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Sammanfattning 

Vi får ofta höra om människans energiförbrukning och hur denna påverkar 

klimatet. EU har satt upp 2020-målen bl.a. för att öka energieffektiviteten med 20 

%. Träindustrin är en mycket energiintensiv bransch och förbrukade år 2015 hela 

7.7 TWh (Energimyndigheten 2017). Virkestorkningen är den process inom 

träindustrin som är mest energikrävande. Torkningen är även ett direkt nödvändigt 

steg i förädlingen av virket.  

Källander & Scheepers (2013) har rapporterat att svenska sågverk idag torkar sitt 

virke till en för låg fuktkvot, vilket innebär att en ansenlig mängd energi används i 

onödan. En optimering av sågverkens torkningsprocess genom minskad 

övertorkning skulle kunna spara mycket energi samtidigt som torkarnas 

tillgänglighet skulle öka. Vid sågverken idag görs ofta en grov uppskattning av 

virkets initiala fuktmängd innan torkarna startar. Denna fuktmängd ligger sedan till 

grund för torkningens genomförande och resultat. 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida vägning av virket före 

torkningsprocessen kan förbättra densamma. Genom vägningen kan virkets 

fuktinnehåll bättre uppskattas och därmed bör också mer träffsäkra 

torkningsscheman kunna simuleras fram.  

17 fullständiga torkningsförsök genomfördes på ett konventionellt sågverk i norra 

Sverige. I försöken vägdes virkespaketen varav nya torkningsscheman simulerades 

fram. Torkningsresultaten kontrollerades med torrviktsmetoden. Även 

stiftsmätningar genomfördes för att torkning utförd med paketvägning skulle kunna 

jämföras med konventionell torkning. 

Resultaten visar att paketvägningen bidrar till en förbättrad torkningsprocess i form 

av en bättre målfuktkvotsträff. 
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Summary 

 

Human energy consumption affects the climate in a harmful way. Therefore, certain 

targets were set by the European Union to ensure that EU strives to reduce its 

environmental impact. The targets include 20 % improvement in energy efficiency. 

The wood industry is very energy-intensive and in 2015 consumed a total of 7.7 

TWh (Energimyndigheten 2017). One significant part, and probably the main 

reason to this, is the crucial wood drying process. 

Källander & Scheepers (2013) have reported that Swedish sawmills normally dry 

the timber to a lower moisture content than required, which means that a 

considerable amount of energy is used unnecessarily. By improving the drying 

process, the result could be considerable energy savings and increased kiln 

availability. At the wood industries today, a rough estimate of the initial wood 

moisture content is used by the operator before the drying starts. The process could 

be improved by a more accurate determination of the initial moisture content. 

The purpose of this study was to investigate if weighing the wood before the drying 

process could be used as a measure of the initial moisture level to improve the 

drying process. 

17 drying trials were conducted at a sawmill in northern Sweden. The wood was 

weighed and new drying schedules were computed and adjusted accordingly. The 

result was analyzed and compared with conventional drying trials. 

The result show that weighing the wood results in more accurate drying schedules 

and overall an optimized drying process.  
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Abstrakt 

Virkestorkning är ett mycket energikrävande men nödvändigt förädlingssteg för 

träindustrin. Eftersom energi- och tidsåtgången framförallt är beroende av mängden 

fukt som ska drivas ur virket så är kännedom om virkets initiala och slutliga 

fuktinnehåll avgörande för en optimerad process. 

Industriellt, idag, görs ofta en grov uppskattning av virkets initiala fuktmängd. 

Denna fuktmängd ligger sedan till grund för torkningens genomförande och dess 

resultat. 

I föreliggande arbete undersöks huruvida invägning av virkespaketen före torkning 

kan användas för att bestämma virkets fuktinnehåll och hur detta kan bidra till att 

optimera torkprocessen. 

17 fullständiga torkningsförsök genomfördes på ett konventionellt sågverk i norra 

Sverige. I försöken vägdes virkespaketen och torkningsscheman anpassades 

därefter. 

Genom mätningar av virkets fuktkvot och jämförelse med tidigare torkning där 

konventionella torkningsscheman använts så kunde det konstateras att 

paketvägningen bidrar till en förbättrad och optimerad torkningsprocess. 

 

Nyckelord: Virkestorkning, kammartork, sågverk, paketvägning, fuktkvot 
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Abstract 

Drying is a very energy-intensive but important process in the wood industry. Since 

the amount of energy used is, more or less, proportional to the amount of water 

released, the measurement of the initial and final wood moisture content is crucial 

to optimize the process. Today, a rough estimate of the initial wood moisture 

content is used as dryer operation input data. The process could be improved by a 

more accurate determination of the initial moisture level. 

The present work examines if weighing the wood can be used as a method to 

determine the wood moisture level and how this can optimize the drying process.  

17 drying trials were conducted at a sawmill in northern Sweden. The wood was 

weighed and new drying schedules were constructed and adjusted accordingly.  

The result show that weighing the wood results in more accurate drying schedules 

and overall an optimized drying process. 

 

Keywords: Wood drying, batch kiln, sawmill, weighing, moisture content 
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- Torkoperatörerna i Kåge med Urban Holm i spetsen som hjälpt till med allt möjligt 

som jag bett om under försöksperioden. 

- Thomas Wamming och Robert Larsson på Valutec som varit ett stort stöd. Thomas 

var även den som föreslog detta projekt. 

- Min handledare vid Linnéuniversitetet Peter Lerman som varit ett viktigt bollplank 

under rapportskrivningen. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Världen ser ständigt tecken på människans klimatpåverkan och klimathotet 

är överhängande. En del viktiga beslut är redan tagna för att hinna rädda 

planeten undan detta hot. Ett av dessa beslut är tagna av EU och kallas 2020-

målen (Europeiska kommissionen 2017). Bland klimat- och energimålen 

som är uppsatta ingår att öka energieffektiviteten med 20 % och minska 

koldioxid-utsläppen i samma utsträckning. Ett viktigt steg för att komma dit 

är därför att minska och effektivisera energianvändningen inom alla 

samhällets sektorer.  

Skogsindustrin är en viktig del av Sveriges ekonomi. Enligt 

Skogsindustrierna (2017) svarar den för 9–12 % av Sveriges industriers 

sysselsättning, förädlingsvärde, omsättning och export. Industrin ger också 

70 000 personer direkt arbete. År 2016 producerade Sveriges sågverk 17.6 

miljoner m³ sågade trävaror. Trävaruindustrin är samtidigt en mycket 

energiintensiv bransch. 2015 förbrukade den ca 7.7 TWh 

(Energimyndigheten 2017). 

Den mest energikrävande processen inom sågverksindustrin är 

trätorkningen. Morén (2016) menar att det under torkningen krävs ungefär 

3 000 kWh elektrisk energi att driva fläktarna för en torksats på 150 m³. 

Detta kan jämföras med årsförbrukningen av hushållsel för en genomsnittlig 

villa/radhus i Sverige på ca 5000 kWh redovisar Eon (2017). 

När sågverken idag torkar sitt virke finns det en uttalad målfuktkvot för 

virket. Målfuktkvoten är det önskvärda medelvärdet för fuktkvoten efter 

utförd torkning. Ett sätt att minska energianvändningen är att torka virket 

effektivare och mer precist försöka träffa målfuktkvoten.  

