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Farord 

Vid institutionen fOr Produktionssystem, avdelning TnHeknologi (KTH-Tra) har vi ansvar for 
studieinriktningen Trateknologi inom fakulteten MMT. Darutover bedrivs har FoU-verksamhet 
som ar starkt sammanlankad med utbildningen. 

Hela verksamheten, saval utbildning som forskning, har som utgAngspunkt att vi vill oka 
forstAelsen for sambanden mellan tramaterialet, marknaden och de industriella processema. 
Under senare ar har vi intensivt sokt och senare utvecklat profilen for en sammanhallen 
verksamhet som ligger inom denna grundsyn och som samtidigt lampar sig for en god 
integration mellan utbildning och forskning. Ledordet for var inriktning ar Viirdeaktivering. Vi 
vill aktivera varden som finns hos tra, men som i dagens industriella system inte tas till vara. 

lnom programmet "Vardeaktivering" testar vi saIedes forutsattningama for och mojlighetema 
att utveckla och tillverka traprodukter med battre formstabilitet, hogre hardhet och attraktivare 
utseende an dagens traprodukter. MAnga av projekten ar vetenskapliga fordjupningar, som 
skall ge underlag fOr tillampningar. Mekanosorptionens effekter ar ett av des sa projekt. Det 
finansieras via ett stipendium fran Stiftelsen Nils & Dorthi Troedssons Forskningsfond 

Vart FoU-program kan bedrivas till stor del tack vare ekonomiskt stOd fran sagverksindustrin 
via Trateks ramprogram och fran NUTEK samt SJFR. Andra delar av programmet finansieras 
av medel fran fOljande organ med koppling till Sveriges nordligaste Ian: Arjeploggruppen, 3
lansdelegationen, Lansstyrelsen i BD-Ian, utvecklingsfonden i BD-lan samt Norrbottens 
Forskningsrild. 

Jag vill rikta ett tack till alla vara finansiarer. Jag ar overtygad om att alla skall bli forvissade om 
att man har satsat pa ett FoU-program som dels okar vart baskunnande, dels ger utvecklade 
tillampningar for industriellt utnyttjande. 

Stockholm i oktober 1995 

Martin Wiklund 

KTH-Tra 
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Influence of Annual Ring Orientation on Crack Formation and Deformation in Water 
Soaked Pine (Pinus silvestris L) and Spruce (Picea abies Karst) Timber. 


by 


Dick Sandberg 


Abstract 

This work describes deformation and crack formation in sawn timber of pine and spruce after 
the first drying and subsequent cycles of resoaking in water and drying. The influence of an
nual ring orientation and occurence of juvenile wood has been determined. In addition, influ
ence of density, type of wood, deviation of annual ring orientation, occurence of compression 
wood, annual ring orientation on the surface, the surface in relation to the location of the pith 
and whether the surface is wet or not when immersed in water were examined. 

When timber is exposed to repeated cycles of wetting and drying, the deformation, viz spring, 
bow, twist and cup, increases and is greater at the first cycle. The influence of annual ring ori 
entation on spring, bow and twist depends on sort of deformation and type of wood. Generally, 
results showed that timber with vertical and half vertical annual rings have less deformation 
(mean values) than plain sawn timber and timber that contains pith. Cup is mainly caused by 
the transverse anisotropy and strongly influenced by the radius of the annual ring. There for, 
timber with vertical annual rings regrets cup. 

Spring, twist and, specially, bow are strongly influenced by compression wood. Large amount 
of compression wood in sawn timber increases the deformation. 

The distance between sawn timber in the log and the pith with surrounding juvenile wood is of 
big significance for cracking. Results show, that timber containing pith tends to crack when 
dried conventionally. The amount of boards with cracks where 3-4 times greater in timber sawn 
near the pith (the distance between the board and the pith is less than 30 mm) but without pith, 
compared to timber sawn away from pith. 

During moisture cycling the amount of boards with cracks increased irrespective of location in 
the cross section of the stem and was greater for pine than spruce. 

Timber, sawn near the pith or distinctly containing pith have a higher relative crack length 
compared to timber sawn away from pith. In timber, exposed to repeated cycles of wetting and 
drying, crack length increases irrespective of location in the stem with respect to the pith. 
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Sammanfattning 

I detta arbete har deformationer och sprickbildning hos sagat virke undersokts dels efter tork
ningen, dels efter det att virket utsatts for en till tre cykler av uppfuktning och uttorkning. Det 
undersokta materialet har bestatt av furu och gran. 

Betydelsen av arsringsorienteringen tvarsnittet och forekomsten av juvenil ved i virket fOr 
deformationer och sprickor, har undersokts. Darutover har aven inverkan av fOljande faktorer 
undersokts: densitet, traslag, arsringssnedhet, forekomst av tjurved, arsringsorientering i 
virkesytan, virkesytans lage i forhallande till margen, ytans uppfuktningsforhAllanden. 

Deformationer och sprickor hos virke paverkas av att virket utsatts fOr upprepade cykler av 
uppfuktning och uttorkning. Deformationema, det viIl saga kantkrok, flatbOj, skevhet och kup
ning, okar for varje fuktcykel och okningen ar storst vid den forsta cykeln for att sedan plana ut. 

Arsringsorienteringens betydelse for samtliga deformationsslag utom kupning ar inte entydig 
utan varierar beroende pa slag av deformation och mellan de olika traslagen. Generellt kan man 
saga att virke med halvt staende och staende arsringar har lagre medelvarden for 
deformationema an virke med liggande arsringar och virke med margo Kupningen paverkas 
starkt av arsringskrokningen i virkets tvarsnitt. Detta leder till att virke med staende Arsringar 
saknar kupning. 

Av de ovriga parametrar som undersokts ar det forekomsten av tjurved som har den storsta in
verkan pa deformationema. Virke med stor andel tjurved uppvisar stora deformationer och re
sultaten i undersbkningen tyder pa att flatbOj paverkas i hogre grad av tjurved an kantkrok och 
skevhet. 

For uppkomst av sprickor i virke ar margens och den juvenila vedens lage i forhAllande till det 
utsagade virket av stor betydelse. Denna undersokning visar att virke, furu eller gran, som in
nehAller marg inte kan torkas med konventionella metoder utan att fa sprickor. For virke 80m 
sagas ut nara margen, men dar margen inte ar innesluten i tvarsnittet, ar andelen bitar med 
sprickor 3-4 ganger hogre an fOr virke utsagat IAngt fran margen. Vid fuktcykling okar andelen 
bitar med sprickor oberoende av virkets lage i stocktvarsnittet. Okningen ar storre for furu an 
fOr gran. Virke utsagat nara margen har dessutom betydligt storre relativ spricklangd jamfort 
med virke utsagat IAngt fran margen. Vid fuktcykling okar spricklangden oberoende av laget i 
forhAllande till margen. 
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lInledning 

Deformationer av olika slag hos det sagade virket kan vara en foljd av primara spanningar i 
stocken, sa kallade vaxtspanningar, eller uppsta under tillverkningen, framst da vid torkningen. 
Om dragspanningama eller de torkspanningar som uppstar i virket som en foljd av krymp
ningen bIir stOrre an tramaterialets Mllfasthet uppstar sprickor i virket. Sprickor och stora de
formationer kan medfora att virket for vissa anvandningsomraden bIir praktiskt taget oan
vandbart. For att forsoka undvika detta problem har man under manga ar arbetat med att for
battra och ta fram nya torkningsmetoder, med vilka man undviker att bygga upp stora span
ningskoncentrationer i virket. Resultatet har blivit att man idag fran manga sagverk kan leve
rera virke som ar tamligen fritt fran sprickor och dessutom konditionerat sa att det ar forMI
landevis spanningsfritt. 

