
9909038 

Pernilla Andreasson, Björn Esping, Lars Johansson 

Skador i virkestorkar 
av betong 

- Byggnader och utrustning, 
råd vid reparation och nybyggnad 

tj Cement och Betong Institutet —^ 1 Korrosionsinstitutet 
Swedish Corrosion Institute 

Trätek 
I N S T I T U T E T F O R T R A T E K N I S K F O R S K N I N G 



Pernilla Andreasson, Björn Esping, Lars Johansson 

SKADOR I VIRKESTORKAR AV BETONG 

Trätek, Rapport P 9909038 

ISSN 1102- 1071 
ISRN TRÄTEK - R - - 99/038- - SE 

Nyckelord 

concrete quality 
corrosion 
kilns 
resistance 
temperature 

Stockholm september 1999 



Rapporter från Trätek — Institutet för träteknisk 
forskning — är kompletta sammanställningar av 
forskningsresultat eller översikter, utvecklingar 
och studier. Publicerade rapporter betecknas med 
I eller P och numreras tillsammans med alla ut
gåvor från Trätek i löpande följd. 

Citat tillätes om källan anges. 

Reports issued by the Swedish Institute for Wood 
Technology Research comprise complete accounts 
for research results, or summaries, surveys and 
studies. Published reports bear the designation I or 
P and are numbered in consecutive order, together 
with all the other publications from the Institute. 

Extracts from the text may be reproduced provided 
the source is acknowledged. 

Trätek — Institutet för träteknisk forskning — be
tjänar de fem industrigrenarna sågverk, trämanu
faktur (snickeri-, trähus-, möbel- och övrig träför-
ädlande industri), träfiberskivor, spånskivor och ply
wood. Ett avtal om forskning och utveckling mellan 
industrin och Nutek utgör grunden för verksamiieten 
som utförs med egna, samverkande och externa re
surser. Trätek har forskningsenheter i Stockholm, 
Jönköping och Skellefteå. 

The Swedish Institute for Wood Technology Re
search serves the five branches of the industry: 
sawmills, manufacturing (joinery, wooden hous
es, furniture and other woodworking plants), fibre 
board, particle board and plywood. A research 
and development agreement between the industry and 
the Swedish National Board for Industrial and 
Technical Development forms the basis for the 
Institute's activities. The Institute utilises its own 
resources as well as those of its collaborators and 
other outside bodies. Our research units are located 
in Stockholm, Jönköping and Skellefteå. 



Förord 

Torkningen av virke är kanske den mest kritiska operationen i ett sågverk; kvalitetsmässigt, 
kostnadsmässigt och kapacitetsmässigt. Själva torkhuset är därför en ytterst angelägen del i ett 
sågverks anläggningar och produktionsutrustning. Merparten av dessa torkhus är idag byggda 
i betong. 

Den miljö - det klimat - som uppstår i torkhuset under torkningsoperationen är ingen sinekur 
varken för betongen eller för maskin- och elutrustningen. Som en följd av detta, i kombination 
med ökade torktemperaturer, är många av landets virkestorkar behäftade med grava skador 
såväl i betongkonstruktioner som på maskin- och elutrustning. 

Skadomas omfattning, och kostnaderna i samband med reparationer, resulterade i ett om
fattande forsknings- och utvecklingsprojekt. Här har skadebilden och orsakssambanden kart
lagts och rekommendationer utformats för reparation av skadade torkhus och för konstruktion 
och byggande av nya torkanläggningar i betong. 

Projektet har varit unikt så till vida att alla de typer av företag som är berörda har varit engage
rade, både med pengar och med arbetsinsatser. Enskilda sågverk och branschen via Träforsk, 
torktillverkare, betongleverantörer, ytbehandlare och flera andra har deltagit. Arbetet har haft 
NUTEK som medfmansiär. Projektet har även varit speciellt genom att personal från Trätek, 
Cement och Betong Institutet samt Korrosionsinstitutet samarbetat i projektet och presenterar 
här en samlad rapport. 

Rapporten har delats upp i distinkta kapitel beroende på att de i viss mån vänder sig t i l l olika 
läsarkategorier. Sist i rapporten finns en bildbilaga. Denna placering leder naturligtvis till viss 
bläddring för läsaren men lösningen är vald av trycktekniska, läs ekonomiska, skäl. 

Författarna 
Stockholm hösten 1999 
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1. Orientering 
I denna rapport förekommer vissa betongtekniska facktermer. I syfte att begränsa rapportens 
volym har det inte varit möjligt att ingående förklara alla dessa facktermer. För förklaring 
hänvisas t i l l Betonghandbok Material. En kort förklaring av vissa termer ges i avsnitt 7. 

Med anledning av skadeproblem i en stor andel av landets virkestorkar har ett FoU-projekt 
genomförts. Målsättningen har varit att fa fram åtgärder för klimatskadade virkestorkar, åt
gärder för uppgradering av virkestorkar för temperatur under 95° C och att ta fram en krav
specifikation för klimattåliga nya virkestorkar. 

Projektet vars titel är: "Torkhus: Åtgärder på gamla och krav på nya" består av fem del
projekt: 

1. Insamling av befintlig kunskap. 
2. Skade- och behovsinventering av industrins torkar. 
3. Skador på byggnader. 
4. Skador på maskinutrustning. 
5. Förslag t i l l åtgärder, upprättande av kravspecifikation och resultatförmedling. 

Föreliggande rapport redovisar resultat från delprojekt 3. "Skador på byggnader". 

Syftet med delprojekt 3 har varit att analysera skadeorsaker och samband mellan miljöpå
verkan (temperatur, temperamrväxlingar, fiikt, ämnen i luften, pH etc), betongkvalitet (vatten-
cementtal, ballasttyp, porositet etc) och byggnadssätt (platsbyggt, prefab, fogar, armering, 
täckskikt, tätskikt, ytbehandling etc). 

2 Förstudie 
I delprojekt 1 gjordes en litteraturstudie kring skador i virkestorkar, se bilaga. Från Finland, 
USA och Sverige rapporterades om skador. Uppfattningarna var relativt samstämmiga och 
uppemot hälften av alla torkhus uppskattades ha skador. 

De typer av skador som rapporterades var huvudsakligen: 

- flagnande skyddsbeläggningar; från USA uppges att ytskiktet förnyas i genomsnitt ungefär 
vart 3:e å 4:e år, beroende på torktyp och ytmaterial. Svenska torkägare uppgav liknande 
siffror 

- vittringsskador på oskyddade betongytor 
- armeringskorrosion i väggar och valv 
- sprickor i väggar och valv 
- otäta fogar mellan betongelement på grund av lossnande fogmassor 
- ftiktgenomträngning i väggar och valv på grund av sprickor, otäta fogar och genomföringar 
medförande att värmeisolering blir ftiktig samt mögel- och rötskador på vindar. 



Några direkta undersökningar av de skademekanismer som orsakar problemen och hur an
greppshastigheten sammanhänger med betongsammansättning och -kvahtet påträffades inte 
vid Htteraturgenomgången. 

I den "allmänna" litteraturen rörande betongs beständighet och från undersökningar av betong 
i miljöer som påminner om den i virkestorkar, det vill säga fuktigt, varmt och surt klimat finns 
dock uppgifter som torde ha viss relevans för virkestorkar. På basis av dessa kan följande tän
kas orsaka problem i virkestorkar: 

- urlakning, surt angrepp 
- cementballastreaktioner 
- frostangrepp 
- armeringskorrosion 
- sprickbildning 
- otäta fogar. 

Dessa mekanismer beskrivs närmare i avsnitt 6 "Resultat". 

3 Enkät 
I delprojekt 2 (kapitel E) gjordes en enkät angående bland annat skador på torkhus. Enkät
svaren som omfattar totalt ca 741 torkhus i betong (och 119 i metall) bekräftade i stort sett 
den bild av skadeläget som litteraturstudien, delprojekt 1 gav (se bilagan). Vissa detaljer i 
enkätsvaren belyses närmare i anslutning till beskrivning av de olika skadetyperna i före
liggande rapport. 

4 Metodik 
Den tidigare nämnda litteraturstudien har legat till grund för val av undersökningsmetodik. De 
olika förekommande skademekanismema och motivet för val av undersökningsmetodik fram
går av avsnitt 6 "Resultat". Ett antal torkar har besiktigats okulärt med avseende på skador det 
vill säga sprickor, avskalningar, rostande armering och infästningar, eroderade ytskikt, loss
nande fogmassa, flagande skyddsbeläggningar etc. Förekomst av bom och liknande defekter 
har samtidigt kartlagts. Angreppsdjup i form av mjuka eller eroderade ytskikt har uppskattats. 
Med ledning av observationerna har mätningar av neutraliseringsdjup och täckande betong
skikt gjorts på utvalda ställen. Neutraliseringsdjup har mätts med fenolftaleinlösning, som 
normalt används för mätning av karbonatiseringsdjup. Täckskikt har mätts med elektro
magnetisk täckskiktsmätare och i vissa fall med skjutmått på genom korrosion frilagda eller 
frambilade armeringsstänger. Borrkärnor (j) 50 har uttagits för analys i laboratorium där tunn
slip tillverkats. I tunnslipen har sedan olika skademekanismer identifierats samt vattencement-
tal, karbonatiseringsdjup samt syraupplösningsdjup och -grad fastställts. Vidare har klorid-
innehåll analyserats i utborrade prov samt från borrkax uttagna vid besiktningarna. 

I ett antal olika torktyper undersöktes luftens innehåll av betongaggressiva komponenter 
genom att under pågående torkningsprocess suga ut luft ur respektive tork och kondensera 
denna i en destillationskolonn. Destillatet analyserades sedan i laboratorium. 



5 Val av objekt 
Utifrån svaren i tidigare nämnda enkät utvaldes ett antal torkhus som bedömdes vara av spe
ciellt intresse att granska närmare och ta prover ur. Besök gjordes på 20 sågverk varvid totalt 
64 st torkhus besiktigades. Mätningar av täckskikt och karbonatiseringsdjup gjordes i 34 av 
dessa byggnader och totalt uttogs 51 st borrkämor samt 10 andra provbitar för analys i labo
ratorium. 

6 Resultat 
6.1 Miljö 
Resultat av analys av torkluftens innehåll framgår av TABELL 1. 

TABELL L Analys av kondensat av torkluftens innehåll. 

Tork nr 

1 
I 
2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Aciditet = total mängd fria vätejoner och vätejoner som kan frigöras vid fiillstandig 
dissociation. 

Våttemperaturen har enligt uppgift varit från 38° C i vissa torkar och upp ti l l 60° C i andra. 
Maximala torktemperaturen har varierat från 50° C t i l l 85° C. 

Under torkningens inledningsskede, den så kallade uppvärmningsfasen, är relativa fuktigheten 
inne i torken hög. Ofta används så kallad basning för att värma virket, vilket innebär att luft
fuktigheten ligger mycket nära 100% och vatten kondenserar på betongytoma. Relativa fiik-
tigheten sjunker sedan successivt för att under den längre tiden, själva torkfasen, vara relativt 
låg. Under slutet av torkprocessen höjs relativa fuktigheten till omkring 65 å 75% för att kon
ditionera virket. 

För en närmare beskrivning av torkprocessen i olika torkar hänvisas t i l l Trätorkning Ib -
Praktisk torkning, B. Esping, Trätek, 1996. 

Typ Plats pH- Aciditet 
värde mmol/1 

Kanaltork Intag 4,2 1,0 
»» Uttag 3,8 1,2 

Kanaltork Intag 4,4 0,5 
i» Intag 4,2 0,6 

Kanaltork Intag 4,4 0,14 
Kanaltork Uttag 3,9 0,12 
Kanaltork Uttag 4,0 0,10 
Kanaltork Intag 4,6 2,1 
Kammartork 3,9 0,7 

55 4,2 0,4 



6.2 Förekommande skadetyper 
Skador som observerats är: 

- olika typer av sprickor 
- syraangripna betongytor 
- lossnande skyddsfårg 
- otäta fogar 
- deformationer och söndersprickning av hela konstruktionsdelar, på grund av cement

ballastreaktioner 
- armeringskorrosion, med täckskiktsavskalningar och nedböjningar av valv 
- skador i form av avspjälkningar troligen orsakade av felaktig eller ovarsam hantering av 

betongelement 
- övrigt: 

olämplig håltagning i valv 
sättningar på grund av dålig grundläggning 
felaktigt utförda lagningar 
frysskadad betong i golv intill och strax utanför portar. 

6.3 Sprickor 
6.3.1 Inledning 

Sprickor kan ha ett flertal orsaker. Flera mekanismer orsakar töjningsrörelser i betongen -
rörelser genererade av betongen själv, expansion av inneslutna material, yttre tvång eller last. 
Betong spricker när den aktuella töjningen överskrider gränstöjningen. 

6.3.2 Temperatur- och krympsprickor 

Temperatursprickor som orsakas vid avsvalning efter betongens hårdnande eller i senare 
skede vid större temperaturväxlingar är vanligt förekommande. De kan vara svåra att skilja 
från krympsprickor som orsakas av den krympning som sker vid uttorkning efter betongens 
hårdnande. 

Det är svårt att förhindra att dessa typer av sprickor uppkommer i en betongkonstruktion. För 
virkestorkar där temperamren kan sjunka kanske mer än 70° C om torken stängs av en tid, är 
risken för genomgående sprickor på grund av detta mycket stor. Genomgående sprickor kan 
uppstå om det finns ett mothåll mot den rörelse som temperaturväxlingama framtvingar. Så
dant mothåll uppstår genom temperaturdifferenser mellan golv eller valv och anslutande 
väggar och mellan ytter- och innerskiva hos väggar. Sprickorna är ofta genomgående och 
orienterade vinkelrätt mot rörelseriktningen. 

Vid en temperaturdifferens mellan konstruktionsdelar enligt ovan av 20° C - vilket brukar an
ses som ett ungefärligt gränsvärde för hur stor mothållen temperatursänkning betong tål utan 
att spricka - blir beräknad sprickbredd ca 0,2 mm vid ett sprickavstånd på 1 m. Observerade 
sprickavstånd i torkar för denna spricktyp är i regel större, vilket medför att sprickorna blir 
grövre. 



FIGUR 1 och 2 visar typiska exempel på dessa spricktyper. Här har valv och portomfattning i 
yttervägg respektive golv och portomfattaing bildat mothåll för innerväggens avsvalning. 
FIGUR 3 från väggens andra sida visar att sprickorna är genomgående. I alla platsgjutna 
torkar där väggarna kunnat granskas ingående, har konstaterats större eller mindre omfattning 
av dessa sprickor, det vil l säga 45°-sprickor vid hörn och sprickor vinkelräta mot längdrikt
ningen på större avstånd från hörn. I prefabtorkar är i regel sprickomfattningen mycket 
mindre, åtminstone på väggamas insida, vilket är naturligt eftersom fogarna här kan ta upp 
rörelserna. I de fall sprickor förekommer är de i regel orienterade vinkelrätt mot elementens 
längdriktning. Sådana sprickor förekommer i vissa fall rikligt på elementens ytterskiva, 
FIGUR 4. Orsaken här är inte klarlagd men en trolig förklaring är att förbindningarna mellan 
elementens inner- och ytterskiva är så styva, att när innerskivan förlängs då temperaturen i 
torken stiger, dras ytterskivan som har utomhustemperatur sönder. 

Genomgående sprickor orsakar problem med läckage medförande nedftiktning av värmeisole
ring och andra olägenheter. Enkäten visade att endast ca 25% av torkhusen anses vara helt 
utan sprickor och en något större andel har "stor omfattning" av sprickor. Ca 4% anger 
"mycket sprickor på alla ytor", vilket antyder även andra orsaker än temperatur- och krymp-
rörelser. Ca 45% uppger "ett fatal sprickor". Med hänsyn t i l l att nästan 60% av svaren avser 
prefabtorkar far andelen torkar med sprickor anses som mycket hög. 

6.3.3 Övriga spricktyper 

Andra typer av sprickor som observerats är sprickor orsakade av korrosion på armering, 
sprickor orsakade av inre svällning på grund av cementballastreaktioner samt sprickor troligen 
orsakade av ovarsam hantering av element. Dessa tre spricktyper beskrivs närmare nedan 
under egna avsnitt. 

6.4 Syraangrepp 
Betong innehåller relativt stor mängd kalk, Ca(0H)2, som kan lösas ut av vatten. Ju mjukare 
vattnet är desto snabbare sker utlösningen. Om kalkutlösningen fortskrider fillräckligt länge, 
bryts även de mera stabila komponenterna av det hårdnade cementet ner. Med ökad surhet hos 
vattnet (lägre pH) ökar angreppshastigheten. Enligt litteraturen ökar inte angreppet med tem
peraturen, så länge vattnet ej är surt. Kombinationen surt angrepp, förhöjd temperatur har inte 
påträffats i litteraturen. Baserat på studier av surt angrepp vid normal temperatur kan miljön i 
torkar klassificeras som "starkt" eller "mycket starkt" aggressiv. Tillsammans med framkom
na uppgifter från praktiken kan man göra bedömningen att skadeangreppet i form av sönder
vittrad betong kan antas bli påtagligt, men inte så stort under en 20-30 års period att det borde 
äventyra konstruktionen, om betongen är av god kvalitet och täckskikten för armeringen är av 
normal tjocklek. Däremot synes koldioxid och frigjorda syror kunna orsaka en neutralisering 
av betongen relativt snabbt, vilket skulle kunna orsaka armeringskorrosion i förtid, även vid 
normal tjocklek på betongtäckskikten, se 6.5 Armeringskorrosion. 

De flesta nu undersökta torkar med exponerad betong, det vill säga omålade eller med skadad 
skyddsfarg uppvisar påverkan av surt angrepp i form av ett mjukt eller borteroderat ytskikt. 
Väggarna är vanligtvis mest angripna närmast portöppningarna och i avtagande grad inåt tor
ken, det vil l säga angreppen är störst på de mest fuktiga väggytorna. 1 vandringstorkar finns 



skadorna i första hand vid intagsdelen. I en del fall begränsar sig angreppet till ett vertikalt 
band närmast porten endast 0,1 å 0,2 m brett, FIGUR 5. Det mjuka eller borteroderade yt
skiktet är i regel relativt tunt, i de flesta fall högst 5 mm och som mest ca 10 mm. Det finns 
också exempel på torkar med intakta ytor eller med mycket små angrepp ända ut mot portöpp
ningen. Angreppen tycks kunna uppstå tidigt. Även torkar som är mindre än 5 år gamla kan 
uppvisa någon eller några mm djupa angrepp. Ett allmänt intryck är att skyddsmålning hindrar 
eller minskar angreppen, men det finns målade torkar som har lika stora angrepp som de 
omålade. 

Också valv och golv har liknande ytangrepp. Även här på de mest fuktutsatta ytorna, det vill 
säga där vatten blir stående och där vatten droppar ner från evakueringen och våtgivamas 
vattenbad, FIGUR 6 och 7. På golven gäller detta i allmänhet ett område intill portama, samt i 
en del fall något längre in i truckspåren. I vissa fall har konstaterats kraftigare erosionsdjup på 
golvet än på väggarna. Frysning och/eller initiellt svaga ytskikt, så kallad laitance, kan då 
antas vara en starkt bidragande skadeorsak. 

Genom tunnslipsanalys utförd på utborrade prover har syraangreppet undersökts mer i detalj. 
Dessa analyser visar att syrapåverkan är betydligt djupare än tjockleken på observerade mjuka 
eller borteroderade ytskiktet, FIGUR 8. Orsaken till detta är att de förhållandevis svaga 
syrorna inte förmår helt lösa upp kalciumsilikathydratema i cementpastan. Betongen behåller 
därför en god del av sin hållfasthet trots en viss syrapåverkan, FIGUR 9 och 10.1 det yttre 
karbonatiserade skiktet blir nedbrytningen effektivare, på grund av att syrorna lätt löser kal-
ciumkarbonatet, FIGUR 11 (beträffande "karbonatisering" 6.5 Armeringskorrosion). Man kan 
också konstatera att "syrafronten" tränger in snabbare än karbonatiseringsfronten, FIGUR 12. 
Som framgår av figuren är de verkliga karbonatiseringsdjupen ganska små, i regel endast 
mellan O och 5 mm och undantagsvis något större, medan "syrafronten" har inträngningsdjup 
mellan O och 45 mm. Med anledning av att syrorna lättare angriper karbonatiserad betong 
kunde man förvänta sig ett samband mellan "verkligt" karbonatiseringsdjup och tjocklek hos 
det mjuka eller eroderade ytskiktet. Något entydigt sådant samband kan inte påvisas, men ett 
visst samband kan sägas råda därigenom att storleksordningarna på dessa skikt överens
stämmer, det vill säga 0-5 mm för de flesta torkar och maximalt uppemot 10 mm. Bristen på 
överensstämmelse värde för värde kan bland annat bero på att det mjuka eller eroderade skik
tets tjocklek inte mätts tillräckligt noggrant, utan endast uppskattats genom att skrapa på 
ytorna med spetsen av en geologhammare. 

Mellan syrafrontens inträngningsdjup och "neutraliseringsdjupet" finns däremot ett ganska 
tydligt samband, FIGUR 13. "Neutraliseringsdjupet" är på platsen uppmätt djup där pH-in-
dikatom fenolftalein byter färg, det vill säga vid pH ca 8,5. Alltså egentligen inte neutralt 
värde, men en markant sänkning från betongens ursprungliga 12,5 å 13. Fenolftaleintestet an
vänds normalt för att bestämma karbonatiseringsdjupet, eftersom karbonatiseringen sänker 
pH-värdet till under 8,5, se 6.5 Armeringskorrosion. 

För att analysera vilken betydelse betongkvaliteten uttryckt som vattencementtal och klimatet 
i torkarna har för angreppshastigheten har de uppgifter som lämnats om torkklimat samman
ställts i FIGUR 14 och 15. Som framgår av figurerna kan torkarna i stort sett delas in i 
följande grupper. 



Grupp 
1 2 3 

Våttemperatur °C 38-40 50-55 58-60 
Max torktemperatur °C 50-55 64-72 80-85 

I några fall ligger våt- och torrtemperaturen i skilda grupper, t i l l exempel våttemperaturen i 
grupp 3 och torrtemperaturen i grupp 2. Miljön har då klassificerats som grupp 2,5. 

FIGUR 16 visar en sammanställning över uppmätta neutraliseringsdjup i fält, ålder och miljö
grupp. Som framgår av figuren finns ingen indikation på att miljön avgör angreppsdjupet. 
Genomsnittlig maximal inträngningshastighet tycks vara ca 1 mm/år oberoende av torktem-
peraturema. FIGUR 16 visar samtliga torkar. Skillnader i vattencementtal skulle därför kunna 
tänkas kamouflera en inverkan av miljön. Av FIGUR 17 framgår dock att även när torkar med 
samma vattencementtal jämförs, finns ingen indikation på att torktemperaturema styrt an
greppshastigheten. Dock saknas torkar i miljögrupp 3 i denna jämförelse. Endast två torkar i 
miljögrupp 3 med kända vattencementtal fmns med i undersökningsmaterialet, och dessa har 
en ålder av endast 3 år. 

Vattencementtalet tycks inte heller påverka angreppshastigheten så länge det är större än 0,5, 
FIGUR 18. Tyvärr finns endast två torkar med uppmätta vattencementtal < 0,5 med i under
sökningsmaterialet, varav den ena är endast 4 år gammal. Det går därför inte att dra några 
säkra slutsatser hur mycket en sänkning av vattencementtal till under 0,5 inverkar på an
greppshastigheten. 

Ur FIGUR 17 och 18 kan också utläsas att det inte finns någon tydlig effekt av skyddsbelägg
ningar (tätskikt). Ur materialet går inte att utläsa eventuella skillnader mellan olika typer av 
skydd på grund av osäkerhet om vilken typ som ursprungligen ftinnits och hur länge, när om-
målning skett osv. 

6.5 Armeringskorrosion 
Betongs naturligt höga pH-värde skyddar armeringen mot korrosion. Om pH-värdet sjunker -
vilket kan ske på grund av karbonatisering eller syraangrepp - kan armeringen börja rosta. Ar
meringen kan också börja rosta vid intakt högt pH-värde om det finns kloridjoner i tillräckligt 
hög koncentration vid armeringen. 

Alla dessa tre mekanismer har konstaterats förekomma i virkestorkar. Karbonatisering är en 
naturlig process som orsakas av den koldioxid som finns i luften. Surt angrepp orsakas av de 
syror som frigörs ur virket under torkningen. Klorid i betongen beror på att man tidigare i 
vissa fall blandade in kalciumklorid i betongmassan, för att accelerera hårdnandet. 

Om armeringen börjar rosta uppstår så småningom rostsprängningar, det vil l säga sprickor i 
betongen och avskalningar av det betongskikt som täcker armeringen. Täckskiktsavskalningar 
kan också ske i form av större sjok som lossnar och faller ner från väggar och tak. Hur snabbt 
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skadorna inträffar efter det att armeringen börjat rosta beror främst på fiiktförhållandena i 
betongen. Ökad ftiktighet och kloridhalt leder till ökad korrosionshastighet. 

Armeringskorrosion förekommer i vissa torkar och då mest på väggar och på valvens under
sidor. Effekterna blir störst för valven, eftersom korrosionen där direkt påverkar styvhet och 
bärförmåga. I flera fall har observerats påtagliga nedböjningar av valv med rostande armering. 
I några fall har man också blivit tvungna att riva valven och gjuta nya på grund av de 
omfattande korrosionsskadoma. 

