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FÖRORD 

Denna rapport baserar sig på ett examensarbete utfört av Stefan Eriksson och Fredrik Stork, 
teknologer vid Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för träteknologi. Arbetet har utförts 
vid Trätek, Institutet för träteknisk forskning, under handledning av Hartwig Bliimer, som också 
varit initiativtagare till projektet. Materialet har bearbetats av Karin Brodin, Trätek. 

Ett varmt tack riktas till Bergkvist-Insjön AB med Björn Bergkvist i spetsen, utan vars bistånd 
de praktiska försöken inte hade kunnat utföras. Dessutom tackas Ove Söderström, Trätek, för 
värdefulla insatser vad gäller torkning och torkscheman samt Åke Österman, Trätek, för 
assistans vid genomförandet av torkningsförsöken. 



1. SAMMANFATTNING 

Föreliggande studie har haft som mål att jämföra konventionell ämnesframställning med 
ämnesframställning enligt våtförfarandet. Den senare metoden går i korthet ut på att klyva och 
kapa det råa virket till ämnen för att sedan torka dem. Vid konventionell framställning torkas 
virket innan det klyvs och kapas till ämnen. 

Den största skillnaden mellan de två metoderna är sprickbildningen hos ämnena. Flat- och 
kantsidesprickor förekommer i båda fallen, men är ett större problem vid den konventionella 
ämnesframställningen. 

Ändsprickor förekommer nästan uteslutande hos de ämnen som framställts enligt våtförfarandet. 
Sprickorna initieras kort tid efter kapningen. Skall dessa sprickor kunna förhindras måste det 
ske på ett tidigt stadium, dvs redan vid kapningen. 

Vid ämnesframställning utgående från sorteringskrav som är avpassade för fönsterämnen och 
utgående från o/s virkeskvalitet har ett utbyte på 85 % nåtts vid konventionell framställning 
jämfört med 92 % vid framställning av ämnen enligt våtförfarandet. 

Leveransen av fönsterämnena har följts upp hos kunden. Fönsterfabriken har inte kunnat 
konstatera några skillnader vad gäller funktionsduglighet mellan försöksämnena som framställts 
enligt de två tillverkningsförfarandena. 

2. SYFTE OCH BAKGRUND 

Syftet med detta arbete har varit att jämföra konventionell ämnesframställning med ämnesfram
ställning genom våtförfarande, med avseende på utbyte, sprickbildning, deformationer och 
fuktkvot. 

Arbetet har berört tillverkning av ämnen som är avsedda för fönstertillverkning. 

Traditionellt sönderdelas timmer beroende på stockdiameter till standarddimensioner. Därefter 
torkas och justeras virket. Vid ämnesframställning utgår man normalt från detta färdigtorkade 
virke. Nackdelen med detta förfarande ar dels att torkskador såsom sprickor och formföränd
ringar negativt påverkar materialutnyttjandet, dels att virket vanligtvis har justerats utan hänsyn 
tagen till slutiig användning. 

Av kostnadsskäl vill många ämnesanvändare avveckla sin egen virkesberedning, vilket ger ökad 
efterfrågan på komponenter och ämnen hos sågverken. 

En framställningsfilosofi vari ingår en ökning av förädlingsgraden hos sågverken och ökad 
integration mellan sågverk och fönsterfabrik söks. Ett helintegrerat produktionssystem från 
råvara till slutprodukt och med optimalt råvaruutnyttjande är slutmålet. 



3. BESKRIVNING AV FRAMSTÄLLNINGSMETODERNA 

Nedan beskrivs de båda framställmngsmctodema. Som utgångsmaterial har använts furuplank, 
63x150 mm (nominellt mått), 2 ex log. 

3.1 Konventionell framställning av ämnen 

Furuplanken ströas och torkas i rådimensionen (63x150 mm torkat mått) i ful l planklängd. 
Därefter klyvs och kapas plankorna ti l l färdiga ämnen. 

3.2 Framställning av ämnen enligt våtförfarandet 

Virket råklyvs till dimensionen 63x75 mm (nominellt mått) och kapas till färdiga ämnen. 
Därefter sttöas och torkas ämnena. 