Vid den fortsatta hanteringen av virket efter det har lamnat sagverket kommer det i de fiesta 
fall att utsattas for ett mycket varierande klimat, vilket leder till att fuktkvoten andras. Redan i 
slutet pa 1950-talet upptackte Armstrong och Kingston (1960) att om sma belastade provbitar av 
tra utsattes for varierande fuktighet okade deformationen dramatiskt jamfort med om klimatet 
var konstant. Pa samma satt accelererades aterhamtningen efter avlastning av cykliskt varie
rande fuktkvot. Fenomenet brukar benamnas mekanosorption. Pa det mer vardagIiga planet 
kan man kanna igen beteendet om man gar till en byggarbetsplats och ser pa en virkeshog som 
utan att varit tackt har legat ute i regn och rusk. Virket ar ofta skevt och krokigt, fastan det tro
ligtvis var rakt da det lamnade sagverket. 

Den nu genomforda undersokningen belyser hur klimatvariationer paverkar deformationer och 
sprickbildning hos virke. 

2 Syfte 

Foreliggande undersokning har syftat till att undersoka om deformationer och forekomst av 
sprickor i virke paverkas av varierande fuktkvot. Av speciellt intresse har varit att undersoka 
inverkan av arsringsorienteringen samt inverkan av margens och den omkringliggande juve
nila vedens lage i forMllande till det utsagade virkesstycket. 

3 Forsoksupplaggning och materialbeskrivning 

For att fa varierande fuktkvot i ett material, till exempel tra, kan mer eller mindre sofistikerade 
metoder anvandas beroende pa viIken kannedom man onskar om fukttillstandet i materialet. 
Ett satt att paverka fuktinneMllet i tra ar att styra omgivningens relativa fuktighet och lata ma
terialet bli i jamvikt med omgivningen. Genom vagning eller med hjalp av sorptionskurvan kan 
fuktkvoten sedan bestammas. Metoden ar ofta tidskravande, speciellt om volymen material ar 
stor, men ger daremot en jamn fuktfordelning i virket, vilket manga ganger ar onskvart. 

Det enda krav som stallts pa fukttillstandet i materialet vid den nu genomforda undersok
ningen ar att fuktkvoten skall variera mellan en hog och en lag niva. Nivaema behover inte 
vara fixerade utan kan variera inom materialet. For att uppfylla detta enkla och oprecisa krav 
kan en mycket enkel uppfuktningsmetod anvandas, direkt uppfuktning i vatten. Den metod 
som anvants kan liknas med det forMllande som rader da virke som ar fritt upplagt exempelvis 
pa en byggplats utsatts for regn eller sno och senare ater torkar. 

3.1 Fuktcykling 

Virket utsattes for totalt tre cykler av uppfuktning och uttorkning. Uppfuktningsfasen genom
fordes sa att virket under 30 minuter fIot i ett trag med vatten. Hur stor del av virkesstycket 
som var under vattnet bestamdes av virkets egentyngd. Darefter placerades bitarna pa en stall
ning med den blot1agda fIatsidan uppat och efter ytterligare 15 minuter vagdes bitama. Det 
mesta av det fria vattnet pa virkesytan hade da avdunstat eller trangt in i traet. Virket torkades 
sedan fritt upplagt pa stallningen i rumsklimat under 20 dygn. Figur 1 visar det trag som har 
anvants vid uppfuktningen samt den stallning i vilken bitama torkades. Medeltemperaturen i 
rummet under forsokstiden var 21±1DC och den relativa fuktigheten 39±5 %. Virket var kondi
tionerat vid detta klimat innan forsoket pabbrjades. 
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Figur 1 Tnigfor bIOtliiggning av virket samt den stiillning i vilken virket torkades. 

3.2 Provmaterial 
Sammanlagt 13 stockar av furu och gran (6 stycken furu och 7 stycken gran) fran ovre Norrland 
har genomsagats och stjamsagats (Nordfors, Sandberg 1993) sa att virkesstycken med olika 
arsringsorientering samt olika lagen i forhAllande till margen har erhAllits. For att undvika att 
en viss arsringsorientering endast sAgas ur en eller ett fAtal stockar har nAgra av stockama sOn
derdelats sA att halva stocken stjamsagats och den andra halvan genomsAgats. Pa detta satt kan 
provmaterialets omfattning minskas nAgot jamfort med om varje enskild arsringsorientering 
skulle ha sagats fram i en och samma stock. Dock bor det pApekas att materialegenskapema kan 
variera mycket kraftigt inom samma stock. Detta forekommer spedellt tydligt om stocken inne
haIler tjurved, som ofta endast forekommer i vissa delar av stocken, sett i bade langsled och i 
tvarsnittet. Bitarna har indelats i tre grupper beroende pA margens lage i biten: margen inneslu
ten i virkets tvarsnitt, minsta avstAndet mellan margen och det utsagade virket ar mindre an 30 
millimeter, minsta avstandet mellan margen och virket ar stOrre an 30 millimeter. Motsvarande 
indelning har genomforts med avseende pA Arsringsriktningen i tvarsnitteti "obruten Arsring", 
det vill saga margen at innesluten i virkets tvarsnitt,liggande Arsringar, halvt stAende arsringar, 
stAende Arsringar. Vid den kommande analysen kommer kombinationer av dessa indelningar 
att anvandas. Med stAende Arsringar menas har att vinkeln mellan en tangent till Arsringen vid 
halva tjockleken och virkets flats ida ar meUan 60 och 90 grader, (Sandberg 1995). Motsvarande 
vinkel for liggande Arsringar ar mellan 0 och 30 grader. Virke med Arsringsvinkel mellan 30 och 
60 grader benamns virke med halvt stAende Arsringar. I figur 2 visas exempel pA olika Arsrings
lagen i virke samt virkets lage i forhAUande till margen. Efter sAgningen torkades virket i kam
martork med de torkprogram som normalt anvands vid sAgverket for att torka ned denna vir
kesdimension. Samtliga bitar hade efter sonderdelningen den nominella dimensionen 50 x 100 
millimeter. 

3.3 Bestlimning av densitet och fuktkoot 
For densitet- och fuktkvotbestamning kapades efter det att fOrsoket avslutats drka 2 centimeter 
IAnga prover i virkets mitt samt i vardera anden. Kvistar undveks vid provtagningen, men tjur
ved och kAdved kunde forekomma. I rotandan hos furu var kAdved frekvent fOrekommande. 
Proven slipades och torkades till absolut torrt tillstand innan densiteten bestamdes. Som mAtt 
pa fuktkvot har forhAllandet mellan mangden vatten i traet och traets torrvikt anvants. 
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Figur 2 Exempel pa olika arsringsorienteringar i virkets tvarsnitt samt olika lagen i forMllande till margen. 
a. Margen innesluten i virkestvarsnittet, "marg mitt i". 
b. Liggande arsringar nara margen. 
c. Liggande arsringar langt fran margen. 
d. Halvt staende arsringar nara margen. 
e. Halvt staende arsringar Iangt frem margen. 

f Staende arsringar niira margen. 

g. Staende arsringar langt fran margen, sa kallat stjarnsagat virke. 

Med nara och langt fran margen menas aft minsta avstandet mellan margen och virket ar mindre 

respektive storre an 30 millimeter. 


3.4 Bestiimning av defonnationer 
Vid varje fuktcykling innan virket uppfuktades bestamdes kantkrok, flatbOj, skevhet och kup
ning for varje enskilt virkesstycke, figur 3. Kupningen bestamdes i fern punkter langs virket, i 
bada andama och i tre punkter fordelade pa lika avstand daremellan. De ovriga deformatio
nema bestamdes for hela virkeslangden och vardena har i efterhand normerats till 3 meters 
matlangd, enligt Moren (1987). Figur 3 visar principiellt hur deformationerna har matts. 

a) b) 

d) 

- - - -=--:-~~ - - --

Figur 3 Bestiimning av a) kantkrok, b) skevhet, c) flatbOj och d) kupning. 

