




Rätt torkat virke 
för varje ändamål 

Torkningen av virket är kanske den viktigaste arbetsoperationen i såg
verket. Torkningskvaliteten har nämligen stor inverkan på den efterföl
jande tillverkningen och produktionsekonomin i träindustri och på bygg
plats. Torkningskvaliteten måste också avpassas t i l l var och hur den fär
diga produkten ska användas. At t virket torkats t i l l rätt ändamål och att 
torkningskvaliteten är korrekt formulerad och kontrollerad är faktiskt 
avgörande för trämaterialets anseende. Detta tar handledningen "Torkat 
virke" från Trätek fasta på. 

Handledningen vänder sig t i l l dem inom bygg-, snickeri- och möbelin
dustri, samt en lång rad andra träförädlande företag, som köper torkat 
virke för förädling och tillverkning av olika träprodukter. Men skriften 
är också tänkt för sågverkens säljare och övrig marknadspersonal. De 
som arbetar med kvalitetsfrågor inom sågverk, bygg- och träindustri kan 
här också finna överskådlig information om torkningskvalitet. Författare 
är Björn Esping. Han har gedigen erfarenhet av praktisk torkning och har 
under många år arbetat med Träteks torkklubbar. Han har även skrivit 
Träteks fullmatade torkhandböcker 

Handledningen "Torkat virke" hjälper köpare och säljare att formulera 
kraven på torkningskvalitet i kontrakt och affärsuppgörelser. I handled
ningen beskrivs val av lämplig fuktkvot , acceptabla variationer och 
spridningar samt hur detta ska mätas. Här beskrivs också viktiga faktorer 
som bör fogas d l l kraven, nämligen fuktkvotsgradient och torknings
spänningar. 

Många sågverk kan idag möta mycket högt ställda krav på torknings
kvalitet. Detta beror dels på att flertalet torkanläggningar idag är utrus
tade med avancerade system och utrustningar för att styra torkningen. 
Dels beror det på att åtskilliga sågverk har gjort stora investeringar för 
att klara av ett konditioneringssteg vid torkningen. Något som radikalt 
minskar torkningsspänningar och fliktkvotsgradienter och medger bl a 
att virket senare kan klyvas utan att man behöver befara någon allvarlig 
kupning. 

Det finns alltså idag många sågverk i landet som kan genomföra kund-
eller ändamålsanpassad torkning t i l l bättre resultat, och som regel t i l l 
lägre kostnad, än när nedtorkningen sker hos en virkesköpare eller i en 
träindustri. Förutsättningen är dock att beställningen är rätt utformad och 
torkningskvaliteten korrekt specificerad. Och det hjälper handledningen 
"Torkat virke" d l l med! 

Trätek 

Stockholm i september 1998 



Träkvalitet och torkningskvalitet 

Begreppet torkningskvalitet innehåller många faktorer En del av dessa beror på virkets beskaffenhet, 
andra beror på torkningens utförande. Vissa faktorer är enkla att beskriva och mäta, medan andra är 
svårare men oftast viktigare för tillverkningen och användningen av träprodukten. Medelfuktkvot, 
fuktkvotsvariationer och torkningsspänningar hör hit. 

Faktorer som påverkar 

träkvaliteten 
Kådlåpor 
Tjurved/juvenil ved 
Kvistar 
Mekaniska egenskaper 
Fiberriktning 
Densitet 
Krympningskoefficienter 
Frostsprickor 

torkningskvaliteten 
Avvikelse från önskad 
medelfuktkvot 
Fuktkvotsvariationen inom 
ett virkesparti 
Fuktkvotsvariationen i 
virkets tvärsnitt 
Torkningsspänningar 
Torkningssprickor 
(yt- och ändsprickor) 

Skillnad på kvalitet och kvalitet 
Trä är ett biologiskt material och varje planka eller bräda är unik, på samma sätt 
som varje människa är en egen individ. 

Egenskaper hos virket som krympning, rakhet, sprickbenägenhet, fiaktkvot, 
utseende etc visar virkets karaktär. Om något karaktärsdrag är för utpräglat, 
kanske ett virkesstycke inte passar för ett visst, speciellt ändamål. 

En av de viktigaste egenskaperna när det gäller virke är fuktkvoten. Erfaren
heter och fakta visar att just denna faktor i torkningskvaliteten har stor bety
delse för virkets benägenhet att vara dimensionsstabilt och sprickfritt. Förutom 
krav på medelfuktkvot för ett parti virke ställs även andra krav för olika ända
mål, t ex krav på fuktkvotsspridning och spänningsfritt virke. 

Det är emellertid viktigt att förstå skillnaden mellan faktorer som påverkar 
träkvaliteten respektive torkningskvaliteten. 

Ett torkningsfel, som beror på fiberriktningen eller på fiberstöming i det väx
ande trädet (t ex kantkrok, flatböj och skevhet), kan härledas både till faktorer 
som påverkar träkvaliteten och ti l l torkningskvaliteten. Dessa virkesdefor
mationer kan minskas men inte elimineras genom att åtgärda torkningsprocessen. 
Som exempel kan nämnas höjning av temperatumivån och belastning av virket 
under torkningen. 

I denna skrift koncentrerar vi oss på ftiktkvoten och torkningsspänningama 
eftersom det är mer komplicerat att bedöma kvaliteten på dessa faktorer än de 
övriga kvalitetsfaktorerna. Övriga torkningsfel, som kådflytning, kvistars för
ändring, fargfel och trämögel tas inte upp i denna skrift. 

"Träffbild" för medelfuktkvoten 
Den önskade fuktkvoten är ett uttryck för vad som är lämplig fuktkvot i trä
materialet när produkten används och/eller tillverkas. Vid köp, produktion och 
leverans av virke måste man emellertid hänföra den önskade fuktkvoten till 
medelfuktkvoten för ett parti virke. Vid beställning av virke är det därför lämp
ligt att ange en önskad medelfuktkvot för partiet. 1 praktiken är det emellertid 
omöjligt att uppnå önskad medelfuktkvot för ett virkesparti med bättre preci
sion än ca en fuktkvotsprocent vid låga medelfuktkvoter på grund av att dagens 
mätteknik inte klarar bättre precision vid styrning av virkestorkama. Vid höga 
medelfuktkvoter blir precisionen sämre. 

önskad fuktkvot önskad fuktkvot 

11 12 13% 

Precisionen att priclca den öns/cade fuktkvoten för ett parti virke är ungefar en 
fuktkvotsprocent vid låga medelfuktkvoter Vid höga medelfuktkvoter är 
precisionen sämre. 



Variation i fuktkvot inom ett virkesparti... 
Ytterligare ett viktigt mått på fuktkvoten är hur denna varierar mellan de en
skilda virkesstyckena i ett parti. Variationen uppstår beroende på bl a olikheter 
i trämaterialet - givna av naturen - eller på var i torkpaketet virkesstycket be
funnit sig. Denna variation kan nedbringas avsevärt vid en konditioneringsfas i 
virkestorken. 

Variationerna i fUktkvoten mellan virkesstyckena i ett parti är nära nog nonnal-
fordelad varför det korrekta är att uppge ett statistiskt spridningsmått såsom 
standardavvikelsen, s. Ofta använder man också begreppet fuktkvotsspridning 
for dessa variationer, t ex fuktkvotsspridningen s = 1,0%. 

