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Sammanfattning  
 
Detta projekt har finansierats av TCN, TräCentrum Norr. Investeringsstöd till utrustning har 
beviljats av Energimyndigheten genom det nationella projektet EESI, EnergiEffektivisering i 
SågverksIndustrin som drivits av SP.  
 
Paketetvägning för att skatta den initiala fuktkvoten innan torkning har testats som möjlig 
lösning för att förbättra målfuktkvotsträffen, d.v.s. att virket som torkas inom svensk såg-
verksindustri skall torkas till rätt fuktkvotsnivå. En felaktig slutfuktkvot kan leda till högre 
energiförbrukning, reklamationer, förlorad produktionskapacitet, ökade kvalitetsbrist-
kostnader m.m. Lönsamhetskalkylen för ett sågverk som torkar 100 000 m3/år i kammar-
torkar indikerar att återbetalningstiden blir ungefär ett år. Detta påverkas naturligtvis av hur 
bra målfuktkvotsträffen är i nuläget samt att kostnaden för installation och att komma igång 
kan variera. 
 
Slutsatsen från de fem industriella torkförsöken i kammartorkar, där paketvägning och 
torksimulator användes för att skapa ett fast torkschema, är att paketvägning kan resultera i 
bättre målfuktkvotsträff för många sågverk. Den uppmätta medelfuktkvoten blev 0,1 till 0,4 
%-enheter högre jämfört med målfuktkvoten för fyra av försöken. Störst skillnad uppstod i 
det femte försöket, andra försöket i ordningen, som drabbades av värmebortfall. För det 
försöket blev uppmätt medelvärde 1,8 %-enheter över målfuktkvoten. Fler paketvägnings-
försök, eller tillämpning av detta i daglig drift, är nödvändigt för att verifiera precisionen. 
 
Ett mätsystem för kontinuerlig fuktkvotsmätning under torkning, Dryzone, har också testats. 
Systemet upplevs robust och för mätningarna utan uppenbara felkällor och processavvikel-
ser ligger samtliga observationer inom ± 2 %-enheter från de resistiva fuktkvotsmätningarna 
(el-stift). Värmebortfall verkar påverka precisionen och gör att av Dryzone angiven fuktkvot 
blir högre jämfört med den resistivt uppmätta fuktkvoten. Fuktkvotsspridningens och fukt-
kvotsgradientens inverkan skulle behöva undersökas mera. 
 
Paketvägning och/eller användandet av kontinuerlig fuktkvotsmätning under torkningen 
med t.ex. Dryzone är möjliga vägar för en mer automatiserad torkprocess. 
 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information om projektet kontakta: 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Fredrik Persson 
Laboratorgränd 2, SE-931 77 Skellefteå, Sweden 
Tel: +46 (0)10 516 50 00, (direct) +46 (0)10 516 62 27 
Fredrik.Persson@sp.se 
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1 Inledning 
När inget annat anges så innebär begreppet densitet i denna rapport den så kallade torr-rå-
densiteten, det vill säga torr massa (m0) dividerat med rå volym (Vω). Denna brukar skrivas 
ρ0,ω och kallas även ”rho-0-rå”. Denna densitet används av Esping i böckerna Trätorkning 1a, 
1b och 2 samt i torksimulatorerna Torksim och Valusim.  

1.1 Bakgrund 
Vanligtvis torkas virke med fasta torkscheman där torkoperatören bestämmer torkklimatet 
för torktiden innan torksatsen startas. För att kunna optimera dessa torkscheman är det 
viktigt att känna till ingående parametrar såsom virkets densitet och ingående fuktkvot. Se 
Ekvation 1 för definition av fuktkvot. Värdet på dessa två parametrar saknas oftast och det är 
därför vanligt att torkningen sker onödigt långsamt samt till en slutfuktkvot som ligger något 
under målfuktkvoten. Detta resulterar i större deformationer, mer sprickor, högre 
energiförbrukning och förlorad torkkapacitet. 
 
Ekvation 1. Beräkning och definition av fuktkvot 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 (𝑀𝑀,𝑚𝐹𝑚𝑚𝐹𝐹𝑚𝑚 𝑐𝐹𝑐𝐹𝑚𝑐𝐹) =
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐹𝑚𝐹𝐹𝑚𝑐
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐹𝐹𝑚𝑚𝐹 𝐹𝑚ä

× 100 =  
𝑚𝐻2𝑂

𝑚0
× 100 [%] 

 
Resultaten från Källander och Scheepers (2013) visar att med torrviktsprov uppmätt fuktkvot 
från totalt 46 torksatser, från 8 olika sågverk spridda över Sverige under 2011, att fuktkvoten 
efter torkning i medel är lägre än målfuktkvoten. Uppmätt medelfuktkvot per torksats med 
målfuktkvot 16 % var i medel 14,9 %. Motsvarande siffra för målfuktkvot 18 % blev 15,6 %.  
 
Källander och Scheepers (2013) kunde även konstatera en skillnad mellan fuktkvot uppmätt 
med antingen torrviktsprov eller elstiftsmätningar, generellt visade elstiftsmätningarna 
högre värden. Eftersom sågverken i regel använder elstiftsmätningarna för att mäta fukt-
kvoten efter torkning stämde fuktkvoten uppmätt med elstiftsmätningar bättre överens med 
målfuktkvoten. Ingen signifikant skillnad i slutfuktkvot kunde säkerställas mellan virke som 
torkats antingen i kammar- eller kanaltorkar. Tunnare virkestycken (<32 mm) blev i större 
utsträckning mer övertorkade. 
 
I ett tidigare avrapporterat projekt (Persson et al. 2014) undersöktes ”ifall vägning av hela 
virkespaket kan ge en signal till torkoperatören vid större variationer i råmaterialet, bero-
ende på exempelvis onormal fuktkvot, så att denna ska kunna vidta korrekta åtgärder”. Att 
detta är möjligt anses vara bekräftat eftersom låga uppmätta skillnader i densitetens medel-
värde över tid ger goda möjligheter att skatta den råa fuktkvoten inom ± 5 % -enheter, vilket 
var målet. 
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1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta projekt var dels att fortsätta undersöka och verifiera informationen som 
vägning av råa virkespaket kan ge genom: 
 

• Fortsatt datainsamlande för att undersöka hur mycket råmåttens och densitetens 
variationer påverkar noggrannheten i skattningen av den råa fuktkvoten. 
 