1.2 Bakgrund 

Inom sågverksindustrin är det vanligt att torka virke med fasta torkscheman. 

Det innebär att torkoperatörerna utformar ett schema som bestämmer 

klimatet för torkningen innan torkningen påbörjas. För att få en så effektiv 

torkningsprocess som möjligt är det därför viktigt att känna till för 

torkningen viktiga parametrar i det ingående virket såsom densitet, 

kärnved/splintvedsandel och fuktkvoten i det ingående virket.  

Vanligtvis utgår styrsystemen för torkningsprocessen från erfarenhetstal när 

det kommer till just dessa viktiga parametrar. Det leder ofta till att 

torkningen sker onödigt långsamt på bekostnad av virkets kvalitet och leder 

till en högre energiförbrukning (Persson, Andersson, Vikberg & Couceiro 

2015). 
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Källander och Scheepers (2013) har rapporterat att svenska sågverk idag ofta 

torkar sitt virke till en lägre slutfuktkvot än målfuktkvoten. Detta görs för att 

kompensera för processavvikelser och för att inte riskera att leverera för 

blött virke (Persson & Andersson 2014). Denna försäkran leder till en högre 

energiförbrukning och en minskad torkkapacitet, vilka båda dessutom leder 

till ökade kostnader för sågverken. 

Larsson (2012), Persson & Andersson (2014) samt. Persson et.al (2015) 

konstaterar att virkets råa vikt som ingående parameter till styrning av 

kammartorkar genom vägning kan användas för en bättre målfuktkvotsträff.  

Persson & Andersson (2014) beskriver hur en våg installerades i 

råsorteringen på Kåge såg. Placeringen och mätnoggrannheten utvärderades 

och kalibrerades. Omfattande densitetsprover togs också av Persson & 

Andersson (2014) samt. Persson et.al (2015) med utgången att 

densitetsmodeller utvecklades med hänsyn till dimensioner och träslag.  

Med densitetsmodellerna från Persson & Andersson (2014) och Persson et.al 

(2015) som underlag har styrsystemet programmerats att beräkna den 

ingående fuktkvoten på det invägda virket. Detta ska hjälpa till att anpassa 

mer optimerade torkscheman utifrån det virke som ska torkas.  

1.3 Syfte och mål 

Syftet med föreliggande rapport var att undersöka huruvida paketvägning 

kan förbättra torkningsprocessen. Med förbättrad torkningsprocess menas 

här hur väl slutfuktkvoten (medelfuktkvoten efter utförd torkning) stämmer 

överens med målfuktkvoten. Mer precist avsågs det att undersöka hur väl 

torkscheman baserade på ett uppvägt ingående fuktinnehåll träffade sin 

målfuktvot. 

Målet med detta arbete var att avgöra om- och hur torkningsresultatet 

förändras med hjälp av paketvägning. Torkningsresultatet avser i detta fall 

slutfuktkvotens avvikelse från målfuktkvoten. 
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1.4 Avgränsningar 

Det här projektet utfördes på ett sågverk i norra Sverige (Kåge såg). Det 

kom att behandla material från 3 rostfria kammartorkar från Valutec, byggda 

2011. Detta för att eliminera felkällor som oftare förekommer i äldre torkar, 

luftläckage, dåliga batterier, dåliga fläktar etc.  

En annan avgränsning som gjordes var att enbart behandla fuktkvoten i 

virket. Andra kvalitetsaspekter utelämnades. 

Analys av historiska data baserades på det senaste årets torkningar, utförda i 

samma kammare som vilka denna studies tester genomfördes. Detta innebar 

tidsperioden 1/4 2016 – 1/4 2017 och resulterade i 340 utförda torkningar 

som analyserades. 

Studien avgränsades till träslagen Pinus sylvestris (tall) och Picea abies 

(gran). 

1.5 Företagsbeskrivning 

1.5.1 Valutec 

Valutec Group AB är en privatägd koncern med huvudkontor i Skellefteå 

och som har helägda dotterbolag i Finland, Ryssland och Kanada. De har 

snart funnits i 100 år och är ledande i Europa med över 4 000 levererade 

virkestorkar. Leveranserna som görs är olika typer av kammartorkar och 

kanaltorkar byggda i rostfritt stål. De levereras ihop med Valutecs 

styrsystem för torkar - Valmatics. Valmatics namnges i resten av rapporten 

som styrsystemet. 

1.5.2 Kåge såg 

Kåge såg är ett av Norra timbers sågverk med en produktion på strax över 

220 000 kubikmeter sågade varor varje år, varav allt virke är från 

barrtimmer. Deras lagerhanteringssystem heter SawInfo och levereras av 

Datapolarna. Via det kan virket spåras genom sågverket till uttransport. 

Kåge såg benämns i rapporten som sågverket och SawInfo benämns i 

rapporten som lagerhanteringssystemet.  
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2. Teori  

2.1 Trä och fukt 

Virkestorkning är vid en första anblick en enkel process. Uppvärmd luft 

blåses genom virkesstaplarna. Fukten i virket förångas och transporteras bort 

av luften som cirkulerar.  

Om det däremot börjar ställas krav på torkningen, t.ex. att nå en viss 

målfuktkvot med liten spridning, eller virkeskvalitet, eller att minimera 

torktid och energiåtgång så blir processen omgående mycket mer 

komplicerad.  

Vatten i trä finns antingen i form av s.k. fritt vatten som finns i cellernas 

hålrum, vattenånga i de hålrum som ej är vattenfyllda, eller som bundet 

vatten, bundet i trädets cellväggar (Esping 1992 och Morén 2007). När 

vatteninnehållet i virke ska beskrivas används vanligen begreppet fuktkvot. 

Fuktkvoten betecknas med u och definieras som förhållandet mellan vattnets 

massa och den ugnstorra massan av en viss volym trä, se ekvation 1.  

𝑢 =  (
𝑚𝑢−𝑚0

𝑚0
) ∗ 100 (%)  (1) 

Där 𝑚𝑢 är den fuktiga träbitens massa och 𝑚0 den torra träbitens massa.  

När virke torkar är det sista vattnet som försvinner det som finns bundet i 

cellväggarna. Detta tillstånd nås för tall och gran vid ca 30 % fuktkvot vid 

rumstemperatur och kallas för fibermättnadspunkten (FMP) (Morén 2016). 

Det är ett viktigt begrepp eftersom vid denna punkt är cellväggarna mättade 

med vatten och vid fuktförändringar under fibermättnadspunkten så kommer 

träet att krympa och svälla allt eftersom cellväggarna tar upp eller förlorar 

vatten som illustreras i figur 1. Morén (2016) menar att det under torkningen 

är viktigt att veta när FMP är nådd, eftersom det fria vattnet rör sig relativt 

enkelt mellan cellerna men det bundna vattnet försvinner via diffusion, som 

kräver betydligt mer energi.  

 

 
Figur 1: Illustration av vattnets bindning till trä vid olika fuktkvot. Ufm står 

för fibermättnadspunkten (Morén 2007). 
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2.2 Viktiga parametrar för torkningsprocessen 

2.2.1 Temperaturen 

I början av torkningen så motsvarar virkets temperatur den våta 

temperaturen. Esping (1996) skriver att när virkesytan når FMP börjar 

temperaturen i virket övergå mot den torra temperaturen för att slutligen, när 

virket är torrt, motsvara den torra temperaturen. Vid en konstant 

våttemperatur ökar det råa virkets torkningshastighet med det dubbla vid en 

fördubbling av den torra temperaturen. Detta samband gäller ovanför FMP. 

