
9712100 

IMIPIP®IETr 

Tommy Helgesson 

Förekomst av kapsprickor 
hos sågtimmer 

upparbetat med skördare 

Trätek 
INSTITUTET FÖR TRÄTEKNISK FORSKNING 



Tommy Helgesson 

FÖREKOMST AV KAPSPRICKOR HOS SÅGTIMMER 
UPPARBETAT MED SKÖRD ARE 

Trätek, Rapport I 9712100 

ISSN 1102- 1071 
ISRN TRÄTEK - R - - 97/100 - - S E 

Nyckelord 

chain saws 
cracks 
cross cutting 
harvesting 
logs 
loss in value 
splits 

Stockholm december 1997 



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

Citat tillätes om källan anges. 

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

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

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

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



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Sid 

1. Sammanfattning 

2. Definitioner 

3. Bakgrund 
3.1 Tidigare undersökningar 

3.2 Nytt projekt 

4. Mål 

5. Försöksupplägg 
5.1 Omfattning, maskiner och företag 
5.2 Trissmetoden 
5.3 Maskinkontroll 
5.4 Bestånd 
5.5 Körteknik 
6. Resultat 
6.1 Resultat EGS 
6.2 Resultat TGS 
6.3 Jämförelse mellan EGS och TGS 
6.4 Jämförelse tall och gran 
6.5 Jämförelse mellan norra och södra Sverige 
6.6 Hur kapsprickans längd påverkas av stocklängden på stock 1 
6.7 Övriga iakttagelser 
6.8 Jämförelse mellan olika maskiner 

7. Omfattningen och kostnader för kapsprickor 
7.1 Andel stockar med sprickor av totala timmerfangsten 
7.2 Kostnaden för kapsprickor 

Referenser 

Bilagor 

6 
6 
6 
8 
8 
8 

9 
9 

11 
13 
14 
15 
16 
16 
17 

18 
18 
18 

20 

21 



1. Sammanfattning 

Kapsprickor har studerats på timmer upparbetat med engrepps- och tvågreppsskördare. 
Studierna har genomförts på så sätt att man kapat trissor från stockänden och därmed kunnat 
bestämma kapsprickans längd och läge. Studierna har genomförts under tiden maj till septem
ber år 1997.1 studien ingår de vanligaste skördarna för grov slutavverkning. Totalt omfattar 
studien 13 olika skördarfabrikat som studerats vid 57 olika platser spridda över Sverige. 
Studien omfattar mer än 2100 inmätta stockar med D,opp 16 till 30 cm och stocklängden 49 dm 
eller längre. Kapsprickoma har mätts i rotänden på efterföljande stock. 

Resultatet kan sammanfattas på följande sätt: 

- 70 % av de inmätta stockarna som upparbetats med engreppsskördare (EGS) har kap
sprickor. Av dessa är endast 19 % synliga med blotta ögat vid noggrann besiktning. För 
tvågreppsskördare (TGS) är motsvarande siffror 61 %, varav 22 % synliga. 

- Medelspricklängd för stockar som upparbetats med EGS är 8,5 cm och för TGS 7,6 cm. 
Detta gäller sprickor förorsakade av stockar med D^^^^j^^^^i 24-25 cm och medellängd 53 dm. 

- Längden på kapsprickoma är beroende av längd och diameter på stocken som kapas. För 
EGS ökar medellängden på sprickan från 5,5 cm vid D,opp= 16 cm till 10,3 cm vid D,opp= 

30 cm. På samma sätt ökar spricklängden från 6 till 10 cm då stocklängden ökar från 46 till 
58 dm. 

- Kapsprickomas läge i kapsnittet är där ca 2/3 - 3/4 av stocken kapats. Det innebär att 
sprickorna nästan alltid påverkar centrumutbytet vid sågning av stocken. 

- Kapsprickoma i toppänden på den kapade stocken är oftast kortare än sprickoma i rotänden 
på nästföljande stock. 

- Sprickoma är något längre i tall än i gran. 

- Kvistvarv i kapsnittet minskar sprickfrekvensen och -längden. Tjurved ökar sprickans 
längd. 

- Kostnaden för kapsprickoma beror på användningen av det sågade virket. För standard
dimensioner som kan kortas ner med en modul eller mera är förlusten efter sågning ca 
2,5 % av det sågade virkets värde. För kundanpassat virke med speciell dimension och 
längd som inte kan kortas kan kostnaden bli mångdubbelt högre om ingen alternativ 
användning fmns för de för korta virkesbitarna. 



Figur 1. Typisk kapspricka. Sprickan ligger ca 7 cm in i stammen, mätt från den punkt där 
sågen sågat igenom stammen. Stockdiametern är i ca 27 cm, vilket innebär att sprickan i detta 
fall inträffar då det återstår ca 26 % att såga igenom. Flertalet kapsprickor inträffar ungefär 
i detta läge. 

