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Viðarfræði
(Wood anatomy)

Ólafur Eggertsson, Rannsóknastöð Skógræktar, Mógilsá. 

Málþing LSE um viðargæði 12.október 2019
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Viðurinn
Árhringir

Viðarfrumur

Viðarfíbrur

Viðarfræðin fjallar um innri gerð trjánna, sjálfan 

viðinn sem er hráefnið sem við fáum úr okkar skógum 

Innri gerð viðarins gefur til kynna hvernig við getum nýtt viðinn í ýmsar 

lokaafurðir
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Trjábolur hefur eftirfarandi grunnþætti

• Börk 

• Ytri börkur (Rhytidome)

• Innri börkur (Phloem) 

• Viður

• Rysja (Sapwood)

• Kjarnviður: (Heartwood)

• Vaxtarlag (Cambium)

• Árhringir

• Merggeislar 

• Mergur (Pith)

Á milli barkar og stofns er þunnt lag 

sem kallast vaxtarlag (cambium) 

sem er hinn lifandi hluti trésins.

KjarniRysja Börkur

Vaxtarlag (cambium)

Lifandi börkur

Börkur

Innri Börkur

Ytri Börkur
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KjarniRysja

Börkur

Rysja og kjarni

Rysja

Kjarni

Það sem gerir kjarnar dökkan eru ýmis fituefni (lípið) og olíur (fenól) 

sem hafa áhrif á lit og endingu viðarins. Í kjarnaviðnum hefur vatns- og 

naringarflutningur stöðvast

(Lerki)
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Árhringir

• Trén bæta árlega við nýju lagi yfir þau gömlu. Þessi lög eru kölluð

árhringir.

• Þegar þessi árlegi vöxtur byrjar í vaxtarvef að vori myndast fyrst

stóra opnar frumur með granna frumveggi, sem kallast vorviður

(earlywood).

• Þegar líður á vaxtartímabilið minnkar frumuvöxturinn, frumhólfið

verður minna og frumveggurinn þykkari. Þessari viðarmyndun

kallast sumarviður (latewood).

Sumarviður (haustviður)Vorviður

Vorviður

Sumarviður
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Árhringur, lauftré; eik

VorviðurSumarviður

Árhringur

Merggeisli

Viðaræðar

Árhringur, barrtré

VorviðurSumarviður

Árhringur

Rúmþyngd (fura):

Vorviður 250-350 kg/m3

Sumarviður 700-900 kg/m3
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Barrtré Lauftré

• Fleiri gerðir fruma í lauftrjám en barrtrjám

• Lauftré eru með viðaræðar (xylem vessels) ekki barrtré

Munurinn á barrtrjám og lauftrjám í viðarbyggingu



Rúmþyngd viðar (eðlisþyngd)

• Rúmþyngd viðar er hlutfallið milli þyngdar og rúmmáls. 

• Eftir því sem rúmþyngdin er meiri þá eru gæði viðarins betri....

• Frumuveggir viðarfruma flestra trjátegunda hafa sömu rúmþyngd (um 1.50 kg/m3). 

• Rúþyngd viðar ræðst fyrst og fremst af fjölda og stærð loftrýma í viðnum. 

Greni  0,380 kg/m3 Akasía 0,890 kg/m3



Nafn
Rúmþyngd (þurr viður) 

g/cm3

Balsaviður 0.11 - 0.14

Barrviður 0.30 - 0.70

Sitkagreni 0.35 - 0.52

Alaskaösp (Ísland) 0.40 - 0.45

Stafafura (Ísland) 0.42 - 0.49

Lerki 0.45 - 0.60

Birki 0.49 - 0.62

Hlynur 0.62 - 0.75

Eik 0.60 - 0.90

Tekk 0,85 - 0.98

Ebony 0.96 - 1.12

Rúmþyngd mismunandi trjátegunda
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Byggingarefni viðarfruma (trefjaæðar)

Tréni (lignin)

Beðmi (sellulósi)

• Sellulósinn (beðmi) er byggingarefnið í veggjum viðarfruma (trefjaæða)

• Lingin (tréni) í viðnum heldur sellulósanum saman og er t.d. ekki æskilegur í 

pappírsframleiðslu. 