Vidare är det viktigt att vid lägre fuktkvoter torka vid en högre temperatur 

eftersom diffusionen ökar kraftigt med en förhöjd temperatur (Esping 1996). 

2.2.2 Lufthastigheten 

Cirkulationsluftens uppgift i torkprocessen är att värma upp virket med den 

nya varma luften samt att avdunsta vattnet och att transportera bort den 

fuktiga luften. Genom att öka lufthastigheten menar Esping (1992) att även 

torkningshastigheten ökar, men effekten avtar ju mer lufthastigheten ökas, 

tills det till slut inte är lönsamt längre.  

2.2.3 Kärnved/splintved 

När ett växande barrträd som tall och gran har nått en viss ålder så genomgår 

det en viss förändring, se figur 2. Det bildas kärnved vilket innebär att 

porerna till cellerna i trädets inre delar täpps till. När kärnveden bildas ingår 

den veden inte längre i trädets vattentransport.  

 

  
Figur 2: Bild som illustrerar kärnvedstillväxten i ett träd, återgiven från 

Morén (2007). 
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Kärn- och splintved i nyavverkat timmer innehåller olika mycket vatten. 

Splintveden i nyligen avverkat timmer kan ha 120–150 % fuktkvot och 

kärnveden bara ca 30–40 % (Morén 2007). För att vara helt säker på 

fuktinnehållet i virke måste därför förhållandet mellan kärnved och splintved 

vara känt. 

Morén (2016) skriver att om kärnvedsandelen är hög så är under 

torkningsprocessen den kapillära fasen relativt kort eftersom kärnveden 

innehåller så lite fritt vatten. Det innebär att torkningshastigheten är högre 

för splint- än för kärnved. Idag räknar styrsystemen ut detta förhållande med 

erfarenhetstal men det finns forskning som skulle kunna bättra på detta 

förhållande. Resultat från Oja, Grundberg & Fjellström (2006) visar att en 

mätteknik baserad på laser och bildbehandling möjliggör mätning av 

kärnvedsandel i råsorteringen. 

2.2.4 Densitet 

Densiteten i ett träd varierar över stammen och är betydligt högre i en 

rotstock än i en toppstock. Densiteten är en viktig parameter att känna till 

eftersom den har sådan inverkan på torkningen. Esping (1992) skriver att 

torkningstiden är proportionell mot densiteten, vilket innebär att vid en 

fördubbling av densiteten blir torkningshastigheten dubbelt så lång. När 

virket sedan passerar fibermättnadspunkten innebär en fördubblad densitet 

en 4 gånger så lång torkningstid.  

Densiteten som räknas fram i styrsystem är ofta baserade på gamla 

erfarenhetstal eftersom det idag ännu inte storskaligt implementerats något 

bra sätt att mäta densiteten med hänsyn till produktionstakt.  

2.2.5 Ingående fuktkvot 

Esping (1992) skriver att fuktkvoten är den av alla träets egenskaper som har 

störst inverkan på torkningshastigheten. Vid låga fuktkvoter infinner sig en 

lägre torkningshastighet än vid höga fuktkvoter. Mycket har skrivits för att 

utreda hur den råa fuktkvoten kan uppskattas.  

Johansson, Hagman & Fjellner (2001) konstaterar att det är möjligt via 

mikrovågsteknik i råsorteringen att uppskatta fuktkvot och 

densitetsspridning i brädor och plank av furu (Pinus sylvestris).   

Esping (1996) skriver att fuktkvotsminskningen under torkning är möjlig att 

uppskatta via en våg i torken och att torkningshastigheten på så sätt kan 

bestämmas. Däremot kan absolutvärdet för fuktkvoten knappast bestämmas 

på detta sätt. Han menar dock att precisionen för att uppskatta den ingående 

medelfuktkvoten genom att väga virket är alldeles för låg. 
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Flötaker & Tronstad (2000) menar att vägning av virke under torkning visar 

vattenavgången på ett säkert sätt. Men för att vattenavgången ska motsvara 

en korrekt fuktkvot i virket behövs på förhand en bestämd ingående fuktkvot 

vilket de menar inte är realistiskt att ta fram i dagligt arbete. Fortsatt menar 

författarna att standardavvikelsen för den råa fuktkvoten ligger mellan 20 - 

40 %. Därmed kommer detta att ge en medelfuktkvot som ligger inom 6–7 

% vid ett 95 % konfidensintervall, vilket de menar kommer ge en 

slutfuktkvot som avviker från målfuktkvoten med ± 4–5 %. 

Persson & Andersson (2014), argumenterar för att det genom att väga 

paketen ger ett bättre mått på fuktkvoten än torrviktsmätningar. Författarna 

drar även slutsatsen att det genom att väga paketen i råsorteringen, är möjligt 

att räkna ut en ingående medelfuktkvot och använda detta som parameter till 

att styra torken.  

Vikberg & Elustondo (2015) konstaterar i sin artikel att densiteten går att 

använda för att uppskatta den råa fuktkvoten på flertalet paket, speciellt när 

förhållandet mellan kärnved/splintved är känd. I samma artikel påpekas att 

denna metod inte är tillämpbar för att uppskatta fuktkvoten i ett torkat paket 

och att densitetsvariationerna från rotändan i tall är för stora för att denna 

metod ska vara tillräckligt effektiv. 

2.3 Simulering av torkscheman  

Torkningsprocessen kan simuleras på flera olika sätt och med olika stor 

noggrannhet. För att konstruera effektiva torkscheman används ofta 

simuleringsverktyg. Simuleringsverktygen är mjukvara som kan vara 

antingen externa program eller integrerade i torkarnas styrsystem. Morén 

(2016) skriver att grunderna för sådana program är bl.a. de fundamentala 

fysikaliska egenskaperna hos trä såsom träslag, sågsätt, kärnvedsandel, 

fuktkvot, fibermättnadsfuktkvot, densitet och dimension och deras 

förhållande till parametrarna som hör till själva torkningen, som t.ex. luftens 

fuktighet, hastighet och temperatur.  

Simuleringarna bygger mycket på erfarenhetstal och de egenskaper hos trä 

som tidigare tagits upp. Det innebär att om fler parametrar är kända blir 

simuleringen av schemat bättre och torkningsprocessen mer förutsägbar. 

Den ingående fuktkvoten är en av de viktigaste parametrarna vid simulering 

av torkningsprocessen eftersom det då bl.a. är lättare att förutsäga när FMP 

nås.  
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2.4 Torkningens utförande 

2.4.1 Konventionell torkning utan paketvägning 

Vid konventionell torkning transporteras virket efter såg och råsortering 

vidare mot torkningen. Innan torkningen påbörjas simuleras ett torkschema 

utifrån träslag, dimension och målfuktkvot fram. Vid simuleringen används 

erfarenhetstal för kärnveds-/splintvedsandel, densitet och ingående fuktkvot 

(figur 3). 

 
Figur 3: Diagram som visar virkets väg från sågen med en konventionell 

torkningsprocess. 