2, Definitioner 

Med kapspricka avses de sprickor som uppstår i topp- och rotänden av timmerstockar vid 
kapning av en stam. 

Med fallspricka avses de sprickor som uppstår i rotänden av rotstocken vid fällning av ett 
träd. (Behandlas inte i denna studie.) 

3. Bakgrund 

3.1 Tidigare undersökningar 

Kapsprickor är ingen nyhet. Vid övergången från avverkning med fällare-läggare och kvis-
tare-kapare ti l l tvågreppsskördare, rationaliserades virkesfickoma bort. Fickan utgjorde bl a ett 
stöd som stammen vilade på under kapningen och den hindrade att timmerstockens ytterände 
sjönk ner så att kapsprickor uppstod. På kv-ka utfördes också kapoperationen med en klingsåg 



med hög avverkningskapacitet. Klingan ersattes på tvågreppsskördaren av en kedjesåg me'd 
betydligt lägre avverkningskapacitet. Resultatet blev kapsprickor i sågtimret. Träteks studier 
av sambandet mellan kapsprickor och kedjesågens avverkningskapacitet ledde ti l l rekommen
dationen att öka avverkningskapaciteten på sågen så att kapning kunde utföras på kortare tid 
än 0,8 sekunder oavsett kapdiameter och att kapning skulle utföras då maskinen ej var i 
rörelse, (1),(2),(3). 

De kapacitetsförbättringar som nu genomfördes på kapsågama ledde till att diskussionen om 
kapsprickor upphörde och säkerhetsfrågorna p g a kedjebrott och s k "kedjeskott" istället kom 
i fokus. Man hade uppenbarligen nått sågkedjomas maximala kapacitetsnivå. 

När engreppsskördama i början av 1990-talet i ökande utsträckning började ersätta tvågrepps-
skördama även i slutavverkningar uppmärksammades åter problemen med kapsprickor. Vid 
de tekniska mätningar som Trätek och SkogForsk påbörjade 1993 visade det sig att avverk-
ningskapaciten på sågenheten på flera engreppsaggregat var alldeles för liten för att klara ska
defri kapning, (4),(5). 

De skadeundersökningar av avverkning med stora engreppsaggregat i grov slutawerkning 
som genomfördes av SkogForsk bekräftade också detta, (6). 

Ytterligare några studier som genomförts i form av examensarbeten under 1996-97 bekräftar 
dessa resultat, (7),(8). 

Efter hand har även ett antal sågverk reagerat på förekomsten av kapsprickor i samband med 
leverans av exaktkapat virke i specialdimensioner. Det har vid dessa tillfallen visat sig att man 
p g a kapsprickor inte fatt ut de fardigvarulängder man förväntat ur de timmerlängder som 
valts. Då det rört sig om specialdimensioner har man inte kunnat korta ner virket utan råkat ut 
för dyrbara vrakningar. 

Då flertalet maskintillverkare av stora engreppsskördare tagit fasta på kritiken i Trätek och 
SkogForsks tekniska mätningar, (4),(5), har en förbättring av avverkningskapaciten troligen 
skett på de maskiner som levererats det senaste året. Virke som upparbetats med äldre 
maskintyper har troligen flera och längre sprickor än vad som redovisas i derma studie. 

3.2 Nytt projekt 

Utifrån dessa kunskaper föreslog Trätek i början av 1997 ett nytt projekt om kapsprickor. 
Projektetförslaget är indelat i fyra delprojekt. 

• Delprojekt ett: "En undersökning av sprickförekomst från våra vanligaste skördare", re
dovisas i denna rapport. Delprojekt ett är organiserat som ett industri projekt med finansie
ring från NUTEK och företagen AssiDomän Skog & Trä, Graninge Skog & Trä, MoDo 
Skog AB, SCA Skog AB, Stora Skog AB, Sydved AB, Södra Skog och Västskog. Dessa 
företag har också fungerat som provvärdar och deltagit i genomförande av projektet. Trätek 
har svarat för genomförande av projektet. 



• Delprojekt två: "Samband mellan kapsprickor i timmer och avkap på den sågade varan 
efter torkning", har genomförts och redovisas i en separat rapport, (9). 

• Delprojekt tre: "Tekniska åtgärder för att komma till rätta med sprickorna", är förankrat 
hos maskintillverkarna och kommer förhoppningsvis att genomföras som en fortsättning på 
de nu genomförda delprojekten, ett och två. 

• Delprojekt fyra: "Utveckling av metod och mätutrustning för mätning av kapsprickor vid 
inmätning av virket". Projektet startar våren 1998. 

4. Mål 

Målet med projektet är; att klarlägga förekomst och längd på kapsprickor efter skördare i 
slutawerkning och jämföra mätmetoden okulär besiktning med Trissmetoden. 

