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Forord 

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

Hela verksamhetens inriktning ar att oka kunskapen om och forstaelsen hur tramate
rialet med dess mangfacetterade egenskaper kan utnyttjas pa ett bra satt till trapro
dukter som anvandare satter yarde pa. I verksamheten ingar att pavisa och utveckla 
industriella processer dar man med forbattrad langsiktig lonsamhet kan hoja vardet pa 
de produkter som tillverkas av traravaran. Under senare ar har vi skapat och 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 industriel1a system inte tas till vara. 

Inom programmet Viirdeaktivering" estar vi sale des forutsattningama for och mojlig 
hetema att utveckla och tillverka traprodukter med battre formstabilitet, hogre hard
het och attraktivare utseende an dagens traprodukter. Manga av projekten ar veten 
skapliga fordjupningar, som skaB ge underlag for tillampningar. 

FoU-program Viirdeaktivering finansieras projektvis av olika forskningsfinansierande 
organ. Foreliggande projekt innehaller en ganska omfattande provsagning av timmer 
fran Jamtland for att undersoka det volum- och kvalitetsutbyte som det sa kallade 
stjamsagningsfOrfarandet ger. Det har finansierats av Jamtlamell AB och SCA samt 
Lansstyrelsema i Jamtlands och Vastemorrlands Ian. 

Sagningen av timret har utforts hos Timberline & Co AB i Arjeplog. De har pa upp
drag av KTH-Tra och med hjalp av en speciell inlaggningsfixtur som KTH-Tra har till 
handahallit for att stjamsaga timret. Virket har torkats hos A-Tra i Arjeplog. 

Vi vill rikta ett varmt tack till alla vara finansiarer och samarbetspartners. Vi ar over
tygade om att alIa skall bli forvissade om att man genom detta projekt utokat vart bas
kunnande och vidareutvecklat tillampningar for kommande industriellt utnyttjande. 

Stockholm i oktober 1996 

Martin Wiklund 

KTH-Tra 
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Volume yield and quality of timber when using 

Star-sawing technique 


by 

Hans Holmberg 

Dick Sandberg 


Abstract 

Volume yield and quality are investigated when starsawing logs of pine (Pinus sil
vestris L) and spruce (Picea abies Karst). Topdiameters of timber were for pine sorted 
in two classes 260-300 rnm and 300-340 mm. Spruce timber were sorted in one class 
with top diameters between 290 and 340 mm. 

The investigation shows a volume yield considerably higher for starsawing compared 
to conventional techniques. This investigation, carried out on a simple testplant, yields 
68 % calculated from top volume of log. Volume yield calculated from a cone with top 
and root diameters is 56 'Yo. With sideboards included these numbers will incerease 
with one percent. The triangular profiles is 47 % of the total volume and the rest 53 % 
are quarter sawn boards. 

The volume yield of spruce is about one percent higher than for pine. The difference is 
assumed to depend on more pronounced taper of the log in spruce, wich allows easier 
positioning of the log. 
Quality is determined with a method developed especially for quarter sawn timber. 
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Sammanfattning 

Volymutbyte och kvalitet har foljts vid stjarnsagning av furu i tva diameterklasser, 
med toppdiameter 26-30 och 30-34 em, samt gran med toppdiameter 29-34 em. Vid 
sagningen har fem olika postningar anvants. 

Undersokningen visar att volymutbytet vid sqarnsagning ligger over konventionella 
sagmetoder. Denna undersokning, utford i en enkel provanlaggning, ger 68 % utbyte 
vid toppmatt stoekvolym. Verkligt utbyte, topprotmatt volym, ar 56 %. 
Utbytessiffrorna fOrbattras med en proeentenhet om man raknar in utbytet fran sid
brador tagna fran bakar. Andelen trekantsprofil vid sagningen ar 47 %, resterande del 
53 % ar radialskuret rektangulart virke. 

Utbytet for gran och den klena furun ligger en proeentandel hogre an motsvarande 
siffra for den grova furun. Skillnaden antas bero pa stoekformen hos den grova furun 
som fOrsvarar inlaggnmgen av stoeken vid sagningen. 

Det rektangulara virket fran provsagningen har kvalitetsbedomts enligt nya bedom
ningsregler som anpassats for radialskuret virke. 