2.4.2 Torkning med paketvägning 

Med den nya styrningsmetoden utförs torkningen på ett liknande sätt som 

för det konventionella, men med en viktig skillnad. Skillnaden med denna 

metod är att virket vägs före torkningsprocessen. Istället för erfarenhetstal 

gällande densitet och ingående fuktkvot finns i styrsystemet 

densitetsmodeller baserade på dimension och träslag programmerade (figur 

4). Utifrån dessa modeller räknas en ingående fuktkvot ut. Därefter 

simuleras torkschemat med den beräknade ingående fuktkvoten. 

 
Figur 4: Diagram som föreställer virkets väg från sågen med det nya sättet 

att styra torkningen. 
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3. Metodik 

3.1 Empirisk undersökning  

Föreliggande rapport är en empirisk undersökning. Den empiriska 

vetenskapen grundas i observationer av verkligheten enligt Patel & 

Davidson (2003). Kunskaper som införskaffas genom att observera 

verkligheten är empiriskt baserad kunskap.  

3.2 Kvalitativa och kvantitativa studier 

Hur studien ska utformas beror till stor del på dess syfte. Det går att tala om 

studier som kvalitativa eller kvantitativa. Om en djupare förståelse för ett 

problem vill nås används kvalitativa studier och när det gäller studier som 

innehåller mätbar- eller information som kan värderas numeriskt är det en 

kvantitativ studie enligt Björklund och Paulsson (2015)  

Föreliggande studie är av kvantitativ karaktär eftersom mycket data skulle 

samlas in och analyseras. Kontrollerade experiment i fält genomfördes och 

numeriska och mätbara data insamlades.  

3.3 Primär- och sekundärdata 

Alternativen är många när information ska införskaffas. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011) skriver att det dels rör sig om t.ex. fallstudier eller 

experiment som kan anses som övergripande angreppssätt, eller att samla 

direkta data från exempelvis böcker och intervjuer. Dessa olika sätt benämns 

olika. Det är möjligt att antingen via t.ex. experiment samla in egna data 

d.v.s. primärdata. Ett annat grepp är att studera data som redan finns 

insamlade, sekundärdata.  

Vid denna studie tillämpades en blandning av primär- och sekundärdata. 

Dels studerades sekundärdata i form av litteratur inom det aktuella området 

och information från gamla torkresultat samt torktider samlades in från det 

styrsystemet och lagerhanteringssystemet i fråga. Primärdata samlades in i 

form av fuktkvotsmätningar. 
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3.4 Validitet, reliabilitet och objektivitet 

Björklund och Paulsson (2015) menar att en studies trovärdighet kan mätas 

genom tre olika mått. Dessa mått är validitet, reliabilitet och objektivitet. 

Validitet kan ses som ett mått på hur väl det som avses att egentligen mätas, 

faktiskt mäts. Reliabilitet kan ses som ett mått på hur väl själva 

mätinstrumentet går att lita på, alltså om samma värde kommer fås vid en 

upprepning av undersökningen. Objektiviteten är ett mått på hur mycket 

författarens värderingar kan påverka undersökningen. Genom att jämföra 

begreppen validitet och reliabilitet med att kasta pil, se illustration i figur 6, 

går det att förklara dessa på ett bra sätt. Genom att kasta alla pilar så att de 

träffar i mitten av tavlan fås ett resultat med hög validitet och reliabilitet. 

Om pilarna sprids över hela tavlan ger det ett resultat med låg reliabilitet och 

låg validitet. Pilar som sitter sammanhängande utanför mitten motsvarar ett 

resultat med hög reliabilitet men låg validitet.  

 
Figur 5: Illustration över reliabilitet och validitet. Från vänster: Reliabel 

men ej valid, valid – inte reliabel, varken reliabel eller valid, reliabel och 

valid. 
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4. Genomförande och material 

4.1 Kontroll av material innan påbörjade tester 

4.1.1 Kontroll av våg i sågverkets råsortering 

Före mätningarna påbörjades kontrollerades vågen i råsorteringen. Vid fel 

inställning av vågen uppskattar styrsystemet en felaktig fuktkvot vilket 

påverkar simuleringen.  

Mer information om vågen i figur 6 och dess placering finns beskrivet 

Persson & Anderson (2014).  

 
Figur 6: Bild ovanifrån på vågens placering i råsorteringen och 

våginstrumentet. 

En kontrollplåt med vikten 1849 kg användes för att kontrollera vågen. Vid 

tom våg visade vågen 0 kg och vid den aktuella vägningen stannade vågen 

på 1 880 kg. Övervikten förklarades med att is hade frusit fast i plåten 

eftersom den legat ute i töväder. Efter övervägande beslutades att denna 

eventuella felmarginal på mindre än 1 % av paketens vikt som försumbar vid 

torkschemats beräkning.  
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4.1.2 Kammartorkarnas konstruktion  

 
Figur 7: Bild av aktuella kammare. 

Kammartorkarna som användes i studien var byggda i rostfritt stål, se figur 

7. Dessa var byggda 2011 och det gör förutsättningarna för att kunna styra 

klimatet inne i kammaren bättre än för många andra, äldre kammare.  

4.1.2.1 Specifikationer 

Kamrarnas utseende sett från sidan illustreras i figur 8 med fläktar och 

batteri placerade ovanför virkespaketen. Kamrarnas dimension finns att 

utläsa ur tabell 1. 

 
Figur 8: Schematisk bild över kammartorkarna, sett från sidan, med 

fläktarnas och batteriets placering. Föreläsningsmaterial 
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Tabell 1: Översikt - dimensionering av aktuella kammare. 

 

Paketlängd (mm) 5 885 

Pakethöjd (mm) 3 100 

Paketbredd, strölängd (mm) 1 500 

Strötjocklek (mm) 27 

Dimension (mm) 32 

Antal paket i höjd (st) 2 

Antal paket i djup (st) 7 

Virkesvolym (m³) 137 

Den cirkulerande luften i kammaren strömmar tvärs mot längdriktningen av 

paketen och fläktarna är reversibla. I kamrarna finns 3 st. fläktar med 

motorer med en maxeffekt på 30 kW. 

All värme som behövs för torkningsprocessen utvinns från värmebatteri med 

maxeffekten 1390 kW. 

4.1.3 Kontroll av kamrarnas lufthastighet  

En felkälla till torkningsprocessen kan vara luftens hastighet i kammaren. 

Detta eftersom vinden transporterar bort den fuktiga luften och är en 

väsentlig del i hur torkningsprogrammet utformas av styrsystemet. Denna 

ansågs inför testerna lätt att kontrollera och därför ha möjlighet att kalibrera 

inför testerna. 

Material som användes var en luftflödesmätare av märket Testo 435–4. 

Mätningen utfördes genom att kammartorken lastades med rått virke och 

värmdes upp till ca 20 ˚C på kammarens läsida. Detta för att få ett behagligt 

klimat inne i kammaren. Därefter togs kammaren över i manuell styrning. 

Basning stängdes av, batteriet ställdes in till 30 % av sin kapacitet, spjällen 

på kammaren hölls stängda och fläktarna ställdes att gå åt rätt håll. Med rätt 

håll menas att luftgenomströmningen mäts på läsidan, vilket innebär att 

luften ska strömma genom allt virke före mätningen. Tio prover 

genomfördes i kammaren av författaren. Dessa prover togs i två vertikala 

rader, en rad i mitten av paketet och en rad 1.5 m in från kanten. Därefter 

räknades ett medelvärde ut för vindhastigheten i de olika kamrarna. Detta 

medelvärde kalibrerades sedan i styrsystemet mot den dimension virke som 

var placerat i kammaren. 