. . . och i virkets tvärsnitt 
Fuktkvotsvariationen i ett virkesstyckes tvärsnitt beror på att torkningen av 
virket sker utifrån och in, vilket ger en torrare yta och en fuktigare inre del. I 
praktiken kan det vara lika viktigt att ställa krav på dessa variationer i fiiktkvot 
som på ftiktkvotsspridningen inom hela virkespartiet. Men denna kvalitetsfaktor 
har tidigare inte använts i produktbeskrivningar. Fuktkvotsvariationen i virkets 
tvärsnitt kallas ofta for fuktkvotsgradienten. Vid klyvning av virke, med en 
fuktkvotsgradient i tvärsnittet, får man bitar där den ena ytan har en högre och 
den andra ytan en lägre fuktkvot. Det är viktigt att undvika detta missförhål
lande vid t ex limning av ämnen och skivor. Vanligaste exempel är limfog -
möbelfog - där limningsresultatet anses äventyrat vid skillnader större än två 
fuktkvotsprocent mellan lamellerna, se kapitel "Lathund for torkningskvalitet". 

Ett annat skäl t i l l varför fuktkvotsgradienten är viktig, hänger samman med 
den ojämna krympning som sker i virkesstycket under och efter torkningen. 
Denna krympning kommer att ske så att spänningar uppstår, eller ökar. Om 
virkesstycket klyvs kommer därför delarna att kupa sig. Fuktkvotsgradienten 
kan i stort sett elimineras genom en enkel process i virkestorken - i en konditione
ringsfas. Mera om detta i kapitel "Torkningsspänningar" på sidan 11. 
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Vid limning av t ex skivor för möbler kan resultatet äventyras om skillnaderna 
i fuktkvot mellan lamellerna överstiger två fuktkvotsprocent. 

A: standardavvikelsen är 1,5%, fuktkvots-
intervallet omfattar 68% av hela torksatsen. 
B: 2 X standardavvikelsen, 3%, fuktkvots-
intervallet omfattar 95% av tiela torksatsen. 

. . . variationen är närmast normalfor-
delad varför standardavvikelsen (s) an
vänds som mått på spridningen. 

Variationen i tvärsnittet kallas fukt
kvotsgradienten. Klyver man ett virkes
stycke med fuktkvotsgradient får man 
därför bitar vars ytor har olika fukt
kvoter Gradienten kan elimineras ge
nom sk konditionering i sågverkets tork. 



Under torkningen uppstår spänningar 
i virket beroende på att träet krymper 
Beroende på fuktkvotsgradienten sker 
krympningen olika i yta och mitt vilket 
leder till torkningsspänningar 

Tryckspänningar uppstår i ytan. 
Dragspänningar uppstår i centrum. 

Torkningsspänningar 
När rått virke torkas, krymper virkets yttre delar samtidigt som virkets inre 
delar bibehåller fuktkvoten och sin volym. Detta medför att virkets yttre delar 
antingen måste spricka eller töja sig. Vid en väl styrd torkning töjer sig virkets 
yttre delar utan att spricka. När den inre delen av virket senare börjar krympa, 
blir de yttre delarna av det övertöjda virket för "stort". De yttre delarna av 
virket "håller emot" krympningen av de inre delarna. Mellan yttre och inre del 
uppstår ett växelspel så att de yttre delarna strävar efter att töja ut de inre de
larna och de inre delarna strävar efter att trycka ihop de yttre delarna. Detta 
medför att torkningsspänningar uppstår i virket. 1 ytan uppstår tryckspärmingar 
och i virkets inre uppstår dragspänningar. Om virket senare lagras hos kunden, 
minskar fuktkvotsgradienten. Att fuktkvotsgradienten minskar innebär i reali
teten att fuktkvoten blir lägre i mitten på virkesstycket. Materialet i mitten vill 
krympa ännu mer men ytmaterialet håller emot. Torkningsspänningama ökar. 
Tryckspänningama i ytan blir i och med detta ännu större på grund av virkets 
tidigare övertöjda yttre delar. 

Torkningsspänningama kontrolleras indirekt genom att deformationerna, som 
uppstår på grund av torkningsspänningama, mäts upp med ett så kallat klyvprov. 
Mera om detta i kapitlet "Torkningsspänningar" på sidan 11. Klyvprovet ger 
samtidigt ett mått på fuktkvotsgradienten. Stor deformation visar på att virket 
har eller har haft en kraftig gradient och liten deformation visar på små skillna
der i fuktkvot mellan virkets yttre och inre delar. 

Torkningssprickor 
Som nämnts ovan, kan sprickor uppstå när rått virke börjar torka i de yttre 
delama - ytsprickor. Ändsprickor uppstår på gmnd av att rått virke torkar be
tydligt snabbare från ändytan än tvärs virket. 1 denna skrift behandlar vi inte 
torkningsfelet "sprickor" ytterligare eftersom torkningssprickor definieras och 
mätmetoder beskrivs väl i de vanliga sorteringsreglema. 

Deformationer 
Förutom de tidigare nämnda deformationerna kantkrok, flatböj och skevhet 
kan också kupning av virket förekomma. Kupning av virket orsakas inte av 
fiberriktningen utan beror på att träet krymper dubbelt så mycket längs med 
årsringama än tvärs årsringama. Kupningen är knappt märkbar vid ca 20% 
fuktkvot men ökar alltmer vid lägre fuktkvoter. 

Kupning 

Skevhet 

Kantböj 



Val av rätt fukt kvot 

Förutom att det finns en maximal fuktkvotsnivåför att trä inte skall ruttna, är det självklart att träets 
fuktkvot från början måste anpassas till det klimat det används i for att undvika olägenheter med bl a 
krympning, deformationer och sprickor. Därför har man kommit fram till vissa lämpliga nivåer i den 
praktiska användningen av olika träprodukter 

Jämviktsfuktkvot 
Träets fiiktkvot bestäms av omgivningens fuktighet. Om ett trästycke placeras 
i ett rum med konstant klimat kommer träets fuktighet efter en tid att komma i 
jämvikt med luftens fuktighet - träet far en viss fuktkvot som motsvarar den 
s k jämviktsfuktkvoten. Den anger hur många procent vatten virket innehåller i 
forhållande ti l l virkets absolut torra vikt. Är virkets fuktinnehåll mindre än vad 
som svarar mot den omgivande luftfuktigheten, vi l l virket ta upp fiikt från luf
ten och utvidga sig. Är virkets fuktkvot högre än vad som svarar mot jämvikts
fuktkvoten vill virket avge ftikt och krympa. Träet strävar efter att anta jämvikts
fuktkvoten. 

Tiden tills träet kominer i jämvikt beror bl a på temperaturen, på virkets initial-
fliktkvot, skillnaden mellan initialfuktkvot och jämviktsfuktkvot samt på even
tuell fiiktskyddande ytbehandling. Klimatet är i praktiken sällan konstant utan 
ändras hela tiden, varför träet hela tiden strävar efter att anpassa sig till det 
rådande klimatet. För att undvika att virke krymper eller sväller efter bearbet
ning är det därför nödvändigt att virket torkas till en fuktkvot som svarar mot 
det intervall i jämviktsfuktkvot som virket kan anta i den luftfuktighet där det 
skall användas. Trä vil l ställa in sig på ungefär samma jämviktsfuktkvot vid en 
given relativ luftfuktighet och temperatur Det är därför möjligt att ange ett 
samband mellan relativ luftfuktighet och virkets jämviktsfuktkvot. 