• Fullskaliga industriella försök där framtagna densitetsmodeller, paketvägning, skattad 
fuktkvot och torksimulator används för att skapa anpassat torkschema. 
 

Syftet var också att testa en alternativ möjlighet att ge torkskötaren information om virkets 
fuktkvot genom hela torkningsförloppet. Detta skedde genom att utvärdera en kontinuerlig 
fuktkvotsmätare från tillverkaren Dryzone. 

1.4 Hypoteser 
• Densitetsvariationen inom en viss timmerklass på ett sågverk är tillräckligt låg för att 

möjliggöra en god skattning av virkespaketets medelfuktkvot. 
 

• Försorterade timmerklasser ger mindre densitetsvariationer. 
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2 Metoder och genomförande 

2.1 Paketvägning och datainsamling 
I detta projekt utvärderas vägning av det råa virket som metod för att skatta ingående fukt-
kvot. Med hjälp av Valutec, Renholmen och investeringsstöd från Energimyndigheten genom 
det SP-ledda projektet EESI fas-2 (EnergiEffektivisering i SågverksIndustrin) har det installe-
rats vägningsutrustning på Norra Timber Kåge såg och Bergkvist-Insjön (Andersson et al. 
2015). 
 
Vid Kåge såg installerade Renholmen en våg i råsortering genom att bygga en separat ram 
för tvärtransportören (Figur 2) mellan sjunkfacken (Figur 1) och paketläggaren. Mer 
information och bilder finns i Persson et al. 2014. Ramen placerades sedan på fyra lastceller 
(Figur 3) från Vetek, modell PA6181.  
 

 
Figur 1. Virke i råsorteringens sjunkfack släpps ner på tvärtransportören som sedan transporterar virket till virkesvågen 
som är en del av tvärtransportören.  
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Figur 2. Bild ovanifrån på virkesvågen och våginstrumentet i råsorteringen, vågen är vid den undre tvärtransportören 
som virket ligger på. Innan paketläggaren vägs virket på den ca 10 m långa markerade delen av tvärtransportören. 
 

 
Figur 3. Ett av hörnen till den separata ramen som vilar på lastceller (markering). 
 
Bergkvist-Insjön har installerat truckvågar, Tedact modell TC-3000 (Figur 4), vilket möjliggör 
paketvägning före och efter tork. 
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Figur 4. Ingående delar i truckvågen TC-3000. (www.tedact.se) 
 
Genom de båda metoderna, antingen på transportören eller på truckgafflarna, kan en 
jämförelse mellan de två vägningsmetoderna utföras.  
 
Datainsamlingen har till största delen skett genom torrviktsprov (fuktkvot samt densitet) 
tagna från det råa virket innan tork. 30 torrviktsprov, 15 st. från topp- respektive rotändan, 
har tagits från tre olika paket vid varje tillfälle (Persson et al. 2014; Andersson et al. 2015). 
Allt arbete som redovisas i denna rapport härrör från centrumutbyte. 
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Densitetsmodellerna bygger på uppmätta densiteter uppdelade per timmerklass, dvs. tim-
merdiameter. Det är därigenom antaget att postningsdiagonalen för centrumutbytet håller 
sig inom tillräckligt snäva gränser i förhållande till timmerdiametern. Vid tillämpning av pa-
ketvägning kan densiteten därigenom skattas, om bara timmerklassens diametergränser är 
kända. 
 
Paketvikterna, paketvolym och paketdensitet samlades in kontinuerligt och sparades auto-
matiskt i respektive sågverks lagerhanteringssystem, i dessa fall SawInfo från Datapolarna. 
Korrigering för råmått, antagen torrdensitet och beräkning av fuktkvot från paketvägningen 
har skett manuellt (Persson et al. 2014). 
 
Vid de fem industriella försöken, se Tabell 1 för mer information, användes följande metod 
för att utforma torkschema och genomföra försöken: 
 

1. Paketvikter och virkesvolym gav en nominell medelrådensitet för torksatsen. 
Orimliga mätningar raderades manuellt. Med ”nominell” menas att det nominella 
måttet används för att beräkna volymen. 
 

2. Den nominella medelrådensiteten för torksatsen korrigerades sedan med ett antaget 
råmått, råmåttets börvärde. I de fall ett intervall angav inom vilka gränser tjocklek 
och bredd råmåtten skulle befinna sig användes mitten på intervallen som börvärde. 
 

3. Skattad densitet, Figur 11, Figur 12 eller Figur 14 beroende på träslag och sågverk, 
användes för att beräkna fuktkvoten på virket innan torkning. På Bergkvist-Insjön 
gjordes ingen korrigering för tork- och truckstön som ingår i uppmätt massa. 
 

4. Skattad densitet och beräknad fuktkvot användes sedan i en torksimulator, ValuSim 
(ingick i torkarnas styrsystem Valmatics 1.6.4.8). Simulatorn var konfigurerad efter de 
aktuella kammartorkarna och användes för att generera ett nytt torkschema. 
 

5. Virket torkades enligt det genererade torkschemat och fuktkvoten mättes efteråt 
med torrviktsprov och/eller el-stift.  

 
Tabell 1. Information om de industriella torkförsöken. Samtliga kammartorkar var byggda i rostfritt stål, kamrarna i 
Insjön var vid försökstillfällena ca 5 år gamla och de i Kåge ca 2 år. 

Försök Träslag Dimension 
[mm] 

Målfuktkvot 
[%] 

Datum 
försöksstart 

Sågverk Tork 
ID 

Volym 
[m3] 

1 Furu 32×125 18 2014-11-06 Kåge 22 134 
2 Furu 32×125 18 2014-11-17 Kåge 22 130 
3 Gran 50×125 12 2014-11-25 Insjön 42 143 
4 Gran 31×112 12 2014-11-26 Insjön 40 97 
5 Gran 50×150 17 2014-11-27 Insjön 39 148 
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2.2 Dryzone 
Under projektet har Dryzone lånat ut ett mätsystem för kontinuerlig fuktkvotsmätning under 
pågående torkning. Systemet installerades i en kammartork vid Kåge såg. 
 
