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Sammanfattning 

Det finns idag önskemål om att kvalitetssortera redan före torkning. För att kunna göra det 
måste man veta hur kvaliteten på virket påverkas av mellanlagring mellan såghus och torkhus 
samt av torkningsprocessen. I detta examensarbete har jag studerat vilken inverkan mellan
lagringen har på den relativa spricklängden före och efter torkning. 

Tidigare försök gjorda vid Stocka Sågverk visar att den relativa spricklängden ökar med lag
ringstiden och den största spricktillväxten sker under månader med torr väderlek, både vid 
låga och höga temperaturer. 

Efter mellanlagring är det ett tydligt samband mellan relativa spricklängden och mellanlag
ring. Relativa spricklängden ökar med knappt 50% för varje dag som virket står ute. Efter 
torkning är det svårare att se ett enkelt samband mellan förlagring och spricklängd när olika 
försök studeras gemensamt. Det går däremot att se klara tendenser på att spricklängden ökar 
med tiden om försöken studeras var för sig. Detta beror på att efter torkningen inverkar upp
värmning och torkprocessen på spricklängden och de är olika fi-ån fall t i l l fall. I försöken har 
ftiru med dimensionen 50 mm studerats under vår och sommar. 

Kärnveden är känsligare än splintveden för sprickor både under mellanlagring och i torken på 
grund av sitt lägre ftiktinnehåll i rått tillstånd, plank med kämved i ytan bör därför hanteras 
varsamt. 



Abstract 

Many sawmills would like to grade there sawn timber before drying. To do what they need to 
know what effect of the quality is when sawn timber is stored between the sawhouse and the 
dry-kiln. This theses has been studied which effect storing has on the relative length of the 
shakes before and after drying. 

Earlier experiments done at Stocka sawmill show that the relative length of the shakes 
increase with storing time and shakes grow most then the weather is dry, both then 
temperature is low and high. 

After storing it is clear connection between relative length of the shakes and storing. The 
relative length of the shakes increase with almost 50% for every day the timber is stored. 
After drying it is difficult to see a connection between the relative length of the shakes and 
storing. However there are clear tendencies that the length of the shakes increase with time i f 
every experiment is studied separately, that because heating and drying have negative effects 
on the relative length of the shakes after the dry-kilns. But before it's only stocking time, 
dimension and weather during stocking. In the experiments pinewood with thickness 50 mm 
has been studied during spring and summer. 

Heartwood have larger tendencies to crack then sapwood both during storing and in the dry-
kiln, because of that the heartwood has lower moisture of content then sapwood. Sawntimber 
with visible heartwood should not be stored before drying. 
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1. Inledning 
Detta examensarbete är en del av ett större forskningsprojekt. Slutsortering vid automatisk rå-
sortering, som utförs vid Trätek. I projektet ska det bland annat utvecklas samband för att 
kunna öka förutsägbarheten genom torkningsprocessen, det vil l säga att kunna bearbeta in
formation om mellanlagring och hantering före torkningen samt torkningsförloppets inverkan 
på slutkvaliteten, för att kunna slutsortera i råsorteringen. Ett av problemen är att förutspå hur 
mycket virket kommer att spricka under mellanlagring och torkning, det är vad detta arbete 
ska beakta. V i vet idag att om virket är nysågat när det torkas och sågverket har en bra tork
ningsanläggning så spricker virket minimalt. Men vad händer om virket har mellanlagrats 
några dagar. Har årstiden någon inverkan? Spelar det någon roll om man magasinerar virket 
eller om man låter det stå ute öppet på virkesplan? Vad har antalet dagar på virkesplan för 
samband med spricklängden? Kan en bra uppvärmning minska fortsatt spricktillväxt om 
virket redan har börjat spricka på virkesplan? Dessa ft-ågor ska detta examensarbete försöka 
finna ett svar på. I arbetet ingår även försök med Träteks simuleringsprogram för trätorkning, 
TORKSIM. Där ska det undersökas om TORKSIM kan förutsäga hur mycket virket kommer 
spricka under mellanlagringen. 

1.1 Varför spricker virke? 
När trä torkar uppstår spänningar i träet om ytan torkar fortare än centrum. Ytan krymper 
därmed fortare än den inre veden och då kan virket spricka. Detta kan liknas vid att någon 
skulle ha på sig en för trång kostym som spricker i sömmarna eller tyget, beroende på vilken 
del som är svagast. 

Figur 1.1 Spänningar i virke i hörjan av torkningen, dragspänningar i ytan och tryckspän
ningar i kärnan. 

I en planka eller bräda är det mitten på splintsidan som är den svagaste delen beroende på att 
där uppkommer den maximala krympningen, endast ren tangentiell krympning, Esping 1992. 
Kärnveden spricker lättare än splintveden då den har en ftjktkvot nära fibermättnad och därför 
börjar krympa på en gång när virket börjar torka. Över fibermättnad krymper inte virket. En 
annan orsak är att kärnan avger vatten långsammare än splintveden, vilket medför att ftikt-
kvotsgradienten är större i kärnveden. 

Andra sprickor som ibland klassas som torkningssprickor är sprickor i ändarna. Dessa 
sprickor kan ha initierats på timmerplan eller i skogen, och kan sedan växa t i l l sig under 
mellanlagring och torkning. De sprickor som kommer ifrån skogen och själva avverkningen 
kallas kapsprickor. Huvudorsaken ti l l dessa sprickor är felaktig hantering vid avverkning. 
Timret knäcks på slutet av kapningen på grund av egentyngden. Kapsprickor kapas oftast bort 
i justerverket innan sortering och leder inte till en nedklassning av kvaliteten men till en 
ekonomisk förlust på grund av minskat utbyte. 
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1.2 Mellanlagring 
Mellanlagret mellan såghuset och torken är något som de allra flesta sågverk arbetar för att 
minska och många har lyckats med, men det finns i dag fortfarande många som alltid eller i 
perioder har mellanlager. Nackdelar med mellanlager är att under den tiden virket mellan-
lagras kan det torka okontrollerat, vilket kan leda till sprickor och deformationer i virket. Det 
kan även bli stora färgförändringar hos virket om det solbelysts under mellanlagringen som 
sedan förstärks under torkningen. Mellanlager medför också en ökning av det bundna kapitlet. 
Det finns även risk för att mögel växer till under mellanlagring. Risken för mögel är störst 
under varma och ftiktiga perioder och risken för sprickbildning är störst under torra perioder, 
både då det råder kallt och varmt klimat. 

1.2.1 Olika typer av mellanlagring 
Mellanlagring kan ske på olika sätt. Det vanligaste är att virket förvaras ute på virkesplan utan 
skydd för väder och vind. Något mer skonsamt lagringssätt är lagring under tak med ena sidan 
öppen eller i helt slutna magasin. En annan metod är att bevattna virket under mellanlag
ringen. 

I ett arbete av Temnerud, 1991, jämfördes olika typer av mellanlagring: på öppen virkesplan, i 
ett slutet magasin respektive bevattning, en jämförelse mellan färskt virke och virke mellan-
lagrat i sju dagar. Temnerud, 1991, kom fi"am till att det finns en signifikant skillnad i sprick
längden mellan virke som är lagrat på virkesplan och färskt virke. Likaså är det signifikant 
skillnad mellan virke lagrat på virkesplan och magasinerat virke samt befuktat virke. Det var 
ingen signifikant skillnad mellan spricklängdema hos befuktat timmer och magasinerat virke, 
inte heller mellan färskt virke och befiiktat eller magasinerat virke. Slutsatsen av detta är att 
virke inte bör mellanlagras på virkesplan och om det ska mellanlagras bör det lagras i magasin 
eller befuktas. 

