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Sammanfattning 
 

I dagsläget har björksly som röjts bort i skogen inget större värde, för varken skogsägare 

eller industri. Men med ett ökande intresse för att kunna utnyttja resurser som tidigare inte 

varit av intresse och ett stort hållbarhetstänk i dagens samhälle finns det säkerligen 

potential att använda även detta virke. IKEA är intresserade av möjligheterna till förädling 

av virke i små dimensioner. På uppdrag av dem har därför en studie om möjligheter till att 

barka björk av mindre dimension gjorts.  

 

Syftet med studien var att få en översikt över vilka möjliga metoder att barka björk i små 

dimensioner som finns idag. Utvärdera om det finns andra möjliga metoder att avbarka 

industriellt utan skador på stammen, samt få en insikt i hur olika variabler påverkar vid 

barkning av björk med små dimensioner i trumma. 

 

I studien har två försök gjorts, försöksbitarna kommer i båda försöken kommer från 

vårtbjörk. Ett förförsök med hydraulisk barkning där en högtryckstvätt användes. Det andra 

försöket inriktades på trumbarkning och gjordes i en cementblandare. 

 

Resultaten visar på att hydraulisk barkning är möjligt att använda sig av, men vidare studier 

krävs för utvärdering av kostnader, vattenåtgång och vidare utveckling. 

Trumbarkningsförsöken visade att preparera virket i form av basning effektiviserar 

barkningen och att en ökad slagfrekvens mot stammen ger ökad effekt under processen. 

Virket bör vara av snarlik dimension och någorlunda rakt för att allt virke ska bli klart vid 

samma tid under barkningen. Vidare avlägsnas barken lättare under savningsperioden, men 

påverkas inte märkbart av basning. Under studien hittades inga metoder att som var 

speciellt utvecklade för att hantera björk av mindre dimensioner.  
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Abstract 
Studien är gjord på uppdrag av IKEA och undersöker metoder att barka björk i små 

dimensioner, med syfte att belysa parametrar som inverkar vid barkning i trumma och 

utvärdera vilka möjliga kända metoder som finns. Studien behandlar två försök, ett 

förförsök i form a hydraulisk barkning och ett försök för att belysa parametrar som inverkar 

vid barkning i trumma. Resultaten visar på att hydraulisk barkning fungerar men vidare 

studier krävs för utvärdering av kostnad, vattenåtgång och vidare utveckling. 

Trumbarkningsförsöket visar att basning i förberedande syfte effektiviserar barkningen, 

virket bör vara av liknande dimension och att barken avlägsnas lättare vid 

savningsperioden. Inga metoder speciellt anpassade för att barka björk av mindre 

dimensioner hittades under studien. 

 

Nyckelord: Trumbarkning, björksly, vårtbjörk, hydraulisk barkning, basning, savat virke. 

 
 

Abstract 
The study is made on assignment of IKEA and investigates methods of debarking birch in 

small dimensions, with the purpose of highlighting parameters that will affect debarking in 

a drum and evaluating possible known methods. Two attempts is made in the study, an 

attempt in the form of hydraulic debarking and an attempt to highlight parameters affecting 

drum debarking. The results show that hydraulic barking works but further studies are 

required to evaluate cost, water usage and machine development. The drum debarking 

experiment shows that steaming in preparatory purpose makes the process more effective, 

logs should be of similar size and the bark will be removed more easily during the sapping 

season. No methods specifically adapted to debark birch of smaller dimensions was found 

during the study. 

 

Key Words: Drum debarking, thin dimension birch, silver birch, hydraulic debarking, 

steaming, sapping season.  
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1.Introduktion 

1.1 Bakgrund  

Björksly eller björkar av mindre dimension som röjts bort vid nödvändiga åtgärder i skogen 

har idag inget större värde för varken skogsägare eller företag. Ett fåtal undantag 

förekommer dock när det väljs att plockas ut som energiråvara (Petterson, N, Fahlvik, N, 

Karlsson, A 2012). Hållbarhetstänket som finns i dagens samhälle och den ständiga 

utvecklingen som sker för att kunna nyttja de resurser som tidigare inte varit av intresse är 

däremot stort. Vi ser bland annat gödsel som blir till biogas (Bioenergiportalen, 2014), 

återvunnet glas som blir till ett lättfyllnadsmaterial kallat skumglas (Foamit 2017), eller 

närmare skogen tallolja gjord på rester från pappersindustrin (Svensk energi 2011). Om 

tekniken fanns för att på ett rationellt och gångbart sätt kunna förädla björk i mindre 

dimensioner finns det med största sannolikhet potential att kunna använda detta virke.  

 

Vidareförädling av virket kräver ett sätt att kunna avbarka de mindre dimensionerna utan att 

förstöra för mycket av det underliggande gagnvirket. Samtidigt ska det vara möjligt att göra 

detta på ett ekonomiskt försvarbart sätt, det ska gå att tjäna pengar. I dagsläget finns ingen 

kommersiellt välkänd metod att behandla barkningen av dessa dimensioner. Att kunna 

barka skulle ge virket en chans att ta sig ut på marknaden utanför energisektorn.  

 

IKEA är intresserade av att möjligheterna att använda sig av träd i mindre dimensioner till 

sina produkter. På uppdrag av dem ska därför metoder för att avbarka dessa utvärderas, 

med inriktning på trädslaget björk. Då IKEA under studiens gång har valt att rikta in sig på 

barktrumma kommer en större vikt läggas på att undersöka variabler som inverkar när björk 

av mindre dimension avbarkas i trumma.  

 

1.2 Syfte  

Att får en översikt över vilka möjliga metoder att avbarka som finns idag. Utvärdera om det 

finns andra möjliga metoder att avbarka industriellt utan skador på stammen, samt få en 

insikt i hur olika variabler påverkar vid trumbarkning av björk med små dimensioner.  

 

1.3 avgränsningar   

Studien är avgränsad till avbarkningen och kommer därför endast behandla skalningen av 

stammen. Vilka variabler som inverkar vid processen, samt eventuella skador som kan 

uppkomma på stammen.  

 

Försöken är begränsade till björk med diametern 3 - 6 cm bottenmått.  Då uppdragsgivaren 

ej specificerat björkart så kommer vårtbjörk att användas i försöken, detta med anledning 

av lättillgängligheten för skrivande.  

 

Förförsök med hydraulisk avbarkning kommer endast behandlas som referens till möjliga 

vidare studier.  

 

Försöken med barktrumma kommer behandla resultaten utifrån utrustningen som funnits att 

tillgå. 
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2.Teori 
Björk är ett av de vanligare trädslagen i Sverige och kännetecknas i stående tillstånd främst 

av den vita barken med ofta tillhörande svarta fläckar. Veden är ljus, återger en jämn färg 

och har en relativt bra hård - seghet i förhållande till densiteten på 580 - 620 kg/m3 i helt 

torrt tillstånd (Träcentrum 2017). Användningsområdet är främst till massaindustrin dit 

enligt Nylinder, M. Pape & R. Fryk, H (2001) ca 96 % av den årliga avverkade volymen 

skickades. Övriga användningsområden är bland annat spån- och träfiberskivor, golv, slöjd, 

möbler, inredningar samt en del kemiska produkter (Skogssverige 2017).  

2.1 Stammens uppbyggnad 

Ett trä är uppbyggt av olika skikt, inifrån och ut i en fullvuxen stam går ordningen kärnved, 

splintved, kambium, floem (innerbark) och ytterbark. Se Figur 1. Björkens har dock ej 

kärnvedsbildning. 

 

 
Figur 1: bild som visar de olika skikten i en fullvuxen trädstam (Shmulsky, R & Jones P-D 2011). 