Virkesdimensionerna i kamrarna som kontrollerades var 50x101 i kammare 

21 och 22 samt 44x100 i kammare 23.  
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4.2 Simulering av nytt schema med paketvägning 

Vid start av torkningsprogrammet hämtades paketvikterna in till 

styrsystemet och detta räknade då ut en ingående fuktkvot. Beslut togs att 

låsa ett antal parametrar vid sin grundinställning före simulering. Detta för 

att förenkla en tolkning av resultaten. De parametrar som låstes var maximal 

psykrometerskillnad och maximal spänning. Dessa låstes i programmets 

grundinställning. I övrigt gjordes samma inställningar av 

torkningsprogrammen som de har använt på det aktuella sågverket eftersom 

det skulle innebära att den enda förändrade parametern i systemet var den 

ingående fuktkvoten. För programmet innebar detta en uppvärmningsfas 

som alltid var låst till styrsystemets grundinställningar, 60 ˚C ”start våt 

temperatur”, 80 ˚C maximal temperatur och 2 konditioneringsfaser där K1 

(konditioneringsfas 1) låstes på 4 timmar och K2 på 2 timmar.  

4.3 Resultatinsamling 

Gemensamt för nedanstående är att all data bearbetades i- och diagram och 

tabeller skapades i programmet Excel 2016. Totalt gjordes i denna studie 17 

tester mot målfuktkvoterna 18 %, 13 % och 9 %. 13 av testerna som utfördes 

var av gran och 4 av furu. Stiftsmätningar gjordes för samtliga tester. P.g.a. 

en kommunikationsmiss togs inget torrviktsprov på det första testet.  

4.4 Fuktkvotsmätning 

Fuktinnehållet i virket bestämdes före (ingående) och efter (slutligt) 

torkning. Stiftmätare användes vid bestämningen av det slutliga 

fuktinnehållet och torrviktsmetoden användes vid bestämning av både det 

ingående och slutliga fuktinnehållet. 

Stiftsmätning innefattar en rad olika osäkerheter vilket gör att metoden 

ibland kan uppvisa ett bristfälligt mätresultat. Insticksdjup, träslag, lokala 

avvikelser, materialvariationer, mätning enbart vid ytan, 

omgivningstemperatur, hur mätningen genomförs, etc. är några parametrar 

som påverkar mätresultatet. Källander och Scheepers (2013) konstaterade i 

sin rapport en skillnad om fuktkvoten var uppmätt med stiftsmätningar eller 

med torrviktsmetoden. Därför togs beslut om att även använda 

torrviktsprover för att kunna presentera en mer korrekt slutfuktkvot.  
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4.4.1 Stiftsmätningar 

Material som användes var en Delmhorst RDM-3 fuktkvotsmätare (figur 9). 

Inför testerna bestämdes att stiftsmätningar skulle göras på det torkade virket 

(slutfuktkvot) för att få ett resultat som var representativt d.v.s. jämförbart 

med de gamla mätningarna. Mätningarna genomfördes på samma sätt som 

operatörerna i normala fall gör på sågverket, d.v.s. just innan 

konditioneringsfasen. Stiftningen utfördes i det yttersta kantpaketet. 

 
Figur 9: Bild av aktuell fuktkvotsmätare. 

4.4.2 Torrviktsmetoden  

Material som användes: 

• Våg av märket Precisa 3100c med en mätnoggrannhet på 0.01 gram. 

• Torkskåp av märket Termaks TS8024 med digital termostat 

• Torkskåp av märket Memmert U30 med analog termostat 

Torrviktsmetoden finns angiven som standardmetod enligt SS-EN 13183–1 

och den följdes under studien. Standardmetoden anger att proverna ska vara 

20 mm breda och sågade minst 300 mm från kanten. Då det i Sverige är 

vanligare att ta testerna 500 mm in från kanten så blev det även fallet i denna 

studie. Proverna placerades i en ugn vid 103˚ C ± 2˚ C. Proverna togs ut när 

fuktkvotsändringen var mindre än 0.1 % per 2 timmar. Proverna vägdes före 

och efter placeringen i ugnen och fuktkvoten räknades sedan ut enligt formel 

1. Vägningen ska enligt standardmetoden genomföras så snabbt som möjligt 

efter kapning, vilket också var möjligt på sågverket där studien utfördes. 

Torrviktsproverna togs under denna studie både före och efter 

torkningsprocessen.  
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För ingående fuktkvot togs proverna utan någon större hänsyn till placering i 

kammaren eftersom detta virke gick direkt från sågen in i torkarna. Beslutet 

blev då att ta 30 st. prover varav 15 stycken från paketets toppända och 15 

från rotändan. Detta för att, som påpekats i 2.1 trä och fukt, det i rotändan 

finns mer kärnved och således innehåller mindre fukt. Före kapning märktes 

bitarna med T eller R för topp- och rotända. Före vägning fick varje bit ett 

nummer för vilken sats den hörde till och ett individuellt nummer för att 

kunna placera rätt vikt med rätt bit. Medelfuktkvoten för en torksats 

beräknades sedan som medelvärdet av de 30 prover som togs. Därefter 

beräknades även en standardavvikelse och ett konfidensintervall för varje 

torksats.  

För att kontrollera slutfuktkvoten togs prover från 2 st. paket. Dessa prover 

togs dels ifrån ett kantpaket och från ett paket placerat i mitten av torken. 

Eftersom kamrarna var symmetriska och fläktarna reverserades genom 

styrsystemet till att gå lika länge åt båda hållen, kunde dessa prover anses 

representativa för hela kammaren. Från dessa paket togs sedan 5 

torrviktsprover från rot- samt. toppända vilket innebar totalt 20 prover. Detta 

tillsammans med stiftningen ansågs tillräckligt för att få ett bra resultat. 

Bitarna märktes upp med MR, MT, KR eller KT beroende på placering i 

kammaren. MR för mitt-rot, KT för kant-topp osv. Före vägning fick varje 

bit ett nummer för vilken sats den hörde till och ett individuellt nummer för 

att kunna placera rätt vikt med rätt bit. Slutfuktkvoten för en torksats 

beräknades sedan som medelvärdet av de 20 prover som togs. Därefter 

beräknades även en standardavvikelse och ett konfidensintervall för varje 

torksats. 

4.4.3 Redovisning av torkningsresultat för konventionell torkning 

För att undersöka torkningsresultat med konventionell styrning utan 

paketvägning hämtades historiska data från lagerhanteringssystemet. All 

data sorterades först ut efter kammare, för att undersöka samma kammare 

som experimenten utfördes i. Tidsperioden gällde från den 1/4 2016- 1/4 

2017. Dessa siffror exporterades och bearbetades i Excel. Där avstämdes 

vilka datum och tider de gamla mätningarna gjorts för att undvika några 

dubbletter, vilka i sådana fall raderades. Efter detta säkerställdes även att 

torkningen gjorts under samma förhållanden och med samma målfuktkvoter 

som under denna studies tester. Enbart körningar med målfuktkvoten 9, 13 

och 18 % undersöktes. 
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4.5 Beräkningar av fuktkvotens spridning inom paketet 

Eftersom flera av virkets egenskaper inverkar på torkningsförloppet går det 

att förvänta sig en stor spridning av fuktinnehållet mellan virkesstyckena. 

