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Sammanfattning 


En ny typ av stroHiggning fOr trekantprofiler har unders6kts. Profilema har torkats i buntar om 

tre dar man alItid har lagt de tangentiella sidoma inatvanda fOr att minska risken for sprick

biIdning. 


Trekantprofilema 80m undersokts hade sidomattet 120 mm. Torken 80m anvants ar en kam
martork som styrs med ett torkschemat anpassat fOr furn med tjockleken 100 mm. 
Slutfuktkvoten var avsedd att bli 18 % om man torkat 100 mm virke. 

Efter torkning har prover tagits i rot, mitt och topp fOr att mata fuktkvotsgradienten i virket. I 
samband med fuktkvotsmatningen har aven densiteten fOr virket bestamts. Resultaten visar att 
furu erhaller en storre fuktkvotsgradient an gran fOr det parti som undersokts. 
Medelfuktkvoten fOr furn var efter torkning 15,8 % medan gran erholl en medelfuktkvot pa 
13,0 %. Fuktkvotsskillnaden mellan torraste och fuktigaste parti i tvarsnittet var fOr fum 6,4 % 
och fOr gran 2,1 %. 

I unders6kningen jamfordes trekantprofilemas slutfuktkvot med avsseende pa placering i 
grupperna och med avseende pa densitet. Med ett 95 % konfidensintervall kan man inte saker
stalla att det finns skillnad mellan de olika placeringama i gruppen. Det gar vidare inte att finna 
nagra samband mellan densiteten for virket och dess slutfuktkvot. 

En undersokning av ungefar ti~ kubikmeter virke visar att cirka 15 % av de torkade trekantpro
filerma hade lattare angrepp av mogelsvampar. Mindre an 5 % av det genomgangna virket 
hade angrepp av blanad. Tryckskador fran stron fOrekom pa tva tredjedelar av virket och dessa 
skador kan i manga fall harledas till daIig mattnoggrannhet pa profilema. 
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1. Bakgrund 

1.1 Syfte med undersiikningen 

Syftet moo foreliggande undersOkning ar att utvardera en ny strOlaggningsmetod for torkning 
av trekantprofil. Utvarderingen skall framst behandla fuktgradienter i profilernas tvarsnitt samt 
variationer i fukt mellan olika trekantprofiler beroende pel deras inoordes placering i torken. 

1.2 Tidigare undersiikningar 

Stjamsagat virke har i tidigare undersOkningar torkats i samma torkanlaggning 80m virket i 
detta forsOk. I dessa undersOkningar torkades lik80m nu bade trekantprofiler och rektangulart 
virke i samma torksats. De torkprogram 80m styr klimatet i torkanlaggningen tar bland annat 
hiinsyn till virkesdimension, densitet hos virket, splintvedsandel, traslag och slutfuktkvot. 
Dessa torkscheman ar framtagna for torkning av rektangulart virke. Vid torkning av trekant
profiler maste danor hlinsyn tas till att virket har en annorlunda geometri. 

I en trekantprofil med sidan 120 millimeter ar det kortaste avstdndet fran centrum av biten till 
virkesytan 35 millimeter. Den virkestjocklek for konventionellt sagat virke 80m niirmast mot
svarar detta matt iir 75 millimeter. I de tidigare torkomgangama har man saledes anvant ett 
torkschema som motsvarar torkning av rektanguUirt virke moo tjockleken 75 millimeter 

Vid tidigare torkforsOk moo trekantprofiler har tva olika strOlaggningssiitt anvants, enkel 
strolaggning och klosslaggning, figur 1. 

:t t t t: :_: 

Figur 1 Stroliiggning av trekantprofiler i tidigare torkningsforsok, 

a) enkel stroliiggning 
b) klossliiggning. 

Enkel strolaggning innebiir att trekantprofilema strOlaggs en och en moo ett mellanrum av om
kring 2 centimeter. Vid strolaggningen togs ingen hlinsyn till arsring8Orienteringen. Metoden 
har en rad nackdelar, bland annat uppkommer tryckskador pa det profilhom som ligger mot 
ovanliggande stro. Detta blir speciellt tydligt om torkpaketet ar placerat langt ner i torksatsen. 
Vidare fas en alIt for snabb uttorkning av den tangentiella ytan, vilket leder till sprickbildning. 