Nyckelord 
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Furu 
Gran 
Pinus silvestris L 
Pieea abies Karst 

III 




Innehallsforteckning 

Sljamsagning .................................................................................................................. 1 


Sagmonstrets anpassning till stoekgeometrin .............................................. 1 


Dimensioner pa det utsagade virket .............................................................. 2 


Pilotanlaggning for sljamsagning .................................................................. 2 


Torkning av sljamsagat virke ......................................................................... 3 


Undersokningens syfte ................................................................................................. 3 


Liten ordlista .................................................................................................................. 3 


Material och metod ....................................................................................................... 4 


Provmaterial och sonderdelning .................................................................... 4 


Postningar .......... '" ............................................................................................. 4 


Dimensionsbestamning oeh kvalitetsbedomning ........................................ 4 


Resultat och diskussion ................................................................................................ 6 


Utbyte ................................................................................................................. 6 


Virkesdimensioner ........................................................................................... 7 


Anvanda postningar ......................................................................................... 9 


Avsmalning ....................................................................................................... 9 


Kvalitetsutfall .................................................................................................. 10 


Slutsatser ................................................ ......... ............................. ................................. 11 


Referenser ..................................................................................................................... 12 


IV 




Stjamsagning 

Stjamsagning ar en metod for att framstalla virke med staende arsringar, utan marg 
oeh juvenil ved (Wiklund 1993). Detta virke far starkt fOrbattrade egenskaper vid jam
forelse med konventionellt sagat virke. Vtbytet fran stjamsagning utgors av virkes
styeken med bade rektangulara och triangulara tvarsnitt, samtliga med staende ars
ringar, figur 1. 

Grundiden med stjamsagnmg ar att for ett specifikt ramaterial fa hogsta mojIiga yarde 
pa de produeerade produktema. Detta innebar att volymutbytet vid sonderdelningen 
inte nodvandigtvis behover maximeras. Vr ekonomisk synvinkel oeh ur miljohan
seende ar det dock mycket viktigt att sa stor andel av stoeken som mojIigt tas till vara 
(Sandberg 1996a). 

Sagmonstrets anpassning till stockgeometrin 

Stjamsagningsmonstret ar val anpassat till stoekens runda form i tvarsnittet. 
Sagmonstret ger i sitt grundutforande sex bitar med triangulart tvarsnitt och sex bitar 
med rektangullirt tvarsnitt, men beroende pa onskad virkestjoeklek, onskad dimension 
pa trekantsprofilema och stoekens geometri kan antalet rektangulara bitar varieras fOr 
att bibeMlIa hogt volymutbyte. 

Att avIagsna margen oeh den juvenila veden ar ett av de mest kritiska momenten vid 
stjarnsagnmg. Om margen oeh den juvenila veden inte tas bort ar risken stor att det 
utsagade virket blir av samre kvalitet pa grund av spriekor oeh deformationer 
(Sandberg 1996b). Margens vag i stoekens langdriktning ar ofta myeket oregelbunden. 
Toppbrott oeh andra frekventa skador som uppkommer under tradets vaxtperiod 
medfOr ofta ganska stora forskjutningar av margens llige. Om stocken ar krokig korn
mer margen att fOlja denna krokighet samtidigt som margen blir forskjuten fran 
stocktvarsnittets geometriska centrum. Detta innebar att hoga krav maste stallas pa 
inlaggningen av stoeken sa att margen oeh den omkringliggande juvenila veden kan 
"fAngas upp" oeh avlagsnas fran den ovriga veden. En metod som visat sig vara effek
tiv for att gora detta ar att lagga tva parallella snitt, ett pa vardera sidan om margen 
med ett avstAnd som motsvaras av tjoekleken pa det rektangulara virket. Om stoeken 
ar krokig vrids stoeken sa att det plan i vilket kroken ligger blir parallellt med sagsnit
ten. Virkesstyeket innehallande margen sagas darefter med en rnargfangare som kan 
anpassas efter margens oeh den juvenila vedens utbredning. 

Figur 1. Stjarnsdgning, stJnderdelningsmonster for att i industriell skala framstttlia virke med 
stdende drsringar. 
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Dimensioner pd det utsdgade virket 

Sqarnsagningsmonstrets utseende medfOr att virkesbredden blir vasentligt mindre an 
vid till exempel fyrsagning, vid samma stockdiameter. Detta innebar att sqarnsagning 
ar bast lampad for grova stockar. Dimensionerna pa virket med rektangulart tvarsnitt 
har valts sa att de overensstammer med de standardiserade dimensioner som anvands 
i bland annat Sverige, (SIS 1970). For trekantprofiler finns det inte nagra standardise
rade dimensioner och vid de sagningar som genomfarts sagas vanligtvis trekantsprofi
ler med sidan 80, 100 eller 120 millimeter. Farutom virket fran sjalva sqarnsagningen 
erhaller man ocksa sidbrador fran bakarna. Dessa brador far ensartad arsringsriktning 
dock med liggande arsringar. I vissa alternativa val av postning kan man nedbrmga 
mangden sidbrador. Da akar volymen radialsagat virke. 