5. Försöksupplägg 

5.1 Omfattning, maskiner och företag 

I projektplanen bestämdes att mätningar primärt skulle genomföras på engreppsskördama 
Rottne EGS 600, Timberjack 762C och Valmet 965 samt tvågreppsskördaren Rottne TGS 
RP890. Därutöver har det stått de deltagande företagen fritt att mäta in timmer avverkat med 
andra skördare som varit av speciellt intresse för det enskilda företaget. Flera företag har gjort 
detta. 

Totalt omfattar studien 13 olika skördare som studerats i totalt 57 olika studier spridda över 
hela landet. Studien omfattar mer än 2100 stockar. Följande skördare ingår i studien; 
Valmet 965, Timberjack 762C, Timberjack 762B, Rottne EGS 600, Ponsse H73, Ponsse H60, 
Skogsjan 650, Woodking 650, Viking 630, Logmax 650, Rottne TGS, Timberjack TGS och 
Valmet TGS. 

Av bilaga 1 framgår den totala omfattningen av studien. Ur bilagan kan utläsas vid vilka fö
retag maskinerna studerats och vid vilken tidpunkt, hur många kapsnitt/stockar som mätts in 
per maskin samt fördelningen mellan tall- och granstockar. 

5.2 Trissmetoden 

Vid samtliga tidigare utförda studier, med undantag för Träteks studie 1982 (2) och ett av 
examensarbetena (7), har bedömningen av sprickförekomst skett genom okulär besiktning av 
stockänden. Metoden har stora svagheter då resultatet är helt beroende av hur noga mätaren 
kontrollerar stockänden. Det har dessutom visat sig vara mycket svårt att upptäcka kap
sprickor. Man får inte heller något verkligt värde på sprickomas längd. 



Inför genomförandet av detta projekt beslöt vi därför att vidareutveckla den mätmetod som 
användes av Trätek 1982. Metoden innebär att man kapar trissor från stockänden och på så 
sätt följer sprickans läge och längd i stocken. Metoden kallas "Trissmetoden", se figur 2. 
Vid mätningarna har längden på förstastocken d v s den stock som förorsakar kapsprickoma, 
längden på andrastocken, toppdiameter på första och andra stock samt spricklängden i roten 
på andra stocken mätts in, se figur 3. Förstastocken behöver i detta fall inte vara en rotstock. 
Hur mätningen går till och vilka övriga parametrar som noteras framgår av bilaga 2. 

Figur 2. Exempel på hur kapspricka ser ut vid mätning med "Trissmetoden ". 

En förutsättning i projektet var att en del av mätningarna skulle genomföras av företagen 
själva. Avsikten var att sprida kunskapen om mätförfarandet så att de deltagande företagen 
även i fortsättningen kan använda metoden vid egna uppföljningar. För att försäkra oss om att 
mätförfarandet utfördes på samma sätt vid samtliga mätningar, genomfördes inledningsvis en 
gemensam provmätning hos Stora Skog i Falun. Alla som skulle genomfört mätningar, totalt 
16 mätare, fick vid detta tillfälle möjlighet att prova på och ha synpunkter på metoden. Samt
liga mätningar i denna studie har utförts enligt instruktionen bilaga 2. 



SI 
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Figur 3. Samband mellan spricka i stock 1 och 2. 

5.3 Maskinkontroll 

De maskiner som ingår i studien är med några undantag representativa för de senast utveckla
de och levererade maskinerna från respektive tillverkare. Valet har skett genom de deltagande 
företagens försorg. Maskintillverkama har inte påverkat valet av maskin. För att resultaten 
skall bli så rättvisande som möjligt har varje mätning föregåtts av en maskinkontroll, se bilaga 
3. Kontrollen har bl a avsett ftinktionen på sågenheten och dess hydraulsystem. 

Samtliga mätningar har utförts med ny eller ny slipad kedja och vid behov med nytt svärd. 
Slutsatsen blir att sågenhetema på de studerade maskinerna förmodligen är i bättre trim än för 
genomsnittet av maskiner ute i produktionen i övrigt. 

5.4 Bestånd 

Bestånden har valts ut på så sätt att de fyra primärmaskinema körts i bestånd i norra-, mellan-
och södra Sverige. För övriga maskiner har inte denna indelning uppnåtts. För varje studie har 
beståndets ålder, bonitet och medelstam noterats. Då varje prov omfattar 20 tall- och 20 gran
stockar med toppdiameter från 16 till 30 cm och längd 49 dm eller längre, är medelstockama 
tämligen lika. 

5.5 Körteknik 

För att få så jämförbara resultat som möjligt mellan de olika maskinerna har samtliga förare 
instruerats att vid studietillfållct kapa stockarna utan att ta stöd. Gäller enbart EGS. Detta 
bryter mot den körteknik som vissa förare normalt använder. Vi kan också i utvärderingen se 
att man inte alltid följt vår instmktion. De inmätta kapsprickoma är i vissa studier kortare på 
de grövsta och längsta stockama. Vår instmktion innebär att sprickoma blir längre, än om 
man konsekvent tar stöd vid långa och grova stockar. 