Vid en ekonomisk studie visade det sig att det var mest ekonomiskt att befukta virket i jäm
förelse med att bygga ut torkkapaciteten, bygga nya magasin eller att mellanlagra virket ute. 
Det togs då hänsyn till avkap, nedklassning av virke på grund av sprickor, vattenförbrukning 
och eventuella nyinvesteringar. 

1.3 Uppvärmning 
Under uppvärmning finns det stor risk för att det initieras sprickor i virket beroende på att 
temperaturen ska höjas i virket från O - 20°C upp ti l l 50 - 70°C, varierande med årstid och 
torkningsschema. För att uppvärmningen ska vara skonsam och för att inte virket ska börja 
torka under uppvärmningen, krävs det att psykrometerskillnaden ska vara låg, det vill säga att 
relativa luftfuktigheten ska vara hög. Det finns olika typer av uppvärmningstekniker där man 
med hjälp av basning fuktar upp luften. Vid basning fuktas luften upp och när fukten konden
serar på träytan avges kondensationsvärme som värmer upp virket. 

Kallvattenbasning är ett gammalt system där vattendysor sprutar in vatten i torken med 
samma tryck som råder i de kommunala ledningarna. Denna uppvärmningsteknik fungerar bra 
om uppvärmningstiden är lång, 8-14 timmar under sommaren och 16-22 timmar under 
vintern. 



Vid högtrycksvattenbasning sprutas vatten under högt tryck in i torkkammaren. Vattendrop-
pama finfördelas av det höga trycket och sprids i torken. Denna metod är bra, effektiv och 
tillåter korta uppvärmningstider, 5-8 timmar. Metoden ger bäst resultat om vattnet är för
värmt. 

Den nyaste uppvärmningstekniken är ångbasning, med mättad ånga som sprutas in i torken. 
En bra och effektiv metod som har minskat uppvärmningstidema radikalt, 1 -2 timmars upp
värmning. Denna teknik kräver dock oftast stora investeringar om sågverket inte redan har 
tillgång till ånga. 

1.4 Försök på Stocka Sågverk 
Trätek utförde under 1989-90 ett antal torkningsförsök på Stocka Sågverk. Under försöken 
noterades bland annat sprickförekomsten och lagringstiden. Tio försök gjordes från augusti 
1989 ti l l juni 1990. Resultatet visade på att spricklängden ökade med lagringstiden och att den 
varierade med årstiden. 

Lagringstiden under försöken varierade från noll dagar upp till 16 dagar. Vid studie av lag
ringstiden kontra spricklängden ger det en indikation på att spricktillväxten ökade mest de 
första dagama och sedan avtog med tiden. 

Försöken på Stocka Sågverk visade att spricktillväxten är störst i maj och i november
december. Att maj är en känslig tid är allmänt känt, det torra klimatet tillsammans med sol 
och vind under försommarmånadema gör att virket torkar okontrollerat vilket medför att 
planken/brädoma spricker. Men att virket spricker mycket under vintern är inte lika veder
taget. Detta har även noterats av Esping, 1996, där han säger att det beror på att virkets 
töjningsegenskaper försämras vid låga temperaturer och därmed spricker. 

2. Spricklängdsmätning 
Att studera mellanlagring och olika uppvärmningsteknikers inverkan på sprickuppkomsten är 
väldigt komplext med många påverkande faktorer. De parametrar som har betydelse är till 
exempel, väderförhållanden under mellanlagring, uppvärmningsteknik, dimension, slutftikt-
kvot och lagringsplats. 

2.1 Försöksupplägg 
Målet var att göra fyra t i l l sex torkförsök. Varje försök omfattade två mätdagar, en dag innan 
virket gick in i tork och en dag efter torkning. 

Försöken begränsades till furu som har stått mellanlagrat på öppen virkesplan. Under 
mellanlagringen har torrtemperatur och relativ luftfuktighet registrerats med en datalogger. 
Lufthastigheten har i några fall mätts en gång per dag i paketen. Vid de tillfallen lufthastig
heten inte har mätts har den tagits från SMHI och omvandlats till rimliga lufthastigheter i 
paketen utifrån de lufthastighetsmätningar som har gjorts i andra försök. 
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I varje försök ingår två till tre paket, ett nysågat paket, referenspaket, och ett eller två paket t i l l 
med varierande lagringstid. De två första virkeslagen i paketen tas bort och därefter mäts de 
80 följande plankoma. 

Vid mätning före tork mäts spricklängd och planklängd. Alla sprickor markeras och numreras 
för att det senare ska vara möjligt att registrera spricktillväxten hos förlagringssprickoma. 
Ändsprickor utanför första ströraden har inte tagits med i försöksmaterialet. Om det finns 
några mikrosprickor noteras dessa. Sprickor mäts enbart på splintsidan. 

Efter torkningen mäts alla sprickor nya som gamla och sprickomas läge registreras, om de 
ligger i splintveden eller i kärnveden. Kämvedsandel på splintsidan mäts. I detta fall menas 
kämvedsandel som längden kärnved på splintsidan i förhållande t i l l planklängden, se figur 
2.1. 

i 

Kärnved [cm] 

5 i 

K 7 

Planklängd [cm] 
5 

Figur 2.1. Yt kärnveds andel. 

Från torkningen sparas torkningsscheman och trendkurvor. 

3. Försök vid fyra sågverk 
Försök har utförts vid fyra sågverk i Norrbotten och Västerbotten. Målet var att göra försök 
med varierande lagringstid och olika uppvärmningstekniker, ånga, högtrycksvattenbasning 
och kallvattenbasning men att försöken i övrigt skulle vara lika. 

3.1 Försök 1, Wallmarks Såg AB 
Första försöket gjordes på Wallmarks Såg AB i en tork med högtrycksvattenbasning. Försöks-
materialet bestod av tre paket som var mellanlagrade i noll, två och åtta dagar. Virket hade 
stått mellanlagrat i magasin med öppen front. Mätningama gjordes dagen innan det gick in i 
tork och två dagar efter torkningens slut. Försöksmaterialet var ftaru med dimensionema 63 x 
150 64 stycken, 63 x 200 80 stycken och 63 x 225 60 stycken som torkades t i l l 20-22% och 
var sågat i 2xlog. 

Torkningen följde ett ordinärt torkschema från WSAB. Uppvärmningen tog tolv timmar och 
hade på slutet en psykrometerskillnad av 0,6°C. Den våta temperaturen började på 52°C och 
torkningen pågick i 180 timmar. 
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Försöket utfördes i slutet av april då det var soligt och varmt på dagarna och kallt på nättema. 
Från SMHIs väderstation i Bjuröklubb rapporterades det lufthastigheter mellan 3-9 sekund
meter under mellanlagringstiden. 