20 40 
Relativ luftfuktighet, 

60 80 100 

Trä ställer in sig på en jämviktsfuktk\>ot 
som styrs av omgivningens relativa luft
fuktighet. 

Olika klimat 
Klimatet omkring ett trästycke bestämmer alltså trästyckets ftiktkvot. Vid en 
klimatväxling ändras därmed träets fuktkvot. De viktigaste klimatparametrama 
är temperatur och relativ luftfuktighet, alltså luftens innehåll av vattenånga. 
Även om det är omgivningens luftfuktighet som i huvudsak bestämmer träets 
fuktkvot, har temperaturen indirekt stor betydelse. Detta beror på att en änd
ring i temperaturen i praktiken leder till stora ändringar i den relativa luft
fuktigheten. Om endast temperaturen ändras och den relativa luftfiiktigheten 

Inomhustemperatur 21 
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Klimatet utomhus skiljer sig från klima
tet inomhus. Dessutom varierar klima
tet över året. Härintill visas hur den re
lativa luftfuktigheten och träets motsva
rande jämviktsfuktkvot varierar över 
året inomhus vid en rumstemperatur på 
21 °C. Notera även skillnaden mellan de 
norra och de södra delarna av landet. 



3? 22 

I 2CH 
a 
j l 8 

(D 

^14H 

12 

a 

6 

4 

10° 

90-1 

13 

8 0 ^ 

i 
70 I c > 

60 O 

50 

40 

30 

20 

10 

20° 30° 

Om den relativa luftfuktigheten hålls 
konstant, de röda kurvorna, ändras trä
ets jämviktsfuktkvot endast lite vid för
ändrad temperatur 

hålls konstant, är emellertid förändringen i träets jämviktsfiiktkvot liten. Vid en 
viss temperatur i den omgivande luften antar träet sin fuktkvot, som bestäms av 
den relativa luftfuktigheten. Om temperaturen ändras kommer den relativa 
luftfuktigheten att ändras och därmed också träets fuktkvot. Vid en temperatur 
av 20°C medför temperaturvariationer på ± 10°C att träets jämviktsfuktkvot 
bara varierar med ca ± 1% om den relativa luftfuktigheten hålls konstant. Men 
i praktiken blir det större variation eftersom relativa luftfuktigheten i ett bostads-
mm samtidigt kommer att variera från 80% vid + 10 grader där jämviktsfukt-
kvoten är 16,5% och 23% vid + 30 grader där jämviktsftiktkvoten är 4,8%. 

Inomhusklimatet i uppvärmda byggnader är vintertid relativt torrt, d v s den 
relativa luftfuktigheten är låg, medan utomhusklimatet samma tid är ganska 
fuktigt, d v s den relativa luftfuktigheten är hög. Det är viktigt att ta reda på 
vilken relativ luftfuktighet som gäller i det enskilda fallet - det kan t ex före
komma befuktning i lokaler. 1 simhallar, sommarvillor vintertid och liknande 
lokaler är den relativa luftfuktigheten jämförelsevis hög. 

Utomhusklimatet varierar ganska kraftigt under ett år men också under ett 
dygn. Sommartid, när det är varmt och torrt under en eftermiddag, är den rela
tiva luftfuktigheten ca 50%. När sedan temperaturen sjunker under kvällen kan 
den relativa fuktigheten stiga till 90%. Ta reda på vilka fömtsättningar som 
gäller i det enskilda fallet - den relativa luftfuktigheten utomhus varierar även 
geografiskt. 

Träet följer hela ttden med dessa variationer i klimatet. Men virkesdimension 
och typ av ytbehandling kan påverka träets följsamhet. Grövre trä reagerar lång
sammare mot plötsliga klimatvariationer. Ett färgskikt fördröjer fuktupptagning/ 
-avgivning så att fliktkvotsändringen i virket dämpas. 1 vissa konstmktioner, 
t ex klimatskärmar (ytterväggar, ytterdörrar etc) kan även klimatet under vissa 
perioder variera kraftigt mellan insida och utsida beroende på årstiden. 

Som vägledning vid torkning av trävirke kan sägas att för användning inom
hus bör fuktkvotsnivån ligga mellan 8 och 12%. Virke för speciella ändamål 
som möbler bör torkas till 8% medelftiktkvot. Konstmktionsvirke och limträ 
som ska användas inomhus bör torkas till en fuktkvot på 12-14%. Om virket 
används utomhus och är skyddat mot nederbörd bör ftiktkvoten ligga mellan 
16-18%. Detta motsvarar al Itså de klimatvariationer som kan förekomma mel
lan vår-sommar då det är torrast respektive höst-vinter då det är fiiktigast. 
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När hänsyn tas även till temperaturens inverkan på den relativa luftfuktigheten 
blir ändringen i träets jämviktsfuktkvot markant. Som exempel visas här föränd
ringen i klimatet utomhus i Stockholmsområdet, med hänsyn tagen också till 
förändringarna i dygnsmedeltemperaturerna. 



Fuktkvotsbestämningar 
Det finns flera metoder för att mäta fuktkvoten i trä. Referensmetoden som 
används för att bestämma fuktkvoten är den s k torrviktsmetoden. I en nyligen 
föreslagen europastandard beskrivs metoden på följande sätt. 

vikt före 

vattenånga 

103° (±2°) vikt efter 

• Kapa ett träprov med vikten minst 100 g från ett virkesstycke 0,3-0,5 m från 
änden (ej kådrikt område). 

• Väg provet på minst 0,1 g när. 
• Torka provet i en ugn som håller 103 ± 2°C En vanlig bakugn duger om 

man har en glastermometer inlagd bredvid provet. Torkningen avbryts när 
viktminskningen är 0,1% per 2 tim. I normala fall räcker 10-15 timmar 

• Väg provet igen och ange värdet med en decimal. 

Den viktminskning som träet undergår vid denna torkning dividerad med 
träets torrvikt är ett mått på träets fuktkvot, uttryckt i procent, d v s vikt
minskningens andel av torrvikten: 

vikt före torkugn - vikt efter torkugn 
vikt efter torkugn 

X 100 (%) = fuktkvoten (%) 

När fuktkvotsnivån skall kontrolleras i praktiken, bedöms fuktkvoten med en 
elektrisk fuktkvotsmätare. Det finns olika typer av elektriska fuktkvotsmätare, 
varav resistansfuktkvotsmätaren är vanligast. Kapacitiva fuktkvotsmätare re
kommenderas inte p g a att de ofta har sämre mätnoggrannhet. Användningen 
går till så att minst två elektroder - metallstift - slås in i virket. Den resistans 
som mäts mellan stiften är ett mått på träets fuktkvot. 

Så här kontrollerar du fuktkvoten 
Före en leverans eller vid mottagning av ett virkesparti kan en stickprovskon
troll av fuktkvotsnivån göras efter vanliga statistiska regler eller efter speciella 
fuktkvotsstandarder, t ex SS 23 27 40 eller någon EU-standard. Kontrollen görs 
med resistansftiktkvotsmätare. Om köpare och säljare inte är överens om denna 
bedömning av fuktkvoten kan man komma överens om att mäta med torrvikt
smetoden. 