Förutsättningarna för virket i kammaren kan också skilja sig åt beroende på 

placeringen. För att beskriva denna spridning och dess variation runt 

medelvärdet användes formeln för standardavvikelse, se ekvation 2. 

𝑠 = √∑
(ū−𝑢𝑖)2

(𝑛−1)
    (2) 

ū = medelfuktkvot  

𝑢𝑖 = enskilda fuktkvotsvärden 

𝑛 = antal mätvärden 

Stickproverna som togs efter torkningen innefattade som bekant bara några 

brädor av virkespaketet. Det innebär att stickprovens medelvärde och 

standardavvikelse inte med säkerhet överensstämmer med hela 

virkespaketet. Ett begrepp som tar hänsyn till hela populationen kallas för 

konfidensintervall, se ekvation 3. Det uppskattar sannolikheten för ett 

verkligt medelvärde i populationen.  

ū ±
𝑡∗𝑠

√𝑛
    (3) 

t = värde som beror av konfidensgraden 

s = standardavvikelsen 

n = antal mätvärden 

Ett vanligt mått är konfidensgraden för 95 % (Morén 2016). Det innebär att 

medelfuktkvoten med 95 % säkerhet för en normalfördelad population ligger 

inom konfidensintervallet.  
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5. Resultat och analys 

5.1 Jämförelse av stiftsmätning och torrviktsmetoden 

I figur 10 nedan visas fuktkvot uppmätt med stiftmätare som funktion av den 

faktiska fuktkvoten uppmätt med torrviktsmetoden, för 16 av de 17 

mätningar som genomförts. Stiftsmätningen uppvisar en god nogrannhet 

med endast en liten spridning kring den faktiska fuktkvoten (R² = 0.96). Den 

heldragna linjen i figur 10 illustrerar f(x) = x vilket i sammanhanget innebär 

en exakt överensstämmelse mellan stiftsmätning och torrviktsmetoden.  

 
Figur 10: Diagrammet visar fuktkvoten uppmätt med stiftmetoden som 

funktion av den faktiska fuktkvoten uppmätt med torrviktsmetoden. 

Man kan ana att vid högre fuktkvoter (kring 18 %) visar stiftningen något 

för höga värden och vid de lägre fuktkvoterna (9 %) visar stiftningen något 

för låga värden. Den måttliga skillnaden mellan stiftsmätningen och 

torrviktsmetoden tyder på väl kalibrerade mätare och riktigt utförande och 

visar på att stiftsmätningen som metod kan användas för att presentera ett 

riktigt resultat.  
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5.2 Jämförelse av uppmätt och simulerad ingående fuktkvot  

I figur 11 visas den av styrprogrammet framräknade (simulerade utifrån 

vägning) ingående fuktkvoten som funktion av den uppmätta fuktkvoten 

med torrviktsmetoden. Den streckade linjen visar en ideal överensstämmelse 

mellan mätning och beräkning. Figur 11 visar att baserat på vägning av 

paket så kan ett tämligen gott mått på virkets ingående fuktinnehåll 

framräknas. Figuren visar dock att för i stort sett alla mätningar så 

framräknas av styrprogrammet en något för hög fuktkvot. Se bilaga 1, tabell 

6 för samtliga resultat.  

Data visade även på små skillnader mellan furu och gran. Furu uppvisade 

något större avvikelse än gran. Dock var skillnaden så liten och 

mätunderlaget knappt att någon slutsats kring träslagets betydelse för 

uppskattning av ingående fuktkvot ej kunde dras. 

Försöken pekar på att simuleringen av ingående fuktkvot bör kunna förfinas.  

 
Figur 11: Den av styrprogrammet beräknade (simulerade) ingående 

fuktkvoten som funktion av den uppmätta fuktkvoten med torrviktsmetoden. 
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5.3 Jämförelse av slutfuktkvot och målfuktkvot 

För en lyckad torkningsprocess bör virkets fuktkvot efter torkning 

(slutfuktkvoten) överensstämma med den önskade målfuktkvoten, dvs. 

avvikelsen dem emellan ska vara så liten som möjligt. I medeltal för de 

genomförda försöken så var avvikelsen 0.92 % -enheter (11 av 16 

torkningsförsök visade ett resultat inom 1 % -enhet från målfuktkvoten). 

Den maximala avvikelsen var 2.18 % -enheter.   

I figur 12 nedan visas den uppmätta slutfuktkvotens avvikelse från 

målfuktkvoten som funktion av målfuktkvoten    

 
Figur 12: Slutfuktkvotens avvikelse från målfuktkvoten uppmätt med 

torrviktsmetoden. 

För 15 av de 16 försöken var spridningen (standardavvikelsen) aldrig större 

än 1.8 % -enheter och i medeltal för alla försök 1.58 %. Detta indikerar att 

medelvärdet för fuktkvoten i dessa försök är ett representativt mått för 

torksatsens fuktinnehåll. Det avvikande försöket var försök 9.  

Man kan ana ett systematiskt fel i antingen mätningen av fuktkvot eller i 

beräkningen av målfuktkvot. Genom anpassning av en rät linje mellan 

mätdata kan man se en tendens att för höga målfuktkvoter överskattas 

torktiden något medan den för de lägre målfuktkvoterna underskattas.  
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5.4 Jämförelse av torkningsresultat för styrsystem med- och utan 

paketvägning 

I figur 13 nedan visas den uppmätta fuktkvotens avvikelse från 

målfuktkvoten som funktion av målfuktkvoten. Genom att redovisa data på 

detta sätt kan systematiska avvikelser som, på något sätt, beror av 

målfuktkvoten åskådliggöras. I figuren visas både historiska data där 

konventionell styrning utan paketvägning använts och uppmätta data där 

styrning med paketvägning använts. Jämför man historiska med uppmätta 

data kan åtminstone två saker urskiljas (figur 13):  

1. För i stort sett alla mätningar där styrning med paketvägning använts så 

erhålls en mycket god överensstämmelse mellan uppmätt slutfuktkvot och 

målfuktkvot. I medeltal är avvikelsen från målfuktkvoten 0.68 % 

(fuktkvotsenheter). Det kan jämföras med tidigare torkningsresultat, utan 

paketinvägning, där avvikelsen var dubbelt så stor, 1.39 %. 

2. För den konventionella styrningen kan man också observera ett 

systematiskt fel, att vid låga fuktkvoter (9 % och 13 %) överskattas torktiden 

vilket resulterar i något höga slutfuktkvoter. Vid högre målfuktkvoter (18 %) 

underskattas istället torktiden vilket resulterar i en viss övertorkning. Detta 

systematiska fel är dock mer avgörande vid styrning utan paketvägning 

jämfört med då paketvägning används. 

Tabell 3: Målfuktkvot och medelvärdet för med stiftmetoden uppmätta 

slutfuktkvoter. 

 

 

 

 

- Resultaten visade att 14 av 17 försök (82.4 %) av alla tester 

resulterade i en slutfuktkvot inom 1 % -enhet (fuktkvot) från 

målfuktkvoten. 