3.1.1 Resultat från försök 1 
Relativa spricklängden före torkningen låg mellan 0,6% och 5%, se tabell 3.1. Sprickandelen 
efter tork var väldigt hög, 18 - 25% och spridningen var stor. Speciellt mycket hade virket 
med dimensionen 63 x 150 spruckit under torkning, vilket kan bero på att det är en svår 
dimension att torka. Torkningsschemat var ett standardschema från WS AB som i normala fall 
inte ger upphov ti l l höga spänningar. Under försöket uppstod problem med värmeväxlaren till 
basningen, vilket medförde att uppvärmningen inte ftjngerade som den skulle. Troligtvis är 
det förklaringen t i l l de höga relativa spricklängdema 

Tabell 3.1 Relativ spricklängd och spricktillväxt från försök 1. 
Dimension Lagringstid Rel. spricklängd Rel. spricklängd Spricktillväxt 

[dagar] före tork efter tork [cml 
Medel Stdav Medel Stdav Medel Stdav 

63 X 200 0 1,9 7,6 18,0 22,3 4,1 7,2 
63 X 150 2 0,6 2,3 24,4 25,6 1,5 2,0 
63 X 225 8 5,0 8,9 24,9 25,3 4,3 7,0 

3.2 Försök 2 och 3, BAC Örarna 
På BAC Örarna har två försök utförts med ftiru 50 x 125 och 50 x 150, golvvirke torkat t i l l 
8%, sågat i 3xlog. Ett av försöken gjordes i en tork med högtrycksvattenbasning och det andra 
i en tork med kallvattenbasning. 

3.2.1 Försök 2, högtrycksvattenbasning 
Försöket gjordes i början av maj. Mätningen omfattade tre paket mellanlagrade i noll, sex 
respektive åtta dagar. De två mellanlagrade paketen hade stått oskyddade på virkesplan. I 
mätningen ingick både plank med bredden 125 mm och 150 mm. Det färska virket bestod ti l l 
största del av 125:or och de två andra paketen ti l l största delen av plank med bredden 150 
mm. I varje paket mättes 50 stycken plank. Paketen mättes samma dag som torken satsades 
och samma dag som virket togs ur torken. 

Den torra temperaturen och relativa luftftiktigheten registrerades med hjälp av en logger som 
satt på paketen under mellanlagringen, se bilaga 1, och vindhastigheten togs från SMHIs 
väderstation på Kallax flygplats, se bilaga 6. Under mellanlagring varierade temperaturen 
mellan 0-6°C på nättema och mellan 6-12°C på dagarna. Den relativa luftftiktigheten varie
rade mellan 60-100%. Vindhastigheten låg mellan 1-5 sekundmeter. 

Torken följde torkschemat bra under hela torkningsförloppet. Uppvärmningen pågick i fyra 
timmar och psykrometerskillnaden var 1,5°C vid uppvärmningens slut. Torkningen varade i 
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145 timmar, den våta temperaturen startade på 60°C och vindhastigheten i torken var 3 m/s. 
Konditionering och utkylning tog 9 timmar respektive 2 timmar. 

3.2.2 Resultat från försök 2 
I de paket som hade varit mellanlagrade i sex och åtta dagar var det tydliga spår av ströna, 
omgivande material hade mörknat markant i färgen. Speciellt tydligt var det på den del av 
paketen som hade stått mot söder. Dagen då mätningen utfördes före tork var det varmt och 
soligt väder. Det färska virket hade stått ute fyra timmar innan det mättes men det syntes 
redan ljusare spår av ströna. Många av förlagringssprickoma var väldigt tunna, cirka en 
millimeter breda och två till 20 centimeter långa. 

Den relativa spricklängden ökade med lagringstiden både efter och före torkningen, se tabell 
3.2. 

Tabell 3.2 Relativ spricklängd och spricktillväxt från försök 2. 
Dimension Lagringstid Rel. spricklängd Rel. spricklängd Spricktillväxt 

[dagar] före tork efter tork [cm] 
Medel Stdav Medel Stdav Medel Stdav 

50 X 125 0 0,1 0,4 1,3 5,7 0,5 1,6 
50 X 150 6 3,3 6,3 7,2 10,3 3,4 5,4 
50 X 150 8 6,6 15,9 10,1 19,3 2,3 3,2 

3.2.3 Försök 3, kallvattenbasning 
Försök 3 gjordes i en tork med kallvattenbasning. Försöket gjordes i början av maj. Tre paket 
ingick med lagringstiderna noll, åtta respektive tio dagar. Under första delen av lagringen var 
det varmt och fint vårväder, de sista två dagama regnade det, se bilaga 2. 

Lagringsfbrhållanden och dimensioner är de samma som i försök 2. På grund av regn de sista 
dagarna ställdes virket in för att sprickor som hade initieras inte skulle gå ihop i det fuktiga 
klimatet. 

Torkningen gick bra bortsett från att den våta temperaturen steg 10 grader över hörvärdet i 
cirka 30 minuter efter tre dygns torkning. Uppvärmningen pågick i sex timmar och psykro-
meterskillnad var i medel på 7°C. Torkningen varade 231 timmar, den våta temperaturen 
startade på 55°C. Lufthastighet i torken var 1,6 m/s. Konditioneringen och utkylningen tog 
20 timmar respektive 1,2 timmar. 

3.2.4 Resultat från försök 3 
Det syntes tydliga fargski 11 nåder mellan där ströna hade legat och det övriga materialet på det 
mellanlagrade virket. Förlagringssprickor var även här väldigt smala och svåra att se. De är 
kortare än vad de var i försök 2, se tabell 3.2 och 3.3. Detta kan bero på att sprickorna hade 
gått ihop av det fuktiga klimatet. Vid en jämförelse av de båda försöken syns det att trots den 
längre lagringstiden har det spruckit mindre i försök 3. 
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Tabell 3.3 Relativ spricklängd och spricktillväxt från försök 3. 
Dimension Lagringstid Rel. spricklängd Rel. spricklängd Spricktillväxt 

[dagar] före tork efter tork [cm] 
Medel Stdav Medel Stdav Medel Stdav 

50 X 125 0 0,1 0,4 1,6 2,8 2,8 4,4 
50 X 150 8 0,7 2,5 2,5 5,5 1,0 1,7 
50 X 150 10 4,1 7,5 8,3 12,6 2,8 4,4 

3.3 Försök 4, Kåge Sågverk 
Försök 4 utfördes i mitten av augusti. I försöket ingick två paket med dimensionema 50 x 150 
och 50 X 125 som skulle torkas fill 18%, sågade ur 2xlog. Lagringstiden på de två paketen var 
noll respektive fem dagar. I varje paket mättes 80 stycken plank. Under mellanlagringen 
regnade det fyra av fem dagar. Temperaturerna låg mellan 9-17°C och den relativa luftfuktig
heten på 60-90%. Virket lagrades på öppen timmerplan och var vattenbegjutet då mätning 
utfördes. 

Virket torkades i en tork med kallvattenbasning. Ursprungliga torkningstiden var 68 timmar 
men fick förlängas ett dygn för att nå önskad slutfuktkvot. Uppvärmning tog 12 timmar. Den 
torra temperaturen startade på 66°C. Slutftiktkvoten slutade på 17,7%. 

3.3.1 Resultat från försök 4 
Efter mellanlagring noterades inga förlagringssprickor. Detta beror troligtvis på det fuktiga 
klimat som rådde under mellanlagring, det kan liknas vid en bevattning. Efter torkningen hade 
det mellanlagrade virket spmckit något mer än det färska virket. Detta kan tyda på att trots det 
fuktiga vädret har det förlagrade virket påverkats av mellanlagringen. 