• Við framleiðslu pappírs þarf að fjarlægja lignínið (tréni).

Frumuhólf



Vatn og viður

Nýfelld tré eru gegnsósa af vatni. Tré, sem felld eru að vetri, bera minnstan raka en mestur er hann í trjám 

sem felld eru að vori. 

Um helmingur þyngdar af nýfelldum viði er vatn. 

Vatn er bæði laust og bundið í viðnum:

• Lausa vatnið er milli viðarfrumanna og innan í þeim. 

• Bundna vatnið er í frumuveggjum og í föstum samböndum við þau efni sem í þeim eru. 

Bundið vatn Laust vatn



Viðurinn rýrnar minnst á langveginn. Viðarbútur sem er 1 m á lengd 

styttist aðeins um 1 mm við fullþurrkun, eða um 0,1% á langveginn. 

Á þverveginn (þvert á árhringina) rýrnar viður mun meira. T.d. rýrnar 

viðarbútur sem er 20 sm á breidd um 4 mm eða um 2% þvert á 

árhringina. 

Mesta rýrnunin er þó samsíða árhringjunum eða um 4,5% sem leiðir af 

sér að stórar sprungur geta myndast frá yfirborði trjábols og inn að 

merg.

Formbreyting viðar við þurrkun



• Á fyrstu vaxtarárum trjánna myndast viður sem hefur

aðra eiginleika en sá viður sem myndast í eldri trjám (á

síðari vaxtarskeiðum).

• Það eru eingin skörp skil milli þessara viðargerða en

almennt séð nær ungviðurinn frá merg að fyrstu 15-20

árhringjunum.

• Ungviður er með styttri og grennri viðarfrumur, þynnri

frumuveggi og minna hlutfall sumarviðar og þar með

lægri eðlisþyngd (þéttleika), minni styrk og minni

formstöðuleika.

• Með réttri skógarumhirðu er hægt að stjórna hlutfalli

ungviðar í trjánum

Ungviður

Rysja

Ungviður      
Kjarni      



Kvistir geta verið fallegir í viðarklæðningum og í parketi en fyrir byggingartimbur eru kvistirnir

vandamál þar sem þeir rýra styrk viðarins.

Almennt er talað um tvær tegundir kvista í timbri:

Kvistir í viðnum 

Ferska kvisti (fastur kvistur)

Ferskir kvistir myndast meðan trjágreinar eru lifandi og er kvisturinn 

„samgróinn“ viðnum í trénu 

Þurrkvisti (laus kvistur)

Ef greinarnar sitja fastar á bolnum eftir að þær deyja og viður myndast 

upp við dauðu greinina þá myndast þurrkvistur í viðnum. 

Ferskur kvistur sem 

breytist í þurrkvist



Ef dauðar greinar verða eftir á trjánum myndast þurrkvistar



Góð og markviss skógarumhirða er því mjög mikilvægur þáttur 

varðandi framtíðar viðargæði

• Passa uppá þéttleika skógarins, muna að greinahreinsa trjástofna

• Mikil þvermálsvöxtur í æsku er ekki góður fyrir viðargæðin því þá eykst hlutfall ungviðar

• Fjöldi stórra kvista eykst einnig með minni upphafsþéttleika, hefur einnig áhrif á beinleika

Dæmi um vel hirtan ungan lerkiskóg Ógrisjaður skógur



Lokaafurðin: úrvals byggingarefni

Markmiðið, bestu gæði



18Takk

Það eina rétta er að koma upp skógum 
(sjálfbær hráefnisauðlind til framtíðar)


