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Förord 
Föreliggande arbete med provtorkningar har utförts av industrin under ledning av Trätek. 
Arbetet startade som en följd av det nationella forskningsprogrammet om Träfysik. Huvud
inriktning har varit att utföra ett stort antal provtorkningar i industrin fördelade över hela 
landet för verifiering av nya forskningsresultat. 

Arbetet som bedrivits på Trätek har finansierats av Träforsk och NUTEK. Industrins arbete 
och provmaterialet har finansierats av de tolv deltagande sågverken. Utan dessa företags 
välvilliga inställning t i l l detta projekt hade arbetet inte kunnat genomföras. 

Trätek vill därför rikta ett stort tack till följande tolv företag och deras torkoperatörer för väl 
utfört arbete: BA Carlssons Såg & Hyvleri, Bergkvist-Insjön, Forssjö Bruk, Hedlunds Trä-
varu. Korsnäs, Limmareds Skogar, Martinsons Trä, Heby såg. Stora Timber Ala sågverk. 
Sandåsa Åker Timber, Södra Timber Värösågen, Torvald Anderssons Trävaru. 



Summary 
Present work is the result of a project with the aim to perform several industrial drying tests 
of softwood, pine and spruce. The results from the tests will be used to verify new drying 
models. 

In the tests measurements and documentation were made regarding weather conditions, drying 
kiln equipment, characterising data for the timber before and after drying. The data before 
drying were initial moisture content, density, heartwood percentage, species and dimension. 
After drying the measured data were moisture content, slicing test gap (casehardening), 
deformations and surface checking. The measured results such as moisture content, slicing 
test gap and surface checking were compared with simulated results from a drying model 
software named TORKSIM. The software is developed at Trätek. 

In total 28 drying tests were performed at 12 different sawmills situated from north to south 
of Sweden. Each sawmill performed up to three tests. Half of the tests were performed with 
Norwegian spruce and half with Scots pine in dimensions from 19 to 92 mm. The final 
moisture content varied from 18 to 7%. The maximum drying temperature were in the range 
from about 60 to 80 "C. 

The comparison between measured and simulated results showed that the software TORKSIM 
is quite feasible for industrial use concerning the prediction of final moisture content and 
surface checking. There is still more to do with the drying model concerning the slicing test 
gap. The agreement between measured and simulated values were not good enough at this 
stage for industrial use. A solution is under development. 



Sammanfattning 
Föreliggande arbete hade som huvudsyfte att utprova och verifiera nya beräknings- och simu
leringsmodeller för torkningsprocessen samt åstadkomma ett ordentligt mätmaterial som kan 
användas i fi-amtida verifieringar. Detta uppnåddes genom att utföra att stort antal industriella 
provtorkningar som dokumenterades väl. 

Vid provtorkningarna mättes och dokumenterades provningsförhållandena (väder, årstid etc), 
typ av torkutrustning, virkesdata före torkning och erhållet torkningsresultat efter torkning. 
Virkesdata före torkning bestod av ingående ftjktkvot, densitet, kärnvedsandel, träslag och 
dimension. Torkningsresultaten utgjordes av uppmätt ftiktkvot, klyvgap, deformationer och 
sprickor. Efter avslutade mätningar och sammanställning utfördes jämförande simuleringar 
för verifiering av Träteks simuleringsmodell TORKSIM. Mätmaterialet har hittills inte an
vänts för verifiering av beräknings- och simuleringsmodeller som kan prediktera deforma
tionerna vid torkning som det var tänkt. Detta beror på brist på finansiering för verifierande 
projekt hos berörda institutioner på LTH. Trätek finansierade verifieringen av sin torknings
modell TORKSIM med andra medel från industrin, Träforsk och NUTEK. 

Totalt genomfördes 28 provtorkningar i fullskaliga induslritorkar fördelade på 12 sågverk från 
norr till söder i Sverige. Varje sågverk utförde som mest tre provtorkningar. Provvirket bestod 
till hälften av furu och hälften av gran fördelade i dimensioner från 19 till 92 mm. Virket hade 
en densitet och startfuktkvot som ligger nära förväntade nivåer. Man saknar i materialet fler 
grova dimensioner och för gran även de tunnaste dimensionerna. För furu har mål fuktkvoten 
\ ai ierat på ett täckande sätt, medan 10-12 % nivån råkat bli dominerande för gran. Den högsta 
torktemperaturen i varje försök varierade från cirka 60 till 80 °C vilket är normala nivåer i 
svensk sågverksindustri. 

.lämförelsen mellan provtorkningarna i full skala och simuleringarna med TORKSIM utfördes 
med avseende på slutfuktkvot, sprickbildning och klyvgap. Resultaten av denna jämförelse 
visar klart på modellens användbarhet, utom i två fall, nämligen spänningsberäkning i bitar 
med kvadratiskt tvärsnitt och klyvgapsberäkning för torkning inklusive konditionering. Pro
blemen med klyvgapsberäkningama håller dock på att åtgärdas i skrivande stund. 