Tabell 3.4 Relativ spricklängd från fiirsök 4. 
Dimension Lagringstid Rel. spricklängd Rel. spricklängd 

[dagar] före tork efter tork 
Medel Stdav Medel Stdav 

50x150 0 0,0 0,0 0,4 2,2 
50 X 125 5 0,0 0,0 2,2 6,5 

3.4 Försök 5, Holmsunds Sågverk 
Försök 5 utfördes i slutet av augusti. Det ingick två paket, ett mellanlagrat i två dagar och ett 
färskt paket. I varje paket mättes 80 plank. De hade dimensionen 50 x 150, 2xlog och torkades 
ti l l 18%. De mellanlagrade paketet mättes efter två dagars mellanlagring men satsades sedan 
inte i tork förrän tre dagar senare. Det bör inte ha gett någon skillnad på resultatet då det var 
väldigt ftiktigt klimat under resterande mellanlagring. Under de två första dagama var det 
uppehållsväder, trots det låg luftftikfigheten mellan 75-90% och temperaturen mellan 11-
17°C. 
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Försöket utfördes i en tork med ånga. Torkningen tog sex dygn. Den våta temperaturen 
startade på 55°C. Uppvärmningen tog 2 timmar. 

3.4.1 Resultat från försök 5 
Efter mellanlagring syntes inga förlagringssprickor, vilket troligtvis beror på det fuktiga 
klimatet som inte ger upphov till några sprickor. Efter torkningen hade det färska virket 
spruckit något mer än det mellanlagrade virket. Detta beror troligtvis på att det var större 
kärnvedsandel i det färska paketet. Kämveden är känsligare för sprickor än splintveden. 

Tabell 3.5 Relativ spricklängd från försök 5. 
Dimension Lagringstid Rel. spricklängd Rel. spricklängd 

[dagar] före tork efter tork 
Medel Stdav Medel Stdav 

50 X 150 0 0,0 0,0 1,1 5,4 
50 X 150 5 0,0 0,0 0,5 2,8 

4. Utvärdering 
I tidigare försök på Stocka Sågverk framgick att spricklängden ökar med lagringstiden. Frågan 
är hur mycket spricklängden ökar med lagringstiden och om det går att finna ett samband 
mellan spricklängd och mellanlagring? 

4.1 Samband mellan lagringstid och relativ spricklängd 
För att studera om det finns något samband mellan lagringstiden och relativa spricklängden 
för hela försöksmaterialet har enkel regressionsanalys utförts före och efter tork. Ett samband 
med 100% tillförlitlighet ger en förklaringsgrad på 1,0, för trä är förklaringsgrader över 0,4 
acceptabelt. 

4.1.1 Före torkning 

En studie av alla försökens relativa spricklängder före torkning jämfört med lagringstid visar 
på att det finns ett samband mellan relativa spricklängden och lagringstiden samt att sprick
längden ökar med tiden, se figur 4.1. En regressionsanalys av försöken gav att spricklängden 
ökar med knappt 50% för varje dag som virket står mellanlagrat. Förklaringsgraden ligger på 
0,53. 
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Rel. spricklängd före torkning 

16 18 

Lagringstid [daBM] 

Figur 4.1. Relativa spricklängden före torkning från försök 1-5. 

4.1.2 Efter torkning 

Vid en sammanställning av försök som ingår i detta projekt samt försöken vid Stocka Såg
verk, Färila Sågverk och Erik Temneruds examensarbete är det inga klara samband mellan 
lagringstid och spricklängden efter torkning, se figur 4.2. 

Rel. spricklängd efter torkning 
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Figur 4.2. Relativa spricklängden kontra lagringstiden från försöken på Stocka Sågverk, 
B AC, Wallmarks Såg, Färila Sågverk och från Erik Temneruds examensarbete. 
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Det kan förklaras med att försöken är gjorda under olika årstider, torkade ti l l olika slutflikt-
kvoter, olika dimensioner har ingått i de olika försöken och olika typer av torkar har använts. 
Detta visar på hur komplext problemet är och att det inte från fall t i l l fall går att förutsäga hur 
mycket virket kommer att spricka efter torkning beroende på endast lagringstiden. Om varje 
försök i stället studeras var och ett för sig visar det på att spricklängden ökar med lagrings
tiden både före och efter torkning, se figur 4.3 för försök 3 och bilaga 4 för Stocka-försöken 
samt bilaga 3 för försök 1 och 2. 

12,0 

10,0 

o 6,0 

(5 4,0 

Rel. spricklgd fore tork 
Rel. spricklgd efter tork 

6 dagar 8 dagar 
Lagringstid 

Figur 4.3. Relativ spricklängd före och efter torkning i försök 3. 

4.1.3 Slutsats 
Försöken visar på att det finns samband mellan förlagring av virke på virkesplan och relativa 
spricklängden före tork. Det säger att spricklängden ökar med knappt 50% för varje dag som 
det står ute, med en förklaringsgrad på 0,53. Tillförlitligheten kan diskuteras då mätningar 
endast är gjorda under vår och sommar, andra årstider ger kanske andra resultat. Det kan även 
andra dimensioner ge. Regn under mellanlagringen minskar relativa spricklängden likaså kan 
extremt torra och blåsiga dagar ge större utslag på den relativa spricklängden. Detta ger dock 
en fingervisning om hur mycket virket spricker på virkesplan. 

Däremot går det inte att finna något entydigt samband mellan relativa spricklängden efter 
torkning och lagringstid. Det beror på att under torkningen påverkar många fler parametrar till 
exempel torkens kapacitet, uppvärmning och önskad slutfuktkvot. Men det syns tydliga ten
denser att spricklängden ökar med lagringstiden för enskilda fall. För varje enskilt sågverk går 
det säkert att komma fram ti l l hur mycket virket kommer att spricka beroende på lagringstid 
och tork. 

4.2 Multivariat statistik 
Vid multivariat statistik tas hänsyn ti l l flera parametrar och hur de påverkar varandra. I detta 
fall analyseras det hur relativa spricklängden påverkas av bredd, tjocklek, väder under mellan
lagringen, uppvärmning, lagringstid, slutfuktkvot, torktid etc. Utifrån detta tas det fram en 
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modell med hjälp av ett statistikprogram som säger vad som påverkar relativa spricklängden 
och i vilken storleksordning. 

4.2.1 Resultat och diskussion 
Den multivariata analysen av försöken gav att före tork är det lagringstiden, vädret och 
bredden på virket som påverkar relativa spricklängden, störst inverkan har lagringstiden. 
Enligt analysen ger smalare brädor mindre sprickor men det bör tas med en viss reservation 
för i försöken har det färska virket varit smalare än det andra virket i två av försöken. Efter 
tork är det betydligt fler parametrar som påverkar, lagringstid, väder, årstid (månad), slutftikt-
kvot, kvoten mellan bredd och tjocklek, torktid och uppvärmningstid. Det visar på att inte 
bara mellanlagringen påverkar relativa spricklängden utan också uppvärmningen och tork
ningen. Det ska tilläggas att studien inte har gjorts på individnivå utan på medelvärdesnivå. 
Detta har medfört att kämvedsandel inte har kommit med som en påverkande parameter vilket 
resultaten från försöken visar tydlig indikation på. 

4.3 Statistisk bakgrund 
Spricklängden är inte normalfördelad vilket brukas antas i de flesta fall, utan den är exponen-
tialfördelad, Söderström, 1990. Normalfördelning skulle ha inneburit att det är lika vanligt att 
plankoma spricker mycket som att de spricker lite och att det vanligast vore att planken 
spricker enligt medelvärdet. Exponentialfördelning innebär att desto större relativ spricklängd 
desto mindre andel spruckna plankor, se figur 4.3. 
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Frekvens spruckna plankor [%] 

Exponentialfördelning 

Frekvensen spruckna plankor [%] 

Figur 4.3 Normalfördelning, fingerat exempel. Exponentialfördelning, från försök med 
mellanlagrat virke i åtta dagar. 