6. Resultat 

6.1 Resultat E G S 

Totalt har tio olika typer av EGS studerats vid 45 tillfällen. 1646 kapsnitt har mätts in, 781 i 
tall och 865 i gran. Av dessa har totalt 70 % visat sig ha kapsprickor. Av de 1151 snitten med 
sprickor var endast 22 % av sprickorna synliga före kapning av trissor. Kapsprickans medel
längd är 8,5 cm för samtliga stockar med sprickor. Som framgår av figur 3 och försöksupp
lägget gäller detta kapsprickor i rotände på den andra stocken. Sprickorna har förorsakats av 
förstastockar med D,opp 16-30 cm och längd 49-55 dm. Medelvärdet för stockarna är D^^pp^^^^^ = 
24 cm och L^^^a^^ = 53 dm. Förstastockar behöver inte vara rotstockar. 

Vi har i studien inte skilt på rotstockar och övriga stockar. 

Av diagram 1 framgår spricklängden som funktion av toppdiametem för samtliga stockar med 
spricka. Ur diagrammet kan utläsas medel- och maxvärden för sprickorna samt antal stockar 
som ingår i varje klass. Som framgår är antalet mätvärden få i de klenaste klasserna. 

Diameter (cm) 

Diagram 1. Spricklängd som flinkt ion av diameter, samtliga EGS. 

Diagram 2 visar sprickans medelläge uttryckt i % av snittdiametem, se förklaring figur 1. Man 
kan konstatera att sprickorna inträffar då det återstår ca 30 % av stamdiametern. Det finns en 
svag tendens att sprickan kommer senare vid större diameter. 
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Diameter (cm 

Diagram 2. Läge som funktion av diameter, samtliga EGS. 

Diameter (cm) 

Diagram 3. Andel stockar med sprickor, samtliga EGS. 

Diagram 3 slutligen visar sambandet mellan frekvensen sprickor uttryckt i % av antalet 
stockar och snittdiametem. Här finns ett klart samband som visar att antalet stockar med 
sprickor ökar med ökande diameter. 50 % av stock 2, kapade efter stockar med toppdiameter 
20 cm och längd 49 dm eller längre har sprickor i rotänden. 
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6.2 Resultat TGS 

Totalt har tre olika typer av TGS studerats vid 12 tillfallen. 484 kapsnitt har mätts in, 245 i tall 
och 239 i gran. Av dessa har totalt 61 % kapsprickor. Av de 293 med sprickor var endast 22 % 
av sprickorna synliga vid besiktningen före kapning av trissor. 

Kapsprickans medellängd är 7,6 cm för samtliga stockar med sprickor. Som framgår av för
söksupplägget gäller detta kapsprickor i rotände på andrastockar. Sprickorna har förorsakats 
av förstastockar med D.̂ pp 16-30 cm och längden 49-55 dm, med D,opp^gjg, = 25 cm och L i ^ e j ^ , 

= 53 dm. Förstastockar behöver inte vara rotstockar. Vi har i studien inte skilt på rotstockar 
och övriga stockar. 

Av diagram 4 framgår spricklängden som funktion av toppdiametem för samtliga stockar med 
spricka. Ur diagrammet kan utläsas medel- och maxvärden för sprickorna i varje stockklass 
samt antal stockar som ingår i varje klass. Som framgår är antalet mätvärden även här få i de 
klenaste klasserna. 

Diameter (cm) 

Diagram 4. Spricklängd som funktion av diameter, samtliga TGS. 

Diagram 5 visar sprickans medelläge uttryckt i % av snittdiametem. Även här inträffar 
sprickorna då det återstår c:a 30 % av snittdiametem. Här finns det en tydligare tendens att 
sprickan kommer senare vid större diameter än för EGS. 
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Medei 

Diameter (cm) 

Diagram 5. Läge som funktion av diameter, samtliga TGS. 

Diagram 6 slutligen visar sambandet mellan frekvensen sprickor uttryckt i % av samtliga 
stockar och snittdiametem. Här fmns ett klart samband som visar att antalet stockar med 
sprickor ökar med ökande diameter. 50 % av stock 2, kapade efter stock med diameter 20 cm 
och längd 49 dm eller längre har sprickor. 

Diameter (cm) 

Diagram 6. Andel stockar med sprickor, samtliga TGS. 
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6.3 Jämförelse mellan EGS och TGS 

Ur det totala materialet har en jämförelse av kapsprickomas längd i timmer upparbetat med 
EGS och TGS tagits fram. Då det visat sig att längd och toppdiameter på den kapade stocken 
är av stor betydelse för kapsprickans längd är det vid en jämförelse viktigt att medelvärdena är 
något så när lika. I tabellen 1 nedan redovisas värdena för jämförelsen EGS-TGS. Även 
trädslagsblandningen påverkar spricklängden. För EGS är den procentuella fördelningen 
47/53 tall och gran. För TGS är den 51/49, alltså ingen större skillnad. 

Tabell 1. Jämförelse av stockdata EGS och TGS. 