 

Ytterbarken finns som ett skydd för resterande skikt. Floemet transporterar socker från 

toppen av trädet men även hormoner och andra ämnen för att hjälpa tillväxten. Splintveden 

transporterar i sin tur vatten av mineralrik karaktär upp i stammen. Både vattnet som 

transporteras upp i trädet och vätskan som transporteras ner brukar kallas sav. Kambiet är 

ett tunt täckande lager över grenar och stam som ser till att floemet och splintveden växer 

(Shmulsky, R & Jones P-D 2011).  

Kambiet binder även ihop splintveden med barken (floemet och ytterbarken) (Kubler, 

1990).  

 

Barken på björk kan vara varierande i struktur. Några faktorer som spelar in är dess 

geografiska läge, ålder och ifall det är vårt eller glasbjörk. Barken kan indelas i 3 

kategorier, skrovelbark, sprickbark och näverbark. Tjockleken på skrovelbark är den 

grövsta och kan bli flera centimeter tjock på fullvuxna träd när näverbarken är i sin tur är 

slätare och av ett tunnare slag (Nylinder, M. Pape, R. Fryk, H 2001). Sprickbarken är ett 

mellanläge där den vita nävern bryts av svarta sprickor i barken. Skrovelbarken hör främst 

till vårtbjörken och näverbarken till glasbjörk. Båda arterna kan dock ha alla sorters bark 
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och det anses därför vara ett osäkert sätt att artbestämma med hjälp av barken. I norra 

Sverige är näverbark vanligare och i södra är skrovelbark vanligare då den ger ett ökat 

brandskydd (Nylinder, M. Pape, R. Fryk, H 2001).  

 

Utseendemässigt går det istället skilja arterna på vårtbjörkens mer triangelformade och 

spetsiga löv med glasbjörkens något rundare. Den säkraste sättet att urskilja via utseendet är 

dock att se på kvistarna. Vårtbjörkens kvistar är släta och har hartsvårtor då istället 

glasbjörkens kvistar saknar vårtor och kan vara lite håriga (J, Elmberg 1996).  

 

Enligt Elmberg, J (1996) är ett säkrare ett sätt att skilja arterna åt är med hjälp av 

kromosomräkning. Det går också använda sig av en kemisk reagenslösning vilken reagerar 

på platyphyllosid som endast finns i barken på vårtbjörken. 

2.2 Fukt i trä 

Fukten i ett träd mäts ofta i fuktkvot och mäter det förångningsbara vattnet i förhållande till 

den torra massan (Burström, 2007). 

 

 𝑢 =
förångningsbara vattnets vikt

Materialets torra vikt
 (1) 

 

 Fuktkvoten kan gå över 100 % eftersom vattnet i materialet kan överstiga träets vikt i torrt 

tillstånd. Fuktkvoten ska ej förväxlas med fukthalt som istället relationen mellan det 

förångningsbara vattnet och materialet i fuktigt tillstånd (Burström, 2007).  

 

Fukt i trä kan bestå av fritt vatten och bundet vatten. Det bundna vattnet sitter i cellväggen 

och det fria ligger inne i cellumen som är en hålighet i cellen. Den specifika fuktkvot när 

det fria vattnet försvunnit men fukten fortfarande finns kvar i cellväggen kallas 

fibermättnadspunkten och ligger för de mesta trädslag runt 25 – 30 % (Shmulsky, R & 

Jones P-D 2011). Om fuktkvoten är under fibermättnadspunkten sker upptagning av fukt 

genom diffusion där vattenmolekylerna behöver gå igenom cellväggarna i ångform vilket 

går långsamt. Över fibermättnadspunkten sker vattenupptaget istället kapillärt där 

vattenupptaget går ca 20 gånger snabbare i fiberriktningen än i den radiella riktningen, den 

tangentiella riktningen går ungefär hälften så snabbt som den radiella (Träguiden, 2009).   

 

Fuktkvoten i ett stående träd varierar, den är oftast som högst vid roten och kronan men 

lägre vid själva stammen, när ett träd huggs ner slutar det ta upp fukt från marken. 

Fuktkvoten varierar även beroende på årstid. För björk är den som lägst vid sommaren och 

som högst vid tiden på våren precis innan den börjar knoppa (Nurmi, J & Lehtimaki, J 

2011). Anledningen till att fuktkvoten är högst vid vårkanten beror på att björken då är inne 

i sin savperiod. Savstigningen brukar vara ca 4 veckor och varierar något i tid och längd 

från år till år beroende på temperaturen i luften.  

 

Enligt Kubler, H (1990) sväller kambiets celler upp radiellt under savningsperioden vilket i 

kombination med en startad aktiv celldelning ger upphov till en försvagad bindning mellan 

ved och bark.  
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2.3 Vidhäftning mellan ved och bark 

Bindningen mellan ved och bark är varierade mellan trädarter och säsong, i en studie av 

Einspahr, D, Van Eperen, R & Fiscus, M 1982 mäts styrkan på pappersbjörks bindning 

mellan 500 KPa i växtsäsong och 1177 KPa i vilande säsong. 

 

Vidhäftningen har visats vara starkt beroende av fuktkvoten i träet. I en studie av Chow, S 

& Obermajer, A 2004 testas bergsgranens skillnad i styrka mellan ved och bark beroende 

på lagringstid och fuktkvot. I studien ses att styrkan går exponentiellt upp vid lägre 

fuktkvot än 30 % (fibermättnadspunkten). För att sedan plana ut mellan 100 – 200 %. 

Resultatet visar på en ca 4 gånger starkare bindning vid 25 % fuktkvot än vid 150 % 

fuktkvot.  

 

Styrkan på bindningen är en viktig faktor vid barkning, en svagare vidhäftning medför att 

barken släpper lättare från stammen. Enligt Kubler (1990) går det att basa virket för att 

vidhäftningen ska minskas. Hettan i kombination med att virket inte torkar och ångans 

lättare penetration till det bindande kambiet leder till att detta fungerar. Vid upphettning 

med varm luft torkas istället virket och vidhäftningen ökar. Ett annat sätt är att låta 

mikroorganismer börja nedbrytningen av stammen. Då ligninet som skyddar mot 

nedbrytning inte finns i kambieskiktet börjar mikroorganismerna äta där där innan de 

sprider sig till gagnvirket.    

 

2.4 Metoder att barka  

2.4.1 Rotorbarkning 

Den vanligaste metoden att på ett industriellt sätt avbarka stockar av timmer och kubb-

dimensioner är i dagsläget med hjälp av rotorbarkare som hanterar en stock i taget 

(Nylinder, M. Pape, R. Fryk, H 2001). Maskinerna använder sig av roterande knivar som 

sliter bort barken medan piggade valsar matar stocken framåt. Knivarna kan vara av ett 

varierat antal beroende på modell och barkningen kan ske i 1- eller 2-rotorsystem (Valon 

kone, 2016a). 

 

Cambio var det första märket att utveckla rotorbarkare liknande dagens, de har idag 

modeller som kunna hantera hastigheter upp mot 130 m/min (Söderhamn Eriksson, 2017). 

Björkens bark är svårare att avlägsna än gran och tall. Om björken ska skäras till faner 

krävs enligt Valon kone (2016b) att den blötläggs innan barkningen för att få ett bra 

resultat. Trycket på knivarna kan med hjälp av förberedande blötläggning minskas aningen 

för att minimera skador på underliggande ved. Modeller som finns på marknaden är oftast 

anpassade för större dimensioner i form av timmer men enligt Söderhamn Eriksson (2017) 

finns det cambiomaskiner som kan hantera virke ner till 8 cm i diameter.  

 

2.4.2 Trumbarkning 

Trumbarkning används nästan uteslutande på massaindustrier. Processen kan beskrivas som 

att stockarna matas igenom en större roterande cylinder. Med hjälp av klaffar i kanterna och 

en svag lutning på cylindern kan stockarna matas framåt. De olika formerna som finns är 

parallell-trumbarkning och barkning som sker i oordning (tummelbarkning). 