4.4 Statistisk utvärdering 
För att studera om det finns någon statistisk skillnad mellan den relativa spricklängden 
beroende på lagringstiden har det tagits hänsyn till att det är exponentialfördelat, se bilaga 5 
för beräkningar. Konfidensintervallen är 95%-ig. 

I försök 1 går det att statistiskt säkerställa att det är skillnad mellan noll och åtta dagars 
mellanlagring före tork men inte att det är någon statistisk skillnad mellan noll och åtta dagars 
mellanlagring, se tabell 4.1 a. Efter tork går det inte att statistiskt säga att något av de tre 
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paketen spricker mer än någon annat. Att det inte är någon statistisk skillnad mellan två och 
åtta dagar efter tork är förvånande. Det har dock visat sig vid tidigare mätningar vid Trätek att 
dimensioner där bredden är dubbla tjockleken har en större benägenhet att spricka än andra 
dimensioner. Detta kan vara orsaken till att virket som har varit mellanlagrat i två dagar och är 
av dimensioner 63 x 150 sprack lättare än 63 x 225 som har varit lagrade i åtta dagar. 

Tabell 4.1a) Konfidensintervall för relativ spricklängd före torkning, försök 1. 
Lagringstid Undre gräns Medelvärde Övre gräns 

[dagar] [%1 
0 0,3 1,9 3,3 
2 0,1 0,6 0,7 
8 3,4 5 6,7 

Tabell 4. Ib) Konfidensintervall för relativ spricklängd efter torkning, försök 1 
Lagringstid Undre gräns Medelvärde Övre gräns 

[dagar] ]%] 
0 13,0 18 23,1 
2 12,1 24,4 24,0 
8 18,3 24,9 31,3 

Försök 2 visar också på att det är en statistisk skillnad mellan noll dagar och flera dagars 
mellanlagring både före och efter torkningen men att det inte statistiskt går att säkerställa 
någon skillnad mellan sex och åtta dagars mellanlagring. 

Tabell 4.2a) Konfidensintervall för relativ spricklängd före torkning, försök 2. 
Lagringstid Undre gräns Medelvärde Övre gräns 

[dagar] [%] 
0 0,0 0,1 0,3 
6 2,0 3,3 4,6 
8 4,3 6,6 8,7 

Tabell 4.2b) Konfidensintervall för relativ spricklängd efter torkning, försök 2 
Lagringstid Undre gräns Medelvärde Övre gräns 

[dagar] [%] 
0 0,5 1,3 2,1 
6 4,9 7,2 9,4 
8 7,2 10,1 13,0 

Både före och efter torkningen i försök 3 är det en statistisk skillnad mellan noll och tio 
dagars mellanlagring samt mellan åtta och tio dagars mellanlagring. 
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Tabell 4.3 a) Konfidensintervall för relativ spricklängdföre torkning, försök 3. 
Lagringstid Undre gräns Medelvärde Övre gräns 

[dagar] [%1 
0 0,1 0,1 0,4 
8 0,2 0,7 1,2 
10 2,5 4,1 5,7 

Tabell 4.3b) Konfidensintervall för relativ spricklängd efter torkning, försök 3. 
Lagringstid Undre gräns Medelvärde Övre gräns 

[dagar] [%] 
0 1,0 1,6 2,3 
8 1,6 2,5 3,5 
10 5,8 8,3 10,8 

I försök 4 hade varken det förlagrade eller färska virket spruckit något före tork. Detta kan 
bero på att det regnade och hade varit mycket fuktigt under mellanlagringen, vilket kan liknas 
vid en bevattning. Efter torkning var det mer sprickor i det förlagrade virket men det gick inte 
att statistiskt säkerställa, se tabell 4.4. Detta försök kan liknas vid Temnerud, 1991, där försök 
med bevattning gav liknande resultat. 

Tabell 4.4) Konfidensintervall för relativ spricklängd efter torkning, försök 4 
Lagringstid Undre gräns Medelvärde Övre gräns 

[dagar] [%] 
0 0,0 0,4 0,9 
5 0,8 2,2 3,6 

Efter mellanlagring hade inte virket i försök 5 spruckit alls. Efter torkningen hade det färska 
virket spruckit något mer än det mellanlagrade virket, men det var ingen statistisk skillnad, se 
tabell 4.5. Detta beror troligtvis på att det färska virket hade högre kämvedsandel än det 
mellanlagrade virket. 

Tabell 4.5) Konfidensintervall för relativ spricklängd efter torkning, försök 5. 
Lagringstid Undre gräns Medelvärde Övre gräns 

[dagar] [%1 
0 0,1 1,1 2,2 
5 0,0 0,5 1,1 

4.4.1 Slutsats 
För varje enskilt fall går det att se ur diagrammen att spricklängden ökar med tiden om endast 
medelvärdet beaktas. Rent statistiskt däremot går det bara att säga att relativa spricklängden 
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ökar mellan noll och flera dagars mellanlagring i majoriteten av försöken. Att använda ny-
sågat virke ger det bästa resultatet, relativa spricklängden ligger mellan 0,4-1,6%. 

I de flesta fallen är det långa lagringstider och att det inte då går att statistiskt särskilja t i l l 
exempel åtta och tio dagars mellanlagring stöder teorin att spricktillväxten minskar med tiden. 
Tyvärr finns inga mätningar på kortare lagringstider som kan ge ytterligare stöd t i l l teorin. 

4.5 Sprickornas läge, i kärnveden eller i splintveden? 
Av de 480 plank som ingick i försök 2 och 3 var det 50% av planken som hade kärnved längs 
hela ytan, se figur 4.4. Totalt hade 31% av planken spruckit före tork och 53% efter tork. 

Figur 4.4 a) Kärnved i ytan b) Splintved i ytan. 

Tabell 4.5 Andel spruckna plankor med 100% ytkärnved och i plankor med kärn- och 
splintved eller med enbart splintved. 

Före tork Efter tork 
I % 1 [%1 

100% ytkärnved 47 72 
Kärn- & splintved 

Spruckit i splintveden 1 4 
Spruckit i kärnveden 14 32 

Inte spruckit alls 85 64 

De flesta sprickor har uppkommit i kämveden, se tabell 4.5. Att kärnveden spricker mer än 
splintveden visar på att kärnveden är känsligare än splintveden när det gäller spricktillväxt 
speciellt under mellanlagringen. Kämvedens fuktkvot ligger närmare fibermättnad och där
med börjar den krympa tidigare än splintveden, vilket medför att det bildas spänningar i virket 
som leder t i l l sprickor. 

4.6 Övriga iakttagelser 
Mikrosprickor är grunda, smala och korta sprickor, inte längre än en centimeter och knappt en 
millimeter breda. De är svåra att se men syns väl vid lasering, eftersom sprickorna suger upp 
mer färg än det övriga materialet och därför syns tydligt som mörkare streck. Mikrosprickor 
har tidigare registrerats efter mellanlagring och efter torkning vid höga temperaturer. Efter 
mellanlagring har det noterats ett fatal mikrosprickor i 14 av 480 plank. De har suttit i grupper 
och drygt hälften har växt till större torksprickor under torkningen och har inte här setts som 
något problem. 
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Under försöken har färgförändringar noterats på virket efter bara några timmars exponering i 
solen. Detta var mest tydligt i det första försöket på BAC. Mätning gjordes en solig och varm 
majdag, då virket sågades på morgonen och mättes på eftermiddagen. Planken hade på den 
korta tiden fått en mörkare fårg i jämförelse med färgen under ströna. På de paket som hade 
stått ute i flera dagar var virket under ströna betydligt ljusare än resten av virket speciellt på 
kantvirket som hade stått i söderläge. Färgförändringar har ingen betydelse för kvaliteten men 
ger en indikation på att virket är mellanlagrat. Färgförändringar som tillkommer under mellan
lagringen förstärks under torkningen. Noteras bör att denna färgskiftning endast är ytlig och 
försvinner vid eventuell hyvling. 