Dryzone använder elektromagnetiska vågor, radiovågor runt 40-60 kHz (enl. uppgift), för att 
mäta fuktkvoten i virket. Kablar dras i torken och ansluts med klämmor till rostfria plåtar 
som fungerar som antenner. Plåtarna som skymtas i Figur 5 är ca 1,5 m långa och når således 
igenom hela paketet på bredden. 
  

 
Figur 5. I de två staplarna närmast porten (totalt 4 staplar i kammartorken) placerades en uppsättning 1,5 m långa 
rostfria plåtar för den kontinuerliga fuktkvotsmätningen. (Övre vänstra illustrationen från Jacob Viljoen) 
 
Systemet ska enligt tillverkarens uppgifter fungera så att vågorna sprids genom virket runt 
respektive antenn. I den aktuella konfigurationen har två antenner placerats i första och 
andra virkesstapeln sett ifrån porten på kammartorken. Från varje stapel fås ett 
fuktkvotsmedelvärde från de två antennerna, se Figur 6. 
 
Vid installation av systemet sker en noll-kalibrering för att kompensera för kabellängder mm. 
Systemet måste sedan ”kalibreras” med antennerna inuti virkespaket. Ordinarie resistiva 
fuktkvotsmätningar (el-stift) efter varje avslutad torksats används som referens för att utföra 
denna ”kalibrering”. 
 
Systemets mätningar påverkas av virkestemperatur och virkestjocklek. Därför måste dessa 
anges och ingå i kalibreringen. På Kåge såg delades tjockleken in i 10 mm stora tjockleks-
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intervall, t.ex. 40, 50 och 60 mm. Som angiven temperatur användes bör-torrtemperatur i 
slutet av torkschemat eftersom hög mätnoggrannhet ansågs vara viktigast i slutet av tork-
ningen. I utvärderingen jämfördes av systemet visad fuktkvot vid slutet av torkningen med 
de konventionella el-stiftsmätningarna efter torkningen. 
 

 
Figur 6. Vy över uppmätt fuktkvotstrend från första och andra stapeln, grön resp. röd kurva, under en torksats med gran 
44×84 mm2. Mätningarna påverkas av den högre luftfuktigheten under uppvärmningen inledningsvis och under den 
avslutande konditioneringsfasen. Effekten av fläktreverseringarna kan ses mellan 2:02–22:50 och under konditionerings-
fasen, detta beror på varierande temperatur när blåsriktningen ändras. 
 
I Figur 6 kan effekterna i uppmätt fuktkvot p.g.a. ett fuktigare klimat ses i början, under upp-
värmningsfasen, och i slutet på torkprocessen där en konditioneringsfas ingått. Vid båda de 
faserna höjs luftfuktigheten genom att spruta in vattenånga, eller som i detta fall varmt vat-
ten under högt tryck (HTVVB - högtrycksvarmvattenbasning), genom dysor som skapar en 
finfördelad vattendimma. Detta kan ge direkt vattenpåslag på antennerna och även konden-
sation. 
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3 Resultat och diskussion 

3.1 Fuktkvot innan torkning 
Nedan presenteras resultaten från genomförda fuktkvotsmätningar hos Bergkvist-Insjön 
respektive på Kåge såg för timmerklasserna med två eller fler mätningar.  
 
Figur 7 visar de uppmätta medelfuktkvoterna hos Bergkvist-Insjön under 2013 och 2014. 
 

 
Figur 7. Uppmätt rå medelfuktkvot för granprodukter från olika timmerklasser hos Bergkvist-Insjön under 2013-2014. 
Produkterna med 31-34 mm tjocklek kommer från 3 ex log och produkterna med 50 mm tjocklek kommer från 2 ex log. 
Staplarna visar ett 95 % konfidensintervall runt det uppmätta medelvärdet. 
 
De stora 95 %-konfidensintervallen gör att inga signifikanta skillnader i det råa virkets fukt-
kvot kan påvisas. En del av orsaken till de stora spridningarna är de begränsade mätningarna, 
30 torrviktsprov per mätning. I de fall produkterna kommer från en 3 ex log ökar också sprid-
ningen eftersom mittplankan i sågmönstret har högre kärnvedsandel och därigenom lägre rå 
fuktkvot än de yttre plankorna i sågmönstret. Från en 2 ex log får virkesstyckena en mer lik-
formig kärnvedsandel och därigenom minskar spridningen i den råa fuktkvoten. 
 
Uppmätta medelfuktkvoter under 2014 på Kåge såg visas i Figur 8 och Figur 9. Tidigare 
genomförda mätningar under 2013 presenteras i Persson et al. 2014.  
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Figur 8. Uppmätt rå medelfuktkvot för granprodukter från olika timmerklasser på Kåge såg under 2014. Samtliga pro-
dukter kommer från 2 ex log sågmönster. Staplarna visar ett 95 % konfidensintervall runt det uppmätta medelvärdet. 
 
Signifikanta skillnader i uppmätt medelfuktkvot för dimensionen 63×125 mm2 mellan mät-
ningarna i mars och augusti kunde konstateras, från 49 % (s = 17 %) till 36 % (s = 8 %) i upp-
mätt medelvärde. Skillnaderna mellan de två mätningarna på G12 kan till stor del bero på de 
olika postningsdiagonalerna, 44×84 mm2 bör ha haft större kärnvedsandel och därför en 
lägre fuktkvot, vad som beror på årstid går därför ej att säkerställa. 
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Figur 9. Uppmätt rå medelfuktkvot för furuprodukter från olika timmerklasser på Kåge såg under 2014. Alla produkter 
kommer från 2 ex log sågmönster förutom 34×112 mm2 som kom ifrån en 3 ex log. Staplarna visar ett 95 % konfidens-
intervall runt det uppmätta medelvärdet. 
 