I enkäten uppgavs att ungefär ca 20% av torkarna hade "ett fåtal" rostande armeringsjäm. Ca 
10% hade "mycket" rostande armering och 3% rostande armering över "stora ytor". Arme
ringskorrosion är alltså enligt enkäten ett påtagligt problem i ca 13% av torkarna. Dessa siffror 
återspeglas på ett ungefär för granskade torkar. Av de 64 torkar som besiktigats har rostande 
armering observerats i 13 st (fler kan ha haft korrosionsskador, eftersom inte alla ytor i alla 
torkar varit möjliga att inspektera). Alla utom en av dessa 13 torkar hade en ålder av mellan 
24 och ca 30 år. Undantaget var en 14 år gammal tork. I de fall korrosionen berodde på pH-
sänkning var de täckande betongskikten genomgående små, från nästan O t i l l 15 mm och 
neutraliseringsfronten var i dessa fall större än täckskikten. I 6 st torkar, varav en var den 14 
år gamla orsakades korrosionen av klorider. Uppmätta kloridhalter låg över det värde som 
anses utgöra "risk för korrosion", men väsentligt lägre än vad som brukar orsaka korrosion vid 
normal utomhusmiljö. I en av torkama där armeringen rostade på en mindre yta vid väggens 
anslutning mot golvet, kunde orsaken inte med säkerhet fastställas. Utseendet på intilliggande 
delar av väggen pekade på att gjutningen utförts dåligt, medförande större porositeter och 
håligheter i täckskiktet, vilket indirekt kan antas ha orsakat korrosionen. 

Baserat på uppmätta täckskikt, FIGUR 19, och beräknad maximal inträngningshastighet för 
neutraliseringsfronten enligt avsnitt 6.3 kan man bedöma att de flesta torkar som är mer än 10 
år, det vil l säga byggda före ca 1988, kommer att få problem med armeringskorrosion i väg
garna före 30 års ålder. De flesta yngre än 10 år bör stå utan skador minst 35 år. Detta skall 
endast ses som en grov uppskattning och gäller väggarna. Täckskikten i valven har inte mätts, 
men kan antas vara mindre än i väggama. 

6.6 Cementballastreaktioner 

I två torkar har indikationer på cementballastreaktioner observerats i form av krackelerings-
mönster på betongytor, söndersprucken betong och påtagliga svällningseffekter hos hela 
element. 

I den ena var rälsupplagen på golvet helt sönderspruckna. Tunnslipsanalys bekräftade att 
cementballastreaktioner var orsaken. Vattencementtalet bestämdes t i l l 0,60. Denna tork hade 
en ålder av endast 3 år. I det andra fallet uppvisade väggytoma karakteristiskt krackelerings-
mönster, FIGUR 20 och svallning av element hade medfört att dubbar mellan element och tak 
hade slitits av, FIGUR 21, och väggpartiet över porten hade förskjutits påtagligt. Tunnslips
analys verifierade även i detta fall pågående cementballastreaktioner, FIGUR 22 och 23. Den 
aktuella torken var en 3 år gammal prefabkonstruktion. Torken uppgavs vara tillverkad i K60, 
med ett vattencementtal av 0,40, men tunnslipsanalysen visade vattencementtal 0,70. Med an
ledning av denna bristande överensstämmelse gjordes ny analys med prov uttaget från helt 
annat ställe i torken. Detta prov visade vet = 0,65. Utöver dessa två torkar där alkalireaktiv 
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ballast givit upphov ti l l påtagliga skador, har "mild" cementballastreaktion konstaterats i 
prover från två andra torkar, men i dessa fall hade reaktionerna inte orsakat några synbara 
skador. De båda senare var två platsgjutna torkar 15 och 5 år gamla och med vattencementtal 
0,65 respekfive 0,60. 

De omfattande skador som uppstått i de först nämnda torkarna har kommit efter mycket kor
tare tid, än vad som normalt brukar vara fallet vid cementballastreaktioner. Orsaken till detta 
är sannolikt den höga temperaturen. Vid provning av misstänkt reaktiv ballast används för
höjd temperatur för att accelerera förloppet och 80° C brukar användas för att åstadkomma 
snabbast möjliga förlopp. 

6.7 Hörnavspjälkningar på betongelement 
I 5 av totalt 14 besiktigade prefabtorkar observerades avspjälkningar på väggelementen vid 
anslutning mot golv, oftast vid elementhöm, FIGUR 24, 25 och 26. 

Spjälkningen har i regel skett i nivå med armeringsnätet och armeringen är därvid starkt 
rostig. Armeringskorrosionen är dock en sekimdär effekt. Spjälkningar förekommer nämligen 
även "utanför" armeringsnivån och i samtliga fall då rostande armering finns har det konsta
terats att neutraliseringsdjupen är mycket mindre än täckskikten och det finns heller inte 
klorider i sådan koncentration att det skulle kunna ha orsakat korrosionen, se TABELL 2. 

TABELL 2. Uppmätta täckskikt, neutralisehngsdjup och kloridhalter vid hömspjälkningar. 

Tork nr Täckskikt Neutraliserings Kloridhalt 
mm djup mm %C17C 

21 18 lå2-^ 0,04 
22 18 1 å2*> 0,21,0,15 
24 30-33 ej mätt"^ 
25 15-18 0,04, 0,03 
29 40-60 0 - ) 0, 0,04 

*̂  Mätt från sprickyta = 7 å 8 mm. Det relativt stora neutraliseringsdjupet, 7 å 8 mm, mätt 
från sprickytan visar att sprickan fimnits länge - denna tork har en ålder av 12 år (insidans 
mindre neutraliseringsdjup 1 å 2 mm, beror på skyddsfärgen). 
Ingen armering i avspjälkningen 

***̂  Neutraliseringsdjup = O förklaras av skyddsfärg 

Sammantaget tyder detta på att dessa spjälksprickor uppstått i samband med tillverkning, 
transport eller montering av elementen. Man kan misstänka att de härrör från samma 
tillverkare eftersom dessa torkar ligger inom en radie av endast ca 3 mil. Mot detta talar dock 
de varierande åldrarna, 8 till 15 år, och att torkarna representerar 3 olika torkleverantörér och 
2 olika sågverksföretag. 
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6.8 Otäta fogar 
Fogtätningar har visat sig vara ett stort problem för prefabtorkama. Fogmassan har i vissa fall 
lossnat redan efter något år, eller ännu tidigare. Av de 14 undersökta prefabtorkama hade 
endast två helt fungerande fogtätningar. Den ena av dessa var nybyggd och ännu ej tagen i 
bmk och den andra var endast 3 år gammal. 

Rent patetiska försök ti l l tätning av fog mellan golv och vägg har förekommit i några fall, 
FIGUR 27. 

Enkätsvaren bekräftar att fogama är ett stort problem. Enligt enkäten är mindre än 20% av 
torkama utan skador på fogarna och ca 45% av torkama har fogats om för i medeltal 1,7 år 
sedan. 

6.9 Övriga skador 
Utöver de tidigare nämnda skadorna, som uppträder med en viss regelbundenhet, finns en del 
udda problem orsakade av olämpliga konstruktionslösningar. 

Formstag i väggar har i vissa fall utförts med den typ av hylsor som ger ett genomgående hål i 
väggen. En sådan typ är självklart olämplig i detta sammanhang, där täthet är ett krav. Man 
har försökt täta hålen på diverse sätt. Utförda tätningar visar sig ej fungera. De åldras snabbt 
och tappar den tätningsförmåga som eventuellt funnits fi-ån början. Vid den typ av formstag 
som efterlämnar små runda, koniska ursparingar i ytan, har i flera fall lagningar av dessa 
ursparingar lossnat. Vid kvarsittande formstag har som regel vanligt kolstål använts, vilket 
leder t i l l korrosion och att mindre "kratrar" uppstår i betongytan. 

Sammanbindningsplåtar i betongelement hade i en besiktigad tork givit korrosionsskador, 
FIGUR 28. Som korrosionsskydd för dessa plåtar, som var av vanligt kolstål, hade man täckt 
dem med en tunn skiva gasbetong och utanpå denna ett tunt lager puts. 

Håltagning i bjälklagselement hade i ett fall gjorts på sådant sätt att stora nedböjningar upp
stått. Ungefär i maxmomentsnitt hade flera stora hål tagits upp på näraliggande element och 
på sådant sätt att en stor andel av dragarmeringen kapats. 

Sättningar medförande sprickbildning noterades i ett fall. Orsaken var enligt uppgift brist-
älling grundläggning. 
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7. Ordförklaringar 

Alkalireaktiv 
Vissa ballastmaterial reagerar med alkaliska komponenter i betong. Reaktionen ger upphov 
till svällande föreningar som kan leda till en inre uppsprickning och nedbrytning av betongen. 

Avskalningar 
Kring rostande armeringen uppstår så kallad rostsprängning beroende på att rostproduktema 
har större volym än det ursprungliga stålet. Denna rostsprängning leder till att det täckande 
betongskiktet över armeringen "skalas av". 

Ballast 

Samlingsnamn för sten, grus och sand som ingår i betong. 

Bom 

Spricka orienterad parallellt med betongytan. Identifieras ofta genom knackning på ytan, 
varvid "bomljud" hörs vid sprickan. 
Borrkax 

Pulver som uppstår vid slagborming i betong. 

Degerhamn std 

Så kallat standardcement (se detta ord) tillverkat i Degerhamn. 

Efter be handl ing 

Omedelbart efter gjutning och viss tid därefter bör betongen skyddas mot uttorkning. Detta 
kan ske genom att vattenbegjuta eller på något sätt täcka betongen. 
Fenolftaleinlösning 
En lösning av fenolftalein i alkohol. Fenolftalein är en så kallad pH-indikator. 
Flygaska 
Finkomigt pulver som erhålls ur rökgasfilter vid kolkraftverk. Har cementliknande egenskaper 
och blandas i vissa fall i betong som ett så kallat tillsatsmaterial. Kan ingå i så kallat biand
cement. 

Formstag 

Stag som håller ihop väggformar under gjutning. 

Karhonatiseringsdjup 

Luftens koldioxid reagerar med beståndsdelar i betongen varvid karbonat bildas. Reaktionen 
som kallas för karbonatisering sker skiktvis från ytan och inåt i betongen som en relativt mar
kerad fi-ont. 
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Katodiskt skydd 
Reparationssystem bestående av en på betongytan applicerad elektrod, vilken via en 
strömkälla ansluts till armeringen. Strömkällan kopplas så att armeringen fungerar som katod, 
vilket medför att armeringskorrosion förhindras. 

Kloridinnehåll 

Betongens innehåll av kloridjoner. Anges oftast i % av cementvikten. 

Kloridutdrivning 
Metod att med hjälp av elektrokemisk process ta bort klorider ur betongen. 
K-värde 
Betong tillverkas i olika standardiserade hållfasthetsklasser. K-värdet anger lägsta tillåtna 
tryckhållfasthet i Mpa. 

Maximal stenstorlek 
Storleken på de största ballastkomen (stenarna) i betongen. 

Ne utral iseringsdjup 
Se "Skador hos virkestorkar" kap 6.4. 

Neutral iseringshastighet 

Den hastighet med vilken neutraliseringsdjupet växer. 

Fallhöjd 

Tjocklek hos det betongskikt som fylls ovanpå ett föregående gjutet och vibrerat lager betong 
vid väggjutning. 
Silika 
Extremt finkomigt pulver som erhålls från rökgasfilter i vissa industrier. Pulvret har 
cementliknande egenskaper och används som tillsatsmaterial i betong. Kan också ingå i så 
kallat biandcement. 

Slagg 
Finkomigt pulver som erhålls genom målning av granulerad masugnsslagg. Pulvret har 
cementliknande egenskaper och används ibland som tillsatsmaterial i betong. Kan också ingå i 
så kallat biandcement. 

Saltfrostbeständighet 
Betongens beständighet mot frysning i salt miljö. Frysning i salt miljö är mycket mera aggres
sivt mot betong än frysning i rent vatten. 

Stighastighet 
Den hastighet varmed betongytan genomsnittligt stiger vid gjutning i väggformar. 
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Syraupplösningsdjup 
Se "Skador hos virkestorkar" kap 6.4. 

Std portlandcement 

Cement med viss kemisk sammansättning och som i övrigt uppfyller vissa specificerade krav. 

TunnsUp 

Ca 2/100 mm tunna skivor av betong, tillverkade med viss speciell slipteknik. Tunnslipen blir 
mer eller mindre genomskinliga och granskas i speciella mikroskop. 
Täckande betongskikt 
Avståndet från armeringen t i l l betongytan. 

Vattencementtal 
Förhållandet mellan inblandad mängd vatten och cement i betongen. Förkortas vet. 



Kapitel B 

Virkestorkar. Rekommendationer för nybyggnad samt 
för reparation och underhåll av befintliga torkhus 
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1 Inledning 
Genom de undersökningar som nu utförts, redovisade i avsnitt A, "Skador hos virkestorkar", 
har vi fatt goda kunskaper om vilka skador som förekommer på torkhusen och vad som orsa
kar dessa skador. Den främsta anledningen ti l l de allvarligare skadoma kan betecknas som 
rena byggfel, begångna både vid projektering och utförande. Genom att undvika sådana 
direkta fel kommer mycket att vara vunnet. Genom att tillämpa föreliggande rekommenda
tioner, som baserats på nuvarande erfarenheter och kunnande, kommer kvaliteten på nypro
ducerade torkhus att starkt förbättras, så att önskemålet om en livslängd på minst 30 år kom
mer att uppfyllas med stor marginal. 

På vissa punkter saknas emellertid för närvarande tillräckliga kunskaper eller tillräckligt lång 
erfarenhet för att minst 30 års helt underhållsfri drift skall kunna garanteras. Detta gäller t i l l 
exempel beständighet hos fogtätningar. Det är säkert inte heller så att de rekommendationer 
som nu tagits fram är optimala. Det kanske finns enklare och billigare lösningar som fungerar 
lika bra eller bättre än de som nu rekommenderas. Med vissa begränsade FoU-insatser be
döms det vara möjligt att besvara dessa frågor. Vilka insatser som avses beskrivs i kapitel 4 
"Behov av FoU". 

När det gäller uppgradering, reparation och underhåll av befintliga torkhus är behovet av FoU 
på sätt och vis större än när det gäller nyproduktion, eftersom det inte finns några undersök
ningar gjorda eller längre tids dokumenterad praktisk erfarenhet av olika reparationsmetoder 
och -material eller underhållsåtgärder för virkestorkar. Här saknas ti l l stor del kunskap och/ 
eller lång tids erfarenhet av hur olika metoder och material fungerar i den mycket speciella 
miljö som råder i virkestorkar. De rekommendationer som kan ges i nuläget måste därför 
bygga på kunskap om reparation och underhåll i andra sammanhang. Dessa skiljer sig från 
virkestorkar främst med avseende på de extrema temperaturerna och temperaturväxlingama i 
virkestorkar. På basis av den skadeinventering som gjorts finns också erfarenhet av vilka åt
gärder som inte verkar fungera eller som givit tveksamt resultat. 

2 Nybyggnad 
2.1 Miljökrav 
Som vid all annan projektering är det viktigt att beställaren definierar den miljöbelastning som 
konstruktionen skall tåla: 

- tid/temperaturkurvor för torkcykler samt temperaturförhållanden vid satsning och drifts
uppehåll, vilka bland annat behövs som underlag för bedömning av sprickrisk 

- d:o avseende luftens fuktinnehåll 
kemisk aggressivitet: 

- mätningar utförda vid skadeinventeringen visade att torkluftens kondensat har ett pH-
värde av 3,9-4,6 och en aciditet av (=total mängd vätejoner och "disponibelt" väte i 
karboxylsyragrupper) av 0,1-2,1 mmol HVl vid nuvarande vanliga driftsförhållanden 
eventuell salming i körvägar vintertid (salt som kan dras in på golv) 
vattning av virket med salt vatten (kustnära torkar) 
hållfasthet mot mekaniska belastningar: (påköming med truckgafflar etc, nötning med 
snökedjor eller dylikt på golv). 



2.2 Förväntad livslängd 
Beställaren bör ange vilken minsta livslängd som krävs, det vill säga ålder innan skador gör 
att reparation eller underhåll måste sättas in. Alternativt anges kravet på livslängd som ålder 
innan någon skada överhuvudtaget uppstår. Från sågverksbranschen har 30 år föreslagits som 
ett rimligt minimikrav. 

2.3 Material 

2.3.1 Betong 

Cement: 
Så vitt känt har hittills std portlandcement använts till betong i torkar. Degerhamn std, så 
kallat anläggningscement, som är ett mera långsamthårdnande cement, kan vara fördelaktigt 
ur sprickförebyggande synpunkt i samband med utförandet, se nedan. 

Tillsatsmaterial: 
Tillsats av slagg, silika eller flygaska kan tänkas vara positivt ur angeppssynpunkt, men det 
finns ingen dokumentation som underlag för rekommendationer. 

Ballast: 
Alkalireaktiva eller på andra sätt kemiskt eller fysikaliskt instabila ballastmaterial bör absolut 
inte fa förekomma i betong ti l l torkar, eftersom miljön i torkar accelererar de skadeprocesser 
som orsakas av dessa material. 

Övriga delmaterial: 

Gällande betongnormer BBK 94 bör tillämpas. 

Betongkvalitet: 
Eftersom miljön i torkarna är sur kommer den att angripa betongytoma oavsett vilken betong
kvalitet som väljs, men j u högre kvaliteten är, desto långsammare sker angreppet. Om emel
lertid armeringens täckande betongskikt (täckskikt) är tillräckligt tjockt kommer syra
angreppet endast att bli en estetisk fråga. Med tiden (längre eller kortare) blir ett några mm 
tjockt skikt vittrat och kan lätt avlägsnas om man skrapar på ytan. Detta leder till att ballasten 
friläggs, men det påverkar inte på något sätt torkens funktion. I undersökta torkar med våta 
och torra temperaturer upp till 60 respektive 85^ C har neutraliseringshastigheten uppmätts t i l l 
maximah ca 1 mm/år (OBS! ytvittringen är mycket långsammare). Dessa torkar har haft 
vattencementtal ända upp ti l l 0,65 (0,70, enstaka värde). Krav på vattencementtal bör därför 
ställas i relation ti l l täckskiktet. För närvarande vet man dock inte i vilken grad vattencement-
talet (vet) sänker neutraliseringshastigheten. Enligt rekommendationer i Betonghandbok 
Material, bör vet vid de pH-värden som är aktuella i torkar vara högst 0,45. Denna rekom
mendation avser sannolikt miljöer med mineralsyror. Tills ett säkrare underlag erhållits bör 
dock denna rekommendation tillämpas. Lägre vet finns för närvarande heller ingen anledning 
att rekommendera för platsgjutna konstruktioner, eftersom sprickproblemet för dessa tenderar 
att bli mera svårlöst ju lägre vattencementtalet är. Mot bakgrund av resultat från skadeinvente
ringen bör denna kvalitet gott och väl ge livslängder på minst 30 år med normala täckskikts-
tjocklekar. 



För golven rekommenderas förutom ovanstående: 

- Kvalitetsklass A enligt HusAMA för erforderlig nötningshållfasthet, det vil l säga K50. 
- Lufttillsats för fi-ostbeständighet klass B3 enligt BBK 94. Om saltning av körytor före

kommer bör frysprovad betong (för saltfi-ostbeständighet) klass B4 enligt BBK 94 
användas. 

2.3.2 Armering och ingjutningsgods 

I något eller några fall uppges epoxibelagd armering ha använts och även rostfii armering har 
diskuterats. Den gjorda skadeinventeringen visar emellertid att det finns ingen som helst an
ledning att använda sådan specialarmering. För ingjutningsdetaljer som sticker ut från 
betongen eller delvis får otillräckliga täckande betongskikt bör rostfritt stål användas. 

2.3.3 Formstag 

Formstag bör ej vara av den typ som lämnar genomgående hål i väggen. Tätning av sådana 
håller inte någon längre tid. Om missprydande "korrosionsblemmor" skall undvikas skall 
formstag utföras av rostfritt stål eller annat korrosionsfi-itt material. Lagningar med bruk av 
formstagsändar tenderar med tiden att lossna och bör undvikas. 

2.3.4 Fogmaterial 

Det finns för närvarande inte underlag för rekommendationer som garanterar att fogmassan 
inte lossnar efter en tid. I brist på säkrare underlag rekommenderas tills vidare följande. Leve
rantören bör kunna påvisa att: 

- fogmaterialet är beständigt i aktuell miljö 
- har erforderlig töjbarhet, elasticitet, hållfasthet och vidhäftning vid aktuellt tempe

raturspann. 

2.3.5 Skyddsbeläggning (tätskikt) 

Inventeringen av befintliga torkar har visat att om nya torkar byggs enligt givna rekommen
dationer behövs ingen skyddsbeläggning. 

2.4 Utförande 
2.4.1 Allmänt 

Beständigheten hos en betongkonstruktion är i högsta grad beroende av utförandet. För att 
uppnå hög livslängd är ett gott utförande lika viktigt som materialvalet, det vill säga vet etc. 
Generellt bör BBK 94 utförandeklass I tillämpas, med tillägg enligt 2.4.2-2.4.7 nedan. 



2.4.2 Sprickbegränsning 

Sprickor kan uppstå dels i samband med byggandet, dels senare under drift på grund av de 
stora temperaturväxlingar som då uppträder. 

Genom olika åtgärder går det att undvika sprickor i samband med byggandet. Riskerna för 
sprickbildning under driftsförhållanden har hittills inte undersökts varför några säkra rekom
mendationer ej kan ges på denna punkt. De flesta åtgärder som kan göras för att förhindra att 
sprickor uppstår vid byggandet, har ingen som helst effekt på den senare sprickrisken. 

Sprickor i samband med byggandet 

Bristen på kunskap kring den senare spricktypen medför emellertid inte att åtgärder mot 
"byggsprickor" inte bör vidtas. För att undvika dessa bör en särskild utredning göras. Det 
finns numera utmärkta beräkningsprogram med vilka erforderliga åtgärder kan bedömas. 

Enligt Svenska Betongföreningen rapport nr 1 utgåva 2 kan följande "tumregler" användas 
om ingen särskild utredning gjorts. Uppfyllandet av dessa regler garanterar dock inte helt 
sprickfrihet. 

1. För att minska risken för ytsprickor bör maximal temperaturskillnad över tvärsnittet inte 
överstiga 20° C. Detta skall beaktas även vid formrivning. För betong med mineraliska t i l l 
satsmaterial kan ytsprickbildning ibland ske vid ännu lägre temperaturskillnader. 

2. För att minska risken tor genomgående sprickor bör särskilda temperaturkrav uppfyllas. 

Vid ogynnsamma klimatförhållanden under byggnadstiden kan det vara svårt att utan extra 
åtgärder uppnå förhållanden som ger sprickfrihet. Sådana åtgärder kan vara: 

användning av större maximal stenstorlek (reducerar cementmängden), 
sänkning av cementhalten, 
användning av cement med lägre eller långsammare värmeutveckling, 
kylning av betongmassan med is eller flytande kväve, 
kylning av betongen med ingjutna kylrör, 
uppvärmning av angränsande konstruktionsdelar, 
senare formrivning, 
värmeisolering av form. 

Vintertid får den nygjutna betongen inte utsättas för minustemperaturer innan dess hållfasthet 
uppnått 5 Mpa. 

BRO 94 Bilaga 9-5 ger också anvisningar för bedömning av sprickrisk under byggnadsskedet. 

Sprickor under drift 

Att förhindra att sprickor uppstår på grund av de temperaturväxlingar som sker under drift är 
en konstruktiv fråga. Som nämnts finns det för närvarande inte underlag för rekommendatio
ner för denna sprickrisk. Risken påverkas naturligtvis också av driftsförhållandena. Genom att 



värma upp torken tillräckligt långsamt vid driftsstart och kyla långsamt vid längre driftsstopp, 
så att inga större temperaturdifferenser uppstår mellan de olika konstruktionsdelama (vägg/ 
golv, vägg/valv osv), skulle genomgående sprickor ej kunna uppstå. Den avkylning som sker 
under den relativt korta tiden under satsning påverkar endast betongens ytskikt och bedöms ej 
ge upphov ti l l genomgående sprickor. 

En annan möjlighet är att armera för sprickfördelning. Armering kan dock inte förhindra att 
betongen spricker, men sprickorna kan fördelas mycket väl, så att istället för ett fatal "grova" 
sprickor uppstår ett flertal mycket fina. Om detta ger tillräcklig täthet med avseende på ång-
transport vet man dock inte. Dessutom krävs för normala väggtjocklekar mycket stora arme-
ringsmängder. Erforderlig armering för sprickbreddsbegränsning kan beräknas enligt BBK 94, 
kapitel 4.5.6. 

Användning av stålfiberbetong istället för "vanlig" armerad betong skulle kunna vara ett al
ternativ. Inte heller för denna vet man emellertid om tillräcklig ångtäthet uppnås. 

En tredje möjlighet att lösa sprickproblemet vore helt enkelt att låta betongen spricka. Sprick
orna har ingen betydelse för beständigheten hos betongkonstruktionen utan påverkar endast 
ångtätheten. Denna lösning kräver att värmeisoleringen tål fuktbelastningen i kombination 
med den höga temperaturen med bibehållen värmeisolerande förmågan. Vidare måste den fukt 
som transporteras genom sprickorna tas omhand och ventileras/dräneras bort. Man kan också 
tänka sig en effektiv fuktspärr mellan värmeisolering och innerskiva. Det borde här vara möj
ligt att utveckla nya tekniska lösningar som fungerar bättre än de nuvarande konstruktionerna, 
vilka i princip är uppbyggda på samma sätt som väggar i bostadshus. 

Prefabkonstruktioner 

För prefabkonstruktionema är sprickproblematiken enklare att hantera än för platsbyggda kon
struktioner. Genom möjligheterna att mycket bättre styra tillverkningen kan "tillverknings
sprickor" undvikas och genom möjligheten att ta upp temperaturrörelser i fogarna kan "drifts
sprickor" undvikas. Dock måste ses till att även elementen kan röra sig utan tvång, till exem
pel måste ytter- och innerskiva kunna röra sig sinsemellan utan att för stort tvång uppträder. 

2.4.3 Täckande betongskikt 

I sprickfördelande syfte bör armeringen ligga så nära ytan som möjligt och ur beständighets
synpunkt så långt ifrån som möjligt. Valt täckskikt blir därför en kompromiss mellan dessa 
båda önskemål. Önskad livslängd bestämmer vilket minsta täckskikt som krävs. På basis av 
resultat från skadeinventeringen kan man uppskatta att livslängden i år räknat blir minst lika 
stor som täckskiktet räknat i mm, även vid måttliga betongkvaliteter, t i l l exempel ger 30 mm 
täckskikt minst 30 års livslängd. Med rekommenderat vct=0,45 och gott utförande blir livs
längden sannolikt avsevärt högre, kanske mycket mer än den dubbla. Det bör observeras att 
täckskiktet i prakfiken alltid varierar. Med hänsyn till normala variationer bör föreskrivet 
täckskikt vara minst 10 mm större än det avsedda för platsgjutna konstruktioner och minst 
5 mm för prefab. 