Parallellbarkningen sker i en trumma med något mindre diameter på ca 4 - 5 m där 
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stockarna rullar mot varandra, stockarna vid parallellbarkning är oftast av fallande längder 

(längre stockar). Vid tummelbarkningen tumlas istället stockarna runt i trumman och 

snurrar runt i oordning, trummans diameter kan här vara upp mot 6 m i diameter (Nylinder, 

M & Fryk, H, 2015). Båda metoderna bygger på att stockarna ”gnider” och stöter mot 

varandra i en roterande trumma och friktionen leder till att barken avlägsnas. 

Parallellbarkningen är den skonsammaste för träet men tar även längst tid av de båda 

alternativen (Nylinder, M & Fryk, H, 2015). 

  

För att öka på hastigheten i trumbarkning kan det adderas vatten eller varmt vatten som 

spolas på stockarna när de är på väg in i trumman. Trummor som installeras idag använder 

sig dock oftast inte av denna metod då det behövs ett reningssystem i anslutning till 

trumman vilket leder till dyra kostnader. Vattnet som kommer ut ur trumman blir förorenat 

av ämnen i barken/veden och måste därför renas. (Nylinder, M & Fryk, H 2015) 

  

För att få ut en bra barkning i trumma, utan för mycket kvarvarande bark eller skador i eller 

för lång tidsåtgång är det flera variabler som spelar roll. varierande dimensioner på virket 

ger en sämre barkning än om virket skulle ha samma dimension. Olika trädslag i trumman 

ger också ett försämrat resultat då bindningen mellan kambiet och veden är av olika styrka 

beroende på trädslaget (Baroth, R, 2005). I moderna trummor ligger vedförlusten efter 

barkning på 1 - 4 % och mängden kvarvarande bark på 0,5 - 3 % (Nylinder, M & Fryk, H, 

2015).  

 

2.4.4 Barkningsaggregat 

Det finns en rad olika modeller och tillverkare av barkningsaggregat som kan fästas på en 

skogsmaskin eller traktor för att barka i fält med varierade resultat. Hypro 765 är en modell 

tillverkad av det svenska företaget Hypro som använder sig av fyra matarhjul för att 

avbarka i ett aggregat. Med hjälp av knivar, rätt vinkel och positionering av hjulen avbarkas 

stammen medan stocken matas.  Maskinen ska klara av 3 dimensioner mellan 5 och 45 cm i 

diameter och matarhastigheten är enligt tillverkaren upp till 3,5 m/s. Maskinen är dock 

tillverkad för att barka eukalyptus (Hypro, 2016). Filmen som finns på företagets hemsida 

visar att det krävs att maskinen matas fram och tillbaka ett antal gånger innan stocken blir 

avbarkad. Den avskalade barken blir i form av långa strimlor likt en morot skalad med 

potatisskalare (Hypro, 2016).  

2.4.5 Hydraulisk barkning  

Hydraulisk barkning innebär att använda sig av vattenstrålar och spola i högt tryck på 

stammen för att avlägsna barken, metoden används på en del sågverk och massabruk i 

bland annat USA. Med rätt tryck går det avlägsna bark på trädslag som i annat fall kan vara 

svåra att få rena mekanisk väg. Virke av mindre dimensioner och av en krokig karaktär ska 

även gå att avbarka utan större vedförlust (Krilow, A 1986). Kärcher (2017) hävdar att 

deras högtryckstvättar går att använda till att avlägsna barken på ett effektivt sätt med en 

liten vedförlust.   
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3. Metod 
 

Med anledning till bristande information kring resultat av hydraulisk avbarkning på björk 

gjordes ett experimentellt förförsök, för att utvärdera möjligheter till ett alternativt sätt att 

avbarka. Fokus i försöket var på tidtagning och möjliga skador som kan uppkomma. Detta 

för att få en uppfattning om tiden det tar för vattnet att avlägsna barken och hur stora 

skadorna på veden det blir. Fuktkvoten för att se variationer innan och efter barkning. 

 

För att belysa variabler som inverkar på resultatet vid barkning i trumma gjordes ett 

experimentellt försök. Försöket var baserat på tidigare försök av Kalle Nuszkovski 

(laborationstekniker på Linnéuniversitetet) som på uppdrag av IKEA tidigare gjort tester 

med hjälp av en cementblandare. Försöket utfördes med lån av samma utrustning. Innan 

försöket togs möjliga variabler fram med input från Kalle, Josefin Nilsson och Jimmy 

Johansson. En försöksplanering utfördes, där det med hjälp av ett träddiagram sattes upp 

möjliga kombinationer av ingångsvariabler att testa. Det bestämdes även att testa två fall av 

försöksbitar, som i fortsättningen kommer benämnas ”Fall 1” (innan savning) och ”Fall 2” 

(under savning). Båda fallen behandlar färska provbitar med skillnad att bitarna är kapade 

innan och under savningsperioden. 
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4.Genomförande 

4.1 Förförsök med hydraulisk barkning 

4.1.1 Material 

Materialet som användes till försöket följer: 

• Högtryckstvätt Kärcher HDS SUPER MX eco max. 19,8 MPa, 15 l/min 

• Tving 1 m lång  

• Spännband  

• Lastpall 

• Stege 

• Fogsvans 

• Fuktkvotsmätare 

4.1.2 Insamling av provbitar 

Insamling av provbitar har skett vid två likartade bestånd hos två skogsägare i 

Alvestatrakten. Två bestånd valdes för att få tillräckligt med material, kunna samla in 

stående och liggande stammar som legat 3 - 4 månader i skogen, samt att inte förstöra i 

bestånden. Bedömning av björkart gjordes med hjälp av syning på grenar och hur marken 

de växte på såg ut. 

 

Provbitarna samlades in från röjt virke som legat på marken i enligt skogsägaren 3 - 4 

månader samt virke som legat i 1 år.  

Totalt 19 st 3 - 4 månaders, 20 st ettåriga och en färsk provbit kapades. Stammarna som 

valdes hade en brösthöjdsdiameter på mellan 4 - 5 cm med ett höjdintervall på 3 – 5 m och 

gav 2 - 3 provbitar per stam.  Provbitarna kapades ut till ca 70 cm långa med en diameter 

mellan 3 - 6 cm med ett minsta accepterat bottenmått på 3 cm.  

 

Först testades färsk provbit att barkas på marken utan tidtagning för att få bästa möjliga 

resultat. Efter det byggdes en försöksuppställning upp se Figur 2. 

 

 
Figur 2: bild på försöksuppställning för hydraulisk avbarkning  

 

Provbitarna spändes sedan fast i tvingen. Tvättmunstycket försökte hållas i en fixerad 

vinkel på ca 35° mot vedsidan med ett avstånd på ca 5 cm, stegen användes som stöd. 

Sedan sprutades det vatten mot barken och tvättmunstycket flyttades framåt manuellt i takt 
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med att barken avlägsnades, med restriktioner om att ej backa munstycket. När sidan gåtts 

över vändes försöksbiten en kvarts varv och proceduren upprepades tills det gjorts 4 gånger 

och tiden togs först för en sida sedan en totaltid för 4 sidor. En gemensam avdragstid 

räknades bort för uppstart på samtliga försök och med hjälp av medeltiden på en sida med 

för fullt tryck räknades möjlig hastighet som munstycket kunde röra sig i ut. Eventuella 

skador och resultat besiktades okulärt. 14 stycken av de 3 - 4 månader gamla försöksbitarna 

kördes med fullt tryck och 5 stycken med halvt tryck. Av de ettåriga kördes 2 stycken med 

fullt tryck.   

 

5 stycken av provbitarna bitar kapades upp och fuktkvoten mättes med en fuktkvotsmätare 

längst med fibrerna och tvärs över trissan. Detta skedde före och efter barkning. 