Antal stock (st) Data samtliga stockar Stockar med sprickor Stockar med Varav syn Stockar med spricka, 

Typ Totalt Dl med.(cm)|L1 med.(dm) D1 medel |L1 medel sprickor (%) liga (%) medellängd spricka (cm) 

EGS 1646 23 52 24 53 70 19 8,5 (5,9) 

TGS 484 24 53 25 53 61 22 7,6 (4.7) 

Som framgår av tabellen är medelvärdena för EGS och TGS mycket lika. Medeldiametem är 
något större för TGS vilket göra att spricklängden borde vara något större för TGS. Medel-
spricklängden för EGS är dock längre, 8,5 cm mot 7,6 cm för TGS. I diagram 7 kan vi se 
medelspricklängden som funktion av stockdiametem för EGS och TGS. 

• M T G S 
Unjar (EGS) 
Unjflr (TGS) 

Diameter (cm) 

Diagram 7. Spricklängd som funktion av diameter, EGS/TGS. 

Av trendlinjema framgår att det är drygt 1 cm skillnad i spricklängd mellan EGS och TGS för 
alla diametrar. Att trendlinjemas lutning är lika för bägge maskintyperna är mycket intressant 
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då det visar att det inte är sågamas awerkningskapacitet som skiljer. Om så vore fallet borde 
linjerna divergera med ökande diameter. 

6.4 Jämförelse tall och gran 

Ur det totala materialet har en jämförelse av kapsprickomas längd i tall- och grantimmer upp
arbetat med EGS tagits fram. I tabellen 2 nedan redovisas värdena för jämförelsen tall och 
gran. 

Tabell 2. Jämförelse av stockdata för tall och gran. 

Trädslag Antal stock 
(st) 

Data samtliga stockar Stockar med sprickor Stockar med Varav syn Stockar med spricka, 

Totalt D1 ^ e i ( c m ) L1 medel (dm) D1 medel L1 medel sprickor (%) liga (%) medellängd spricka 
(cm) 

Tall 781 23 52 24 52 71 22 8,9 (6,4) 
Gran 865 23 52 24 53 69 16 8,1 (5.3) 

Som framgår av tabellen är stockdata för tall och gran också mycket lika. Längden för gran
stockarna med sprickor är en decimeter större än tallens, vilket borde ge längre sprickor i gra
nen. Medel spricklängden för tallen är dock 8,9 cm och 8,1 cm för granen. I diagram 8 kan vi 
se medelspricklängden som funktion av diametern för tall och gran. 

• • I Tall 
Llnjflr (Gran) 
Llni«r(TalO 

Diameter (cm) 

Diagram 8. Spricklängd som funktion av diameter, samtliga EGS tall/gran. 
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Trendlinjema i diagrammet visar att det är en klar skillnad i spricklängd mellan tall och gran. 
Tallen är betydligt diameterkänsligare d v s spricklängden ökar snabbare med ökande 
diameter. Medelspricklängden för tall i diameterklass 30 är 3 cm längre än för gran. Som 
tabell 2 visar finns ingen skillnad i stockdata som påverkar resultatet. 

6.5 Jämförelse mellan norra och södra Sverige 

Ur det totala materialet timmer upparbetat med EGS har en jämförelse av kapsprickomas 
längd tagits fram för norra och södra Sverige. Med södra Sverige avses i detta fall timmer som 
mätts hos AssiDomän Hasselfors, Sydved, Södra Timber och Västskog. I tabell 3 nedan redo
visas timmerdata för respektive område. Trädslagsblandningen för södra Sverige är 41/59 tall 
och gran. För norra Sverige 51/49. 

Tabell 3. Jämförelse av stockdata för norra och södra Sverige. 

Plats Antal stock (st) Data samtliga stockar Stockar med 
sprickor 

Stockar med Varav syn Stockar med spricka, 

Totalt D1 medel (cm) |L1 medel (dm) D1 mede, |L1 medel sprickor (%) liga (%) medellängd spricka (cm) 

Norr 1053 23 52 24 52 65 18 8,6 (6,2) 

Söder 593 24 52 24 53 78 20 8,4 (5,4) 

Som framgår av tabellen är även här stockmaterialet mycket lika. Medellängden L, för stockar 
med sprickor är en decimeter längre i södra Sverige än i norra. Att spricklängden är något 
större i norra Sverige torde bero på att mera tall ingår i materialet. I diagram 9 kan vi se 
medelspricklängden som funktion av diametern, för norra och södra Sverige. 

E 
U 8 11 Norra Sverige 

^ H 8 M r « Svartg* 
Unjar (Norr« Sverige) 
Unjaf (SOdra Sverige) 

18 18 20 _ » ^3* » 

Diameter (cm) 

Diagram 9. Spricklängd som funktion av diameter, samtliga EGS norra/södra Sverige. 
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Av trendlinjema i diagrammet kan vi se att spricklängden vid större diametrar är större i södra 
Sverige. Det bör dock observeras att antalet inmätta stockar är mindre i södra Sverige. 

