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Farord 

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

Hela verksamheten, saval utbildning som forskning, har som utgangspunkt att 
vi vill oka fOrstaelsen for sambanden mellan tramaterialet, marknaden och de 
industriella processerna. Under senare ar har vi skapat 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 var
den som finns hos tra, men som i dagens industriella system inte tas till vara. 

Inom programmet "Vardeaktivering" testar vi saledes fOrutsattningarna fOr och 
mojligheterna 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 tillamp
ningar. Plastisk deformation och mekanosorptiv krypning pa mikrostrukturell niva hos 
trti ar ett av dessa projekt. Det finansieras via ett stipendium fran Stiftelsen Nils 
& Dorthi Troedssons Forskningsfond. 

Jag vill rikta ett tack till alIa vara finansiarer. Jag ar overtygad om att alIa 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 februari 1997 

Martin Wiklund 

KTH-Tra 
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Evaluation of a conversion method for Star-sawing 

by 
D. Sandberg 

Abstract 
This study describes a new conversion method of the star-sawing pattern. The 
method is developed for comercial use on an industrial basis. Conventional 
sawing machines can be used for the conversion of the log after some modifica
tions. 

The volume yield and quality of 18 star-sawn Scots pine logs were investigated. 
The results show a volume yield of 71,7 % calculated with regard to the top cy
linder volume under bark. 

In producing knot free boards from the star-sawn triangular profiles, the vo
lume yield was reduced by about 10 %. 
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Sammanfattning 
En ny sanderdelningsmetod for stjarnsagning har testats. Metoden ar utvecklad 
att kunna tilHimpas i industriell skala i en kommersiell produktionslinje. 
Sonderdelningen kan genomforas med konventionella sagmaskiner efter vissa 
modifieringar av framst fasthillnings- och matningsanordningar. 

En provsagning med 18 furustockar har genomforts varvid volym- och kvali
tetsutbytet har bestamts. Det total a volymutbytet blev 58,8 och 71,7 % med av
seende pa verklig respektive toppmatt volym. 

Vid tillverkning av defekt- och kvistfria amnen fran trekantsprofilerna erholls 
ett volymutbyte pa drygt 90 %. 
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Inledning 
Stjarnsagning ar ett sonderdelningsmonster fOr att framstalla virke med staende 
arsringar och som ar fritt fran marg och storre del en av den juvenila veden, fi
gur 1. Detta virke har bland annat battre formstabilitet och ar mindre sprickbe
naget an konventionellt sagat virke (Sandberg 1995a). Forutom de kvalitativa 
fordelar som erhills med stjarnsagningstekniken fas ocksa ett hogt volymutbyte 
(Sandberg 1996a, Holmberg m fl1996) 

For att saga fram de virkesstycken med rektangulart och triangulart tvarsnitt, 
plank respektive trekantsprofiler, som ar utfallet fran stjarnsagning kan olika 
sonderdelningsmetoder anvandas. Det vasentliga ar att de utsagade bitarna far 
staende arsringar (Sandberg 1995b) i hela virkets langd och att margen med den 
omgivande juvenila veden med sakerhet franskiljs fran virket. 

lett tidigt skede i utvecklingen av stjarnsagningsmetoden byggdes en pilotan
laggning for att utveckla och testa stjarnsagningstekniken och framforallt olika 
produkter tillverkade av det sagade virket (Sandberg 1996). Metoden for att 
sonderdela stocken som anvandes i pilotanlaggningen baserades pa att stocken 
spandes upp i andarna mellan tva dubbar sa att den kunde roteras. Mantelved 
sagades sedan bort och en sexkantig pelare erholls. Denna pelare lossades dar
efter fran dubbarna och sagades till plank och trekantsprofiler. Metoden visade 
sig vara bra for sitt andamal, men var givetvis inte lampad for en kommersiell 
produktionslinje. Da produkter av det stjarnsagade virket har visat sig fa 
mycket fina egenskaper har en vidareutvecklad sonderdelningsmetod fOr 
stjarnsagning tagits fram. Den nya metoden ar avsedd fOr drift i industriell 
skala och samtliga sonderdelningssteg kan efter vissa kompletteringar utfOras i 
konventionella maskiner som idag finns pa marknaden. 

Syfte med undersokningen 

Syftet med fOreliggande undersokning ar att utvardera sonderdelningsmetodik 
fOr stjarnsagning med avseende pa: a. industriell-teknisk genomfOrbarhet, 
b. volymutbyte, c. kvalitetsutbyte. 

Figur 1. Stjiimsagning, sOnderdelningsmetod for att framstiilla virke med stdende arsringar. 
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Material 
Timret i undersokningen kommer fran Ramnas i Vastmanland och utgjordes av 
18 furustoekar med toppdiameter mellan 26 oeh 35 em, bilaga 1. Stockama kva
litetsbedomdes vid avverkningen oeh delades in i A- oeh B-kvalitet, dar A ar 
den battre kvaliteten. Innan sonderdelningen genomfordes ytterligare en be
domning av timrets kvalitet enligt de "gamla" virkesmatningsreglerna. I tabelll 
Merges stockdata. 