Inga signifikanta skillnader kunde konstateras för fuktkvotsmätningarna på Kåge sågs furu-
virke. Störst skillnad i medelvärde var för 38×100 mm2 med 76 % i april och 69 % i maj. 
Under 2013 mättes större skillnader upp för furu 32×125 mm2, från som högst 82 till som 
lägst 64 % (se Figur 10). 
 

 
Figur 10. Medelfuktkvot furu och gran 2013 innan tork. Totalt uppmätt medelvärde och standardavvikelse för 2013 per 
dimension presenteras i förklaringsrutan till höger (Persson et al. 2014). Staplarna visar ett 95 % konfidensintervall runt 
det uppmätta medelvärdet. 
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Samtliga dimensioner i Figur 10 är 2 ex log. Furu 32×125 mm2 och 50×125 mm2 är 
utsorterade topp- respektive rotstockar. 

3.2 Densitet 
Densitetsmodeller som bygger på uppmätta densiteter på gran hos Bergkvist-Insjön och 
Kåge såg visas i Figur 11 respektive Figur 12.  
 

 
Figur 11. Densitetsmodell, ρ0,ω, beroende av toppdiameter per timmerklass för gran insamlat på Bergkvist-Insjön, från 
både topp- och rotändar. I figuren visas även linjäranpassningens ekvation samt mätdatats medelkvadratfel (”Root Mean 
Square Error”) från den skattade linjen. 
 
Skillnaderna mellan densiteterna för gran från Kåge och Insjön är inte signifikanta, men ändå 
betydelsefulla för beräkning av fuktkvot vid paketvägning, se Figur 17. De små skillnaderna 
beror troligen på olika sågmönster samt de två sågverkens olika virkesfångstområden 
(Grönlund et al. 1992; Tamminen 1964). 
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Figur 12. Densitetsmodell, ρ0,ω, beroende av toppdiameter per timmerklass för gran Kåge såg, från både topp- och 
rotändar. I figuren visas även linjäranpassningens ekvation samt mätdatats medelkvadratfel (”Root Mean Square Error”) 
från den skattade linjen. 
 
Vid analys av densiteterna på centrumutbytet för furuprodukter på Kåge såg upptäcktes sig-
nifikanta skillnader mellan proverna tagna i topp- eller rotändan. Därför presenteras furu-
densiteten i sin helhet i Figur 13 och med separerade topp- och rotändar i Figur 14 
respektive i Figur 15. 
 

 
Figur 13. Densitetsmodell, ρ0,ω, beroende av toppdiameter per timmerklass för furu Kåge såg, från både topp- och 
rotändar. I figuren visas även linjäranpassningens ekvation samt mätdatats medelkvadratfel (”Root Mean Square Error”) 
från den skattade linjen. 
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Figur 14. Densitetsmodell, ρ0,ω, för furu toppända beroende av toppdiameter per timmerklass på Kåge såg. I figuren visas 
även linjäranpassningens ekvation samt mätdatats medelkvadratfel (”Root Mean Square Error”) från den skattade linjen. 
 
Densiteten i Figur 14 från toppändar är i princip konstant för samtliga timmerklasser och 
produkter. Även timmerklasser med enbart utsorterade toppstockar kan inkluderas i denna 
modell, annars har toppstockar haft signifikant lägre densitet och inte kunnat inkluderas i 
skogfallande timmerklasser. De två timmerklasserna med toppstockar, ungefär vid topp-
diameter 150 och 200 mm, utmärker sig med en lägre densitet i Figur 15. Toppstockarna har 
en lägre densitet och densitetsspridning i rotändan, som ej är en riktig rotända, än motsvar-
ande skogfallande timmerklass med högre andel rotstockar. 
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Figur 15. Densitetsmodell, ρ0,ω, för furu rotända beroende av toppdiameter per timmerklass på Kåge såg. I figuren visas 
även linjäranpassningens ekvation samt mätdatats medelkvadratfel (”Root Mean Square Error”) från den skattade linjen. 
 
Skillnaden i beräknad fuktkvot med skattad densitet och råmått mot de beräkningar som 
bygger på uppmätt densitet och råmått visas i Figur 16. I figuren kan det utläsas att för 
”Summa skillnad råmått + densitet” så kompenserar ibland skillnaderna i råmått och densitet 
för varandra. Medan de andra gånger förstärker varandras skillnad och ger en större 
avvikelse i beräknad fuktkvot. 
 

 
Figur 16. Skillnad i skattad fuktkvot p.g.a. skillnader mellan antagen och uppmätt torrdensitet och råmått, var för sig och 
sammalagt vid olika torksatser under 2014. 
 
För skillnaderna i skattad fuktkvot som beror på råmåttens differens mellan antaget och 
uppmätt värde ligger 97 % av observationerna inom intervallet ± 5 %-enheter. Motsvarande 
siffra för densitetens samt råmåttens och densitetens sammanlagda effekt är 83 %. 
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Medelvärdet för skillnaden i beräknad fuktkvot mellan antaget och uppmätt råmått är -1,5 % 
-enheter, motsvarande värde för densiteten är 0,1 %-enhet. Den sammanlagda effekten av 
råmått och densitet blir därför -1,4 %-enheter. För densitetsmodellerna innebär detta att de, 
som sig bör, ger ett nästintill perfekt resultat i absolutnivå. Den lilla offseten för råmåtten 
motiverar inte för någon justering med denna mängd mätningar. 
 
Standardavvikelserna i Figur 16 för råmått och densitet är 2,1 respektive 3,6 %-enheter.  

3.3 Resultat industriella paketvägningsförsök 
För samtliga torktrender från försöken se Bilaga 6.1 Torktrender industriella paketvägnings-
försök. 
 
Avvikelsen mellan beräknad och uppmätt fuktkvot före tork vid de fem genomförda försöken 
visas i Figur 17. Vid försök 2 togs 264 torrviktsprov, ett från top- respektive rotändan på 132 
plankor. Vid övriga försök togs de vanliga 30 torrviktsproven. Vid försöken i Insjön, nr 3, 4 
och 5, användes densitetsmodellen för Kåge sågs gran (Figur 12) p.g.a. att få densitetsmät-
ningar var genomförda vid Insjön vid tiden för försökens genomförande. I efterhand beräk-
nades dock fuktkvoten om igen med funktionen i Figur 11, densitet gran Insjön, vilket gav 
resultaten ”Beräknad fuktkvot BI modell” ( ).  
 