Inledning 
Under åren 1992 ti l l 1996 bedrevs en stor satsning på ett nationellt forskningsprogram be
nämnt träfysikprogrammet med inriktning på torkningsprocessen. Forskningsarbetet har be
drivits på flera olika platser, LTH, KTH, LTU, CTH, SLU, MiH och Trätek. Detta forsknings
program har nu avslutats och en slutrapport har publicerats, Söderström 1996. Resultaten från 
forskningsprogrammet beskrivs kort i en Kontenta från Trätek, Rosenkilde 1997. Trätek fick 
av sin styrelse, finansiärer och referensgrupp/industri uppdraget att starta upp ett massivt ut-
provnings- och verifieringsprojekt som skulle leda till tillämpningar direkt i industrin. Verifie-
ringsprojektet startade i december 1996 och avslutades i etapp 1 i december 1997. 

Syftet med verifieringsprojektet var att utföra ett större antal provtorkningar i industriell drift 
på ett tiotal sågverk. Mätresultaten från alla dessa provtorkningar skulle sedan användas för 
verifiering av de nya teorier och torkningsmodeller som utvecklats både inom och utom trä-
fysikprogrammet. De sågverk som deltog i projektet inbjöds t i l l ett startseminarium i decem
ber 1996. På seminariet presenterades och demonstrerades de beräkningsmodeller som skulle 
verifieras. Syftet med mätningarna redovisades samt hur mätningarna skulle utföras. Mening
en var att sågverken själva skulle utföra mätningarna efter en försöksmall som utarbetats av 
projektgruppen inom träfysikprogrammet. 1 inledningsskedet var dock personal från Trätek 
med för att vid behov bistå. Val av torkningsschema, träslag och dimension skedde i samråd 
med de berörda sågverken. På startseminariet för verifieringsarbetet deltog representanter från 
LTH, KTH och Trätek. 

Verifieringen av teorier och modeller har inte utförts i den omfattning det var tänkt i projekt
planen för hela träfysikprogrammet. Detta på grund av utebliven finansiering till denna del av 
den ursprungliga projektplanen. Trätek har dock verifierat sitt eget utvecklingsarbete avseende 
torkningsmodeller med andra finansiella medel. Denna verifiering utnyttjar dock endast delar 
av det framtagna materialet. Allt mätmaterial står dock fortfarande till de berörda institutio
nernas förfogande. 

Metod 
Provtorkningar genomfördes på 12 sågverk med upp till tre provtorkningar per verk. Totalt 
utfördes 28 provtorkningar. Det som uppmätts och dokumenterats vid de industriella 
provtorkningama är specifikationer på torkutrustningen, väderdata. torkningsschema, träslag 
och dimension, deformationer, kämvedskonfiguration, märgens läge, postningsmönster, in-
och utgående fuktkvot, densitet, sprickbildning samt spänningar med klyvprov. De mätmeto
der som använts beskrivs i mätinstruktionen till provtorkningarna som firms i appendix I . 



Uppmätta resultat 
Nedan följer en sammanställning av resultaten från mätningarna före respektive efter torkning. 
Sammanställningen är uppdelad i fyra tabeller, gran före och efter torkning (tabell 1, 3) samt 
furu före och efter torkning (tabell 2, 4). 

Före torkning 
Råvaran till de 28 försöken kommer från fangstområdena kring de 12 sågverk som medver
kade. Sågverken ligger fördelade från norr till söder i Sverige. Mätningarna är utförda under 
hela året dock med en viss koncentration till vinter, vår och höst. I samtliga försök har strävan 
varit att virket skall vara färskt, ej bevattnat och sågat inom 24 timmar före torkning. Angivna 
mått för virkesdimensionen är nominella i alla tabellerna. Resultaten från mätningarna före 
tork är sammanställda i tabell 1 och 2 nedan. 

Tahell 1. Ingående data för gran före torkning. 
Table 1. Measured data for spruce before drying. 

Dimension Fuktkvot Densitet o/rå Kärnvedsandel 

mm % s kg/m' S % s 

32x150 67,3 31,1 415 38,5 - -
32x155 58,9 26,5 363 29,8 46,2 24.0 
36x150 52,9 22,0 396 45,8 69,4 26,8 
36x150 58,9 16,9 415 42,3 60,7 23,1 
38x115 87,2 40,7 364 29,4 - -
38x125 66,7 13,2 410 27,1 69,8 12,2 
38x175 63,9 33,3 367 27,1 69,8 27,8 
39x110 61,5 17,8 400 29,9 69,9 15,1 
41x115 56,9 14,6 384 20,8 80,1 8,1 
41x115 66,5 22,3 375 26,3 68,8 16,8 
44x100 62,0 21,7 372 26,9 78,4 78,4 
46x135 63,1 35,4 382 34,4 - -
46x155 58,4 23,6 370 26,5 79,5 14,2 
50x125 64,7 20,2 401 48,2 - -

Mätningarna på gran visar att virket verkligen var färskt och ej förtorkat enligt de fuktkvoter 
och kämvedsandelar som uppmätts. Medeldensiteten (torrvikt/råvolym) för gran i Sverige 
brukar anges med 385 kg/m". Dessa mätningar gav medeldensiteten 387 kg/m'vilket antyder 
att granmaterialet var mycket representativt. 



Tabell 2. Ingående data för furu före torkning. 
Table 2. Measured data for pine before drying. 