For att fOrhindra den snabba uttorkningen av den tangentiella ytan och fOr att fa en jiimnare 
avlastning mellan stron och trekantprofil klosslades profilema i hela virkespaketes bredd. De 
tangentiella sidorna vandes mot varandra for att bromsa fuktavgangen. Det visade sig emeller
tid att fuktkvotsspridningen mellan profilema blev alIt for stor (umax - umin = 12%) med 
denna strolaggningsmetod. Problem uppstod ocksa vid nagot tillfalle med blanad och mOgel
pelviixt. 

Resultaten £ran de tidigare torkningarna visade att en forbiittrad strolaggningsmetod maste tas 
£ram, sa att ett acceptabelt torkningsresultat erhaIIs, bade med avseende pel fuktkvot och skador 
pa virket. 
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2. Provmaterial oeh genomforande 

2.1 Timmer 

UndersOkningsmaterialet bestod av rotstockar av gran och furu och hamtades fran de bada 
lanen Kalmar och VasterboUen. I unders6kningen har ingen uppdelning gjorts mellan de olika 
regionema utan provmaterialet har betraktats som tva grupper bestaende av furu respektive 
gran. 

Omfattningen pa provmaterialet som anvandes fOr att bestamma fuktkvotsgradienten samt 
kvaliteten pa detta timmer, aterges i tabell 1. Som man ser i tabellen MIler furutimret nagot 
hogre kvalitet an grantimret. Furu domineras av O/S medan gran domineras av as/V 
(halvkvinta). Timrets kvalitet ar inte avgorande for resultatet av torkningen med avseende pa 
fuktkvot utan inverkar snarare pa det torkade virkets sprickfrekvens, skevhet och liknande och 
darfor kommer kvaliteten pa timret ej ytterligare aU beroras i denna undersOkning. Dessutom 
unders6ktes omkring tio kubikmeter av de torkade trekantprofilema med avseende pa tork
skador. 

Tabelil. 

Traslag Antal Antal Timmer kvalitet 
stockar profiler 

OS OSN V VI 
Furu 7 10 4 2 
Gran 6 8 4 

2.2 Siinderdelning 

Virket i denna undersOkning ar sonderdelat enligt stjamsagningsmetoden. 5agningen utfordes 
under januari och febmari manad pa fmset timmer och temperaturen var i allmanhet under 
-20 0c. Postningen valdes sa aU alla trekantprofiler i unders6kningen hade sidolangden 120 
millimeter. Det rektangulara virket hade med dessa postningar tjockleken 63 millimeter. 

2.3 Torkning och stroliiggning 

2.3.1 Stroliiggning 

Direkt efter sonderdelning strolades trekantprofilema i grupper om tre (benamns hadanefter 
for bunt) med ca 20 millimeters avstand mellan buntama, se fig 2. Vid fuktkvot under fiber
mattnad avgar fukten ungefar dubbelt sa fort fran en tangentiell yta jamfort med en radiell yta. 
Genom att placera profilerna med den tangetiella ytan in"H i varje bunt bromsas fuktavgangen 
fran de tangentiella ytoma och risken for sprickbildning minskas samtidigt 80m en mer likfor
mig fuktavgang fas fran varje bunt. 

Figur 2 	 StrollJggning cro trekantprofiler i denna undersokning. Notera aft tangentiella sidor viinds indt i bun
tarna. 

2.3.2 Torkning 

Torkningen av virket utfordes i en kammartork med standardiserat torkschema avsett for 100 
millimeter fum. Torkschemat 80m anvants avser att ge en jiimviktsfuktkvot i trekantprofilema 
pa 18 %. Pa grund av den Iaga begynnelsetemperaturen har en langre uppvarmningsperiod an
vants,24 timrnar mot normalt 12 timmar. I torkschemat finnsinlagt en konditioneringsperiod pa 
20 timmar Konditioneringsperioden ar inlagd for att minska fuktgradienten i virket. Under 
torkningen har temperatur och relativ luftfuktighet matts var 15:e minut med en datalogger 
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plaeerad i torkens bakre ande. Dessa data finns redovisade i diagramform i bilaga 1. I 
torkschemat, bilaga 2, ser man en negativ spik for bade torr oeh vat temperatur. Spiken beror pa 
ett stopp i pannanHiggningen under 5 timmar. Inverkan av pannstoppet bedoms sam myeket 
litet. 