Konventionell Våtffir2»randa 

Klyvning 

Kapnmg 

Klyvning 

Kapning Torkning 

Figur 1. Konventionell framställning och våtförfarande schematiskt uppställda. 

4. FÖRSÖKSMETOD 

Som undersökningsmaterial har vi haft tillgång till virke ämnat för leverans av ca 10 m^ 
furuämnen med dimensionen 63x75 mm i längderna 1120, 920 och 520 mm, beställda av en 
fönsterfabrik. 

Utgående från ovanstående material gjordes en jämförande undersökning mellan konventionell 
framställning av ämnen och framställning av ämnen enligt våtförfarandet. 



4.1 Sorteringsregler för ämnen 

I avsaknad av beställarens skriftligt specificerade krav utarbetades egna kvalitetsbeskrivningar 
i samråd med sågverksledningen och försökshandledare. Utgångspunkt var den slutliga 
fönsterprofilen, se bilaga 1. 

4.2 Materialurval 

Efter sönderdelning av furuplank, 63x150 mm, framsorterades 100 par plankor (dvs par ur 
samma stock) som enligt "Gröna Boken" A^ap.8/ ansågs uppfylla o/s-kriteriet. Sorteringen 
utfördes av en van sorterare i samband med råsortering av centrumvirke. Paren skildes sedan 
åt. Ena hälften var ämnad att användas för konventionell framställning av ämnen och den andra 
hälften for framställning av ämnen enligt våtförfarandet. Materialet färgmarkerades, en färg 
för respektive grupp. 

4.3 Konventionell framställning av ämnen 

4.3.1 Torkning 

Det våta virket skickades direkt efter märkning och ströläggning till torkning i sågverkets 
ordinarie virkestork. Materialet torkades tillsammans med annat virke vid sågverket och i 
enlighet med nedanstående torkschema. 

t - t v 
38 
25 
28 
15 
18 
5 
8 1 1 1 1 

8 48 % 144 192 h 

Figur 2. Torkschema för 63x150 mm virke. Psykrometerskillnad (t-tv), torktid (h). 



4.3.2 Klyvning 

Virket klövs efter torkning i bandsåg till 63x75 mm. Vid klyvningen av virket noterades stora 
inre spänningar i en del plankor. I figur 3 visas en planka som nöp till om sågbladet och fick 
bandsågen att stanna. 

Foio: Fredrik Stork 

Figur 3. Torkspänningar och deras inverkan vid torrklyvning. 

4.3.3 Kapning 

Kapningen skedde enligt upprättade sorteringsregler, se bilaga 1, till längderna 1120, 920 och 
520 mm efter individuell längdoptimering av plankorna. Avkapen mättes och orsaken till dessa 
noterades. Samtidigt mättes också deformationen i enlighet med "Gröna Bokens" anvisningar. 
Ur materialet plockades slumpmässigt 20 ämnen av varje dimension ut för vidare analys. 
Ämnena färgmarkerades i båda ändarna och paketerades. 

4.4 Framställning av ämnen enligt våtförfarandet 

4.4.1 Klyvning 

De 100 plankorna skickades omedelbart efter sönderdelning och märkning till råklyvning. På 
grund av felstyming vid råsorteringen klövs endast 86 plankor. 
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4.4.2 Kapning 

Kapning skedde på samma sätt som för de plankor som var avsedda för konventionell ämnes
framställning, det vil l säga enligt upprättade sorteringsregler, se bilaga 1, till längderna 1120, 
920 och 520 mm efter individuell längdoptimering av plankorna. Avkapen mättes och orsaken 
till dessa noterades. 

4.4.3 Torkning 

Ämnena paketerades för vidare transpon till Träteks experimenttork i Nyby, där det var lättare 
att torka ett litet, ofullständigt virkespaket. På så vis undanröjdes även de problem som kan 
uppstå i normal stora torkar när paket består av korta ämnen. 

Träteks experimenttork håller precis som sågverkets tork (som användes för torkningen av 
plank) en mycket hög standard, varför de ur torkningssynpunkt anses hålla likvärdig standard. 

Före torkningen togs 20 ämnen ur varje dimension ut och numrerades. Ämnena fotograferades, 
större sprickor markerades och vikt samt mått noterades. 