Tabell1. Stoekdata for det tim mer som anvants vid provsAgningen. 

Kvalitet 
A B Totalt 

Antal 5 13 18 
Medellangd (m) 4,2 3,9 4,0 
Medeldiameter topp (em) 31 28 29 
Volym toppmatt (m3) 1,7 3,2 4,9 
Volym topprotmatt (m3) 2,1 3,9 6,0 
Antal O/S-stockar i klassen 5 5 10 
Antal V-stockar i klassen 0 6 6 
Antal VI-stockar i klassen 0 2 2 

Val av postning samt torkning av virket 
For samtliga stockar har postning valts sa att det rektangulara virkets tjocklek 
blev 50 mm. Postningsvalet var inte optimalt ur volymutbytessynpunkt, men 
var nodvandigt fOr att klara den fortsatta hanteringen av virket. Det rektangu
lara virket kantades till standardbredder fore torkningen och vid kvalitetsbe
domningen efter torkningen gjordes aven langdjustering till decimetermoduler. 

Trekantsprofilema torkades okantade i grupper om tre, med ytveden oriente
rad utat, figur 3. Pa grund av att stoekdiametrarna varierade inom ett stort in
tervall blev trekantsprofilernas dimensioner myeket olika. Profilema kantades 
efter torkningen tillS mm moduler. 
For att bestamma andelen defekt- oeh kvistfria amnen som kan erhallas fran 
trekantsprofilerna sa har dessa kapats upp i amnen. Utbytet vid denna amne
skapning har bestamts. 

Figur3. Tviirsnitt av treh:mtsprofiler sammanlagda for torkning. Profi1erna liiggs samman i grupper om 
tre profiler med den oktmtade yroeden viind utat. 
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Resultat 

Volymutbyte 
Volymutbytet vid sagningen blev 58,8 % med avseende pa topprotmatt volym 
respektive 71,7 % med avseende pa toppcylindervoym, tabell 2. Differensen 
mellan de tva volymmatten ar nagot hogre an normalt, vilket tyder pa att av
smalningen hos timret var relativt stor. Utbytet ar for ovrigt nagot hogre an vad 
som erhallits i tidigare undersokningar (Sandberg 1996a, Holmberg m fl1996). 
Andelen rektangulart virke ar 56 % av den utsagade volymen. 
Utbytet fOr trekantsprofilerna i tabell 2 avser volymen da profilema har delats 
pa langden innan kantningen. Denna operation gav omkring 1,5 procentenheter 
okat utbyte av trekantsprofiler an om profilerna skulle ha kantats odelade, vil
ket aven innebar att det total a utbytet okar med 1,5 %. 

Tabell2. Volymutbyten erhallna vid provsagningen. 

Volymmatl Volymutbyte (%) 
Rektangulart virke Trekantsprofiler Totatt 

Toppcylindervolym 40 31,7 71,7 
Topprotmatt volym 33 25,8 58,8 

Kvalitetsutbyte 
For att ta fram en andamaIsanpassad sorteringsinstruktion for stjamsagat virke, 
da framst for virket med rektangulart tvarsnitt, har forsok paborjats med att 
dela in virket i tre klasser, 51-53 (Holmberg m flI996). Med avseende pa kvistar 
och deformationer baseras reglerna pa Grona Boken men med vissa tillagg. 
Klass 51 motsvaras av Grona Bokens klass I-ill, klass 52 av grona bokens Klass 
IV samt den battre delen av klass V. Resterande virke hamnar i klass 53. I klass 
51 accepter as, till skillnad mot Grona Boken, en till tva stora kant- eller flatsido
kvistar om virket for ovrigt faller inom denna klass. 

Tabell 3 visar kvalitetsfordelningen for det rektangulara virket. 38 % av virket 
har klassats som kvalitet 51, 44 % som 52 och 18 % som kvalitet 53. Tabellen vi
sar att de tva timmerklassificeringssystemen ger ett nagot olika kvalitetsutfall. 
Det ar dock vanskligt att dra slutsatser utifran ett sa litet provmateriaL 

Tabell3. Kvalitetsindelning av det rektangulara virket uppdelat pa timrets kvalitetsklasser (A, B 
eller O/S. V, VI). Vardena anger volymandelen i % av totala volymen utsagade rektangulara 
bitar. 

Timmerkvalitet Kvalltetsklass 
S1 S2 S3 

A 27 5 0 
B 11 39 18 
Totaft 38 44 18 
OIS 34 21 3 
V 4 22 5 
VI 0 10 
VSirt att notera ar att en av B-stockarna var vrak, men har har behandlats sam kvalitet VI. 
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Defektfria timnen fran trekantsprofil 

Samtliga kvistar med omkringliggande fiberstorning, kadh\por och andra de
fekter som markant stor en homogen struktur i traytan har kapats bort fran tre
kantsprofilerna. Tabe1l4 visar volymutbytet efter kapning. Utbytet for samtliga 
amnen ar 91,6 % oeh med undantag fOr kvalitet VI, i stort sett oberoende av 
timmerkvaliteten. Detta utbyte ar betydligt over vad som erhallits vid tidigare 
undersokningar av liknande virke (Holmberg m fl1995). 

