Sågad och/eller hyvlad gran kan i princip användas 
i golv, tak och som väggpanel, även om det inte är vanligt att det används så utan ytbehand
ling. Granvirke är under alla omständligheter ett grundmaterial som kan ha ett inflytande på 
inomhusmiljön, i förädlad och på olika sätt behandlad form eller i kombinationsprodukter. 
Det finns inga som helst skäl att anta att det finns ett negativt inflytande på luftkvalitet och 



hälsa, men de generella kraven från bl.a. byggindustrin på redovisning av miljöegenskaper för 
byggprodukter måste tillgodoses. Det finns därför skäl att undersöka om högtemperaturtork
ning kan förväntas medföra någon förändring av innemiljöegenskapema för gran. 

Sammanfattning 
Kvistsprickor 
Som följd av tidigare utvärderingar av hyvlad granpanel initierades ett projekt för att mera i 
detalj studera sprickor i kvist. Utvärderingen rörde huruvida det är något hinder att torka gran
plank med högtemperatur (HT) för användning till hyvelämnen. Därför jämfördes spricklängd 
i kvist på granpanel som klyvs och hyvlats från hög- respektive lågtemperaturtorkade (LT) 
plank. Undersökningen var från början baserad på en mätteknik med digitalkamera som på ett 
säkert sätt kan mäta defekter så som urslag och sprickor i kvist. Efter ett flertal problem med 
mättekniken förkastades metoden och data insamlades manuellt. Data om kvisten som insam
lades var kvistens storlek, antalet sprickor i kvist och sprickomas längd. Mätningen utfördes 
med ett digitalt skjutmått som var direktkopplat till kalkylprogrammet Excel. Resultatet av 
mätningen är att antalet sprickor / (kvist x mm^) är större i HT 0,030 st/mm^ s = 0,012 , än i 
LT- gruppen 0,022 st/mm" s = 0,081 . Vid statistisk undersökning är det signifikant skillnad 
mellan grupperna med 95% konfidensgrad. 

Slaghållfasthet 
Resultatet av denna undersökning av slaghållfasthet hos LT-torkal och HT-torkat granvirke 
kan sammanfattas enligt följande: 

- spridning i slaghållfasthet är stor 

- skillnaden i slaghållfasthet mellan matchande par är stor trots det väl matchade prov
materialet 
ingen signifikant skillnad på 5 %-nivån i slaghållfasthet förekommer mellan HT-torkat 
och LT-torkat granvirke. Tendensen är dock att HT-torkat virke har något lägre slag
hållfasthet. (Skillnad finns på 23% signifikansnivå) 

- inverkan av materialegenskaper som densitet och årsringsavstånd överskuggar inverkan 
av torkningssätt på slaghållfastheten enligt multivariat dataanalys 

- tjurvedsförekomst ökar andelen sprödbrott hos såväl LT-som HT-torkat virke 
- HT-torkning av virke med större årsringsavstånd ökar förekomsten av sprödbrott 

Avgivning av flyktiga ämnen (emissioner) 
Ingen påtaglig och entydig skillnad i totalavgivning kan utläsas mellan det normaltorkade och 
det högtemperaturtorkade virket. Utgångshypotesen att det virke som utsatts för högre tempe
ratur skulle ha gett ifrån sig mera av siu terpeninnehåll och därför emittera mindre vid prov
ningen har inte bekräftats. Om något, tycks avgivningen vara högre från HT-virket, åtminsto
ne för några av terpenerna, men skillnaderna är inte stora och behöver inte ha mera allmän 
giltighet. Uttaget av provmaterial har gjorts för att få så likvärdiga par av prover som möjligt, 
men syskonbitama kan inte betraktas som identiska, och det är fullt möjligt att motstående 
sidor av en stock har olika innehåll av extraktivämnen. Skillnaderna mellan de olika parallell
proven är i många fall betydligt större än skillnader mellan de två olika uppsättningarna av 



prover. HT-granen kännetecknas av förekomsten av furfural och en något högre emission av 
ättiksyra än LT-granen, som i gengäld emitterar mera hexanal. I alla proverna utgör ett litet 
antal terpenkolvälen den helt dominerande delen av emissionerna. 

Process och provmaterial 
Materialet som använts är gran, dimension 44 x 100 mm. Provplankorna kommer från 
samma stockar men är ej parade vid utvärderingen av sprickor i kvist. Emissions och seghet/ 
sprödhets försöken har par från stock. Vid margsågningen märktes bitarna så att en gick till 
LT-torkning och den andra till HT- torkning. 

Figur 1. Uttag ur centrumblocket av provmaterialet. 

LT-torkningen utfördes i kanaltorkar på Stocka sågverk, Iggesund under 90 timmar med max-
temperatur på 70°C. Slutfuktkvot efter torkning var 14,5% med standardavvikelsen s = 1,2, 
antalet prov n = 10. 

HT-torkningen inleddes med ånguppvärmning varefter ett 20 timmars styrschema inleddes med 
hörvärden torrtemp = 107°C och psykrometerskillnad 30°C (klimatet uppnåddes efter 13,5 tim
mar). Därefter ångkonditionerades virket enligt Relaxmetoden. Slutfuktkvoten blev 16,4% s = 
l ,4n = 40. 

Provmaterialet uppdelades sedan till de separata delprojekten, se figur 2. 

44 X 100 mm 44 x 100 mm 

HT-torkat LT-torkat 

Slaghållfasthet Emissioner 

Figur 2. Provmaterialets uppdelning. 



Kvistsprickor vid hyvling 
Efter provtorkningama förvarades paketen i kallmagasin på sågen. Före hyvling kvalitets-
sorterades provplankoma efter Iggesunds regler som gäller änmen till paneler. De ämnen som 
var lämpliga efter utseendesorteringen hyvlades 2 månader efter torkning på Mohed Trä. Där 
klövs och hyvlades provpaketen under normala produktionsförhållanden. Matningshastighet 
på 25 m / min användes och planken hade en fiiktkvot på ca 16 % vid hyvlingstillfället. 

Figur 3: Provplankornas uppklyvning före hyvling. Panelämnena märktes med splint (1), mitt 
(2) och märg (3). 

Panelens färdiga mått var 11 x 95 mm och märktes enligt fig. 3 med splint, mitt och märg. 
Märkningen underlättade sorteringen av panelämnena för att skilja på framkluvna kvistar och 
de som varit exponerad för torkningsklimatet. 20 st panelbrädor ur grupperna splint, mitt och 
märg valdes ut för mätning. 

Kvisttyper i provmaterialet 
Kvistar i plankor och brädor påverkas alltid av torkningen. Kådflytning, sprickor i kvist, 
kvistresning och urfallna kvistar är några av problem som kopplas t i l l torkning. Eftersom 
kvisten består av ändträ i virkets yta ger detta möjlighet t i l l snabb axiell uttorkning med 
sprickor som följd. Anisotropin förändras i förhållande till normal ved i samband med att 
kvistar alltid innehåller reaktionsved och har högre densitet. Radiell krympning kan uppgå till 
ca 11 % i kvistar, jämfört med stammens axiella längskrympning ca 0,5 % [4]. Sprickor i 
kvist är ett välkänt problem vid torkning av gran och kan förvärras av snabbare torknings-
förlopp som t ex. vid HT. När man studerar olika defekter som är kopplade till kvistar, är 
kvisttypen självklart avgörande för hur den reagerar. På de färdiga panelerna finns det olika 
typer av kvist eftersom en del av dem är framkluvna (se figur 3) . Den kvisttyp som är käns
ligast och mest intressant att studera är kvistarna som finns på den torkade plankans splint-
sida, som då har varit närmast torkningsklimatet. Vid vanlig hyvelproduktion är "godsidan" 
oftast de kluvna ytorna. Detta ger minskat hyvelsläpp och eventuella torksprickor hamnar på 
panelens baksida. Splintbrädornas kvistar kommer då ca 13 mm ner från plankans torkyta. 
Vid en kontroll av hur kvistsprickan ser ut längre ner i plankan visade det sig att sprickan har 
en väldigt bred öppning i ytan och smalnar av 2-3 mm ner. Det gör att sprickor vanligtvis är 
mindre efter hyvling jämfört med kvistsprickan på den torkade plankan. 