3 




3.5 Besttimning av sprickltingd 

Fore den fOrsta fuktcykeln och efter den sista har den totala spricklangden bestamts for virkes
styckenas sidor. De sprickor som har matts ar de som har varit synliga for blotta ogat. 

3.6 Forekomst av tjurved 

De tvarsnittsprover som anvandes for bestiimning av densitet har aven anvants for att faststalla 
narvaro av tjurved. Tvarsnitten har undersokts okulart och forekomst av tjurved har noterats 
fOr samtliga tvarsnitt. Beroende pa i hur mAnga av de tre tvarsnitten i respektive virkesstycke 
som innehaller tjurved har tre tjurvedsnivaer faststallts. Niva 1 innebar att tjurved aterfunnits i 
ett tvarsnitt, niva 2 implicerar tjurved i tva av tre tvarsnitt och i niva 3 har tjurved Aterfunnits i 
samtliga tvarsnitt. Darutover £inns naturligtvis virke helt utan tjurved. 

3.7 Statistisk utvtirdering av mtitresultat 

Tramaterialets variabilitet medfor att man maste ta statistiska metoder till hjalp vid utvardering 
av undersokningsresultat. Vid denna undersokning har den statistiska analysen haft som mal 
att ge svar pa tva slag av fragestallningar. Den forsta ar att utrona om det finns skillnader i 
gruppmedelvarden far en uppmatt parameter. Det kan till exempel vara skillnad i medelvarden 
far kantkrok mellan virke med staende och liggande arsringar. Den andra frAgestallningen ar 
om nagon virkesgrupp ar mer benagen an avriga grupper att uppvisa en viss egenskap. Ett 
exempel pa sadan analys ar att undersoka om virke som ar utsagat nara margen ar mer benaget 
att spricka an virke utsagat IAngt fran margen. 

Ett vanligt statistiskt problem da man arbetar med tra ar att matdata sallan ar normalfordelad. 
SOderstrom (1990) har bland annat visat att vid utvardering av spricklangder och sprickareor i 
virke ar normalfordelningsantagandet mycket daligt. Resultaten i den nu genomfarda under
sokningen tyder pa att det aven ar mindre lampligt att anta normalfardelning for deformatio
ner. Detta har mediort att vid utvarderingen av gruppmedelvarden har "Nonparametric test" 
anviints, (Montgomery 1991). Denna metod kraver inte att matdata ar normalfordelad. For att 
undersoka de olika virkesgruppemas benagenhet att uppvisa vissa egenskaper har homogeni
tetstest tiWimpats, (Blom 1991). Vid samtliga analyser har har konfidensgraden 0,95 anvants, 
(Blom 1991). 
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4 Resultat ocb diskussion 

4.1 Densitet 

Densiteten har bestamts i virkets rot- och toppanda samt vid halva virkesHingden. Har har 
dessa lagen betecknats rot, mitt respektive topp. Histogrammen i figur 4 visar medeldensiteten 
for samtliga virkesbitar dar ingen hansyn har tagits till om proven har inneMllit tjur- eller 
kAdved. For furu varierar densiteten meIlan 365 och 496 kg/m3 med medelvarde pa 426±30 
kg/m3. Gran har lagre densitet an furn, vilket ar normalt dA bada traslagen kommer fran 
samma omrade. Medeldensiteten for gran ar 351 ±32 kg/m3 och den lagsta respektive hOgsta 
densiteten ar 295 och 415 kg/m3. 

30 
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20 
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 10 
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375 400 425 450 475 500 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 


a) Densitet (kg/m~ b) 

Figur 4 Histogram visande medeldensiteten for a) furu och b) gran. 

I tabell 1 aterges medeldensiteten for de olika lagena i stammen. En uppdeIning har ocksa gjorts 
for att urskilja provema med kAdved, samt prover helt fria fran tjur- och kAdved. NAgot forva
nande ar att det inte ar flAgon skillnad i densitet mellan de olika provgruppema. Man kan dock 
konstatera att hos furn ar densiteten hogst i rotanden och minskar successivt mot toppen, 
medan det hos gran inte finns nagon densitetsskillnad meUan rot- och toppande. Orsaken till 
att det inte ar nAgon densitetsskillnad mellan normalved oeb kAdved hos furu kan vara att kAd
vedsbegreppet har anvants i en for vid mening. Gransdragningen meUan kAdved och normal
ved har i undersokningen utforts okulart oeb da furu generellt sett ar rikt pa extraktivamnen 
kan gransdragningen vara svAr att genomfora. Dartill kan man til1agga att det inte finns nAgon 
matbar definition av vad som ar kildved eller inte. 

Tjurved har i normala fall hogre densitet an normalved (Timell 1986) och att detta inte tycks 
paverka matresultaten kan bero pA tjurvedsandelen i provbitama och att andelen provbitar 
med tjurved ar lAg. Detta medfor att tjurvedens densitet inte i sa hog grad paverkar medel
densiteten for hela provrnaterialet. 

Tabelll Densilet (kg/m 3) for provmaleria!et uppdelat ifter liige i slocken samt forekomst av tjur- och kJdved. 

Furu Gran 

Provgrupp Rot Mitt Topp Medel Rot Mitt Topp Medel 


Samtliga prover 476 412 389 426 350 351 351 


Prover med Wldved 475 410 387 427 


Nonnalvedsprover 478 410 389 426 353 352 350 
 352 
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4.2 Upptagen miingd fukt vid fuktcyklingen 

Medelvardet av den mangd vatten som tagits upp av virket vid varje fuktcykel aterges i tab ell 
2. Dels ges totalt upptagen mangd vatten, dels den relativa vatskeupptagningen som definieras 
som forMllandet mellan vikten av upptagen vattenmangd och virkets vikt fore uppfuktningen. 
For gran saknas varden for den forsta cykeln pa grund av att den vag som anvandes vid mat
ningama havererade. 

Tabe1l2 Av virket upptagen miingd vatten vid de tre fuktcyklerna. 

Fum Gran 

3 3 

MedelvikWkning (gram) 133 152 158 125 147 


Relativ medelviktokning 0,014 0,016 0,016 0,018 0,021 


Efter den sista fuktcykeln bestamdes fuktkvoten for tre provbitar fran varje virkesstycke. 
Provema togs ut i rot- och toppanden samt vid halva virkeslangden. Genom att gora antagan
det att varje virkesstyckes medelfuktkvot da proverna togs ut kan approximeras med medel
vardet av de tre provemas fuktkvot, kan fuktkvoten for hela virkesstycket bestammas vid de 
olika cyklema. I figur 5 visas hur medelfuktkvoten varierar under forsoket. Fuktkvoten har vid 
varje cykel bestamts fore och efter uppfuktningen. Som vi kan se ar okningen av medelfuktkvo
ten vid varje uppfuktningsfas relativt mattlig, endast omkring tva procentenheter. Man skall da 
komma iMg att den lokala fuktkvotsokningen i de delar som kommit i direkt kontakt med vatt
net ar betydligt hogre. 

15 Furu 
14 

Gran 
~ 12 
0

:;:-11 
0 .....10 .....> ..... ......~ 9 -~ 
;::l 8>.l-. 

7 

6 


5 

0 10 20 30 40 50 60 

Tid (dygn) 

Figur 5 Medelfuktkvoten fore och efter uppfuktningfor furu- och granvirket vid de olika cyklerna. 

4.3 Kantkrok 

I tabe1l3 redovisas medelvarden for kantkrok fOr virket indelat i fyra grupper beroende av ars
ringsriktningen i virkets tvarsnitt. Med "marg mitt i" menas att margen aterfinns i virkets tvar
snitt, i hela eller i delar av virkeslangden. Kantkroken redovisas fOr 3 meters matIangd. 