Tabell4. Medelvarden for utbytet vid defektkapning indelat efter timmerkvalitet. 

Timmerkvalitet Volymutbyte (%) 

A 91,9 

B 91,4 


Totalt 91,6 
o/s 93,0 
V 91,7 
VI 83,9 
Vart aU notera ar att en av B-stockarna var vrak, men har har behandlats som kvalitet VI. 

Timmerkvaliteten har daremot vasentlig betydelse for de defektfria amnenas 
langder, tabell 5. Medellangden varierade mellan 53,3 em for timmerkvalitet VI 
till 94,4 em for kvalitet A. Medellangden for samtliga amnen var 73,4 em. 

Tabell5. Medellangd p~ amnen efter kapningen indelat efter timmerkvalitet. 

Timmerkvalitet Medellangd (em) 

A 94,4 

B 67,2 

Totalt 73,4 
o/s 84,7 
V 65,2 
VI 53,3 
Vart aU notera ar att en av B-stockarna var vrak, men har har behandlats som kvalitet VI. 

Figur 3 visar kumulativ fordelning av antalet amnen av olika langd efter kap
ning. Langderna varierar mellan 10 em som var den kortaste langd som kapa
des fram och 450 em som motsvarar en trekantsprofil helt utan defekter. Med 
hjalp av figur 3 kan man konstatera att 75 % av totala antalet amnen har en 
langd kortare an 100 em. 
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Figur3. Kumulativ langdfordelning av antalet defektfria amnen efter kapning. 

Figur 4 visar kumulativ volymfordelning av defektfria funnen efter kapning. 
Som ett exempel visar figuren att 40 % av volymen utgors av amnen med lang
den 100 em e11er kortare. 
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Figur4. Kumulativ volymftJrilelning t:lO defektfria trekantslimnen efter kapning. 

Slutsatser 
Den sonderdelningsmetod for stjamsagning som testats i denna undersokning 
har stor potential for att kunna tillampas i en kommersiell produktionslinje. 
Resultaten tyder pa att metoden ger hogt volymutbyte samtidigt som kvalitets
hojande fordelar erhcUls fOr det utsagade virket. K valitetshojningen ar en fOljd 
av att det rektangulara virket blir mer rakfibrigt och att margen med den omgi
vande juvenila veden med storre sakerhet kan frAnskiljas an vad som var moj
ligt vid tidigare anvanda sonderde1ningsmetod. 
Provmaterialets omfattning var begransat och mer omfattande undersokningar 
maste genomforas for att verifiera det hoga volymutbytet och det erha11na kva
litetsutbytet for timmer fran det aktuella omradet. 
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Bilaga 1 

Stock Toppdiameter Rotdiameter Uingd KvaIitet Stocklage Stockvolym 
1 2 1 2 AlB O/S-V-VI Toppmatt Topp-Rot 

nr {em} {em} {em} {em} {m} {m3} { m3 l 
1 28 28 36 38 3,8 B V ROT 0,23 0,32 
2 30 30 34 35 4,4 B V 2:A 0,31 0,36 
3 28 29 30 32 3,8 B DIS 2:A 0,24 0,26 
4 29 29 35 36 4,5 B U 2:A 0,30 0,37 
5 27 28 30 30 3,0 B V 2:A 0,18 0,19 
6 26 28 33 35 4,0 B V ROT 0,23 0,29 
7 26 26 32 33 4,0 B DIS ROT 0,21 0,27 
8 26 27 33 33 3,6 A DIS ROT 0,20 0,25 
9 28 30 35 39 4,1 A DIS ROT 0,27 0,35 

1O 37 37 46 47 4,3 A DIS ROT 0,46 0,59 
1 1 28 28 32 33 3,4 B DIS ROT 0,21 0,24 
12 28 29 33 34 3,2 B U ROT 0,20 0,24 
13 34 35 43 44 4,5 A DIS ROT 0,42 0,54 
14 28 29 35 37 4,4 A DIS ROT 0,28 0,36 
15 27 28 33 33 4,0 B V ROT 0,24 0,29 
16 32 33 36 37 4,4 B DIS 2:A 0,36 0,41 
17 26 27 32 34 3,7 B V ROT 0,20 0,26 
1 8 29 30 33 35 4,4 B DIS ROT 0,30 0,35 

Totalt 4,86 5,96 
B-kvalitet 3,22 3,86 
A-kvalitet 1,63 2,09 
DIS 2,96 3,63 
V 1,39 1,71 
VI 0,50 0,61 