 4.2 Trumbarkningsförsök  

4.2.1 Material 

Material som användes till försöket följer: 

• Cementblandare, volym 132 l, 65 cm diameter 

• Modifierat mindre drivhjul 

• Drivrem som passar det modifierade drivhjulet 

• Utsågat virke till vingar  

• Muttrar i storlek M25 ca 50 st 

• Stålkuber 2 x 2 cm  

• Stålcylindrar diameter 2 cm, längd 10 cm   

• Kedjor 

• Bultar och muttrar till montering av vingar och kedjor 

• Fogsvans 

• Tumstock  

• Vattenfast tuschpenna 

• Basningslåda  

• Askhink ca 50 cm hög 

• Kokplatta 

• gryta  

• Kamera 

• Ugn  

• Köksvåg 

• Kniv 

• Hönsnät 

• Spännband 

• Kartong 

• Lastpall 

 

4.2.2 Insamling av provbitar 

Provbitarna hämtades i två omgångar, första 10:e mars innan savningsperioden och den 

andra 12:e april. Innan andra omgången hämtades säkerhetsställdes ifall björken savade 

med hjälp av att hänga en flaska på en avklippt gren. Artbestämning av björken gjordes 
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med avsyning. Vårtbjörksstammarna som valdes mätte 4 - 5 cm i brösthöjdsdiameter och 

hade ett höjdintervall på 3 – 5 m. Stammarna kunde ge 3 – 5 stycken provbitar per stam 

med en längd på 38 – 40 cm, där minsta accepterade bottenmåttet för provbitarna var 3 cm. 

Provbiten närmast roten kapades ca 45 cm lång för att möjliggöra ett 5 cm långt avkap för 

fuktkvotsbestämning. Provbitarna märktes i ändträet efter placering i höjd samt nummer på 

stammen, 3B blev stam 3 andra biten från roten osv. Totalt sågades 20 stammar Första 

omgången och 12 stammar andra omgången. Antalet provbitar som sedan användes vid 

försöken var 91 stycken färska osavade och 60 stycken savade provbitar. 

 

4.2.3 Förberedande behandling 

Den förberedande behandlingen skedde på tre olika sätt, blötläggning, kokning samt 

basning. Blötläggning testades både kortare tid på 20 min och en längre tid ca 15 h. Vid 

blötläggningen placerades provbitarna i en balja fylld med vatten tills trumling. 

 

Basningen skedde i en baslåda (tillverkad av Kalle) som placerades över en gryta på en 

kokplatta, försöksbitarna kunde placeras i lådan som sedan stängdes se Figur 3 

 
Figur 3: bild på baslåda placerad över en gryta fylld med vatten 

 

I samtliga fall utfördes basningen i en timme från att det började ånga runt baslådan. 

 

Vid kokningen placerades försöksbitarna i en asktunna fylld av vatten med höjden 50 cm, 

den ställdes sedan på kokplattan se Figur 4. 

 

  
Figur 4: bild på asktunnan som provbitarna kokades i 
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Under kokningen placerades träbitar över för att agera lock. Kokningen varade 2,5 timme 

med uppkokningsfasen, meningen var att det skulle koka en timme från uppkok men 

kokplattan klarade inte av att värma den stora mängden vatten till kokfas. Ett försök gjordes 

även med blötläggning i varmt vatten från det uppkokade vatten när plattan var avstängd. 

 

Vid tumling nr 8 fall 1 kavlades 3 stycken provbitar med en kavel som det hade spikats i 

spik i, för att sticka hål ner till veden se Figur 5. 3 stycken provbitar bankades med en 

relativt liten hammare (Figur 6) och resterande 4 provbitar lämnades obearbetade. I övriga 

fall gjordes förberedelser enligt Tabell 1 och 2. 

 

  
Figur 5: bild på spikkavel som användes i tumling 8, fall1 

 

 
Figur 6: bild på hammare som användes i tumling 8, fall 1 

 

4.2.4 Hjälpmedel 

Hjälpmedlen vid försöken användes i syfte att öka slagfrekvensen mot försöksbitarna i 

trumman. Hjälpmedlen som användes var i form av muttrar, stålcylindrar kapade från en 

rundstång, stålkuber och kedjor, Se Figur 7 och 8. 
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Figur 7: bild på hjälpmedlen som användes 

 

  

Figur 8: bild på Kedja med muttrar fastsatt i vingen. 

 

I senare försök sattes två kedjor med 6 stycken fastträdda muttrar fast vid vingarna. Detta 

med anledning att öka slagens hårdhet mot försöksbitarna samt att kedjan skulle hjälpa till 

att skjuva av barken.   

4.2.5 Rotationshastighet 

Rotationshastigheterna uppmättes genom att märka trumman sedan räkna antalet varv på 15 

sekunder sedan multiplicera med 4. För att säkerhetsställa resultatet gjordes detta ett antal 

gånger. Försöken gjordes med två olika hastigheter, 30 rpm (standardhastighet) och 52 rpm 

(ökad hastighet). Vid den ökade hastigheten användes ett mindre drivhjul och en annan 

drivrem se Figur 9. 

 

 
Figur 9: bild på original drivhjul nederst och modifierat drivhjul överst.  
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Vid försök 7 valdes rotationshastigheten att sänkas för att muttrarna med kedjor snurrade 

runt i blandaren. Den höjdes sedan vid försök 8 igen då nya vingar med 5 cm höjd 

tillverkades och byttes mot de tidigare 10 cm höga. 

 

4.2.6 Tester 

Första försöket skedde utan några modifikationer på trumman förutom stålvingarna utbytta 

mot träklaffar som tidigare tillverkats av Kalle (se Figur 10). Under testet fixerades även 

vinkeln på trumman med hjälp av en tving, vid ca 45° för att få provbitarna att ”snurra runt” 

ordentligt i trumman. För att motverka att bitar flög ut ur trumman användes ett hönsnät 

som spändes runt öppningen med hjälp av ett spännband, eller en större kartongbit och en 

lastpall som lutades mot öppningen.  

 

 
Figur 10: Bild från trumman, vid kanterna ses de modifierade vingarna. 

 

Vid varje test togs provbitarna ut var 5:e minut för att ta dokumenterande bilder av 

förloppet, andelen avbarkad och eventuella skador uppskattades även och dokumenterades. 

Vid några prov ansågs det dock inte relevant med 5 minuters intervaller så det blev istället 

var 10:e minut. Den avlägsnade barken fick stanna i trumman tills försöket var över, 

trumman rensades sedan mellan försöken. 

 

 Försöksbitarna som valdes för varje försök plockades alltid med någorlunda varierad 

storlek samt från en del olika stammar. Detta för att få en större variation av provbitar i 

varje försök.  

 

Testerna byggdes kring att förbättra avbarkningen efter varje test genom att ändra på 

ingångsvariabler. Varje nytt test förändrade någon ingångsparameter som enligt teorin eller 

iakttagelser under testerna skulle ge bättre resultat, ett par tester gjordes även lika i syfte att 

jämföra savat och osavat virke. Valda ingångsvariabler för varje test följer i Tabell 1 och 2 
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Tabell 1:  tabell över ingångsvariabler vid Fall 1  

 
 

 

Tabell 2:  tabell över ingångsvariabler vid Fall 2 (Savat virke) 

*Test med osavat virke i samma trumning som savat. 

 

Tumling 

nr 

Antal 

försöksbitar  förberedning (tid) 

Rot 

hastighet   Hjälpmedel (typ och antal) 

0 10 Ingen 30 rpm inga 

1 10 Ingen 30 rpm 10st stålstavar 25 d x100 mm 

2 8 blötläggning 20 min 52 rpm 

mutter m25 35 st, kuber 20 x 20 mm, 

21 st  

3 10 blötläggning 15 h 52 rpm 10st stålstavar 25 d x 100 mm 

4 10 

kokning 2 h och 40 min 

inkl uppstart 52 rpm 

mutter m25 35st, kuber 20 x 20 mm, 21 

st 

5 10 

Blötläggning varmvatten 

1 h och 30 min 52 rpm 10 st stålstavar 25 dx100 mm 

6 10 

Basning 1h från 

ångbildning   52 rpm 

mutter m25 35st, kuber 20x20 mm, 21 

st. 