Pilotanliiggningfor stjtlrnsagning 

For att kunna utveckla ett system fOr sqarnsagningstekniken och fOr att testa egenska
per, dels far det utsagade virket, dels far de produkter i vilka virket anvands, har en 
pilotanlaggning fOr sqarnsagning uppfarts i Arjeplog (Sandberg 1996c). Sander
delningen utfars i huvudsak i en horisontell bandsag av typen "Forestor" som har 
kompletterats med en fixtur fOr att klara sljarnsagning. I figur 2 visas sonderdelnmgs
metoden som anvands i anlaggningen. Denna metod att sqarnsaga ar varken den basta 
eller den enda metoden, men visade sig i ett fOrsta skede av utvecklingen av sljarn
sagningstekniken vara mycket lamplig. 

Stocken lyfts upp i bandsagen och centreras med hjaIp av underliggande lyftarmar fOr 
att darefter spannas fast i andama mellan tva dubbdockor, figur 2 a. Snitt sagas pa 
stockens ovansida varefter stocken vrids i steg om 60 grader efter varje snitt sa att ett 
sexkantblock erhalls, figur 2 b. Stocken lossas fran dubbarna och sanks ned pa sag
badden. En margplanka sagas fram varvid man erhaller ytterligare tva block, de sa 
kallade kistlocken, figur 2 c. Kistlocken vrids och spanns fast tillsammans med hy
drauliska grip don och tva virkesstycken sagas fran respektive block, figur 2 d. Efter 
detta sanderdelningssteg erhaller man tva block med rombiskt tvarsnitt. Dessa vrids 
och placeras i en fixtur innan sanderdelningen fortsatter, figur 2 e. Romberna star fritt 
i fixturen, det vill saga utan att vara fasts panda. 

Figur 2. 	 Sonderdelningsmetod vid pilotanlaggningen fdr stjarnsagning. Bilderna visar stock
och virkestvarsnitt. 
a) Stocken riktas in och spanns fast mellan tva dubbar sa att den lam roteras. 
b) Den upphlingda stocken vrids och sagas till ett sexkantigt block. 
c) Sexkantsblocket lossas fran dubbarna och slinks ned pd sagbadden. En margplanka 
samt tva block, de sa kallade kistlocken, sagas fram. 
d) II Kistlocken "vrids och spannsfast varejter tva virkesstycken sagas fram fran respek
tive block. 
e) De aterstdende blocken med rombiskt tvtlrsnitt placeras i en fixtur och sdgas. 

2 




Torkning av stjarnsagat virke 

Det virke som sagats har torkats i kammartork vid ett sagverk. De torkprogram som 
har anvants ar samma program som anvands for att torka konventionellt virke vid 
detta sagverk. Vid torkningen har trekantsprofilerna strolagts enligt tva olika metoder, 
helt klosslagda och i grupper om tre, figur 3. Vid strolaggningen av trekantprofilerna 
placeras alltid den tangentiella ytan, vilken har vasentligt snabbare vatskeavgang och 
storre krympning vid torkningen an den radiella ytan, mot nagon annan yta for att en 
viss uppbromsning av fuktavgangen skall erhallas. Inledande forsok visar att virke 
med staende arsringar och utan marg och juvenil ved kan torkas med konventionella 
torkprogram med gott resultat och utan sprickor. Detta ganer ocksa trekantsprofilerna. 
Den storsta skillnaden i torkresultat meUan de tva strolaggningsmetoderna for tre
kantprofilerna har visat sig vara att de friliggande profilhornen hos de grupplagda 
profilerna blir nagot for mycket nedtorkade (Holmberg m fll995). De behover darfor 
konditioneras efter torkningen. 

a 	 b 

Figur3. 	 Strolttggningsmetoder som har testas vid torkning av trekantsprofiler. 

a) Klosslagda trekantsprofiler. 

b) Trekantsprofiler lagda i grupper om tre. 