2.4.4 Gjutning 

Blandningstemperaturen i färsk betong bör inte överstiga 30° C, då högre temperatur kan 
äventyra tätheten. 

Betonghandbok Arbetsutförande ger rekommendationer för pallhöjder, stighastighet, vibre-
ringsinsats etc. Betongen får inte i någon del utsättas för minustemperaturer innan dess håll
fasthet uppnått 5 MPa, annars försämras hållfastheten och framförallt beständigheten. 

2.4.5 Efterbehandling 

En väl utförd efterbehandling är nödvändig för att en god beständighet skall erhållas. För fria 
betongytor, det vil l säga för golv, valv och för väggar som gjuts liggande ("tilt-up") bör 
endast W-metoden enligt BBK 94, kapitel 8.5.2.4 godtas, i övrigt A-metoden (= kvarsittande 
form). 

För fria betongytor bör uttorkningsskydd ordnas omedelbart efter gjutning. Härdning bör 
fortgå t i l l dess 65% av förväntad 28-dygns kubhållfasthet för använt vet uppnåtts, vilken 
normalt är högre än fordrat K-värde. 

2.4.6 Fogar 

Gjutfogar, platsgjutna torkar 

Före gjutning skall fogytan prepareras, det vil l säga den skall rengöras från föroreningar och 
cementhud avlägsnas. För att erhålla en tät fog är det sedan viktigt att den motgjutna betongen 
vibreras omsorgsfullt intill fogytan. Olika typer av ingjuma fogtätningar av organiskt material 
kan inte rekommenderas, eftersom det är tveksamt om de är tillräckligt beständiga under 
aktuella temperaturförhållanden. 

Tätning med fogmassa, prefabtorkar 

Utförandet är A och O för fogamas beständighet. Fogytoma måste vara rena och torra innan 
fogarbetet påbörjas. "Rena" fogytor innebär bland annat att cementhuden bör vara avlägsnad i 
sådan grad att minst 50% av de större ballastkomen (ballastkom > 1,5 mm) är frilagda. Fog
arbetet får inte utföras under otjänlig väderlek. Leverantörens anvisningar måste följas. Som 
"allmänna" krav gäller att 

- risk för nederbörd eller dimma ej far råda 
- underlaget skall ha en temperatur av minst 10° C om ej leverantören anger annorlunda 
- relativa luftfiiktigheten får inte vara högre än att daggpunkten ligger minst 3° C under 

aktuell lufttemperatur. 

För att garantera sådana förhållanden bör ett tätt yttertak ha utförts innan fogningsarbetet 
påbörjas. 



Tätning mellan väggelement och bottenplatta samt tak, prefabtorkar 

Väggelement/bottenplatta 
Bottenplattan bör förses med en fördjupning, något bredare än väggskivan så att ett spår ca 40 
X 40 mm erhålls framför väggskivan. Väggen ställs i fördjupningen och "spåret" gjuts igen. 
"Fogytorna" på såväl bottenplatta som element bör vara väl rengjorda (cementhud borttagen) 
och igjutningen härdas på samma sätt som den övriga konstruktionen. Kvaliteten på fogbruket 
skall vara minst lika hög som för den övriga konstruktionen. 

Vanliga så kallade hålkäl bör ej användas eftersom de tenderar att lossna. 

Väggelement/tak 
Väggelementens övre/inre kant bör utformas så att en "riktig" fog med fogmassa kan utföras. 

2.4.7 Hantering av betongelement 

Vid skadeinventeringen observerades hömavspjälkningear på väggelement. Skadorna bedöm
des vara orsakade av ovarsam eller olämplig hantering. För att undvika sådana skador måste 
elementen hanteras med försiktighet, speciellt efter avformning och far ej ställas på underlag 
som ger risk för spjälkbrott. 

2.4.8 Svetsning av fogplåtar 

Vid svetsning av fogplåtar finns stor risk att svetsspänningar ger upphov till sprickor i an
slutande betong. Detta kan undvikas genom lämplig konstruktiv utformning och ett svets
ningsutförande som begränsar godsets uppvärmning. 

2.5 Kontroll 
BBK kapitel 9 bör tillämpas. Kontrollen indelas här i "grundkontroll" och "tilläggskontroll". 
Grundkontrollen är den generella kontroll av material, produkter och arbetsutförande som 
alltid skall utföras. Utöver grundkontroll skall tilläggskontroll av sådant som är av särskild 
betydelse för funktionen utföras. För virkestorkar kan detta sägas gälla beständigheten. BBK 
94 9.6.3 ger exempel på vad grundkontrollen bör omfatta beträffande kontroll på byggplatsen. 
Grundkontrollen kan dokumenteras i form av en allmän checklista. För tilläggskontrollen 
skall enligt BKR 94 en kontrollplan upprättas. Erfarenhetsmässigt bör även denna göras så 
enkel som möjligt. Det är bättre med ett fatal riktigt utförda kontroller av viktiga detaljer än 
en på papperet stor kontrollplan, där de viktiga punktema kan tendera att "försvinna i 
mängden". 

Några kontrollpunkter som förtjänar speciell uppmärksamhet för virkestorkar är följande: 

täckande betongskikt 
sprickkontroll (betongtemperatur, väder, formar etc) 
efterbehandling (härdning) 
utförande av fogtätningar. 
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3 Reparation och underhåll 
3.1 Allmänna principer 
Oavsett om en befintlig tork är oskadad eller har mindre eller mycket omfattande skador står 
följande möjligheter till buds: 

a) inga åtgärder alls 
b) skadeförebyggande åtgärder, till exempel skyddsbeläggning 
c) reparation av skadade partier 
d) åtgärd c) + b) 

e) rivning, partiell eller hel. 

Vilken av åtgärd a) till e) som är mest lämplig beror på: 

vilken miljöbelastning torken avses utsättas för i framtiden (höjning, sänkning av 
temperaturen basning m m) 
vilken återstående livslängd som krävs 
vilka konsekvenser eventuella skador far med avseende på funktion och säkerhet 
eventuella krav med avseende på utseendet 
vilket alternativ som är ekonomiskt fördelaktigast. 

Det finns inga generella regler för vad som är bäst i en viss situation, utan den lämpligaste 
åtgärden måste avgöras från fall till fall. 

Det kan ti l l exempel vara så att ganska stora skador uppkommit, men att dessa kan accepteras 
med hänsyn ti l l stabilitet och säkerhet. Om dessa inte kommer att uvecklas på ett sådant sätt 
för den tid framöver som torken skall användas att säkerhet eller funktion ifrågasätts behövs 
ingen åtgärd. I ett annat fall kan det istället vara så att en tork är helt skadefri i nuläget, men 
en tillståndsbedömning visar att oacceptabla skador kan beräknas uppkomma inom den fram
tid som torken avses användas. Det kan då vara god ekonomi att göra någon skadeförebyggan
de åtgärd för att hindra skadorna att uppkomma och att därigenom förlänga livslängden. 

För att mest lämpliga åtgärd skall kunna väljas krävs först en tillståndsbedömning, se 3.2. 

För en rationell och ekonomisk hantering av reparation och underhåll måste omsorg läggas på 
följande steg: 

1. Tillståndsbedömning 
(Undersökning av skadeorsak, skadomas omfattning, bedömning av framtida skadeutveck
ling och inverkan på säkerhet och funktion). 

2. Val av åtgärd 
(samråd mellan torkägare, den som gjort tillståndsbedömningen och materialleverantörer, 
entreprenörer). 

3. Upphandling. 
4. Kontroll av utförande och färdigt arbete. 



3.2 Tillståndsbedömning 
Tillståndsbedömningen skall om skador finns ge svar på följande frågor: 

har torkhuset i nuläget erforderlig säkerhet med avseende på stabilitet, bärförmåga 
och funktion i övrigt? 
kommer skadoma om ingenting görs att utvecklas så att krav på säkerhet och 
funktion inte uppfylls? 
vad har orsakat skadoma? Utredning av skadeorsak är oundgänglig för att rätt åtgärd 
skall kunna sättas in. 
hur utbredda är skadoma? 

Som tidigare nämnts ar det ofta god ekonomi att förebygga skador varför torkhus helst bör 
undersökas innan några skador uppkommit. Tillståndsbedömningen skall då ge svar på 
följande frågor: 

finns det risk för att skador uppkommer inom den framtid torken avses användas? 
hur kommer dessa skador att påverka säkerhet och funktion? 
om skadeförebyggande åtgärder bedöms lämpliga, när skall de sättas in för bästa 
ekonomi? 

För att kunna göra dessa bedömningar på ett riktigt sätt, krävs följande av den som gör t i l l -
ståndsbedömningen: 

erforderliga kunskaper 
erfarenhet av tillståndsbedömning av betongkonstruktioner med olika typer av 
skador 
kännedom om de speciella förhållanden som gäller för virkestorkar 
kunskap om olika reparationsmetoder och -material samt underhåll av betongkonstruk
tioner. 

3.3 Val av åtgärd 
3.3.1 Underlag för rekommendationer 

Det finns inga undersökningar gjorda eller längre tids dokumenterad praktisk erfarenhet av 
olika reparationsmetoder och -material eller underhållsåtgärder tor virkestorkar. De rekom
mendationer som kan ges i nuläget måste därför bygga på kunskap om reparation och under
håll i andra sammanhang. Dessa skiljer sig från virkestorkar främst med avseende på de 
extrema temperaturerna och temperaturväxlingarna i virkestorkar. På basis av den skadein
ventering som gjorts finns också erfarenhet av vilka åtgärder som inte verkar fungera eller 
som givit tveksamt resultat. 

Det finns en mycket omfattande litteratur inom området reparation och underhåll av betong
konstruktioner med rekommendationer för åtgärder vid olika typer av skador för "vanliga" 
miljöer. Dessa kan användas som stöd vid val av åtgärd, utarbetande av arbetsbeskrivning, 
kontrollprogram etc. Bland lätt tillgängliga källor kan nämnas: 

Betonghandbok. Reparation. 
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Jacobson & Widmark Förstärkningshandbok. 
- Svensk Standard SS-ENV 1504-9. 
- CBI-rapport4:93. 

Nedan ges några synpunkter på åtgärdande av de olika skadetyper som identifierats vid 
skadei n venteringen. 

3.3.2 Sprickor 

Det kan finnas skäl att försöka täta sprickor som går tvärs igenom väggar och valv, eftersom 
dessa kan leda ti l l fiiktgenomträngning med försämrad värmeisolering, rötskador m m, som 
följd. 

Följande möjligheter finns att täta sprickor: 

injektering 
utanpåliggande tätning. 

En injektering kan visserligen göra sprickorna smalare, men ej helt ångtäta på grund av de 
stora rörelser som uppstår vid temperaturväxlingar. Injektering kan därför ej rekommenderas. 
Endast med utanpåliggande tätning finns möjlighet att göra en rörlig spricka ångtät. En utan
påliggande tätning kan göras genom att ft-äsa upp en fog i sprickan och täta denna med lämp
lig fogmassa, se 2.4.6 Fogar och Betonghandbok Reparation, kap 4.7. Altemativt kan ett utan
påliggande förband göras, se Betonghandbok, kap 4.7.1 det senare fallet ställs stora krav på 
vidhäftning mellan betong och bandage. Samma krav som vid utförandet av fogning bör 
ställas, se 2.4.6 "Tätning med fogmassa, prefabtorkar". 

Ett tredje alternativ är att applicera en ångtät skyddsbeläggning över hela ytan. Denna måste 
kunna överbrygga rörliga sprickor, se 3.3.3. 

3.3.3 Syraangripna vittrande betongytor 

Syraangripna vittrande betongytor behöver inte innebära att någon åtgärd måste göras. Endast 
om neutraliseringsdjupet hotar att ge upphov till armeringskorrosion inom den framtid torken 
avses nyttjas finns det skäl att åtgärda detta. 

För att bedöma behovet av åtgärd måste torkens ålder, neutraliseringsdjup och täckande 
betongskikt vara kända. Syrainträngningshastigheten kan antas vara konstant i tiden, vilket 
torde vara en uppskattning på "säkra sidan". Om det bedöms föreligga ett behov att stoppa 
eller bromsa syraangreppet, krävs någon form av ångtätning, det vill säga en så kallad skydds
beläggning. Olika typer av impregneringar kan därvid uteslutas eftersom sådana inte kan antas 
bli tillräckligt ångtäta. CBI-rapport 4:93, kan ge viss vägledning för val av skyddsbeläggning, 
utförande och kontroll. Speciellt bör uppmärksammas att: 

höga krav bör ställas på förmågan att klara sprickrörelser, eftersom man alltid kan 
räkna med att sprickor förekommer, se CBI-rapport 4:93, kap 4.6 
beständigheten i aktuell miljö bör vara dokumenterad 
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mycket höga krav bör ställas på vidhäftningen, som bör kontrolleras i efterhand. För god 
vidhäftning är rengöring av underlag och utförandet mycket viktiga, se CBI-rapport 4:93. 
"Rent" underlag innebär bland annat att minst 50% av de större ballastkomen (> 1,5 mm) 
skall vara frilagda och att underlagets ythållfasthet är tillräcklig, vilket bör kontrolleras 
innan skyddsbeläggningen appliceras. 

Vissa nya skyddsbeläggningar baserade på epoxi har visat sig fiangera även i torkar med hög 
temperatur- och ftiktbelastning, det vill säga max torrtemperatur 85° C samt basning i början 
och slutet av torkningen. Dessa produkter har hittills ftinnits 5 år. Längre tid kan man därför 
för närvarande ej uttala sig om. 

Om behovet av skyddsbeläggning inte är akut kan man vänta med åtgärder. Sannolikt kommer 
viss provningsverksamhet inom detta område att ske framöver, vilket kommer att ge ett säk
rare underlag för val av produkt. 

3.3.4 Armeringskorrosion 

Vid armeringskorrosion blir val av åtgärd beroende av orsaken till korrosionen, skadomas 
utbredning och förväntad framtida skadeutveckling om inga åtgärder görs. 

Om orsaken är neutralisering av täckskikten, kan skadade ytor lagas med konventionella me
toder. Är utbredningen av skadoma stor, t i l l exempel på ett valv, kan det vara mera eko
nomiskt att riva och gjuta om valvet. Om begränsade ytor lagas, kan det finnas behov av 
skyddsåtgärder för övriga ytor, se föregående avsnitt. 

Om korrosionen orsakats av klorider är situationen mycket svårare. Det finns metoder att 
stoppa korrosionsprocessen även i kloridfallet (kloridutdrivning, katodiskt skydd), men dessa 
är mycket mer komplicerade och dyra än åtgärder för fallet neutralisering. I kloridfallen krävs 
därför en specialutredning från fall till fall vad som är möjliga och lämpliga åtgärder. 

3.3.5 Otäta fogar 

Omfogning bör göras enligt rekommendationer för tätning av nya fogar, se avsnitt 2.4.6. 

Det är särskilt viktigt vid "gamla" fogar att fogytoma rengörs ordentligt från syrarester och 
svaga skikt, för att minska risken att fogmassan lossnar på nytt. 

3.3.6 Cementballastreaktioner 

Vid dessa skadetyper krävs bedömning av expertis på betongens mineralogi. I vissa fall kan 
skadeutvecklingen gå så långsamt att inga skador kommer att uppstå inom den framtid torken 
planeras att användas. 

Om oacceptabla skador bedöms kunna komma att uppstå inom denna tid bör åtgärder vidtas 
för att försöka stoppa skadeutvecklingen. Skadeprocessen är fiiktberoende varför frikmivån i 
betongen måste sänkas till riskfri nivå. Det finns för närvarande ej utprovat vilka metoder som 
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ger tillräcklig effekt, men i princip gäller det att åstadkomma en ångspärr på betongytoma 
inne i torken, se 3.3.3 beträffande ångtäta skyddsbeläggningar. 

3.3.7 Frysskadad golv- och markbetong 

Frysskador på golv- och markbetong utanför portar repareras på bästa sätt genom att ta bort 
den frysskadade betongen och ersätta den med ny frostbeständig betong. Beträffande betong
kvalitet hänvisas t i l l BBK 94. 

3.3.8 Fuktig värmeisolering 

Om värmeisoleringen blivit genomfiiktad bör fasadbeklädnaden om möjligt rivas och isole
ringen bytas ut. Samtidigt måste självfallet orsaken till fuktläckaget åtgärdas det vil l säga 
sprickor och otäta fogar, se 3.3.2 respektive 3.3.5. 

3.4 Utförande 
För ett lyckat resultat vid reparationer och underhållsåtgärder är utförandet mycket viktigt. 
God praxis enligt vedertagna normer bör följas. Detaljerade rekommendationer ges i under 
avsnitt 3.3.1 redovisade källor, samt beträffande vissa detaljer i föreliggande rapport för olika 
skadetyper under respektive avsnitt 3.3. 

3.5 Kontroll 
Betongreparationer är känsligare ur utförandesynpunkt än vanliga betongarbeten. Risken för 
misslyckanden på grund av utförandefel är därför stor och det har i praktiken visat sig att en 
noggrann kontroll är en förutsättning för ett gott resultat. 

För att uppnå en effektiv kontroll bör en kontroUplan upprättas. För mindre arbeten kan denna 
bestå av en enkel checklista som ungefar motsvarar momenten i arbetsbeskrivningen. 

Under avsnitt 3.3 nämnda källor ger detaljerade rekommendationer avseende kontroll. 
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4 Behov av FoU 
4.1 Nuläget 
När det gäller uppgradering, reparation och underhåll av befintliga torkhus är behovet av FoU 
på sätt och vis större än när det gäller nyproduktion. 

4.2 Konstruktiva detaljer 
4.2.1 Sprickor uppkomna under drift 

Det går att undvika att sprickor uppstår vid byggandet med kända metoder. Om sprickor sedan 
uppkommer under drift vet man ej. Om det är så eller att det finns risk för detta, vilket alltså 
först måste utredas, behövs det tas fram tekniska lösningar för att eliminera detta problem. 

4.2.2 Rörliga förbindningar mellan ytter- och innerskiva i prefabelement 

^ör att eliminera tvärgående sprickor i prefabelement krävs att förbindelsearmeringen mellan 
ytter- och innerskiva utformas så att den tillåter rörelser utan för stort motstånd. 

4.2.3 Fuktspärr för värmeisolering 

Med ett tätskikt mellan värmeisolering och innerskiva skulle konstruktionerna bli tolerantare 
mot sprickor och läckage i fogar, vilket skulle förenkla byggande och produktion. Dessutom 
skulle enklare typ av värmeisolering kunna användas. Möjligheten att praktiskt genomföra 
detta och den ekonomiska vinsten i en sådan lösning borde utredas. 

4.2.4 Fukttålig isolering 

Som alternativ till avancerade metoder att undvika sprickor, skulle isoleringen kunna göras 
tillräckligt fukt- och värmetålig, utan att värmeisoleringsförmågan nedsätts. Om detta alterna
tiv är möjligt och i så fall ekonomiskt intressant borde utredas. 

4.2.5 Behov av värmeisolering under bottenplattan 

Hittills har byggnaderna byggts utan värmeisolering under bottenplattan. Det bör utredas om 
en sådan isolering vore gynnsam med hänsyn till sprickproblemen och ur energisynpunkt. 

4.2.6 Utformning av portinfåstningar 

Portinfästningama är utsatta för mycket skador på grund av temperaturväxlingar och påkör-
ningar. Här behövs förbättrade tekniska lösningar. 
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4.3 Material 
4.3.1 Betongkvalitet (vattencementtal) 

Sambandet mellan betongkvalitet (vattencementtal) och syraangreppshastigheten är okänd och 
bör därför undersökas närmare. Vi vet för närvarande inte vad den optimala kvaliteten är och 
inte heller hur mycket en sänkning av vet från ett visst värde ger. Till denna bild hör också 
eventuell användning av så kallad högpresterande betong. 

4.3.2 Tillsatsmaterial 

Tillsats av slagg, eventuellt också flygaska och silika sägs allmänt förbättra syrabeständig
heten. Den eventuella nyttan av sådana tillsatser bör undersökas. 

4.3.3 Syrafasta mineralbaserade ytbeläggningar 

Silikatmaterial som vattenglas uppges kunna ge nära nog syrafasta produkter. Samtidigt är 
sådana material långt mer åldringsbeständiga än polymerer. Möjligheten att utveckla ytskydd 
av sådan typ bör därför undersökas. 

4.4 Provningsmetoder 
4.4.1 Fogningsmaterial 

En provningsmetod för långtidsbeständigheten i aktuell miljö bör tas fram. 

4.4.2 Skyddsbeläggningar 

En provningsmetod för funktion (ångtäthet, spricköverbryggande förmåga, vidhäftning etc) 
under lång tids belastning i aktuell miljö bör tas fram. 

4.5 Nya byggsystem 
4.5.1 Stålfiberbetong 

Tunna stålfiberarmerade innerskivor i ytterväggama kan tänkas vara en lösning på sprick
problemet. Möjlighet och ekonomi borde utredas. 

4.5.2 Lättballastbetong 

Lättballastbetong har goda egenskaper med avseende på värmeisolering och 
sprickbenägenhet. Några torkhus med sandwichelement i lättballastbetong har byggts för ca 5-
6 år sedan. Egenskaper och ekonomi hos torkhus i detta material borde undersökas. 
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4.5.3 Beklädnad med rostfri plåt 

Det finns system ritade som bygger på en kombination av invändig rostfri plåt och bakom
liggande betong som gjuts mot plåten. Detta ger sannolikt en extremt stabil och beständig 
konstruktion. Man kan också tänka sig att applicera en invändig tunnare rostfri plåt på 
betongen, vilket med nya material och moderna svetsmetoder borde vara en billigare lösning. 
Möjligheter, problem, nytta och ekonomi hos dessa system borde utredas. 

4.6 Reparation och underhåll 
4.6.1 Beständighet hos utförda reparationer 

Ett stort antal torkhus har reparerats. Tillståndet hos dessa reparationer borde kartläggas för att 
vinna erfarenhet om hur reparationer håller i verkligheten. 

4.6.2 Metoder för spricktätning 

Många torkhus har besvärande sprickor. Många hittills använda spricktätningsmetoder synes 
vara besvärliga och fungera dåligt, andra sägs fungera bättre, men har inte använts så länge att 
långtidsverkan kan bedömas. Utveckling av fungerande och tillräckligt enkla metoder är an
geläget. 

4.6.3 Metoder att hindra alkalikiselsyrareaktioner 

Flera torkhus med alkalireaktivt ballastmaterial har identifierats. Om inte metoder att stoppa 
eller i tillräcklig grad bromsa processen kan tas fram, finns risk att dessa torkhus måste rivas i 
förtid och det kan röra sig om ett relativt stort antal. 

4.6.4 Torkhus med ingjutna klorider 

Ingjutna klorider som finns i en del torkhus kan leda till svåra korrosionsskador på arme
ringen. Det finns metoder som används på broar, parkeringshus m m för att stoppa denna 
skadeutveckling. Om dessa metoder och material fungerar i miljön i virkestorkar bör under
sökas. 

4.6.5 Ökad livslängd hos befintliga torkhus 

I många torkhus ligger armeringen så nära ytan att neutraliseringsdjupet inom relativt nära 
framtid kommer att nå armeringen med armeringskorrosion som följd. Det finns metoder som 
kan stoppa också sådana processer och som används i normala utomhusmiljöer. Om dessa 
eller om andra tänkbara produkter fungerar i virkestorkar bör undersökas. 
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4.7 Rekommendationer, information 
4.7.1 Behov 

Att de flesta skador i befintliga torkhus orsakats av rena byggfel, visar att det finns ett behov 
av information om hur torkar bör byggas. Med anledning av de många konstaterade skadorna, 
av vilka många är svåra att reparera, finns också ett behov av information om bedömning av 
skador och hur de bör åtgärdas. 

4.7.2 Nyproduktion 

Föreliggande rekommendationer får ses som preliminära. När ny kunskap vunnits bör de upp
dateras. 

4.7.3 Uppgradering, reparation och underhåll 

Föreliggande rekommendationer får i ännu högre grad betraktas som preliminära än de som 
gäller nybyggnad. Sedan ny kunskap erhållits och erfarenheter sammanställts får nya rekom
mendationer tas fram. 

4.7.4 Tillståndsbedömning 

Inom detta område finns redan tillräcklig kunskap. Någon form av rekommendationer bör tas 
fram. Det är av största vikt att skadeorsak och tillstånd bedöms rätt. Annars är risken stor för 
felaktiga eller onödiga åtgärder eller rätt åtgärder men vid fel tillfälle. 
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1. Bakgrund 
Problemen med korrosion på metalliska material i virkestorkar har på senare tid ökat. Ökade 
krav på produktion och effektivisering har gjort att både temperaturen och luftfuktigheten har 
stigit. Det är känt att båda dessa faktorer ökar risken för korrosion på såväl betong och arme-
ringsjäm som på andra metalliska material. Problem med korrosion i virkestorkar har därför 
på senare tid aktualiserats. 

Korrosionsinstitutet har deltagit i Trätek AB:s forskningsprojekt "Torkhus: Åtgärder på gamla 
och krav på nya". Syftet med Korrosionsinstitutets deltagande har varit att utreda vilka metal
liska komponenter som svarar för den större delen av korrosionsproblemen. 

Arbetet har för Korrosionsinstitutets del omfattats av fem sågverksbesök, litteraturstudier, 
laborativa undersökningar, kontakter med tillverkare samt sammanställning av vissa delar av 
de enkätsvar som inkommit. 

2. Litteraturstudie 
Litteraturen visar att sprängskador på betong ti l l följd av korrosion på armeringsjäm står för 
en stor del av korrosionsproblemen i virkestorkar. Problemen uppstår när pH-värdet i 
betongen sänks och järnet förlorar sin passivitet. En mycket kostsam del är också korrosionen 
på metalliska material i komponenter, så som batterier, värmeväxlare, fläktar, fasader och 
portar. 