7 10 

Basning 1 h från 

ångbildning  30 rpm 

mutter kuber. + 2 kedjor fast i vingarna 

med muttrar och rör som skydd för 

kedjeskarv.  

8 10 

basning 1 h från 

ångbildning. Hammare 

och spikkavel 52 rpm  

muttrar, kuber + 2 kedjor fast i 

vingarna med muttrar och rör för skydd 

i skarv nya vingar i trumman innan 100 

mm, nu 50 mm. Cylindrar. 

Tumling 

nr 

Antal 

försöksbitar förberedning (tid) Rot hastighet   Hjälpmedel (typ och antal) 

0 10 Ingen 30 rpm inga 

1 10 Ingen 52 rpm  

muttrar, kuber + 2 kedjor fast i 

vingarna med muttrar och rör för 

skydd i skarv nya vingar i trumman 

innan 10 cm, nu 5 cm. cylindrar 

2 7 + 3 osav* 

Basning 1 h från 

ångbildning 52 rpm  

-||- 
 

3 10 Ingen 52 rpm  

-||- 
 

4 17 Ingen 52 rpm  

-||- 
 

5 5 0 52 rpm  

-||- 
 

6 1 0 52 rpm  

-||- 
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4.2.7 Fuktkvotsberäkning 

Ett 5 cm långt avkap från varje provbit närmast roten gjordes för att mäta fuktkvoten i 

stammen, förloppet skedde innan trumning och bitarna förvarades i en plastpåse för att 

behålla fukten innan mätningen skedde. Fuktkvoten valdes att beräknas för att få en form av 

ingångsvärde på provbitarna, 10 st valdes ut från fall 1 och 9 st från fall 2. Barken skalades 

av med hjälp av en kniv.  Provbitarna vägdes sedan på en köksvåg med noggrannheten 1 g, 

efter stoppades provbitarna in i ugnen på ca 103°C för att torkas. Torkningen varade tills 

vikten slutade variera när de plockats ut och vägts med en timmes mellanrum.  Efter 

torkningen vägdes provbitarna vartefter fuktkvoten kunde beräknas. 

se Formel 1. 
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5. Resultat 

5.1 Förförsök med hydraulisk avbarkning 

Artbestämningen gav att provbitarna var vårtbjörk. Barkningen som gjordes utan tidtagning 

eller försöksuppställning med en färsk provbit gav ett resultat utan skador eller nämnvärt 

kvarvarande bark, se Figur 11. 

 

 
Figur 11: Avbarkad färsk försöksbit där tid, vinkel och riktning ej bedömdes. 

 

Tidtagningen av barkningen med försöksuppställningen och högt tryck tog mellan 17 

sekunder till 31 sekunder per sida med ett medelvärde på 20 sekunder per sida. Totaltiden 

med 4 sidor hamnade på mellan 59 sekunder och 3 minuter och 5 sekunder, med en 

medeltid på 1minut och 33 s (se bilaga 1). Barken på provbiten som tog längst tid ansågs 

vara av grövre karaktär än resterande bitar. Vid lägre tryck hamnade istället medeltiden per 

sida på 19 sekunder och för fyra sidor ett medel på 1 minut och 38 sekunder. 

 

Vid 20 sekunders medeltid beräknades munstycket kunna behandla ca 2.1 m per minut i 

restriktion att den endast tar en sida.  

   

De ett års lagrade provbitarna provbitarna bedömdes legat för länge på marken för att 

kunna användas till tillverkningsindustrin. Den underliggande veden hade tagit skada och 

försöket med dessa provbitar avbröts därför, men barken släppte från provbiten så fort 

strålen träffade barken. 

 

Barken blev i flesta fall helt avlägsnad där strålen träffade ytan, förutom vid grenklykor och 

dylikt, då rotationen skedde med en kvarts varv avlägsnades inte barken som missades av 

strålen se Figur 12. På virket som gavs mindre tyck blev ytorna också barkade men i en 

något mindre area. 
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Figur 12: bild på virke avbarkat med försöksuppställning 

 

Skador på veden som uppkom vid avbarkningen var uppfläkta fibrer i kanterna men också 

på en del ställen mitt på försöksbiten se Bilaga 2.  

Fuktkvoten mättes till overload (över 40 %) på samtliga provbitar längst fibrerna och på 3 

stycken bitar längst trissan. Den mättes till 35 % och 37 % på de resterande två provbitarna 

innan försöket och efter försöket mättes samtliga till över 40 %. 
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5.2 Trumbarkningsförsök 

0-försöket vid båda fallen gav ej barkning ner till veden, vid fall 1 försvann delar av 

ytterbarken men i fall 2 fläktes den bara upp och satt kvar på stammen. Första avbarkade 

provbiten kom vid försök 4 (fall 1) där virket förbereddes i form av kokning, samt fick en 

ökad tid i trumman från 30 till 40 minuter. Mest avbarkade pinnar vid trumningsförsöken i 

fall 1 gavs vid försök 8, där 9 av 10 försöksbitar blev avbarkade efter 40 minuter och första 

försöksbiten var barkad vid 20 minuter. Se Tabell 3. 

 
Tabell 3: Tabell över resultat på försök vid Fall 1, ”+” anses rent barkade” –” anses ej rent barkade 

Fall 1 - + Tid i 

trumma 

Resultat under processen (bedömt okulärt) 

0. 10 0 30 min Ytterbark avlägsnas 30 - 80 %, underbarken 

ej avlägsnad. 30 min) 

1. Stålstavar 10 0  30 min Underbarken släpper något i ändträet. 

Ytterbark avlägsnad 40 - 95 %. (30 min) 

2. Blötläggning (20 

min) + muttrar + 

ökad rot. 

8 0 30 min Som mest 60% barkad, minst 10 % barkad. 

(30 min) 

3. Blötläggning (15 

h) + stålstavar + 

ökad rot 

10 0 30 min Ca 5 % avbarkat från ändträet och in. 

4. Kokning + 

muttrar + ökad rot. 

9 1 40 min En provbit anses avbarkad, en till anses vara 

gränsfall till barkad. Resterande provbitar 50 

– 80 % avbarkade. 

5. Varmvatten + 

stålstavar + ökad 

rot 

10 0 20 min En provbit barkad ca 30 %, resterande ca 5 

%.  

6. Basning + 

muttrar + ökad rot 

6 4 40 min 4 stycken helt avbarkade, 2 stycken bedömda 

att vara i gränslandet och 4 st. 40 - 90 % 

avbarkade. 

7. Basning + 

muttrar + kedjor + 

original rot.  

7 3 40 min 3 stycken barkade, 4 st. över 90 % barkade, 

övriga 30 – 80 % barkade. 

8. Knackning och 

kavling + basning 

+ muttrar + kedjor 

+ ökad rot. 

1 9 40 min Första barkade försöksbiten vid 20 min. 4 st. 

30 minuter, en kavlad, en knackad och 2 

”obehandlade”. Totalt 9 st. barkade, 

kvarvarande ca 90 % barkad.  