Spricklängdsmätning i kvist 
Kvistreaktioner påverkar torkningskvaliteten. För att kunna kvantifiera nivån på kvistsprickor 
måste de mätas med en pålitlig metod. Här beskrivs de metoder som har använts. 

Spricklängdsmätning i kvist med bildbehandling 
I tidigare genomförda projekt gällande kvistens reaktioner vid torkning [1], har mätmetoden 
och detekteringen varit manuell. Eftersom kvistens sprickor och övriga defekter är tidskrä
vande och svåra att mäta manuellt var önskemålet att anpassa en befintlig automatisk mät
metod. Metod skulle vara rationell, noggrann och därigenom också tillåta en ökning av antalet 
mätningar. På LTU i Skellefteå har kamerateknik använts för att detektera kvistar på brädor. 
Detta projekts grundide avseende mätningar var att använda den kunskapen och tekniken för 
att säkerställa mätdatans noggrannhet. Metoden gick ut på att läsa in kvistarna med en digital
kamera för att sedan bearbeta bilden i datamiljö. Eftersom kvistens defekter kan vara allt från 
små sprickor t i l l stora urslag är kameran överlägsen att kvantifiera den trasiga arean i för
hållande till kvistens totala area. 

Ett bildbehandlingsprogram användes till att skapa en mätbar yta av både den hela och den 
trasiga kvistytan. Eftersom kameratekniken ursprungligen använder en gråskala för att proji
cera en bild var ljussättningen en avgörande faktor i mätningen. Kvistamas stora variation i 
utseende gjorde det svårt att framhäva defekterna. Detta i kombination med olika höjdnivåer 
på kvisten medförde att skuggor uppfattades som en spricka. 

Eftersom stor del av utseendemässiga produkter ställer krav på hur torkningsutvecklingen tar 
hänsyn ti l l kvistens påverkan, bör en mätmetod som kan detektera förändringar som kopplas 
till kvist framtas. Även parametrar som styrs av temperaturen som kådflytningsgrad och färg
förändring är intressant. Alla dessa synbara "defekter" är väldigt lämpliga för kamerateknik, 
där stor kunskap redan finns. Eftersom torkningskvalitet fortfarande är mycket subjektivt 
fodras det mera mätbara parametrar. Det är avgörande för att föra utvecklingen vidare inom 
området. Ovan beskriven kamerateknik visade sig inte vara tillämpbar i detta projekt, men kan 
utvecklas för detta ändamål. Manuell mätning utfördes på kvistarna enligt nedan. Data som 
presenteras i rapporten är inte insamlade med kamerateknik. 

Konventionell spricklängdsmätning i k\nst 
Alla kvistar över 10 mm diameter numrerades och uppmättes. De parametrar som ingick i 
mätningen var: 

1. Kvistdiametem (dl+ d2) / 2 
2. Antal sprickor i kvist (st) 
3. Sprickomas längd. (1) 
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Figur 4. Mätning av sprickor i kvist. 

Mätningen utfördes manuellt med digitalt skjutmått som var direktkopplat t i l l kalkylprogram
met Excel. Totalt ingick 262 st kvistar i mätningen från grupp 1, HT/LT splint, fördelade på 
12 st/grupp (se fig. 3). Kvisttypema horn- och bladkvist som finns närmare märgen var rep
resenterade i grupp 2 och 3. Dessa kvistar hade inte form och sprickförekomst som antydde på 
någon skillnad mellan grupperna. 

Resultat 

I nedanstående tabell sammanställs resultaten från kvistspricksmätningen. 

Tabell 1. Resultat från kvist sprickmätning på grupp 1, HT/LT splint. 
Variabel HT-torkning LT-torkning 

Medelspricklängd/spricka (mm) 5,4 5,9 
s = 2 s = 2,3 

Totallängd spricka(mm) 3286 2903 
Antal sprickor/(kvist x mm^) 0,030 0,022 

s = 0,012 s = 0,081 
Antal sprickor/kvist (st) 4,5 3,7 

s= 1,4 s= 1,1 
Medelarea/kvist (mm^) 165,6 188,8 

s = 53,7 s = 73,7 
Total area (mm^) 21856 24916 
Antal sprickor (st) 610 494 
Antal kvistar (st) 131 131 

Enligt tabellen är antalet sprickor/kvist större i HT än i LT. Eftersom den totala kvistrarean 
var större för LT har i tabellen även den anpassningen gjorts. Resultatet av mätningen är att 
antalet sprickor / (kvist x mm ) är större i HT 0,030 st / mm^ s = 0,012 än i LT-gruppen 
0,022 st/mm^s = 0,081 



Undersökning visar att det är en statistisk säkerställd skillnad mellan grupperna med 95% 
konfidensgrad. Noterbart är också att det fanns 116 st fler sprickor i HT gruppen, på samma 
antal kvistar. 

Slutsatser och diskussion 
Resultaten visar att det finns en skillnad när det gäller sprickor / (kvist x mm^), mellan LT 
och HT grupperna. Det finns en skillnad, men det är svårt att få en indikation hur det på
verkar intrycket av den färdiga panelen. För att kunna anpassa torkningsprocessen mot kvist
reaktioner, hade det varit en stor fordel om mer information om olika kvisttypers individuella 
uppbyggnad fanns. När kvistar har stora avvikelser från den normala veden som reaktionsved 
m m, skulle det vara möjligt med framtida råsortering att få en mer likartad kvisttyp i tork-
satsen. Då skulle temperaturer och torkningsschema kunna anpassas på ett bättre sätt mot en 
kund som är känslig for bl a. sprickor i kvist. Eller är det så att den inneboende variationen 
påverkar sprickbildning i kvist mer än torkningstekniken? Att studera kvalitetsutfallet från 
hyvlingen är ett sätt att fa vetskap om torkningens inverkan på produkten. Men det som 
slutgiltigt avgör, är vad användaren tycker om den färdig panelen när den sitter på väggen 
eller i taket. 

Produktionsflödet och antalet stopp, vid t.ex. hyvling, är även en viktig del for vidareforäd-
lingskostnader. Deformerat virke och plank med reaktionsved kan påverka flödet negativt. För 
att lösa delar av den problematiken har HT visat sig vara lämpligt. 

Kvistens reaktioner på temperamrval i torkprocessen verkar vara en avgörande fråga även for 
dagens torkning och inte bara for HT. Fortsatta studier kommer att koncentreras på att skapa 
bättre kunskap om när i torkning "kvalitetsnedsättande" reaktioner uppstår. Då kan evenmella 
förändringar i torkningen genomföras på ett riktigt sätt, for att undvika bl a svår kådflytning 
och sprickor i kvist. Kopplingen mellan torkningen och produkt är nödvändig for att proces
sen skall kunna utvecklas fullt ut. Att framta en fungerande mätmetod for att kvantifiera kvist
skador, är viktigt for fortsatt utveckling av trätorkningsområdet. Då kan rätt justeringar göras i 
processen for att uppnå en ändamålsanpassad torkningskvalitet. 

Övriga iakttagelser vid genomförandet av projektet: 

- De färdiga panelerna i LT gruppen var mer kupade efter lagring, eftersom de inte var 
konditionerade. 

- Efter torrklyvningen av planken visade sig märgbitar i HT gruppen vara mindre defor
mationsbenägna vid inmatningen till hyveln. 