Målfuktkvot 

Slutfuktkvot med  

paketvägning 

Slutfuktkvot utan 

paketvägning 

9 % 9.3 % 9.9 % 

13 % 12.4 % 13.6 % 

18 % 17.7 % 17.1 % 
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Figur 13: Slutfuktkvotens avvikelse från målfuktkvoten uppmätt med 

stiftsmätningar. 
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Diskussion – metod, genomförande och material 

Stiftsmätningarna har både fördelar och nackdelar. Den största fördelen är 

att det går snabbt att göra ett stort antal mätningar. Några nackdelar som kan 

nämnas är att det är en väldigt lokal mätning, i området där stiften slås in, 

och om stiftens isolering nötts bort sker alltid mätningen i det fuktigaste 

området, oavsett inslagsdjup. Med stiftsmätningarna kunde ändå ett bra 

resultat åstadkommas och redovisas.  

För fuktkvotsbestämning är torrviktsmetoden den säkraste metoden men det 

finns dock felkällor även för denna metod. Nämnas kan exempelvis stickor 

och spån som kan lossna under tiden mellan kapning och slutlig vägning 

vilket ger en för hög fuktkvot, om träbiten innehåller för mycket kåda kan 

även detta dunsta vilket gör att viktminskningen inte motsvarar 

vatteninnehållet och slutligen en ugn som är överbelastad eller har för dålig 

ventilation. Även denna metod kan vara lokal om små prover tas. Det 

visades i resultatet att det var berättigat att använda sig av torrviktsmetoden. 

Resultaten från dessa visade en lägre slutfuktkvot än stiftsmätningarna vid 

alla satser som hade 18 % som målfuktkvot.  

Felkällorna som bedömdes vara de största kontrollerades vid uppstart av 

studien. Vid vägningen så togs beslutet att inte räkna med de små 

skillnaderna som möjligtvis kunde urskiljas. Detta kan ha medfört aningen 

högre uträknad fuktkvot än om vågen kalibrerats. Eftersom de kilon som 

förbisågs var få, handlar det möjligtvis om någon procent.  

Andra felkällor kunde varit dålig kalibrering av stiftsmätarna, vilket 

resultatet inte pekar på. Skillnaderna mellan stiftsmätningarna och 

torrviktsmätningarna visar på mindre skillnader än förväntningarna innan 

studierna vilket tyder på väl kalibrerade och väl utförda stiftsmätningar.  

Något som kan diskuteras vidare är utformningen av de prover som togs 

under studien. Det togs 30 torrviktsprover per torksats för att kontrollera den 

ingående fuktkvoten. Av dessa 30 prover togs 15 från rotändan och 15 från 

toppändan av virket. För att få ett mer exakt resultat hade det behövts ta fler 

prover. Detta hade kunnat ge en mer precis medelfuktkvot med mindre 

spridning. Det togs ett beslut innan studien startade att störa produktionen på 

sågverket så lite som möjligt. En provutformning med mer än 30 prover 

hade både kunnat störa produktionen mer, samtidigt som arbetsbördan blivit 

större.  
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Efter torkningen togs 20 prover uppdelade i två olika paket. Från dessa paket 

togs även prover jämnt uppdelade på rot och topp. Beslutet som togs var att 

ta prover från paket beroende på hur dessa varit placerade i kammaren under 

torkningen. Resultatet hade kunnat bli annorlunda vid om exempelvis alla 

prover tagits från ett och samma paket eller två kantpaket. Även detta 

resultat hade kunnat bli något exaktare med fler prover. 

6.2 Resultatdiskussion 

Jämförelse av stiftsmätare och torrviktsmetoden visar på att stiftsmätning är 

en fullgod metod för att bestämma virkets slutliga fuktinnehåll. Denna 

vetskap ligger till grund för den fortsatta undersökningen av historiska data 

som genomförts i arbetet. 

Jämförelsen av simulerad och uppmätt ingående fuktkvot visar att den av 

styrprogrammet framsimulerade fuktkvoten (som baseras på paketvägning) 

överensstämmer hyggligt med den uppmätta. En förfining av simuleringen 

bör dock kunna göras. I stort sett alla försök visar på ett för lågt simulerat 

fuktinnehåll. Detta kan bero på ett antal olika saker, t.ex. kan det bero på att 

den torra årstiden påverkat virket. Vid en längre uppehållstid för virket 

utomhus på våren kan det hinna torka något från vägningstillfället. Det kan 

även vara en försiktighetsåtgärd i styrsystemet, då det trots allt är bättre att 

torka virket till en något för låg slutfuktkvot än att denna är så pass hög att 

torkningen måste stanna och fortsätta.  

Styrning med paketvägning utvärderades genom jämförelse av virkets 

fuktkvot efter torkning och den önskade målfuktkvoten. Utvärderingen 

visade på ett gott resultat med god överensstämmelse mellan slutfuktkvot 

och målfuktkvot.  

Torkningens standard höll också en hög kvalitet. Detta kunde lätt 

kontrolleras genom att undersöka standardavvikelsen, som inom paketen 

hölls på en låg nivå, se bilaga 2. 

Genom att jämföra torkningsresultat för konventionell styrning och då 

paketvägning använts kunde det konstateras att en bättre överensstämmelse 

mellan slutfuktkvot och målfuktkvot erhölls för styrning med paketvägning. 

Ett testresultat (test 9) avvek mer än de andra resultaten. Till detta resultat, 

den grova övertorkningen, hittades inga självklara förklaringar. Det logiska 

vid det läget att torrviktsproverna för det ingående virket visade en högre 

fuktkvot hade även varit ett blötare virke ut från torken. Så var inte fallet, 

utan detta parti virke blev det som övertorkades klart mest. Det tyder på att 

virket egentligen var torrare än den beräknade fuktkvoten. En förklaring till 

varför resultaten från torrviktsproverna före torkning visade ett så avvikande 

resultat från den beräknade fuktkvoten skulle kunna vara det faktum att det 

regnat under tiden virket stod på lager mellan sågning och torkning.  
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Det var även den enda satsen med virke som utsattes för regn under 

testperioden. Att detta hände kan tala för att den här typen av styrning 

fungerar som bäst när mellanlagret mellan sågning och torkning är litet och 

virket utsätts för så lite utomhusklimat som möjligt.  

Från resultaten kan det tolkas som att en systematisk övertorkning skett med 

tidigare scheman vid 18 % målfuktkvot. Denna övertorkning ser ut att 

fortsätta även med paketvägningen men resultaten, slutfuktkvotens avvikelse 

från målfuktkvoten minskar. Detta indikerar att styrsystemet kan kalibreras 

till för att torka bättre även utan paketvägning. 

Alla tester härrörde från centrumutbyte. Detta innebär en mindre spridning i 

fuktkvot med hänsyn till kärn- och splintvedsfördelningen. Det talar även 

om att för vidare körning av torkningsprogram styrt på detta vis är 

torkningen av centrumutbyte troligtvis det mer tilltalande alternativet.  