2.1 Varför korroderar virkestorkar? 
En enkel grundregel är att graden av korrosion ökar med mängden föroreningar i vattnet, sur-
hetsgraden och temperaturen. Med detta i minnet är det enkelt att förstå att korrosionen på 
senare tid har ökat i virkestorkama: både temperaturen och luftfuktigheten har stigit i och med 
ökad användning av basning. Ökad temperatur och fuktighet leder i sin tur till ökad nedbryt
ningen av veden ti l l sura komponenter. 

2.1.1 Betydeisen av lämplig design 

Little och Moshler på University of Tennessee (1), som har studerat korrosionen i virkes
torkar, påpekar att graden av korrosion dessutom beror på virkestorkens design. Genom kun
skapen om att många material som används i virkestorkama har sämre korrosionsegenskaper i 
vätskor än i atmosfär, kan man undvika stor del av problemen genom rätt design. Til l exempel 
kan man tjäna mycket på att undvika att ånga kondenserar ut på, eller rinner ned för, ytor som 
är känsliga för våtkorrosion. Speciellt viktigt är det att undvika fukt i spalter på material 
känsliga för spaltkorrosion, så som aluminium, skriver Little och Moshler. 

I ett annat arbete (2) ges flera praktiska exempel på hur kondensation kan undvikas: 
Säkerställa att porttätningar tätar effektivt så att kylan utifrån hindras att tränga in. 
Försöka hålla temperaturen jämn inne i torken. 
Låta fläktarna gå, utan att värmen är på, när en torksats byts mot en annan. 
Förvärma den luft som tillförs torken. 



2.1.3 Vedråvaran 

James C. Ward (3) har gjort en intressant sammanställning över skillnader i korrosivitet 
mellan olika vedslag, och visar att korrosionen i virkestorkama kraftigt beror av vedråvaran. 
Ett exempel på mycket korrosiv ved är bakterieangripen ek. Den viktigaste korrosionsfaktom 
är pH och därefter temperatur och luftfiiktighet, skriver Ward. 

Anledningen ti l l att ved kan vara korrosiv är att den alltid är mer eller mindre sur. Det är 
hemicellulosan i veden som bryts ner t i l l sura komponenter, vanligen organiska syror så som 
ättiksyra och myrsyra. Detta är vanligen inget stort problem eftersom nedbrytningen går lång
samt, men om veden är angripen av bakterier går nedbrytningen fortare. Detta förklarar varför 
bakterieangripen ek är så korrosiv. Nedbrytningen av veden till sura komponenter ökar dess
utom med temperatur och fuktighet. Syroma som frigörs ur veden gör att kondensat av tork
luft efter indunstning på varma ytor kan bli mycket sur. Esping (4) skriver att pH-värdet på 
kondensat i värmeväxlare kan bli så lågt som 3,2. Analyser av prov av kondensatvatten som 
tagits ut ur ett antal torkar inom ramen för detta arbete visar att pH kan vara så lågt som ner 
mot 3,8. 

Bräder är allmänt mer korrosiva än andra former av virke eftersom bräder görs på det yttre av 
trästocken, som är både fuktigare och surare. 

3. Korrosion - En översikt av vanliga 
konstruktionsmaterials korrosionsegenskaper 

De metalliska material som i första hand förekommer i virkestorkar är rostfritt stål, kolstål, 
förzinkat - galvaniserat - stål, koppar och aluminium. Dessa material har alla goda korro
sionsegenskaper, men också var och en sina begränsningar. Nedan ges en kort introduktion av 
de olika konstruktionsmaterialens korrosionsegenskaper, med inriktning på den miljö som kan 
förekomma i virkestorkar. 

3.1 Kolstål och järn 
Kolstål och järn rostar som regel i utomhusatmosfär och annan fiiktig och syrerik miljö, till 
exempel vatten och ånga. Korrosionsprodukterna som bildas på ytan är vanligen inte skyddan
de utan i stället porösa och fuktupptagande. Undantaget är alkaliska miljöer som förser stålet 
med ett skyddande ytskikt, vilket är förklaringen till att man använder armering av stål i 
betong. Hög temperatur och sura till neutrala förhållanden medför dock kraftig korrosion på 
stål. Little och Moshler (1) rekommenderar att alla stål ochjämkomponenter i virkestorken 
skall rostskyddsbehandlas genom t.ex. målning. 

3.2 Rostfritt stål 
Stål som innehåller minst 12 % krom brukar kallas rostfria, men vanligen innehåller rostfiritt 
stål också nickel. Stål av typ 18-8, dvs SS 2333, innehåller tillexempel ca 18 % Cr och 8 % 
Ni. Molybdenlegerade rostfria stål kallas för syrafasta. Som namnet antyder har de extra här
dighet i syror, främst i reducerande. Exempel på ett syrafast rostfritt stål är SS 2343 med ca 17 



% Cr, 11 % Ni och 3% Mo. Dessa stål har dessutom extra gott korrosionsskydd i flertalet 
andra miljöer eftersom molybden förebygger gropfrätning. 

Rostfritt stål är vad man brukar kalla en passiverbar metall. En skyddande oxidfilm bildas lätt 
redan i milt oxiderande miljöer. Rostfritt stål korroderar främst genom lokal korrosion. Detta 
sker genom att den skyddande oxidfilmen bryts ned totalt. Att korrosionen är lokal och inte 
jämnt fördelad över en stor yta kan i många fall vara förödande. Dels kan genomfrätningen gå 
väldigt snabbt och dels kan den vara svår att upptäcka. 

Det finns olika typer av lokal korrosion: gropfrätning, spaltkorrosion och spänningskorro-
sionssprickning. Gropfrätning initieras på fria ytor, medan spaltkorrosion uppträder i trånga 
spalter. Båda dessa korrosionstyper initieras av klorider samt gynnas av hög temperatur och 
sur miljö. Spaltkorrosion kan initieras vid lägre temperaturer och kloridjonkoncentrationer än 
gropfrätning. Spalter kan orsakas av såväl olika typer av beläggningar som av packningar, 
fogar eller överiappningar i konstruktionen. Sandvik Steels Korrosionshandbok (5) anger att 
rostfritt stål typ SS 2333 angrips av gropfrätning vid 70°C om kloridhalten i vattnet överstiger 
0,015%. SS 2343 klarar vid samma temperatur upp till ca 0,05% kloridjoner. 

Spänningskorrosionssprickning (SCC) är en miljöbetingad sprickbildning där både en specifik 
miljö och spänningar i materialet samtidigt bidrar till att initiera sprickor. Den vanligaste 
spänningskorrosionsinitierande miljön är klorider. SCC inträffar vanligen både hos typ SS 
2333 och SS 2343 vid temperaturer över 60 T (6) och därför rekommenderas andra material 
när det finns risk för SCC. Mer höglegerade austenitiska stål samt duplexa stål, dvs ferrit-
austenitiska, är mindre känsliga för SCC. 

3.3 Aluminium 
Aluminium är en mycket oädel metall med stor benägenhet att reagera med omgivningen. 
Aluminium är, i likhet med rostfritt, en passiverbar metall. En aluminiumyta i kontakt med 
luft får snabbt en tunn beläggning av aluminiumoxid, som skyddar materialet. 

Generellt gäller att ju renare materialet är, desto mer skyddande är oxidskiktet. Detta gäller 
främst vid hög renhet hos materialet, dvs över 99,8 % Al . Sådant material har dock låg 
mekanisk hållfasthet och används sällan i praktiken. Aluminium legeras ofta för att få bättre 
mekaniska egenskaper. Allmänt kan sägas att alla dessa legeringsämnen sänker korrosions
härdigheten, men hos aluminium av normal handelskvalitet, 99,5 % Al , är korrosionsegenska
perna jämförbara med rent aluminium.. 

Aluminiums korrosionshastighet i utomhusatmosfår är i det närmaste försumbar, men grop
frätning kan uppstå i kraftigt förorenad atmosfär. Över frätgropama bildas då krustor (korro
sionsprodukter) och korrosionen avstannar oftast så småningom. 

Om aluminiumet permanent utsätts för vatten kan gropfrätningen bli allvarligare. Risken för 
gropfrätning vid stillastående vatten gör alt man i allmänhet inte bör välja aluminium till 
vattenledningar. 

Kopparjoner innebär ökad risk för korrosion på aluminium. Bikarbonat och klorid, i de halter 
som är aktuella för sötvatten, har inte var och en för sig någon nämnvärd inverkan på korro-



sionen. Finns däremot även kopparjoner, påverkas dock korrosionen även av klorid- och 
bikarbonathaltema. I ett normalt sötvatten måste man alltid räkna med vissa mängder av klo-
rid och bikarbonat. Icke publicerad forskning på Korrosionsinstitutet visar därför att man bör 
eftersträva lägre kopparhalter är 0,05 mg/1 för att undvika korrosion på aluminium, vilket 
också är det tekniska gränsvärdet för koppar i vatten. Praktisk erfarenhet visar att vattenled
ningsvatten oftast inehåller högre halter koppar. Att använda aluminiumrör i ett vattensystem 
som för övrigt består av kopparrör är därför mycket olämpligt. Likaså är det olämpligt att låta 
aluminium komma i kontakt med vatten som transporterats i kopparledningar. 

Aluminiums korrosionsegenskaper i vätskor beror också av lösningens pH. pH intervallet för 
passivering i en vattenlösning är begränsat till mellan ca pH 4 - pH 9. En förhöjd temperatur 
medför att pH-intervallet för aluminiums passivitetsområde blir smalare. 

Färsk betong är korrosiv mot aluminium. Aluminiumet etsas ti l l en början, men får vanligen 
sedan en skyddande hinna av kalciumaluminat, såvida inte aluminiumytan vid upprepade 
tillfållen utsätts för alkaliskt vatten från betongen (7). 

Spaltkorrosion kan inträffa om vatten ansamlas i en spalt vid en överlappning av två alumi
niumplåtar. Om korrosionsprodukterna är voluminösa kan plåtama sprängas isär. 

Eftersom aluminium är ett relativt oädelt material finns risk för galvanisk korrosion vid 
sammankoppling med ädlare material. Galvanisk korrosion uppkommer främst i kloridhaltig 
miljö, där oxidens isolerande förmåga är nedsatt. Koppar och kolstål kan i sådana fall ge 
avsevärda angrepp, vilket det finns gott om exempel på i virkestorkar. Galvanisk korrosion 
kan också uppkomma till följd av kontakt med kopparhaltigt vatten, så som beskrivits ovan. 
Ett praktiskt exempel på detta är när korrosion uppstår till följd av att ånga som kondenserat 
ut på en kopparledning droppat ner på en aluminiumyta (1). Rostfritt stål ger mindre risk för 
galvanisk korrosion, enligt SINTEFs korrosionshandbok för aluminium (14). 

Spänningskorrosion är begränsat till ett fåtal aluminiumtyper, med höga halter av zink eller 
mangan (6). 1 virkestorkar används dock oftast ren aluminium. 

3.4 Koppar 

Kopparmaterial har stor användning i vattenberörda konstruktioner, exempelvis varm- och 
kallvattenledningar i bostadshus samt varmvattenberedare. Korrosionen i vattenmedier är 
oftast jämn och mycket långsam, varför den sällan har någon praktisk betydelse för själva 
kopparmaterialet. Däremot är kopparhalten i vattnet, som diskuterats ovan, av betydelse för 
aluminium. Vattnets kopparhalt stiger vid stillestånd i rören. Detta illustreras av figur 1 som 
visar en kurva över vattnets kopparhalt som ftinktion av tappningstiden efter en stillestånds-
period. I figuren illustreras också effekten av pH. 

Det bör noteras att pH har mycket stor betydelse för utlösningen av koppar. En sänkning av 
pH från 8 till 7 ökar halten avsevärt. Kommunalt vattenledningsvatten behandlas för att hålla 
ett relativt högt pH, men brunnsvatten kan hålla lägre pH. Användning av brunnsvatten som 
basningsvatten kan alltså innebära ökad korrosion av aluminiumbatterier eftersom den ökade 
kopparhalten ökar risken för korrosion på aluminium, se avsnitt 3.3. 



Av större praktisk betydelse för korrosionen på själva kopparledningen är gropfrätning. Grop-
ft-ätning i varmvatten kan förekomma på koppar under vissa omständigheter: om pH värdet 
understiger 7,4 och förhållande mellan vätekarbonathalten [ H C O 11 och sulfathalten so^" ar 
lågt (8). Man kan också få problem med gropfrätning på koppar under avlagringar. Troligen är 
det detta som har hänt med kopparledningama till värmebatteriet i Bild 1, i bilagan. 

9.0 

Koppar
halt, Cu 8.o' 
mg/I 

pH 4,8 

10 20 30 40 50 60 

Tid, min 

Figur J. Vattnets kopparhalt som funktion av spolningstiden (8). 

Koppar är en ädel metall, vilket betyder att den oftast blir katoden i en galvanisk cell, dvs då 
den sammankopplas med en annan metall. Den angrips av denna orsak ej själv, men förorsa
kar väl korrosion på den andra metallen i cellen. Ett klassiskt exempel är förzinkade bultar på 
koppartak, där zinken angrips vid kontakt med det ädlare kopparmaterialet när ftikt förbinder 
de båda materialen så att en galvanisk cell uppstår. Galvanisk korrosion kan också upp
komma, som beskrivits ovan i avsnittet 3.3, när kopparhaltigt vatten kommer i kontakt med ett 
oädlare material. 

3.5 Zink 
Förzinkat stål -galvaniserat-, har goda korrosionsegenskaper i utomhusatmosfar om denna 
inte är alltför fuktig och förorenad. Zink korroderar däremot i både sura och alkaliska lös
ningar med endast ett smalt passivitetsområde mellan ca pH 8 - 13 (9). Förzinkat stål är 
olämpligt på platser som utsätts för kraftig kondens, speciellt om denna är sur. Det är inte bra 
med spalter eller smutsavlagringar. 

Zink som är en mycket oädel metall kommer att galvaniskt angripas i kontakt med en rad 
olika material, j f r bildbilagan. Ett zinkskikt på kolstål skyddar dock kolstålet effektivt, i det 



fall då en skada i zinkskiktet uppstår, eftersom zinken galvaniskt skyddar kolstålet genom sk 
katodiskt skydd. 

4 Sammanställning av enkätsvar 
En viktig del av detta arbete har varit utvärderingen av den enkät som sänts ut t i l l närmare 140 
sågverk. Det är främst resultatet av svaren på fråga 28 "Vilka av följande torkhuskomponenter 
i dina torkar tycker du skall tillverkas i mer hållbara material..." som har bearbetats i denna 
del. Syftet har främst varit att utreda vilka korrosionsskador som är mest frekventa i tork
husen. 

Svaren på fråga 28 från de inkomna 61 enkäterna har summerats. I enkäten är de fem största 
problemkomponentema rangordnade från 1 t i l l 5, där 1 :an innebär minst problem och 5:an 
innebär största problemet. En hög poäng betyder alltså i fortsättningen att problemet är stort, 
medan en lägre poäng betyder att problemet är litet. Resultatet av beräkningen av vardera 
komponentens totala poäng och medelvärdet för de som givit komponenten 1-5 poäng visas i 
Tabell 1. Vid bedömning av "problemnivån" för de 61 sågverken som svarat, är det kompo
nentens totala poäng som ska bedömas. Medelvärdet är svårare att tolka därför att man både 
får högt poäng när ett fatal och många ger ett högt poäng. 



Tabell 1. Statistisk utvärdering av fråga 28 i enkäten. 55 av 61 sågverken har svarat på frågan. 

Komponent Total poäng 
Maximal poäng som går 
att fa med 55 sågverk är 
55x5=275. 
"Problemnivå för alla 
sågverk som svarat på 
enkäten". (I parentes 
rangordning efter 
problemnivå) 

Antal enkätsvarare som 
har givit komponenten 
1-5 poäng 
(Rangordning i parentes) 

Medelpoäng, poäng/antal 
enkätsvarare som har givit 
komponenten 1 - 5 poäng. 
Max möjlig poäng är 5,0 
"Problemnivå när man 
troligtvis haft problem 
med ifi-ågavarande 
komponent" 
(I parentes rangordning 
efter problemnivå) 

Torkhusportarna 99 (3) 31 (3) 3,19(8) 

Tätningsflaps 114(1) 37(1) 3,08(9) 

Transportsystemet/va 
gnar/räls 

69 (4) 23 (4) 3,00(10) 

Värmebatterier 32(12) 9(12) 3,56 (4) 

Värmeåtervinning* 38(10) 13(10) 2,92(12) 

Cirkulationsfläktarna 
s elmotorer 

109 (2) 33 (2) 3,30(5) 

Ventilationsmotorer 42 (9) 17(7) 2,47(14) 

Spjäll 45 (8) 15(9) 3,00(11) 

Shuntar 36(11) 11(11) 3,27 (6) 

Spjäll/Shuntmotorer 68 (5) 19(6) 3,58(3) 

Cirkulationspumpar 51 (7) 20 (5) 2,55 (13) 

Svagströmsledningar 12(14) 3(14) 4,00(1) 

Starkströmsledningar 26(13) 8(12) 3,25(7) 

Pneumatiska 
ledningar 

54 (6) 15(8) 3,60 (2) 

*Vid poängbedömning ska man ta hänsyn till att det nästan bara är progressiva 
längdcirkulationstorkar som av lönsamhetsskäl har värmeåtervinning i denna undersökning. 
Dessutom är det ungefär bara hälften av dessa som har värmeåtervinning. 
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5. Materialval och korrosionsproblem - diskussion 
I det följande ges en översikt av materialvalen och korrosionsproblemen i de olika kompo
nenterna i virkestorkama. Korrosionsinstitutet har tillsammans med AB Trätek och Cement 
och Betonginstitutet besökt totalt fem sågverk. Övriga uppgifter är hämtade ur litteratur samt 
genom kontakter med torkskötare och utrustningstillverkare. 

5.1 Vanliga problem, tänkbara orsaker och rekommendationer 
Spridningen i enkätsvaren har varit ganska stor. Inte någon komponent tycks vara helt 
problemfri. 

5.1.0 Komponenter som inte har korrosionsskador men andra skador 

Mest omfattande är problemen med tätningsflaps. De har fått högsta "problempoängen". Näst 
högsta poäng, 109, har cirkulationsfläktamas elmotorer fått. De ligger också på en hög pro
blemnivå för alla sågverk som svarat på enkäten. Medelpoängen, 3,3, innebär att cirkulations
fläktarnas motor kommer på 5:e plats som problem för de som har gett komponenten 1-5 
poäng i enkäten. Problemet med dessa elmotorer liksom med spjäll- och shuntmotorema är 
vanligen inte direkta korrosionsproblem utan problem av mer elektrisk karaktär: tätningar 
fungerar inte vid den höga temperatur och luftfiiktighet som råder, vilket gör att fukt kommer 
in i motorerna, vilket i sin tur både kan leda ti l l kortslutning och att lagren skär. Eftersom 
dessa problem inte kan sägas ha orsakats av korrosion kommer de inte att närmare diskuteras i 
denna rapport. 

5.1.1 Torkhusportar och fasader 

En betydande del av torkskötama är överens om att torkhusportar är ett problem. Efter inter
vjuer med ett antal torkskötare är det dock tydligt att det kan var olika typer av problem: vissa 
anser att tätningama inte fungerar, andra har problem med att portama kärvar vid öppning och 
stängning. Portar byggda helt i aluminium är inte alltid tillräckligt styva: kraftig vind kan 
räcka för att dessa skall deformeras och bli skeva. Aluminiumportar måste stagas upp med en 
metallprofilram runt om. 

Många har också problem med korrosion på sina portar. Fasader och utsidan av galvaniserade 
portar tycks fungera relativt bra om de är målade. 1 Bild 2, i bilagan visas dock hur man har 
fått genomrostning och avflagning av färgen på fasaden ti l l ett torkhus. Aluminiumbalken i 
mitten har klarat sig utan korrosion. 

Problemen med målade galvaniserade fasader tycks dock för det mest vara av mer kosmetisk 
karaktär: rostfärgat vatten från en korroderade övre balk rinner nedför den ofta ljust målade 
porten eller fasaden, se Bild 3, i bilagan. 

Insidan av porten, och ibland även utsidan, är vanligen klädd med rostfritt stål eller alumi
nium. Rostfria portar tycks vara helt problemfria. Aluminium kan korrodera på insidan, före
trädesvis genom gropfrätning, vilket beror på det låga pH-värdet på det vatten som konden
serar ut, se avsnitt 2.1.3. Gropar på upp till ett par mm har uppmäts på insidan av en alumi-



niumport. Galvanisk korrosion, t i l l följd av att två olika material har svetsats i hop, är vanligt. 
Kolstål tillsammans med aluminium gav på ett ställe upphov till ett par mm djup korrosion på 
insidan av en port. 

Köldbryggor och torkhuslister av äldre sort är ofta av kolstål eller galvaniserat material. Som 
regel ftmgerar dessa material bra utanför avtätningen mot torken där miljön är relativt torr, 
men korroderar innanför. 

Bild 5, i bilagan, visar hur en kolstålslist korroderat innanför, dvs på den våta sidan, men inte 
utanför avtätningen. Det är intressant att notera att kolstålet inte ens korroderat där man ett år 
innan bilden togs slipat bort ett portstöd. Anledningen är förmodligen att materialet alltid hålls 
varmt och därmed torrt. 

Portlåsen är ofta rostangripna. Den varma och ftiktiga miljön ställer stora krav på rostskydds
målningen och inte minst på förbehandlingen. En bra översikt och introduktion till ämnet 
rostskyddsmålning ges i Korrosionsinstitutets Bulletin nr 85 "Handbok i rostskyddsmålning" 
(10). ' 

5.1.2 Tätningsflaps 

Tätningsflaps är också ett stort problem. Det vanligaste problemet där är att gummimaterialet 
inte klarar av den höga värmen, utan blir stelt och oföljsamt. Lösningen på detta problem är 
helt enkelt att välja ett material som klarar av den höga temperaturen bättre. Tillverkarna har 
också på senare tid valt bättre material till dessa komponenter. Det finns flera temperatur
resistenta gummimaterial på marknaden. Problemet är att ett visst material från en tillverkare 
inte är identiskt med samma material från en annan. Enhetlig och ftmgerande märkning saknas 
nämligen. 1987 gjorde Trätek en undersökning om vilket flapsmaterial som ska användas 
(Torkhandbok 2 sid 238). De gummikvaliteter som håller vid de temperaturer man använde 
vid denna tid (max 70°C) kunde sorteras ut. De utsorterade kvaliteterna blev spröda eller 
tappade sin spänst och fick ofta en kvarvarande deformation. 

Problem med korrosion kan också uppstå på infastningsjämen. Det bästa är om dessa kan 
göras av aluminium eller rostfritt stål och dessutom fällas in i väggen så att de skyddas. 

5.1.3 Transportsystemet 

Det främsta problemet för transportsystemet är att den tunga lasten deformerar både vagnar 
och räls. Korrosion är också ett problem, speciellt i närheten av portama där rälsen är något 
kyld och ånga därmed kondenserar ut. Om rälsen kan underhållas på så sätt att rost och andra 
beläggningar regelbundet avlägsnas, kan problemen möjligen minska något. 

5.1.4 Ledningar 

Endast tre enkätsvarare har angivit svagströmsledningar som en problemkomponent. Betydligt 
fler håller med om att starkströmsledningar och pneumatiska ledningar ger upphov t i l l 
problem. Gemensamt för dessa ledningar tycks vara att det isolerande plastmaterialet blir 
sprött och spricker i den höga värmen. Det polymera materialet i ledningar kan bestå av både 
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ett innerskikt och ett ytterskikt. Som inre isoleringsmaterial väljs ofta ett material som klarar 
de temperaturer som kan uppstå kring själva ledaren. I virkestorkar bör även det yttre isole
ringsmaterialet, vanligen PVC, vara dimensionerat för upp emot 80 "C. Återigen är lösningen 
att använda ett temperaturresistent material. Det finns en mängd olika typer och fabrikat av 
PVC, men olyckligtvis saknas återigen en ftingerande och enhetlig märkning, varför ett visst 
material av ett fabrikat kan skilja sig från samma typ av material från en annan. 

5.1.5 Värmebatterier och värmeväxlare 

Ett mindre antal har valt värmebatterier och värmeväxlare som en stor problemkomponent, 
men eftersom dessa är dyra komponenter förtjänar problemen ändå extra uppmärksamhet. 

Värmebatterier av lamelltyp görs ofta av koppar och aluminium och far därmed goda värme
mekaniska egenskaper (4). Koppar-aluminium batterier fungerar förmodligen bra i torkar som 
inte använder basning, men den ftiktiga miljön som basningen innebär gör att denna material
kombination är mycket vansklig, se avsnitt 3.3. 

Vid tillverkningen av batterierna träs lamellerna oftast mekaniskt på rören. En krage av 
lamellmaterialet skyddar det inneliggande röret från kontakt med atmosfären. Även om detta 
görs ordentligt kommer det alltid att finnas risk för att fukt kryper in mellan lamellkragen och 
rören varvid risk för galvanisk korrosion uppstår. Ibland kan det dessutom hända att det har 
bildats en glipa mellan en lamellkrage och nästa lamell. I detta fall blottas redan från början 
rörmaterialet och den galvaniska korrosionen kan komma igång redan från start. Ju mer av 
kopparmaterialet som är exponerat, ju större blir katodytan och ju snabbare går korrosionen. 

Värmeväxlarna skall återvinna värme ur torkluften och är oftast byggda av aluminium. Totalt 
6 torkskötare har svarat att värmeåtervinningen är ett problem. Medelbetyget är lägre än för 
batterierna, vilket säger oss att batteriema är ett allvarligare problem. Förklaringen är förmod
ligen att temperaturen är högre hos batteriema än vid värmeväxlarna samt att vattnet, som 
sprutas på batteriema vid basningen för att fukta luften, ökar risken för korrosion. 