- Något blankare yta på HT panelema. 
- Den färdiga panelens årsringar framhävs mer på HT gruppen. 
- Paneler med reaktionsved i HT- gruppen uppvisar mindre deformationer jämfört med 

liknande bitar i LT-gruppen. 
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Seghet -sprödhet 
Inledning 
Termisk nedbrytning av trä börjar redan vid temperaturer omkring 100°C. En undersökning 
av furusplint exponerat för temperaturer från 20-180°C under olika tider enligt Kollmann/ 
Fengel (5), visar en minskning av holocellulosainnehållet som startar vid 100°C eller t o m 
vid lägre temperaturer om behandlingstiden är lång. 

Halocellulose 
Kiefer2't\\ 

a-Cellulose 

Hemicellulosen 
y-Penlosan 

80 1ÖÖ m 1*3 ISO "Cm 
Behandlungshmperatur 

Halocellulose Kiefer^Sh 

a-Cellulose 

Hemicellulosefi 

Pentosan 

~m 120 «^ 1S0 "Cw 
Behandlungshmperafur 

Halten av holocellulosa, a-cellulosa, hemicellulosa, pentosan och lignin i furusplint vid olika 
temperaturer under 24 resp 48 timmars exponering (Kollmann, Fengel). 

Halten av holocellulosa (totala innehållet av a-cellulosa och hemicellulosa) och a-cellulosa är 
mest påverkad av värmebehandlingen och visar även upp det största tidsberoendet. Halten av 
hemicellulosa minskar vid 100°C men tycks mindre påverkad av exponeringstiden. Ligninet 
uppvisar den största temperaturstabiliteten. 

En annan undersökning (6) av 24 timmars värmebehandling av målet granträ vid temperaturer 
mellan 20 och 200°C, visar hur viktsföriusten startar vid 100°C. 

120 KO 160 180 °C 200 
Temperature 

Viktsförlust hos målet granträ vid värmebehandling vid olika temperaturer under 24 timmars 
exponeringstid (Fengel). 
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Hinterstoissers undersökning (8) av olika torkmetoders inverkan på kolhydratinnehållet i 
granvirke visar att HT-torkning vid temperaturer mellan 105-115°C under 5 dagar, kraftigt 
ökar halten av vattenlösliga kolhydrater. Detta tolkar hon som en temperaurdriven hydrolys av 
hemicellulosa, då dessa extraherade monosaccarider utgör gmndenhetema i hemicellulosan. 

Har då derma termiska nedbrytning av träets beståndsdelar vid HT-torkning någon betydelse 
för träets hållfasthet? Enligt Teischinger (9) påverkas inte böjhållfasthet eller elasticitets-
modul signifikant av torkprocessen hos gran. Brottseghet tycks dock känsligare för föränd
ringar i trä under olika torkmetoder. 

• 

E-modul 
Böjhållfasthet 

Böjhållfasthet och E-modul vid olika torkmetoder (Teischinger). 
GT=pre-freezing F=air drying 
T=Kiln drying HT=High temperature drying 

3 5 0 -

3 2 5 : 

3 0 0 -

2 7 5 -

2 5 0 -
OJ 5 e 2 2 5 -
-> 

2 0 0 : 

1 7 5 -

1 5 0 -
Gl-Wert in Abhängigkert ber Trockentomperatuf 

-40 - 2 0 O 20 40 60 80 100 120 
T ( O) 

Brottseghet vid olika torktemperaturer enligt Tschegg et al (Teischinger). 

Teischinger sammanfattar " Gran bibehåller sin styrka efter HT torkning men det blir sprödare 
och förlorar seghet." Detta stämmer också väl överens med det intryck man får vid hantering 
av HT -torkat virke. Ytoma känns "stickigare" och sprödare jämfört med LT-torkat virke. 

För att beskriva denna "känsla" av ett annorlunda virke gjordes en jämförelse mellan LT-tor
kat och HT-torkat svenskt furuvirke (10) varvid bl a följande egenskaper undersöktes: ythård-
het, skjuvhållfasthet och klyvhållfasthet. Resultatet visar ingen signifikant skillnad i ythårdhet 
men signifikant lägre skjuvhåll fasthet hos HT-torkat virke, samt en tendens ti l l lägre klyvhåli-
fasthet i det HT-torkade virket. 

I detta arbete görs en jämförande studie av slaghållfastheten hos LT- och HT-torkat granvirke. 
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Brottegenskaper 

För att förstå begreppet slaghållfasthet görs inledningsvis en överblick av grundläggande 
begrepp i materials brottegenskaper (11) 

Hur deflnieras seghet och sprödhet? 

Med utgångspunkt från en dragprovkurva (a/e) kan vissa allmänna karakteristiska mekaniska 
egenskaper definieras. 

Last 

Flytgrans 

Brottgrans 

Last 
Styvhet 

Töj ning Tojning 

Efter den inledande elastiska deformationen där töjningen ökar linjärt med ökad belastning, 
följer en viskoelastisk fas där en tilltagande relaxation äger rum. I flytgränsen kan provet inte 
längre ta upp mer spänning. Töjningen ökar nu kraftigt genom flytning och spänningen i 
materialet minskar. Med en polymers seghet avses töjbarheten efter flytgränsen, d v s ett 
materials egenskap att kunna förändra form utan att brista när elasticitetsgränsen överskrids. 

Tre typiska dragprovkurvor för olika termoplaster visas i följande figur: 

Styrenplast 
Amidplast 

Etenplast 

Tojnmg 

Tryck // 

A: styv, stark och spröd 
B: styv, stark och seg 
C: mjuk, svag och seg 

Förlängning 

Spännings-töj ningskurva 
för drag och tryckbelastning 
av träfUr Saarman 1992) 

En dragprovkurva på trä uppvisar ungefär samma utseende som kurva B; ett styvt, starkt och i 
vissa fall segt material. Höjning av temperatur, fuktinnehåll och långsammare belastnings
hastighet ökar tendensen till mjukhet, svaghet och seghet. 
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Hur definieras slaghållfasthet eller slagseghet? 
"Slagseghet är förmodligen den mest önskvärda men minst förstådda egenskapen hos poly-
mera material" (Turley 1967) (11) Anledningen ti l l detta är att slaghållfasthetstester ger data 
som representerar en kombination av materialegenskaper, provgeometri och testanordning. 

Med ett materials slaghållfasthet eller slagseghet menas det arbete som fordras för att i ett slag 
åstadkomma materialbrott. Att åstadkomma brott i ett segt material kräver ofta - men inte 
alltid - mer arbete än i ett sprött material. 

Provmetod - slaghållfasthet 
Det finns olika metoder att bestämma slaghållfastheten hos material. Amerikansk standard för 
provning av trä ASTM Dl43, beskriver ett slagböjprov med upprepade slag till brott; ett s k 
Hatt-Tumer test, samt en utrustning för slaghållfasthetstest med en pendlande hammare som i 
ett slag åstadkommer brott; toughness test. Andra metoder är Amsler, Izod och Charpy; meto
der som används på metall och plastmaterial. I ASTM nämner man svårigheterna med att jäm
föra resultat mellan olika metoder. 

I Sverige används för metalliska material Izod eller Charpyslagprov. Slaghållfasthet hos hård
plast bestäms enligt Svensk standard SS 161351 med Charpy slagprov. Ingen svensk standar
diserad provmetod för slaghållfasthet hos trä finns men Saarman beskriver kort i "Trämate-
riallära" (12) en utrustning för slaghållfasthet som överensstämmer med Charpyutrustning. 

I denna undersökning används en Charpyutrustning. 