Resultaten visar att kantkroken okar for varje cykel av uppfuktning och uttorkning oberoende 
av arsringsriktningen i virkesstycket. Gran med "marg mitt i" ar ett undantag dar kantkroken 
istallet minskar vid fuktcyklingen. Det bor dock noteras att denna grupp endast bestar av tva 
bitar. Furu med staende arsringar har betydligt mindre kantkroksmedelvarde jamfort med ov
riga arsringsriktningar. Den stora spridningen i matresultaten medfor att det inte med statistik 
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signifikans gar att faststalla denna skillnad. For ovrigt gar det inte att finna nagra skillnader i 
kantkrok mellan de olika arsringsriktningama i virkesstycket. 

Virkesstyckets avstAnd i forhallande till margen och den juvenila veden och dess inverkan pa 
kantkrokens storlek har undersokts, men inte heller daremellan har nagot samband kunnat pa
visas. Daremot ar kantkroken hos gran signifikant stOrre bade fore och efter fuktcyklingen om 
kantsidan ar en miirgsida jamfort med om kantsidan ar riktad i nagon annan riktning. Detta 
kan tyda pa inverkan av den juvenila veden som har stOrre longitudinell fuktrorelse an nor
malved. Virke som ar utsagat niira margen och pa sadant satt att en kantsida ar mer eller min
dre riktad mot margen, till exempel radiellt utsagat virke, kommer att paverkas av juvenilve
dens storre longitudinella krympning vid torkning sa att detta virke far storre kantkrok jamfort 
med om samma virke hade sagats utan juvenil ved. 

Tabe1l3 Medelviirden i millimeter for kantkrok fore uppfuktning (0) samt ejter en till tre cykler av uppfuktning oelz 
uttorkning (1-3), 

Fum Gran 

Arsringsgrupp 0 2 Antal 0 2 Antal 

Marg mitti 7,0 8,8 9,9 10,3 2.7 V 2,5 2.6 2 

Liggande arsringar 9,6 11,3 12,0 12,5 4 7,7 8,6 8,9 9,5 12 

Halvt staende arsringar 5,5 6,5 6,8 7,2 'll 4,6 4,7 5,1 5,2 41 

5taende arsringar 2.8 3,1 3,3 3,3 4,9 5,4 5,6 6,0 15 

4.4 Flatboj 

Tabell4 visar medelvarden for flatboj och dess beroende av arsringsorienteringen i virkets tvar
snitt. Indelningen i grupper har gjorts pa samma satt som vid behandlingen av resultaten for 
kantkrok, (tabell3). 

For samtliga grupper hos bade furu och gran okar medelvardena for flatbOj vid varje fuktcyk
ling. Hos furu fore fuktcykling gar det inte att finna nagra signifikanta skillnader i flatbOj mel
Ian de olika arsringslagena. Efter fOrsta fuktcykeln och efter de darpa foljande cyklema har vir
ket med halvt stAende och staende arsringar signifikant lagre medelvarden for flatbOjen jamfort 
med virke med liggande arsringar och virke dar margen finns kvar. Hos gran gar det inte att 
finna skillnader i flatboj mellan de olika arsringsriktningama, varken fore eller efter fukt
cyklingen. Skillnader mellan furu och gran kan endast pavisas for staende arsringar dar furu 
har signifikant mindre flatbOj. 

Tabell 4 Medelviirden i millimeter for flatbOj fore uppfuktning (0) samt ejter en till tre cykler av uppfuktning oelz 
uttorkning (1-3), 