Av den andel sprickor som växte t i l l i torken var cirka 75% nya sprickor och 25% sprickor 
från förlagringen som hade växt t i l l sig. 

4.7 Ger en bra uppvärmning mindre sprickor? 
Genom att studera relativa spricklängden före och efter tork vid olika uppvärmningstekniker 
skulle det undersökas om det med en bra uppvärmning gick att hämma spricktillväxten på de 
sprickor som hade initierats under mellanlagringen. Försök skulle göras mellan kallvatten-
basning, högtrycksvattenbasning och ångbasning. Tyvärr blev det bara två försök som kan 
jämföras, försök 2 högtrycksvattenbasning och försök 3 kallvattenbasning i uppvärmning. 
Den jämförelsen gav att kallvattenbasning ger en mindre spricktillväxt än högtrycksvatten
basning. Detta resultat bör nog tas med en nypa salt då det bara är två försök med i utvärde
ringen. 

4.7.1 Fortsatt arbete 
För att göra en grundligare undersökning om hur uppvärmningen påverkar spricktillväxten på 
ett bra sätt bör vi först fijndera igenom vad vi är intresserade av. Vil l vi veta hur vi på snab
baste sätt och med minst spricktillväxt kan värma upp virket eller vill vi veta vilken uppvärm
ningsteknik som ger de bästa resultaten utifrån sina möjligheter och begränsningar. Det första 
alternativet innebär att jämföra olika tekniker och att uppvärmningen ska vara lika lång för 
alla tekniker. 1 det andra ahemativet utnyttjar vi varje specifik uppvärmningstekniks resurser 
och värmer upp virket efter dem. Därefter görs en jämförelse mellan resultaten. 

I det första alternativet är det troligt att ånga ger det bästa resultatet då den mättade ångan ger 
möjligheter t i l l korta uppvärmningstider, troligt är också att högtrycksvattenbasning ger bra 
resultat. 

Vid en utvärdering av det andra alternativet är det nog en mer öppen historia om vilken teknik 
som är bäst och det är möjligt att alla tekniker ger samma torkningsresultat dock med olika 
uppvärmningstider och därmed olika torkkapacitet. Det här är nog det som är mest intressant 
att undersöka för sågverken. Det ger dem en känsla för vilken tork de ska välja, om de har 
olika typer av torkar, för att ge minsta spricktillväxt om virket har spruckit på virkesplan. 
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5. TORKSIM 
TORXSIM är ett nytt hjälpmedel vid trätorkning. Med hjälp av det har försök gjorts att simu
lera mellanlagring och på så sätt kunna förutsäga spricktillväxten i virket. Till en början ska 
försöken 2 och 3 jämföras med TORKSIM. Om simulering i TORKSIM överensstämmer bra 
med försöken görs nya simuleringar i TORKSIM på olika dimensioner och under olika års
tider. 

5.1 TORKSIM, vad är det? 
TORKSIM är ett simuleringsprogram för trätorkning som har utvecklats av Jarl-Gunnar Salin 
på Trätek. Simuleringama bygger på teoretiska beräkningar som är anpassade och verifierade 
mot försök i lab-miljö och i industrin. 

Simuleringsprogrammet är uppbyggt på så sätt att användaren anger ingångsdata för det virke 
som ska torkas och det torkschema som han vil l använda. Utifrån det beräknar programmet ut 
ftiktkvoten, relativa spänningen, fuktkvotsgradienten och klyvgapet timme för timme under 
torkningens gång. Den relativa spänningen kan sedan med hjälp av en tabell omvandlas t i l l en 
relativ spricklängd, se diagram 5.1. Relativa spänningar under 0,33 ger inte upphov ti l l 
sprickor. 

•o 
O) c 

0,2 0.25 0.3 0,35 0.4 0,45 0.5 0,55 0,6 0,65 0,7 

Maximal relativ spänning (vägt medeltal kärna, splint, aktuell) 

Figur 5.1. Omvandlingsdiagram från relativ spänning till relativ spricklängd. 

TORKSIM kan användas för att prova ut till exempel nya torkscheman vid högre temperaturer 
eller med korta torkningstider. Det kan även användas till att utvärdera ett redan befintligt 
torkschema som man har problem med, till exempel att det önskas torka till 8% men fukt
kvoten alltid stannar på 10%. Vad är felet? Kan jag öka den torra temperaturen? Spricker 
virket då eller ska jag förlänga torkningstiden? Med hjälp av TORKSIM kan dessa problem 
lösas och fullskaleförsök behöver inte göras för att testa ut nya torkscheman. 

5.2 Simulering av försök 2 och 3 
Vid simuleringama har de ingående parametrarna, temperaturer och relativa luftfiiktigheter 
under mellanlagring och torkning från försöken simulerats. Relativa spänningar grundade på 
100% kärnved och på den angivna kämvedsandelen har beräknats. 
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5.2.1 Klimatdata 
Under försök 2 och 3 registrerades den torra temperaturen och den relativa luftfuktigheten 
med hjälp av en logger, se bilaga 1. Vindhastigheten är tagna ifi-ån SMHIs väderstation på 
Kallax flygplats utanför Luleå, se bilaga 6. Dessa har sedan omvandlas approximativt utifi-ån 
en lufthastighetsmätning i ett virkespaketet i ju l i , se tabell 5.1, för att få en bättre överens
stämmelse med de verkliga vindhastighetema i paketen. 

Tabell 5 .1. En jämförelse mellan vindhastigheter i paketen och SMHIs uppmätta vind-
'ter. 

SMHI SMHI BAC 
Vindhastighet Riktning Vindhastighet i paketen 

dagl 2 ost 1,4 
dag 2 4 ost 1,6 
dag 3 5 syd 2,3 
dag 4 4 syd 2,5 
dag 5 6 ostsydost 1,4 

5.2.2 Resultat 
Resultat från TORKSIM och försöken skiljer sig från varandra, se tabell 5.2. De plank som 
hade kärnved längs hela längden har tagits ut och jämförts med TORKSIMs beräkning av 
virke innehållande 100% kärna. Dessa två överensstämde inte alls, troligen beroende på att 
TORKSIM är känslig för de stora temperaturdifferenser under dygnet som uppkommer vid 
mellanlagring. En osäkerhetsfaktor t i l l är att vindhastigheten varierar under dygnet men vid 
simuleringen har bara vindhastighet registrerats en gång per dygn och även den är osäker på 
grund av omvandlingen från SMHIs lufthastigheter till den som gäller i paketen. TORKSIM 
verkar dock kunna beräkna när sprickorna uppkommer, det är dock svårare att få fram hur 
mycket det spricker. 