Charpyslagprov 
Charpyslagprov utförs i en pendelhejare där pendeln, som från början befinner sig i översta 
läget, lösgörs och far falla mot provkroppen som brister varefter pendeln fortsätter upp förbi 
provkroppen. En visare som följer pendeln staimar i det högsta läget där pendeln slog upp. 
Skillnaden i stigvinkel med och utan provkropp är ett direkt mått på det arbete som åtgick att 
slå av provet. Materialets slaghållfasthet beräknas enligt följande: 

Slaghållfasthet = (kJ/m^) 
b X h 

där 
A är uppmätt arbete vid brottet 
b X h är provets tvärsnittsarea 

När man betraktar brottytor i ett trämaterial ser man att sega brott åstadkommer stora brott
ytor: långfibriga och djupa medan spröda brottytor är tvära och kortfibriga. 
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Utan p r o y s t a v 

Med p r o v s t a v " 

Provstov 

Charpyutrustning för slaghållfasthetstest. 

Faktorer som inverkar på slaghållfastheten hos trä 

Slaghållfasthet hos trä beror liksom övriga mekaniska egenskaper på en rad olika faktorer: 
fuktinnehåll, temperatur, densitet, vedriktning, fiberriktning och träslag. Nedan följer prin
cipiella samband enligt Kollmarm/Coté (13): 

Fiberriktning och vedriktning 
Stort beroende av fiberriktning. Slag vinkelrätt mot fiberriktningen (läs 0°) uppvisar högst 
hållfasthet. Det är tveksamt om det är någon skillnad mellan tangentiell/radiell slagriktning. 
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Slaghållfasthet hos bok. Inverkan av slagriktning (Kollmann/Coté enligt Ghelmeziu) 



Densitet 
Högre densitet ger högre slaghållfasthet 
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Slaghållfasthetens densitetsberoende. (Kollmann/Coté enligt Ghelmeziu) 

Fuktkvot-temperatur 
Tvärtemot övriga hållfasthetsegenskaper ökar slaghållfastheten med ökad fiiktkvot och tempe
ratur. (En färsk kvist är j u som bekant segare men inte styvare, än en torr!) Vid låga tempera
turer tycks dock slaghållfastheten öka kraftigt för lägre ftiktkvoter! 
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no 

Tf 18 
Moisfurt content a 

% -20 

Moisture content 

10 n 
Moisture content a 

0 20 fO 1 SO 
Temperature 

Moisture content 20 % 

\ -20 20 W T Ä 7 
Temperature 

Slaghållfasthetens fukth'ots- och temperaturberoende hos gran, övre figurer och furu, nedre 
figurer (Kollmann/Coté enligt Sulzberger). 
Årsringshredd 

Årsringsbreddens inverkan på slaghållfastheten uppvisar stor spridning. För barrträ är dock 
tydligt hur stora årsringsavstånd ger lägre slaghållfasthet. Detta förklaras av kopplingen ti l l 
densitet - mycket frodvuxet barrträ med stort årsringsavstånd ger ved med låg densitet. Detta 
förhållande är dock inte självklart vid små årsringsavstånd! 
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Slaghållfasthetens beroende av årsringsavstånd. (Kollmann/Coté enligt Ghelmeziu) 
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Uttag av provstavar 
Efter torkning förvarades planken i rumsklimat en tid innan uttag av provstavar gjordes, var
vid en viss uttorkning av virket skedde. Av de provpar som torkats utvaldes par med minsta 
möjliga synlig tjurvedsförekomst. I toppänden av varje plankpar kapades lämpliga längder 
som möjliggjorde uttag av kvistfna provstavar på samma "höjd" i stocken. Totalt 33 provpar 
utvaldes av vilka sedan vissa provstavar särbehandlades p g a tjurvedsförekomst. Efter hyv-
ling av splintvedssidoma klövs ca 16 mm tjocka lameller ut vilka sedan hyvlades på märg
sidan ti l l 12,5 mm tjocklek. Rakt ovanför märgen klövs därefter ur varje planka två 12 mm 
breda längder fram med stående årsringar. Ur dessa längder kapades så kvistfi-ia provstavar 
med längden 210 mm. Bästa möjliga passning i "höjdled" i stocken gjordes mot motsvarande 
provstav ur den planka som torkats med alternativ torkmetod, allt för att få ett så matchat 
provmaterial som möjligt. I de flesta fall fanns nu provstavar representerade i de båda tork
sätten inom samma årsringar, på samma höjd men motstående sida i stocken! Det var dock 
inte möjligt i samtliga par p g a kvist i virket. 

^ Slagriktning 

LT torkat 

HT torkat 
Uttag av provstavar ur stock 

Provningens utförande 

Provstavama placerades i Charpyutrustningen med 70 mm avstånd mellan uppläggen och med 
slagriktning mot splintsidan vinkelrätt mot årsringama. Från varje planka gjordes två upprepa
de försök s.k. replikat. Tvärsnittet nära brottet mättes med skjutmått för beräkning av arbetet 
och därefter vägdes proven och torrviktades för bestämning av fiiktkvot. Torrdensitetsbestäm-
ning gjordes på ett avkap av ca 1/3 av provstavens längd med hjälp av nedsänkning av av-
kapen i kvicksilverbad för volymbestämning. Antalet årsringar räknades på stavens höjd och 
ett medelårsringsavstånd beräknades för varje provstav. 

Vid försöken framgick efterhand att olika brottyper bildades; alltifrån kortfibriga sprödbrott 
då provstaven gick itu, t i l l långfibriga splitterbrott då staven fortfarande hölls ihop. I de senare 
fallen har ju inte hela brottarbetet uppnåtts. Sådana prov ska enligt SS 161351 provning av 
hårdplast, sorteras bort om bestämning av faktisk slaghållfasthet skall göras, men eftersom 
denna undersökning är av jämförande typ mellan två torkmetoder har även dessa prov an
vänts. Istället gjordes en klassindelning av brottyper i 5 tydligt urskiljbara klasser enligt föl
jande: 

Brottyp 1 
Brottyp 2 
Brottyp 3 
Brottyp 4 

staven itu med kortfibrig brottyta 
staven itu med viss långfibrig brottyta 
staven ihop med tunt "gångjäm", övrigt kortfibrig brottyta 
staven ihop med tunt "gångjäm", övrigt långfibrig brottyta 
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Brottyp 5: staven ihop med tunt "gångjärn", övrigt långfibrig brottyta samt långt splitter
brott i ena halvan 

5 

Typiskt utseende i olika brottypsklasser. 

Totalt testades 33 plankpar med 2 provstavar i varje planka, dvs 132 prov. Som nämnts tidi
gare visade det sig att vissa av stavarna trots allt innehöll tjurved eller misstänkt sådan. Då 
dessa i vissa fall avvek kraftigt beslöts att separera dessa från de "normala" stavarna och 
istället bygga ut undersökningen genom att välja ut tydliga tjurvedsstavar och göra en ny 
provserie. Detta gjordes också ur samma försöksmaterial som dock hade torkat vidare inom
hus och sålunda höll något lägre fuktkvot. Plankparen studerades noga och provstavar med 
stående årsringar togs ut denna gång från märgsidan i det återstående virket, i de stråk där 
tjurved noterades. I vissa av paren var tjurved mycket tydlig i ena plankan men mindre tydlig i 
andra plankan. Detta förklaras naturligtvis av placeringen i stocken och hur den har sågats; 
tjurved är ju oftast mest uttalad på en sida. Denna provserie 2 med tjurved utfördes på samma 
sätt som tidigare förutom att även en bedömning av tjurvedsgraden gjordes i följande 3 
klasser: 

Tjurklass 1 
Tjurklass 2 
Tjurklass 3 

Mycket tydlig tjurved i en eller flera årsringar 
Tydlig tjurved i en eller flera årsringar 
Mindre tydlig till tveksam tjurved 
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LT torkat 

HT torkat 

Uttag av provstavar i tjurvedsserien. 

Resultat och statistisk utvärdering 
Resultat från slaghållfasthetsmätningama i serie 1 sammanfattas i tabell 2 för normal ved, och 
tabell 3 för de fatal tjurvedbitar som fanns i denna serie, som medelvärde och standardav
vikelse för samtliga uppmätta variabler. 