Foto: Stefan Eriksson 
Figur 4. Ämnena strölagda tätt i både längs- och sidled före torkningen. 
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Hälften av materialet strölades tätt i såväl längs- som sidled. Den andra hälften strölades glest 
i nämnda riktningar. Vid inflyttningen av paketet i torken kom det tätlagda materialet att till 
en del glida isär i längsled. Av de 20 ämnen som valts ut lades 10 i den glest ströade delen 
och 10 i den tätt su-öade delen. 

Foto: Fredrik Slork 
Figur 5. Virkespaket under inlastning i experimenttork. 
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Torkningen utfördes enligt ett efter ändamål och paketstorlek anpassat torkprogram, se 
nedanstående torkschema. 

t - t v 

T r e 48 % 144 192 h 

Figur 6. Torkschema för 63x75 mm. Psykrometerskillnad (t-tv), torktid (h). 

Efter torkningen registrerades sprickbildning och deformation på hela materialet. Dessutom 
mättes fuktkvot på de numrerade ämnena. 

Ämnena färgmarkerades i båda ändarna och paketerades för åtenransport till sågverket och 
vidareleverans till kund. Färgmarkeringen utfördes i syfte att kunna identifiera ämnena hos 
kunden. Detta för att få kundens uppfattning om huruvida framställningssättet påverkar utfallet 
vid fönstertillverkningen. 

RESULTAT 

1 detta kapitel redovisas resultatet av de båda framställningsmetoderna. Vid den konventionella 
framställningen av ämnena användes 174 furuplankor med dimensionen 63x75 mm. Vid 
framställningen av ämnena enligt våtförfarandet användes 172 furuplankor med dimensionen 
63x75 mm. 
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5.1 Utbyte 

Nedan redovisas i tabellform utbytet av ämnen som tillverkats på konventionellt sätt. 

Tabell 1. Utbyte av konventionellt framställda ämnen fördelade på tre längder. 

Längd Löpmeter 
(mm) (m) 

1120 446 

920 192 

520 91 

Totalt utbyte 729 
Totalt avkap 125 

Utbytet är således 85 % för de konventionellt framställda ämnena. 

Utbytet av ämnen tillverkade enligt våtförfarandet framgår av tabell 2. 

Tabell 2. Utbyte av ämnen framställda enligt våtförfarandet fördelade på tre längder. 

Längd Löpmeter 
(mm) (m) 

1120 524 

920 169 

520 82 

Totalt utbyte 775 
Totalt avkap 68 

Utbytet uppgår således till 92 % för de ämnen som framställts enligt våtförfarandet. 
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5.2 Avkap 

Orsaken till avkap registrerades och delades in i grupper beroende på orsak. Dessa orsaker var 
följande: 

- Ände kortare än 5 cm; Normal justering av i övrigt frisk virkesände. 

- Ände längre än 5 cm: Virkesöverskott trots optimering. 

- Kvist: Kvistparti antingen i anslutning till ände eller mellanbit (två snitt). Kvist i kombina
tion med spricka har noterats som spricka. 

- Vankant: Ände med vankant. Vankant i kombination med spricka har noterats som spricka. 

- Spricka: Spricka på flat- och/eller kantsida. Ände eller mellanbit. Se även Kvist och Vankant. 

- Optimering: Optimeringsförluster mellan bitarna. 

- Annat: Barkskador, snedfibrighet, felkap mm. 

Orsakerna till de avkap som gjorts på de ämnen som framställts enligt den konventionella 
metoden kan utläsas i tabell 3. 

Tabell 3. Avkap och orsaker - konventionellt framställda ämnen. 

Orsak t i l l avkap Total längd (m) Andel av avkap {%) Andel totalt (%) 

Ände m 5 cm 4 3 0,5 

Ände s 5 cm 18 15 2,1 

Kvist 16 12 1,9 

Vankant 13 10 1,5 

Spricka 63 50 7,4 

Optimering 5 4 0,6 

Annat 8 6 0,9 

Totalt avkap 125 100 15,0 

Orsakerna till de avkap som gjorts på de ämnen som framställts enligt våtförfarandet framgår 
av tabell 4. 
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Tabell 4. Avkap och orsaker - ämnen framställda enligt våtförfarandet. 