Fum Gran 

Arsringsgrupp 0 2 Antal 0 2 Antal 

Margmitti 6,2 7,7 8,9 8,6 5,1 6,9 7,0 7,7 

Liggande arsringar 6,8 7,4 7,9 8,8 4 8,6 8,5 9,7 10,3 12 

Halvt staende arsringar 4,8 5,2 5,2 5,3 'll 4,3 4,5 5,0 5,9 42 

5taende arsringar 2.9 3,2 3,3 3,6 7,3 7,8 8,3 7,9 14 
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Vid uppfuktningen av virket har en flatsida blivit helt blotlagd och den motstaende sidan har 
fOrblivit torr. Kantsidoma blev mer eller mindre blOtlagda beroende pa hur djupt ned i vattnet 
biten sjonk pa grund av egentyngden. Samma sidor blotlades vid de olika uppfuktningsfasema. 
Medelvardet av flatbojen visas i figur 6 fOr de bitar som har flatbOj pa den uppfuktade sidan re
spektive pa den sida som inte blotlades. Fore uppfuktningen ar deformationen i stort sett lika 
hos de tva gruppema "uppfuktad" respektive "ej uppfuktad". Detta galler for bade furu och 
gran. Vid fuktcyklingen forlindras flatbojen helt olika fOr de tva traslagen. Hos furu fas en svag 
okning av deformationen, men det finns ingen skillnad beroende pa om flatbOjen upptrlider pA 
en uppfuktad sida eller inte. Hos gran kommer de bitar som har flatbOj pA sidor som inte blir 
uppfuktade att fa minskad flatbOj vid den forsta fuktcyklingen. Vid de tva fOljande cyklema 
okar deformationen nAgot igen, men kommer inte upp till den niva som den hade fOre upp
fuktningen. De bitar som har flatboj pa den sid a som blir uppfuktad far okad deformation vid 
varje cykel. Skillnaden i flatbOj mellan de tva gruppema ar statistiskt signifikant hos gran. 

~~~- Uppfuktad --0- Ej uppfuktad 
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Figur 6 Medelv!irden fOr flatboj pa sidor som blivit uppfuktade respektive inte blivit uppfuktade hos a) 
furu och b) gran. Mitning O!ir utfOrd fore uppfuktning och matning 1, 2, 3!ir utforda efter 1,2 
respektive 3 cykler av uppfuktning och uttorkning. 

Stor snOOfibrighet paverkar troligtvis deformationsbenagenheten hos virke, speciellt vid tork
ningen, men har inte bestlimts i denna undersokning. Som ett altemativt matt pa snOOfibrighet 
rOOovisas har istallet arsringssnedhet. Med Arsringssnedhet menas att arsringsriktningen i tvar
snittet varierar kraftigt mellan virkets andar. Detta fas om sagmonstrets geometriska centrum 
inte foljer margen llings hela stockllingden. Dessa center behover inte sammanfalla utan endast 
vara parallella genom hela stockllingden. Virke har arsringssnedhet om arsringsriktningen i rot
respektive topplinden ar olika i enighet med exemplifieringama i figur 2 a-g. Som exempel kan 
rotlinden ha margen i tvarsnittet, figur 2a, och topplinden ha liggande arsringar nara margen, 
figur 2b. 

I figur 7 visas medelvarden fOr flatboj hos furu och gran moo respektive utan arsringssnOOhet. 
Hos furu flnns ingen skillnad mellan de tva gruppema, medan hos gran far de bitar moo ars
ringssnedhet kraftig okning av flatbojen vid fuktcyklingen. Efter tre cykler, det viII saga vid 
mlitning 4, finns signifikant skillnad mellan gruppema. 

For kantkrok och skevhet gar det inte att finna nagra skillnader mellan virke med eller utan ars
ringssnedhet. Provmaterialet ar dessutom fOr litet for att nAgra slutsatser skall kunna dras om 
vilken typ av arsringssnedhet som ger deformation. 
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Figur 7 	 Arsringssnedhetens inverkan pa flatbiijen hos a) furu och b) gran. Miitning 0 iir utfOrd fore uppfuktning 
och miitning 1, 2, 3 iir utfOrda efter 1, 2 respektive 3 cykler av uppfuktning och uttorkning. 

4.5 Skevhet 

Resultaten for skevhet redovisas pa samma satt som for kantkrok och flatboj, det vill saga i 
grupper bestamda av arsringsorienteringen i virkets tvarsnitt. Statistisk analys av resultaten i 
tabell 5 kan inte pavisa nagra skillnader mellan vare sig arsringsgruppema eller mellan trasla
gen. Man kan daremot konstatera att skevheten moo nagra fa undantag okar vid varje fuktcykel 
och att efter tre fuktcykler ar skevheten for samtliga grupper storre an vad den var innan upp
fuktningen. 

Tabe1l5 Medelviirden i millimeter for skevhet fore uppfuktning (0) samt efter en till tre cykler av uppfuktning och 
uttorkning (1-3). 

Fum 	 Gran 

Arsringsgrupp 0 2 3 Anial ° 2 Anial 

Margmitti 7;3 9,5 11;3 11,7 5 5,8 11,6 9,2 9,3 

Liggande ilrsringar 5,9 9,8 9,2 10,2 4 6,4 7,4 8,0 8,2 12 

Halvt stAende Arsringar 4,8 6,2 6;7 7,0 27 4;6 6,0 6,2 6,7 42 

StAende Arsringar 4;9 5;3 5,1 5,6 5,4 6,5 6,8 6,8 14 

4.6 Kupning 

Kupningen har bestamts vid fern matpunkter langs virkesstyckets langd om som matt pa kup
ningen har det storsta av de fern matvardena anvants. Att det storsta vardet pd kupningen an
vands och inte till exempel medelvardet kan motiveras med att om virket skall hyvlas maste 
hyvlingsnuinen vara minst nagot storre an den storsta kupningen. Som tidigare rOOovisas var
den for fyra drsringsgrupper: marg mitt i, liggande, halvt staende om staende arsringar, tabell 
6. 

Virkesbredden var 100 millimeter vilket medfor att det ar svdrt att mata variationer i kupning 
pd grund av att forandringarna ger ett litet utslag pa kupningsmattet. Det gdr dock att se att 
aven kupningen okar vid fuktcyklingen. Virke med liggande drsringar om virke med miirg har 
den signifikant storsta kupningen, Mde fore och efter fukrcyklingen. Pa grund av att kup
ningen ar beroende av arsringskrokningen i virkets tvarsnitt torde det vara de virkesstycken 
med liggande arsringar som sagats ut nara margen som far den storsta kupningen. 
Motsvarande virke som sdgats ut langt fran margen har liten drsringskrokning och far 
foljaktIigen Hten kupning. Forvanande iir att furu med staende arsringar over huvud taget har 
kupning. En forklaring till detta ar att nagon av virkesbitama har drsringssnedhet, till exempel 
avvikelse fran stdende drsringar i rotiindan. Den delen kommer att fa viss kupning som far 
representera hela virkesstycket. 
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Tabell 6 Medelviirden i millimeter for kupning fore uppfuktning (0) samt efter en till Ire cykler av uppfuktning och 
uttorkning (1-3). 

Furu Gran 

Arsringsgrupp 0 Antal () Antal 

MlIrgmitti 0,8 0,9 1,0 0,9 1,3 1,5 1,5 1.5 

Liggande arsringsr 0,9 u 1.1 U 4 0,5 OJ 0,8 0.8 12 

Halvt stAende Arsringar 0.2 0,3 0,3 0,3 27 0,2 0,3 0,3 0,3 41 

Staende lirsrlngar 0.1 0,1 0,2 0,2 () 0 (} 0 15 

4.7 Tjurved 

I tab ell 7-9 redovisas medelvarden for kantkrok, flatbOj oeh skevhet for olika ljurvedsnivaer. 
Som vi kan se i tabellema sa ar antalet furubitar i nivaema 1-3 fa oeh det ar darav inte befogat 
att dra alIt for lAngtgaende slutsatser om respektive niva. Daremot kan man betrakta virket in
delat i tva grupper, med respektive utan tjurved. Utgaende fran tabell 7 kan man konstatera att 
kantkroken hos bade furu oeh gran okar vid varje fukteykel, oberoende av om virket innehciller 
tjurved eller inte. Hos furu gar det inte att finna ski1lnad i kantkroksmedelvarde beroende pa 
tjurvedsinnehcill i virket. Tjurvedsniva 3 hos gran har daremot vid samtliga matningar signifi
kant storre kantkrok an de ovriga bitarna. 

Tabell 7 Tjuroedens inverkim pa kilntkroken fore uppjuktning (0) samt efter en till tre cykler av uppfuktning och 
uttorkning (1-3). Siffrorna anger medelviirden i millimeter. 