Undersokningens syfte 

Tidigare simuleringar och provsagningar av stjarnsagningsmetoden tyder pa ett vo
lymutbyte av virke som ligger betydligt hogre an det utbyte man idag far med fyrsag
ning. Syftet med den nu genomforda undersokningen ar att genom en provsagning av 
skogfaUande furu och gran fran Jamtland fOrsoka verifiera tidigare framtagna vo
lymutbytesresultat for stjarnsagning. Dfu'utover skall kvalitetsutbytet undersokas. 

, 

Liten ordlista 

Vid redovisningen av resultaten kommer foljande begrepp att anvandas. Begreppen 

overensstammer med Praktisk Skogshandbok (1994). 


M3TR Kubikmeter fast matt, topprotmatt volym. 


M3TO Kubikmeter fast matt, toppcylindervolym. 


Avsmalning Stockens avsmalning em/m. 

Formkvot Forhallandet mellan rot- och toppdiameter 0R/0T. 


Utbyte,TO Volymutbyte beraknat pa toppcylindervolym. 


Utbyte, TR Volymutbyte beraknat pa topprotmatt volym. 


Toppdiameter,0T Medelvarde av korsmatt diameter i stockens toppande. 


Rotdiameter,0R Medelvarde av korsmatt diameter i stockens rotande 


3 




Material oeh metod 

Provmaterial och 50nderdelning 

Timret i unders6kningen har hlimtats frAn tva sagverk i Jamtland och bestod av skog
fallande kvalitet av furu och gran, totalt 46,2 M3TR. Timret levererades dimensionssor
terat, 311-329 mm for gran (13,6 M3TR) och tva dimensionsklasser furu 274-286 (furu II 
16,1 M3TR) respektive 311-329 mm (furu 116,5 M3TR). Furusortimentet ansags av le
verantoren vara representativt for furutimmer som sagas vid sagverken. Grantimret 
var daremot av samre kvalitet an vad som normalt fOrekommer vid de tva sagverken. 
Innan sagning har timret dimensionsbestamts. Efter sagning har virket torkats i kam
martork till 14 % fuktkvot. 

Postningar 

Vid sagningen har fern olika postningar anvants. Postningarna ar baserade pa stockens 
toppdiameter. Postningamas virkesutfall £inns beskrivet i tabelll. 

Tabelll. Virkesutfall /dr de olika postningarna som har anvants i undersokningen. 

Postning Toppdiameter Centrumplank 2 st Vingplank 4 st Trekantsprofil 
(em) (mm) (mm) (mm) 

0 24::;; 0T <27 38xlOO 38x75 80 

1 27::;; 0T <28 50xlOO 5Ox75 80 

2 28::;; 0T <30 38xl00 38x75 100 

3 30::;; 0T <32 50x125 50xlOO 100 

4 32::;; 0T <34 63x125 63xlOO 100 

Dimensionsbestiimning och kvalitetsbedomning 

For virket med rektangulart tvarsnitt har en manuell inmatning och kvalitetsbedom 
ning gjorts efter torkning och langdjustering. Trekantsprofilerna har inte Iangdjuste
rats eller kvalitetsbedomts. Pa grund av dalig mattnoggrannhet i den sagutrustning 
som har anvants kunde dimensionema for trekantsprofilema inte hallas till 80 och 100 
mm vilket var avsett i postnmgsvalet. Vid inmatningen av profilema har dessa istallet 
indelats vid 10 mm moduler. De moduler som anvants fOr trekantsprofilerna ar 70, 80, 
90, 100 och 110 mm. 

Nar stocken sonderdelas radiellt kommer kvistar att klyvas pa langden och upptrada 
som horn- eller bladkvistar i virkesytan. Vid stjamsagning, likval som vid alla andra 
radialsagningsmetoder, kommer hornkvistar att vara betydligt mer frekvent fore
kommande an i fyrsagat virke. Dessutom utnyttjar ofta radialsagningsmetoderna 
grovt timmer och i sadant timmer :if ofta delar av kvistama torra el1er rotangripna mot 
stockens periferi (Holmberg m £11995). Denna del av kvisten kommer alltid att ater
finnas i stjamsagade virkesstycken, vilket daremot inte behover vara faIlet i centru
mutbytet frAn fyrsagning. 