 

Vid Fall 2 gavs försök 1 och 3 samma ingångsparametrar och tid i trumman. Försök 1 

resulterade i 6 stycken rent barkade försökspinnar och försök 7 i 7 stycken rent barkade 

försökspinnar efter 40 minuter. Vid försök 2 fall 2 basades det savade virket och lades i 

samma trumma som 3 basade provbitar som ej savat, resultatet blev 7 rent barkade 

provbitar och det savade virket barkades något snabbare än det osavade se Tabell 4. 
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Tabell 4: Tabell över försök vid fall 2, ”+” anses rent barkade” –” anses ej rent barkade 

Fall 2 - + Tid i 

trumma 

Resultat under processen (bedömt okulärt) 

0. 10 0 30 min innerbarken max 5 % avlägsnad på ett par provbitar, 

ytterbarken har fläkts upp men ej avlägsnad.  

1. Muttrar + 

kedjor + ökad 

rot 

4 6 40 min Första provbiten avbarkad vid 20 minuter, 4 st. 

barkade vid 30 minuter. Totalt 6 st. avbarkade, 

övriga 50 – 70 % avbarkade. 

2. Basning + 

muttrar + 

kedjor + ökad 

rot.  

3 7 40 min Första provbiten barkad efter 20 minuter, de tre 

osavade provbitarna tar generellt längre tid att bli 

avbarkade. Totalt 7 stycken barkade, av de obarkade 

var en savad och kvarvarande var 50 - 90 % barkat.  

3. Muttrar + 

kedjor + ökad 

rot. 

3 7 40 min 2 st. avbarkade efter 20 minuter. Totalt 7 st. barkade, 

resterande minst 85 % barkat.  

4. Basning + 

muttrar + 

kedjor + ökad 

rot. 

17 0 30 min Barkade i mellan 5 – 75 %.  

5. Muttrar + 

kedjor + ökad 

rot 

0 5 30 min 4 st. barkade vid 25 min, alla 5 vid 30 min. 

6. Muttrar + 

kedjor + ökad 

rot. 

0 1 10 min Barkad efter 10 minuter. Ca 30 % av barken satt kvar 

men satt löst och gick att dra av. 

 

Progressionen som sker vid barkningen kan ses med 5 - 10 min intervall i Bilaga 3. Vid 

åskådande av försöken i tidsintervall kan det urskiljas att skalning av innerbarken (i 

samtliga fall) sker från ändträet och in mot mitten av stammen. Bilderna visar även på en 

initial tid innan barken börjar försvinna från stammen vilken ändras beroende på 

ingångsparametrar. Det går också i flertalet fall se ett avstannande av barkningen innan 

stammen blir helt fri från bark. Det går också urskilja att krokiga provbitar samt bitar av en 

bredare diameter (oftast från roten) tar längre tid att barka.  

 

Försök 1 och 3 i fall 2 gjordes med identiska ingångsvärden och det blev skillnad mellan de 

båda resultaten efter 40 minuter i trumman där försök 3 gav ett något bättre resultat.  

 

På provbitar med grenklykor stannade i flertalet fall bark kvar i klykan, vid tillfällen då 

endast den barken var kvar ansågs biten vara fullständigt barkad, se Figur 13 

 

 



Linnéuniversitetet   
Oscar Hultin  

 19 

 
Figur 13: bild på kvarvarande bark under en gren 

 

Skador som fanns på underliggande ved var i form av stötningar mot ändträet, vilket skedde 

med alla provbitar, andra skador på veden gick ej att urskilja.  

 

I figurerna på bilaga 4 som följer barkningsprocessen går det urskilja att barkningen sker i 

steg. Först en initial tid då inget av underbarken släpper, sen släpper barken processen 

påskyndas och bitarna barkas till ca 40 %, efter 40 % avstannar processen något och den 

resterande barken avlägsnas långsammare än tidigare 

 

Fuktkvoten i Fall 1 beräknades till mellan 64 och 115 % där 3 av 10 provbitar låg på över 

100 %, medelfuktkvoten beräknades till 91 %. Fuktkvoten i Fall 2 beräknades till mellan 96 

och 129 % där 9 provbitar låg över 100 %, medelfuktkvoten beräknades till 111 %. 
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6. Diskussion 

6.1 Förförsök hydraulisk barkning 

Förförsöket var ett test för att se en ungefärlig tid det tar att avlägsna barken under en satt 

sträcka, att utvärdera vilka skador som kan uppkomma samt att se möjliga resultat. Mycket 

mänskliga faktorer spelade in i försöket då munstycket och hastigheten som munstycket 

rörde sig i sköttes manuellt. Tidtagningen sköttes även manuellt av samma person som 

skötte barkningen. Tiden det tog från att starta tidtagaren till att starta och stoppa försöktes 

räknas bort med en gemensam avdragstid. Den gemensamma tiden som räknades bort är 

dock inte samma varje försök eftersom det tar lite olika tid att manuellt starta och stoppa 

varje gång. Då avståndsbedömningen till provbiten och vinkeln mellan trä och munstycke 

också sköttes manuellt är det stor risk att variationen är stor även här. Den satta vinkeln på 

ca 35° testades fram och det är inte säkert att det är den optimala att använda.  

 

Vid försöket var det problem med pumpen som satt i brunnen där högtryckstvätten var 

inkopplad då den var utsliten och inte hann med allt den skulle pumpa vatten till. Trycket 

höll sig inte konstant i 19, 8 MPa när högtryckstvätten var igång vilket gjorde att den inte 

gav ett konstant tryck mot provbitarna hela tiden, detta märktes då det ibland kändes en 

variation av rekyl i handtaget. Under försöken med halverat tryck kändes det också av, 

vilket påvisade en stor variation i tryck. När det märktes att tryckfallet skedde pausades 

försöket en stund för att pumpen skulle väntas in och kunna hinna med igen.  

 

Vid barkning av björken som hade lagrats i skogen i enligt skogsägaren ca ett år, så 

försvann barken direkt när den träffades av vattenstrålen vilket tyder på att bindningen var 

mycket lägre mellan ved och bark än på de 3 - 4 månader lagrade. Då virket var missfärgat 

på grund av påbörjad nedbrytning av veden avbröts dock försöket eftersom provbitarna 

ansågs oanvändbara till tillverkningsindustri. Att försöket avbröts kan anses vara fel men då 

provbitarna ansågs vara oanvändbara till ändamålet som de ska kunna användas till gjordes 

den bedömningen.  

 

Fuktkvoten mättes för att se om det blev någon variation före och efter försöken. Problemet 

är att mätaren inte går över 40 % och många av träbitarna var på den övre skalan. Istället 

borde ett ordentligt test i ugn gjorts för att få ett bättre resultat, detta gjordes dock ej på 

grund utav tidsbrist. Ur testet går det att urskilja att fuktkvoten kan gå upp något vid 

barkningen efter vattnet avlägsnat barken, men det är inte säkert hur mycket eller om den 

alltid gör det.   

 

Tiden det tog att barka var lång i jämförelse med exempelvis en rotorbarkare som klarar 

mata i höga hastigheter. Om det skulle vara munstycken runt hela provbiten som sprutar 

mot barken så virket endast behöver göra en passering hade matningshastigheten blivit ca 

70 cm på 20 sekunder. Vilket skulle motsvara ca 2,1 meter per minut. Med ett högre och 

jämnt tryck på vattnet hade tiden säkert kunnat reducerats med risk för skador på 

underliggande virke.  

 

Att en sida tog kortare tid med lägre tryck än med högt tryck kan bero på flera faktorer. En 

faktor kan vara att försöken gjordes sist när inlärningsprocessen för att sköta tid och tvätt 

var i ett annat skede än vid de första testerna. En annan kan vara variationen i tryck när 
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pumpen i brunnen inte fungerade som den skulle. Det var även en försöksbit med tjockare 

bark än resterande bitar som drog upp medeltiden för de resterande provbitarna i testerna 

med fullt tryck. 