De på marknaden förekommande resistansfuktkvotsmätama är olika upp
byggda. Sambandet resistans - fuktkvot skiljer sig vanligtvis mellan olika mä-
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Fid mätning av fuktk\'oten i direkt an
slutning till torkningen, t ex i sågverket, 
skall insticksdjupet vara 0,25 av tjock
leken. 

tare för ett och samma träslag. För svensk furu och gran finns därför ett 
kalibreringsblock som tagits fram av Trätek. Med ett sådant block kan alla 
resistansfuktkvotsmätare kalibreras lika. 

Kontaktytan på elektroderna inverkar något på den avlästa fuktkvotsnivån. 
Moderna elektroder är därför isolerade längs skaftet och oisolerade på den nå
got tjockare mätspetsen. Isoleringen motverkar att fuktgradient och ytfitkt in
verkar på mätningen. 

Det är viktigt var i virkesstycket elektroden slås in. Mätningen ska ske 0,3-
0,5 m från änden, på flatsidan. Elektroderna slås in längs fiberriktningen ti l l ett 
djup av 1/3 av virkestjockleken och längs en tänkt linje belägen en tredjedel av 
bredden från kanten. Denna mätning representerar plankans medelfuktkvot. I 
köpekontraktet ska man hänvisa till en standard där mätproceduren är angiven. 
Olika standarder har olika mätprocedurer. De ovan angivna värdena är tagna ur 
en nyligen föreslagen europastandard. 

Det fuktkvotsintervall som är lämpligt att mäta med en resistansfuktkvots
mätare är 6-25%. Utanför detta intervall är noggrannheten mycket dålig. Mät
värdet är temperatur- och luftfuktighetsberoende. Exempelvis vid -10°C och 
+ 30°C är lägsta mätbara fuktkvoten 10 respektive 5,5%. Man bör inte ha högre 
krav än att man godtar en noggrannhet av + 1 % vid låga fuktkvoter och ± 2,5% 
vid höga fuktkvoter for ett enskilt mätvärde. Träslaget, trävirkets densitet, tem-
peramr och fuktkvotsgradient, elektrodemas kontakt med virket, stiftens pla
cering m m påverkar nämligen mätresultatet. Mätmetoden är alltså inte nog
grannare än så. 

Kvalitetsbestämning 
Antalet mätningar som behöver göras beror på hur viktigt det är att man ham
nar på rätt fuktkvotsnivå. I de fiesta fall finns det en norm eller ett kontrakt som 
bestämmer antalet mätningar. 

Provtagning enligt svensk standard för ftiktkvotsklass 8, 12 eller 18 av ett 
parti virke, vid en eventuell tvist, kan ske enligt följande: 

Antal paket Antal paket som 
i partiet skall öppnas 

1 1 
2-5 2 
6-11 3 
12 eller flera 4 

Antal virkesstycken Antal virkesstycken 
i partiet som skall mätas 

< 150 20 
151-280 32 
281-500 50 
>501 80 

Antal paket som skall kontrolleras och 
antal virkesstycken som skall mätas med 
resistansfuktkvotsmätare vid olika stora 
virkesleveranser. 

• Antalet paket som slumpmässigt skall öppnas anges i den översta tabellen. 

• Antalet virkesstycken som skall kontrollmätas i ett parti beror på antalet 
virkesstycken i partiet, vilket framgår av den nedre tabellen. 

• Ungefär samma antal virkesstycken bör tas slumpmässigt från varje öppnat 
paket. Även virkesstyckena som skall mätas tas slumpmässigt från olika 
delar av paketet. 

• Mätställena väljs godtyckligt men inte närmare virkesändama än 0,5 m. 
Mätdjupet (inslagsdjupet) skall vara 25% av virkestjockleken och mätelek-
trodema slås in längs fiberriktningen. 

• Partiets fuktkvot godkänns om minst 84% av virkesstyckena har ftiktkvots-
värden innanför gränsvärdena for aktuell fuktkvotsklass, se kapitel "Sty
rande dokument". 

Vid små leveranser blir stickproven fa och med få stickprov blir mätnog
grannheten låg. Därfxir godkänns ett litet virkesparti även om andelen virkes
stycken med fuktkvoter innanför gränsvärdena kan vara lägre än 84%. På sikt 
kommer SS 23 27 40 att ersättas av en Europastandard som förmodligen får tre 
kvalitetsklasser. I klassen (E) tillåts t ex endast en liten avvikelse från önskad 
medelfuktkvot och en låg fiiktkvotsspridning mellan virkesstyckena i ett leve
rerat parti. Se "lathunden" sist i skriften. 



Träets krympning och svällning 

Trä krymper och sväller olika mycket i olika riktningar Rörelserna är minst längs fibrerna och störst 
i tangentiell riktning iförhållande till årsringarna. Olika träslag rör sig olika mycket när fuktkvoten 
förändras. Detta måste beaktas där fuktrörelserna är kritiska for en produkt. Ett golv av bok kräver 
t ex större rörelsefogar än ett golv av furu och passningar i ett förband eller för en utdragbar låda kan 
helt ändra karaktär om man inte tar hänsyn till att träet rör sig olika i olika riktningar 

Orienteringen och fuktrörelserna 
Kupning är den vanligaste yttringen av att träet rör sig olika mycket i olika 
riktningar Ju bredare bräderna är desto mer påfallande kan kupningen bli. Stor
leken på formförändringarna beror på hur stor forändringen i fuktkvoten är och 
på hur brädan eller plankan tagits ut ur stocken. Rörelserna är minst i den axiella 
riktningen och störst i den tangentiella riktningen. Minst formförändringar, 
minsta kupning, har virke med s k stående årsringar Sådant virke är utsågat 
radiellt ur stocken vilket kräver särskilda sågningssystem. 

axiellt radiellt tangentiellt 

Den maximala krympningen i respektive riktning sker när fuktkvoten sänks 
från ca 30% ned till 0%, alltså helt torrt trä. Vid 30% fuktkvot är nämligen den 
så kallade fibermättnadspunkten. Ned till denna nivå har fuktavgången i hu
vudsak härrört från fritt vatten som funnits i cellstrukturens olika hålrum. Det 
är först när det vatten som finns i cellväggarna - i fibrerna - avgår som 
krympningen blir märkbar 

1 tabellen nedan visas den procentuella maximala krympningen vid en for
ändring av fuktkvoten från 30% fuktkvot ned till 0%. Samma siffervärden gäl
ler vid svällning. Eftersom krympningen, respektive svällningen, är proportio
nell inom intervallet, kan siffervärdena användas for beräkning av förändringen 
vid godtyckliga fuktkvotsintervall. Observera dock att nedanstående värden är 
medelvärden och spridningen kan vara stor t o m mellan virkesstycken tagna ur 
ett och samma träd. 

Träslag Axiellt Radiellt Tangentiellt 
Furu 0,4 4,0 7,7 
Gran 0,3 3,9 8,3 
Björk 0,6 5,3 7,8 
Bok 0,3 5,2 10,9 
Ek 0,4 4,5 8,9 

< > < > 

B 

Kupningen på virkets splintsida (A) är 
positiv medan kupningen på virkets 
kärnsida (B) är negativ. Den negativa 
kupningen vid B är större än den posi
tiva krympningen vid A. 

Ingen kupning om virket sågas ut med 
stående årsringar som biten till höger 
Kiympningen är minimal och likformig. 
Ju närmare märgen och ju bredare virke 
desto större kupning. Ett brett och tunt 
centrumvirke får stor kupning, biten t v. 