6.6 Hur kapsprickans längd påverkas av stocklängden på stock 1 

I diagram 1 0 visas samband mellan spricklängd och stocklängd för samtliga stockar med 
sprickor avverkade med EGS. Att trendlinjen för medelvärdet ligger så pass lågt i diagrammet 
beror på det stora antalet mätvärden mindre än 6 cm. Risken för att stockar kortare än 4 6 dm 
förorsakar kapsprickor är liten. 

• Ltnod 

Stocklängd L1 (dm) 

Diagram 10. Spricklängd som funktion av stocklängd, EGS. 

6.7 Övriga iakttagelser 

• Kapsprickans totala längd i topp och rot 
Vid våra mätningar redovisar vi kapsprickans längd i rotänden på stock 2, (S2), se figur 3. 
Samtidigt med denna spricka uppstår också en spricka i toppänden på stock 1 , (SI). 
Sprickan i toppänden blir dock oftast kortare. Vi har i några stickprov kontrollerat detta 
och fiinnit att längden på sprickan i toppänden är minst 5 0 % av spricklängden i rotänden. 
För att erhålla den totala spricklängden i samband med ett kap bör alltså våra värden multi
pliceras med 1,5. 

• Kvistvarvens inverkan på spricklängden 
Kvistvarven armerar veden så att sprickoma blir kortare eller inte alls uppstår. Vi har också 
noterat om kapsprickans längd begränsats av kvistar ett stycke in i stocken. I våra mätning
ar skall vi enligt instruktionen inte ta med kapsnitt med kvist. Detta för att få så jämförbart 
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material som möjligt. Tyvärr är inte materialet helt konsekvent på denna punkt. I vissa fall 
förekommer kvistvarv ett stycke in i stocken, men mätvärdet har ändå tagits med. 

Tjurved i kapsnittet verkar öka sprickans längd. 

Sprickans längd i olika delar av kapsnittet 
Vid kapningen av trissor har vi funnit att sprickan oftast går längst in i stocken på den sida 
av stocken som är närmast sågens lagringscentrum. Här är matningen per tand minst men 
spånmängden störst. Hur detta påverkar spricklängden är oklart men bör utredas närmare. 

Beståndsförutsättningar 
Medelstam, bonitet och ålder har samlats in från samtliga mätningar. Åldern på bestånden i 
södra Sverige varierar mellan 6 5 och 9 0 år och i norra Sverige mellan 1 1 0 och 1 4 0 år. Om 
beståndsförutsättningama påverkar frekvens och längd på kapsprickoma har inte utvärde
rats. 

Påverkan av maskinens tekniska status 
I maskinkontrollen ingår uppgifter om typ av smörjning, kedjesträckare etc. Om detta på
verkar frekvens och längd på kapsprickan har inte utvärderats. 

Påverkan av förarens körsätt 
Trots att vi instruerat förarna att kapa samtliga stockar fritt hängande i luften, kan man för 
vissa maskiner se att spricklängden på de grövsta och längsta stockarna är kortare än för 
klenare stockar. Det måste innebära att föraren påverkat resultatet endera genom att ta stöd 
eller enbart genom att dessa tunga stockar hanteras långsammare, med mindre vertikala 
rörelser vid kapögonblicket. 

Påverkan av mätarna 
Trots att samtliga mätare instruerats hur mätning med trissmetoden tillgår torde vissa av
vikelser mellan de olika mätarna föreligga. Viktigaste faktorn är hur noga man kontrollerat 
eventuell kvistförekomst i kapsnittet. Om snitt med kvist konsekvent sorteras bort blir re
sultatet ett annat än om snitt med kvistar tas med. 

6.8 Jämförelse mellan olika maskiner 

Att jämföra de olika maskinerna är givetvis intressant men också tveksamt utifrån de erhållna 
resultaten. För att jämförelsen skall kunna göras rättvist krävs att förutsättningarna är lika. 
Som vi redovisat är kapsprickans längd beroende av diameter och längd på stock 1 . Den är 
också beroende av trädslag, etc. 

För de 5 7 olika studierna varierar D i ^ ^ d e i som mest mellan 1 9 , 2 och 2 6 , 5 cm. I sågarea innebär 
det en skillnad på 2 6 2 cm^ eller 9 0 %, vilket har mycket stor betydelse för spricklängden. 
Även stocklängden L,^ede, varierar mellan 4 9 och 5 4 dm. Slutsaten blir att man far vara mycket 
försiktig med att jämföra maskinemas skadepåverkan på stockama. 
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Största skillnaden i spricklängd mellan medelvärdet för det "bästa" EGS-aggregatet och det 
"sämsta" är 3,4 cm. För ett enskilt maskinmärke är dock variationen så stor som 9 cm mellan 
bästa och sämsta medelvärde i olika studier. Normalt ligger variationen på ca 4 cm. Orsaken 
till den stora variationen torde vara skillnaden i stockmaterialet, bedönming av sprickans 
längd i samband kvistar etc.Vi vil l med dessa exempel förklara varför inte värdena för de 
enskilda maskinerna redovisas i rapporten. 