 

Resultatet på biten som barkades utan några restriktioner på tidtagning, vinkel eller avstånd 

blev helt barkfri och utan skador, vilket kan ses som ett lyckat försök för hemmasnickare 

som endast vill barka ett par pinnar manuellt. De andra fick dock en del skador i form av 

uppfläkta fibrer vid ändträet då barkningen startade precis i kanten på provbiten och tvingen 

som höll fast provbiten ej täckte hela ändträet. Ett par skador kom även upp mitt på 

provbiten vilka uppstod på ställen där barken var extra svår att avlägsna. Provbitarna blev 

inte heller helt barkade då vattenstrålen missade delar av ytorna eftersom varje rotation på 

provbiten var en kvarts varv.  

 

Förförsöket är relevant i den mån att det visar på att det är ett möjligt sätt att barka björk i 

små dimensioner, men att det krävs vidare studier för att utvärdera möjliga sätt att göra det 

industriellt. Det krävs också studier på om det skulle vara ekonomiskt gångbart och etiskt 

okej att använda sig av mängder av vatten för att avlägsna bark. Högtryckstvätten i försöket 

gav ut 15 l/min vilket på ett arbetspass á 8 timmar skulle motsvara ca 7200 liter vatten vid 

full användning.   

 

Ett förslag på provuppsättning i ett vidare försök kan vara att med hjälp av valsar fastsatta i 

en konstruktion fixera en provbit på plats samtidigt som det ger möjlighet för provbiten att 

snurra. Ett sådant alternativ skulle möjligen fungera då vattnet kan agera som kraft till 

rotation av provbiten samtidigt som det barkar provbiten. Uppställningen skulle då kräva 

raka och någorlunda kvistfria försöksbitar.  

 

 6.2 Trumbarkningsförsök 

Tillvägagångssättet som försöken skedde på kan anses vara aningen felaktigt då trumman är 

mindre än en barktrumma som används vid exempelvis massabruk. Variablerna som 

inverkar vid barkningen bör dock vara likartade på några punkter och syftet med studien är 

att belysa vad som kan inverka på resultatet.     

 

Försöken utfördes mellan 30 - 40 minuter samt ett försök i 20 minuter (på grund utav 

komplikationer). De försöken som kördes i 30 minuter valdes att göra det på grund utav att 

försöksbitarna inte ansågs kunna bli färdigt barkade efter 40 minuter. Gränsen sattes till 40 

minuter för att få ihop tillräckligt med tid till att kunna köra flera försök. Basning och 

kokning sattes i två lägen där tiden ej justerades mellan försök. Vid optimering av vilken tid 

som skulle fungera bäst hade fler försök krävts och mer tid behövts. Det samma gällde med 

hjälpmedel i trumman, muttrarna var alltid 35, kuberna 21 och stålstavarna 10 st. Undantag 

gällde när kedjorna var med och det tillkom 6 muttrar som träddes på kedjorna.  

 

Den avlägsnade barken som la sig i trumman under barkning valdes att inte plockas bort 

under processen. Den hade lätt kunnat avlägsnas när provbitarna fotades men då skillnaden 

i tid mellan för hur snabbt barken avlägsnades ansågs kunna variera gjordes det inte. Detta 

kan medföra ett genomgående försämrat resultat genom studien då den avlägsnade barken i 

trumman kan dämpa stötar under processen.   
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Vinkeln på trumman valdes och spändes fast efter hur pinnarna rörde sig i trumman, samma 

vinkel användes sedan för samtliga försök. Trumman skakade dock mycket vid en del 

försök så vinkeln flyttades något under försöken, men justerades tillbaka igen. Vid vinkeln 

som bestämdes roterade pinnarna i trumman och följde med vingarna en bit upp för att 

sedan trilla ner till undre delen igen. Vid vinklar över den bestämda roterade provbitarna 

istället mer i botten och vid vinklar under lade sig istället pinnar mot det tilltäppta hålet i 

trumman vilket medförde en belastning på en svag punkt och provbitar kunde trilla ut. 

 

Rotationshastigheten mättes med ögon och tidtagning. Det ansågs vara okej om värdena 

som uppmättes inte blev exakta eftersom annat sätt att mäta inte fanns att tillgå. 

 

Resultaten pekar på att förbehandling av virket ger ett bättre resultat än oförberett. Vid 

fallet med savat virke ses dock ingen märkbar skillnad mellan förbehandlat och 

oförbehandlat virke. Blötläggningen gav ett aningen bättre resultat än med oförberett, dock 

ej en markant skillnad. Detta kan bero på att virket var färskt (96 % fuktkvot) och 

bindningen mellan ved och bark redan var i ett stagnerande stadie där adderad fukt ej gör en 

större skillnad.  

 

Kokningen gav ett tydligt bättre resultat än blötläggning eller oförberett. Basning gav ett 

aningen bättre resultat än kokning men vidare tester hade behövts för att bedöma vilket 

alternativ som var bäst. Då basning krävde mindre energi vid uppstart och tog mindre tid 

bedömdes det ändå vara ett bättre alternativ. Basning av savat virke gav varken ett märkbart 

bättre eller sämre resultat än vid försök med obehandlat savat virke. Försöken då 

provbitarna kavlades och knackades på innan försöket, visade inte på någon förbättrad 

effekt i skillnad mot de provbitarna som endast basades i samma försök. Det tidigare 

försöken med basning gav dock ett sämre resultat men då spelade även den minskade 

rotationshastigheten en roll på resultatet.  

 

Hjälpmedlen i trumman visade sig effektivisera barkningen. Muttrarna tillsammans med 

kuberna påverkade mest vilket var förståeligt då de var fler än stålstavarna. Addering av 

kedjor med påträdda muttrar visade sig även ge ökad effekt. Resultaten visar på att slag mot 

barken adderar effekt till barkningen och att en högre slagfrekvens ökar effekten. Den visar 

även på att mer fixerade tyngre slag mot barken effektiviserar utan att ge skador på 

underliggande virke. 

 

Vid försök 6 och 7 fall 1 jämfördes låg rotationshastighet + adderade kedjor och hög 

rotationshastighet utan kedjor, där den högre rotationshastigheten gav ett bättre resultat. 

Vid försök 8, fall 1 gjordes försöket med både kedjor och högre rotationshastighet, försöket 

ledde till att nästintill alla provbitar blev barkade efter 40 minuter. Vid försök 8 hade dock 

provbitar förbearbetats med knackning och kavling men som tidigare nämnts visades inte 

någon skillnad på de bearbetade och obearbetade. I försök 1 och 3 (savat virke) gjordes 

med identiska ingångsvärden enda skillnaden var andra provbitar, försök 3 gav ett aningen 

bättre resultat vilket betyder att valda provbitar också påverkar resultatet en del.  

 

Vid 0-försöken i fall 1 och 2 kördes trumman i originalhastighet utan hjälpmedel eller 

förberedande åtgärder. Försöken gav endast någon form av barkning vid fall 1 där ca 30 % 

av ytterskiktet på barken avlägsnades, när det savade virket endast fläkte upp en del av 

ytterskiktet utan att avlägsna barken. I båda fallen så avlägsnades inte något av innerbarken. 
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Detta innebär att ytterbarken är aningen svårare att avlägsna på savat virke. Övriga försök 

visar dock på att det är klart lättare att underbarken släpper från veden på savat virke.  

 

Försöket med 17 stycken pinnar visade att det tar längre tid att barka om det är fler 

försöksbitar i trumman. Försöket var tvunget att avbrytas vid 30 minuter då det blev en 

ordentlig kraft i trumman vilken antogs kunna ta sönder cementblandaren om försöket 

fortskred  

 

Generellt genom alla försök visade det att grövre dimensioner och krokiga försöksbitar tar 

längre tid att barka än raka av en mindre dimension. Anledningen att de grövre bitarna tog 

längre tid kan vara att många av de grövre bitarna var tagna från roten och hade en del 

skrovelbark, vilken var tjockare än barken på övriga bitar. Anledningen till att de krokiga 

tar längre tid kan bland annat vara att de inte slår emot trumman eller gnider sig mot andra 

provbitar på samma sätt som de raka.  