Tabell 5.2. Relativa spricklängder, TORKSIMJämfört med försök 2 och 3. 
Efter mellanlagring Efter torkning 

Försök 2 TORKSIM Försök TORKSIM Försök 
8 dagar [%] [%] [%] [%] 
Huvudkörning 0 3,3 0 7,2 
100% kärna 82 3,9 82 9,2 
6 dagar 
Huvudkörning 0 6,6 0 10,1 
100% kärna 68 8,7 68 13,1 
Försök 3 
10 dagar 
Huvudkörning 0 4,1 0 8,3 
100% kärna 83 4,5 83 9,4 
8 dagar 
Huvudkörning 0 0,7 0 1,8 
100% kärna 68 1,1 68 3,7 
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5.3 Slutsats 
TORXSIM är i dagsläget inget bra hjälpmedel för att simulera mellanlagring. Det kan ge en 
indikation på när virket spricker men ger inga tillförlitliga resultat på hur mycket det spricker. 

Överensstämmelsen mellan TORKSIM och försöken är dålig, därför görs inga simuleringar 
på andra dimensioner för att förutsäga spricklängden. Simuleringamas resultat skulle vara 
alltför osäkra. 

Att simulera mellanlagring är svårt då klimatdata under lagringen måste registreras noggrant 
för att kunna ge ett rättvisande resultat i TORKSIM. 

6. Ekonomiska förluster på grund av sprickor 
Vid bedömning av virkets kvalitet bedöms bland annat kvistar, vankant och spricklängd. I 
detta fall har det valts att studera hur spricklängden inverkar på kvaliteten. Spricklängden har 
visat sig öka med mellanlagringstiden. Det medför att kvaliteten på virket sjunker med lag
ringstiden varvid värdet på virket sjunker. 

Vidare medför detta ekonomiska förluster på grund av nedklassning. För att visa på hur stora 
förlusterna kan bli följer här ett exempel. 

6.1 Kvalitetsbedömning 
De allra flesta sågverk utgår från Nordiskt Trä när de bedömer kvaliteten med tanke på sprick
längden. I detta exempel har det därför valts att sortera efter Nordiskt Träs sorteringsregler, 
tillåtna gränser se tabell 6.1. 

Tabell 6.1 Tillåtna sprickintervall för O/S, Kvinta, Skeppningstorrt och Utskott utifrån 
Nordiskt Trä. 

Osorterat 
O/S 

Kvinta 
V 

Skeppningstorrt 
VI 

Utskott 
VII 

Relativ spricklängd [%] 0-25 25-35 35-90 >90 

Sorteringsutfallet är gjort på de tre paket som ingick i försöken 2 och 3. Utifrån de uppmätta 
spricklängdema har plankoma sorterats i olika klasser, se tabell 6.2. Totalt ingick 240 stycken 
plankor. 
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Tabell 6.2. Sorteringsutfall, Nordiskt Trä. 
O/S 
[%] 

V 
[%] 

VI 
(%1 

VII 
I % 1 

Volym 

8 dagar 89,9 3,8 3,8 2,5 0,252 
6 dagar 90 7,5 2,5 0,265 
0 dagar 99 1 0,21 

6.2 Ekonomisk beräkning 
Som exempel tas ett sågverk med en årsproduktion på 60 000 m^ med en produktion av 
dimensionen 50 x 150 på 20%, vilket ger en årlig produktion på 12 000 mVår. Sorterings
utfallet tas från försöken 2, där virket har varit mellanlagrat i noll, sex och åtta dagar. Priserna 
på virket är ungefärliga priser för furu från södra Sverige i juni månad 1998, se tabell 6.3. 

Tabell 6.3. Ungefärliga virkespriser från södra Sverige sommaren 1998. 
Osorterat 

O/S 
Kvinta 

V 
Skeppningstorrt 

VI 
Utskott 

VII 

Pris [kr/m^] 1800 1500 1275 800 

Utifrån sorteringsutfallet från Nordiskt Trä har priset per kubikmeter beräknats, se tabell 6.4. 

Tabell 6.4. Sorterings- och ekonomiskt utfall, Nordiskt Trä. 
O/S V VI VII Volym 

[m l̂ 
Inkomst Pris 

[%1 I % ] [%1 [%1 
Volym 

[m l̂ [krl [kr/m'l 
8 dagar 89 3,8 3,8 2,5 0,252 441 1750 
6 dagar 90 7,5 2,5 0,265 468 1766 
0 dagar 99 1 0,21 372 1771 

Utifrån Nordiskt Träs sorteringsregler blir förlustema inte så stora. Det skiljer endast 5 kr/m^ 
respektive 21 kr/m^ mellan sex och tio dagars mellanlagring jämfört med färskt virke. 

Tabell 6.5 Ekonomiska förluster. Nordiskt Trä, typsågverk 60 000 m^/år. 
0 dagar 6 dagar 8 dagar 

Resultat [kr/m^] 0 -5 -21 
Resultat [kr/år] 0 -60 000 -252 000 

6.3 Sprickfritt snickerivirke 

Snickeriindustrin kräver ofta att virket ska vara så gott som sprickfritt. I sammanställningen i 
tabell 6.6 tillkommer därför en kvalitetsklass som motsvarar snickeriindustrins behov med 
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sprickkravet O - 5% relativ spricklängd. Det antas att snickerivirket kostar 2 000 ki/m\ Utifrån 
det och sorteringsutfellet i tabell 6.3 beräknas kubikpriset, se tabell 6.6. 

Tabell 6.6. Sorterings- och ekonomiskt utfall. Snickerivirke. 
Snickeri 

[%] 
O/S 
[%] 

V 
[%] 

VI 
[%1 

VII 
1%] 

Volym 
[m l̂ 

Inkomst 
[kr] 

Pris 
[kr/m' 

1 
8 dagar 57 33 4 4 2 0,252 469 1876 
6 dagar 62 28 8 2 0,265 501 1890 
0 dagar 95 4 1 0,21 412 1960 

I jämförelse med att sortera utifrån Nordiskt Trä har förlusterna ökat markant när snickeri
virket läggs in. Detta ger ekonomiska föriuster på drygt 70 kr/m^ efter 6 dagars mellanlagring 
och efter 84 kr/m' dagars mellanlagring vilket ger cirka 800 000 kronor respektive I miljon 
kronor i förlust per år i jämförelse med färskt virke om sågverket sågar 12 000 mVår av 
dimensionen 50 x 150. 

Tabell 6.7 Ekonomiska förluster. Snickerivirke, typsågverk 60 000 m^/år. 
0 dagar 6 dagar 8 dagar 

Resultat [kr/m'] 0 -70 -84 
Resultat [kr/år] 0 -840 000 -1 008 000 

6.4 Slutsats 

Om virket sorteras efter Nordiskt Trä ger det inte så stora ekonomiska förluster i jämförelse 
med om snickerivirke sorteras ut. Snickerivirke kräver att virket är näst intill sprickfritt. 

När snickerivirke sorteras ut ger det förluster på 840 000 kr respektive 1 miljon kronor/år för 
sex och åtta dagars mellanlagring i jämförelse med färskt virke. 