I de sorteringsregler som idag anvands for kvalitetssortering av furu och gran, t ex 
Grona Boken (1976) och Nordiskt Tra (1994), ar bedotnnffigen av homkvistar hard, det 
vill saga att virke med homkvistar ofta klassas ned till en lagre kvalitetsklass. Vid tidi
gare genomforda provsorteringar av stjamsagat virke enligt Grona Boken erholls en 
mycket skev kvalitetsfordelning i jamforelse med om fyrsagat virke fran samma tim
mer skulle ha sorterats. Stor andel av det stjamsagade virket klassades som utskott el
Ier battre 0/5. Liten andel av virket hamnade i klassema dar emellan. Denna fordel
ning berodde i huvudsak pa kvistutseendet i virket. 
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Det sqarnsagade virket ar i forsta hand avsett for snickeri-, mobel- och inredningsde
taljer dar virkeskvaliteten for hela det sagade virkesstycket ofta ar av mindre betydelse 
an hur stor del av virkesstycket som kan anvandas till olika komponenter. Som ett ex
empel ar ett fatal "fula" kvistar pa ett for ovrigt kvistrent virkesstycke av mindre bety
delse for anvandare av kvistrent virke an om kvistama ar sma, friska och jamnt forde
lade i virket. 

For att ta fram en andamalsanpassad sorteringsinstruktion for sqamsagat virke, da 
framst for virket med rektangulart tvarsnitt, har forsok paborjats med att dela in virket 
i tre klasser, 51-SIll. Tabell 2 visar kriteriema for dessa klasser. Med avseende pa 
kvistar och deformationer baseras reglema pa Grona Boken men med vissa tillagg. 
Klass 51 motsvaras av Grona Bokens klass I-III, klass SII av grona bokens Klass IV samt 
den battre delen av klass V. Resterande virke hamnar i klass sm. I klass 51 accepteras, 
till skillnad mot Grona Boken, en till tva stora kant- eller flatsidokvistar om virket for 
ovrigt faller inom denna klass. Ovriga defekter far forekomma i den omfattning som 
anges i tab ell 2. Det rektangulara virket sagas alltid skarpkantat medan viss vankant 
kan forekomma pa trekantsprofilema. 

Tabe1l2. Kvalitetsklassificering av stjiirnsagat virke med rektanguliirt tviirsnitt. 

Defekt 

Kvistar och deformation 

Sprickor 

Kadlapor 

Barkflag 

Tjurved 

Vresved 

Snedfibrighet 

Vattved 

Lyror 

Rota 

Insektskador 

Blanad 

Kvalitetsklass 

51 

GBI-ill" 

far ej forekomma 

enstaka far forekomma .... 

far forekomma i mindre 
omfattning .... 

far ej forekomma 

far ej forekomma 

far ej forekomma 

far ej forekomma 

far forekomma i mindre 
omfattning .... 

far ej forekomma 

far ej forekomma 

far ej forekomma 

SIT 

GBIV-V 

far ej forekomma 

enstaka far forekomma .... 

far forekomma i mindre 
omfattning ** 
far ej forekomma 

far forekomma i mindre 
omfattning .... 

far forekomma i mindre 
omfattning .... 

far ej forekomma 

far forekomma i mindre 
omfattning .... 

far ej forekomma 

far ej forekomma 

far ej forekomma 

SIll 

GB V-VI 

far forekomma 

far forekomma 

far forekomma 

far forekomma 

far forekomma 

far forekomma 

far forekomma 

far forekomma 

far forekomma i 
mindre omfattning 

far forekomma i 
mindre omfattning 

far forekomma i 
mindre omfattning 

GB I-ill Grona Boken kvalitetsklass I - ill 

.. 1-2 mycket stora kant- eller flatsidokvistar far forekomma om virkesstycket i ovrigt faller inom denna 

kvalitetsklass . 

.... om virkesstycket i ovrigt faller inom denna kvalitetsklass och ar utan andra defekter. 
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Resultat oeb diskussion 

Utbyte 

Tabell 3 visar volymutbyten samt fordelningen meUan rektanguHirt virke och tre
kantsprofiler for de sljarnsagade timmerklassema. Totalutbytet ar i medeltal68 % med 
avseende pa toppcylindervolymen respektive 56 % med avseende pa topprotmatt 
volym. Detta utbyte ar nagra procentenheter lagre an vid tidigare undersokningar 
(Sandberg 1996a). Orsaken till det nagot lligre utbytet ar till storsta delen att det rek
tangulara virket har kantats ned nagot mer an vad som var avsett i postningen. 
Forutom stockgeometriska orsaker beror detta dels pa att margfangarens bredd i vissa 
fall blivit storre an 50 mm vilket ar den bredd som normalt ar tillracklig for att av
lagsna margen, dels pa felaktig inlaggning av stocken i sagmaskinen. Det senare pa
verkar utbytet mycket negativt. 