Fum Gran 

Grad av tjurved i virket 

Utan tjurved 

Tjurvedsniva 1 

Tjurvedsnivli 2 

lj",vedsnivii 3 

0 

4,9 

6,2 

3,9 

11,4 

5,8 

6,5 

4,6 

14,0 

2 

6,1 

7,5 

5,2 

14,8 

3 

6.4 

8,3 

5,3 

15,3 

35 

4 

0 

3,8 

4,6 

4,8 

8,3 

4,0 

5,0 

5,2 

8,9 

2 

4,5 

5.1 

5,6 

9,2 

3 

4,6 

5,3 

5,7 

9.7 

Antal 

36 

11 

6 

17 

Tjurvedsniva 1-3 anger i hur mAnga av det undersokta ivllrsnitten (Ire iv~rsnitt per virkesstycke i rot- respektive toppllnde samt mitt pa biten) i varje virkes 
stycke sam inneMller tjurved, Nivl1 1 har alltsa tjurved i ett av de Ire ivHrsnitten. 

Tjurvedens inverkan pa deformationen visar sig tydligast vid flatbOj. PA samma satt som for 
kantkroken okar flatbojen vid fuktcykIingen oberoende av tjurvedsinnehcill, tabell 8. Om man 
betraktar virke med tjurved kontra virke utan tjur har bitama med tjurved signifikant storre 
flatboj. Detta galler bade furu oeh gran. Hos gran ar det nivaema 2 oeb 3 som har signifikant 
storre flatbOjsmedelvarde an ovriga nivaer. 

Tabe1l8 Tjurvedens inverkan pa flatbojen fore uppfuktning (0) samt efter en till ire cykler av uppfuktning och ut
torkning (1-3). Siffrorna anger medelviirden i millimeter. 

Fum Gran 

Grad av tjurved i virket 0 Antal 0 Antal 

Ulan tjurved 3,8 4,2 4,2 4,4 35 4,1 3,9 4,5 4,9 36 

ljurvedsruva 1 9,4 11)) 11,8 11,1 3 3,6 4,0 4,3 4,7 11 

ljwvedsruva 2 5,3 6,4 6J 7,4 3 12,8 12,4 14,1 14,5 6 

Tjurved'niva 3 9,1 9,8 10,7 11,1 4 8,0 9,2 9,9 10,8 17 

Tjurved.niv! 1-3 anger i hur mlinga av det undersokta ivArsnitlen (Ire iviirsnitt per virkesstycke i rot- respektive toppllnde samt mitt pA biten) i varje virkes
stycke 80m inneMlIer tjurved. Nivi! 1 har allmA tjurved i ett av de tre iv~rsnitten. 
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Okningen av skevheten vid fuktcykling skiljer sig inte fran kantkrok och flatboj, tabell 9. 
Skevheten tycks inte pAverkas i lika hog grad av tjurved som flatboj gor. Den enda signifikanta 
skillnaden gAr att finna hos gran, dar niva 3 har storre deformation an ovriga nivAer. 

Tabell 9 Tjuruedens inverktm ph skevheten fore uppfuktning (0) samt efter en till tre cykler av uppfuktning och ut
torkning (1-3). Siffrorna anger medelviirden i millimeter. 

.-... ..~-------------

Furu Gran 

Grad av tjurved i virket 0 2 3 Antal 0 Antal 

Utan tjurved 5,2 6,8 7,1 7,3 35 4,4 5;1 5,8 6,2 36 

Tjwvedsniv~ 1 5,9 8.0 8» 9,4 3 4;4 6,3 6;; 6,8 11 

Tjwvedsnivii 2 2,9 3,3 4,3 4;0 3 3,6 4,0 4;; 4,7 I) 

liwvedsniva 3 6,3 8,1 8,8 10,1 4 77 9,3 97 9,8 17 

TjUIvedsnivll 1-3 anger i hur mlnga av det unders5kta tvarsnitten (Ire tvarsnitt per v;rkesstycke i rot- respektive topplinde samt mitt pa biten) I vorje virkes
stycke sam inneMller tjurved. Niva 1 hat alltsa tjurved i ett av de Ire tviirsnitten. 

4.8 Sprickar 

Sprickforekomsten redovisas som relativ spricklangd, det viII saga den sammanlagda sprick
langden fOr ett virkesstycke eller for en virkesyta dividerad med virkesstyckets totala langd. I 
figur 8 och i tabell 10 visas medelvardet for spricklangden fore respektive efter tre cykler av 
uppfuktning och uttorkning. Resultaten redovisas separat for furu och gran dels for samtliga 
virkesbitar, dels indelade i fyra grupper A-O, beroende av hur lAngt fran margen virkesstycket 
ar utsagat. Grupp A representerar bitar dar margen aterfinns i bitens tvarsnitt, i hela eller i na
gon del av virkesstyckets langd. I grupp B ar bitama utsagade nara margen, men sjalva margen 
ar avlagsnad. Med "nara margen" menas har att det minsta avstAndet mellan virkesstycket och 
margen ar mindre an 30 millimeter. I Grupp B kan arsringsriktningen variera fran helt liggande 
arsringar, 0 graders lutning, till helt staende arsringar, 90 graders lutning. Grupp C och 0 be
star av virkesbitar utsagade IAngt fran margen, det viII saga att det minsta avstAndet mellan 
virkesstycket och margen ar stOrre an 30 millimeter. Arsringslutningen i grupp C varierar mel
Ian 0 och 60 grader. Grupp 0 bestar av stjamsagade bitar med rektangulart tvarsnitt och med 
staende arsringar, fritt fran marg samt storre delen av den juveniia veden. 

2,0 zo 
~ Gran/ore1,8 1,8 

fuklcykllng
.., 1,. 
bOl,4,:;

1,2 
o Graneftert 1,2 fuktcykllllSJ 

.~ 1,(1 ~ 1,0 

fi 0,8 ~ 0,8 


~ 0,6 
 ~ 0,. 
QA 0,4 

q2 0;2 

0,0 0,0 

Samtliga A 8 C D D
a) 

!l1J FwufOre 
fuktcykling 

o Fumefler 
fuktcykling 

..---......... 

ABC 
1»Virkesgrupp Virkesgrupp 

Figur 8 Medelviirde for den relativa sprickliingden for a) furu och b) gran. 
Grupp A-margen aterfinns i virkets tviirsnitt. 
Grupp B- virkessfycket utsagat niira margen. 
Grupp C- virkessfycket utsagat langt frcm margen. 
Grupp D- stjiirnsligat virke med rektanguliirt t'1Jiirsnitt. 
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Tabelll0 Medelvarden jOr den relativa spricklangden hos furo och gran. 

Fum Gran 

Medelvilrde I Grupp Samtliga A B C D Samtliga A B C D 

Medelspricklllngd fore fuktcykling 0,096 0,331 0,176 0,007 0,006 0,049 0;386 0,171 o,oro 0,010 

Standardavvikelse 0,199 0,275 0,258 0,110 0,029 0,049 0,429 0,293 0,017 0,052 

Medelspricl:lilngd efter fuktcykling 0,164 0,483 0,289 0,080 o,mo 0,069 0,481 0,219 0,012 0,020 

Standardavvikelse 0,288 0,359 0,394 0,167 0,067 0,213 0,557 0,345 0,048 0,069 

Antalbitar 45 5 10 23 7 70 2 14 37 17 

I tabell 10 kan vi se att standardavvikelsen for samtliga grupper ar mycket stor och i flera fall 
till och med storre an medelvardet. Detta beror pa att inom gruppema finns det virkesstycken 
som dels ar helt utan sprickor, dels har stor relativ spricklangd. Som tidigare har narnnts kan 
man alltsa inte betrakta den relativa spricklangden 80m normalfordelad. 

Figur 9 visar andelen bitar utan sprickor fore respektive efter fuktcyklingen. Andelsvardet ar 
beraknat med avseende pa totala antalet bitar inom respektive grupp. Som vi kan se i figur 9 
har gran storre andel virkesstycken utan sprickor an furu. Detta beror troligtvis pa att furu har 
hogre densitet an gran. Homogenitetstest visar att medeldensiteten ar signifikant hogre for de 
virkesstycken som har sprickor fore respektive efter fuktcyklingen, samt for de bitar som far 
okad relativ spricklangd vid fuktcyklingen. 

Oberoende av traslag finns en tydlig skillnad i andel bitar med sprickor beroende pa virkets 
avstAnd till margen. Samtliga bitar i grupp A har sprickor innan fuktcyklingen pabOrjas och i 
grupp B ar andelen bitar utan sprickor lag, 0,2- 0,3. Gruppema C och D har ungefar lika stor 
andel bitar utan sprickor och dessutom ar andelen betydligt storre (0,7- 0,9) an for gruppema A 
och B. 

I figur 9 kan man ocksa se att furu uppvisar storre benagenhet att fa nya sprickor vid fukt
cyklingen an gran, som for ovrigt har nast intill oforandrad andel bitar med sprickor efter fukt
cyklingen. Detta gar att styrka med hjalp av homogenitetstest. Skillnaden meUan furu och gran 
i benagenhet att spricka vid fuktcykling gar att spara till grupp C. Det ar helt uppenbart att om 
margen finns kvar i virkesstycket, grupp AI kommer sprickor upptrada med mycket stor san
nolikhet redan dA virket torkas. Homogenitetstest visar att om virket sagas ut langt fran margen 
kommer det att vara mindre benaget att fA sprickor vid torkningen. Virke som ar utsAgat langt 