2.4 Miitmetodik vid bestiimning av densitet och fuktkoot 

Esping [1] anger att man oor saga ut provstyeken for fuktkvotsbestamning i ett representativt 
avsnitt av virkesstyeket. Esping anger att avstandet mellan virkesanden oeh Higet dar prov
kroppama tas ut oor vara minst 7,5xt fOr snickeritorrt och 5xt for skeppningstorrt virke, dar t ar 
virkestjoekleken. I denna unders6kning har med Iedning av Espings rekommendationer provbi
tar tagits pa ett avstand av 700 millimeter fran rot- respektive toppande. Dessutom har ett prov 
tagits vid halva virkesiangden. 

Tvarsnitten gjordes 20 millimeter langa oeh delades med kniv in i ti~ mindre provbitar, se 
figur 3. 

Tangentiall yta 

Figur3 Skiss Over hur tviirsnitten delats vid fuktkaotsbestiimningen. 

2.4.1 Fuktkoot 

Fuktkvoten bestamdes enligt torrviktsmetoden, det viII saga efter delningen vagdes provbi
tama oeh torkades senare ned till torrt tillstand vid 103±2°C for att darefter aterigen vagas. 
Fuktkvoten bestams sam forMllandet mellan den vid torkningen avgivna massan oeb den torra 
trasubstansens massa. 

2.4.2 Densitet 

Densiteten pa provbitama har bestamts enligt deplaeementsmetoden med kvieksilver som me
dium. I densitetsbestamningen anvandes samma torrvikt sam vid fuktkvotsbestamningen. 
Densiteten for kvieksilver bestamdes till 13540 kg/m3. 
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3. Resultaf 

Nedan Merges de resultat som framkommit vid matningarna av densitet och fuktkvot. I nagra 
fall ar resuItaten normalfordelade och i dessa fall har resultaten utvarderats statistiskt med 
hjaIp av variansanalys. Vid variansanalysen anvands 95-procentigt konfidensintervall. Under 
punkt 3.3 tas allmanna iakttagelser upp, vad galler skador pa virket . 

3.1 Provmaterialets densitet 

I tabe1l2 finns medelvarden for provgrupperna furu och gran angivna. Densiteten fOr furu re
spektive gran ar normalfordelad. Medeldensiteten ar medelvardet for hela gruppen medan rot, 
mitt och topp anger medelvarden for densiteten i virkets mitt samt i rot- och toppande. For furu 
finns signifikant skillnad i densitet meIlan rot och topp medan man fOr mitten inte har nagon 
signifikant skillnad i densitet yare sig mot rot eller topp. For gran kan man inte pelvisa nagon 
statistisk skillnad i densitet mellan nagon av de olika provUigena rot, mitt eller topp. 

Tabell2 

Medeldensitet Medel rot Medel mitt Medel 

Gran 367 361 367 372 

Furu 478 507 473 454 


3.2 Fuktkvot efter torkning 

3.2 .1 Medelfuktkvot i profilerna 

I tabell 3 aterges medelfuktkvoten samt standardavvikelsen for grupperna furu och gran. 
Medelfuktkvoten for respektive grupp ar normalfordelad. Fuktkvotskillnaden mellan furu och 
gran ar statistiskt signifikant. Fuktkvoten i furu var i medeltal 15,8 % medan motsvarande 
yarde for gran var 13,0 %. For furu var medelvardet av fuktkvoten nagot Uigre i andarna medan 
for gran ligger motsvarande yarde lagst i roten. Man kan notera att gran uppvisar det hogsta 
medelvardet i fuktkvot i toppanden. Statistiskt gar det dock ej att finna nagon signifikant skill
nad i fuktkvot melIan rot, topp och mitt , ej heller nagot beroende av var i torken profilerna var 
pIacerade eller var i bunten, det vill saga liige 1-3 i figur 4, de var placerade. 