Kub med 
K 
sidor 

tangentiellt 

radiellt 
• mm 

axlellt 0,1 mm 

Krympningen av en kub, med sidan 100 
mm, när fuktkx'oten minskar från 20% 
ned till 10%. 

Så här beräknar du fuktrörelserna 
För att kunna beräkna träets fuktrörelser måste du känna till klimatvariationerna. 
Eftersom fuktrörelsema i trä är proportionella mot ändringarna i fuktkvoten 
måste man gå från klimatvariationerna via förändringen i fliktkvot till fukt-
rörelserna. 

Exempel: Antag att ett furubord är ihoplimmat av bräder med årsringama 
parallellt med flatsidan. Hur mycket krymper bordet på bredden om bordet är 
1000 mm brett och luftfiiktigheten ändras från 60% på hösten till 30% på vin
tern? Vi är alltså intresserade av fuktrörelsema i tangentiell riktning, den rikt
ning där rörelserna också är störst. 

Jämviktsfuktkvoten är 11% vid 60% RF och 6% vid 30% RF enligt diagram
met på sid 6. Vi utgår då ifrån att rumstemperaturen är 20°C. Fuktkvotsändringen 
är därvid 11-6 = 5%. Furuvirke krymper i medeltal 7,7% i tangentiell riktning 
vid ändring i jämviktsfuktkvoten från 30%, som är virkets fibermättnadspunkt 
t i l l 0%, se tabellen på föregående sida. Krympningen blir därför: 

7,7 5 
100 30 

1000 = 12,8 mm 

Det bör sägas att beräkningar av det här slaget är osäkra eftersom variationerna 
mellan enskilda virkesstycken kan vara avsevärda. Emellertid far man en god 
uppfattning om de aktuella fuktrörelsema vid dessa "överslagsberäkningar". 

För det mesta kröker sig årsringama i ett virkestvärsnitt. En bra överslagsbe
räkning av bredd- och tjocklekskrympningen för virke sågat ur virkets centmm 
är 0,25 mm krympning per 1% fuktkvotsminskning. 

Förändring, mm 

Furu, tangentiellt 

radiellt 

utgangsbredd 

1 % höjning 
av fuktkvoten 

1 000 mm 

1 % sänkning 
av fuktkvoten 

Nomogram för att bestämma formförändringen vid höjning och minskning av fuktkvoten hos furu. 
Exempel: Vid krympning av en bordsskiva enligt ovan varfuktkvotssänkningen 5%. Enligt nomogrammet är den tangenti-
ella krympningen 2,8 mm vid en fuktkvotssänkningpå 7%. För 5% fuktkvotssänkning blir krympningen 2,8 x 5 = 14 mm. 
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Torkningsspänningar 

När det gäller torkningskvalitet är kvarvarande spänningar kanske den viktigaste faktorn. Torknings
spänningarna leder nämligen till materialspill och kassationer vid klyvning och efterföljande bear
betning. Därför har "klyvprovet" utvecklats för att kontrollera materialet och sågverken har investe
rat i konditioneringssteg i sina torkar för att ta bort spänningarna. 

Gör ett klyvprov 
Genom att såga ut en 15 mm tjock skiva ur virkesstycket, ett s k klyvprov, kan 
deformationens storlek, som beror på torkningsspärmingama, mätas. Vid kon
troll av torkningsspänningama för ett virkesparti bör ett större antal prov tas ut, 
10-30 stycken. Antalet beror på spridningen i mätvärdena. 

300 mm 

Förfarandet vid uttag av prover: 
• Såga ut de 15 mm tjocka skivoma - lämpligen samttdigt och på samma 

ställe som provema för torrviktsmetoden tas ut. Måttet 15 mm mäts längs 
fiberriktningen. 

• Dela proven mitt på med t ex kniv eller huggjäm. Är proven bredare än 100 
mm ska de huggas ti l l måttet 100 mm. Altemativt kan en mätjigg användas 
eller en reducering av gapet göras genom beräkning från utgångsmåttet till 
100 mm bredd: Gap per 100 mm = gap per hela bredden x (100/virkes-
bredden)-. Denna beräkning blir dock bara ungefarlig. 

• Lagra proven under 24 timmar i plastpåse, detta gäller barrträ. 
• Mät gapet mellan klyvproven med ett skjutmått eller med en graderad kil. 

En sådan kil kan man lätt tillverka själv. 

10 mm 

<25 mm>| = gap2,5mm 
< 100 mm— 

Om gapet överstiger 3 mm, kan kup
ningen hos det framkluvna materialet 
bli besvärande. För t ex möbel- och 
snickeriändamål bör gapet inte över
stiga 1 mm. 

En mätjigg underlättar mätningarna. 
Anliggningstapparna har 0 10 mm och 
står 100 mm från varandra. Mät gapet 
med ett skjutmått och dra ifrån 10 mm 
från mätresultatet. I detta fallet behö
ver givetvis provet inte huggas av till en 
bredd av 100 mm. Fördelen medjiggen 
är att man kan mäta såväl positiva som 
negativa gap. 
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Tryckspänningar 
(min fuktkvot) 

Dragspänningar 
(max fuktkvot) 

IT*'""' '^'^y^ v^-tfX 

- » ^ i i ^ + i - » ^ 

Virke, som inte konditioneras, kommer 
att ha höga torkningsspänningar Vid ett 
klyvprov yttrar detta sig som ett gap på 
flera millimeter Om ett sådant virkes
stycke klyvs till två bräder kommer 
dessa att kupa sig - särskilt om fukt
kvoten utjämnats före eller efter klyv
ning. 

Kvalitetsklasser 
Det finns ännu (juli 1998) inga fastställda gränser för torkningsspänningar mätta 
med klyvprov i några standarder. Men en sådan gemensam europeisk standard 
är under utarbetande. I ett forslag indelas torkningskvalitetema i tre klasser: S, 
Q och E. Förslaget innehåller bl a maximalt gap vid ett klyvprov for torkat 
virke i de tre olika klasserna. 90% av mätningarna ska vara mindre än eller lika 
med max gap for respektive klass. Här avses absolutvärdet på gapet. Kvalitets
klass E är lämplig för t ex möbel- och snickeriindustri. Se "lathunden" sist i 
skriften. 

Några tumregler kan ges när det gäller att utvärdera klyvprov. Om gapet över
stiger 3 mm så kan kupningen hos det framkluvna materialet bli besvärande. 
För t ex möbel- och snickeriändamål bör gapet inte överstiga 1 mm. I klass E är 
spänningarna så låga att en färdig snickeriprodukt inte deformeras på grund av 
torkningsspänningama. 

Välj konditionerat virke! 
Rätt konditionerat virke är spänningsutjämnat beroende på att spänningarna i 
virket under konditioneringen avtar vid den höga konditioneringstemperaturen. 
Under konditioneringen minskar också fuktkvotsgradienten. Den höga 
fuktigheten i virkets mitt rör sig utåt samtidigt som konditioneringsluften fuk
tar upp virkets torra, yttre delar. När den inre fuktkvoten minskar krymper det 
inre virket, vilket inedför att virkets yttre tidigare övertöjda delar plastiskt pres
sas ihop igen. Samtidigt som spänningarna i träet minskar, minskar alltså fukt
kvotsgradienten i motsvarande grad vid konditioneringen. Klyvprovet uppvi
sar därför ett litet, eller inget, gap och de framkluvna bräderna kupar sig inte. 