Dimension Fuktkvot Densitet Kämvedsandel 
mm % s kg/m s % s 

19x100 114,5 33,1 - - - _ 

25x150 * 36,8 7,9 402 39,7 - _ 

38x125 61,0 18,4 419 46,8 69,8 12,2 
50x125 56,8 15,8 431 24,0 71,7 11,8 
50x125 77,5 27,5 428 41,6 61,1 16,4 
50x125 - - - - 48,6 22,6 
50x125 77,5 30,7 388 26,2 51,1 21,7 
50x150 78,4 17,2 425 46,5 54,0 15,1 
50x150 55,7 16,4 396 37,0 -
50x150 49,5 17,6 388 36,6 75,2 13,9 
50x175 71,6 19,0 444 33,5 -
63x115 61,4 13,5 413 36,0 77,5 18,1 
63x225 62,2 14,7 399 41,1 73,9 11,8 
92x92 58,9 17,1 430 22,4 _ _ 

* centrumutbyte 

Även mätningarna på furu visade att materialet var färskt med avseende på ingående fuktkvot. 
Medeldensiteten för fiiru i Sverige anges normalt med 430 kg/m\ Dessa mätningar gav 
medeldensiteten (torrvikt/råvolym) 414 kg/m^ vilket är något lägre, men det ligger fortfarande 
inom den normala variationen. 

Efter torkning 

Samtliga försök är utförda i kammartorkar utom försöket med furu 19mm. Detta är utfört i 
vandringstork med längdcirkulation i en zon. Samtliga försök är torkningar som utförts vid 
normal produktion på de deltagande sågverken. Flertalet av torkningarna är utförda t i l l fukt
kvoter under 12%. Detta beror troligen på sågverkens intresse för dessa högvärda produkters 
kvalitetsutfall samt att det är lättare och mer givande att mäta deformationer och restspän-
ningar med klyvprov vid de lägre fuktnivåema. 
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Intressant att notera är att nästan samtliga torkningar är övertorkade, det vill säga uppmätt 
fuktkvot är lägre än önskad fuktkvot. Övertorkning är i medeltal 1,2 fuktkvotsprocent för 
gran, en fel torkning ej medräknad, och 0,8 fuktkvotsprocent för furu, en feltorkning ej med
räknad. Anledningen till detta är troligen att samtliga provpaket varit placerade på kanten av 
torksatsen. Dessutom övertorkar man något för att vara på den säkra sidan och därmed und
vika dyra reklamationer på grund av for hög fuktkvot. Vidare är det intressant att se att de del
tagande sågverken genomgående har mycket liten sprickbildning i det torkade virket, undan
taget några extremfall. Detta beror troligen på kunnig personal och bra torkutrustning. Dess
utom har frånvaron av mellanlagring mellan såg och tork haft en positiv inverkan. Andra 
undersökningar har visat att mellanlagring av sågat virke kan ha förödande inverkan på 
sprickbildningen. Berg 1998. Vidare kan det konstateras att sågverken generellt har lyckats 
bra med att reducera restpänningar och fuktkvotsgradienter i de fall man valt att konditionera 
virket vid lägre fuktkvoter. 

Beräknade resultat 
- jämförelse med Träteks simuleringsmodell T O R K S I M 
Ett av huvudsyftena med de fullskalemätningar som beskrivits ovan, har varit att skapa en 
databas som kan användas som verifieringsmaterial vid utveckling av nya teorier, modeller 
och metoder. Träteks simuleringsmodell för torkningsprocessen, TORKSIM, har trimmats in 
mot torkförsök i halvstor skala. En verifiering av denna modell med hjälp av fullskaleförsöken 
är en synnerligen typisk användning av detta material och redovisas därför i det följande. 

Simulcringsmodellens bakgrund 
Den datorbaserade modellen beräknar fukttransporten i en dimension (tjocklcksriktningen) i 
en virkesbit som funktion av det omgivande torkklimatet. Tanken är att denna virkesbit skall 
representera hela torksatsen i kammaren och alltså utgöra medeltalet för egenskaperna hos alla 
satsens bitar. Modellen bygger pä diffusionsekvationen och användningsområdet begränsas 
normalt till högst 80°C temperatur, emedan andra fukttransportmekanismer än ren diffusion 
börjar uppträda då man närmar sig vattnets kokpunkt. Modellen innehåller även en spärmings-
beräkningsdel som utgår från den simulerade fuktprofilen i biten. Detta ger en möjlighet att 
förutspå hur mycket sprickor som uppstår under torkningen. 1 spänningsberäkningen ingår 
beräkning av både mekanosorptiv krypning som sker vid samtidig spänning och fuktföränd
ring och viskoelastisk krypning som tilltar med tiden vid konstant spänning, varigenom det i 
princip är möjligt att prediktera klyvgapet vid klyvprov. 

TORKSIM har trimmats in med hjälp av torkförsök i huvudsakligen halvstor skala, d v s prov 
i Träteks enpaketstork där ett nära fullstort ströpaket vägts för att kontinuerligt bestämma 
medelfuktkvoten. För furu har 31 sådana försök utnyttjats och for gran 8 försök (av vilka 
några kommer frän andra källor). Intrimningen har gjorts så att man för materialkonstanter 
och andra parametrar sökt numeriska värden som ger simulerade torkkurvor som så väl som 
möjligt överensstämmer med de genom vägningen uppmätta kurvorna. Man har alltså krävt 
god överensstämmelse mellan uppmätt och beräknad fuktkvot under hela torkningens gång -
inte bara att slutfuktkvoten skall stämma. Ur praktisk synpunkt är slutfuktkvotens överens-



12 

stämmelse självfallet intressantast och för intrimningsförsöken framgår resultatet av figur 1 
De simulerade värdenas spridning i förhållande till uppmätt slutfuktkvot är 1,0 %-enheter. 
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F/gwr / . Slutfuktkvot vid torkförsök i halvstor skala vid intrimning av torkmodell. 
Figure 1. Final moisture content from experiments in single package kiln compared with 
simulations. 