Tabe1l3 

Traslag Medelfuktkvot [%] Standardawikelse [%] 
Furu 15,8 1,71 
Gran 13,0 0,86 

3.2.2 Fuktk:votsgradient i tviirsnittet 

Futkvoten i trekantprofilernas tviirsnitt ar lagst i spetsarna och okar mot sidornas mitt samt mot 
centrum av virkestvarsnittet. Den hogsta fuktkvotsnivan finner man i centrum av profilernas 
tvarsnitt. 

Medelviirden for fuktkvoter i tviirsnittet vilka har uppmatts i mitten av trekantprofilerna visas i 
figur 4. I figuren ligger tvarsnitten vridna pa samma salt 80m i torkpaketen. Det visar sig att 
furu har hogre fuktkvot och stOrre fuktkvotsgradient an i gran. Den storsta gradienten i furu 
aterfinns i liige 1 dar fuktkvotsskillnaden mellan den torraste spetsen och centrum av profilen 
ar 6-4 %. For gran finner man den storsta skillnaden i lage 2 dar gradienten ar 2,1 % mellan en 
spets och en fri sida pel trekantprofilen. Det gar inte att finna nagon statistisk skillnad i fuktkvot 
80m fOljer nagot monster mellan de olika liigena i buntarna. 

3.3 Torkskador pd virket 

Vid en genomgang av en storre andel av det torkade trekantvirket, omkring tio kubikmeter, no
terades forekomst av blanad och mogelsvampar pa profilerna samt att tryckskador fran stron 
forekom. Vad som kunde konstateras var att blanad forekom i mindre omfattning, <5 % av 
profilerna. Diiremot hade omkring 15 procent av de genomgangna profilerna angripits av mo
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gelsvampar. Angreppen var i de fiesta fallen mycket begransade i omfattning och forekom i sa 
gott som samtliga fall pa de ytor som var inlagda i buntarna, det vill saga de ytor 80m inte var 
fria. Bade fum och gran var angripet. 

Tva tredjedelar av profilema hade miirken pa spetsama efter stron. De fiesta av skadoma var 
dock grunda, 1-2 millimeter, men det fanns ocksd tryckmiirken 80m var upp till en centimeter 
djupa. Dessa stora tryckskador forekom da profilerna i bunten inte lag sa att buntens sidor mot 
strona var jamna utan profilemas horn stack upp. Detta forosakades antingen av dalig matt
noggrannhet eller slora deformationer hos profilema. 

Fum liige 1 	 Fum liige 3 

Fum Jiige 2 


Gran liige 3 
Gran liige 1 
 Gran Jiige2 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 


Fuktkvot (%) 

Figur4 	 Tvtirsnitt visande medelviirden av fuktkvotsgradienter i trektmtprofilemas mitt for fum och gran. 
Figuren visar de olika placeringarna i bunten.. 
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4. Diskussion och slutsatser 

Da man $Om i denna undersokning har haft en torksats inneMllande bade fum och gran med 
olika dimensioner och dessutom delar av torksatsen bestaende av en ny virkesgeometri 
(trekantprofilema), ar det mycket vanskligt att dra allt fOr hingtgaende slutsatser angaende 
slutresultatet. UndersOkningen maste ses $Om ett forsOk pa vagen till att finna ett Uimpligt tork
ningsforfarande for trekantprofiler. 

Det torkschema $Om anvandes vid torkningen ar avsett for konventione1lt sagad fum med 
tjockleken 100 millimeter. Slutfuktkvoten var avsedd att bli 18 %. Medelslutfuktkvoten for tre
kantprofilerna av fum blev 15,8 %, det vill saga nagot Higre an slutmalet. For granen blev mot
svarande fuktkvot ytterligare nagot liigre (13,{) %), vilket iir helt normalt. Man kan konstatera 
att om ett torkschema for torkning av konventionellt sagat virke skall anvandas for att torka 
trekantprofil, strolagd $Om vid denna undersOkning, skall virkestjockleken motsvaras av tre
kantprofilernas hojd. I torksatsen fanns inget konventionellt sagat virke med tjockleken 100 
millimeter! med vilket man kunde jiimfora trekantprofilernas slutfuktkvot. Diiremot torkades 
63 millimeter konventionellt sagat virke, vilket fick en slutfuktkvot $Om var nagot Iagre an fOr 
trekantprofilema. En trolig forklaring till skillnaden i medelfuktkvot mellan fum och gran ar 
den hogre densiteten hos fum, men diiremot fanns det ingen korrelation mellan slutfuktkvoten 
och densitet vid linjiir regression. 