Som vatten för basningen används oftast kommunalt vattenledningsvatten, men andra vatten
typer förekommer också. Vissa sågverk har egen brunn. Basningsvattnet behöver i sig inte 
vara korrosivt för att orsaka problem, men den höga temperaturen på batteriema gör att man 
får viss indunstning, och därmed uppkoncentrering av främmande ämnen. Kemin i de mikro
miljöer som på detta sätt uppkommer på batteriemas ytor är ganska okänd. Här krävs vidare 
forskning. 

På värmeväxlarna får man inte någon indunstning av vätska, utan tvärt om kondensation. 
Korrosion uppstår på de ställen på värmeväxlarna som utsätts för kyla. 

Ett försök har därför gjorts att hitta samband mellan korrosionsproblem, temperatur och typ av 
vatten för basning. Inget samband fanns mellan typ av vatten och korrosion, varken för rost
fria eller för aluminiumbatterier. Det har dock visat sig i efterhand att enkätsvaren vad gäller 
material i värmebatteriema många gånger varit felaktiga. Torkskötama har inte alltid vetat av 
vilket material värmebatteriema är tillverkad av. Därför kunde inte heller något samband 
mellan temperaturen och korrosionsproblemen på rostfria batterier konstateras. Ett visst sam
band mellan temperaturen (maximal torrtemperatur) och korrosion på aluminiumbatterier 
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hittades. Men resultaten är som nämnts osäkra. I tabell 2 nedan visas medeltemperaturen hos 
olika typer av aluminiumbatterier i fallen då torkskötaren i enkäten har uppgivit problem med 
korrosion, samt inte problem med korrosion. 

Tabell 2. Medelvärde av torrtemperaturen i torkar med och utan korrosionsproblem. 

Rena aluminium batterier Batterier med 
aluminiumflänsar på 
kopparrör 

Batterier med 
aluminiumflänsar på 
rostfria stålrör 

Korrosion Ej korrosion Korrosion Ej korrosion Korrosion Ej korrosion 
70,0°C 65,TC 72,5T 66,7°C 75,0''C 70,0°C 

Ur enkäten framgår inte om det är flänsama eller rören som har korroderat. Underlaget är 
heller inte tillräckligt stort for att man med säkerhet skall kunna dra några slutsatser av 
resultaten som presenteras i tabell 2 ovan, men den ger oss indikation om att temperaturen har 
varit en viktig faktor for korrosionen: medeltemperaturen hos torkarna utan korrosions
problem har varit lägre än de med problem. Rena aluminiumbatterier tycks börja korrodera 
vid lägst torrtemperatur och batterier med aluminiumflänsar på rostfria tycks klara den högsta 
temperaturen. Detta är rimligt med tanke på att både rostfritt stål och koppar, t i l l skillnad från 
aluminium, är mycket lämpliga material i varmvattenledningar. Risken for galvanisk korro
sion mellan koppar och aluminium gör att detta är den minst lyckade kombinationen av de 
två. 

Ett annat problem med aluminiumbatterier är att beläggningar och smuts tycks fastna lättare 
än på rostfritt stål. En förklaring till detta kan vara att aluminium korroderar i den varma 
fuktiga och något sura miljön, vilket gör att ytan blir råare och beläggningar lättare fastnar. 
Det händer också att man får problem med voluminösa korrosionsprodukter som försämrar 
värmeöverfbringsegenskapema. Problem uppstår när dessa beläggningar skall avlägsnas. Ofta 
används högtryckssprutning med vatten, vilket i och for sig är skonsamt mot materialet ur 
korrosionssynpunkt, men det mjuka aluminiummaterialet kan deformeras. 

6 Skadefall från Såga Timber ab 
Ett korrosionsskadat batteri från Sågverk X har också undersökts inom ramen for detta arbete. 
Batteriet är av lamelltyp med aluminiumflänsar och röriedningar av koppar. Lamellerna har 
mekaniskt trätts på kopparrören så att dessa blir helt täckta. Kopparrören har alltså från början 
inte stått i kontakt med den yttre miljön. Användaren uppger att kraftig korrosion uppträdde 
på detta batteri efter endast två års användning. Batteriet är tillverkat och levererat av ett 
svenskt företag, som också i efterhand varit med och undersökt det skadade batteriet. 

Till saken hör att det på sågverket firms fler batterier, i andra torkar, från en annan tillverkare 
där man inte upplevt samma problem. Enligt sågverket var dessa också uppbyggda av koppar
rör med aluminiumlammeller. Efter kontakt med tillverkaren visade det sig dock att rören var 
gjorda av rostfritt stål typ SS 2337. De olika torkarna körs också på lite olika sätt: i tork
fabrikat A kommer temperaturen upp i 65°C våttemperatur endast i slutet av processen, medan 
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temperaturen i torkfabrikat B ligger på ca 65°C våttemperatur under större delen av tork
processen. 

6.1 Visuell undersökning 
Bild 8 - 10, i bilagan, visar hur aluminiimikragen mot kopparröret är kraftigt korroderad, vissa 
delar av materialet är helt uppfrätta. Efter den kraftiga korrosionen har kopparmaterialet 
blottats och förutsättningar för galvanisk korrosion skapats. Kopparmaterialet, däremot, är 
mer intakt. 

Bild 9 visar kopparröret och beläggningen. Bild 10 visar den underliggande kopparytan sedan 
beläggningen skrapats bort. Små angrepp på kopparröret syntes efter det att beläggningen 
betats bort i amidosvavelsyra. Korrosionsprodukter har dock bildats ovanför gropama, och 
hindrat dessa från att tillväxa. 

6.2 Analys av korrosionsprodukter och material utfört av Granges 
Technology 

Gränges Technology har på uppdrag av torkleverantör B gjort en undersökning av samman
sättningen på aluminiummaterialet och på de bildade korrosionsproduktema. Korrosions
institutet har tagit del av denna undersökning (11). 

Resultaten visar att aluminiummaterialet överensstämmer med vad tillverkaren uppgivit och 
består av ca 98,5 % Aluminium. 

De saltliknande korrosionsprodukterna, som också syns i bild 10, visade sig innehålla för
höjda halter av kalcium, kisel, natrium och klor. En teori som presenteras i rapporten från 
Gränges är att batteriet skulle kunna ha förorenats av sand, som irmehåller kisel, och vägsalt. 
Vägar saltas såväl under vintertid som under sommartid för att motverka halka samt för att 
binda damm på grusvägar med NaCl och CaCl. I kloridhaltig miljö initieras lätt gropfrätning 
på aluminium, se avsnitt 3.3. När korrosionen väl på detta sätt kommer i gång förlorar mate
rialet sin passivitet och blir mycket oädelt. I kontakten med kopparrören kommer nu en gal
vanisk cell att bildas. Korrosionen kan alltså förklaras med en kombination av hög temperatur, 
kloridinducerad gropfrätning och galvanisk korrosion. 

6.3 Jämförelser med batterierna från torkleverantör A 
Tyvärr gavs inte tillfälle till motsvarande undersökning av batterierna från torkleverantör A, 
som sågverket uppger klarar sig bättre mot korrosion. Genom kontakter med leverantörerna av 
dessa batterier har ändå aluminiumlegeringens sammansättning kunnat spåras. Enligt tork
leverantör A (12) tillverkas flänsama av betydligt renare aluminium av typ 99,7F6. Jämhalten 
i denna aluminiumtyp är endast ca 0,25% att jämföra med 1,2% i det svenska batteriet. En 
sådan höjning av jämhalten har en klar negativ inverkan på korrosionsegenskapema (13). 

Sågverket själva har en annan förklaring till salt-sand föroreningama. Torkama har nämligen 
blästrats invändigt. Detta har skett i både torkama från torkfabrikat A och från torkfabrikat B. 
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I avsnittet ovan diskuterades att temperaturen, visserligen uttryckt som torrtemperatur, har en 
avgörande faktor för korrosionen. Det är viktigt att notera att endast ett par grader högre 
temperatur kan vara tillräckligt för att en kritisk punkt skall passeras och korrosionen initieras. 

6.4 Sammanfattning 
Batterierna som hade så olika korrosionsegenskaper trots samma material visade sig vid lite 
efterforskningar inte ha mycket gemensamt vad det gäller materialen: lamellema i tork
fabrikat A är gjorda av ett betydligt renare aluminiummaterial än i batterierna från torkfabrikat 
B Ledningen för hetvatten är i det första fallet av rostfritt stål och i det andra av koppar. 

Anledningen ti l l att batteriema i torkfabrikat B korroderat är att man först fått genomfrätning 
på aluminiumkragen, möjligen till följd av för höga kopparhalter i basningsvattnet. Korro
sionen har sedan accelererats i och med den galvaniska cell som skapats när kopparrören 
blottats. Eventuellt har aldrig aluminiumkragama helt täckt kopparrören varför förutsättningar 
för galvanisk korrosion skapats redan från början. Det är viktigt att notera att om dessa två 
material samtidigt skall ingå i en konstruktion måste denna vara beskaffad så att inte minsta 
fuktighet kommer in i spalten mellan de två materialen. 

Spår av Na, Ca, Si och Cl i korrosionsproduktema antyder att korrosionen har accelererats till 
följd av damm från en blästring. 

Att den inledande korrosionen av aluminiummaterialet har drabbat batteriema från tork
fabrikat B och inte, veteriigen ännu i alla fall, torkfabrikatet A:s batterier beror på den högre 
aluminiumkvaliteten hos den senare. 

7 Slutsatser 
Följande slutsatser kan dras av denna undersökning: 

Ökade krav på torkningens effektivisering har gjort miljön i virkestorkama mer aggressiv 
mot samtliga material i torkarna. Högre temperatur och högre luftfuktighet påverkar korro
sionen på metalliska material samt påskyndar nedbrytningen hos polymerer. De två fakto-
rema ökar dessutom nedbrytningen av veden till sura komponenter, vilket i sin tur ger ett 
lägre pH och därmed indirekt ger högre risk för korrosion. 

Problemet med elektriska komponenter så som elmotorer till spjäll- och shuntar är oftast 
att tätningama, lager och oljor inte är dimensionerade för de höga temperaturer och luft-
fuktigheter som råder på de platser där komponenterna står. Detsamma gäller problemen 
med nedbrytning och försprödning av ledningar för stark- och svagström. 

Torkhusens fasader kan tillverkas i aluminium, rostfritt, galvaniserat eller målat stål. I de 
fall korrosionsproblem uppstår är de mer av kosmetisk karaktär: missfärgningar kan uppstå 
till följd av att rostfärgat vatten från övre balkar rinner ner längs väggarna. Det samma 
gäller portamas utsidor. 
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Portamas insidor är betydligt mer utsatta än deras utsidor på grund av klimatet i torkarna. 
Kraftig gropfrätning kan uppstå på aluminium. Galvanisk korrosion uppstår lätt mellan till 
exempel kolstålslister och aluminiumplåt. 

Rostfria fästelement bör användas i torkarna 

Rostskyddsmålning används frekvent som korrosionsskydd i torkama. På många håll har 
detta gjort mer skada än nytta. Målning bör endast användas som korrosionsskydd om det 
finns tid och resurser för ett grundligt underarbete så att inte gammal rost blir kvar under 
färgen. 

Resultaten av enkäten, samt de inspektioner som gjorts inom ramen för detta arbete, visar 
att rostfria värmebatterier fungerar bra. Det finns visserligen en teoretisk risk för spännings
korrosion i denna miljö och detta kan kanske bli ett problem i framtiden, om temperaturen 
ytterligare stiger. En fömtsättning för att rostfria batterier ska kunna användas är att klorid-
halten i vattnet kontrolleras och hålls på en stadigt låg nivå. 

Renhetsgraden hos aluminium är av stor betydelse för korrosion. Minst 99,7% Al bör 
användas. 

Kopparjoner ökar risken för korrosion på aluminium. Risken för gropfrätning av aluminium 
i varmvatten som har transporterats i kopparrör är stor, speciellt om vattnet i bland är stilla
stående i rören. I torkar av aluminium, eller i torkar med till exempel värmebatterier av 
aluminium måste kopparhalten på basningsvattnet kontrolleras så att den inte överstiger 
0,05 mg/1. Detta görs lättast genom att byta ut alla kopparledningar mot ledningar i annat 
material exempelvis polyeten om trycket i ledningarna tillåter detta (Klarar kanske 15-20 
bar vid 20°C. Vid högre temperatur blir max tryck lägre). 

Kopparrör i värmebatterier med aluminiumlameller innebär en risk för galvanisk korrosion 
av aluminiumet i de fall då kopparrören också fuktas av basningsvattnet. 

Rostfritt stål är också ett mycket bra material för ledningar av hetvatten. Risken för galva
nisk korrosion mellan aluminium och rostfritt är betydligt lägre än för kombinationen 
aluminium-koppar. 

8 Rekommendationer för fortsatta undersökningar 
Fram till nyligen var korrosionsskadoma på maskinutmstningen i virkestorkama ganska måttlig. 
Inte ens vansinniga materialkombinationer så som aluminium-koppar eller kolstål-aluminium 
gav speciellt dramatiska korrosionssador. Införandet av basning satte dock saken i ett helt annat 
läge. Fukt och hög temperatur är en ödesdiger kombination för många material. 

Tyvärr har vi nog bara sett början på de ökade korrosionsproblemen i torkama eftersom utveck
lingen av virkestorkning tycks fortsätta mot allt högre temperaturer. Ökad förståelse för korro-
sionsriskema i virkestorkama är nödvändig för att inte underhållskosmadema snart skall bli 
orimliga för de enskilda sågverken. 
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Eftersom det är nödvändigt att även få tillverkarna att börja intressera sig for den nya korrosiva 
miljön i virkestorkama vore det bra om representanter for dessa blev aktiva i ett framtida 
forskningsproj ekt. 

Fortsatt forskning bör omfatta: 

Undersökningar av sammansätming på basningsvatmet och hur detta förändras vid indunst-
ning på varma ytor. 

Undersökningar av hur korrosionsbeständigheten hos alimiiniimi och rostfritt stål varierar 
med sammansättningen på basningsvattnet. Aluminiimi av olika renhet samt rostfritt stål av 
olika kvaliteter bör ingå i undersökningen. 

Problemet med galvanisk korrosion i batterier och värmeväxlare bör speciellt utredas. Efter
som galvanisk korrosion har stark koppling till geometri och design hos komponenterna är 
det nödvändigt att delar av riktiga värmebatterier ingår i undersökningen. Ett förslag är att 
forsöka fa tillverkama att ställa upp med provmaterial som sedan testas i en speciell klimat
kammare på Korrosionsinstitutet. I denna kairmiare sprayas vatten, med önskad samman
sättning och temperatur, på provmaterialet under en viss tid. 

Korrosionsinstitutets plastgrupp kan också hjälpa till med val av polymera material till tärningar, 
ledningar osv. Borealis i Stenungsund, polyetentillverkare, kan också föreslå material till vatten
ledningar. Korrosionsinstitutet kan också ge tips och råd om rostskyddsmålning. 
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Inledning 
Dessa rekommendationer har tagits fram genom: litteraturstudier, korrosionsinstitutets del
rapport (från undersökningar av torkanläggningama vid 5 sågverk), resultatet av mätningar på 
20 torkanläggningar bestående av 313 torkenheter, resultatet av en enkät från 61 sågverk med 
860 torkenheter, telefonintervjuer med fackfolk och kunskapstillskott från projektets arbets-
gmpp i samband med ett arbetsmöte. Arbetsgruppen har också gått igenom ett förslag t i l l 
dessa rekommendationer innan de färdigställdes av Trätek. 

Rekommendationema baseras huvudsakligen på specialistkunskap, erfarenheter och analys av 
mätningar samt iakttagelser vid 20 besökta sågverk. Forskning om detaljlösningar skulle be
höva utföras i ett kommande FoU-projekt. 

Rekommendationema gäller för reparationer av skadade virkestorkar, uppgradering av virkes
torkar t i l l högre temperatur och rekommendationer för nya virkestorkar. 

Driftfbrutsättningar 
Beställaren av ny virkestork eller vid temperaturuppgradering ska definiera den miljöbelast
ning som maskinutmstningen ska tåla: 

• Ange det torkningsschema med den högsta temperaturen som torkningen i resp virkestork 
kommer att ske med. Alternativt kan exemplen i tabell 1 användas. I Bilaga 1 t i l l kapitlet, 
tabell la är våttemperaturen ca 50°C och i tabell Ib är den ca 60°C. 
Anmärkning 1: Torkningsschema av sk medelvärdestyp (se Trätorkning Ib, Trätek) återger 
enbart medelklimatet av torklastens t i l l - och frånblåsningssida. Luftftiktigheten vid t i l l - och 
frånblåsningssidan är därför något högre än torkningsschemats värden. 
Anmärkning 2: Kondens kan uppstå vid köldbryggor och dåligt isolerade delar av virkes
torken 

• Kemisk aggressivitet: 
Mätningar utförda vid skadeinventeringen visade att torkluftens kondensat har ett pH-värde 
av 3,9-4,6 (Surare j u längre torkningen pågår p g a träets nedbrytning ti l l sura komponen
ter) och en aciditet av 0,14-2,1 mmol H71 vid nuvarande vanliga driftsförhållanden. 
(Aciditet = total mängd vätejoner och "disponibelt" väte i karboxylsyragrupper), bilaga 2a 
och 2b 

• Terpenhalten är ca 70-80 mg/m"* torkluft i början av torkprocessen och sjunker sedan till 
ca 7-9 mg/m^ (Uppgift vid val av gummi- och plastföremål. Test kan göras med avsvavlad 
terpentin i haltområdet 10-100 mg/m^- opublicerade uppgifter från Finn Englund, Trätek, 
1999) 

• Ange om saltning av sågverksområdet förekommer vintertid. (Saltet förs in med 
tmckhjulen vid inlastning av virke i truckmatade torkar.) 

En virkestork består av torkhus och maskinutmstning. Beställaren bör ange att hållbarhets
garantin för maskinutrustningen bör gälla minst 24 månader. Detta med fömtsätming att 
utmstningen underhålls enligt medföljande instruktion. 



Maskinkomponenter 
Kvalitetskravet på maskinkomponenterna ökar med temperaturhöjningen. Enligt Ahrenius 
generella formel fördubblas hastigheten på ett kemiskt förlopp for varje 10°C temperatur
höjning. Exempelvis ökar ungefär korrosionen av metaller och i viss mån nedbrytning av 
polymerer i derma takt. För korrosion gäller denna ökning bara vid konstant relativ luft
fuktighet. 

En annan allmän tumregel lyder: En komponents hållbarhet minskar med kvadraten på tempe
raturhöjningen. Lagerslitaget och hållbarheten i elmotorers lindningar minskar i derma takt. 

Det är två faktorer invändiga maskinkomponenter ska skyddas mot: Korrosion och for snabb 
förslitning/åldring. Principen for åtgärderna är: Rätt materialval och rätt skyddsbehandling. 

Vid hög luftfuktighet sker korrosionen snabbt. Men vid låg luftfuktighet (< 60 %) sker korro
sionen mycket långsamt eller inte alls. Korrosionshastigheten blir dock först hög när luftfuktig
heten är över 80 %. Den andel av tiden som ett material är utsatt for luftfuktigheten över 80 % 
brukar därför kallas for våttid. 

Inte ens ur korrosionssynpimkt felaktiga materialkombinationer såsom aluminiimi-koppar eller 
kolstål-aluminiimi far korrosionsskador vid låga luftfliktigheter. Införandet av basning satte dock 
saken i ett helt annat läge. Ökad fuktighet och allt högre temperatur har i samband med olämp
liga metallkombination ökat korrosionshastigheten och försäinrat hållbarheten for många 
maskinkomponenter. 

Korrosionsproblemen i befintliga virkestorkar kommer att ytterligare öka eftersom utvecklingen 
av virkestorkningen fortsätter mot allt högre temperaturer. Ökad förståelse for korrosionsrisker
na i virkestorkama är nödvändig for att inte imderhållskostnadema snart skall bli orimliga for de 
enskilda sågverken. 

Al l maskinutrustning (fläktar, elmotorer, pumpar, shuntar/ventiler, spjäll, tätningsflaps, elled
ningar, etc) har en maximal gräns for temperatur och luftfuktighet. Ska temperamren och luft
fuktigheten höjas i virkestorken bör man gå igenom databladet for respektive komponent. Har 
detta fbrkommit eller om uppgifter saknas ska tillverkaren kontaktas. Överskrids komponentens 
maximala temperatur måste komponenten bytas eller om möjligt flyttas utanför virkestorken. 

För nya virkestorkar - som ska klara höga temperaturer - försöker man placera det mesta av 
maskinutrustningen utanför virkestorkama. Det är i regel bättre än att använda dyrbara tempera
turtåliga maskinkomponenter. Ska temperaturen höjas fÖr en äldre virkestork måste man jämföra 
kostnaden fÖr ombyggnad med mer temperaturtåliga material -1 ex flytta ut en shuntgrupp till 
vindsvåningen eller skaffa en mer temperaturtålig shuntgrupp eller t ex att flytta ut spjällmotom 
från fläktvåningen till vindsvåningen eller skaffa en mer temperaturtålig spjällmotor. 

För både nya virkestorkar och virkestorkar som underhålls eller uppgraderas fÖr högre tempera
turer, måste alltid kolstål som börjat rosta blästras mycket noggrant så att all rost tas bort innan 
ny skyddsfärg läggs på. Tiden mellan blästring och målning måste vara mycket kort. se Korro
sionsinstitutets Bullefin nr 85 "Handbok i rostskyddsmålning". Här ges en liten vägledning: 



Blästringsresultatet graderas i en Sa-skala enligt en internationell standard. Vid Sa2 är 
kolstålet vitt men innehåller många "svarta oxidfläckar i porema". Man far ett svartmelerat 
intryck. Sa2'/2 är en bättre blästring och är absolut minimum före rostskyddsmålning med 
epoxibaserad färg. Sa3 är ett mycket bra utgångsläge före rostskyddsbehandlingen. Sa-skalan 
bedöms genom att t ex jämföra med bilder från olika klasser. 

Maskinelement i torkar ska vara så konstruktivt utformade att man i möjligaste mån undviker, 
spalter, fickor och håligheter där vatten kan samlas. Exempelvis ska U-balkar läggas med U:et 
upp och ned. 

Rostskyddsfarger av typ blymönja var på sin tid mycket effektivt men far inte längre använ
das. Zinkkromat som grundfärg är tillåtet men är inte ett särskilt effektivt rostskyddsmedel i 
virkestorkar. Många uppfattar till och med att zinkgrundade fabriksmålade kolstål korroderar 
snabbare än vanligt täckmålat stål! Zinkromaten ska alltid målas över med en så tät täckfarg 
som möjligt, 

I enkätens fråga 24a framgår att av 21 av 61 som svarat att de underhåller ståldetaljer så använ
der 9 rostskyddsfärg, 5 epoxi, 2 tektyl, 1 grundfärg/tektyl, 1 dinitrol ML, 1 olja, 1 olja/färg, 1 
borste. För motsvarande fråga för aluminiumdetaljer var det bara 8 av 61 som svarade: 3 gjorde 
inget underhåll, 1 byter ut detaljen, 1 har ingen korrosion på aluminiumet, 1 använder borste och 
1 använder dinitrol 77B. 

Aluminiumkomponenter som utsätts för fukt ska grundmålas med en etsande primer innan 
skyddsmålning påförs. 

Galvanisering av stål skyddar inte stålet tillräckligt då den våta temperaturen är högre än 50°C 
våttemperatur och stålytan blir fiiktig under torkningen. 

Vid underhåll eller uppgradering av virkestorken genom målning med olika typer av skydds
färger, finns starka skäl till att låta yrkesmålare som kan färgtypen utföra arbetet. Dessutom far 
man då också en garanterad hållbarhetstid. Det är viktigt att klargöra i förväg vem som ansvarar 
för rätt blästringsresultat och rätt målningsresultat. 

All maskinutmstning i virkestorken, utom den av rostfritt stål, vilken fuktas av basningen eller 
genom kondens någon gång under torkprocessen, är utsatt för en mycket stor risk för korrosion. 
Förekommer klor i miljön i kombination med spänningar i konstruktionen eller med spalter, 
korroderar även rostfritt stål. Spänningskorrosionssprickor och spaltkorrosion kan uppstå. 
Maskinkomponenter måste därför regelbundet kontrolleras och underhållas. 

Många material som används i den extrema miljö som torkluften är, har aldrig långtidstestats i 
denna miljö. Ett alternativ till sådan test kan vara accelererade klimattester. I slutet av 80-talet 
tog Trätek fram en accelerad test för gummitämingama (flapsen) i virkestorkama, se Torkhand
bok 2, sid 238. Med denna tes gick det att sortera ut gummikvaliteter som hade för kort livs
längd, blev spröda eller kollapsade. Metoden går ut på att utsätta materialet för växling mellan 
O % och 100 % RH (alt vatten) och en förhöjd temperatur jämfört med brukstemperaturen, t ex 
98°C temperatur under en månad för en brukstemperatur (torktemperatur) på 80°C. Evenmellt 
kan en relativt hög terpenhalt tillsättas i luften. 



Innan nya maskinkomponenter tillverkas för virkestorkar bör Korrosionsinstitutet (08-674 17 
00) eller Institutet för Metallforskning (08-440 48 00) kontaktas för materialvalet. Gäller det 
konstruktioner med rostfritt stål kan man också kontakta Sandvik stål Försäljnings AB 08-793 
05 90. Ange alltid alla miljöparametrar som konstmktionen ska utsättas för, se rubriken miljö
krav. 

Värmebatteri med rörledningar 
Värmebatteri 

Värmebatterier med rörledningar tillhör den komponent som far relativt få klagomål från 
torkskötama. Men de som får problem med värmebatterierna anser problemet stort, se 
KAPITEL C S.9 Tabell 1 och Kapitel E - Enkätsvar s.22. 

Saknar en virkestork basningssystem sker ingen korrosion på värmebatteriemas utsida. (Bas-
ning = uppftiktning av torkluften med hjälp av vatten- eller ånginspmtning i virkestorken). 
Värmebatterierna kan då vara tillverkade av ett billigt material, t ex vanligt (ev. förzinkat) 
kolstål. Enligt enkäten (KAPITEL E-Enkätsvar s.l8) hade 18 av 57, dvs 30 % av sågverken 
kolstålsbatterier. 