Orsak ti l l avkap 

Ände m 5 cm 

Ände s 5 cm 

Kvist 

Vankant 

Spricka 

Optimering 

Annat 

Totalt avkap 

Total längd (m) 

4,4 

17,4 

23,4 

6,5 

12,6 

1,4 

2,3 

68,0 

Andel av avkap (%) 

26 

34 

10 

19 

100 

Andel totalt (%) 

0,5 

2,0 

2,7 

0,8 

1,5 

0,2 

0,3 

8,0 

Det framgår tydligt att utbytet för de konventionellt framställda ämnena markant påverkats av 
sprickförekomsten. I övrigt kan noteras att avkapens orsaker och storieksordningar är relativt 
lika för de två framställningsmetoderna. 

Andel avkap, % 

15 

10 

5 -

O 

2.1 
0.5 

1.9 1.5 
06 

Ände < 5 cm Kvist Vankant Spricka Annat 
Ände > 5 cm Optimering 

Totalt 

Figur 7. Orsaker till avkap - konventionellt framställda ämnena. 



14 

Andel avkap, % 

Ände < 5 cm Kvist Vankant Spricka Annat 
Ände > 5 cm Optimering 

Totalt 

Figur 8. Orsaker till avkap - ämnena framställda enligt våtförfarandet. 

5.3 Sprickor på flat- och kantsidor 

På det virke som var avsett för konventionell ämnesframställning observerades efter torkning 
kraftiga sprickbildningar på framförallt flatsidoma. Då hade plankor som hade synliga sprickor 
före torkning sorterats bort. 

På det virke som var ämnat för framställning av ämnen enligt våtförfarandet noterades sprickor 
på några plankor. Dessa plankor sorterades bort före kapningen. Efter genomförd torkning 
kunde inga nya sprickor noteras. 

5.4 Ändsprickor 

Sammanlagt studerades 120 ämnen från de båda försökspartiema med avseende på ändsprickor. 
Ämnena fotograferades, mättes och sniitades, se figur 9. 
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Andyta Första snittet 
2,5 mm 

Andra snittet 
5,5 mm 

Figur 9. Snittbild för kanläggning av ändsprickornas djup. 

Ämnena snittades två gånger, första snittet vid 25 mm och det andra vid 55 mm in från 
ändytan. Tilläggas kan att vid torkningen tillämpades basning vilket haft till följd att många 
sprickor stängts vid ändytan. 

5.4.1 Ändsprickor på konventionellt framställda ämnen 

Av naturliga skäl förekom ändsprickor i mycket liten omfattning hos de konventioneUt 
framställda ämnena. De ytterst få sprickorna som vi fann hos ämnena kunde hänföras till 
händelser före torkningen. Ställs krav på absolut sprickfria ändträyior kan detta åstadkommas 
vid kapning, vilket dock påverkar det totala utbytet negativt. 

5.4.2 Ändsprickor på ämnen framställda enligt våtförfarandet 

En stark tendens till ändsprickor kunde noteras på de ämnen som framställts enligt våtför
farandet. Framförallt förekom radiella sprickor, men även ringsprickor noterades. 
Sprickbildningen kunde redan skönjas några timmar efter kapningen till ämnen, som då 
förvarades i rumstemperatur. 

Av sex markerade ringsprickor med 10-20 mm båglängd, var endast en synlig vid ändytan efter 
torkningen. Den nämnda sprickan hade ökat i längd, men var inte synlig vid första snittet 25 
mm in från ändytan. 

Ett stort antal sprickor från 7 till 44 mm längd noterades före torkningen och deras utveckling 
studerades vidare. Av dessa var 38% inte synliga vid ytan efter torkningen till följd av bas-
ningen. 
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75 % av sprickorna initierades före torkningen. Dessa blev även de djupaste. Under torkningen 
tillkom 25 % ändsprickor. 

En viss begränsning i sprickutvecklingen kunde noteras hos de ämnen som legat ände mot ände 
under torkningen. 

