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Forord 
Vid institutionen fOr Produktionssystem, avdelning Tditeknologi (KTH-Tdi) 
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 processerna. 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 "Vardeaktivering". Vi 
vill aktivera varden som finns hos tra, men som i dagens industriella system 
inte tas till vara. 

!nom 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 
tillampningar. 

Vart FoU-program har till stor del kunnat bedrivas tack vare ekonomiskt stod 
fran sagverksindustrin via Trateks ramprogram och fran NUTEK samt i nagot 
fall SJFR. Vissa delar av programmet som medgett utvidgade undersokningar 
och utveckling av produktionsteknik har finansierats av medel fran fOljande 
organ med koppling till Sveriges nordligaste Ian: Arjeploggruppen, 3
lansdelegationen, Lansstyrelsen i BD-Ian, utvecklingsfonden i BD-Ian samt 
Norrbottens Forskningsrad. Delar av virket har erhallits fran SABI respektive 
Iggesund Timber AB. 

loch med denna slutrapport av de delprojekt som drivits med bas i Arjeplog 
vill jag rikta ett varmt tack till alla vara finansiarer saval som till vara 
samarbetspartners framst da Timber-line och A-Tra. Vi har genom delprojektet 
tagit ett vasentligt steg mot fortsatta til1ampbara resultat. 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 september 1996 

Martin Wiklund 

KTH-Tra 
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Bakgrund 
Forskningen vid KTH-Tra har under senare ar varit baserad pa ett val sam
manMllet och langsiktigt FoU-program som vi valt att kalla Viirdeaktivering /ref 
I, 2, 3/. Forutsattningarna for programmet bygger pa en grundlaggande syn pa 
tramaterialet, namligen att det finns egenskaper i traet som idag sallan utnyttjas 
men som med ett annat forfarande vid sonderdelningen av stocken, istallet 
skulle kunna komma till anvandning. En barande ide i detta fall ar att i indus
triell skala producer a virke och traprodukter med staende arsringar dar man 
drar nytta av tramaterialets basta egenskapsprofil och darigenom aktiverar tra
ets inneboende varden. 

En ide som tidigt vaxte fram inom program Vtirdeaktivering var att saga ut vir
kesstycken med rektangulart och triangulart tvarsnitt i ett monster som ger ett 
bra virkesutbyte. Sagmetoden som ger virke med staende arsringar benamns 
stjiirnsagning, figur 1. Eftersom den juvenila veden, dvs veden i stockens cen
trum' figur 2, sagas bort kan man ur virkesstyckena tillverka produkter som 
uppfyller mycket hoga krav vad galler formstabilitet, sprickfrihet hardhet och 
utseende. 

For att utveckla och testa stjarnsagningstekniken och olika produkter tillver
kade av det utsagade virket startades projektet Produktion och provning av radial
sagat trti. Malet var att utveckla en smaskalig sag for stjarnsagning av grovt 
timmer och saga material for produktion av traprodukter enligt KTH-Tras 
koncept Vtirdeaktivering. Produkterna skall utnyttjas till lang- och kortsiktiga 
tester samt till referenser for marknadsforing av produktideerna. 

Figur 1 	 Stjarnsagning - nytt sonderdelningsmonster for produktion av 
hogkvalitativt virke med staende arsringar. 
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Organisation och finansiering 
Arjeplog valdes som ort for etablering av sagprojektet. Timber-Line & Co AB 
utfor sjalva stjarnsagningen medan sagverksforetaget A-Tra utfor torkning och 
trucktransporter. Organisatoriskt och administrativt har projektet hanterats pa 
fOljande satt: Ett fOretag Stjamsagning i Arjeplog AB bildades med Timber-Line 
& Co AB och A-Tra som huvudaktieagare. (loch med A-Tra:s konkurs over tog 
Timber-Line A-Tra:s aktiepost.) Stjarnsagning i Arjeplog AB har i samverkan 
med KTH-Tra utvecklat sagteknik och genomfort provsagningar. Detta har 
framst genomforts via upphandling av tjanster fran Timber-Line och A-Tra. 

Arjeploggruppen tog samordningsansvaret for en totalfinansiering av projektet, 
vilket visade sig ha stor betydelse for projektets genomforande. De totala pro
jektkostnaderna pa 2275 kkr fordelades mellan Arjeploggruppen, 3-lansdelega
tionen, lanstyrelsen i BD-lan, utvecklingsfonden i BD-lan samt Norrbottens 
Forskningsrad: 

Arjeploggruppen 22% 
Strukturanslag, BD-, AC- och Y-lan 33% 
Lanstyrelsen i BD-lan 11% 
Utvecklingsfonden i BD-lan 22% 
Norrbottens Forskningsrad 12 % 

Iggesund Timber har skankt viss timmerravara medan resten av timret kopts 
till ofta reducerade priser av olika sagverk. Det producerade materialet har for
utom i de delar som finansierats av detta projekt utnyttjats i manga andra pro
jekt som ligger inom ramen fOr KTH-Tras FoU-program. Dessa har finansierats 
framsta av sagverksindustrin i Sverige vis Trateks ramprogram, NUTEK, Nils 
och Dorthi Troedssons Forskningsfond, SJFR, KTH samt sABI. 