Utbytet for det grova furupartiet (furu I) ar nagot lagre an for gran och for klen furu 
(furu II). Det hoga utbytet for furu II var ovantat. En trolig forklaring till det lagre ut
bytet for fum I ar att dessa stockar, vilka ofta ar rotstockar, ar svarare att rikta in i sa
gen an gran- och klenare furustockar. Detta beror i sin tur pa att grova rotstockar av 
furu har formen av ett timglas med en midja cirka 1-1,5 meter fran rotskaret och en 
relativt kraftig diameterokning fran denna midja och ned mot rotanden. Detta medfor 
att det ar svart att optimalt posta in stocken och nar stocken skall spannas fast i fixtu
ren (se figur 2) kan den forskjutas ur sitt lage pa grund av rotansvallningen. Ett annat 
skal ar att den anvanda stockfixturen at i vekaste laget. Det ar mycket svart att rikta in 
tunga stockar ratt i bade sid- och hojdled. Inverkan pa utbytet av diameterokningen i 
rotanden aterspeglas i figur 6 som visar stockavsmalningens inverkan pa utbytet. For 
furu I sjunker utbytet mer vid okad avsmalning an for gran och furu II. Granen har i 
stort sett samma avsmalning som furu I, men saknar den midjebildning som furun 
uppvisar. Granen bUr darmed llittare att posta in och forluster pa grund av felinlagg
ning undviks. 

Andelen trekantsprofil och rektangulart virke ar lika for de tva furuklasserna medan 
andel trekantsprofil for gran ar nagot hogre an for furu. Andelen rektangulart virke 
vid denna sagning ar nagot Iagre an vad som normalt erhalls (Nordfors m £1 1993, 
Sandberg 1996a). Detta ar naturligtvis i hog grad beroende pa valet av postning, men 
den ovan namnda nedkantningen har ocksa minskat andelen rektangulart virke. 

UWver det rektangulara och triangulara virket med staende arsringar erhaUs aven sid
brador, ofta av hog kvalitet. I denna sagning ligger dessa volymer pa 0,44 m3 for furu 
och 0,15 m 3 for gran och okar utbytet med avseende pa den topprotmatta volymen 
med drygt en procent. Utbytet TR , tabell 3, kan alltsa forbattras med en procentenhet 
om man raknar med sidbradorna. 

Tabell 3. 	 Volymutbyten samt fordelningen mellan rektanguliirt virke och trekantsprofil for de 
olika timmerklasserna. 

Timmerklass Andel Andel Volymutbyte TR Volymutbyte TO 

trekantsprofil rektanguHirt ('Yo) ('Yo) 

FuruI 0,46 0,54 55,5 66,9 

Furull 0,46 0,54 56,4 67,4 

Gran 0,48 0,52 56,4 69,3 

Sidbrador furu 1,4 1,6 

Sidbrador gran 1,1 1,2 
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Virkesdimensioner 

De postningar som anvants ger rektanguUirt virke med ljoekleken 38, 50 eller 63 mm. 
Bredderna for virket skall enligt postningarna vara 75, 100 eller 125 mm. Det triangu
lara virket var avsett att halla en kantlangd av 80 eller 100 mm, se aven tabell 1. 

Figur 4 visar utfallet av virkesdimensioner vid sagningen oeh det avsedda dimen
sionsutfallet for den postning som stocken sagades med. Tjoekleken pa det rektangu 
lara virket blir sa gott som alltid den dimension som postningen avser, medan bredden 
och dimensionen pa trekantsprofilerna kan variera som en foljd av stockgeometri och 
sagnoggrannhet. Utgaende fran figur 4 kan foljande konstateras angaende virkets 
dimensioner. 

Furu I: 	 Postning 0 och 2 som ger virke med 38 mm ljocklek har i vissa fall kantats 
till en bredd storre an den som postningen avsag. Detta ar en foljd av de 
nedpostningar som gjorts, se tabe1l4. 