 

Skador på underliggande ved uppkom aldrig i försöken. Ändträet på provbitarna blev dock 

tilltryckt på samtliga provbitar. Att inga skador uppkom var överraskande då en viss 

procentandel vedförlust sker vid trumning i större anläggningar. Kraften som provbitarna 

utsätts för i försöksanordningen blir dock lägre eftersom diametern på trumman är mycket 

mindre än de som ska klara barka massaved. Fler, tyngre och längre bitar rör sig i en 

massavedstrumma vilket leder till hårdare slag och mer kraft i friktionen mellan bitar. 

 

Att barkningsprocessen sker i steg med en initial tid innan barken börjar släppa verkar 

realistiskt då det tar ett tag innan barken börjar släppa. Processen visas sedan avstanna 

något när ca 40 % av barken återstår. Detta kan bero på att diametern i cementblandaren är 

liten och provbitarna därför stutsar runt från sida till sida i blandaren. Mitten på stammen 

träffas därför av mindre slag och utsätts för mindre friktion. Den mindre påverkan på 

centrum av provbiten leder därför till att sista delen tar längre tid att barka.   

 

För vidare studier bör lagrat virke testas då denna studie endast inriktat sig på färskt nyligen 

hugget virke.  
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6.3 Diskussion barkningsmetoder  

Vad författaren har hittat under insamling av data från litteraturen så finns det ingen 

barkningsmetod som är helt utvecklad för träd i dimensioner under 8 cm. Utöver det så 

anses björken vara mer svårbarkad än gran och tall då det är en rekommendation att den 

blötläggs innan genomgång av rotorbarkare vid tillverkning av faner.  

 

Av de metoder som finns att barka större dimensioner så har alla för och nackdelar. Ett 

barkningsaggregat i skogen kan få bort ett extra led vid industrin. Vid transporter till 

industrin blir det dock en ökad risk för skador på gagnvirket eftersom den skyddande 

barken är avlägsnad. En rotorbarkare går snabbt men lämnar en del spår efter barkning, 

vilka skulle bli mer påtagliga på virke med mindre dimensioner. Trumbarkning ger en 

lättare hantering av virket då flera stammar kan barkas samtidigt och det går snabbt, dock är 

vedförlusten vid massabruken mellan 1 - 4 % och någon procent av barken stannar kvar på 

stammen. Försöken i studien visade däremot på skadefri barkning, förutom ett tilltryckt 

ändträ, vilket kan ses som en möjlighet att kunna barka i trumma utan att få någon märkbar 

vedförlust. Hydraulisk barkning skulle kunna fungera men förförsöket i studien visar på en 

relativt långsam företeelse, det krävs vidare studier för utveckling av försöksmaskiner samt 

utvärdering av vattenåtgång och kostnad. 
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7. Slutsats 
 

De flesta metoder bygger på att barka mekaniskt genom friktion eller att skära hål på 

kambiet för att sedan avlägsna barka. Blötläggning eller basning kan förminska bindningen 

mellan ved och bark i ett förberedande syfte, för att underlätta vid barkningsprocessen.  

 

En annan möjlig metod att barka björk i små dimensioner kan vara med hjälp av hydraulisk 

barkning. Då det med vatten går att barka på ett skonsamt sätt. För att utvärdera på vilket 

sätt detta skulle ske, för optimerad tidsåtgång, minimala skador och ur ett ekonomiskt 

perspektiv krävs dock vidare studier. 

 

Vid trumbarkning ger basning i förberedande syfte en ökad effekt vid barkning det gör 

också kokning. Dimensionen på virket som barkas och tjocklek på bark bör vara likartad på 

alla stammar för att virket ska bli klart samtidigt. Stammarna bör ej vara av krokig karaktär 

för att få bästa resultat. En ökad och hårdare slagfrekvens mot virket under processen leder 

till effektivare barkning. Vid savningsperiod är det lättare att få av barken än innan 

savningsperioden. Basning av savat virke ger ingen noterbar ökad effekt vid barkning i 

trumma. 
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Bilaga 1:  tidtagning på hydraulisk barkning 
 
Tabell över tidtagning på virke avbarkat med hydraulik  

3 - 4 mån gammalt 

virke 

”1 sida” ”4 sidor” 

1 17 s 1 min 12 s 

2 22 s 1 min 15 s 

3 20 s 1 min 20 s 

4 21 s 1 min 21 s 

5 31 s 3 min 5 s 

6 24 s 2 min 40 s 

7 22 s 1 min 50 s 

8 23 s 1 min 32 s 

9 17 s 1 min 10 s 

10 27 s 2 min 10 s 

11 15 s 1 min 

12 14 s 59 s 

13 15 s 1 min 15 s 

14 16 s 59 s 

Lägre tryck    

15 25 s 2 min 27 s 

16 20 s 2 min 20 s 

17 15 s 53 s 

18 15 s 1 min 10 s 

19 20 s 1 min 20 s 
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Bilaga 2: Skador vid hydraulisk barkning 
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Bilaga 3: Bilder på resultat (trumbarkning) 
 

 

 
Försök 0:  5 min intervall totalt 30 minuter i trumma  

 

 
Försök 1: 5 min intervall, totalt 30 minuter i trumma 

 

 
Försök 2: 5 - 10 min intervall, totalt 30 min i trumman 
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Försök 3: bilder vid 5, 10, 15 och 30 minuter. Totaltid 30 minuter 

 

 
Försök 4: bilder med 5 minuters intervall, 10 minuter mellan 30 och 40 minuter. Totaltid 

40 minuter. 

 

 
Försök 5: bilder vid 10 och 20 minuter. Totaltid 20 minuter 

 

 

 

 

 
Försök 6: bilder med 5 minuters intervall. 10 min mellan 25 - 35 min (bild 5 och 6). Totaltid 40 minuter. 
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Försök 7: bilder med 5 min intervall. 15 min mellan 15 och 30 minuter. Totaltid 40 minuter. 

 

 
Försök 8: bilder med 5 - 10 minuters intervall samt verktyg som användes vid försöket. Totaltid 40 minuter. 

 

 
Fall 2 försök 1: bilder med 5 minuters intervall. Totaltid 40 minuter.  
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Fall 2 försök 2: nedre tre pinnar är ej huggna under savningsperiod. Bilder i 5 minuters intervall totaltid 40 

minuter. 

 

 

 
Fall 2 försök 3: bilder med 10 minuters intervall. Totaltid 40 minuter 

 
Fall 2 försök 4: bild efter barkning i 30 minuter 
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Fall 2 försök 5: bilder med 5 minuters intervall. Totaltid 30 minuter.  

 

 
Fall 2 försök 6: bilder efter 10 minuter. Den kvarvarande barken var lös runt stammen. Totaltid 10 minuter 

 

 
Fall 2 försök 0: bilder efter barkning 30 minuter. Totaltid 30 minuter. 
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Bilaga 4: tabeller över fuktkvot (trumbarkning) 
 
Fall 1 tabell över fuktkvoten i fall 1. 

Stam nr Vikt innan torkning (g) Vikt e. torkning 

(g) 

Fuktkvot 

2 32 15 113% 

3 28 13 115% 

5 27 14 92% 

6 30 16 88% 

8 16 8 100% 

9 21 12 75% 

10 41 22 86% 

11 34 18 89% 

12 69 42 64% 

14 33 18 83% 

   medel 91% 

 

 
Fall 2 tabell över fuktkvoten i fall 2. 

stam nr vikt innan (g) vikt efter (g) fuktkvot 

3 45 20 125% 

4 70 33 112% 

5 39 18 116% 

6 46 23 100% 

7 56 26 115% 

8 45 23 96% 

9 63 31 103% 

10 48 21 129% 

11 37 18 105% 

   medel 111% 
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