Konditioneringen sker bäst som det sista steget i torkningsoperationen i såg
verkets tork. Rent praktiskt handlar det om att snabbt och effektivt under en 
kort period förändra klimatet i torken genom att höja temperaturen och 
fuktigheten i torkluften. Det låter enkelt men kräver en hel del teknisk utrust
ning. Eftersom konditioneringen avsevärt höjer kvaliteten på trävarorna har 
emellertid fiertalet moderna sågverk gjort sådana investeringar att de idag kan 
erbjuda konditionerat virke. 

Spänningarna och kupningen i okondi-
tionerat virke blir ännu större om vir
ket lagras några månaderföre klyvning. 
Det fordras längre lagringstid - minst 
ett år -för att minska spänningarna så 
att detta är märkbart. Och det krävs 
långa lagringstider - flera år - for att 
minska torkningsspänningarna så att 
det har någon praktisk betydelse. 

Härintill är resultat sammanställda 
från omfattande jÖrsök som Trätek ut
fört för att illustrera vad som sker med 
spänningarna vid lagring och vid kon
ditionering. Konditionering är att före
dra om man vill ha ett virke fritt från 
fuktkvotsgradienter och torknings
spänningar 

Torkhustorkat virke 
75 X 150 mm furu 
8% medelfuktkvot 

Lagringstid, mån 

Fuktkvot, min/max % 

Deformation, gap mm 

Fuktkvot 

D-0,1 

(ingen skilln) 

Deformation 

min% max% gap, mm 
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Var rädd om virket 

Virke som torkats korrekt och konditionerats i sågverket förtjänar ett gott omhändertagande på 
byggplats och i industri. Därför är lagringen viktig så att man förhindrar att blött virke byggs in 
med risk för mögel och rötskador eller för att undvika materialspill och kassationer i snickerier och 
möbelindustrier. 

Här följer några korta råd för att virkets kvalitet inte skall försämras vid lagring. 

Lagring i industri 
Virke som torkats vid sågverk levereras oftast som klosslagda paket, d v s vir
ket ligger buntat utan ströläkt mellan de olika virkeslagen. Paketen hålls sam
man med stålband och kan vara täckta med olika material. 

Trävirke i klosslagda paket har en stor sammanlagd fuktighet, vilket innebär 
att det tar mycket lång tid för virket inuti paketet att anpassa sig till ett omgi
vande klimat. Virket i paketets yttre delar kan ta upp fukt om fuktkvoten i träet 
är låg och om huven kring paketet inte går ända ner ttU de understa lagen. 
Förvaring av virkespaket med låga fuktkvoter bör därför ske i konditionerade 
lager Ett kallager med avfuktare är lämpligt. Den bästa garantin för att virket i 
paketet behåller sin fuktkvot är att behålla paketet intakt och inte bryta det 
förrän strax före förädlingen. 

Det är viktigt att ha en god kontroll på det klimat man har i lagringsutrymmen 
och i tillverkningslokaler Förhållandena bör vara styrda. Skälet är att det an
nars kan vara svårt att innehålla mått och former, med de avsedda toleransema, 
under ttUverkningen och monteringen av produktema. Ännu mera kritiskt blir 
förhållandet om det i produktema ingår olika träslag eller kombinationer av 
homogent trä, skivmaterial och fanér eller metalldelar i kombination med trä. 
Kravet ökar dessutom på ett styrt klimat genom hela tillverkningen om man 
använder sig av mellanlager för ämnen och komponenter. 

Lagring på bygge 
Skydd mot markfukt 
Paketen skall placeras på minst 15 cm höga underslag. Underslagen skall medge 
luftning och underiätta hantering med ttoick. Underslag av begagnade jämvägs-
syllar förekommer ofta. 

Om man täcker ett virkespaket utomhus med en presenning måste den medge 
luftning - i första hand under paketet mot marken, men gäma även på paketets 
översida. 

En avfuktare ser till att luftens fuktighet 
motsvarar den rätta jämviktsfuktkvoten. 
Jämviktsfuktkvoten ska vara lika med 
den önskade medelfuktkvoten hos virket 
och den färdiga produktens fuktkvot. 
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Skydd mot nederbörd 
Virkespaketen skall skyddas mot nederbörd. Detta kan ske på olika sätt: 
Under tak. I magasin kan virkespaket utan täckning stå helt oskyddade. Saknas 
väggar bör virkespaketen dock ha någon enkel pappers- eller plasttäckning. 
Täckta paket På marknaden finns system att täcka paket som är sä täta mot 
nederbörd att de kan stå utomhus utan att ta skada. En forutsättning är att 
täckningen inte är skadad så att vatten tränger in i paketen. Om man upptäcker 
att täckningen av ett lagrat paket läcker, skall paketet omedelbart placeras un
der tak, brytas och ströas upp. 

Skydd mot UV-strålning 
Paket med genomskinlig täckning skall inte placeras i solsken under längre 
perioder Solen torkar virket på solsidan så att det spricker och ftiktas upp på 
skuggsidan. Risken finns att det efter en tid kan börja mögla. 

Virke som far stå länge i solen utan täckning börjar brytas ned på ytan, som 
då blir grå. 

Virke som skall täckmålas på platsen far inte exponeras for UV-strålning. 
Bara några veckors exponering påverkar täckfargens hållbarhet negativt. 

Skydd mot smuts 
Virket skall lagras så att det inte smutsas ner av t ex stänk från takdropp eller 
intilliggande vägar 
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styrande dokument 

/ en rad olika standarder, regler och rekommendationer omnämns krav relaterade till torkningen. 
Ofta är emellertid dessa dokument ofullständiga och ibland tom motsägelsefulla, något som förhopp
ningsvis kommer att avhjälpas med de kommande europeiska standarderna. Dessa nya standarder 
kommer att bättre reglera affärsuppgörelserna mellan köpare och säljare när det gäller torknings
kvalitet. 

Dokument med fuktkvotsrelaterade krav 
I det följande beskrivs några av de vanligaste dokumenten med fuktkvots
relaterade krav. Kapitlet avslutas med en sammanställning, en "lathund", där 
exempel på några fuktkvotsrelaterade krav för olika produkter anges, även så 
som de kan komma att anges i de nya europeiska standarderna. Ett klassiskt 
exempel på svårigheterna med angivelser av fuktkvot i standarder är i SS 81 81 
04 som rör fönster. Här stipuleras att fuktkvoten skall vara 12 ± 2%. Med detta 
sätt att uttrycka sig innebär det att 100% av virket skall ligga inom 10-14%. 
Detta krav kan praktiskt aldrig uppfyllas. Mera rimligt, och sant, är att ange 
fuktkvoten med hjälp av statistiska spridningsmått. Just detta tar de nya euro
peiska standarderna fasta på. 

Svensk standard 
Krav på viss fuktkvot har länge funnits i olika produktstandarder t ex för hyvlat 
virke och för virke till fönster På senare tid har det visat sig nödvändigt att 
specificera fuktkvoten i trävirke även för andra ändamål. Därför har en svensk 
standard utarbetats, 1989/91, med beteckningen SS 23 27 40. Här fastläggs ett 
antal fuktkvotsklasser (= fuktkvotsnivåer). Även fuktkvotsnivåer för leverans-
torrt (s k skeppningstorrt) har definierats i denna standard. Standarden innehål
ler sammanlagt fyra fuktkvotsklasser för sågat och hyvlat virke samt toleranser 
och regler för sågverken när det gäller provtagning vid en tvist. 