splintved 

karnved 

marg 

juvenil ved 

Figur 2 	 Tvarsnitt av tradstam visande margens, juvenilvedens, 
karnvedens och splintens lage. 
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Resultat och erfarenheter 
Projektarbetet har indelats i tre huvudomraden: sonderdelningsteknik, kvalitet 
och egenskaper hos ravara och sagat virke, samt produkter av stjarnsagat virke. 
Vi skall har ge en mycket kortfattad redovisning av resultat och erfarenheter 
som framkommit inom respektive omrade. 
Sonderdelningsteknik for stjamsagning 
I rapporten Utveckling av anliiggning for stjiirnsagning /ref 4/ ges en detaljerad 
beskrivning av uppbyggnaden av pilotanlaggningen i Arjeplog samt genomfo

rande av provsagningar till och med fOrsta halvaret 1994 /ref 5,6,7,8/. Den 

utveckling som skett darefter har framst bestatt i forbattringar och utbyggnad 

av kringutrustning for rationellare hantering av virket efter sonderdelningen. 

Den valda sonderdelningstekniken visade sig vara mycket lamplig i det tidiga 

utvecklingsskede som stjarnsagningstekniken befann sig i vid projektets borjan 

/ ref 9/. Dock har det visat sig att produktionstekniken inte ar lamplig for ra

tionell och ekonomiskt lonsam produktion av stjamsagat virke /ref 9,10,11/. 


Torkningen av det stjarnsagade virket har skett tillsammans med A-Tra:s nor

mala produktion. En ny strolaggningsmetod har tagits fram fOr trekantprofi

lerna /ref 9,12/. Torkningsresultaten har varit mycket goda och ytterligare for

battringar av torkningstekniken har inte ansetts vara av primart intresse. 


Kvalitet och egenskaper hos ravara och sagat virke 

Stjarnsagning ar bast lampad fOr grovt och overgrovt timmer / ref 9/. 

Provsagningar har genomforts med sadant timmer av furu och gran fran olika 

regioner i Sverige. Resultaten fran dessa sagningar tyder pa att timmer fran 

mellersta och norra Sverige ar en lamplig ravara for tillverkning av hogkvalita

tiva amnen med staende arsringar till snickeriindustrin /ref13, 14/. Det har 

dock visat sig att ravara avverkad i fjallnara regioner ar mindre lampad for 

stjarnsagning pa grund av hog frekvens av inre defekter sasom sprickor, tjur

och vattved samt i viss man rota. Det bor poangteras att detta ar en slutsats 

dragen utifran de provsagningar som genomforts och att variation i timmerkva

litet inom en och samma region kan vara mycket stor. 

Volymutbytet av virke vid stjarnsagning ar hogt, omkring 15 % hogre an vid 

traditionella sagmetoder /ref 5, 7,9, 15/. Drygt half ten av utbytet utgors av 

virke med rektangulart tvarsnitt och resterande volym ar trekantprofiler. 

K vistutseendet i virkesytan hos stjarnsagat virke ar annorlunda jamfort med 

traditionellt sagat virke vilket innebar att de sorteringsregler som idag anvands 

for virke inte kan tillampas / ref 13/. Metodik for andamAlsanpassad sortering 

av radialskuret virke har tagits fram och tillampats i samarbete med virkesan

vandare. Den annorlunda kvistformen medfor dessutom att vidarebearbet

ningen av virket i vissa fall inte har kunnat genomforas pa brukligt satt. Hur 

detta lostes beskrivs langre fram. 

Undersokningar utforda pa det stjarnsagade virket har visat att betydelsen av 

att avlagsna margen och den juvenila veden ar av storre vikt for den slutliga 

virkeskvaliteten an vad tidigare antagits. Tydliga samband har pavisats mellan 

fOrekomst av juvenil ved och deformationsbenagenhet samt sprickforekomst 

hos det utsagade virket efter torkning /ref 16,17,18,19,20,21/. 


4 




Produkter av stjamsc\gat virke 

De vasentligaste egenskaper som kravs av tra fOr traprodukter, som skall kunna 
tillverkas rationellt, vara funktionella och fa ett hogt varde, kan beskrivas som 

• noggrannhet i matt och geometri 
• sprickfrihet 
• kontrollerad fuktrorelse 
• hog hallfasthet och hardhet 
• goda estetiska och taktila egenskaper 

For att undersoka hur val stjarnsagat virke uppfyller dessa egenskapskrav vid 
anvandning i olika produkter har tester genomforts pa ett urval av produkter 
dar virke med staende arsringar antas vara speciellt fordelaktigt. Nagra av pro
dukterna ar helt nya och andra har funnits pa marknaden sedan lang tid, men 
har givits ett hogre varde genom att de tillverkats med staende arsringar. 
Resultat fran de olika produkttesterna beskrivs har kortfattat. 