Verifiering av slutfuktkvot 

Utan att ändra de parametervärden som tagits fram vid modellens intrimning har fullskale
försöken, redovisade i denna rapport, simulerats. Vid simuleringarna har förverkligat tork
ningsschema och uppmätta värden för indata använts så långt det varit möjligt. Indatavärden 
som saknats har uppskattats, t ex virkets begynnelsetemperatur. Den största osäkerhetskällan i 
detta avseende är troligen lufthastigheten i strömellanrummet, vilken inte alltid uppmätts utan 
där värden istället tagits från torkens tekniska specifikation eller motsvarande källor. 

Som nämnts skall den virkesbit som simuleras representera medeltalet av alla bitar i tork
satsen. Det betyder att också torkningsschemat skall utgöra ett medelklimat för hela tork
satsen, d v s i praktiken medeltalet av klimatet på vind- och läsidan. I de flesta fall har också 
torkningsschemat registrerats (styrts) på detta sätt i torkförsöken. I några fall har dock endast 
vindsidans klimat registrerats och då har läsidans klimat först uppskattats med hjälp av en 
blåsdjupsmodell varefter medelklimatet har kunnat beräknats. Resultatet av samtliga simule
ringar framgår av tabell 5 och figur 2. 
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Tabell 5. Jämförelse av uppmätt och med modellen beräknad slutfuktk\'ot för gran respektive 
furu. 
Table 5. Comparison between measured and with the model calculated final moisture content 
for spruce and pine respectively. 

Dimension Uppmätt Simulerad Differens 
slutfuktkvot slutfuktkvot (uppmätt - simulerad) 

Gran % % % 
32x150 11,3 9,96 1,34 
32x155 9,6 8,28 1,32 
36x150 16,1 15,11 0,99 
36x150 16,9 17,32 -0,42 
38x115 10,2 9,91 0,29 
38x125 12,4 14,74 -2,34 
38x175 7,2 8,75 -1,55 
39x110 9,8 9,05 0,75 
41x115 11,0 8,92 2,08 
41x115 10,2 9,22 0,98 
44x100 12,0 12,54 -0,54 
46x135 9,2 7,32 1,88 
46x155 11,3 8,89 2,41 
50x125 9,5 7,58 1,92 

Medeltal 0,65 
Spridning 1,51 

Dimension Uppmätt Simulerad Differens 
slutfuktkvot slutfuktkvot (uppmätt - simulerad) 

Furu % % % 
19x100 10,0 11,37 -1,37 
25x150 6,8 5,61 1,19 
38x125 13,2 12,06 1,14 
50x125 9,1 9,61 -0,51 
50x125 8,8 9,29 -0,49 
50x125 6,8 6,45 0,35 
50x125 7,8 5,91 1,89 
50x150 15,5 15,85 -0,35 
50x150 7,7 8,03 -0,33 
50x150 7,5 7,62 -0,12 
50x175 17,8 15,86 1,94 
63x115 8,5 8,90 -0,40 
63x225 17,9 15,59 2,31 
92x92 8,8 11,33 -2,53 

Medeltal 0,19 
Spridning 1,33 
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Figur 2. Slutfuktkvot vid torkförsök i full skala vid verifiering av torkningsmodell. 
Figure 2. Final moisture content from experiments in full scale kiln compared with 
simulations. 

Man ser i tabell 5 att det finns ett "systematiskf' fel så att uppmätt slutfuktkvot är 0,65 %-
enheter högre än simulerad för gran. För furu är motsvarande skillnad 0,19 %-enheter och 
totalt 0,42 %-enheter. De simulerade värdenas spridning i förhållande till uppmätta värden 
(alltså inte differensens spridning som ju är mindre) är för gran och furu tillsammans 1,4 %-
enheter. Detta är något högre än för intrimningen (1,0 %-enheter) vilket är en väntad föränd
ring. Den systematiska avvikelsen är på gränsen t i l l signifikant. Man kan därför säga att mo
dellen i medeltal ger 0,4 %-enheter för låga slutfuktkvoter. Den angivna skillnaden är dock 
liten i förhållande till normal mätosäkerhet varför det kan sägas att fullskaleförsöken klart 
verifierat att TORKSIM kan användas för att förutspå slutfuktkvoten vid torkning i full skala. 

Verifiering av spänning/sprickbildning 

TORKSIM utför en spänningsberäkning utgående från fuktprofilen och profilens förändringar 
under torkningens gång. Spänningen som sådan är ur praktisk synpunkt rätt ointressant. Det är 
existensen av en korrelation mellan maximal relativ (i förhållande till brottstyrkan) spänning 
och medelspricklängd som gör att spänningsberäkningen kan användas för prediktering av 
kvalitetsutfall i detta avseende. Denna korrelation har tagits fram på basen av de ovan beskriv
na intrimningsproven i mobiltorken, vid vilka spricklängder uppmättes i en stor del av proven. 
Korrelationen framgår av figur 3. Man ser att sprickor börjar uppträda ungefär vid relativa 
spänningen 0,33 för att sedan öka med ökande spänning. 
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Figur 3. Relativ spricklängd vid torkförsök med furu i halvstor skala. 
Figure 3. Relative check length for pine from experiments in single package kiln. 