Att det rektangulara virket har kantats ned mer an tankt syns tydligt om 50 
mm virket betraktas. Andelen virke med bredden 125 oeh 150 mm har bli
vit betydligt lagre an avsett och bredderna 75 och 90 mm har tillkommit. 
For virket av 63 mm ljocklek ar tendensen densamma. Orsaken till ned
kantningen ar som tidigare papekats £ramst sonderdelningsutrustningens 
ringa mattnoggrannhet samt svarigheter att rikta in stocken i fixturen. 

Sagonoggrannheten har aven medfOrt att dimensionerna for trekantsprofi
lerna inte har kunnat begransas till 100 mm for furu I. Det ar framst son
derdelningsstegen (d) och (e) i figur 2 som ger mattavvikelser hos tre
kantsprofilerna. 

Furu II: 	 For virket med ljockleken 38 mm visar utfallet samma tendens som for 
furu I, namligen att detta virke har kunnat sagats nagot bredare an vad 
som var tankt i postningen. 

Viss nedkantning av 50 mm virket har forekommit, men ar inte lika omfat
tande som for furu I. Detta ar troligtvis en foljd av att furu II-stoekar ar 
lattare att rikta in vid inlaggnmgen. 

Trekantsprofilernas mattonoggrannhet liknar den fOr furu I. 

Gran: Virkesbredden for 38 mm virket ar liksom fOr furu nagot stOrre an vantat. 
Detta ar som tidigare namnts ett resultat av att toppdiametern ar stOrre an 
vad postningen kraver, vilket ger ett renskuret sexkantsbloek, (figur 2b), 
utan vankanter. Detta ger stora volymforluster pa grund av att mer ytved 
an nodvandigt sagas bort. En del av detta aterfas dock som sidbrador. 

Virket med 125 mm bredd har i samtliga fall kantats ned till 100 mm. 


For 50 mm virket har nedkantningen framst skett fran 125 till 100 mm 

bredd. Detta sker da margfangaren avlagsnas och nar margen inte ar cen
trerad i virkesstycket. Detta har ocksa resulterat i att virke med 150 mm 
bredd sagats. 

Spridningen i trekantsprofilernas matt ar nagot mindre for gran an for 
furu L Detta ar troligen en foljd av att gran ar lattare att Iagga in i sagma 
skinen. 

Den daliga mattnoggrannheten paverkar utbytet och fordelningen mellan rektangulart 
och triangulart virke. Pa grund av den sonderdelningsmetod som anvands kommer 
mattavvikelser att adderas fOr varje steg i sonderdelningen, figur 2. Detta leder till att 
mattnoggrannheten fOrsiimras for varje sonderdelningssteg. 
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Anvanda postningar 

Timret levererades dimensionssorterat i tva klasser. Utgaende fran dessa klasser skall 
furu II sagas med postning 0-2 och gran samt furu I med postning 3-4 (tabell1). De 
postningar som timret sagats med avviker i ett fLertal fall fran den avsedda postningen. 
I tabell 4 finns en sammanstallning over de tre timmerklassemas toppdiametrar, 
anvanda postningar och skillnaden mellan avsedd postning och den postning stocken 
verkligen sagats med. Som man ser i tab ellen ar det relativt vanligt att stocken sagats 
en postningsklass lagre an vad toppdiametem indikerar. Detta beror pa att 
toppdiametem anges som medelvardet for den korsmatta diametem. I praktiken valjs 
postningen med avseende pa stockens minsta diameter och med hansyn till krok och 
orundhet. I vissa fall kan geometriska avvikelser i stockens toppande tillMa att man 
bortser fran dessa och darmed kan posta stocken i en hogre sagklass an vad den verk
liga toppdiametem visar. Detta har endast skett i fyra fall och da for furu 1. 

AlIa avvikelser fran optimal postning kommer att paverka det slutliga utbytet. Om 
stocken klassats ned i postningsklass kommer utbytet att bli lagre an det avsedda. 
Dessutom kommer andelen trekantsprofiler att oka. Om stocken klassats upp i post
ning kommer man att fa en positiv inverkan pa utbytet forutsett aU man da klarar aU 
halla maUen pa det fardiga virket utan att riskera vankant. 

Tabell 4. Timmerdiametrar och antal nedklassningar i postning. 