Golv: Den radiella tray tans hogre hardhet och den okade formstabiliteten som 
erhalls med staende arsringar utnyttjas i massiva tragolv. Ett flertal olika golv
typer har tillverkats och testats. Fordelarna med staende arsringar i dessa golv 
ar entydiga och resultaten ar direkt industriellt tillampbara /ref 22, 23/. 

Utvandig panel: JamfOrande fOrsok med konventionellt och stjarnsagade 
panelbrader malade med de vanligaste fOrekommande fargtyperna, visar att 
radiellt utsagade panelbrader har klara fOrdelar. Fargen faster battre och 
kupning och sprickbildning ar praktiskt taget eliminerade /ref 24,25,26,27/. 
Resultaten ar industriellt tillampbara. 

Lattbalk: !nom byggsektorn har lattbalkar i olika utforanden anvants i manga 
ar. En materialsnaI balk har tillverkats och testats med trekantprofiler som flan
sar och trafiberskiva som liv /ref 28,29,30/. En vidareutveckling av balken till 
ett byggsystem ar nodvandig. 

Fonster: Fonster med staende arsringar tor de ha lagre underhallskostnader och 
langre livslangd an vanliga trafonster. Tester med stjarnsagat virke visar att 
fuktrorelserna i hornforbindningarna blir minimala. Den bestandiga karnveden 
ar i radiellt sagat virke entydigt orienterad och kan enkelt vandas utat dar fukt
belastningen blir extra stor /ref 31/. Forsok pagar aven med att anvanda tre
kantprofiler i fOnsterkonstruktioner. Fortsatt utveckling och provning erfordras 
innan resultaten tillampas i industrin. 

List: Mojligheten att anvanda trekantprofil till lister har utvarderats. Saval tek
niska, ekonomiska och estetiska aspekter har undersokts. Genom att anvanda 
trekantprofil far man staende arsringar som ger formstabilare lister. 
Provhyvlingar visade att trekantprofil gar att anvanda som utgangsmaterial till 
lister med hog kvalitet och fa ett bra utbyte /ref 32/. Resultaten ar industriellt 
tillampbara. I fOrsta hand erfordras emellertid en utveckling av en hyvelmaskin 
fOr produktion av listerna. 
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Staket: Ett staketsystem fOr utomhusbruk har tagits fram. Trekantprofilernas 
geometri och formstabilitet utnyttjas for att ge staketet lang livsUingd utan att 
kemiska impregneringsmedel behover anvandas Iref 33/. Systemet har 
presenterats fOr olika tillverkare. 

Andtra: Med andtra erhalls en hard och slitstark yta, vilket ar intressant i pro
dukter som exempelvis go lv, trosklar och trappor. Ett fIertal andtraytor har till
verkats av trekantprofil och ytbehandlats pa olika satt. Skivorna har darefter 
genomgatt hardhetstester och mobelfaktatester. En ny metod har tagits fram for 
att utan kemisk behandling kunna minska fuktrorelserna i andtraytans plan 
Iref34, 35,36, 37, 38, 39,40,41/. 

Limtrabalk: Ett fOrslag till produktionslinje for tillverkning av limtrabalk av 
trekantprofiler har tagits fram. Balkar har tillverkats och testats. Balken har 
kontrollerade fuktrorelser och inre spanningar som uppstar vid fuktvariation 
minimeras som en foljd av att balken har staende arsringar. Sidoytoma ar radi
ella, vilket bl a medfor langsam fuktupptagning. Produktionstekniken ar likar
tad den for limfogskivor av trekantprofil 142/. 

Limfog: Trekantprofilerna anvands for att tillverka limfog med staende ars
ringar. Den ogynsamma kvistformen i virket medfor att de fiesta kvistar maste 
kapas b~rt. Genom att fingerskarva de framkapade amnena och samtidigt ta 
hansyn till arsringsorientering, karnvedsandel och arsringsbredd har en este
tiskt tilltalande limfog med hog formstabilitet kunnat tillverkas 110,43,44,45, 
46,47I. Limfog av trekantprofil ar den produkt som ligger narmast till hands 
for en kommersialisering. 

Slutsatser 
Projektet Produktion och provning av radialsagat tra har starkt medverkat till en 
snabb utprovning och kommer forhoppningsvis att paskynda exploateringen 
av ideer som framkommit inom FoU-program Vardeaktivering vid KTH-Tra. Det 
nya koncept for sonderdelning av overgrovt sagtimmer, stjarnsagning, som har 
testats i en pilotanlaggning i Arjeplog har ront stor nationell och intemationell 
uppmarks amhet. Saval sonderdelningsteknik som egenskaper hos virke och 
ravara fran olika delar av Sverige har studerats. Ett antal produktprototyper 
tillverkade av stjarnsagat virke med staende arsringar har tagits fram. 
Egenskapstester och marknadsorienterade undersokningar har genomforts for 
dessa produkter. Resultaten visar att stjarnsagningstekniken i de fiesta fall ger 
ett okat varde for de utsagade virket och produkter tillverkade av detta virke. 
Betydelsen av projektet pa regional niva ar svar att uppskatta men klart ar att 
stjarnsagningsprojektet pa sikt kommer att leda till fIer tillampningar och ar
betstilliallen i olika delar av landet. 
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