Basningen har, vad gäller ändsprickor, således endast haft ytlig effekt. 

Då ämnena snittades vid 25 mm respektive 55 mm kunde sprickomas utbredning i djupled, 
dvs i virkets fiberriktning, registreras. Resultatet visas i figurerna 10 och 11. 

Andel sprickor % 

90 

Sprickdjup 
d > 55 mm 
Sprickdjup 
25<d >55mm 
Sprickdjup 
d < 25 mm 

Synliga sprickor Osynliga sprickor 

Figur 10. Synliga respektive osynliga sprickor registrerade efter torkning. 
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Andel sprickor % 

Gamla sprickor Nya sprickor 

Figur 11. Sprickor uppkomna före respektive under torkning. 

Sprickdjup 
d > 55 m m 

Sprickdjup 
25<d >55mm 

Sprickdjup 
d < 25 m m 
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5.5 Deformation 

De deformationer som kunde konstateras ansågs vara helt godtagbara, varför resultatet av 
nedanstående mätningar inte gav anledning till vidare slutsatser. 

Tabell 5. Deformationer på konventionellt framställda ämnen. 

Ämneslängd 
(mm) 

Flatböj, medelvärde 
(mm/m) 

Kantkrok, medelvärde 
(mm/m) 

Skevhet, medelvärde 
(mm/m) 

1120 0,9 0,5 0,4 

920 0,6 0,3 0,8 

Tabell 6. Deformationer på ämnen framställda enligt våtförfarandet. 

Ämneslängd 
(mm) 

Flatböj, medelvärde 
(mm/m) 

Kantkrok, medelvärde 
(mm/m) 

Skevhet, medelvärde 
(mm/m) 

1120 0,7 0,4 1,8 

920 0,8 0,5 1,8 
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5.6 Fuktkvot 

I enlighet med uppsatta krav skulle fuktkvoten efter torkning hålla sig inom intervallet 10-12 
%. Fuktkvoten mättes med en elektrisk fuktkvotmätare. Resultatet redovisas i tabellerna 7, 8 
och 9. Anmärkningsvärt är den jämna torkningen och den lilla spridningen. 

Tabell 7. Registrerad fuktkvot på konventionellt framställda ämnen. 

Ämneslängd Medelfuktkvot Fuktkvotsspridning 
(mm) (%) (%) 

1120 10,2 1,2 

920 10,7 1,3 

520 9,6 1,5 

Medelvärde 10,2 1,4 

Tabell 8. Registrerad fuktkvot på ämnen framställda enligt våtförfarade. Glest ströade ämnen. 

Ämneslängd Medelfuktkvot Fuktkvotsspridning 
(mm) (%) (%) 

1120 10,2 1,0 

920 11,5 1,4 

520 9,8 1,2 

Medelvärde 10,5 1,4 
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Tabell 9. Registrerad fuktkvot på ämnen framställda enligt våtförfarandet. Tätt ströade ämnen. 

Ämneslängd Medelfuktkvot Fuktkvotsspridning 
(mm) (%) (%) 

1120 11,2 1,4 

920 10,8 1,4 

520 10,5 1,5 

Medelvärde 10,8 M 

6. SLUTSATSER 

Försöket visar att råvaruutnyttjandet kan ökas vid framställning av ämnen enligt våtförfarandet 
jämfört med konventionell framställning. Detta sker dock inte helt utan problem. Det visar sig 
att det snabbt efter kapning uppstår ändsprickor. Detta kan naturligtvis åter sänka utbytet. Större 
delen av ändsprickoma uppkommer således före torkningen och redan en mycket kort tid efter 
kapningen. 

Tänkbara lösningar på problemet kan vara olika former av ändtätning eller vattenbesprutning. 
Ströläggning ände mot ände av ämnena visar en viss minskning av sprickutvecklingen under 
torkprocessen. Problemet borde kunna lösas. 

Basning visar sig till största delen ge en ytlig effekt. Sprickorna försvinner visserligen från 
ändytan, men minskar för den skull inte på djupet. 

Flat- och kantsidesprickor förekommer i mycket begränsad omfattning på de ämnen som fram
ställts enligt våtförfarandet jämfört med det virke som torkas för ämnesframställning på 
konventionellt sätt. Den största utbytesvinsten uppkommer därför vid våtförfarandet. 