Det blir allt vanligare att montera in effektiv vattenbasning. Många gånger placeras dessa 
dysor framför värmebatterierna. Man kan därför räkna med att problem med korrosion i 
värmebatterier kommer att öka om inte kunskaperna om korrosion sprids i branschen. 

I progressiva längdcirkulationstorkar har man vanligtvis ingen basning. Däremot i en modem 
kammartork basar man med lågtrycks- eller högtrycksvatten eller med lågtrycksånga. Blir 
värmebatterierna ftiktiga under en längre tid vid denna basning, ställs stora krav på korro
sionsbeständigheten hos metallen i värmebatteriet. 

Utgörs batteriet av två olika metaller finns risk även för galvanisk korrosion. Inga säkra upp
gifter finns om hur olika faktorer påverkar värmebatteriemas livslängd då de fuktas under 
basningen. Den vanligaste batteritypen i virkestorkama är kopparrör med aluminiumflänsar. 
Enligt enkäten hade 27 av 57 sågverk, dvs 57 % av sågverken denna typ av batterier (Troligt
vis större andel då många sågverk som svarat på enkäten tycks ha förväxlat batterier med 
aluminium flänsar med batterier av rostfritt). Vid val av värmebatterier (där kamflänsama är 
av aluminium) för en viss torkningstemperatur ska man ta hänsyn ti l l följande faktorer som 
begränsar batteriets livslängd då de ftiktas under basningen: 

Aluminiumets renhetsgrad. Bör minst vara 99,5 %, men helst 99,7%, och jämhalten lägre 
än 0,5 %. Ett värmebatteri från en torkleverantör hade aluminium av typ 99,7F6 (Jäm
halten i denna aluminiumtyp är endast ca 0,25). Det är dyrt med mycket ren aluminium. 
Prisskillnaden mellan 98,5 och 99,9 är 4 gånger. 
Kopparhalten i basningsvattnet. Basningsrören bör därför inte vara gjorda av koppar. 
Kopparhalten får inte överstiga 0,05 mg/liter vatten. Basningsvatten i kopparledningar når 
lätt över detta gränsvärde. Använd t ex i stället polyetenrör. 
Klorid- och bikarbonathalten i basningsvattnet. Klor kan både finnas i vattnet från vatten
verket, komma från avhärdningsanläggningen eller föras in i virkestorken med trucken 
om sågverksområdet saltas vintertid för att motverka halka eller sommartid för att binda 



dammet på grusvägar. Blästras torken invändigt far blästringssanden inte innehålla salt 
med klor. Även så låga klorid- och bikarbonathalter som normalt finns i sötvatten föror
sakar korrosion om det samtidigt finns kopparjoner i vattnet. Max kloridhalt 100 mg/1 för 
aluminium. Bikarbonathalten bör ligga mellan 60 och ca 200 mg/1 för aluminium. 
pH-värdet i ftikten och basningsvattent på ett värmebatteri av kopparrör med aluminium-
flänsar ska ligga mellan 7,5 och 9,0. Träspån på batteriet kan ge pH-värden lägre än 4 och 
betongdamm kan ge högre pH-värden än 9. Betong har normalt värdet pH 12. Anrikning 
av kalk från basningsvattnet ökar risken för korrosion. Totalhårdheten med hänsyn t i l l 
aluminium ska maxiamh vara 10° dgH. 
Basningstiden ska inte i onödan förlängas. Skälen till kraftigt förlängd basningstid kan 
t ex vara läckande ventilationsspjäll, läckande portar, för låg basningskapacitet samtidigt 
som munstyckena sitter nära batterierna eller feljusterat styrsystem. Mycket grovt utgör 
den effektiva basningstiden ca 10 ± 10 % av torkningstiden. Basningstiden är t ex kortare 
vid torkning av konstruktionsvirke än av snickeri virke. 
Spån/smuts som driver upp mot värmebatterier håller efter basningen batteriet fuktigt 
med ett relativt lågt pH en längre tid än den övriga delen av batteriet. Enligt enkäten 
rengör hälften av sågverken sina värmebatterier varje år. 16 % av sågverken rengör aldrig 
sina värmebatterier. Rengöringen minskar inte bara korrosionsrisken utan bibehåller 
också batteriets effekt. Rengöringen av lamellytoma bör inte vara något problem om 
grövre lameller används. För att undvika för snabb igensättning av basningsmunstyckena 
bör totalhårdheten vara högst 4° dgH. 

Vid vattenbasning kan basningsmunstyckena antingen vara påslagna a) på tillblåsningssidan eller 
b) på frånblåsningssidan av värmebatterierna i cirkulationsluftens riktning. De kan också vara 
påslagna c) på båda sidorna om värmebatterierna under basningen. I fallen a) och c) blir batteriet 
fuktigt såsom tidigare beskrivits - särskilt om basningsmunstyckena är monterade nära värme-
batteriema och om vattendropparna som lämnar basningsmunstyckena är så stora att de inte 
hinner förångas före värmebatteriet. Fördelarna är att om vattendropparna är tillräckligt små kan 
dessa effektivt förångas när de träffar värmebatteriet, som håller en högre temperatur än tork
luften efter värmebatteriet. Nackdelen är att korrosionen kan bli kraftig. 

Koppar, klor och/eller bikarbonat kan anrikas på värmebatteriet. Är värmebatterierna helt av 
rostfritt stål t ex SS 2333 behöver man inte ta hänsyn till att batterierna blir blöta men om klo-
ridhalten överstiger 0,015 eller 150 mg/1 vatten i kombination med att temperaturen 
överstiger 70°C kan gropfrätning och spänningskorrosion uppstå, bilaga 3. Finns lägre halter i 
luften finns det risk att ändå högre halter klorid successivt anrikas på värmebatteriet p g a 
indunstning. Rostfritt syrafast stål SS 2343 klarar vid samma temperatur en kloridhalt upp ti l l 
ca 0,05 % vad gäller gropfrätning men risken för spänningskorrosion är samma som för SS 
2333. Vid högre temperaturer - som t ex i ett värmebatterier - kan gropfrätning och 
spänningskorrosion uppstå vid ännu lägre kloridhalter. Rostfritt stål har emellertid sämre 
värmeledningstal än kolstål, koppar och aluminium: Rostfritt stål 16-30, kolstål 40-60, 
aluminium 200 och koppar 370-400 W/cm och grad. 

Risk för spänningskorrosion och gropfrätning vid olika temperaturer och kloridhalter för 
några andra hög- och lågvärdiga rostfria stål framgår av bilaga 4. Kloridhalten i basnings
vattnet bör därför alltid kontrolleras. Höga kloridhalter kan uppstå när det blir fel på avhärd-

Motsvarar ca 0,33 gram kalciumklorid (vägsalt) per liter vatten 



ningsaggregatet, när sågverksområdet saltas och salt förs in i torkarna via gaffeltrucken eller 
när kloreringen är för hög vid vattenverket. Kan inte kloridhalten hållas nere ska mer hög-
legerade austenitiska stål samt duplex-stål (ferrit-austenitiska stål) användas om det 
tillverkningsmässigt går att göra dem i sådana stål, bilaga 3, För att minska risken för spän
ningskorrosion måste också svetsspänningama vara så låga som möjligt och batterikonstruk
tionen måste utformas så att inte rörelser p g a temperaturändringar ger upphov ti l l spän
ningar. 

Används batterier av kopparrör med aluminiumflänsar vid höga temperaturer är det lämpligast 
att använda fallet c) med vattenbasning efter värmebatteriet i cirkulationsluftens rikming. 

I bl a Tyskland används en batterityp som är mycket korrosionstålig. Den består av ett rostfritt 
innerrör och ett påkrympt aluminiumrör med aluminiumflänsar ihopgjutet med aluminium
röret. Även innerrör av vanligt kolstål i samma konstruktion har börjat användas med fram
gång. Nackdelen med konstruktionen med rostfritt rör är att man kan fa spänningskorrosion 
vid röranslutningama. I konstruktionen med rör av kolstål bör rören som inte täcks av alumi
nium aluminiseras. 

Ett sätt att undvika galvanisk korrosion är att använda batterier helt tillverkade i samma 
metall. Ur värmeöverföringssynpunkt är koppar bäst. Ett sådant batteri har nästan dubbelt så 
hög värmeöverföring till luften jämfört med ett batteri helt i aluminium. Ett kopparbatteri 
klarar antagligen att vattenbasningen ligger före värmebatteriet. 

Ett effektivare sätt än att basa med vatten är att basa med mättad lågtrycksånga. Korrosions
hastigheten blir långsammare än vid vattenbasning då tiden med fukt på värmebatteriet blir 
kortare. Endast 9 av de 61 sågverken (14 %) i enkäten hade ångbasning. Ångbasning blir allt 
vanligare. 

Värmebatterier kan korrodera från insidan. Hetvattnet måste vara så syrefattigt som möjligt. 
Aluminium och rostfria batterier är känsliga för detta. 

Enligt enkäten i projektet anges att hållbarheten av värmebatterierna innan reparation är 1 lår 
med en variation på 3-30 år och hållbarheten innan byte av värmebatterier är i medeltal 16 år 
med en variation på 2-30 år. Att medelvärdena är höga beror på att hälften av sågverken inte 
hade basning för 10 år sedan (fråga 9 i enkäten). 

Sammanfattning: Med ledning av ovanstående fakta drar man den slutsatsen att relativt stor 
risk för korrosion finns för uppfuktade värmebatterier av rostfritt stål, av syrafast rostfritt stål 
och av koppar-aluminium. Kombinationen kolstål eller rostfritt innanrör med överdraget 
aluminiumrör med kamflänsar av aluminium är troligtvis ett bättre alternativ. Aluminium-
lamellerna kan då också epoxibeläggas för att stärka ytskiktet. Enligt en batteritillverkare 
används industriellt epoxibehandlade lameller i saltbemängd atmosfär med gott resultat. 

Ett koncept att minska risken för korrosion är att se till att värmebatteriet inte fuktas upp. 
Detta uppnår man genom att ha ett basningssystem på vardera sida om värmebatteriet. Man 
använder sedan bara det system som inte sprutar fukt på batteriet under reverseringen. 
Nackdelen ur torkningssynpunkt är att det går långsammare att värma upp virket vid tork
ningens start och vid konditioneringen av virket. Denna nackdel kan helt eller delvis elimi-



neras av effektivare basningsmetoder, t ex mättad lågtrycksånga eller trycksatt hetvatten-
basning med ett stort antal munstycken som är jämnt fördelade över fläktvåningen. 

Värmebatterier av kopparrör och aluminiumflänsar/lameller är i detta fall det bästa alterna
tivet. 

Alternativet med värmebatterier helt i koppar bör undersökas. 

Det ska alltid finnas en vattenmätare (flödesmätare) i ett basningssystem som används för 
kontroll av att flödet inte minskar (= stopp i munstycke). Det behövs mer forskning inom 
detta område. 

Värmebatterier för träslag såsom ek med dess garvämnen ska inte tillverkas av stål utan av 
koppar-aluminium eller helst enbart aluminium. 

Rörledningar 

Både kolstål och rostfritt är lämpliga material för hetvattenledningama. Men enligt den enkät 
som ingår i detta arbete noterade vi ett sågverk som var tvunget att redan ef^er 3,5 år byta 
stamledningama av rostfritt stål inne i virkestorken. Materialet i rören var totalt sönderspruck
na (mikrosprickor), troligtvis p g a spänningskorrosionssprickning. Detta kan ha berott på att 
salt från kondensdropp har indunstat på rören. Det uppstår spänningskorrosion om vatten 
innehållande salt indunstar på rostfria rör. Men i de flesta fall - då inte förutsättningarna för 
spänningskorrosion finns - är rostfritt stål ett bra alternativ. 

Används kopparrör för t ex vattenförsörjning av våtgivaren är det viktigt att inte fasta rören på 
aluminiumväggar/balkar om det finns risk för kondens eller att fukt uppstår på rören. Även 
vid kondensdropp på aluminium uppstår korrosion. 

Det blir lätt läckage mellan torkkgimmaren och vindsvåningen. Dras rören t i l l värmebatterier
na genom vindsvåningens isolering, är det risk att isoleringen blir blöt av den fuktiga tork
luften, som brukar läcka ut från torken. Kraftig korrosion brukar bli följden. Detsamma gäller 
rör som dras genom ytterväggarna som också kan ha blöt isolering när t ex fogningen mellan 
prefabelementet läcker. Rören som dras igenom isolering som kan bli blöt ska rostskydds-
målas med temperaturhärdig farg. 

Värmeåtervinning 
Värmeåtervinningama (värmeväxlarna) måste, enligt enkätens fråga 26 repareras efter i 
medeltal 7,5 år och bytas ut efter 10,5 år. Värmeåtervinningama utgörs av s k plåtvärme
växlare (lamellvärmeväxlare) av korsströmstyp. Vanligtvis är de gjorda av aluminium och 
sitter i stort sett bara på progressiva längdcirkulationstorkar (LC-torkar). Lamellavståndet bör 
vara minimum 10 mm för att förhindra igensättning. Antalet sådana torkar är mycket färre än 
antalet kammartorkar. Dessutom har bara ungefar hälften av LC-torkama värmeåtervinning. 
Mot bakgrund av detta bedömer man att värmeåtervinningama är ett stort problem. Detta trots 
att den gjorda enkäten rangordnade värmeåtervinningen som nr 10 av de 14 komponenter som 
gav mest problem. De vanligaste korrosionsskadoma uppstår i värmeåtervinningens nedre del 



10 

på varma sidan och närmast tilluftöppningen. I denna del är värmeåtervinningen vanligtvis 
kontinuerligt blöt p g a nedrinnande kondens. Vi l l man förlänga hållbarheten på värmeåter
vinningen när det har gått hål i den i nedre delen kan utrymmet där hål förekommer tätas 
genom att fylla upp den nedre delen med någon typ av tätningsmedel. Värmeåtervinningen 
minskar obetydligt. 

Man anser att överstiger den våta temperaturen ca 43°C våttemperatur, börjar korrosionen öka 
kraftigt i värmeåtervinningar av aluminium - främst vid torkning av granvirke. Granvirke 
tycks orsaka en mer korrosiv miljö än furuvirke. Ungefarlig hållbarhet vid 50°C våttemperatur 
är 2-3 år för gran och 8-10 år för furu. Vid 60°C våttemperatur vid torkning av furuvirke är 
det fortfarande ekonomiskt med värmeåtervinning i aluminium men för granvirke bör värme
återvinningen göras i rostfritt stål. En värmeåtervinning i rostfritt stål blir ca 50 % dyrare än 
en i aluminium. Dessa görs därför för mindre, varvid återvinningen också blir mindre. 

Epoxibehandlat värmeåtervinningsaggregat av aluminium har provats. Hittills har inga skador 
på detta uppstått. 

För att värmeväxlarpaketet ska hålla så länge som möjligt bör det vara diagonalmonterat så att 
kondensat och smuts kan rinna ur. För att minska korrosionen måste värmeväxlaren hållas ren. 
Värmeväxlarpaketet ska därför också placeras så att den lätt går att göra rent. Höljet t i l l 
värmeväxlarpaketet bör invändigt kläs med rostfri plåt för att undvika korrosion och därmed 
läckage. Inspektionsluckor förses med utvändigt placerade låsanordningar då dessa annars 
korroderar bort. 

Transportsystem/räls 
Transportvagnar/balkar görs ofta i så grovt kolstål att eventuell korrosion förstör hållfastheten 
först efter ganska lång tids användning i torken. Men vill man öka livslängden för dessa, ska 
de vid tillverkningen blästras, grundas och målas med täckfarg, tjärepoxy alternativt fosfatise-
ras. Används epoxibaserad färg ska den vara modifierad för de temperaturer/fuktigheter som 
råder i respektive virkestork. Vanlig epoxifärg blir spröd efter en tid i virkestorkar med höga 
temperaturer. I USA är det vanligt med bitumenfarger. Ovansidan, d v s slitytan på vagnarna, 
korroderar inte så fort. Däremot uppstår lätt gropfrätning på övriga vågräta ytor. 

Liksom alla rostskyddsmålade stålkomponenter i virkestorken måste vagnarna målas om när 
de börjar korrodera. I en amerikansk enkät visade man att sågverken i genomsnitt målade om 
vagnarna var 2,8 år. 

Invändig korrosionsskydd förbises lätt. Vid nyti 11 verkning bör balkar invändigt sprutas med 
en korrosionsskyddande olja - på liknande sätt som brukar göras med rambalkama i bilar. 
Detta bör även ske vid semesteruppehållet. För vagnshjul/rullbalkar/rullbanor ska man inte 
använda den typ av miljövänliga oljor som torkar. Den torkade oljan ger för stort rullmotstånd 
som försvårar transporten av virket. Vid nytillverkning bör rullar och hjul förses med 
smörj nipplar. 

Enligt enkäten ligger transportsystemet/vagnar/räls på 4:e plats när det gäller problem med 
torkhuskomponenter (fråga 28c). Men det är inte korrosionsproblem utan problem med 
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deformerade vagnar, räls, rullbanomas/vagnamas hjul, etc. Vagnsystemen och matnings
systemen i virkestorkar klarar sig ofta från korrosionsskador om de underhålls rätt. 

Många vanliga epoxyfarger blir för spröda efter en tid i 70-80°C och lossnar. Zinkfärg eller 
förzinkning är inte lämplig. Det är viktigt att skyddsskiktet är tillräckligt tjockt över hela ytan. 
Skyddsbehandlingen bör garantera rostskydd i minst 5 år. 

Vid nykonstruktion bör stålrälsen med bultar rostskyddsmålas. Därefter ska rälsen regelbundet 
fettas in med temperaturbeständigt fett. Det är vanligt att rälsen kyls genom ledning i området 
nära torkhusporten. Kraftig korrosion uppstår då genom att fukt kondenserar på rälsen i detta 
område. Även hela våtzonen i en vandringstork (vanligtvis i intagsänden) är korrosionen ock
så kraftig. När den våta temperaturen är 50°C eller högre i dessa korrosionsbenägna ställena är 
det vanligtvis ekonomiskt att i stället för kolstål använda aluminium i rälsen. Alternativet kan 
också vara att utforma rälskonstruktionen på så sätt att det är lätt att regelbundet byta ut de 
första metrarna av rälsen i vandringstorkens (fuktiga) intagsände. 

I Kanada har man med framgång börjat använda aluminiumräls på slipers. Det blir dyrare än 
med stålräls. De måste också göras grövre än stålrälsen men de korroderar inte. 

Räls av rostfritt stål är ovanligt - troligtvis av kostnadsskäl - men fijUt möjligt. Rostfria räls är 
antagligen svåra att fa tag på. I stället för att specialbeställa rostfria räls, är det billigare att 
köpa räls i form av en rostfri standardprofil. Därefter anpassas vagnshjulen ti l l standard
profilen. 

1 nya vandringstorkar placeras alltid drivsystemet för paketmataren utanför torken. De höga 
temperaturerna i kombination med luftfuktigheten gör att drivsystemet inte blir driftsäkert om 
det placeras inuti torken. Vid höjning av temperaturen i äldre vandringstorkar med drivsyste
met inne i torken är det därför nödvändigt att flytta ut drivsystemet för bättre driftsäkerhet. 

Rasskydd i ka mm ärtor kar, kolstålsbalkar och liknande 
Rasskydden kan tillverkas av trä, kolstål eller rostfritt. Görs rasskyddet av kolstål ska den 
nedre halvmetem, dvs den delen som är bultad i golvet, tillverkas av rostfritt. Träfragment och 
spån i kombination med att balken kyls av golvet samt att basningsvatten eller kondenserat 
vatten ligger lång tid på golvet ger i allmänhet en kraftig korrosion i balkens nedre del. I 
amerikanska torkar ställer man ofta stålbalkarna på en på golvet uppgjuten klack, så att inte 
vatten och spån på golvet når upp till balken. 

Vintertid samlas ofta mycket kondensvatten på golvet i torkarna. Det bör därför finnas golv
brunnar i torkarna om det firms maskinutrustning som annars kan korrodera. 

Cirkulationsfläkt med elmotor 
Fläkt och fläktring görs numera vanligtvis i aluminium/silumin. I äldre torkar är de gjorda av 
förzinkat eller målat kolstål. Inga korrosionsskador har i undersökningen kunnat noteras på 
aluminium/siluminkonstruktioner. Är virkestorken försedd med vattenbasning finns det risk 
att fiikt tränger in i fläktmotom för cirkulationsluften. Det är därför viktigt att basningsvattnet 



12 

förångas innan det når elmotorema. Detta innebär att basningssystemet är väl dimensionerat 
och utprovat. När äldre virkestorkar förses med basningssystem är det viktigt att kontrollera 
hur motorerna är skyddade mot fukt. Kontrollera de tekniska data för motorerna. 

Fläktmotorema tillverkas bl a av Strömbergs, ABB (T ex "Hulken" och "Tuffmgen"), 
Siemens (har rostfri axel) och VEM (Östtysk). Motorerna kan vara av gjutjärn (t ex VEM) 
eller av aluminium (t ex ABB) 

Enligt enkäten fråga 27 måste fläktmotom för cirkulationsluften bytas efter i medehal 5,1 år -
beräknat efter 46 sågverk som svarat. 13 av sågverken angav att de höll bara 3 år eller mindre 
och 4 angav att de höll över 10 år. Ett sågverk som har en utländsk tork måste byta motor 
vartannat år (enkäten fråga 26). Man kan konstatera att hållbarheten är mycket olika. Orsaker
na t i l l detta varierar. 

Det var hela 15 sågverk av de 46 som hade kommentarer om sina cirkulationsmotorer. Här är 
några exempel. SÅG 3: Efter 6 år har man satt in nya lager i alla motorer i 2 Uteckammare 
efter 6 år. SÅG 20:1 vandringstorkama (FB) håller cirkulationsfläktama i 3-5 år. I Fläkts 
kammare från -89 håller de i 9 år. SÅG 25: Byter motorer efter ca 7 år i kammarna WSAB-85, 
Vanicek-80, Utec-74.1 WSAB-4 ingen bytt och i WSAB vandr.tork-79 bytt efter 5-8 år. SÅG 
26: EWE vandringstork från -60 med max 50°C håller i 30 år. SÅG 30: Man byter efter 2 år i 
kammama (WSAB-68 till -89) och efter 8 år i vandringstorkama (WSAB-68-74). SÅG 39: 
Har inte bytt någon fläktmotor i sina kammare (Hildebrand-74 - som har utanpåliggande fläkt-
motorer, Utec-88/-91, WSAB-97 och vandringstork WSAB-95). SÅG 47: Kammare UTEC -
87 och -89 aldrig bytt, Utec-92 bytt 2 motorer. Sina Siemens-motorer smörjer man en gång i 
kvartalet via rör med 8 gram fett. 

En torkleverantör säger att "Vid våttemperaturer på 50°C eller lägre brukar motorerna hålla ca 
10 år om de smörjs enligt fabrikantens instruktioner. Vid våttemperaturer på över 60 °C hal
veras nästan elmotoremas hållbarhet. Engångssmorda motorer vid våttemperaturer under 
50°C håller ungefär 5-7 år." 

Man ska bara använda det fett som leverantören rekommenderar. Extrema högtemperaturfetter 
är inte bra i virkestorkar. När torkama kyls ned mellan satsningarna stelnar fettet och smörjer 
därför dåligt vid start av torken. Det är därför också en fördel att ha överliggande fläktar i 
stället för sidoställda fläktar. Överliggande fläktmotorer i en kammartork, som omlastas med 
en ny sats virke, hinner inte kylas lika mycket som sidoställda fläktar. Både av Träteks er
farenheter och av vad som kan utläsas av enkätsvaren är det ganska vanligt att fläktmotorema 
inte smörjs enligt instruktionerna. Alla torkskötare med motorer som ska smörjas ska kunna 
visa upp signerade smörj ningsscheman som visar genomfört smörj intervall, datum när moto
rer smörjts, fettkvalitet, att motoraxeln roteras (för hand) vid smörjningen och fettmängd i 
respektive motor. 

Man kan välja mellan olika filosofier för att kompromissa mellan lång hållbarhet och 
servicekrävande arbete: 

1. Elmotorer med permanentsmorda lager (Bra hållbarhet - ej servicekrävande) 
2. Regelbundet byta lager (Lång hållbarhet - servicekrävande) 
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3. Centralsmörja elmotorerna (Risk för feldosering - lite servicekrävande). Rekommenderas 
ej. Ovanligt. 

4. Regelbunden smörjning vid elmotorn (Risk att fa in föroreningar i lagren - service-
krävande). Vanligaste alternativet. 

Använd bara det fett som motorleverantören anger och blanda aldrig olika fabrikat och fett-
typer. Med väl överdimensionerad motor i H-klass/IP 55 och rätt smörjning ska fläktmotorer-
na hålla minst 10 år - även vid 80°C. Används högeffektsånga vid basningen kan det vara 
lämpligt att ha vattenkylda fläktmotorer eller standardmotorer för höga temperaturer ("Över
dimensionerade motorer") för att uppnå lång hållbarhet. Vid vattenkylning kondenserar fukt 
på kyldelen. 

Vid uppgradering av torkar till högre temperaturer måste man kontrollera maximala tempera
turen för motorerna. Samtidigt ska motorleverantören rådfrågas om lämplig fett för den högre 
temperaturen. Vi l l man höja temperaturen mer än vad motorn klarar, fmns ingen annan utväg 
än att byta ut motorerna. 

Den temperatur som kan vara kritisk är lagertemperaturen. En elmotor för maximalt 90°C 
torktemperatur -1 ex "Hulken" från ABB - far en temperatur på axelns lagerring på ungefar 
150-200°C på grund av både den höga torktemperaturen och lagerfriktionen. Blir lagertempe
raturen över 180°C far motorn en kortare livslängd. Tätningsringen på axeln måste också 
klara dessa temperaturer. Samtidigt ska motorn vara tät mot inkommande fiikt (basning) så att 
inte fett/lager fuktskadas och korroderar. En motor måste också kunna släppa ut fiikt som 
kommer in i motorn. De ska därför vara försedda med ett dräneringshål med en diameter på 5-
8 mm. Motorerna levereras ibland med plastplugg i dräneringshålet. Denna ska tas bort irman 
motorn startas. I drift ska man kontrollera att det inte ligger fett över hålet. 