Det går att diskutera runt hur mycket programmet faktiskt ökar 

träffsäkerheten. En viss hänsyn måste tas till det faktum att torkarna går 

dygnet runt. Detta samtidigt som operatörerna arbetar förmiddags- och 

eftermiddagspass. Vid normala förhållanden vid konventionell torkning som 

ska vara klar mitt i natten är det vanligt att operatörerna stiftar virket före de 

går hem på kvällen. Om det då är för blött virke förlängs ofta torkschemat 

att gå hela natten. På så sätt kan operatörerna undvika att behöva starta om 

torkningen vid för blött virke och då även gå miste om viktig tillgänglighet i 

torkarna. 

6.3 Utveckling och tillämpningar 

En nackdel som fanns var den långa tid det kunde ta för programmen att 

koppla samman resultat från vågen och föra över till styrsystemet i form av 

fuktkvot. Som längst kunde detta ta nästan 10 minuter. Därför bör detta 

justeras för att operatörerna ska vara nöjda. 

För att få ett genomgående jämnare resultat för ingående fuktkvot baserat på 

mätningarna som gjorts under denna studie kan densiteten räknas upp en 

aning för att på så sätt räkna en lägre ingående fuktkvot. Detta eftersom det 

var mycket vanligare att styrsystemet räknade för hög fuktkvot. Resultatet 

av detta, vid 18 % målfuktkvot resulterade i slutfuktkvoter runt 17 %. Det 

skulle även kunna ge kortare torktider. 

Genom att vägningen fungerar på ett bättre sätt än vad som antagits tidigare, 

skulle det vara möjligt att undersöka hur det fungerar att kombinera 

paketvägning med en våg inne i torkarna, som undersökts tidigare. Då det 

tidigare konstaterats att en våg inne i torkarna visar vattenavgången på ett 

bra sätt och paketvägningen nu visat ett resultat som tyder på att det kan 

fungera. 
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Om detta går att kombinera även med teknik för att avläsa kärnvedsandel 

som tidigare undersökts, skulle troligtvis den ingående fuktkvoten träffas på 

ett bättre sätt vilket skulle möjliggöra en än effektivare torkningsprocess. 

6.4 Slutsatser 

- Studien visar på att det finns en potential att optimera styrningen av 

virkestorkning genom vägning av virket. 

- För de 17 torkningsförsök med paketvägning som genomförts kan 

det konstateras att medelvärdet för avvikelsen (felet) mellan 

slutfuktkvot och målfuktkvot är mindre än 1 % (fuktkvot).  

- Jämfört med historiska data över konventionell torkning utan 

paketvägning så har avvikelsen med den nya styrtekniken halverats. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Resultat för ingående fuktkvot  

Bilaga 2: Resultat för utgående fuktkvot 

Bilaga 3: Diagram över resultat från varje enskilt test 
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BILAGA 1  

Tabell 6: Data för samtliga torkningsförsök. Dimensioner och träslag över 

alla satser samt. fuktkvoten uträknad i styrsystemet och arbetets testresultat 

som ”torrvikt” med uträknad standardavvikelse och konfidensintervall. 

 

Sats Dim. Träslag 

Simulerad 

ingående 

fuktkvot Torrviktsmetoden Std.avv. Konfidens 

1 44x100 Gran 45,62% 37,30% 8,00% 2,99% 

2 50x101 Gran 44,98% 39,07% 13,10% 4,89% 

3 50x101 Gran 47,36% 46,29% 15,15% 5,66% 

4 47x125 Gran 57,02% 44,63% 14,20% 5,30% 

5 34x112 Furu rot 61,93% 49,43% 21,37% 7,98% 

6 34x112 Furu rot 62,84% 48,86% 18,01% 6,73% 

7 47x125 Gran 48,65% 45,21% 9,82% 3,67% 

8 30x110 Gran 48,24% 45,92% 20,98% 7,83% 

9 34x112 Gran 51,86% 66,94% 32,84% 12,26% 

10 63x150 Gran 63,14% 47,90% 13,99% 5,22% 

11 63x150 Gran 45,56% 45,84% 11,15% 4,16% 

12 63x150 Gran 55,59% 45,84% 11,15% 4,16% 

13 44x100 Gran 51,23% 46,75% 14,92% 5,57% 

14 44x100 Gran 60,67% 47,00% 12,34% 4,61% 

15 50x100 Furu topp 71,44% 60,97% 25,16% 9,39% 

16 63x125 Furu topp 53,25% 51,16% 23,15% 8,65% 

17 75x150 Gran 46,35% 39,85% 6,41% 2,39% 
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Figur 14: Diagrammet visar styrsystemets uträknade fuktkvot och de 

uppmäta resultaten från torrviktsproverna. Respektive mätpunkt för 

torrviktsmetoden representerar medelvärdet av 30 mätningar i en 

virkestrave. Staplarna illustrerar uträknad standardavvikelse.  
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BILAGA 2  

 

Tabell 7: Resultattabell över samtliga tester för utgående fuktkvot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Torrviktsmetoden 

  

Stiftning 

  Test Dimension/Träslag Målfuktkvot Fuktkvot Std.avv. Konfidens. Fuktkvot Std.avv. Konfidens 

1 44x100 Gran 18,00% 

   

17,60% 3,10% 0,69% 

2 50x101 Gran 18,00% 16,03% 1,76% 0,82% 17,30% 2,30% 0,30% 

3 50x101 Gran 18,00% 16,44% 1,05% 0,49% 17,10% 1,90% 0,34% 

4 47x125 Gran 18,00% 17,14% 1,59% 0,74% 16,70% 0,16% 0,42% 

5 34x112 Furu rot 13,00% 13,47% 1,43% 0,67% 13,00% 2,40% 0,83% 

6 34x112 Furu rot 13,00% 13,18% 1,41% 0,66% 13,10% 2,60% 0,76% 

7 47x125 Gran 18,00% 17,28% 1,07% 0,50% 18,40% 2,10% 0,61% 

8 30x110 Gran 13,00% 13,42% 1,58% 0,74% 13,70% 2,20% 0,76% 

9 34x112 Gran 13,00% 10,82% 0,53% 0,25% 9,80% 1,50% 0,44% 

10 63x150 Gran 9,00% 9,73% 0,93% 0,43% 9,50% 1,10% 0,50% 

11 63x150 Gran 18,00% 17,09% 1,42% 0,66% 18,50% 0,90% 0,41% 

12 63x150 Gran 18,00% 17,74% 1,56% 0,73% 18,50% 1,90% 0,78% 

13 44x100 Gran 18,00% 17,86% 1,71% 0,80% 17,90% 1,30% 0,54% 

14 44x100 Gran 18,00% 16,63% 0,81% 0,38% 18,30% 1,20% 0,55% 

15 50x100 Furu topp 9,00% 9,66% 0,86% 0,40% 9,00% 1,30% 0,55% 

16 63x125 Furu topp 18,00% 17,08% 1,65% 0,77% 16,20% 1,40% 0,53% 

17 75x150 Gran 18,00% 16,71% 1,14% 0,53% 17,80% 1,50% 0,68% 
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BILAGA 3 

 
Figur 15: Diagrammet visar målfuktkvot samt. resultaten från mätningarna 

gjorda med torrviktsmetoden i medelfuktkvot där staplarna visar ett 95 % 

konfidensintervall runt den uppmätta slutfuktkvoten. 

 
Figur 16: Diagrammet visar målfuktkvot samt. resultaten från mätningarna 

gjorda med stiftsmätningar i medelfuktkvot där staplarna visar ett 95 % 

konfidensintervall runt den uppmätta slutfuktkvoten. 
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