7. Diskussion 
l arbetet har det ingått fem försök där förutsättningarna har varit olika. Under de tre första 
försöken var det torrt och varmt klimat, under de två sista var det mycket fuktigt, för resultat 
se tabell 7.1. Nysågat virke ger de lägsta relativa spricklängdema, mellan 0,4 och 1,6%. 
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Tabell 7.1 Sammanställning av försöken. HTVB = högtrycksvattenbasning KVB = Kallvatten-
basning 

Uppvärmning Lagringstid Relativ s Relativ s Kärnveds s 
spricklängd spricklängd andel 

före efter 
[dagar] [%] [%] 1%) 

Försök 1 HTVB 0 1,9 7,6 18 22,3 81 32 
april HTVB 2 0,6 2,3 24,4 25,6 38 40 

HTVB 8 5,0 8,9 24,9 25,3 93 23 
Försök 2 HTVB 0 0,1 0,4 1,3 5,7 63 33 

maj HTVB 6 3,3 6,3 7,2 10,3 76 35 
HTVB 8 6,6 15,9 10,1 19,3 84 32 

Försök 3 KVB 0 0,1 0,4 1,3 5,7 55 33 
maj KVB 8 3,3 6,3 7,2 10,3 81 31 

KVB 10 6,6 15,9 10,1 19,3 81 35 
Försök 4 KVB 0 0,0 0,4 2,2 84 34 
augusti KVB 5 0,0 2,2 6,5 71 41 

Försök 5 Ånga 0 0,0 1,1 5,4 99 6 
augusti Ånga 5 0,0 0,5 2,8 96 20 

Att studera mellanlagringens inverkan på relativa spricklängden är svårt då det är mycket 
komplext och beror på många olika saker som till exempel dimension, årstid och uppvärm
ning. Med hjälp av multivariat statistik har det konstaterats att lagringstiden, bredden på 
planken och vädret under mellanlagringen inverkar på relativa spricklängden före tork. Efter 
tork inverkar även uppvärmningstid, torkningstid, årstid och slutftiktkvot. 

Från försöken har konstaterats ett klart samband mellan lagringstiden och relativa sprick
längden före tork, som säger att virke spricker med knappt 50% för varje dag det mellan-
lagras. Efter torkningen är det svårare att få fram ett enkelt samband beroende på att tork
ningen och uppvärmningen inverkar på resultatet. Det går att finna ett generellt samband för 
hur mycket virke spricker under mellanlagring men det är svårt att finna ett sådant samband 
efter tork, där krävs det att varje sågverk själv kartlägger vad som händer under uppvärmning 
och torkning. 

Att virket spricker med 50% efter mellanlagring är beroende på årstid och dimension. För
söken är gjorda under vår och sommar med 50 mm ftiru. Fuktigt klimat ger mindre sprickor, 
torrt klimat ger spricker vare sig det är varmt eller kallt. 

Om kärnan ligger i ytan är det större risk för att virket spricker än för virke med splintved i 
ytan. Virke med kärnved i ytan bör behandlas varsammare än virke med övervallad kärna. 

7.1 Fortsatt arbete 
För att gå vidare och få ett mer säkert samband mellan lagringstiden och relativa sprick
längder bör försök göras under höst och vinter. Vad det gäller spricklängden efter torkning bör 
uppvärmning studeras närmare för att ge en indikation på hur mycket det spricker under upp
värmningen. 
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Det är svårt att hitta ett generellt samband efter torkningen beroende på att det troligtvis styrs 
av torken, det blir olika resultat från tork till tork. Men om varje sågverk har en aning om vad 
som händer i sina torkar så går det, från det enskilda fallet, att förutspå spricklängdema. 
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Klimat under mellaniagring och torkscheman från försök 2. 

Bilaga 1 
1(1) 

50 Torr lemp. 
Våt temp. 
Rel. fukt 

Tid [h] 

Försök 2, mellanlagrat i sex dagar 

100 

2- 50 

Tid [til 

-Torr lemp. 
- Våt temp. 
- Rel. fukt 

Försök 2, mellanlagrat i åtta dagar 
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Klimat under mellanlagring och torkscheman från försök 3. 

Bilaga 2 
1(1) 

T i d [M] 

- Torr lemp. 
. Våt temp. 
. Rel. fukt 

Försök 3, mellanlagrat i åtta dagar 

70 

60 

50 

n 

Q. 

i 30 

20 

100 200 300 

Tid [h] 

^ Ä f t 

1 

M n \ 1 B B > B h 

^ i 
a-ö-A-ö-d . 

400 500 

100 

60 

40 

20 

- Torr temp. 
. Våt temp. 
. Rel. fukt 

600 

Försök 3, mellanlagrat i tio dagar 
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Bilaga 3 
1(1) 

Relativa spricklängder fore och efter torkning från försök 1 och 2. 

25,0 

20,0 

^ 15,0 

'C a « 
s 10.0 
re 

5,0 

0,0 

• Re l . spr ickigd f ö r e tork 

• Re l . spr ick igd e f t e r tork 

O dagar 2 dagar 

L a g r i n g s t i d 

8 dagar 

Försök 1, relativ spricklängd före och efter torkning. 

8,0 

6,0 

w 4,0 

de 3,0 

o dagar 

I Re l . spr ick igd f ö r e tork 

I Re l . spr ick igd e f te r tork 

8 dagar 

L a g r i n g s t i d 

10 dagar 

Försök 3, relativ spricklängd före och efter torkning. 
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Relativa spricklängder efter torkning från försök vid Stocka 
Sågverk. 

Bilaga 4 
1(3) 

stocka Sågverk 

25,0 

ö 10,0 

L a g r i n g s t i d [ d a g a r ] 

Försök på Stocka Sågverk, augusti 89. 

s t o c k a S å g v e r k 

25,0 

? 15,0 

5 10,0 
DC 

1.5 2 2.5 

L a g r i n g s t i d [ d a g a r ] 

Försök på Stocka Sågverk, november 89. 
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Bilaga 4 

Relativa spricklängder efter torkning från försök vid Stocka 
Sågverk. 

stocka Sågverk 

2(3) 

•O 10,0 

= 8,0 

0) 
oc 6,0 

O 0,2 0,4 0,6 0.8 1 1,2 

L a g r i n g s t i d [ d a g a r ] 

Försök på Stocka Sågverk, december 

s t o c k a S ä g v e h c 

25,0 

1,4 

20,0 

15,0 

10,0 

0,0 

Rel. sp r iqk längd [%] 

5,0 

0,5 1 

89 
Försök på Stocka Sågverk, april 90 

1,5 2 2,5 
Lagringstid [dagar] 

1,6 1,8 

3,5 
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Relativa spricklängder efter torkning från försök vid Stocka 
Sågverk. 

Bilaga 4 
3(3) 

Stocka Sågverk 

22 10,0 

a 
« 8,0 

1.5 

L a g r i n g s t i d [ d a g a r ] 

Försök på Stocka Sågverk, juni 90 
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Bilaga 5 
1(1) 

Beräkning av konfidensintervall för relativa spricklängderna i 
försök 2 -5 enligt Kerstin Vännman. 

Relativa spricklängden är exponentialfördelad. 

Konfidensintervall: 
4~n 

1.1 

a/2 

= andelen spruckna plankor 
= medelvärdet av rel- spricklängden på de spruckna plankoma 
= fas ur tabell för normalfördelningkvartilen, 95% konfidensintervall = X^^^^ = 1,96 
= antalet prov 
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Lufthastigheter under mellanlagringen i försök 2 och 3. 

Bilaga 6 
1(1) 

Datum SMHI 
[m/s] 

BAC 
Uppskattad vindhastighet 

27/4 3 ssw 1 
28/4 3 0 1,5 
29/4 4 0 1,6 
30/4 2 so 1 
1/5 2 wsw 1 
2/5 3 0 1,5 
3/5 5 mio 2,3 
4/5 4 so 1,2 
5/5 4 0 1,6 
6/5 3 n 2 
7/5 4 vnv 2,3 

Utifrån SMHIs lufthastigheter och en mätning av lufthastigheten i paket under juni/juli månad 
har lufthastighetema i paketen uppskattats under försöken. 

Paketen som har varit mellanlagrade i åtta och tio dagar i försök 2 och 3 ställdes ut den 27 maj 
och de andra två paketen den 29 maj. 
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