De relativa spänningarna i figur 3 utgör vägda medeltal av tre olika simuleringar enligt följan
de metodik. Maximala spänningen beräknad med indata representerande hela torksatsens 
medeltal (aktuell huvudkörning) har givits vikten 1/3. Återstående 2/3 har fördelats mellan 
dels en simulering som gjorts för ren kärnved (startfuktkvot 35 % ) , dels en simulering för ren 
splintved (startfuktkvot 130 % ) . Viktfördelningen bestäms av hela torksatsens medelfuktkvot. 
Vid en medelfuktkvot på 35 % skulle kärnvedssimuleringen få vikten 2/3 och splintveds-
simuleringen vikten 0. Vid 130 % medelfuktkvot skulle viktfördelningen vara den motsatta 
och vid en startfuktkvot mellan dessa ytterlighetsvärden fördelas viktema i linjär proportion. 
Ytterligare är det klart att om ett av dessa tre spänningsvärden ligger under 0,33 (dvs inte 
skulle ge sprickor) kan detta inte kompensera ett annat värde som ligger över 0,33. Därför 
sätts en minimigräns om 0,33 för enskilda värden vid sammanräkningen. Enligt dessa prin
ciper har figur 3 tagits fram. Figuren gäller enbart torkning av furu då granprov med uppmätt 
spricklängd till antalet var för fa för att fastställa en skild korrelation. 

Vid simulering av torkningarna i full skala har följaktligen samma principer använts och 
resultatet framgår av tabell 6 och figur 4 för gran och figur 5 för furu. 
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Tabell 6. Jämförelse av uppmätt spricklängd och med modellen beräknad maximal spänning 
för gran respektive furu. 
Table 6. Comparison between measured check length and with the model calculated maximal 
stress for spruce and pine respectively 

Dimension Uppmätt relativ Maximal relativ 
spricklängd spänning 

Gran % -
32x150 1,20 0,337 
32x155 1,86 0,33 
36x150 1,34 0,331 
36x150 2,13 0,335 
38x115 0,72 0,33 
38x125 0,15 0,372 
38x175 6,07 0,335 
39x110 0,20 0,333 
41x115 1,07 0,332 
41x115 0,76 0,33 
44x100 2,81 0,397 
46x135 2,07 0,356 
46x155 6,29 0,345 
50x125 1,32 0,332 

Medeltal 2,00 0,343 

Dimension Uppmätt relativ Maximal relativ 
spricklängd spänning 

Furu % -
19x100 0,00 0,339 
25x150 7,60 0,330 
38x125 0,08 0,332 
50x125 1,27 0,339 
50x125 1,15 0,340 
50x125 3,27 0,373 
50x125 2,05 0,342 
50x150 7,77 0,353 
50x150 0,72 0,33 
50x150 20,0 0,399 
50x175 18,7 0,363 
63x115 13,0 0,337 
63x225 2,51 0,342 
92x92 0,00 0,413 

Medeltal 5,58 0,352 
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Figur 4. Relativ spricklängd vid torkning av gran i full skala. 
Figure 4. Relative check length from drying of spruce in full scale kilns. 
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ängd vid torkning av furu i full skala. 
Figure 4. Relative check length from drying of pine in full scale kilns. 

I intrimningsfbrsöken förekom mycket hög sprickbildning i vissa försök. I fullskaleproven var 
sprickbildningen av naturliga skäl betydligt lägre. För att göra jämförelsen med figur 3 lättare 
har därför figurerna 4 och 5 ritats upp med samma skala och regressionslinjen från figur 3 har 
inritats. Man kan av figurerna 4 och 5 se att resultatet mycket väl faller in i samma mönster 
som figur 3 visar, men att det inte finns underlag för att kvantitativt kontrollera hur en ökning 
av spänningsnivån påverkar sprickmängden. Ett värdefullt resultat är att gränsspänningen för 
gran inte verkar att avsevärt skilja sig från furuvirkets 0,33, varför linjen i figur 3 tydligen kan 
användas för gran också. 



Spänningsberäkningen i TORKSIM bygger på det förenklade antagandet att virkesbiten kan 
ses som en mycket bred skiva. För fallet furu 92 x 92 (nedersta raden i tabell 6) är detta anta
gande säkert inte motiverat då ju tvärsnittet är kvadratiskt. I ett sådant fall blir den verkliga 
spänningen lägre än den beräknade. Punkten som nu ligger längst till höger i nedre kanten av 
figur 5, skulle uppenbarligen flytta avsevärt mot vänster om denna effekt beaktades. Detta 
förklarar att man inte fått sprickbildning i detta fall trots hög beräknad spänning. 

Om man beräknar medeltalet för spricklängd och spänning för alla fullskaleförsök (exklusive 
furu 92 X 92) far man som resultat 3,94 % relativ spricklängd vid 0,345 maximal relativ 
spänning. Denna punkt ligger nästan exakt på regressionslinjen i figur 3 och man kan sålunda 
säga att TORKSIM-modellen verifierats med hjälp av fullskaleförsöken. 