7. Omfattningen och kostnader för kapsprickor 

7.1 Andel stockar med sprickor av totala timmerfångsten 

Som framgår av resultaten är totala spricklängden per kapsnitt ca 1,5 x 8 =12 cm. Det gäller 
vid kapning av stockar med D,opp 16-30 cm och längd 49 dm eller längre. Hur stor andel av 
timmerfangsten som stockar med D,opp 16-30 cm och längd över 49 dm totalt representerar 
varierar från företag till företag. För sågverken hos Södra Skogsägarna motsvarar det för tall 
ca 22 % av volymen och 20 % av antalet stockar. För gran ca 31 % av volymen och ca 25 % 
av antalet stockar. 

Av dessa stockar har 60-70 % kapsprickor i toppänden och förorsakar dessutom sprickor i 
efterföljande stocks rotände. Därmed är problemet inte enbart relaterat till långa stockar 
utan till alla stockar som apteras efter en lång stock och tung stock. 

För granstockar i södra Sverige innebär det att totalt 2 x 0,25 x 0,70 = 0,35, d v s 35 % av alla 
granstockar har kapsprickor i topp- eller rotänden. 

7.2 Kostnaden för kapsprickor 

Sprickomas längd varierar med toppdiametem och stocklängden, se diagram 1, 4 och 10. Om 
de 25 % längsta sprickoma sorteras ut blir bilden för EGS enligt diagram 11. 
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Diagram 11. Spricklängd som funktion av toppdiametern för de 25 % lägsta sprickorna, EGS. 

Medellängden för de 25 % längsta sprickoma är 13,7 cm alltså 5 cm längre än för medelvärdet 
för samtliga sprickor. Det är klart över normala stötmånen som är 10 cm och innebär att dessa 
stockar borde erhålla ett modulavdrag. 

Om vi utgår från medelvärdena för de inmätta spricklängdema innebär det följande för virket 
upparbetat med EGS i vår studie: 

- Stock längre än 49 dm har en medelspricklängd i toppen på ca 4 cm. Det motsvarar 0,8 % 
av medellängden på de i studien inmätta stockama (medellängd 53 dm). 

- Stock 2 efter den långa stocken har en medelspricklängd i rotänden på 8,5 cm. Det motsva
rar 1,7 % av stocklängden på de i studien inmätta andrastockama (medellängd 49 dm). 
Omräknat till normallängd på 45 dm motsvarar det 1,9 %. 

- För de 25 % av stockama med längsta sprickoma kan man erhålla en total medelsprick
längd i rot och topp på ca 21 cm. Motsvarar 4,2 % av medellängden 49 dm. 

Om hänsyn tas till att man i praktiken apterar långa och korta stockar blandat kan man dra 
slutsatsen att stötmånen, normalt 10 cm, bör ökas till 20 cm för stockar där föregående stock 
är 49 dm eller längre och har D.^pp > 24 cm. Som framgår av diagram 11 räcker dock inte ens 
detta till för att eliminera längsta sprickoma utan ca 5 % av det sågade virket kommer fort
farande att ha sprickor efter justering. 

10 cm ökning av stötmånen innebär en längdökning med 2 % per stock eller motsvarande vär
deminskning. Om dessa dimensioner omfattar 20 % av den totala timmerfangsten innebär det 
en förlust med ca 100.000 kronor per 50.000 m^ timmer för skogen. 
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Vad den verkliga kostnaden för kapsprickor efter sågning blir beror på vilken produkt som 
skall sågas fram. För standarddimensioner som har kapsprickor kan alltid nedkortning med en 
eller flera moduler tillgripas. En modul, 3 dm, innebär en volym- och värdeförlust på 7,1 % 
vid en medellängd av 42 dm på sågade virket. 

Ett exempel: 

Vid provsågningen i sågverket i Kinnared sågades ett granparti om 50 stockar där medel-
spricklängden var 8,3 cm (mycket lika medelvärdet i sprickstudien). Ur sågningen erhölls 139 
centrumbitar med en medellängd av 434 cm. Efter sågning kontrollerades avkapet p g a kap
sprickor och vi fann att 49 av bitama fick kortas med en modul och en bit med två moduler. 
Totalt motsvarar detta 2,5 % av längden och värdet. Vid ett pris på 1500 kr/m^ motsvarar detta 
en kostnad av 38 kr/m^ utan korregering för flis. 

Om man däremot sågar kundanpassade dimensioner där dimensionen ej är standard och läng
den bestämd ti l l ett visst mått, blir kostnaden en helt annan. Om vi förutsätter att virket i 
exemplet inte kan kortas utan alternativet blir vräkning, blir förlusten 36 % eller 540 kr/m^ 
minus intäkter för flis. 