Timmerklass 0Tmin 0Tmedel 0Tmax Postning Antal Nedklassad Uppklassad 
(em) (em) (em) stockar 1 steg an 1 s teg 

tal/andel antal/andel 

FuruI 30 32 34 2,3,4 35 17/0,49 4/0,11 

Furull 26 28 30 0,1,2 47 18/0,38 

Gran 29 32 34 2,3,4 36 18/0,50 

Avsmalning 

Stockens geometri, framforallt avsmalning och krok paverkar utbytet vid sagning. 
Avsmalning mindre an 1 cm/m betraktas som liten och storre an 1,5 cm/m betraktas 
som stor avsmalning (Praktisk Skogshandbok 1994). I tabe1l5 finns en sammanstall
ning over det sagade timrets avsmalning. 

Knappt halften av furutimret har normal avsmalning. Furu I har som vantat hog andel 
stockar med stor avsmalning och furu II stor andel med liten avsmalning. Gran uppvi
sar jamfort med furu en betydligt storre andel stock med stor avsmalning. Den kraftiga 
avsmalningen hos gran Merspeglas aven i det erhallna utbytet, tab ell 3. Forhallandet 
mellan toppmatt utbyte (TO) och verkligt utbyte (TR) ar givetvis da ocksa storre for 
gran an for furu. 

Tabell5. Avsmalningfor timret i de olika diameterklasserna. 

Sagklass Medelvarde Andel liten Andel normal Andel stor 
(cm/m) avsmalning avsmalning avsmalning 

FuruI 1,4 0,19 0,43 0,38 

Furull 1,1 0,39 0,45 0,16 

Gran 1,5 0,22 0,28 0,50 
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Figur 5 visar hur verkligt volyrnutbyte (TR) for de tre olika sagklassema beror av 
stoekens avsmalning. For samtliga timmerklasser minskar utbytet med okande av
smalning, vilket ar helt normalt. Furu I, grovre timmer, uppvisar en kraftigare utbytes
forIust vid storre avsmalning an furu II och gran. Detta ar som tidigare papekats ett re 
sultat av svarigheter med inUiggnmgen av stoekar frAnfuru I. 
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Kvalitetsuifall 

Kvalitetsbedomningen av det rektangulara virket redovisas i tabell 6. For gran har 
kvalitet 51 och 52 slagits samman till en kvalitet 512. K valitetsutfallet for gran visar att 
virket haIler myeket lag kvalitet. Detta ar helt overensstammande med den bedomning 
som gjordes av timmerkvaliteten. 

Furupartierna var av betydligt battre kvalitet. Fyra femtedelar av furuvirket har klas
sats som 51 eller 52. 5killnaden mellan furu I oeh furu II Aterfinns i klassema 51 oeh 52, 
dar furu I har hogre andel virke av basta sort (51). I kvalitetsklass 52 ar forhallandet 
det omvanda. Att andelen virke av kvalitet 51 ar lagre i furu II var vantat da detta 
timmer ar av klenare dimension oeh andelen rotstoekar ar lagre an i furu L 

Tabell6. Kvalitetsutjall fdr de tre timmerklasserna. 

Timmerklass Antal virkesbitar Andel av antalet sagade bitar 

Kvalitet 51 Kvalitet 512 Kvalitet 52 Kvalitet S3 

FuruI 210 0,42 0,37 0,20 

Furull 282 0,26 0,52 0,21 

Gran 216 0,25 0,75 
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Slutsatser 

Stjarnsagning av furu och gran ger ett hogt volymutbyte i jfunforelse med konventio 
nella sagmetoder. Utbytet vid denna provsagning som utforts i en enkel pilotanlagg
ning ar 68 % med avseende pa toppcylindervolymen respektive 56 % med avseende pa 
topprotmatt volym. Utbytet bedoms kunna forbattras mlgra procentenheter om en 
sonderdelningsutrustning, speciellt utvecklad for stjarnsagning tas fram. 

Andelen trekantsprofil blev 47 % av sagad volym. Detta ar hogre an vad som normalt 
erhalls. Detta kan dock enkelt paverkas da forhallandet mellan volymen trekantsprofil 
och konventionel1t virke bestfuns vid valet av postning. 

Tva diameterklasser timmer har sagats, dels furu med medeltoppdiametern 28 em, 
dels furu och gran med motsvarande diameter pa 32 cm. Granen och den klena furun 
gay en procentenhet hogre utbyte med avseende pa topprotmatt volym an den grova 
furun. Det lagre utbytet for den grova furun antas bero pa stockens form, som for
svarar inlaggningen av stocken i sagen, samt pa svagheter i inlaggningsutrustningen. 

En ny kvalitetsklassificering har provats for det sagade virket. Kvalitetssorteringen 
sker med hansyn till slutforbrukarens krav. 
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