Tabell 2. Resultat från serie 1 enbart normal ved. 

Variabel Normal ved Normal ved 
LT torkning HT torkning 
n = 60 n = 60 

Slaghållfasthet (kJ/m2) 52,0 50,6 
s 13,7 s 14,8 

Fuktkvot (%) 11,5 11,0 
s0,9 s0,9 

Torrdensitet (kg/m"*) 442 436 
s40 s42 

Ärsringsavstånd (mm) 1,3 1,4 
sO,5 s0,6 

Brottyp 
1 23,3 20,0 
2 8,3 13,3 
3 31,7 18,3 
4 23,3 31,7 
5 13,3 16,7 

(rel frekvens %) 

Som framgår av tabellerna är spridningen i slaghållfasthet stor inom respektive torkningssätt. 
För normal ved är slaghållfasthetens medelvärde något högre men en statistisk jämförelse 
mellan grupperna, där konfidensintervallet för skillnaderna i medelvärde för parat försöks
material (56 par) beräknats, visar på 5% signifikansnivå ingen skillnad i slaghållfasthet mellan 
torkningssätt. Skillnad finns på 23% signifikansnivå mellan torkningssätt. 
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Tabell 3. Resultat från serie 1 enbart tjurved. 

Variabel Normal ved Normal ved 
LT torkning HT torkning 
n = 6 n = 6 

Slaghållfasthet (kJ/m2) 64,1 27,4 
s 18,7 s8,2 

Fuktkvot (%) 10,9 10,0 
s 1,1 s 1,0 

Torrdensitet (kg/m^) 460 445 
s51 s82 

Ärsringsavstånd (mm) 1,5 1,6 
s0,4 sO,3 

Brottyp 
1 16,7 100 
2 0 0 
3 50,0 0 
4 16,7 0 
5 16,7 0 

(rel frekvens %) 
Tjurvedsklass 

1 16,7 66,7 
2 50,0 33,3 
3 33,3 0 

(rel frekvens %) 

Anmärkningsvärt är dock den stora skillnaden slaghållfasthet i tjurvedsmaterialet, tabell 3. 
Anledningen till att dessa redovisas separat är att om dessa enstaka tjurvedsstavar tas med i 
den statistiska jämförelsen i serie 1, gör detta att skillnad finns mellan torkningssätten på 5% 
signifikansnivå. I stället väcktes intresset att bygga ut försöket med en större tjurvedsserie för 
att undersöka tendensen att tjurvedsförekomst kraftigt sänker slaghållfastheten i HT torkat 
granvirke, medan det motsatta tycks råda i LT torkat virke. Notera även i tabell 3 att samtliga 
provstavar bildar brottyp 1 i det HT-torkade virket. Resultaten från provserie 2 med enbart 
tjurved redovisas i tabell 4. 

Även i provserie 2 är spridningen i slaghållfasthet stor inom respektive torkningssätt. Slag
hållfasthetens medelvärde är något lägre för det LT torkade virket men en statistisk jämförelse 
mellan grupperna, där konfidensintervallet för skillnaderna i medelvärde för parat försöks
material beräknats, visar på 5% signifikansnivå inte heller för tjurved någon skillnad i slag
hållfasthet mellan torkningsätt. 



2 3 

Tabell 4. Resultat från serie 2 enbart tjurved. 

Variabel Tjurved Tjurved 
LT torkning HT torkning 
n = 22 n = 22 

Slaghållfasthet (kJ/m2) 46,7 48,6 
s 16,8 s21,8 

Fuktkvot (%) 7,4 7,2 
s 1,4 s 1,4 

Torrdensitet (kg/m"*) 427 430 
s48 s46 

Arsringsavstånd (mm) 2,1 2,1 
s l , 0 s0,9 

Brottyp 
1 50 54,5 
2 31,8 22,7 
3 13,6 0 
4 4,5 13,6 
5 0 9,1 

(rel frekvens %) 
Tjurvedsklass 

1 22,7 59,1 
2 54,5 13,6 
3 22,7 27,3 

(rel fi-ekvens %) 

Tendensen som framgår av tabell 3, att tjurvedsförekomst kraftigt påverkar slaghållfastheten 
negativt hos HT torkat virke gäller alltså inte. Detta visar med stor tydlighet hur viktigt det är 
att ha stora provserier vid undersökningar av trä, eftersom spridningen oftast är mycket stor. 

Vid en jämförelse av brottypsfrekvensen mellan provserie 1 och 2 framgår att tjurved ökar 
andelen spröda brott dvs brottyp 1 och 2, i både LT och HT torkat virke. 

Frovserie 1 normal ved 

• HT torkat 
• LT torkat 

O 10 20 30 40 

Brottypsfrekvens: serie 1 
50 60 

3 

2 

11 

O 

Provserie 2 tjurved 

10 20 

serie 2 

• HT torkat 
• LT torkat 

30 40 50 60 
relativ frekvens (%) 

Av tabell 2 och 4 framgår att tjurved sänker medelvärdet på slaghållfasthet hos både LT och 
HT torkat virke. Det är dock inte helt korrekt att direkt jämföra tabell 2 och 4 eftersom fukt-
kvotsnivåerna är olika. Istället görs en multivariat analys av samtliga uppmätta variabler för 
att hitta förklaringsmodeller. 
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I följande figurer visas slaghållfastheten som funktion av densitet, årsringsavstånd och brottyp 
för serie 1 och 2. 

S E R I E 1 
Normal ved 

o LT torkat 
• HT torkat 

gQQ Densitet (kg/m3) 
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Slaghållfasthet som funktion av densitet, årsringsavstånd och brottyp i provserie 1. 
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S E R I E 2 
Tjurved 

^ 30 1 

LT torkat 
HT torkat 
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Slaghållfasthet som funktion av densitet, årsringsavstånd och brottyp i provserie 2. 
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Av provserie 1 framgår att slaghållfastheten tycks öka med ökad densitet, men spridningen är 
stor (jämför Ghelmezius data avsnitt 4) I tjurvedsserie 2 med betydligt färre prov ses inget 
samband. Årsringsavståndets inverkan visar i provserie 2 en svag tendens ti l l lägre slaghåll
fasthet vid större årsringsavstånd. Spridningen är dock stor. I provserie 1 tycks för olika 
brottyper, tendensen vara att prov med lägsta slaghållfasthet bildar brottyp 1 och 2 (d v s de 
sprödaste brotten). I provserie 2 med tjurved finns dock provstavar med hög slaghållfasthet 
som bildar brottyp 1 och 2. 

Multivariat dataanalys 
Som framgår av förra avsnittet tycks det i försöksmaterialet i vissa fall finnas tendenser till 
samband mellan slaghållfasthet och uppmätta materialvariabler när man tittar på en variabel i 
taget. 

Multivariat dataanalys innebär att samtliga uppmätta variabler och samverkanseffekter av 
dessa, analyseras för att hitta förklaringsmodeller till önskad respons. 

I utvärderingen av detta försök används SIMCA, ett PC baserat analysprogram. 

PCA och PLS 
När man mäter på något sätt för att skaffa information om en process eller egenskap insamlas 
data. Data kan beskrivas som 

Data = Information + brus 

där informationen är den delmängd av data som är relevant för det som man avser att analy
sera och där bruset kan beskrivas som irrelevant data som slumpmässiga variationer i mät
ningar, mätfel, bedömningsfel, irrelevanta variabler eller icke identifierade variabler. 

Idealfallet vid mätning av en egenskap eller process är att man lyckas identifiera samtliga på
verkande variabler för den studerade egenskapen. Med ett sådant idealt dataset är det möjligt 
att med multivariat dataanalys bygga modeller som med fullständig träffsäkerhet beskriver 
och kan återskapa dina mätdata. 