Ingen markant skillnad vad gäller deformation kan detekteras. Skevheten är visserligen något 
större, men inte funktionspåverkande, på de ämnen som tillverkats enhgt våtförfarandet. 

7. DISKUSSION 

Som framkommit i studien får man problem med ändsprickor hos de ämnen som framställts 
enligt våtförfarandet. Sprickorna initieras redan kort tid efter kapning. Det är alltså viktigt att 
hålla nere tiden mellan kapning och torkning, något som i praktiken är svårt att göra. Andra 
lösningar måste därför prövas. 

Olika former av ändtätning kan provas. Ändtätningen kan ske i direkt anslutning till kapningen 
eller i samband med ströläggningen. Vid kapning till bestämda längder kan paket med enhetliga 
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längder bildas, vilka lätt skulle kunna ändtätas genom till exempel rollning eller spruming. Som 
visats har sprickbildningen även minskat då ämnena lagts ände mot ände, vilket kan vara ett 
annat sätt att lösa problemet. 

En annan lösning kunde vara att sprinkla virkespaketen och därigenom hålla ämnena fuktiga 
tills dess paketen ska torkas. Detta förefaller vara en enkel och effektiv metod värd att 
undersöka närmare. Vid torkningen behöver dessutom kanske bara fria paketändar tätas om 
ämnena redan är packade ände mot ände. 

On-line produktion av ämnen enligt våtförfarandet lämpar sig väl för hög grad av automatise-
ring. Tänkbart är en i princip helt datorstyrd process, där data för önskade ämnen matas in med 
avseende på till exempel dimension, längd, sorteringskrav, toleranser. Ett stort antal äm
nesspecifikationer kan programmeras samtidigt. Man anger antingen procentuell fördelning 
mellan ämnena vid stora serier för maximalt utbyte eller exakt antal vid kortare serier. Timmer 
av skiftande diameter och kvalitet matas in och sönderdelas efter optimering utgående från 
programmerat behov. Med hjälp av videoteknik synas varje råämne och utbytet optimeras med 
hänsyn tagen till sorteringskrav och kund. Kapningen sker därefter helt automatiskt med 
utgångspunkt från denna optimering. Ämnena ströläggs eller, varför inte, torkas utan strölägg-
ning on-line. Vid ströläggningen hålls paketen relativt små (150-200 ämnen/paket) för att de, 
när paketet är komplett, ska kunna ändförseglas utan att allt för lång tid har förflutit sedan kap
ningen. Ändförseglingen sker naturligtvis automatiskt. 
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B i l a g a 1 

S o r t e r i n g s r e g l e r för ämnen 

Yta A 
6 3 mm 

Yta B 

Yta C 
7 5 mm 
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Yta A 

Gränser för tillåtna egenskaper: Yta A Yta B Yta C 

Maximal d i a m e t e r f r i s k k v i s t (mm) 25 35 35 
Maximal d i a m e t e r f a s t t o r r k v i s t (mm) 15 25 
Maximal d i a m e t e r övrig k v i s t (mm) 
Max i m a l t a n t a l k v i s t a r p e r meter 3 4 

därav f a s t t o r r k v i s t 1 2 
S p r i c k o r m a x imalt d j u p (mm) ( e j r i n g . ) 0 20 
S p r i c k o r maximal längd p r o c e n t av längd 50% 
Vankant (mm) (OBS en d a s t e n s i d i g l ) 15/15 15/15 
Ströblånad n e j n e j n e j 
Stockblånad n e j n e j n e j 
Kådlåpor n e j n e j ne i 
Maximal flatböjning (mm/m) 1.5 
Maximal k a n t k r o k (mm/m) 1.5 1.5 
Måttolerans +/- (mm) + + + 

Måttolerans längd -̂ /- (mm) + ( längd) 

Övrigt: 
T j u r v e d , v r e s v e d , v a t t v e d , kådved, t o p p b r o t t , l y r o r , b a r k f l a g , 

röta, i n s e k t s e l l e r mekaniska skador är e j tillåtna. 
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