Verifiering av klyvgapsberäkning 

Spänningsberäkningen som TORKSIM genomför innehåller en beräkning av vedens krypning 
i biten under torkningen. Både mekanosorptiv och viskoelastisk krypning beaktas. Klyvprovet 
avser att mäta hur mycket deformation, d v s krypning, som finns kvar i virket efter tork
ningen. Krypningsberäkningen i TORKSIM kan därför användas - med några förenklande an
taganden - för att beräkna vilket klyvgap som kan förväntas vid klyvprovet. Denna beräkning 
är till sin natur teoretisk, d v s den bygger visserligen på deformationsexperiment med centi
meterstora bitar, men har inte trimmats in mot verkliga klyvprov som tagits från torkat virke. 
Det är för övrigt inte känt att en jämförelse av teoretiskt beräknat och verkligt uppmätt klyv
gap skulle ha utförts tidigare. 

De klyvgapsmätningar som nu utförts kan alltså användas för att testa TORKSIM i detta 
avseende. Resultatet framgår av tabell 7 och figur 6. 



19 

Tabell 7. Jämförelse av uppmätt klyvgap och med modellen beräknat klyvgap för gran 
respektive furu. 
Table 7. Comparison between measured and with the model calculated slicing test gap for 
spruce and pine respectively. 

Dimension Uppmätt Beräknat 
klyvgap klyvgap 

mm mm 
Gran 

32x150 1,17 -0,73 
32x155 0,50 -0,77 
36x150 1,57 2,99 
36x150 0,81 2,45 
38x115 0,95 2,48 
38x125 2,28 3,32 
38x175 0,44 -0,68 
39x110 0,11 -1,22 
41x115 0,03 -1,43 
41x115 0,26 -1,04 
44x100 1,67 1,56 
46x135 1,32 1,34 
46x155 0,47 -0,58 
50x125 0,40 -0,57 

Furu 
19x100 1,91 3,09 
25x150 1,66 1,69 
38x125 1,20 1,26 
50x125 0,84 0,38 
50x125 0,88 0,62 
50x125 1,54 1,13 
50x125 0,96 0,94 
50x150 1,17 1,47 
50x150 0,47 -0,94 
50x150 0,69 -0,16 
50x175 0,66 1,53 
63x115 1,89 1,97 
63x225 1,01 1,14 
92x92 0,59 0,66 

Medeltal 0,98 0,78 
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Figur 6. Jämförelse av uppmätt och beräknat klyvgap vid prov i full skala. 
Figure 6. Comparison between measured and with the model calculated slicing test gap when 
dried in full scale kiln. 

Av figur 6 ser man att det finns en relativt klar korrelation mellan beräknat och uppmätt klyv
gap (heldragen linje). Problemet är dock att denna korrelation inte motsvarar den förväntade -
vilken är att punkterna borde ligga längs den streckade linjen i figur 6. Med andra ord är 
TORKSIM-beräkningen inte tillfredsställande i detta fall. Om man använder den funna korre
lationen som en omräkningskurva från beräknat klyvgap till förväntat klyvgap, kan beräk
ningen dock ha ett praktiskt värde. 

Undersöker man de enskilda punkterna närmare i figur 6, finner man att i de prov där någon 
konditionering inte genomförts (eller konditioneringen varit helt bristfällig utan uppfliktning 
av ytan) så ligger de flesta av dessa punkter till höger om den streckade ideallinjen, men dock 
så litet att modellen för dessa prov är rimligt bra. Detta gäller speciellt om man beaktar att det 
simulerade värdet i tabell 7 motsvarar tidpunkten då torkningen blivit färdig, medan klyvpro
vet i verkligheten i flera fall säkert tagits betydligt senare då en del av deformationen hunnit 
återgå. Vid torkning utan konditionering torde därför TORKSIM vara helt användbar för upp
skattning av klyvgapet, såvitt "torkningsschemat" utsträcks ända till den tidpunkt då provet 
tas (eller till dess att virket nått utetemperaturens nivå). 

För de försök där en konditionering genomförts är däremot modellens beräkning av klyvgapet 
inte pålitlig. Nästan alla dessa punkter ligger till vänster om den streckade linjen i figur 7. 
Modellen antar att deformationerna återgår med samma "hastighef' som de bildats, medan det 
finns experimentella indikationer på att återgången är långsammare eller inte sker fullt ut. 
Detta skulle kunna förklara att modellen i nästan alla fall överskattat konditioneringens effekt. 
En närmare undersökning av dessa frågor pågår. 
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Slutsatser 
Den utförda jämförelsen av uppmätta resultat vid torkning i full skala med beräknade värden 
enligt TORKSIM har klart verifierat modellens användbarhet, utom i två fall, nämligen spän
ningsberäkning i bitar med kvadratiskt tvärsnitt och klyvgapsberäkning för torkning där kon
ditionering ingår. Modellen verkar överskatta konditioneringens effekt på klyvgapet. 

I de fall där god överensstämmelse erhållits mellan uppmätt och beräknat värde, kan detta 
omvänt också tolkas så att de utförda mätningarna till denna del inte innehåller fatala mätfel. 