Vid datainsamling i verkligheten, och i synnerhet vid mätningar på trä, finns dock alltid en 
delmängd brus med i vårt insamlade data. 1 träfallet sägs spridningen i data oftast bero på 
"naturliga variationer hos trä" men sanningen är att vi aldrig helt lyckas identifiera de karak
täristiska egenskaperna. Om vi visste vilka egenskaper hos varje enskild provkropp vi skulle 
mäta och lyckades göra detta felfritt skulle vi ha en fullständig förklaringsgrad hos våra 
modeller. 

Geometriskt sett kan vår insamlade data presenteras som punkter i en multidimensionell rymd 
med alla uppmätta variabler som axlar. Enkelt uttryckt kan man sägas betrakta vår mång-
dimensionella datarymd från olika "fönster" eller betraktelsepositioner, för att hitta karak
täristiska riktningar och grupperingar i vårt data. Detta görs i SIMCA med hjälp av PCA 
(principal component analysis) och PLS (partial least squares projection to latent structures 
model). 
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PCA används i ett första steg för att skaffa sig en överblick av sitt dataset för att hitta gruppe
ringar i sitt data eller s k "uteliggare" som man bör fundera speciellt över. 

Med hjälp av PLS modellering söker man samband mellan beroende y-variabler och ett antal 
oberoende x-variabler. För att testa modellen utförs kors val idering dvs man utesluter obser
vationer ur sitt data, återskapar dessa med hjälp av modellen och jämför resultaten. Modeller
na, linjära vanligtvis eller ickelinjära, baseras på minsta kvadrat anpassning av latenta (dolda) 
variabler som balanserar x och y data. 

Fördelen med PLS jämfört med multipel linjär regressionsanalys är att PLS kan hantera 
många x-variabler som dessutom kan vara colinjära (inte helt oberoende). PLS är även tole
rant mot irrelevant information (brus) samt utnyttjar den del av de dominerande fenomenen i 
X som är relevant för den beroende y-variabeln. 

Med multivariat analys och modellering extraheras information ur insamlade dataset. Träff
säkerheten hos modellerna anges som R^x, R^y och Q .̂ I idealfallet utan brus och med samt
liga uppmätta relevanta variabler antar dessa värdet 1. 

Idealfallet: 
inga mätfel 
korrekt valda variabler 

R X = 0.70 

Ry = 0.53 

Q - = 0.48 

Verkligheten: 
mätfel 
ej samtliga variabler 

R V och R^x anger hur stor del av y:s respektive x:s totala variation som förklaras av mo
dellen. Eftersom variationer i y och x alltid består av både väsenlig information och oväsent
ligt brus strävar man inte efter att förklara variationerna i x och y till 100%. I stället försöker 
man förklara informationen och strunta i bruset. Problemet är att avgöra vad som är brus. Ett 
sätt att hantera detta är att med hjälp av korsval idering beräkna som är ett mått på model
lens prediktionsförmåga. Modellmässigt är det möjligt att beskriva variationen i x och y så att 
R y och R^x =1 även om x och y är oberoende, rena slumptal och på så sätt erhålla en modell. 
Att denna dock är värdelös avslöjas av ett värde på nära 0. 

Trots låga förklaringsgrader är det meningsfullt att redovisa modeller tack vare PLS analysens 
förmåga att modellera framgallrad information och strunta i bruset. Iaktta dock R^y och : 
skillnaden bör vara så liten som möjligt! 

För fördjupning i området rekommenderas Martens/Nass: Multivariate calibration (14). 

Resultat av multivariat dataanalys - modeller 
I analysen har samtliga försöksdata i provserie 1 och 2 utvärderats. Modeller har beräknats 
för: 
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enbart normal ved 
enbart tjurved 
hela försöksmaterialet 

1 följande tabell redovisas R^x, och för erhållna modeller över slaghållfasthet som 
beroende y-variabel samt för slaghållfasthet + brottyp som beroende y-variabel. Med enkel 
modell avses linjär modell och med expanderad modell avses icke-linjär modell. 

SLAGHÅLL
FASTHET 
Enkel modell 

SLAGHÅLL
FASTHET 
Expand, modell 

SLAGHÅLLF + 
BROTTYP 
Enkel modell 

SLAGHÅLLF + 
BROTTYP 
Expand, modell 

NORMAL VED 
R^x 0.36 - - 0.21 
R^y 0,41 - - 0,11 

0,34 - - 0,08 

TJURVED LOG(SLAG) 
R^x - 0,15 0,32 0,17 
R^y - 0,30 0,14 0,18 

- 0,13 0,07 0,04 

HELA 
MTRLET 

R^x 0,31 0,19 - -
R^y 0,25 0,22 - -

0,22 0,16 - -

Det är slående att så pass låga förklaringsgrader erhålls trots att ett mera matchat provmaterial 
är svårt att åstadkomma i praktiken! Tabellen visar att de starkaste modellerna är de enkla 
modellerna av slaghållfasthet hos normal ved samt för hela materialet. Dessa modeller redo
visas följande i detalj medan enbart tendenser kommenteras hos övriga modeller. VIP 
(variable importance in the projection) uttrycker varje x-variabels inflytande på y-variabeln; 
ju högre värde ju större inflytande. 

NORMAL VED: 
VARIABEL VIP KOEFFICIENTER 

- Konstant -44,26 
Densitet (kg/m3) 1,90 0,19 
Arsringsavstånd 
(mm) 

0,47 -3,41 

Fuktkvot (%) 0,38 1,66 
HT(1 eller 0) 0,14 -1,08 



Exempelvis ger modellen följande slaghållfasthet S för följande indata: 
Densitet 480 kg/m3, årsringsavstånd 3,5mm, fuktkvot 8%, HT-torkat: 

S = - 44,26 + 0,19 X 480 - 3,41 x 3,5 + 1,66 x 8 -1,08 x 1 = 47,2 kJ/m^ 
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HELA MATERIALET: 
VARIABEL VIP KOEFFICIENTER 

- Konstant 1,84 
Densitet (kg/m3) 2,18 0,12 
Ärsringsavstånd 
(mm) 

1,24 -3,94 

Fuktkvot (%) 0,47 0,54 
Tjurved (1 eller 0) 0,46 -2,30 
HT(1 eller 0) 0,37 -1,71 
LT(1 eller 0) 0,37 1,71 
Tjurklass (1,2 eller 3) 0,19 -0,45 

Exempelvis ger modellen följande slaghållfasthet S för följande indata: 
Densitet 480 kg/m3, årsringsavstånd 3,5mm, fuktkvot 8%, tjurved, HT torkat och tjurklass 1: 

S= 1,84+ 0,12 x480 - 3,94x 3,5 + 0,54 x 8 -2,3 X 1 - 1,71 x 1-0,45 x 1 =45,5 kJ/m2 

I båda modellerna gäller följande (koefficientens tecken): Slaghållfastheten ökar med densitet 
och fuktkvot samt minskar med ökat årsringsavstånd och HT torkning. Tjurvedsförekomst 
minskar slaghållfastheten. 

Tendensen hos de övriga modellerna (som inte redovisas) för normal ved och hela materialet 
är detsamma. För enbart tjurved gäller tendensen att slaghållfastheten ökar med densitet, tjur
klass och HT torkning samt minskar med årsringsavstånd. 

För brottyp gäller i samtliga fall tendensen att HT torkning och ökat årsringsavstånd ökar 
brottyp 1 och 2 (dvs de sprödaste brotten) medan ökad densitet och fuktkvot minskar brottyp 
1 och 2. 