Vid beställning av fläktmotorer direkt från tillverkaren vid uppgradering av virkestorkar ska 
användningsområdet alltid anges. Leverantören kan då hjälpa till med att motortypen blir den 
rätta. 

Ska virkestorken klara temperaturer upp till 90°C torktemperatur kan man också använda 
vattenkylda motorer. Alternativt köper man en överdimensionerad motor, dvs en motor som 
man bara tar ut en del av dess maximala effekt. Lagertemperaturen hålls då nere. Motorerna 
kan i extrema fall till och med vara dubbelt överdimensionerad för att klara höga tempera
turer. Det finns fläktmotorer som klarar 120°C omgivningstemperatur. Vid nybygge och vid 
temperaturer över 110°C är det bäst att placera fläktmotorn utanför virkestorken, se Torkhand
boken Ib, Trätek, sid 802, 814 och 924. 

Det är viktigt att motorns kåpor inte rostar sönder så att motorn inte får rätt kylning. Det är 
vanligt att kåporna rostar sönder före motorns lager ska bytas. Numera fmns rostfria fläkt-
kåpor. 

För ca 3,5 år sedan kom man fram till att navet i fläktarna inte får vara för stort. Motorn far då 
för dålig kylning och därmed en förkortad livslängd. 
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Spjäll med reglermotor 
Spjäll för virkestorkar tillverkas i aluminium och rostfritt stål. Frånluftspjällen hålls fiiktiga 
genom utkondenserad ftikt från torkluften vilket gör att rostfritt stål är det lämpligaste valet. 

Vid uppgradering ti l l högre temperatur måste ofta elledningen till spjällmotom bytas ut mot 
en mer temperaturtålig typ. Ledningarna kan lämpligtvis läggas i kopparrör. Silikonisolerade 
ledningar klarar mycket höga temperaturer men har låg rivhållfasthet. För temperaturer upp 
till 90°C finns billigare material. Elkablar för temperaturer upp ti l l 185°C finns t ex hos 
Miltronic AB i Nyköping. 

Ett vanligt fel med pneumatiska plastledningar är att de efter en tid i virkestorken blir spröda 
även vid temperaturer under 70°C. De blir känsliga för beröring t ex vid utbyte/reparation av 
shuntmotom. 

Shunt/ventil med reglermotor 
När temperaturen på värmemediet ska ökas måste shuntarnas och ventilemas maximala 
temperaturkänslighet kontrolleras. Packboxen måste klara den högre temperaturen. 

I äldre virkestorkar för låga torktemperaturer - huvudsakligen vandringstorkar - sitter ofta 
shunt, shuntmotor, ventil och cirkulationspump inne i fläktvåningen. Vid uppgradering av 
temperaturen bör de flyttas upp till vindsvåningen 

Evakueringsfläkt med elmotor 
Se cirkulationsfläktama. För lodrät montering ska dräneringshålet vara stängt (pluggat) på 
översidan och öppen på undersidan. Axeln ska vara tätad med en G-ring med metallring. 

Det har också visat sig att evakueringsfläkten ska vara igång - även när det inte krävs venti-
lering. Risken minskar då för fuktinträngning i motorn. Det kan också vara lämpligt att ha en 
tvåstegsmotor som minskar energiförbrukningen och belastningen på motom. 

Vid uppgradering av temperaturen i en virkestork måste maximala temperaturen på frånlufts-
fläktens motor kontrolleras för eventuellt byte. Det brukar brista i montaget. 

Pump för högtrycksvattenbasning 

Högtrycksvattenpumpar för basningssystemet har först på senare år blivit en komponent i 
virkestorkama. Många olika konstruktörer och leverantörer av sådana pumpar har finns. Det 
har visat sig att många aggregat inte fungerat som tänkt. Det vanligaste felet har varit att man 
valt för dålig kvalitet på pumpen. Hållbarheten har blivit för kort. Välj pump med hög kvali
tet. Systemet ska inte heller vara av typ on/off med kolvpumpar. Det blir för stora påfrest
ningar på systemet. Med centrifugalpumpar är det i allmänhet möjligt att ha on/off-reglering. 
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Tätningsflaps och infästningar 
Tätningsflapsen är den detalj i virkestorkama som fatt den högsta felpoängen i enkäten (fi-åga 
28b). Orsaken ti l l detta framgår inte av enkäten. Med den erfarenhet Trätek har är det flapsens 
men också infästningarnas hållbarhet som är problemet. Gummimaterialet klarar inte av den 
höga värmen, utan blir stelt och oföljsamt. Det sitter stora mängder tätningsflaps i virkes
torkama - 12 ti l l 18 i en kammartork och 40-60 tätningsflaps i en vandringstork. Ett sågverk 
som sågar 120 000 m^ virke/år kan ha ca 300 tätningsflaps i torkama. Detta innebär att tork-
skötarna regelbundet har några tätningsflaps som måste bytas. Detta uppfattas naturligtvis 
som ett problem av alla torkskötare. Ett enkelt system för flapsbyte därför viktigt. 

Lösningen på detta problem är helt enkelt att välja ett material som klarar av den höga tempe
raturen bättre. Hänsyn måste också tas till att gummitypen klarar terpenhalten, se sist under 
rubriken "Maskinkomponenter". Sågverken har ändå sedan 1997 valt bättre material t i l l dessa 
komponenter. Problemet är att ett visst material fi-ån en tillverkare inte är identiskt med 
samma material från en annan. Enhetlig och fungerande märkning saknas nämligen. 1987 
gjorde Trätek en undersökning om vilket flapsmaterial som ska användas (Torkhandbok 2 sid 
238, Trätek). De gummikvaliteter som håller vid de vanliga torktemperaturema har specifice
rats. De temperaturtåliga, åldringsbeständiga och slitstarka armerade gummikvalitetema 
kostar dubbelt så mycket som de som inte håller i torkama - men är mest ekonomiska totalt 
sett. Genom okunskap köper fortfarande en hel del sågverk de billigare gummitypema med 
följd att torkningskvaliteten blir betydligt försämrad - i synnerhet i vandringstorkama. 

Vid temperatumppgradering av torkama måste även tätningsflapsen uppgraderas till en ännu 
mer temperaturtålig kvalitet. 

Problem med korrosion kan också uppstå på infästningsjämen. De bör tillverkas av rostfritt 
stål och dessutom fällas in i väggen så att de skyddas mot från virkespaketen utstickande 
virkesstycken. Denna infällning far inte innebära att täckskiktet blir för tunt. För betong med 
ett vct=0,45 ska täckskiktet vara 40 mm vid platsgjutning och 35 mm för prefab, se kapitel A 
och B. 

Vid beställning av tätningsflaps ska alltid önskad temperaturtålighet anges och vad gummit 
ska användas t i l l . Dessutom ska leverantören garantera en viss tids hållbarhet. 

Flapsinfastningama ska vara av aluminium eller rostritt stål. De ska utformas på så sätt att det 
är enkelt att byta gummiflapsen. Dessutom ska de inte kunna slitas loss när en virkesände 
sticker ut från en paketände. För detta görs inspamingar i torkhusväggen eller eventuellt läggs 
en sluttande list framför infästningslisten. 

Torkhusportar/tätningar 
I enkäten kom torkhusportama på 3:e plats när det gäller problem med komponenterna ti l l 
virkestorkar. Isoleringen i portama är ofta ganska tunn och det finns ofta gott om köldbryggor. 
Fukt kondenserar därför under en stor del av torkningstiden på portens insida. Korrosions
risken är därför stor. Portamas svaga punkter är att: 
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• porttätningama lätt går sönder och läcker på grund av dålig gummikvalitet, felaktig ut
formning av gummits infästning, etc. Tätningslistema ska därför vara av bästa EPDM-
kvaliteten, se sist under rubriken "Maskinkomponenter". De ska vara fasta i porten med ett 
genomtänkt system så att de inte lossnar om gummilisten fryser fast. Listen ska också lätt 
kuima bytas. 

• portama kärvar vid öppning och stängning om de inte är riktigt konstruerade. 

• portama korroderar utvändigt p g a ytbehandlingen går sönder eller lossnar (detta är mest 
ett skönhetsfel). 

• portama rostar invändigt. Det är ett absolut krav att portar är täta inifrån. Är de klädda 
med svetsad aluminiumplåt är hållbarheten god men efter 20-25 år vid 40-55°C 
våttemperaturbrukar gropfrätningen göra hål i plåten. Portar ska lämpligeninvändigt kläs 
med (tunn) rostfri plåt. 

Portens anhåll mot torkhuset - den sk portomfattningen - bör tillverkas av rostfritt stål. An
vänds kolstål blir korrosionen kraftig då det under hela torkningsförloppet kondenserar vatten 
på den del av portomfattningen som ligger på torkens insida. Portomfattningar av kolstål är 
bara möjliga att blästra och måla på ena sidan - på utsidan. Generellt gäller att om man inte 
kommer åt att blästra hela maskinelementet är det oundvikligt att rosten fortsätter att breda ut 
sig efter målningen. Portomfattningama bör därför göras i rostfritt stål. Saknas anhåll korro
derar i stället betongen sk syraangrepp, se kapitel A. 

ManöverdörrarZ-luckor 
De flesta torkleverantörer har svårt för att fiima en bra konstruktion för manöverdörrar. De 
flesta konstruktioner korroderar. De blir otäta efter en tid. Tätningslister går sönder, anhållet 
för listen korroderar, låsanordningarna korroderar och går sönder, betongen runt dörrkarmen 
korroderar, etc. En del torkleverantörer löser problemet med att inte ha någon manöverdörr, 
vilket försvårar kontrollen av virkestorken. En bidragande orsaker t i l l att det är svårt att göra 
en hållbar manöverdörr är myndighetens krav att det måste finnas ett sk flyktvägslås. Dess
utom innehåller dörren ofta köldbryggor så att kondensat under långa perioder falls ut på 
dörren. De komponenter i dörrama som utsätts för kondensat måste göras i korrosionsbestän-
digt material. 

Det finns inte så många företag som tillverkar bra manöverdörrar som klarar virkestorkamas 
miljö och samtidigt är personsäker. Innehåller porten isolering av extmderad polystyren klarar 
den bara en temperatur på 78°C. För högre temperaturer isoleras porten med mineralull. 

Basningsvatten 
Såsom framgår av kapitlet om värmebatterier är det av stor vikt att det vatten man tänker 
använda t i l l basningen analyseras med avseende på klorhalt, kopparhalt, kalkhalt och mangan-
halt - i synnerhet när basningen ligger före värmebatteriet. Det förekommer också att man 
byter vattenleverantör eller att man går över från kommunalt vatten till eget brunnsvatten eller 
omvänt. Då är det naturligtvis också viktigt att det nya vattnet analyseras för sin lämplighet 
som basningsvatten. 
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Elledningar och pneumatiska ledningar 
Vad som gäller elledningama ti l l spjällmotom ovan, gäller även för övriga elledningar. Endast 
11 enkätsvarare har angivit att svagströmsledningar och starkströmsledningar är problemkom
ponenter. Dessa ledningar samlade lika många "problempoäng" som värmeåtervinningama. 
Ett större problem var de pneumatiska ledningar. Denna komponent ligger på 6:e största pro
blemet bland de 14 undersökta komponentema. 

Gemensamt för dessa ledningar tycks vara att det isolerande plastmaterialet blir sprött och 
spricker i den höga värmen. Även terpenhalten kan ha en viss inverkan. Det polymera mate
rialet i elledningar kan bestå av både ett innerskikt och ett ytterskikt. Som inre isoleringsmate
rial väljs ofta ett material som klarar de temperaturer som kan uppstå kring själva ledaren. 
Vanliga elledningar brukar tillverkas för 70°C. 

I samband med temperaturuppgradering av virkestorkar måste elledningama bytas ut så att de 
tål den högre temperaturen. Återigen är lösningen att använda ett temperaturresistent material. 
Det finns en mängd olika typer och fabrikat av PVC, men olyckligtvis saknas en fiingerande 
och enhetlig märkning, varför ett visst material av ett fabrikat kan skilja sig från samma typ av 
material av ett annat. Elkablar för höga temperaturer finns att köpa, se under 6 "Spjäll och 
reglermotorer". 

Ingjutningsdetaljer 
Aluminium korroderar när aluminiumytan fuktas och pH-värdet ligger utanför värdena pH 4-
9. Detta pH-intervall blir allt smalare ju högre temperaturen är, se avsnittet "Värmebatteri och 
rörledningar". För virkestorkar innebär detta att aluminium korroderar. Därför korroderar alu
miniumdetaljer som sitter i betongen. Ingjutningsdetaljer och expanderbultar ska tillverkas av 
rostfritt stål. Hållare för gummiflapsens hållare sitter normalt utanpå betongväggarna och är 
vanligtvis torra. De kan därför utföras i aluminium. I intagsänden till vandringstorkar, där det 
ständigt är hög fuktighet, är det korrosionsrisk. Det kan därför vara lämpligt att lägga ett skikt 
tjärepoxy på betongen innan infästningarna sätts på plats. 

Maskinutrustning i vindsvåningen 
Såsom tidigare nämnts ska maskinutrustningen i möjligaste mån placeras utanför torkkamma
ren. Detta innebär också att vindsvåningen ska hållas relativt torr för att inte komponentema 
ska korrodera eller elektronik fuktskadas. Vindsvåningen ska därför 

vara väl ventilerad 
om möjligt hålla ett litet övertryck, t ex att en fläkt blåser in uteluft i ena gaveln och ett 
uttag finns i den andra gaveln 
hållas torr genom att ventilationstrummor och golvelementen är täta. 



Bilaga I 

TABELL la. Våttemperaturen ca 50°C 

25x150 mm furuvirke 75x150 mm furuvirke 
Relativ Temp Tot torktid Partial- Relativ Temp Tot torktid Partial

fuktig inkl. upp tryck* fuktig inkl. upp tryck* 

het värmning het värmning 

% °C timmar mbar % °C timmar mbar 

Uppvärmningsfas 70-100 5-51 8 118-130 85-100 5-50 15 121-123 

Torkfas start 70-75 51 8 118-119 85-90 50 15 121-122 

Torkfas slut (Byggtorrt) 25-35 70 70-80 105-108 45-60 62 200-250 114-117 

Torkfas slut (Möbeltorrt) 25-30 70 90-100 105-110 25-30 70 500-550 105-110 

Konditioneringsfas, 60°C 63 60 10 126 63 60 50 126 

90°C 75 90 2 280 75 90 10 280 

TABELL Ib. Våttemperatur ca 60°C 

25x100 mm furuvirke 75x150 mm furuvirke 
Relativ Temp Tot torktid Partial Relativ Temp Tot torktid Partial

fuktig inkl. upp tryck* fuktig inkl. upp tryck* 

het värmning het värmning 

% °C timmar mbar % °C timmar mbar 

Uppvärmningsfas 70-100 5-64 0-9 300? 85-100 5-61 17 300? 

Torkfas start 80-85 64 9 155 90-95 61 17 210 

Torkfas slut (Byggtorrt) 15-25 85 35 114-120 40-50 78 150 186-191 

Torkfas slut (Möbeltorrt) 15-25 85 60 114-120 15-25 85 300 152-160 

Konditioneringsfas 

Konditioneringsfas, 60°C 63 60 10 126 63 60 50 126 

90°C 75 90 2 280 75 90 10 280 

Relativ luftfuktighet, temperatur, torkningstid och partialtryck vid vanliga torkningsscheman 
för 25 mm och 75 mm tjockt furuvirke. Stora avvikelser kan förekomma. 
Källa: Björn Esping, Trätek 
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Tolkning av miljöparametrarna 
pH 3,88-4.61 medför 5 ggr så hög koncentration av vätejoner vid pH 3,88 som vid 4,61. 
Koncentrationen vätejoner {pH-värdei) är lägre än för färsk sav (5,5) p g a att det frigörs bl a 
ättikssyra vid höga temperaturer. 

Mängden syra totalt (aciditeten) har mätts genom titrering med en stark bas - NaOH. (Acidi-
teten är en viktigare faktor än pH-värdet vid vid kontakt med betong och metaller.) Intervallet 
av aciditeten för de olika kondensaten (0,14-2,10 mmol förbrukad bas per liter) är större än 
intervallet av pH-värdena (0,025-0,132). 

Syrorna består huvudsakligen av karboxylsyror - framförallt ättikssyra. Dessa syror är svaga 
och vattenlösliga samt bara delvis delade i joner (dissocierade i joner) 

CH3COOH ^ CH3COO- H"̂  

Syrakonstanten här är pH 4,7 vid jämvikt. 

Andra syror har andra syrakonstanter vid jämvikt. Det är olika sammansättning av syror i 
kondensaten. Därför följs inte pH och aciditeten åt -1 ex prov 9 har högre aciditet och lägre 
(pH). Provet är också uttaget på annat sätt. 

Det kan vara beläggningar i värmeväxlaren som bidragit med fler och svagare syror än i de 
andra kondensaten som tagits direkt ur torkluften. 

Kloridema har troligtvis överförts från damm. 

Källa: Finn Englund, Trätek 
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Miljöparametrar: pH, temperatur och luftfuktighet. Mätning på kondenset från torkluften 

pH papper pH-elel(trod Aciditet Kloridhalt 
Avläst mmol H*n mmol H*n mg CI-/I 

Klimat mätställe 
Temp RH Tempmax 

Prov Våtn^oiT i tork 

1 Sägv.1,Kanal 1,INTAG 
32 mm F, 70 min 4.5 4,20 0,063 0,963 6 50/51 94 58,5 

2 Sågv. 1. Kanal 1, UTTAG 
32 mm F, 70 min 4 3,89 0,129 1,225 4 50/56,5 71 58.5 

3 Sågv. 2, Kanal 11, INTAG 
25 mm F, 100 min 4 3,88 0,132 0,674 0 48,5/64 44 64 

4 Sågv. 3 Kanan, UTTAG 
22 mm G, 51 min 4 3,99 0,102 1,173 0 51/64 51 64 

5a Sigv. 4, Kanal 5, INTAG 
25 mm G, 12%, 60 min 4 4,38 0,042 0,543 0 50/58 65 65 

äb Sägv. 4, Kanal 5, INTAG 
25 mm G, 12%, 60 min 4 4,21 0.062 0,560 0 50/58 65 65 

7 Sågv. 4, Kanal 5, UTTAG 
25 mm G, 12'/o, 60 min 4 3,93 0,117 0,980 0 50/62 53 65 

6 Sågv. 4, Kanal 1, INTAG 
38/50 mm F, 12/18%,73 mi 4 4,43 0,037 0,140 0 38/42 78 51 

Ö Sågv.4, Kanal 1. UTTAG 
38/50 mmF, 12yi8%,73 mi 4 4,17 0,068 0,350 0 38/51 45 51 

d Sågv. 5, Kanal C, INTAG 
50 mm F, 18 %, vänneväxl - 4,61 0,025 2,100 0 51,5/53 92 60,2 

Källa: Björn Esping, Trätek 
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Beteckning 

Härdighet 

Beteckning Nominell sammansäu-
ning, "Vo (rest Fe) 

Punkt-
fräin. och 
spalt-
korr. i 
Cl--haUig 
lösning 

Interkrista-
lin korr. 
efter svets
ning 

Spännings-
korr. i 
Cl--haltig 
miljö 

Ferri tiska 
SS 2320 17Cr, max 0,10 C 1 1 4 

SS 2326 ISCr, 2,2Mo, 2 4 4 
max 0,025 C, Ti 

Austenitiska 
3 1 SS 2333 18Cr, 9Ni, max 0,05 C 1 3 1 

SS 2343 17Cr, 12Ni, 2,7Mo, 2 3 1 
max 0,05 C 

SS 2562 20Cr, 25Ni. 4.5Mo. 3 4 3 
l,6Cu, max 0,025 C 

SS 2378 20Cr, 18Ni. 6.2Mo, 4 4 3 
254 SMO OJCu, 0,2N. 

max 0,020 C 
654 SMO 24Cr, 22Ni, 7.3Mo, 4 4 3 

0.5Cu, 3,5Mn, 0,5N, 
max 0,015C 

SS 2584 27Cr, 31 Ni, 3.5Mo, 3 4 4 
Sanicro 28 1 ,OCu, max 0,020C 

Ferrit-atistenitiska 
SS 2324 25Cr, 5Ni. l,5Mo, 2 2 3 

max 0,1 OC 

SS 2327 23 Cr ,4Ni . 2 3 4 
max 0,03C 

SS 2377 22Cr. 5.5Ni, 3,0Mo, 3 4 3 
0.15N. max 0,030C 

Orienterande översikt av några i korrosionssammanliang aktuella rostfria stål. Ju högre siffra 
desto bättre härdighet. 
Källa: Elektrokemi och korrosionslära, 1992, Einar Mattsson, Korrosionsinstitutet, Stock
holm. 
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Temperatur °C 
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Spänningskorrosionshärdighet. Sammanställning av laboratorieresultat. 
Streckad kurva är för vanlig rostfritt standardstål SS 2352, SS 2353 och SS 2348. Den 
heldragna kurvan är SAF 2205, dvs SS 2377. Ur Sandviks produktblad S-1874-ENG, Mars 
1997, "Sandvik SAF 2205, Duplex Stainless steel", mars 1997 
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Temperaturgräns för gropfrätning 
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Kritisk gropfrätningstemperatur för vanligt rostfritt standardstål SS 2352 s k 18-8 stål (nedre 
streckade kurvan), SS 2353 och SS 2348 innehållande molybden (övre streckade kurvan). 
Den heldragna kurvan gäller för SAF 2205, d v s SS 2377 legerad med 22% krom, 5,5% 
nickel och 3,0% molybden. Ur Sandviks produktblad S-1874-ENG, mars 1997. 



Kapitel E 

Enkät med sammanställning av enkätsvaren 

Boris Hajek och Björn Esping, Trätek 



Innehåll 

Enkätformulär som skickades ut till 140 sågverk och besvarades av 61 sågverk 

Sammanställning av samtliga enkätsvar från varje sågverk 

Slutsummering 



Enkät: Skador på torkhus 
Företag: 
Kontaktperson: 

Sänd enkätsvaren t i l l Björn Esping, Trätek, Box 5609,114 86 STOCKHOLM 

Resultaten från frågeformuläret ligger t i l l grund för ett projekt som ska ge svar på hur skadade 
virkestorkar ska repareras, hur torkas ska uppgraderas för att klara högre temperaturer och hur en 
ny betongtork ska byggas för att klara höga temperaturer. Vi måste kunna skydda våra torkar mot 
korrosionsskador även om vi höjer temperaturen i torkarna. Vi vinner j u då både 
torkningskapacitet och kvalitet (färre sprickor och rakare virke). 