 
Figur 17. Skillnad mellan beräknad och uppmätt fuktkvot före tork. Beräknad fuktkvot vid försöken i Insjön med densi-
tetsmodell från Kåge såg ( ) gav ett högre värde än då densitetsmodellen från Insjön användes ( ). Staplarna visar ett 
95 % konfidensintervall runt det uppmätta medelvärdet. 
 
Från figuren ovan kan man se att den beräknade råa fuktkvoten i försök 3, 4 och 5 med hjälp 
av paketvägning stämde bättre överens med uppmätt fuktkvot då Insjöns egna densitets-
modeller användes. Att beräknad fuktkvot verkar vara systematiskt högre än uppmätt fukt-
kvot kan bero på massan av tork- och truckstön som ingick i paketvägningen. 
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En hypotes som diskuterats är om paketvägning tillsammans med en antagen densitet, som 
bygger på de omfattande utförda mätningarna, ger en mer korrekt skattad fuktkvot än vad 
mätningarna med torrviktsprov ger. Fuktkvoten från torrviktsproven som tas i kortändorna 
ger inte alltid ett korrekt medelvärde. Om kärnvedsandelen är kraftigt avsmalande i närhet-
en av antingen topp- eller rotändan blir medelvärdet förskjutet. Denna skevhet kan bli syste-
matisk då en och samma timmerklass till stor del kan bestå av samma typstock där många 
stockar har liknande kärnvedsavsmalning. Även om skillnaden i densitet mellan topp- och 
rotända konstaterats i Figur 14 och Figur 15 så påverkas denna skattning av fuktkvoten med 
paketvägning mindre. Detta eftersom vågen väger hela plankorna, d.v.s. ingen påverkan er-
hålls av kraftigt avsmalande kärnved, samt att fuktkvotskillnaderna har större effekt på rå-
densiteten (råvikten) än torrdensiteten (Persson et al. 2014). 
 
I försöken blev avvikelsen mellan målfuktkvot och uppmätt medelfuktkvot efter torkningen 
mellan 0,1 och 2,4 %-enheter. I Figur 18 syns det att den största avvikelsen uppstod vid för-
sök 2. Detta tros mest bero på ett värmebortfall som varade under ca 19 timmar. Med andra 
ord så skedde inte torkningen vid försök 2 enligt det simulerade schemat, se bilaga 6.1 
Torktrender industriella paketvägnings-försök. 
 

 
Figur 18. Avvikelse mellan målfuktkvot och uppmätt medelfuktkvot med el-stift (resistiv-fuktkvotsmätare). Störst diffe-
rens (2,4 %-enheter) uppmättes vid försök 2. Under detta försök uppstod ett värmebortfall som resulterade i minskad 
torkning. Staplarna visar ett 95 % konfidensintervall runt det uppmätta medelvärdet. 

3.4 Resultat Dryzone 
Skillnaderna mellan uppmätt medelfuktkvot med Dryzone eller el-stift vid ordinarie fukt-
kvotsmätning efter varje torksats visas i Figur 19. Resultaten är från 19 olika torksatser, för 
två av torksatserna (7 och 9) gjordes först en mätning följt av att torkningen förlängdes.  
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Figur 19. Dryzone-mätningar under torksatser med olika träslag, tjocklek och bredd i mm. Torksatserna 7 och 9 mättes 
två gånger i samband med att torksatsen startades om. Mellan mätning 12 och 13 justerades systemet. Staplarna visar 
ett 95 % konfidensintervall runt det uppmätta medelvärdet. 
 
Vid fem av mätningarna i Figur 19 inträffade mer allvarliga händelser som sammanställs i 
Tabell 2. Den mest frekventa anmärkningen var betydande värmebortfall, följt av att en fel-
aktig tjocklek angivits i mätsystemet (vilket påverkar mätningen) samt en mätning där inte 
alla antenner var inkopplade. 
 
Tabell 2. Anmärkningar i samband med genomförda Dryzone-mätningar. 

Mätning Anmärkning 
2 Endast Dryzone-mätning i en stapel 
7 och 7.2 Betydande värmebortfall 
17 Betydande värmebortfall 
18 Betydande värmebortfall, Kraftigt felaktig angiven tjocklek 
19 Kraftigt felaktig angiven tjocklek 
 
Då alla mätningar inkluderas så ligger 67 % av dem inom intervallet ± 1 %-enhet, samma 
siffra för mätningarna utan anmärkning är 87 %. I Figur 20 syns även att samtliga mätningar 
utan anmärkning ligger inom ± 2 %-enheter. 
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Figur 20. Fördelningen av fuktkvotsdifferenserna från Figur 19, med eller utan mätningarna med anmärkningar i Tabell 2. 
 

3.5 Lönsamhet 
Se Bilaga 6.2 Lönsamhetskalkyl för fullständiga beräkningar. 
 
Lönsamhetskalkylen påverkas av hur bra målfuktkvotsträffen är i nuläget för respektive 
sågverk. Alla antaganden bygger på tidigare erfarenheter och rimliga uppskattningar. 
 
Ett sågverk som torkar 100 000 m3/år sågat virke i kammartorkar skulle uppskattningsvis 
kunna tjäna 370 000 kr/år, eller 3,70 kr/m3. Detta ger en återbetalningstid på ungefär ett år 
beroende på kostnaden för installation och arbetet som krävs för att komma igång.  
 
Inkluderat i kalkylen är: 

• 3 % kapacitetökning p.g.a. mer optimerade torkscheman. 
• Minskad energiförbrukning och krympning p.g.a. 2 %-enheter mindre övertorkning 

för halva årsvolymen virke. 
• Minskad personalkostnad då 80 % färre torksatser behöver startas om. 

 
Exkluderat från kalkylen är: 

• Minskade kvalitetsbristkostnader (t.ex. sprickor, kupning och övriga 
formdeformationer) p.g.a. mindre övertorkning. 