Diskussion 
De torkförsök som här redovisats torde rätt väl representera situationen i kammartorkar i 
Sverige. Virket hade en densitet och startfuktkvot som ligger nära förväntade nivåer. Man 
saknar i materialet endast de allra grövsta dimensionerna och för gran även de tunnaste 
dimensionerna. För furu har målslutfuktkvoten varierat på ett täckande sätt, medan 10-12 % 
nivån råkat bli dominerande för gran. Den jämförelse som gjorts med Träteks torksimulerings-
modell visade inga stora oförklarliga avvikelser. Detta torde kunna tolkas så att ifrågavarande 
mätvärden inte innehåller några avsevärda fel. 

Beträffande det råa virket blir man igen påmind om att startfuktkvotens (kämvedsandelens) 
och densitetens spridning i varje torksats är stor. Vid studier av torkningsprocessen är det 
därför viktigt att inte för mycket stirra enbart på medelvärdena - även de till egenskaperna 
avvikande virkesbitama skall kunna torkas med acceptabelt resultat. 

Slutfuktkvotens standardavvikelse ligger för det mesta under eller nära nivån 10 % av slut-
luktkvoten. Det högsta värdet kommer från ett fall med den klart lägsta lufthastigheten. 
Sprickbildningen ligger huvudsakligen på en acceptabel nivå. I ett par fall med högre sprick
mängd finns det en särskild förklaring till detta. 

Gapet vid klyvprovet ligger i medeltal på nivån 1,0 mm. Jämfört med detta är standardav
vikelsen rätt hög, 0,47 mm i medeltal. Då förslag till kommande standarder ofta kräver att 
90 % av värdena skall ligga under klassgränsen för att godkännas till klassen, betyder detta 
t ex att kravet I mm klyvgap uppnås först då medeltalet ligger så lågt som 0,4 mm. 

Deformationerna var i medeltal följande (utan hänsyn till virkesbredden): 
Skevhet 3,7 mm 
Flatböj 2,5 mm 
Kantkrok 1,5 mm 
Kupning 1,1 mm 

Dessa värden kan kanske ses som ett grovt mått på vilka nivåer som är vanliga. En statistisk 
analys visar att skevhet, flatböj och kupning signifikant beror av slutfuktkvoten så att låg 
fuktkvot ger större deformation. Detta är att vänta då låg fuktkvot ger större krympning. Kant
krok är dock inte signifikant beroende av slutfuktkvoten. 
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En intressant fråga är om dessa deformationer minskar vid konditioneringen. I flera fall där 
sågverket angett att konditionering genomförts, så visar en närmare analys att konditione
ringen varit bristfällig, d v s någon betydande uppfiiktning av virkesytan har inte skett. Därför 
är det motiverat att använda klyvgapet som mått på hur långt konditioneringen genomförts. En 
statistisk analys visar att endast kantkrok beror av klyvgapet och detta efter att ett enstaka 
mycket högt kantkrok värde avlägsnats ur analysen. Med undantag av kantkrok skulle kondi
tionering alltså inte generellt minska deformationerna nämnvärt. 

Föreliggande mätmaterial torde väl lämpa sig för åtminstone orienterande statistiska analyser 
av detta slag. Såsom exempel kan tas inverkan av densitet, kämvedsandel, träslag, virkesbredd 
m m på olika faktorer. En sådan analys kan göras på basen av värden för individuella virkes
bitar och inte enbart på medeltalen såsom ovan gjorts. 

Referenser 
Berg, K. 1998. Mellanlagring av sågat virke - inverkan på kvaliteten efter torkning. 

Examensarbete Luleå Tekniska Universitet. Trätek, Rapport P 9812084 
Söderström, O. 1996. Slutrapport för träfysikprogrammet. Kungliga Tekniska Högskolan 

Byggnadsmaterial TRITA-BYMA 1996:2 
Rosenkilde, A. 1997. Torrt och rakt utan sprickor. Resultatöversikt från det nationella 

programmet om Träfysik. Trätek, Kontenta 9701002. 



23 

Appendix 

MÄTINSTRUKTION 
Tre stycken torkningsförsök skall genomföras. Val av träslag, dimension och torkningsschema 
sker i samråd med Trätek. Virket till försöken skall i möjligaste mån vara nysågat, det vil l 
säga max 24 timmar efter sågning. Dessutom skall timret vara färskt och ej bevattnat. Vid 
torkningsförsöken utförs mätningar på virket i ett provpaket. Detta paket skall placeras som 
andra paket underifrån i en kantstapel åtkomlig via port eller gångdörr. Mätningar skall ut
föras både före och efter torkning. 

Före torkning 
Ta ut 20 stycken virkesstycken ur provpaketet ft-ån och med andra varvet. Numrera virkes
styckena och såga ur ett ftiktkvotsprov cirka 15 cm från toppänden. Fuktkvoten i proverna 
mäts enligt torrviktsmetoden. Proverna bör i rått tillstånd väga minst 150 g. Innan den råa 
vikten tas bör proverna fmsågas. Gör även ett tunt avkap i rotänden för bestämning av mär
gens och kärnvedsgränsens läge. När båda avkapen har tagits på alla 20 virkesstyckena och de 
numrerats läggs de tillbaka i provpaketet så att de hamnar i varv två och nedåt. Observera att 
numret skall skrivas vänt åt samma håll så att om märgen går på diagonalen genom plankan så 
syns det på proverna. Markera märgen (om den syns) samt gränsen mellan kärnved och splint-
ved på båda avkapen med en penna. På gran syns denna gräns i rått tillstånd som en skillnad i 
ytfmhet. Skriv även på provnummer följt av T för avkap i topp och R för avkap i rot. Mät 
tjocklek, bredd och längd på proverna med skjutmått och anteckna allt i de bifogade mätproto-
kollen. 