I. Byggnad och konstruktion - hela torkanläggningen 
1. Uppgifter om torkarnas ålder och fabrikat, torktyp, tork nr och uppskattad ålder: 

(Är flera torkar av samma typ, fabrikat och årsmodell räcker det med att fylla i en rad 
t ex kammare 1-6, ABB Fläkt, 1993) 

a)KAMMARTORKAR (Satstorkar) - Totalt antal: 
Kammare nr:, 
Kammare nr:, 
Kammare nr:. 
Kammare nr:. 
Kammare nr:, 
Kammare nr:, 
Kammare nr:, 
Kammare nr:, 
Kammare nr: 
Kammare nr: 

., Fabrikat: , Byggar:, 

., Fabrikat: , Byggår:, 

., Fabrikat: , Byggår:, 

., Fabrikat: , Byggår:, 

., Fabrikat: , Byggår:, 

., Fabrikat: , Byggår:, 

., Fabrikat: , Byggår: 

., Fabrikat: , Byggår: 

., Fabrikat: , Byggår:, 

., Fabrikat: , Byggår: 
Eventuella kommentarer: 

b)VANDRINGSTORKAR (Längdcirkulationstorkar) -
, Fabrikat: , Enstegs • 
, Fabrikat: , Enstegs • 
, Fabrikat: , Enstegs • 
, Fabrikat: , Enstegs • 
, Fabrikat: , Enstegs • 
, Fabrikat: , Enstegs • 
, Fabrikat: , Enstegs • 
, Fabrikat: , Enstegs • 
, Fabrikat: , Enstegs • 
, Fabrikat: , Enstegs • 

Kanal nr:. 
Kanal nr:. 
Kanal nr:. 
Kanal nr:. 
Kanal nr:. 
Kanal nr:. 
Kanal nr: 
Kanal nr: 
Kanal nr: 
Kanal nr: 

Totalt antal:. 
Tvåstegs • , 
Tvåstegs • , 
Tvåstegs • , 
Tvåstegs • , 
Tvåstegs • , 
Tvåstegs • , 
Tvåstegs • , 
Tvåstegs • , 
Tvåstegs • , 
Tvåstegs • , 

Byggår: 
Byggår:. 
Byggår: 
Byggår: 
Byggår: 
Byggår: 
Byggår: 
Byggår: 
Byggår: 
Byggår: 

Eventuella kommentarer: 



2. Konstruktionstyp. Finns tork med: 
a) betongelement (=prefab) • Torkarna nr 
b) platsgjuten betong • Torkarna nr 
c) murad betonghål sten • Torkarna nr 
d) murad betongsten • Torkarna nr 
e) kombination av b) och c) • Torkarna nr 
f) prefab metall: aluminium • , rostfritt/syrafast stål • , vanligt kolstål • 
g) annan, vilken: 
h) Vet ej • 

3. Betongkvalitet (om detta är känt): 

4. Invändig skyddsmålning när torken var ny: 
a) Ingen målning i någon tork • 
b) Skyddsmålning fanns i torkarna nr: 
c) Vet ej • 

5. Typ av skyddsmålning när torken var ny (Tätskikt): 
a) Asfaltliknande färger • Torkarna nr 
b) Tjärepoxi • Torkarna nr 
c) Epoxi • Torkarna nr 
d) Urutan/difunol • Torkarna nr 
e) Annan typ, ange vilken: , Torkarna nr. 
0 Vet ej • 
g) Eventuella kommentarer , 

IL Torkklimat och basning 
6. Nuvarande klimat (cirkavärden) och basning 

a) 25 mm virke: Våttemperatur: °C och Maximal torrtemp °C, eventuellt 
luftfuktigheten % 

b) 50 mm virke: Våttemperatur: °C och Maximal torrtemp °C, eventuelh 
luftfuktigheten % 
c) 63-75 mm virke: Våttemp.: °C och Maximal torrtemp °C, eventuellt 

luftfuktigheten % 
d) Eventuell kommentar: 

e) Ungefär antal år som torkarna körts med dessa klimat 
25 mm år 
50 mm år 
63-75 mm år 



7. Förekommer basning i någon tork i dag 
a) Nej • 

b) Ja, med vatten • 
c) Ja, med ånga • 
d) Ja, med vatten+ånga • 
e) Torkarna nr har basning 
f) Vet ej • 

S. Om basning finns, sker den med: 
a) kommunalt vatten • 
b) ånga från kommunalt vatten • 
c) eget brunnsvatten • 
d) ånga från eget brunnsvatten • 
e) vatten+ånga från eget brunnsvatten • 
f) annat, vilken: 
g) Vet ej • 

.̂ Ungefär antal år som torken körts med sådant basningsvatten: år 
Eventuella kommentarer: 

FÖRR 
10. Klimat för ungefiir 20 år sedan (gör en bedömning): 

a) 25 mm virke: Våttemp: °C och Maximal torrtemp °C, eventuellt 
luftfuktigheten: % 

b) 50 mm virke: Våttemp: °C och Maximal torrtemp °C, eventuellt 
luftfuktigheten: % 

c) 63-75 mm virke: Våttemp.: °C och Maximal torrtemp °C, eventuellt 
luftfuktigheten: % 

d) Eventuella kommentarer: 

e) Ungefär antal år som torkarna körts med dessa klimat 
25 mm år 
50 mm år 
63-75 mm år 

11. Förekom basning i någon tork för ca 15 år sedan 
a) Nej • 

b) Ja, med vatten • 
c) Ja, med ånga • 
d) Ja, med vatten+ånga • 
e) Följande torkar hade basning nr: 



III . Skador, reparationer och underhåll 
12. Sprickor inne i torken på väggar och/eller valv/tak: 

a) Inga • Torkarna nr: med sådana skador 
b) Ett fatal • Torkarna nr: med sådana skador 
c) Ganska stor omfattning • Torkarna nr: med sådana skador 
d) Mycket sprickor på nästan alla ytor • Torkarna nr: med sådana skador 
e) Vet ej • 
f) Eventuella kommentarer: 

13. Synligt rostande armering t ex att armeringsrost skjuter ut betong, som har 
lossnat eller börjar lossna 
a) Inget • Torkarna nr: 
b) Ett fåtal ställen • Torkarna nr: med sådana skador 
c) Ganska mycket • Torkarna nr: med sådana skador 
d) Mycket över stora ytor • Torkarna nr: med sådana skador 
e) Vet ej • 
f) Eventuella kommentarer: 

14. Invändig skyddsmålning (Tätskiktet) 
a) felfri • Torkarna nr: 
b) mindre skador • Torkarna nr: 
c) mycket skador • Torkarna nr: 
d) Vet ej 
e) Eventuella kommentarer: 

15. Underhåll av skyddsmålning (Tätskiktet): 
a) Repareras fläckvis ungefär vart år 
b) Förnyas helt ungefär vart år 
c) Förnyas aldrig • 
d) Bara följande torkar har underhållsmålats nr: 
e) Vet ej • 
f) Eventuella kommentarer: 

16. Torkar av prefabbetong. Skador på fogar mellan betongelementen; 
a) Inga skador 
b) Lossnad fogmassa på vissa ställen 
c) Lossnad fogmassa på många ställen i torkarna nr: 
d) Omfogning utförd helt eller delvis år: i torkarna nr: 
e) Eventuella kommentarer: 



17. Sprickor på väggarnas utsidor: 
a) Inga • Torkarna nr 
b) Några enstaka • Torkarna nr 
c) Många • Torkarna nr 
d) Eventuella kommentarer: 

18. Fuktgenomträngning till väggarnas utsida; 
a) Ingen • Torkarna nr 
b) På enstaka ställe • Torkarna nr 
c) På många ställen • Torkarna nr 
d) Eventuella kommentarer: 

19. Finns fuktgenomträngning genom tak ut till vindsvåning från någon tork: 
a) Ingen tork • Torkarna nr 
b) Från enstaka torkar • Torkarna nr 
c) Från många torkar • Torkarna nr 
d) Vet ej • 

20. Fuktskador i betonggolvgolv (betongplattan): 
a) Inga • Torkarna nr 
b) Mindre skador • Torkarna nr 
c) Omfattande skador • Torkarna nr 

21. Vilka material är värmebatterierna gjorda av: 
a) Enbart kolstål • 
b) Förzinkat stål • 
c) Enbart aluminium • 
d) Enbart rostfritt/syrafast • 
e) Aluminiumflänsar på rostfria stålrör • 
f) Aluminiumflänsar på kopparrör • 
g) Andra material, vilka: 
h) Eventuella kommentarer: 

i) Vet ej • 

22. Uppskatta hur länge batterierna håller innan de måste: 
a) repareras: 
b) bytas ut: 
c) Eventuella kommentarer: 

23. Hur ofta rengörs värmebatterierna: 



varje år • vart annat år • vart tredje år • aldrig • 

24. Vid underhåll - vilka medel används för korrosionsbehandling av a) ståldetaljer 
och b) aluminiumdetaljer i torken: 
a) b) 

25. Vilka av torkarna har värmeåtervinning mellan tilluft- och frånluften: 
Torkarna nr: 

26. Uppskatta hur många år värmeväxlarna 
a) håller innan de måste repareras: 
b) håller innan de måste bytas helt: 
c) Eventuella kommentarer: 

27. Uppskatta hur många år cirkulationsfläktarnas elmotorer 
a) håller innan de måste bytas ut: 
b) Eventuella kommentarer: 

28. Vilka av följande torkhuskomponenter i dina torkar tycker du ska tillverkas i 
hållbarare material. Välj ut de § sämsta och rangordna dem från 1 -5 i 
rutorna. Ge den sämsta komponenten nr 1, den näst sämsta nr 2, osv 

a) Torkhusportama • 
b) Tätningsflaps • 
c) Transportsystemet/vagnar/räls • 
d) Värmebatterier • 
e) Värmeåtervinningen • 
e) Cirkulationsfläktamas elmotorer • 
f) Ventilationsmotorer • 
g) Spjäll • 
h) Shuntar • 
i) Spjäll/shuntmotorer • 
j ) Cirkulationspumpar • 
k) Svagströmsledningar • 
1) Starkströmsledningar • 
m) Pneumatiska ledningar • 
n) Andra komponenter: • 

• 
Eventuella synpunkter: 

29. Ge här förslag eller tips till förbättringar: 

(Skriv även på baksidan) Tack for hjälpen! 



Enkätsvar - Innehållsförteckning 

Torktyp 

Konstuktionstyp 

Betongkvalitet 

Målning 

Nuvarande klimat 

Basning nu 

Klimat för 20 är sedan 

Basning för 15 år sedan 

Torkhussprickor - insidan 

Armeringskorrosion 

Invändig skyddsmålning 

Underhåll av skyddsmålning 

Fogar 

Torkhussprickor - utsidan 

Fuktgenomträngning i väggar 

Fuktgenomträngning i tak 

Fuktskador i golv 

Material i värmebatterier 

Värmebatteriers hållbarhet 

Rengöring av värmebatterier 

Underhåll av rostskyddet 

Antal torkar med värmeåtervinning 

Värmeåtervinningens hållbarhet 

Fläktmotorers hållbarhet 

De sämsta maskinkomponenterna 

Tips till förbättring 

Fråga nr Sida nr 
1 1 

2 

3 

4-5 

6 

7-9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

3 

3 

5 

5-7 

9 

9 

11 

11 

11 

13 

13 

13 

15 

15 

15 

17 

17 

17 

19 

19 

19 

19 

21 

21 
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Slutsummering enkätsvar - Innehållsförteckning 
Fråga nr Sida nr 

Torktyp 1 1 

Konstuktionstyp 2 1 

Betongkvalitet 3 1 

Målning 4-5 1 

Nuvarande klimat 6 1 

Basning nu 7 1 
Basningstyp 8 2 
Basning antal år 9 2 
Klimat för 20 år sedan 10 2 
Basning för 15 år sedan 11 2 

Torkhussprickor - insidan 12 2 

Armeringskorrosion 13 2 

Invändig skyddsmålning 14 2 

Underhåll av skyddsmålning 15 3 

Fogar 16 3 

Torkhussprickor - utsidan 17 3 

Fuktgenomträngning i väggar 18 3 

Fuktgenomträngning i tak 19 3 

Fuktskador i golv 20 3 

Material i värmebatterier 21 4 

Värmebatteriers hållbarhet 22 4 

Rengöring av värmebatterier 23 4 

Underhåll av rostskyddet 24 4 

Antal torkar med värmeåtervinning 25 4 

Värmeåtervinningens hållbarhet 26 4 

Fläktmotorers hållbarhet 27 4 

De sämsta maskinkomponenterna 28 4 

Tips till förbättring 29 4 
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Bilaga 

Inledande litteraturstudie 

Lars Johansson, Cement och Betong Insitutet 



Byggnader 

1. Skadebild 
Uppemot hälften av alla torkhus i Sverige uppskattas ha skador. Även från andra länder såsom 
Finland och USA rapporteras om stora problem med torkhus, Kopponen, 1997, respektive, 
Little & Moschler, 1990-1995. Från en inventering i USA framgår att skadeomfattningen där 
är minst lika stor som i Sverige, Little & Moschler, 1993. Uppfattningen är samstämmig om 
att problemen har ökat med förhöjda torktemperaturer, vilket givit en mer korrossiv miljö, 
men skador uppges förekomma i alla typer av torkar, även i de med en mindre aggressiv 
miljö. 

De typer av skador som rapporteras är huvudsakligen: 

- flagnande skyddsbeläggningar; från USA uppges att ytskiktet förnyas i genomsnitt ungefar 
vart 3:e å 4:e år, beroende på torktyp och ytmaterial. Svenska torkägare uppger liknande 
siffror 

- vittringsskador på oskyddade betongytor 
- armeringskorrosion i väggar och valv 
- sprickor i väggar och valv 
- otäta fogar mellan betongelement på grund av lossnande fogmassor 
- fuktgenomträngning i väggar och valv på grund av sprickor, otäta fogar och genomföringar 

medförande att värmeisolering blir fuktig samt mögel- och rötskador på vindar. 

Bilden är inte helt entydig, exempelvis nämns att många äldre torkar med väggar av betong-
hålsten håller mycket bra, 50-60 år enligt Fiske, 1990, samtidigt som relativt nya torkar 
utförda i betong av hög kvalitet snabbt far skador. 

Enligt svenska erfarenheter är det vanligtvis större problem med valven än med väggarna, 
WSAB, 1997. 

Några direkta undersökningar av de skademekanismer som orsakar problemen och hur an-
reppshastigheten sammanhänger med betongsammansättning och -kvalitet har inte påträffats 
vid litteraturgenomgången. Vissa undersökningar har utförts vid University of Tennessee i 
USA, men dessa har huvudsakligen handlat om olika byggnadstekniska lösningar. I ett exa-
ensarbete vid KTH i Stockholm, Glitterstam & Pettersson, 1996, gjordes en rundresa ti l l 8 
sågverk och i 3 torkhus togs några stickprov av karbonatiseringsdjup. Några andra undersök-
ingar som direkt handlar om beständighet hos betong i virkestorkar har inte påträffats. I den 
"allmänna" litteraturen rörande betongs beständighet och från undersökningar av betong i 
miljöer som påminner om den i virkestorkar, det vill säga fuktigt, varmt och surt klimat finns 
dock uppgifter som torde ha viss relevans för virkestorkar. Följande beskrivning av möjliga 
skademekanismer är huvudsakligen hämtat ur sådana källor. 



2. Skademekanismer 
2.1 Urlakning och surt angrepp 

Betong innehåller relativt stor mängd kalk, Ca(0H)2, som kan lösas ut av vatten. Ju mjukare 
vattnet är desto snabbare sker utlösningen. Om kalkutlösningen fortskrider tillräckligt länge, 
bryts även de mera stabila komponenterna av det hårdnade cementet ner. Sura vatten ökar 
angreppshastigheten. 

Rombén & Hjort, 1978, anser att hög temperatur, +90° C, inte ökar kalkurlakningen i "rent" 
vatten. Nagao et al, 1994, konstaterade att efter 3,5 års fuktig lagring i +170° C konstant och 
växlande temperatur, försämrades inte betonghållfastheten, dock sjönk E-modulen om pro
verna tilläts torka ti l l viss del, sannolikt beroende på mikrosprickbildning. Så länge vattnet 
inte är surt orsakar således inte den högre temperaturen ett snabbare angrepp. Kombinationen 
surt angrepp, förhöjd temperatur har inte påträffats i litteraturen, men med hänsyn till att 
reaktionshastigheten normalt ökar med temperaturen kan man anta att angreppshastigheten 
ökar Orchard, 1979, skriver också i allmänna ordalag att humussyror som normalt inte anses 
skadliga för betong kan vara detta i tropiskt klimat. 

Surt angrepp vid "normaltemperatur" har däremot studerats av många, både experimentellt 
och i praktiken. Ward, 1990, menar att för virkestorkar är det huvudsakligen ättikssyra som 
orsakar problemen. Organiska syrors aggressivitet mot betong beror enligt Medgyesi, 1990, 
på lösligheten hos syrans kalciumsalt: 

1. Agressiv Löslighet > 1 g/100 g lösning 
2. Moderat aggressiv -"- 0,01 - 0,5 g/100 g lösning 
3. Ej aggressiv -"- <0,001 g/100 g lösning 

Som jämförelse kan nämnas att rent vatten har en löslighet av 0,165 g/100 g lösning vid 20° C 
och 0,071 g/100 g lösning vid 100° C. Ättikssyrans kalksalt har en löslighet av hela 37,4 g/ 
100 g lösning vid 0° C och 29,7 g/100 g lösning vid 100° C. Detta talar således för att miljön i 
torkarna kan vara starkt aggressiv mot betong. Enligt Rombén, 1994, som citerar ACJ sönder
delar ättikssyra och myrsyra betong "långsamt". Med hänsyn ti l l uppmätta värden på konden-
sat i torkar: pH = 3,2 - 5,8 klassificeras dock angreppsgraden som "stark" t i l l "mycket stark", 
enligt gränsvärden från DIN, ur samma källa. Undersökningar vid CBI:s uppdragsverksamhet 
från 1966 ti l l 1997 visar att man i praktiken noterat angreppsdjup från någon mm på 1,5 år 
och upp till 8 mm på ca 20 år vid angrepp i industrimiljö av organiska och utspädda oorga
niska syror. Vattencementtalet tycks inte vara den enda parameter som har betydelse för be
ständigheten, utan även cementhalten inverkar. Vid laboratorieförsök med mjölksyra konsta
terades att alla betongtyper angreps, de Belie et al, 1997, undersökte angrepp av en kombina
tion av mjölk- och ättiksyra. Där konstaterades dock att nedbrytningen i ringa grad påverkas 
av cementhalten. Däremot var cementkemin viktig. Betong med slaggcement hade i vissa fall 
upp ti l l 50% mindre angrepp än motsvarande betong med "vanligt" portlandcement. Vidare 
konstaterades att ballast av kalksten minskade angreppet samt att en god komprimering 
(= vibrering) mer än fördubblade beständigheten. 

Stickprovsmätningar av karbonatiseringsdjup, eller snarare neutraliseringsdjup i torkar visar 
också att betongen neutraliserats till större djup än vad enbart karbonatisering kan åstad-



komma, fig la - d. Liknande resultat har noterats för betong i industriluft som innehållit 
svaveldioxid, S02-

Olika organiska syror kan också samverka med varandra och öka angreppet. Kawai et al, 
1997, visar i en undersökning att en kombination av koldioxid och ättikssyra fördubblar 
angreppet jämfört med enbart ättikssyra i samma koncentration. 

Sammanfattningsvis talar således framkomna uppgifter för att skadeangreppet i form av 
söndervittrad betong kan antas bli påtagligt, men inte så stort under en 20 - 30 års period att 
det borde äventyra konstruktionen, om betongen är av god kvalitet och täckskikten för arme
ringen är av normal tjocklek. Däremot synes koldioxid och frigjorda syror kunna orsaka en 
neutralisering av betongen relativt snabbt, vilket skulle kunna orsaka armeringskorrosion i 
förtid, även vid normal tjocklek på betongtäckskikten. 

2.2 Cementballastreaktioner 

Olämpliga kombinationer av cement med hög alkalihalt och alkalireaktiv ballast kan ge upp
hov ti l l sprickbildning och söndervittring av betongen. Reaktionshastigheten kan för vissa 
ballasttyper öka mycket starkt med temperaturen. Lagerblad & Trägårdh, 1996. 

2.3 Frysskador 

Fuktmättad betong kan frysa, sönder om den vid tillverkningen inte försetts med ett lämpligt 
luftporsystem genom inblandning av speciella tillsatsmedel. Sådana skador som alltså kan 
uppstå vid dörröppningar och liknande ställen liknar utseendemässigt sura angrepp. 

2.4 Armeringskorrosion 

Armeringen i normal betong skyddas mot korrosion genom betongens höga alkalitet, som 
passiverar stålet. Om alkaliteten sjunker under ett visst pH-värde börjar armeringen rosta. 
Korrosionsprodukterna har mycket större volym än det ursprungliga stålet, vilket medför att 
betongtäckskiktet utanför armeringen spricker sönder och faller av. 

Betongen neutraliseras "naturligt" genom inverkan av luftens koldioxid (=karbonatisering). 
Uriakning och surt angrepp leder också t i l l en neutralisering och korrosion. Dessutom kan 
klorider i betongen starta korrosion, trots intakt alkalitet. Tidigare användes ofta kalcium-
klorid CaCU som ett accelererande tillsatsmedel i betong, vilket alltså kan orsaka problem i 
något äldre torkar i huvudsak de byggda före år 1978. Den höga fuktigheten och temperaturen 
i torkhusen medför att en påbörjad korrosion i dessa går avsevärt mycket snabbare än i 
"normalt" klimat. 

2.5 Sprickbildning 

Betong har förhållandevis låg draghållfasthet och mycket liten töjbarhet, vilket medför att 
betong spricker om den krymper och inte kan röra sig fritt. Eftersom betong alltid krymper i 
samband med den uttorkning som sker efter hårdnandet och vid temperatursänkningar i 



samband med hårdnandet och även senare, är det mycket svårt att undvika sprickbildning. De 
största problemen for torkhus torde därvid vara temperatursänkningar från driftsläge ner t i l l 
eventuellt minustemperatur vintertid. De sprickrisker som uppträder under och strax efter 
själva byggandet torde vara lättare att eliminera med betong- och byggtekniska åtgärder. 

Problemet med sprickor är att ftikt transporteras till värmeisolering och andra eventuella 
fuktkänsliga konstruktionsdelar. Om denna fukttransport kunde stoppas på annat sätt, skulle 
sprickor inte spela någon roll. Little & Moschler, 1990, föreslår exempelvis försegling av 
värmeisoleringen genom tät inkapsling i polyetenfolie. 

2.6 Fogar 

Man har mycket stora problem med otäta fogar mellan betongelement. Orsaken tycks här i 
många fall vara en utforandefråga. Ogynnsamma förhållanden bland annat på grund av 
pressade byggscheman leder till dålig vidhäftning mellan betong och fogmaterial. 

3. Rekommendationer för nya och befintliga torkhus 
En livslängd på minst 30 år, anses som ett rimligt krav på ett torkhus. Koponen (se referens
listan), menar att en väl utförd platsgjuten tork har en livslängd av 40 - 50 år. Hur "en väl 
utförd tork" ser ut anges inte i detalj, men bland annat anses att den bör forses med skydds
beläggning redan från början. 

Det finns en hel del olika forslag i den granskade litteraturen på hur torkar bör utföras, från 
mera principiella synpunkter till detaljer. De flesta av dessa förslag synes mest vara baserade 
på "allmänna" betong- och byggrekommendationer, men en del också på väl grundad praktisk 
erfarenhet. Man kan också lägga märke t i l l att "allmän" befintlig kunskap inte alltid tycks 
utnyttjas. Exempelvis görs inte beräkning av sprickrisker med moderna hjälpmedel, fogning 
utförs ibland under så ogynnsamma förhållanden att resultatet "måste" bli dåligt etc. 
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Figur la-d 
Uppmätta karbonatiseringsdjup, för betong med vattencementtal: 
a = 0,66 - 0,75, b = 0,56 - 0,65, c = 0,46 - 0,55, d < 0,45 
Streckad linje = övre gräns för regnskyddat läge. 
Heldragen linje = övre gräns för oskyddat läge 
Tuutti, 1982. 
X = uppmätta neutraliseringsdjup i virkestorkar med okänt vattencementtal. Glitterstam & 
Pettersson, 1996. 
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Bildbilaga till kapitel A 



FIGUR 1. Typisk spricka vid port, platsgjuten tork. 

FIGUR 2. Typisk spricka vid väggens anslutning mot valv, platsgjuten tork. 
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FIGUR 3. Samma spricka som i FIGUR 2 sedd från väggens andra sida. 
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FIGUR 4. Typiska sprickor i ytterskiva hos prefabvägg. 
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FIGUR 5. Exempel på syraangrepp på vägg intill port. 

FIGUR 6. Syraangrepp på golv mot port. 
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FIGUR 7. Syraangrepp på golvytor där vatten droppat. 
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FIGUR 8. Syraangreppets inträngningsdjup enligt tunnslipsanalys jämfört med tjockleken på 
mjukt eller borteroderat ytskikt. 
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FIGUR 9. Tunnslip visande syraangreppsfrontens läge. Cementpastan mörknar något på grund 
av en svag strukturförändring (förtätning) i det område som påverkats av de svaga syrorna, 
(bildens övre del). Frontens läge har markerats med en linje. 

FIGUR 10. Tunnslip visande syraangreppsfrontens läge, se vidare FIGUR 9. 
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FIGUR 11. Tunnslip visande det karbonatiserade skiktets porösa struktur. Karbonatiserings-
skiktet består till stor del av kalciumkarbonat som långsamt löses upp i kontakt med svaga 
syror. De gula partierna i bilden utgör hålrum efter upplöst karbonatiserad cementpasta. 
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FIGUR 12. Syraangreppsfromen jämfört med karbonatiseringsfronten vid tunnslipsanalyser. 
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FIGUR 17. Syraangreppsfrontens djup enligt tunnslipsanalys för prover med vattencementtal 
0,60 - 0,65. 

Neutraliseringsdjup mätt i fält, vet = 0,55 - 0,70 
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FIGUR 18. Neutraliseringsdjup mätt på plats för undersökta torkar med vet över 0,5. 
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FIGUR 19. Täckande betongskikt på slumpvis valda mätställen i undersökta torkar. 
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FIGUR 20. Krackeleringsmönster på väggyta hos tork med konstaterade cement-
ballastreaktioner. 
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FIGUR 21. Avslitna dubbar i ök vägg orsakat av svällningsrörelser hos elementen på grund av 
cementballastreaktioner. Samma tork som FIGUR 20 visar. 

FIGUR 22. Tunnslip visande sprickbildning orsakad av cementballastreaktioner. Sprickorna 
utgår från ett reaktivt ballastkom och fortsätter ut i cementpastan. 
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FIGUR 23. Tunnslip visande sprickbildning orsakad av cementballastreaktioner. 

FIGUR 24. Hömavspjälkning på väggelement. Ingen armering synlig. 
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FIGUR 25. Hömavspjälkning på väggelement i nivå med armeringsnät. 

FIGUR 26. Hömavspjälkning på väggelement; enstaka armeringsjäm synligt. 
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FIGUR 27. Löst liggande hålkäl i prefabtork. 

FIGUR 28. Rostande sammanbindningsplåt hos betongelement. 
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Bildbilaga till kapitel C 



Bild 1 Gropfrätning på ledning av koppar till ett värmebatteri 



Bild 2 Utvändig korrosion av målad och galvaniserad plåt. 



Bild 3 Rostfärgat vatten rinner nedför en målad ocfi förzinkad fasad. 



Bild 4 Korrosion av gaivaniserad l<öldbrygga. Målningen har flagnat till 
följd av korrosionen. 



Bild 5 Köldbrygga av kolstål. Korrosion innanför men inte utanför 
avtätningen. 



Bild 6 Korrosion på portlist av målat kolstål 



Bild 7 Begynnande korrosion på ett endast ett par år gammalt portlås. 



Bild 8 Korroderad aluminiumfläns på värmebatteri. Ca 6 ggr förstoring 



Bild 9 Kopparrör med beläggningar från värmebatteri. Ca 10 ggr 
förstoring 



Bild 10 Kopparröret ovan med beläggningen bortdskrapad. Ca 10 ggr 
förstoring 



Bildbilaga till kapitel D 



Basningsvatten ger beläggningar och ökar korrosionsrisken för värmebatteriet. 

Korroderat värmebatteri av koppar-aluminium. 



Korroderad inloppsring av kolstål för cirkulationsfläkt. 

Korroderad motorkåpa. 



Korroderad aluminiumvägg. Spånet håller aluminiumet fuktigt. 

Nederdel av balk är alltid korrosionsutsatt. Mothåll av kolstål reparerad 
med rostfritt stål. 



Portanhåll av kolstål målat med tjärepoxy. 

Portanhåll av rostfritt stål. Glipa mellan vägg och plåt ökar korrosionsrisken. 



Korroderad manöverdörr. 

r 



Korroderad stålräls med infästning. 

• 
Matningsanordning för virkesstaplar utanför virkestorken. 



Elledningar av fel material blir spröda. 

Fukt har kommit ut i manövergången och orsakar fel i reläerna. Torkskötaren 
lyssnar sig till vilket som är felaktigt. 
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