1 bilagor till standarden ges anvisningar för sågverken för hur fliktkvotskraven 
kan uppfyllas samt anvisningar för hur man skall bestämma torkningsspänningar 
med s k gaffelprov. 

Önskemål om ytterligare fuktkvotsklasser, som täcker de vanligaste produk
terna, har framförts. Därför har nedanstående tabell tagits fram utifrån samma 
principer som standardens fiiktkvotsklasser 

Fuktkvot % Fuktkvot % 
Fuktkvotsklass Virkestjocklek Virkestjocklek 

> 25 mm <25 mm 

® 6,5 - 9,5 6,0 - 9,5 
9 7,5 -10,5 7,0 - 11,0 

10 8,0 - 11,5 8,0 - 12,0 
11 9,0 - 12,5 8,5 - 13,0 

@ 10,0 - 14,0 9,0 - 14,0 
13 10,5 - 15,0 9,5 - 15,0 
14 11,0 - 16,0 10,0 - 16,5 
15 12,0 - 17,5 11,0 - 18,0 
16 12,5 - 19,0 11,5 - 19,5 
17 13,5 -20,0 12,5 -20,5 

@ 14,0 -22,0 12,0 -22,0 

(D < 24,0% < 24,0% 

Grovt uttryckt avser standarden att 84% 
av virkesstyckena i en fuktkvotsklass ska 
hamna inom de angivna intervallen. För 
klass S är motsvarande siffra 97,7%. 
Endast de inringade fuktkvotsklasserna 
- nivåerna återfinns i SS 23 27 40. 
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Förslag till revidering av hela SS 23 27 40 har tagits fram och kan rekvireras 
från Trätek, Stockholm. Denna är lämplig att använda i avvaktan på att den nu 
gällande svenska standarden ersätts av nya europeiska standarder. För många 
industrier är det lämpligare att använda "Lathunden" längst bak i detta häfte. 
Denna är mycket lik den kommande Europastandarden. 

Europeiska standarder för torkningskvalitet 
Fem EN-standarder for torkningskvaliteter håller på att tas fram (1998). De två 
första handlar om bestämning av fuktkvoten med torrviktsmetoden och om 
bedömning av fuktkvoten med resistansfuktkvotsmätare. Dessa två är redan 
färdiga och ute på remiss i de europeiska länderna. Detsamma gäller en stan
dard för kontroll av torkningskvaliteten i ett parti virke. För de två övriga 
standarderna, om klasser för torkningskvalitet respektive torkningsspänningar, 
har förslag utarbetats. 

European Drying Group, E D G 
Som underlag för nya europeiska standarder, har en intemationell arbetsgrupp 
utarbetat rekommendationer för bedömning av torkningskvalitet. Denna rekom
mendation preciserar torkningskvaliteten i tre klasser - Standardklass (S), Quality 
(Q) och Exclusive (E). I stället för medelfuktkvot och fuktkvotsspridning, ut
trycks ett tillåtet intervall för medelfuktkvoten i varje klass och tillhörande sprid
ning inom ett parti. På motsvarande sätt anges även fuktkvotsgradienten och 
torkningsspänningama indelade i tre olika klasser. 

Kraven i EDG-rekommendationema är utformade så att de täcker alla krav 
på torkningskvalitet som idag förekommer i olika produktstandarder. 

Nordiskt Trä 
Gröna boken har omarbetats t i l l sorteringsregler som är bättre anpassade till 
dagens sorteringspraxis och som omfattar de nordiska länderna Sverige, Norge 
och Finland. I takt med att sågverken övergår t i l l sortering enligt Nordiskt Trä, 
upphör Gröna boken att gälla. 

Huvudsortimenten i Nordiskt Trä är Sort A, B C och D. Säljare kan efter 
överenskommelse med köpare sätta samman individuella kund- och produkt-
anpassade sortiment med egna sortbenämningar (s k Sortmix). För alla virkes
dimensioner gäller SS 23 27 40 (INSTA 141), klass S, d v s att fuktkvoten får 
vara högst 24%. Fuktkvotskraven gäller för minst 97,7% av stycketalet i ett 
parti. Avvikande krav om fuktkvot skall skrivas in i kontrakt. 

I Nordiskt Trä anger man att alla virkesmått gäller för 20% fuktkvot, och vid 
ändring av fuktkvoten skall därför hänsyn tas t i l l följande (enligt Nordiskt Trä): 

A) Virkesstyckenas akmella mått kan bli mindre än nominella måttet. 
B) Förekomst av sprickor och deformationer kan öka utöver tillåtna värden 

vid nedtorkning ti l l under 20% fuktkvot. 

Emellertid är det ovanligt att förekomsten av sprickor ökar i virke som ned-
torkats t i l l under 20%. Snarare minskar de eftersom sprickorna går alltmer igen 
vid lägre fuktkvoter då tryckspänningama i virkesytan ökar. Däremot om vir
ket klyvs och exponeras t ex i solsken kan sprickor uppstå vid en eftertorkning. 

Instruktion för sortering ocli märkning av T-virke 
T-virke är godkänt som konstruktionsvirke. I reglerna för sortering och märk
ning av T-virke gäller tvärsnittsmått när virket har 20% fuktkvot. Beträffande 
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mått och måttoleranser hänvisas till svensk standard för sågat respektive hyvlat 
virke. Hållfasthetssorteringen grundas på förekomsten av olika avvikelser när 
virket har ca 20% fuktkvot. 

L-regler 
Regler för tillverkning av L-trä (I-märkt limträ) innehåller föreskrifter beträf
fande egenkontroll av fuktkvoten i lamellerna. 

Boverkets Byggregler - "Nybyggnadsreglerna" 
Boverkets Byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd ti l l plan-
och bygglagen PBL. Här finns inga egentliga kvantifierade krav på fuktkvots-
nivåer för trävirke. Reglerna är funkdonsrelaterade, d v s krav ställs på olika 
funktioner. Sedan är det den som bygger som ansvarar för att dessa krav blir 
uppfyllda. Här ges dock ett råd, nämligen att fuktkvoten bör vara högst 20% för 
konstruktionsvirke. Med andra ord ett ganska högt krav eftersom ett inköpt parti 
virke alltid har en viss fuktkvotsspridning. Och ska fuktkvoten vara högst 20% 
måste den beställda medelfuktkvoten för partiet vara ca 15%. 

HusAMA 98 och RA 98 
AMA är avsedd att vara ett hjälpmedel vid upprättande av beskrivningar till ett 
byggobjekt. Syftet är att förenkla arbetet med att formulera beställarens krav på 
den färdiga produkten och dess olika delar. RA är råd och anvisningar t i l l AMA. 
RA 93 är unik då den dessutom innehåller förslag till beskrivningstext. 

ABM 92 och kommentarer ABM 92 
ABM 92 är ett av säljar- och köparsidan gemensamt upprättat standardavtal. 
Avtalet är avsett att tillämpas vid köp av varor till yrkesmässig byggverksam
het. Här finns dock inga krav på torkningskvalitet preciserade. 