• Förbättrad produktionsplanering p.g.a. säkrare torktider. 
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4 Slutsatser 

4.1 Paketvägning 
• Enligt lönsamhetskalkylen i Bilaga 6.2 skulle ett sågverk som torkar 100 000 m3 virke i 

kammartorkar per år kunna tjäna ca 370 kkr per år. Möjlig förtjänst för motsvarande 
volymer i kanaltork är ej undersökt men skulle mest troligt förbättra kalkylen ytter-
ligare. 
 

• Stora spridningar i rå fuktkvot gör det svårt att dra några slutsatser om målet att 
skatta fuktkvoten inom ±5 %-enheter uppfylls eller inte. Vid fyra av de fem försök 
som gjordes var beräknad fuktkvot inom 95 %-konfidensintervallet för med torrvikts-
prov uppmätt fuktkvot. Samtidigt var ingen beräknad fuktkvot inom ±5 %-enheter 
från uppmätt medelvärde. 
 

• Målfuktkvotsträffarna vid de industriella försöken var mycket bra, den största av-
vikelsen på 2,4 %-enheter beror sannolikt mest på värmebortfallet som varade under 
ca 50 % av torkfasen under det försöket. Bortser man från detta försök så var den 
största avvikelsen 0,4 %-enheter. 
 

• Densiteten har vid genomförda mätningar inte kunnat konstateras motsätta skatt-
ning av rå fuktkvot genom paketvägning. Hypotesen att densitetsvariationerna är 
tillräckligt låga anses därför stärkta. 
 

• Råmåttens variationer har gett att för 97 % av mätningarna har skillnaden i skattning 
av fuktkvoten, pga. differensen mellan antaget och uppmätt råmått, legat inom ±5 %-
enheter. Båda sågverken i fråga har såglinjer med reducerare och mötande cirkelsåg-
klingor. 
 

• Hypotesen att försorterat timmer minskar densitetsvariationerna har med genom-
förda mätningar kunnat bekräftas då rotstockar exkluderas. Utsorterade toppstockar, 
eller topp- och mellanstockar, ger en mindre densitetsvariation. Detta överensstäm-
mer även med resonemanget om densitetens större spridning i rotändarna. 
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• För- och nackdelar med paketvägning i kombination med torksimulator. 
+ Optimerade torkscheman utifrån torken, densitet och rå fuktkvot. 

 Enskild torks maximala kapacitet kan utnyttjas, med tanke på t.ex. 
kvalitetskrav och värmetillgång. 

 Hela torkningen optimeras, det vill säga både kapillära fasen och 
diffusionsfasen. 

 Torkscheman med överdrivna säkerhetsmarginaler kan undvikas. 
 Bättre målfuktkvotsträff. 

+ Möjlighet att åstadkomma en mer automatiserad torkprocess. 
+ Mindre beroende av torkoperatörens engagemang och erfarenhet. 

 Minskat behov av manuella mätningar för att avgöra om torksatsen är 
klar. 

 Tidsbesparingar kan göras om extra mätningar undviks. 
 Möjlighet att följa årstidsvariationer. 

+ Säkrare angiven sluttid redan vid torkstart underlättar produktionsplane-
ringen. 

+ Eventuellt fel från en felaktigt antagen torrdensitet kompenseras till viss del 
av vattenmängden i virket, d.v.s. både en högre densitet och större 
vattenmängd ger längre torktid. 
 

− Fler mätutrustningar innebär mer underhåll. 
− Ingen kompensation för densitets- eller råmåttsvariationer enligt försöks-

uppställningen. 
 Manuella eller automatiskt uppmätta mått från såglinje eller 

råsortering skulle kunna användas. 
− I dagsläget är det ovanligt att en torksimulator ligger med online och kompen-

serar för processavvikelser (t.ex. värmebortfall). Noggrannheten i detta 
behöver utredas. Paketvägning skulle eventuellt kunna förbättra möjlig-
heterna för detta genom att tillhandahålla en noggrannare skattad initial 
fuktkvot. 

− Risk att manuell kunskap och erfarenhet tappas då alltför stor tilltro sätts till 
automatiken. 
 

• Paketvägningen skulle mycket sannolikt även kunna användas för att förbättra 
processtyrningen av progressiva virkestorkar, s.k. kanaltorkar.  
 Skattad initial fuktkvot skulle kunna förbättra styrningen av kanaltorkar som 

har långsammare svängningar som kan vara svåra att parera vilket gör dem 
mer svårreglerade än kammartokar.  

 Med information om virket som strax skall in i kanaltorken skulle processen 
kunna börja ställas in i förväg. 
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• För- och nackdelar med truckvägning jämfört med våg i råsortering 
+ Vägning alldeles innan tork (eventuell förlagring påverkar mindre). 
+ Vägning efter tork ger återkoppling till torkningen. 
+ Ingen risk för fel i köhantering. 

 
− Torkströn, som ingår i massan vid truckvägning, måste det kompenseras för 

vid beräkningarna av fuktkvoten. 
− Kräver insats/knapptryckning av truckförare. 
− Ofta lyfter trucken paketen två och två, ger fel densitet per paket men rätt för 

hela torksatsen. 
− Ibland behövs fler installationer om många truckar används runt torkarna. 

Detta ger ökad kostnad, fler kalibreringar och ökat underhållsbehov. 
 

• Båda systemen har drabbats av yttre påverkan. Installationen i Kåge drabbades av att 
fotocellen som stannade virket vreds ur sitt läge. Det resulterade i att en varierande 
mängd virke låg utanför vågen vid vägningarna. I Insjön förstörde ett torkströ kablage 
m.m. på en av truckarna. 
 
Båda felen skulle kunna ha undvikits med mer fysiska skydd. I Kåge skulle ytterligare 
en fotocell, förutom att undvika detta, även motverka felvägningar då virket kommer 
mycket snett efter tvärtransportören. 

4.2 Dryzone 
• Dryzones system upplevs tillräckligt robust med dess rostfria detaljer för att fungera i 

klimatet inuti virkestorkarna, ändå var installationen på Kåge såg inte lika robust som 
en ordinarie fast installation. 
 