Den allra intressantaste informationen är dock att samtliga modeller visar att inverkan av 
torkningssätt på slaghållfasthet överskuggas av andra undersökta materialvariabler! (Storleken 
på VIP i modellerna) 

Slutsatser av den multivariata dataanalysen 
inverkan av materialegenskaper som densitet och årsringsavstånd på slaghållfastheten är 
betydligt större än inverkan av torkningssätt 

- slaghållfastheten påverkas i ringa grad av HT torkning men tendensen är att slaghållfast
heten minskar med HT torkning 

- HT torkning av virke med större årsringsavstånd ökar förekomsten av sprödbrott, brottyp 
1 och 2 
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Avgivning av flyktiga ämnen 
Tio meteriånga plankor med dimensionen 44x100 mm levererades till Trätek i Stockholm i 
november 1996. Dessa bestod av fem par "syskonbitar" som torkats enligt normalt tork
schema respektive högtemperaturbetingelser, vilket beskrivits närmare i tidigare avsnitt. Tre 
av dessa par valdes ut för emissionsprovningarna, och urvalskriteriet var framför allt att 
undvika kådlåpor och stora eller avvikande kvistar som kan ge ett stort och svårförutsägbart 
bidrag till emissionerna. 

Sammanlagt sex provkroppar togs ut ur de utvalda plankorna. Virket höll då en fuktkvot om 
14,1-17,3%. Efter planhyvling sågades ur varje planka ut två halvcirklar med diametern 150 
mm och med avståndet 20-30 cm från vardera änden. Dessa två halvcirklar kantputsades och 
lades samman till en cirkulär provkropp, som lades på en glasskiva med samma diameter. 

Kanterna förseglades med en lufttät aluminiumtejp (Scotch 3M 425) som också höll glas
skivan på plats. 

Proverna betecknades med H T l , HT2 och HT3 respektive L T l , LT2 och LT3. 

Kärnvedsandelen är okänd för dessa prover. Den är svår att fastställa på torkade prover, och 
det är inte heller säkert att den har någon betydelse för emissionerna, som fallet är för furu. 
Däremot dokumenterades kvistförekomst, som utan tvekan kan inverka på emissionernas 
storlek. Endast frisk kvist förekom, med följande medeldiametrar, mätt i mm: L T l 4 (+ 14 i 
ena kantsidan i skarven mellan provhalvorna), LT2 10 + 1.5, LT3 7 + 1 , HTl 3 (+ 12 i skarv), 
HT2 10, HT3 7. 

Före den första provningen och mellan de senare förvarades proverna i kammare (CASC, 
Clean Air Storage Chamber) med ett kontrollerat, mycket lågt flöde av luft (20 °C, 50 % RH) 
som renats från VOC genom en filterbädd av partikelfilter och aktivt kol. 

Provning och analys 
Emissionsprovningen utfördes i Träteks laboratorium i Stockholm i överensstämmelse med 
den ackrediterade metoden ST 601. Här utnyttjas provtagningscellen FLEC (Field and 
Laboratory Emission Cell). Syntetisk luft från cylinder (AGA 5.0) renas ytterligare genom ett 
filter med aktivt kol och befuktas till 50 % RH. 

Vart och ett av de sex materialproverna har provats vid fyra tillfällen: 3, 10 och 28 dagar samt 
3 månader efter framhyvling av den färska provytan. Efter kalibrering av luftflödena togs ett 
blankprov på vardera av de två parallellt använda FLEC-uppställningama. Varje prov place
rades därefter i varsin FLEC, och efter 2-4 timmars spoltid med ett infiödc av 200 ml/min 
drogs dubbla luftprover med ett fiöde av 80 ml/min genom två adsorbentrör, packade med 
Tenax TA 40-60 mesh. Provvolymerna var 2-7,5 liter. De förseglade rören transporterades till 
underleverantören Chemik Lab AB i Norrtälje där de analyserades med ATD-GC/MS (ter-
misk desorption, gaskromatografi med masspektrometrisk detektion). Rådatafilerna från 
masspektrometern har sedan bearbetats och analyserats på Trätek. 

De funna ämnena har idenfifierats genom jämförelse med biblioteksspektra (NIST 1994, ca 
50 000 spektra), och i en del fal! har identiteten ytterligare verifierats med retentionstiden hos 
autentiska referenser. Integrering av topparna har skett manuellt i totaljonkromatogrammen 
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och integralerna har relaterats till den kända mängd (0,1 ni) av toluen som alltid finns med i 
den återkommande externa standarden. Emissionerna av enskilda ämnen anges alltså genom
gående i toluenekvivalenter. De fel som därvid görs kan anses ha liten betydelse i detta sam
manhang, då syftet huvudsakligen är att undersöka eventuella skillnader mellan de två upp
sättningarna prover och göra parvisa mängdmässiga jämförelser av samma ämnen i dessa två. 
Ur de beräknade absolutmängderna (i toluenekvivalenter) räknas vidare enligt ekvationen 
nedan till emissionsfaktorn EF, som är ett mått på emissionen per ytenhet och tidsenhet. 

EF = M F / V A 

där EF är emissionsfaktorn (fxg/m^h) 
M är substansmängd i toluenekvivalenter ([Xg) 
F är flödet genom cellen (m^/h) 
V är provtagningsvolym (m^) 
A är exponerad provarea (m^) 

Resultat 

Resultaten har sammanställts i tabellerna 1 (LT-virket) och 2 (HT-virket). En mera lättöver-
skådlig bild ges av diagrammen 1-6, där emissionerna redovisas uppdelade på ett urval av 
enskilda ämnen. Dessa kan lämpligen jämföras parvis. Diagrammen 1 och 2 visar avkling-
ningen med tiden av de fyra största terpenkolvätena, och för jämförelsens skull har båda 
diagrammen (LT- resp HT-virket) givits samma skala på y-axeln. Diagrammen 3 och 4 visar 
på samma sätt övriga terpener. 

I de följande diagrammen, nr 7-9, ges en direkt jämförelse av HT-virkets och LT-virkets 
emissioner av de viktigare ämnena. Staplarna representerar här medelvärden av de tre 
parallellproven. Det är endast de tidigaste mätpunkterna, dvs. efter 3 dygn, som är inräknade, 
men i stort sett samma relationer kan ses även vid senare tidpunkter. 

Av dessa data framgår att två av HT-proverna (HTl och HT3) emitterar något mera terpener 
totalt än sina normaltorkade "syskon". Samma förhållande gäller för de individuella emissio
nerna av a-pinen, som för samtliga prover är den ojämföriigt största komponenten. Det gäller 
också för bland andra kamfen och terpinolen, men det är inte en entydig tendens för övriga 
terpener. Andelen oxygenerade terpener (a-terpineol) är tämligen lika i LT- och HT-virket. 

Situationen för karboxylsyror och aldehyder ar annorlunda. Ättiksyra är den enda syra som 
detekteras i emissionerna från HT-virket, men i en halt som i de flesta fall är högre än sum
man av ättiksyra, pentansyra och hexansyra i LT-virket. Det ska dock betonas att det rör sig 
om låga halter i absoluta mått. LT-virket avger också fler aldehyder, men de flesta i obetyd
liga mängder. Hexanal är däremot avsevärt större än i HT-proverna, där det för övrigt också 
dyker upp furfural, som är en förväntad nedbrytningsprodukt vid inverkan av högre tempe
ratur. 

Summan av terpener utgör genomgående en dominerande andel av de totala emissionerna, 
90-96 % vid 3 dygnsmätningen (utom LT2 som har 83 %) och 73-95 % efter 3 månader (utom 
LT2 som har 56 %) . 