Mot bakgrunden av att sågverken i ökande grad strävar efter att leverera kundanpassat virke 
måste problemen med kapsprickor lösas. Altemativt får stötmånen på timret anpassas för 
dessa produkter. 
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Bilaga 2 

Instruktion för mätning av kapsprickor med "Trissmetoden" 

Målsättningen med mätningen är att klarlägga förekomst, längd och läge på kapsprickor efter 
olika skördare samt jämföra okulär besiktning med "Trissmetoden". 

Mätningen skall genomföras på virke efter produktionsmaskiner i normal slutavverkning. 
Föraren skall vara väl inkörd på maskinen och arbeta i normal produktionstakt. Stammarna 
kapas utan stöd. 

- Före studien kontrolleras maskinen enligt bilaga 3. Uppgifterna fylls i 
och skickas till Trätek tillsammans med resultaten. 

- Studien skall omfatta minst 20 kapsnitt tall och 20 kapsnitt gran. D^^^^ , = 16-30 cm. 
L, =49-55 dm. Se skiss. 

- Studien upprepas vid två olika tillfällen per maskin. Låt det gå några veckor mellan stu
dierna. Kontrollera maskinen vid bäese tillfällena. 

Skiss. 
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1. Välj ut stock 1 och 2 i slaget direkt efter maskinen. Välj stockar med Dt̂ pp , så att dia
meterfördelningen 16-30 cm blir så jämn som möjligt. 

2. Kontrollera kapsnittet med avseende på kvist. Om kvist fmns i rotänden på stock 2, välj 
annat kapsnitt. 

3. Mät och protokollför L, och ^lopp i samt och Df̂ pp Se protokoll bilaga 4. 

4. Kontrollera och notera om synlig kapspricka fmns i rotänden på stock 2. 

5. Markera med märkfärg på rotänden av stock 2 var kapsvärdet gått in i stocken. 

6. Kapa en max 2,5 - 3,5 cm tjock trissa från rotänden på stock 2. Kapa rakt! 

7. Håll trissan med bägge händerna i den sidan där sågsvärdet gått in i stocken. Knacka mot
satta sidan av trissan mot stammen.* Om trissan spricker, mät och registrera läget på 
sprickan. Om den håller, registrera läge O (cm) och spricklängd O (cm). 

8. Spricker första trissan, kapa ny trissa och knacka den i samma läge som den första. 
Upprepa detta t i l l dess trissan håller. Mät och registrera totala längden på kapsprickan 
= sammanlagda tjockleken på trissoma + sågspåren. 
Exempel, se skiss. 
Om trissa 3 håller, är totala spricklängden 2 x 3 + 2 x 0,7 = 7,4 cm. 

9. Vid jämförelse av spricklängd i rot och topp, upprepa punkterna 5-8, men nu i toppänden 
på stock 1. 

Orsaken ti l l att vi måste mäta stocklängd och Dĵ pp på stock 2 är att vi vill beräkna den eko
nomiska förlusten p g a kapsprickan. 

* OBS! Det är viktigt att kontrollera att ni vänder trissan rätt då ni knackar 
den mot stammen. Vänder ni den fel hittar ni ingen spricka. 
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Maskinkontroll Bilaga 3 

1. Basmaskin 

2. Aggregat 

3. Drev 

4. Kedja 

fabrikat: 

5. Svärd 

fabrikat: 

tillverkningsnr: 

antal tänder z = st 

fabrikat: 

antal DL: st 

ny • slipad • 

fabrikat: 
längd: .. 

6. Automatisk ja • nej • 
ked jes t r äcka re 

om ja, fabrikat: 

typ: 

typ: 

typ: 

typ: 

7. Typ av kedje-

s m ö r j n i n g 

8. Annan typ av utrustning som påverka r k a p s å g e n ? 

9. Arbetsvarvtal dieselmotor: rpm. 

10. Pumptryck: bar. 

11. Förare Namn: 

Tel.nr: 

12. U p p g i f t s l ä m n a r e Namn: 

Tel.nr: 

Kontrollera alltid med föraren före studien att maskinen fungerar som den skall 
med avseende på alla funktioner som berör kapningen. 

Använd alltid ny eller nyslipad kedja och rakt svärd under studien. 
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Kapsprickor 

Maskin: 

Bilaga 4 

Beståndsdata: 

Datum: Plats: 

Mätare: Medelstam: Ålder: 

Tel: Bonitet: 

Stock 1 Stock 2 Rot stock 2 Topp stock 1 

Kap
snitt 
nr 

Tall 

1 

Gran 

2 

Längd 

(dm) 

I^topp 1 

(cm) 

Längd 

(dm) 

I-^lopp 2 

(cm) 

Synlig 
spricka 
Ja= 1 
Nej = 2 

Spricka 
läge 

(cm) 

Spricka 
längd 

(cm) 

Spricka 
läge 

(cm) 

Spricka 
längd 

(cm) 

Kvist 

Ja=l 
Nej = 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
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