• Mjukvaran är mindre utvecklad jämfört med många andra liknande system på 
svenska sågverk generellt, men den fyller sin funktion. Resultaten sparas som en 
textfil för varje torksats och kan sedan öppnas med en separat applikation. 

 
• Dryzones system finns i versioner där uppmätt temperatur, från t.ex. torkens styr-

system, används i realtid för att kompensera för temperaturen under torkprocessen. 
För att slippa påverkan från temperaturfallet skulle det behövas en temperaturgivare 
vid varje stapel/antenn. Denna påverkan är dock oftast försumbar i slutet av torkpro-
cessen där högst noggrannhet krävs. 

 
• Vid försök att utvärdera Dryzone med jämförande torksimuleringar har en inledande 

lägre temperatur i torkprocessen, systemets mindre mätnoggrannhet vid högre fukt-
kvoter, torksimulatorernas större osäkerhet under den kapillära torkfasen och på-
verkan från basningen under uppvärmningen gjort att inga slutsatser kunnat dras 
angående de uppmätta fuktkvotstrenderna. Ytterligare en osäkerhet är påverkan från 
om virket är fruset eller inte. 
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• Fördelarna med en kontinuerlig fuktkvotsmätning i torken är bl.a. att störningar i pro-
cessen inte ska behöva påverka målfuktkvotsträffen, eftersom man kontinuerligt 
mäter medelfuktkvoten. Tyvärr verkar det som om Dryzones mätnoggrannhet 
påverkas av betydande värmebortfall.  
 
Tänkbara orsaker till detta kan vara: 

o Ökad fuktkvotsspridning vid värmebortfall.  Finns det virkestycken med 
markant högre fuktkvot, eller hög fuktkvotsgradient, skulle mätningarnas 
utslag kunna påverkas. Detta skulle även kunna förklara varför Dryzone, vid 
försöken att jämföra fuktkvotstrenderna med dem från en torksimulator, 
alltid angav en högre fuktkvot initialt jämfört med torrviktsprov uppmätt eller 
med paketvägning beräknad fuktkvot. Detta eftersom det ofta finns virkes-
stycken med mycket högre, och med mycket lägre, fuktkvot jämfört med 
medelvärdet initialt när virket är rått. 
 

o Ändrad fuktkvotsgradient pga. värmebortfallet skulle kunna påverka både 
Dryzone, enligt resonemanget ovan, samt de resistiva fuktkvotsmätningarna 
som använts för ”kalibrering” och som jämförelse. 

 
Mer studier för att fastställa orsak och om möjligt förbättra mätnoggrannheten i 
dessa fall behövs. 
 

• En möjlig fördel med Dryzone är att fuktkvoten från många fler virkesstycken ingår i 
mätningen, vilket bör ge ett säkrare uppmätt medelvärde, jämfört med t.ex. motsvar-
ande system som använder kontinuerliga resistiva elstiftsmätningar under tork-
processen. 
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5.2 Företag 
 

• Dryzone www.dryzone.co.za/index.htm 
Jacob Viljoen, +27 21 685 4810, jacob.viljoen@dryzone.co.za 
 

• Renholmen AB www.renholmen.se  
Mattias Borgström, +46 (0)912-408 33, mattias.borgstrom@renholmen.se  
 

• Tedact AB www.tedact.se  
 

• Valutec AB www.valutec.se/  
Thomas Wamming, +46 (0)910-879 87, thomas.wamming@valutec.se  
 

• Vetek Weighing AB  www.vetek.se 
 

  

http://www.dryzone.co.za/index.htm
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http://www.renholmen.se/
mailto:mattias.borgstrom@renholmen.se
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6 Bilagor 

6.1 Torktrender industriella paketvägnings-försök 

 
Trender från försök 1, Kåge såg KT22, furu 32×125 mm2, 2ex och målfuktkvot 18 %. Torken startades om och 
torkschemats sista 11,5 timmar kördes om, 5 timmar torkning och 6,5 timmar konditionering. 
 

 
Trender från försök 2, Kåge såg KT22, furu 32×125 mm2, 2ex och målfuktkvot 18 %. Ett värmebortfall inträffade i mitten 
av torkprocessen under torkfasen. 
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Trender från försök 3, Bergkvist-Insjön KT42, gran 50×125 mm2, 2ex och målfuktkvot 12 %. 
 

 
Trender från försök 4, Bergkvist-Insjön KT40, gran 31×112 mm2, 4ex och målfuktkvot 12 %. 
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Trender från försök 5, Bergkvist-Insjön KT39, gran 50×150 mm2, 2ex och målfuktkvot 17 %. 
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6.2 Lönsamhetskalkyl 
Lönsamhetskalkylen påverkas av hur bra målfuktkvotsträffen är i nuläget för respektive 
sågverk. Alla antaganden bygger på tidigare erfarenheter och rimliga uppskattningar. 
 
Tabell 3. Ingående parametrar i lönsamhetsberäkningarna. 

Årsvolym i kammartork 100 000 m3  
Medelvolym/torksats 100 m3  
Medeltorktid 100 tim  
Kapacitetskostnad 35 kr/m3 = 3 500 000 kr/år tumregel T. Lundmark 
Energikostnad 0,2 kr/kWh värme, 0,5 kr/kWh el  
Tjocklekskrympning 
Breddkrympning 

≈ 3,8 % från 33 % till 0 % fuktkvot  
≈ 7,75 % från 33 % till 0 % fuktkvot  medel för gran och furu 

Krympning-volymsutbyte 1 mm krympning motsvarar 1,6 % 
utbyte ur stocken 

tumregel A. Grönlund 

Pris sågad vara 1500 kr/m3  
Operatörskostnad 400 kr/tim  
 
Kapacitetsökning 
Antagande, byggt på försöken och tidigare erfarenhet: 
För klenare ⅓ av årsvolymen kan 6 timmar/torksats sparas, 333 torksatser/år ≈ 2000 tim/år 
För mellangrova ⅓ av årsvolymen kan 3 tim/torksats sparas, 333 torksatser/år ≈ 1000 tim/år 
På den grövre ⅓ av årsvolymen kan 0 tim/torksats sparas = 0 tim/år 
 