fran margen och som ar utan synliga sprickor efter torkningen ar ocksa mindre benaget att fa 
sprickor vid fuktcyklingen an virke utsagat nara margen, grupp B. 

Figur 9 Andelen virkesstycken utan sprickorfore respektive efterfuktcykling hos a) furu och b) gran, 
Grupp A- margen aterfinns i virkets tvarsnitt .. 
Grupp B- virkesstycket utsagat nara margen. 
Grupp C- virkesstycket utsagat Itlngt fran margen. 
Grupp D- stjarnsagat virke med rektanguliirt tviirsnitt. 
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Atergar vi till att undersoka den relativa spricklangden kan man konstatera att for bade furu 
och gran ar medelvardet for spricklangden fore och efter fuktcyklingen storre for gruppema A 
oeh B jamfort med gruppema C oeh D. Mellan gruppema A oeh B respektive C oeh D finns 
ingen signifikant skillnad i motsvarande spricklangdsmedelvarden. For furu har gruppema A 
och B storre sprieklangdsOkning vid fuktcykling an moo C och D. Skillnader i spricklangdsme
delvarden mellan furu oeh gran aterfinns endast i grupp C, dar furu har signifikant stOrre 
spricklangd an gran bade fore och efter fuktcyklingen. Okningen av spricklangden vid fukt
eyklingen ar storre hos furu i grupp B och C. For ovrigt gar det inte att finna nagra skillnader 
mellan medelvardena av den relativa spricklangden, varken mellan gruppema A-D eller mel
Ian traslagen. 

Resuitaten ovan utgar fran virkesstycket som en enhet. I den foljande analysen skall vi betrakta 
virkesstyekets olika sidor var for sig. I tab ell 11 Merges medelspricklangden for radiella och 
tangentiella ytor. Den statistiska analysen visar att varken for furu eller gran gar det att finna 
nagon signifikant skillnad i sprieklangd mellan radiella oeh tangentiella ytor. I grupp C hos de 
bada traslagen visar homogenitetstesten att sannolikheten att en tangentiell yia spricker vid 
fuktcykling ar stOrre an att en radiell yta sprieker. Detta hanger troligtvis samman moo att i 
grupp Char spanningar byggts upp i virkesstyeket vid torkningen som fOljd av att arsringsori
enteringen inte ar ensartad i virkesstycket. Vid fukteyklingen utIoses dessa spanningar i form 
av sprickor pa den tangentiella splintsidan. Den motstAende kamsidan ar inte lika benagen att 
sprieka och ar dessutom mer eller mindre radiell. Motsvarande kommer att ske for bitama i 
grupp B men da kamsidan ar beIagen nara margen kommer denna sida att fA sprickor pa grund 
av margen oeh foljden blir att vi inte erhAller nagon signifikant skillnad mellan radiella oeh tan
gentiella ytor i grupp B. I grupp D har virkesstyekena ensartad arsringsorientering vilket min
skar risken for spriekbildning pa bade radiella oeh tangentiella ytor. Att virkesytan ar radiell 
eller tangentiell tyeks inte vara den huvudsakliga forklaringen till var sprickor uppstar i virket. 
Det ar oeksa en aning missvisande att tala om radiella oeh tangentiella ytor, ty det ar inte enbart 
arsringsorienteringen i virkesytan som inverkar pa spanningskoneentrationen och sprickinitie
ringen utan aven arsringsorienteringen i virkesstyeket 80m helhet. 

Tabellll Medelvarden for den relativa sprickliingden pa radiella och tangentiella ytor for furu och gran. 

Fum Gran 

Ytbeskrivning Samtliga A B C D Samtliga A B C D 

Radiell yta for fuktcykling 0,11 0,37 0,21 0,Q3 ° O,OS 0,45 0,19 ° ° 
Radiell ytl efter fuktcykling 0,18 0,55 0,31 0,07 0,02 0,07 0,59 0,23 0,01 0,01 

Antalytor 137 17 32 72 16 210 4 45 123 38 

Tangentiell yta fOre fuktcykling 0,(l4 0,13 0,04 0,04 0,01 o,OS 0,32 0,11 0 0,02 

Tangentiell yta efter fuktcykling O,to 0,13 0,18 0,10 O,OS 0,07 0,38 0,16 0,Q2 0,04 

Antalytor 43 3 8 20 12 70 4 11 25 30 

En relevant frAga ar om det har nagon betydelse for sprickbeteendet att man betraktar kant
eller flatsidor. I tabell 12 Aterges medelspricklangden for kant- respektive flatsidor. Betraktas 
furu oeh gran som tva grupper kan man inom dessa grupper inte finna nAgon signifikant skill
nad i sprieklangd meUan kant- oeh flatsidor. Det gar heller inte att finna att nagon av sidoma ar 
mer eller mindre benagen relativt den andra sidan att fa sprickor. Detta galler saval fore som 
efter fuktcyklingen av virket. Delas traslagen upp ytterligare i gruppema A-D gar det fort
farande inte finna skillnader i sprieklangd meUan kant- och flatsidor. 
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Tabell12 Medelviirden for den relativa sprickliingden pa kant- och flatsidor for furu och gran. 

Fum Gran 

Ytbeskrivning Samtliga A B C D Samtliga A B C D 

Kantsid. fOre fuktcykling 0,09 0,28 0,12 0,05 0,01 0,05 0,33 0,19 ° 0,02 

Kantsid. efter fuktcykling 0,14 0,29 0,21 0,11 0,Q4 0,07 0,38 0,21 ° o,m 

Antalytor 90 10 20 46 14 140 4 28 74 34 

Fl.lsida fOre fuktcykling 0,11 0,38 0,23 o,m 0,05 0,45 0,17° ° ° 
FlaIsid. efter fuktcykling 0,19 0,68 0,37 0,05 0.02 0,07 0,59 0,17 0,02 0,01 

Antalytor 90 10 20 46 14 140 4 28 74 34 

De resultat som hitintills har framkommit angAende sprickor tyder pA att margen och avstAndet 
frAn margen spelar stor roll fOr uppkomsten av sprickor. I tabell 13 visas varden pa spricklang
den for virkets margsida samt fOr de ovriga sidoma. Virket som tillhor grupp A har sarskilts 
frAn de ovriga gruppema enar detta virke inte har nAgon egentlig margsida pa grund av att 
margen aterfinns i virkesstycket. Tabell 13 visar att spricklangden pA de ytor som tillhor virke 
frAn grupp A ar betydligt stOrre an spricklangden pA de ovriga ytoma, oberoende om dessa ar 
margsidor eller inte. 

Tabell13 Medelviirden for den relativa sprickliingden pa miirgsidor, sidor i virkesgrupp A och ovriga sidor. 

Fum Gran 

Ytbeskrivning Samtliga A B C D Samtliga A B C D 

Margsida fOre fuktcykling 0,13 0,30 0,09 0,Q3 0,12 0,50 0,01 0,02 

Margsida efter fuktcykling 0,20 0,42 0,14 0,09 0,15 0,58 0,02 0,04 

Antal sidor 40 10 23 7 71 16 38 17 

Ovriga sidor fOre fuktcykling 0,Q4 0,14 0,Q2 ° 0,01 0,04 ° 0,01 

Ovriga sid or efter fuktcykling 0,10 0,25 0,06 0,01 0,Q2 0,07 0,Q1 0,01 

Antal sidor 120 30 69 21 201 40 110 51 

Sidor i grupp A fOre fuktcykling 0,33 0,39 

Sidor i grupp A efter fuktcykling 0,48 0,48 

Antal sidor 20 

I det fOljande skall vi endast betrakta margsida kontra ej margsida. For bAde furu och gran kan 
det konstateras att medelvardet fOr den relativa spricklangden for margsidoma ar signifikant 
stOrre bade fOre och efter uppfuktning. Homogenitetstest visar att det dessutom ar stOrre 
sannolikhet att en margsida spricker an att nAgon annan sida spricker. Skillnader mellan 
margsidor och ovriga sidor att fa okad spricklangd vid fuktcykling Aterfinns endast fOr furu dar 
margsidan har signifikant stOrre okning av spricklangden. Gran uppvisar inte detta beteende 
vilket kan bero pa att gran ar mindre benaget an furu att fA okad spricklangd vid fuktcykling. 
Det bOr dock papekas att fOr virke med liggande Arsringar, se tiU exempel figurema 2b och 2c, 
ar det inte ovanligt att sprickor uppstAr pA splintsidan vid torkningen. 

Betraktar vi gruppema B-D var fOr sig medfor matresultatens stora spridning att det ar svArt att 
dra nagra entydiga slutsatser. I grupp B har gran signifikant stOrre spricklangd pa margsidan 
jamfort med de ovriga sidoma, bade fOre och efter fuktcyklingen. Spricklangdokningen vid 