Inköpsregler för byggnadsvirke 
Inköpsregler för byggnadsvirke kan utgöra ett komplement till ABM 92. Här 
finns förslag till krav på fuktkvotsnivåer för virke till olika ändamål. Dessa 
utgår från byggarens produktionskrav där t ex krokighet och skevhet kan vara 
förödande för ekonomin. Bland annat rekommenderas att s k regelvirke levere
ras med fuktkvoten 15% i stället för traditionellt 18%. Följande krav på leverans-
fuktkvotsnivå föreslås: 

• Väggreglar: 15% ± 2%, d v s 13-17% för 95% av bitarna, altemafivt ftikt-
kvotsklass 12 

• Golvbjälkar: 15% ± 2%, d v s 13-17% för 95% av bitarna alternativt ftikt-
kvotsklass 12 

• Ytterväggspanel: 18% + 2%, d v s 16-20% för 95% av bitarna. 

Dokumentet är ett resultat av ett forskningsarbete på Chalmers i samverkan 
med företrädare från byggare och sågverk. 

Standardkontrakt 
För olika länder har standardkontrakt funnits i alla år. Dessa är utarbetade av 
Svenska Trävaruexportföreningen. I de flesta standardkontrakt gäller fuktkvots-
nivån "skeppningstorrt". Nyligen beslöts att standardkontraktet "Deutsch-
waggon" skall ha en mer preciserad fuktkvot. 
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Lathund för torkningskvalitet 
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Arbetet med en gemensam europeisk standard för torknings
kvalitet pågår (hösten 1998). 1 tabellerna nedan beskrivs det 
förslag som Trätek ställt samman och som förs fram av 
Sverige och Norge i förhandlingarna. Förslaget är det hit-
dlls bäst underbyggda och heltäckande när det gäller 

torkningskvalitet. Förslaget är nämligen baserat på omfat
tande mätningar och studier i industrin och inte någon skriv
bordskonstruktion. Därför rekommenderar Trätek att kra
ven i tabellerna används i uppgörelser mellan köpare och 
säljare tills det att en slutlig europastandard föreligger. 

Tabell 1. 

Kvalitetsklass Avvikelse av partiets medelfuktkvot från beställd medelfuktkvot 
uttryckt i procentenheter 

6 7 8 10 12 14 16 18 

E ± 0 , 4 ± 0 , 5 ± 0 , 5 ± 0 , 5 ± 0 , 6 ±0 ,7 ±0,8 ±0 ,9 
Q ± 0 , 6 ± 0 , 7 ± 0 , 8 ± 1 , 0 ± 1 , 2 ± 1 , 4 ± 1 , 6 ± 1 , 8 
S ±0 ,9 ± 1,1 ±1 ,2 ± 1 , 5 ± 1 , 8 ± 2 , 1 ± 2 , 4 ± 2 , 7 

Tabell!. 

Kvalitetsklass Spridning mellan virkesstyckena i levererat parti uttryckt som 
standardavvikelse i procent 

u,: 6 7 8 10 12 14 16 18 

E 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Q 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 

S 0,9 1,1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 

*' u, önskad/beställd fuktkvot i procent. 
De icke "halvfeta" siffrorna anger kombinationer av kvalitetsklass och medelfuktkvot som normalt inte används 
eller bör undvikas, inte minst av kostnadsskäl. 

Tabell 3. 

Kvalitetsklass Maximalt tillåtet gap hos klyvprov, för 90% av proven 

E 1 mm 

Q 2 mm 

S 3 mm 
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Mer att läsa 

Utgivare av fuktkvotsrelaterade dokument 
Svensk Standard (SS) och Europeiska standarder (EN): Byggstandardiseringen, Stockholm 

European Drying Group (EDG): Trätek, Stockholm 

Nordiskt Trä: Skogsindustrins Utbildning i Markaryd 

Instruktion för sortering och märkning av T-virke: T-virkesföreningen, Stockholm 

L-regler: Svensk Limträkontroll c/o Sveriges Provnings- och forskningsinstitut, Borås 

Boverkets Byggregler "Nybyggnadsreglerna" BBR 98 och BKR 98: Svensk Byggtjänst AB, Stockholm 

HusAMA 98 och RA 98: Svensk Byggtjänst AB, Stockholm 

ABM 92 och Kommentarer A B M 92: Svensk Byggtjänst AB, Stockholm 

Inköpsregler för byggnadsvirke: Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg 

Standardkontrakt: Svenska Trävaruexportföreningen, Stockholm 

Lär dig mer om torkningskvalitet och dess mätning 
Handbok i trätorkning la - Grunder i torkning, publ nr 9205030, Trätek, 1992 

Handbok i trätorkning Ib - Praktiskt torkning, publ nr 9610079, Trätek, 1996 

Handbok i trätorkning 2 - Torkningsfel - åtgärder, publ nr 8803019, Trätek 1988 

Träfakta. 44 träslag i ord och bild, publ nr 8604028, Trätek 1986 

Att välja trä. Träinformation, 1990 

Val av råmått för torkning ti l l olika slutfuktkvoter. Handledning 9609071, Trätek 1996 

Leveranskontroll av virkestorkar. Handledning 9601003, Trätek 1996 

Måttoleranser för möbel- och snickeri industrin, publ nr 9810063, Trätek 1998 

Trätorkningsklubben, Rapport P 9109061. Artiklarna nr 28 och 29 "Lagring av möbel- och 
snickerivirke", Trätek 1991 

Rekommenderad mätutrusning 
Mätjigg för klyvprov, Trätek 

Skjutmått 

Kalibreringsblock för fiiktkvotsmätare. Process Drying AB, Stockholm 

Spricklängdsmätare med lagringsfiinktion. Process Drying AB, Stockholm 

Elektriska ftiktkvotsmätare. Ett stort antal mätare finns på marknaden, se Trätorkning 1 b eller hör med Trätek. 

Torkskåp för 103°C och våg med 0,1 g noggrannhet. Se Trätorkning Ib eller hör med Trätek. 
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Tydlig och förklarande 
handledning 
Att torka virke på ett bra sätt är svårt. 
Men det kan ibland vara lika svårt att 
köpa virke som torkats så att det passar 
tillverkningen och användningen av en 
träprodukt. Det må sedan vara ett föns
ter, en möbel, ett golv eller en limträ-
balk. 

Skriften "Torkat virke" undanröjer 
många av svårigheterna. Här beskrivs 
på ett lättfattligt och överskådligt sätt 
hur torkningskvaliteten bör specificeras 
och kontrolleras. Här beskrivs också 
möjligheten att beställa konditionerat 
virke, fritt från spänningar. 

"Torkat virke" är skriven för dem som 
beställer och tar emot virke i träindustri 
och byggindustri. Skriften vänder sig 
också till sågverkens säljare och till dem 
som arbetar med kvalitetsfrågor i såg
verk, trä- och byggindustri. 

Författare är Björn Esping på Trätek. 
Han har mångårig erfarenhet av prak
tisk torkning och är bl a "pappa" t i l l 
Träteks torkklubbar och Träteks tork
handböcker. Björn deltar också i arbe
tet med att ta fram gemensamma euro
peiska standarder inom torknings
området, varför rekommendationerna i 
"Torkat virke" förebådar den EU-an-
passning som kommer. 

Trätek 
INSTITUTET FOR TRATEKNISK FORSKNING 

Stockholm 
Telefon: 08-762 18 00 

Jönköping 
Telefon: 036-30 65 50 

Skellefteå 
Telefon: 0910-58 52 00 
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