Inget samband finns mellan kvistförekomst och emissionernas storlek. 
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Tabell 1: SAMMANFATTNING AV ALLA NORMALTORKADE PROVER Emissionsfaktorer i ng/(m^h) 

Ämne CAS LT 1 L T 2 L T 3 
No 3 d l O d 28 d 3 m 3 d l O d 28 d 3 m 3 d l O d 28 d 3 m 

Propanal 123-38-6 0.5 

Penfanal 110-62-3 1,0 0,8 3.0 1.5 0.6 0,5 

Ocimene / Tricyclene 502-99-8/508-32-7 0.5 0.9 

a-Pinene 80-56-8 148,6 90,6 26.9 6,0 86.9 43,4 10.9 2.3 266.9 128,1 71,6 22.9 

Camphene 79-92-5 2.1 1,6 1,1 0,5 3.2 1,6 1,0 
Hexanal 66-25-1 5,4 3,8 2.2 1.2 15.0 9.1 4.3 2.6 5.6 3,1 3.0 2,2 
p-Pinene 127-91-3 24,6 16,1 5.4 1.1 19,4 9,8 3.0 0.6 25.1 12,2 7.7 2,7 

3-Carene 13466-78-9 15.1 9,6 4.0 1.0 8,2 4.7 1.9 0,5 20,1 9,3 7,3 3.1 
Myrcene 123-35-3 1.0 0,6 0,9 2.4 0,9 0.8 
Limonene 1795-16-0 28.7 19.4 10,1 3.1 11,0 6.8 2.9 0,9 53,7 27,3 25,3 9,6 
p-Phellandren 555-10-2 2.4 1.5 0.6 2,7 0.6 2,2 
3-Melhyl-1-butanol 123-51-3 1.2 0.7 1,9 1.1 1.4 
p-Cymene 99-87-6 0.8 0.6 0,6 1.0 0,7 0.5 
Terpinolene 586-62-9 0.8 1,0 1,5 0,8 0,5 
2-{E)-Heptenal? 18829-55-5 0.6 
2-(E)-Octenal? 2548-87-0 0.5 0.5 1.0 0.6 0.5 
Acetic acid 64-19-7 1.0 1,3 1.7 1,2 0.7 
2,8-Decadiyne?/C11H16lerp? 1.0 1,2 
n.i. (Umbellulone?) 0.7 
a-Terpineol 98-55-5 1.9 2,4 0,5 0.6 4,8 2,0 1,8 0.5 
Pentanoic acid 109-52-4 0.5 0.6 0,6 0,5 

Verbenone 80-57-9 1.0 1.3 0,5 0,5 0,5 
Sesquiterpene hydrocarbon? 0.6 0.7 1,2 
Hexanoic acid 142-62-1 1.9 1.4 0,6 1,7 1,3 1.1 0,9 1,0 1,0 

Summa terpenkolväten: 225,6 140,8 47,0 11.2 130,2 65.3 19,9 4.3 378,2 180,9 114,7 38.3 

Summa oxygenerade terpener. 3.7 3,8 0,5 0,6 5.3 2,5 2,3 0.5 

Summa syror (C2-C8): 3.4 2.0 0,6 0,6 3,4 1.3 1.1 0.9 1.7 2.2 1,6 

Summa aldehyder: 6,9 5.1 2.2 1,2 20,1 11.3 4.9 2.6 6,1 3.1 3,5 2,2 

Tabell 2: SAMMANFATTNING AV ALLA HÖGTEMPTORKADE PROVER Emissionsfaktorer i Mg/(m^h) 

Ämne CAS HT 1 HT 2 HT 3 
No 3 d l O d 28 d 3 m 3 d 10 d 28 d 3 m 3 d l O d 28 d 3 m 

Ocimene / Tricyclene 502-99-8/508-32-7 1,0 0,9 2,2 0.9 0,5 
a-Pinene 80-56-8 189,8 80.6 29,3 10.3 73,7 33.9 8,2 3,0 370,6 208,9 123,5 36,9 
Terpene hydrocarbon, n i. 1,3 0.7 0,5 2,4 1.1 0,7 
Camphene 79-92-5 6.1 3,0 0.9 2.6 1.1 10,7 5,8 3.4 1.0 
Hexanal 66-25-1 1,7 1.2 0,6 0,7 2,2 1.4 0,9 1.1 0,7 0,5 
p-Pinene 127-91-3 34,9 14.7 6,3 2,3 6,4 2.6 0,9 10,3 4.2 3.4 1,1 
3-Carene 13466-78-9 38,7 17.8 7,2 2,6 3.9 1.7 0,6 3,7 2,0 1.3 
Myrcene 123-35-3 2,5 1.2 0.6 
1-(4-Methylphenyl)ethanol 536-50-5 0,6 
a-Terpinene 99-86-5 1,3 0.8 1.1 0,7 
Limonene 1795-16-0 64.9 43.5 22,3 8.1 13.9 7.3 2,8 1.3 44.5 31.9 20,2 6,9 
p-Phellandren 555-10-2 5.7 3.0 1,4 0,6 1.5 0.7 1.8 0,9 0,6 
Y-Terpinen 99-85-4 1,9 1.2 0,5 1,2 0.6 0.5 
p-Cymene 99-87-6 1.7 1.1 0,5 0.5 1,4 0,9 0,6 
Terpinolene 586-62-9 9,2 6,9 3,3 1,3 3,1 2,3 0,6 8,6 5.9 4,3 1.3 
Acetic acid 64-19-7 2,2 4.5 1.3 1,1 4.8 3.0 11.1 4.2 7.6 
Furfural (3-Furancarboxaldehyde) 98-01-1 5,6 3.4 1,7 0,8 5.0 2.4 1.3 0,5 5,2 3,1 2.1 0,5 
2-Methyl-3-pentanol 565-67-3 0,6 
Propanoic acid 79-09-4 0.5 0,8 0.5 0,5 
2,8- Decadiyne?/C 11H16terp? 1,8 1.3 0,5 1,1 0,6 
Terp(nen-4-ol 562-74-3 0,5 
a-Terpineol 98-55-5 2,9 2.4 0.7 1,5 0,6 1,9 1.1 0,7 
Terpene alcohol? n i. 0,7 0,6 
Sesquiterpene hydrocarbon? 1,3 1,1 0.5 0.9 1,7 0,8 0,5 

Summa terpenkolväten: 359,2 174.5 72,4 25,2 107,0 49.7 13.2 4,2 458,5 263,9 159,0 47,2 

Summa oxygenerade terpener: 4 ,1 3,0 0,7 1.5 0.6 1,9 1,1 
Summa syror (C2-C8): 2.7 4,5 1.3 1.8 4,8 3,0 11,1 4.7 8,0 
Summa aldehyder: 7.3 4.6 2.3 1,4 7.2 3,9 2,2 1,6 5,9 3,1 2.1 1,1 
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diagram 1 : LT-gran, de fyra största terpenkolvätena 
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diagram 2: HT-gran, de fyra största terpenkolvätena 
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Diagram 3 : LT-gran, övriga tcrpener 
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Diagram 4 : HT-gran, övriga terpener 
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Diagram 5: LT-gran, aldehyder och syror 
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Ättiksyra Pentansyra Hexansyra 

Diagram 6: HT-gran, aldehyder och syror 

Furfural 

• HT I-3d 
0HTl- !Od 
HHTl-28d 

• HTI-3m 
• HT2-3d 
• HT2-10d 
HHT2-28d 

• HT2-3m 
• HT3-3d 
I3HT3-i0d 
BHT3-28d 

• HT3-3m 

Hexanal Ättiksyra 
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diagram 7 : LT/HT-gran jämrerelse, de fyra största terpenkolvätena 

alfa-Pinen beta-Pinen 3-Karen Limonen 

diagram 8: l,T/IIT-gran jämförelse, aldehydcr och syror 
pg/m h 

0 I 1 T 

Ocimen / Kamfen Myrcen alfa- beta- gamma- p-Cymen Terpinolen alfa-
Tricyklen Terpinen Fellandren Terpinen Terpineol 
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diagram 9 : LT/HT-gran jSmfSrelse, aldehydcr och syror 

iig/m h 

• I I T 

Pcntanal Hexanal 2-(E)-Oktenal? Furfural Ättiksyra Hexansyra 
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