2 000 𝐹𝑚𝑚 + 1000 𝐹𝑚𝑚

100 𝐹𝑚𝑚/𝐹𝐹𝑚𝐹𝑚𝑚𝐹𝑚
× 100 𝑚3/𝐹𝐹𝑚𝐹𝑚𝑚𝐹𝑚 → 𝑚𝑒𝐹𝑚𝑚 3000 𝑚3/å𝑚 

 

𝑐𝑛 𝐹𝑚𝑘𝑚𝑐𝑚𝐹𝑚𝐹𝑚𝐹𝐹𝑚𝐹𝑐𝑚𝑘 =  
3 500 000 𝐹𝑚/å𝑚

100 000 𝑚3/å𝑚 + 3 000 𝑚3/å𝑚
= 34 𝐹𝑚/𝑚3 

→ 𝟏,𝟎𝟎 𝒌𝒌 𝒎𝟑⁄  𝑚 𝑏𝑚𝑚𝑘𝑚𝑚𝑚𝑐𝑏 × 100 000 𝑚3/å𝑚 = 100 000 𝐹𝑚/å𝑚 

 

𝐹𝑚𝑘𝑚𝑐𝑚𝐹𝑚𝐹𝑚ö𝐹𝑐𝑚𝑐𝑏 =  
3 000 𝑚3/å𝑚

100 000 𝑚3/å𝑚
× 100 = 3 % 

 
Energieffektivisering 
Antaganden:  
2 % -enheter minskad övertorkning för 50 % av årsvolymen virke 
I slutet av torkningen minskar fuktkvoten med 0,3 %-enheter/timme.  
Värmetillförseln från värmebatteriet är 100 kW i slutet på torkprocessen. 
Effekt cirkulationsfläktarna 22 kW * 3 st. 
 
  



 

 
 

32 
 

Organisation: 
TräCentrum Norr 

Författare: 
Fredrik Persson – SP  

Utgåva: 
1.0 

Status: 
Färdig 

Dokumenttyp: 
Slutrapport 

Filnamn: 
TCN Pktvåg2 242704 2015-04-29.docx 

Datum 
2015-04-29 

Sida: 
32(33) 

Värmeförbrukning: 

100 𝐹𝑘 × 0,2 𝐹𝑚/𝐹𝑘ℎ ×
2 %𝑚𝑐ℎ.

0,3 %𝑚𝑐ℎ./𝐹𝑚𝑚
×

1000 𝐹𝐹𝑚𝐹𝑚𝑚𝐹𝑚𝑚𝑚/å𝑚
2

= 66 000 𝐹𝑚/å𝑚

→ 𝟎,𝟔𝟔 𝒌𝒌/𝒎𝟑 
 
Elförbrukning: 

22 𝐹𝑘 × 3 ×  0,5 𝐹𝑚/𝐹𝑘ℎ ×
2 %𝑚𝑐ℎ.

0,3 %𝑚𝑐ℎ./𝐹𝑚𝑚
×

1000 𝐹𝐹𝑚𝐹𝑚𝑚𝐹𝑚𝑚𝑚/å𝑚
2

=  110 000 𝐹𝑚/å𝑚

→ 𝟏,𝟏𝟎 𝒌𝒌/𝒎𝟑 
 
Minskad krympning 
Antagande: 2 % -enheter minskad övertorkning 50×125 mm för 50 % av årsvolymen virke, 
exklusive mindre kupning. 
 

50 𝑚𝑚 ×
2

33
× 3,8 = 0,12 𝑚𝑚                 125 𝑚𝑚 ×

2
33

× 7,75 = 0,59 𝑚𝑚  
 

0,12 𝑚𝑚 × 0,59 𝑚𝑚 × 1,6% = 0,11% ℎö𝑏𝑚𝑚 𝐹𝐹𝑏𝑛𝐹𝑚 →
110 𝑚3/å𝑚 × 1 500 𝐹𝑚/𝑚3

2
= 82 500 𝐹𝑚/å𝑚 ÷  100 000 𝑚3/å𝑚 = 𝟎,𝟖𝟑 𝒌𝒌/𝒎𝟑 

Operatörstid 
Antagande:  
⅓ av torksatserna (333 st/år) startas om efter manuell elstiftsmätning. 
80 % av dessa omstarter (266 st/år) går att undvika med paketvägning-simulering. 
Det tar 15 min att kontrollmäta och starta om en kammartork. 
 

266 𝑚𝐹/å𝑚 × 0,25 𝐹𝑚𝑚 × 400 𝐹𝑚/𝐹𝑚𝑚 = 26 600 𝐹𝑚/å𝑚 

→
26 600 𝐹𝑚/å𝑚

100 000 𝑚3/å𝑚
= 𝟎,𝟐𝟐 𝒌𝒌/𝒎𝟑 

 
Kostnad för kontroll av vågutrustning samt service: 
 

40 𝐹𝑚𝑚/å𝑚 × 400 𝐹𝑚/𝐹𝑚𝑚 = 16 000 𝐹𝑚/å𝑚 → 𝟎,𝟏𝟔 𝒌𝒌/𝒎𝟑 
 
Totalt 
Exklusive kvalitetsbristkostnader (som sprickor och deformationer) p.g.a. övertorkning i 
kammartorkar. Exkluderat är också eventuell förbättrad produktionsplanering p.g.a. säkrare 
torktider. 
 
370 000 kr/år eller 3,70 kr/m3 
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Om TräCentrum Norr 
TräCentrum Norr finansieras av de deltagande parterna 
tillsammans med medel från Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden (Mål 2), Länsstyrelsen i Norrbottens län 
samt Region Västerbotten. 
 
Deltagande parter i TräCentrum Norr är: Lindbäcks Bygg AB, 
Martinsons Trä AB, SCA Forest Products AB, Norra 
Skogsägarna, Sågverken Mellansverige, SÅGAB, Sveaskog AB, 
Luleå tekniska universitet, Skellefteå kommun och Piteå 
kommun. 
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