Nagon systematisk skillnad i medelfuktkvot mellan profiler i liige 2 i bunten och lage 1 eller 3, 
(se figur 4), fanns inte, varken fOr fum eller gran. Detta ar nagot forvanande eniir profiler i liige 
1 och 3 har tva fria ytor vardera medan profiler i lage 2 endast har en fri yta. Detta kan tolkas 
antingen 80m att det inte har nagon verkan att lagga samman profilerna tre och tre eller att 
profilerna ihoplagda i en bunt ur torkningssynpunkt fungerar 80m en enhet. Da det inte finns 
nagra gjorda undersOkningar angaende torkning av trekantprofiler ar det svart att dra nagon 
definitiv slutsats! men erfarenheter fran tidigare torkningar visar att om profilerna torkas en 
och en tenderar de att spricka pa den tangentie1la ytan. Det ill ocksa svart att tanka sig att profi
lema vid strolaggningen ar sa exakt sagade och odeformerade <vaxtspiinningar medfor defor
mation redan vid sOnderdelningen) att ingen luftspalt erhalles mellan profilerna och de till
sammans i bunten skulle kunna torka 80m en enhet. 

Blanad kan inte anses vara ett stort problem da angreppen dels var begransade till ett fatal pro
filer, dels var begransade i omfattning pa de profiler dar blanad forekom. Olyckligtvis gjordes 
inga noteringar om forekomsten av blanad innan virket sattes in i torken, till exempel fore
komsten av stockblanad. De mogelsvampangrepp 80m aterfanns pa de sidor som var inlagda i 
buntama har troligtvis uppkommit $Om en fOljd av att ytorna i dessa omraden inte lag dikt mot 
varandra, vilket bidrog till att dessa omraden under en alIt for lang tid hade en temperatur 80m 
var gynnsam for mogeltillvaxt. Virket vid detta torkforsOk var ocksii extremt nedkylt {-25 
3{)"0 da det sattes in i torken och i kombination med otillracklig panneffekt ar det en trolig or
sak att det var svart att komma upp i temperatur. Dessutom hade uppviirmningstiden forlangts 
med 12 timmar vid torkningen for att siikerstalla att virket skulle vara genomvarmt innan 
torkningen pabOrjades. Forbattrad mattnoggrannhet hos trekantprofilema kommer att medfora 
att luftspalterna mellan profilerna inom buntama kommer att minska. Atgiirder for upppna en 
battre mattnoggrannhet och snabbare uppviirmning kommer sannolikt att minska problemen 
med mogelsvamp. 

Tryckskador pa profilernas hom fran stron var mycket omfattande. De srorsta intrycken kan 
troligtvis undvikas genom att mattnogrannheten forbiittras. Diiremot ill det svart att helt und
vika skador fran strOn. Ett forsta steg i att minska skadorna ar att placera torkpaketen med tre
kantprofiler overst i torksatsen, eventuellt i kombination med att bredare stron anvands. Ett 
annat satt ar att utforma stron sa att belastrungen fordelas jamnare pa profilerna. 

Den foreslagna metoden att strOlagga trekantprofiler for torkning bOr ytterligare testas i prakti
ken och darefter vid behov modifieras eller helt forkastas. Vid fortsatta undersOkningar maste 
battre mattnoggrannhet uppnas pa profilema sa att onodiga skador pa profilhOmen undviks. 
Fomtom fuktkvotsvarden oor en sadan undersOkning aven behandla torksprickor, mellanlag
ringstid frein sagning till torkning samt spanningstillsteindet i virket. 
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