Innan torken startas tas ett fotografi på hela lasten i torken sett från portsidan. 

Efter vägning och dimensionsmätning torkas proverna i torkskåp vid 103 °C tills viktminsk
ningen näst intill avstannat. Därefter tas torrvikten på varje prov. Fuktkvoten kan nu beräknas 
enligt formeln nedan. Ta en fotostatkopia på båda avkapen. Kopiera den ändyta av avkapen 
som motsvarar utseendet på originaländytoma på plankan i rot respektive topp. Detta är 
viktig för bedömningen av hur märgen går genom plankan. 

Fuktkvot = ((råvikt/torrvikt)-l) x 100% 

Efter torkning 
När torkningen avslutats mäts planklängd och spricklängd på splintsidan på 80 virkesstycken 
från och med varv nummer 2. Vid ändsprickor skall ej andelen av sprickan utanför sista strö-
raden mätas. Anteckna värdena i mätprotokollen. De virkesstycken som har provnummer skall 
även de sprickmätas och sedan sorteras åt sidan för vidare mätningar. Observera att plank
längden behövs både för sprickmätningarna och deformationsmätningarna. 

Efter sprickmätningama påbörjas mätning av deformation på de 20 virkesstyckena. I figur 1 
nedan visas hur kantkrok, flatböj, skevhet och kupning definieras och mäts. Observera att för 
alla deformationerna utom kupning skall riktning anges i mätprotokollen. Riktningarna är 
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skissade i figur 2 nedan. Riktningen på skevheten anges med h för högervriden och v för 
vänstervriden. Kantkroken anges som höger- eller vänsterkrok med h och v. När denna 
bedömning görs skall man titta på virkesstycket från rotänden. Vid bedömning av flatböjens 
riktning skall virkesstycket ligga på flatsidan närmast märgen. Krummar virket sig uppåt 
antecknas ett u i protokollet och ett n för ner. 

Kantkrok 

Flatböj 

r̂:::;---̂ ^^^^ Märgsida 

Ytsida 
Skevhet 

2m 

Kupning 

Figur 1. Deformationerna kant krok, flatböj, skevhet och kupning. 
Figure 1. Deformations, spring, bow, tM'ist and cup. 
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Kantkrok 

vänster höger 

Flatböj 

upp 

ner 

Skevhet 

vänster höger 

Figur 2. Riktningarna på deformationerna kantkrok, flatböj och skevhet. 
Figure 2. Directions of the deformations spring, bow and twist 
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Vid mätning av skevhet skall plankan ligga på splintsidan och plankan fixeras mot mätbalken 
med handkraft i rotänden, skevheten mäts i toppänden. Om plankan har flatböj måste man 
mäta avståndet mellan mätbalk och plankan på två sidor, skillnaden mellan dessa värden är 
lika med skevheten. Vid bedömning av riktningen på kantkroken skall plankan ligga på märg
sidan och man tittar från roten. Observera att vid mätning av kantkrok och flatböj skall 
plankan fixeras med handkraft mot mätbalken så att plankan anligger med samma kant i båda 
ändar. Deformationen mäts sedan som avståndet mellan plankan och mätbalken. Detta avstånd 
mäts på mitten av mätbalken eller där maximal deformation finns. Lokala deformationer kring 
kvistar eller dylikt tas ej med. 

När deformationerna är uppmätta skall fuktkvots- och klyvprover sågas ut ca 0,5 m från 
toppänden av virkesstyckena. Lämpligen kapas ett större avkap som sedan kan finkapas direkt 
innan vägning. Fuktkvotsproverna bör väga minst 100 g före torkning i torkskåp. Klyvprover
na utsågas och klyvs enligt figur 3 nedan. Därefter konditioneras proverna i 24 timmar i en 
plastpåse placerad i inomhusklimat vid 20 ± 5 °C. Efter de 24 timmarna mäts det maximala 
gapet (d) i klyvprovet enligt figur 4. 

100 mm 10 mm 

Figur 3. Utformningen av klyvprover. 
Figure 3. Design of the slicing test. 

00 mm 

Figur 4. Mätning av klyvgapet d i klyvprovet. 
Figure 4. Measuring slicing test gap in the sample. 
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DOKUMENTERA 
Från varje torkningsförsök skall torkningsschemat dokumenteras, dels det inprogrammerade i 
form av en tabell och om möjligt det verkliga i ett diagram. När provpaketet är satsat i torken 
bör om möjligt ett fotografi tas på hela stapeln. Detta för att dokumentera paketplacering, 
utformning, strörader etc. 
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FLODESSCHEMA FÖR E T T TORKNINGSFÖRSÖK 

Numrera 20 
virkesstycken 

Ta 20 fuktkvotsprov 
i toppänden 

Ta 20 tunna prover i 
rotänden för märgläge 

Mät dimension på 
fuktkvotsproverna 

Lasta torken och 
fotografera 

Torka virket 

Utför 80 st 
sprickmätningar 

Utför mätning av 
deformationerna 

Ta fuktkvots- och 
klyvprover i toppänden 

Dokumentera 
torkningsschema 
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