fuktcykling ar aven den signifikant storre pa margsidoma. Motsvarande resultat gar inte att 
finna for furu. Att sA ar faUet kan bero pA att sprickoma i furu, som ar mer sprickbenaget an 
gran, utbreder sig fran margsidan till de ovriga sidoma. I grupp C och D fOr gran finns det 
ingen signifikant skillnad i spricklangd meUan margsidor och ovriga sidor. Daremot har 
margsidoma hos furu i grupp C signifikant stOrre spricklangd fore fuktcykling an ovriga sidor 
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och i grupp D gaIler detta bade fore och efter fuktcyldingen. Beteendet hos furu i grupp C kan 
dels stadja pastAendet att sprickor som redan finns pa margsidoma fore fuktcyklingen sprider 
sig till narliggande sidor da virket uppfuktas, dels har samband med att spanningar loses ut vid 
fuktcyklingen i form av sprickor, framst pa den tangentiella splintsidan. I grupp D som bestAr 
av radialsagat virke kan margsidan, om kantningen utfors oforsiktigt, komma mycket nara 
margen. Detta ar den troligaste orsaken till att spricldangden pa margsidoma ar signifikant 
storre an pa ovriga sidor, fOr furo i gropp D. Det ar ocksa tankbart att margsidoma i grupp D 
kommer att spricka mer an ovriga sidor pa grund av att de ar tangentiella. Tidigare resultat i 
denna undersokning och det faktum att aven splintsidan, det vill saga den motstaende kant
sid an, ar helt tangentiell motsager detta. 

I den utvardering av matresultaten som har har genomforts har sprickforekomsten pa olika 
ytor fore respektive efter fuktcykling behandlats. Ingen hansyn har hittills tagits till om ytoma 
vid uppfuktningen har haft direkt beroring med vattnet eller inte. Vilket tidigare har beskrivits 
har samma flatsida lagts i vattnet vid varje uppfuktningscykel. BAda kantsidoma blir da delvis 
blOtlagda och den motstaende flatsidan forblir helt torr. I tabell14 aterges medelspricklangden 
for de blotlagda och de icke blotlagda flatsidorna samt fOr kantsidorna. Det visar sig vid den 
statistiska behandlingen av matdata att det varken fOr furu eller gran gar att finna nAgon 
skillnad i sprick1angd beroende pa om sidorna har varit uppfuktade eller inte. 

Tabell 14 Medelviirden for den relativa sprickliingden pa uppfuktade fiatsidor, ej uppfuktade fiatsidor och 
uppfuktade kantsidor hosfuru och gran. 

Fum Gran 

Ytbeskrivning Samtliga A B C D Samtliga A B C D 

Uppfuk!ad flatsida fore fuktcykling 0)l9 O,Zl 0,27 0,02 0 0,04 0,39 0,14 ° 0 

Dppfuktad flatslda efter fuktcykling 0,20 0,52 0,47 0,07 0,(13 0,07 OAO 0,21 0,03 0,01 

Antal.idor 45 5 10 23 7 70 14 37 17 

Ej uppfuktad flatsida fore fuktcykling 0.12 0,53 0,19 0,03 0 0,06 0,60 0,20 0,D1 ° 
Ej uppfuktad flatsida efler cykJing 0,17 0,83 0,27 0,04 0))1 0.ll8 0,77 0,22 0,D1 0,01 

Antal sidor 45 5 10 23 7 70 14 37 17 

Kant.ider fcre fuktcykling 0,09 0,29 0,12 Q04 Om 0,05 0,33 0,17 ° 0,01 

Kantsid or efter fuktcykling 0,14 0,29 Q21 Qll 0,04 0,07 0,38 0,22 0 0,03 

Antal sider 90 10 20 46 14 140 4 28 74 34 
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5 Slutsatser 


Forekomsten av deformationer och sprickor hos virke pAverkas av att virket utsatts for uppre

pade cykler av uppfuktning och uttorkning. Deformationemal det vill saga kantkrokl flatbojl 

skevhet och kupningl okar for varje fuktcykel och okningen ar stbrst vid den forsta cykeln for 

att sedan plana ut. Det forefaller troligt att deformationsokningen avstannar efter ett antal cyk

ler I men detta har inte kunnat visas under de tre cyklema vid denna undersokning. 


Arsringsorienteringens betydelse for samtliga deformationsslag utom kupning ar inte entydig 
utan varierar beroende pA slag av deformation och mellan traslagen. Generellt kan man saga att 
virke med halvt stAende och stAende arsringar har lagre medelvarden for deformationema an 
virke med liggande arsringar och virke med margo PA grund av den stora spridningen gar det 
intel med fa undantagl att med statistisk signifikans (konfidensgrad 0/95) pavisa nagra skillna
der i deformation mellan de olika arsringsriktningama. For de fall da en signifikant skillnad 
finnsl till exempel for flatboj hos furul visar resultaten att deformationen ar lagre for virke med 
halvt staende och staende arsringar. 

Kupningen paverkas starkt av arsringskrokningen i virkets tvarsnittl viIket ar en foljd av traets 
anisotropi. Detta medfor att virke med liggande arsringar som sagats ut nara margen har den 
storsta kupningen. Virke med staende arsringar far foljaktligen ingen kupning. 

Faktorer som kan ha inflytande pa deformationernas storlek fore och vid fuktcyklingen har un
dersokts. Forutom arsringsorientering har foljande parametrar undersokts: avstAnd till margen, 
arsringssnedhetl vilken sida som blivit blotlagd vid uppfuktningsfasenl densitet och forekomst 
av tjurved. Av dessa parametrar ar det som vantat tjurvedsfbrkomsten som uppvisar det tydIi
gaste sambandet med okad deformation. Om virket innehAller mycket tjurvedl benamnt tjur
vedsniva 3 i denna undersoknin~ pAverkar detta deformationsbeteendet hos virket sa att kant
krokl flatboj och skevhet blir storre an om virket vore fritt fran tjurved. Av resultaten framgar 
att flatboj ar mest kanslig for forekomst av tjurvedl medan kantkrok och skevhet inte paverkas i 
lika hbg grad. 

For uppkomst av sprickor i virke ar margens och den juvenila vedens lage i forhAllande till det 
utsagade virket av stor betydelse. Denna undersokning visar att virkel furu eller granl som in
nehAller marg inte kan torkas med konventionella metoder utan att fA sprickor. For virke som 
sagas ut nara margenl men dar margen inte ar innesluten i tvarsnittetl ar andelen bitar med 
sprickor 3-4 ganger hogre an for virke utsagat IAngt fran margen. Vid fuktcykling okar andelen 
bitar med sprickor oberoende av virkets lage i stocktvarsnittet. Okningen ar storre for furu an 
for gran. 

Virke utsagat nara margen har dessutom betydligt stbrre relativ spricklangd jamfort med virke 
utsAgat IAngt fran margen. (.A.nda upp till 130 ganger stbrre relativ spricklangd for medelvarden 
har noterats). Vid fuktcykling okar spricklangden oberoende av laget i forhAllande till margen. 

Da virkets olika sidor betraktas var for sig kan det konstateras att margsidor har storre relativ 
spricklangd och storre benagenhet att spricka an ovriga sidor. Detta ar sarskillt tydligt om 
virket ar utsagat nara margen. Skillnader mellan radiella och tangentiella sidorl flat- och 
kantsidorl samt blotIagda kontra ej blotlagda sidor har inte kunnat verifieras. 
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Jamek 

Det regnade nar det skulle ha snoat. 
Nar vi gick fOr att plocka jamek 

svammade dikena over, vi var vata 
upp till knana, vara hander taggtackta 

och vatten rann upp i iirmama. 
Buskama skulle ha burlt bar 

men kvistarna vi tog in i huset 
glimmade som krossat buteljglas. 

Nu ar jag har, i ett rum som ar pyntat 
med plantans roda bar, vaxlika blad 

och jag glommer nastan hur det ar att bli 
vat inpa bara skinnet och langta efter sno. 

Jag stracker mig efter en bok likt en tvivlare 
och onskar att den blossade upp kring min hand, 

en bokstavssvart buske, ett glittrande vam, 
skarande vass som jamek och is. 

Seamus Heaney 
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