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Sammanfattning 
Företaget X har haft problem med sprickbildning i sina ekprodukter, vilket resulterat i 
omfattande kvalitetsbristkostnader. Denna rapport är resultatet av en genomgång av 
logistik, lagring torkning och sortering av ek hos en av Företagets största underleverantörer 
i Slovenien.  

Brister har uppdagats vid i första hand hanteringen av otorkad ek, samt i den utrustning 
som används för torkningen. 

Förslag till omedelbara åtgärder som behöver göras för att minska sprickförekomsten är: 

1. Kortare ledtider för leverans av otorkad ek från sågverken till FÖRETAGET Y, 
samt att otorkad ek lagras på sådant sätt vid sågverken att det skyddas från solljus, 
regn och snö. 

2. Förbättrade lagringsförhållanden för otorkad ek vid FÖRETAGET Y, eventuellt 
införande av forcerad brädgårdstorkning. 

3. Montering av gummiflaps i kammartorkarna för att förhindra läckageflöde förbi 
virkespaketen, samt på sikt ersätta befintliga RF-givare. 

4. Förbättrad belysning vid och iordningställande av sorteringsstationer för 
eklameller. 

På sikt rekommenderas även att torkningen av ek sker i ett steg från nysågat virke till 
snickeritorrt (8 % fuktkvot). Detta kräver att givare för relativ luftfuktighet och eventuellt 
styrsystemet i torkarna byts ut. 
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Sprickbildning hos träskivor av massiv ek – orsaker och 
åtgärder 

Bakgrund 
Företaget X tillverkar högkvalitativa ytbehandlade bänkskivor av olika träslag för i första 
hand kök. I den dagliga produktionen som består av kapning av skivor, tillverkning av 
hörnförbindningar och ytbehandling upptäcks små sprickor i trämaterialet. Figur 1 visar ett 
exempel på hur resultatet kan bli av en spricka i en eklamell. Detta resulterar i stort 
extraarbete i form av lagning, samt kassation av skivmaterial. I vissa fall föranleder även 
skadorna reklamationer från kunder, då sprickorna inte har upptäckts i fabriken. 

Fingerskarvning av lameller och tillverkning skivor i fullformat (28 x 600 x 6000 mm) 
utförs hos företaget FÖRETAGET Y i Slovenien. För tillverkningen använder 
FÖRETAGET Y sågat virke och ämnen av olika träslag som köps in i ottorkat tillstånd 
från olika sågverk i regionen, det vill säga i huvudsak från Slovenien, Kroatien, Serbien 
och Bosnien. Ek till de skivor som Företaget X använder, utgörs i huvudsak av ca. 300 mm 
långa ämnen. Kvaliteten hos dessa ämnen är i allmänhet hög, det vill säga ämnena är 
kvistfria och utan splintved. Vid framtagning av dessa ämnen tas ingen hänsyn till 
årsringsorienteringen i ämnets tvärsnitt. 

Inledande studier tyder på att de sprickor som förekommer i skivorna uppstår vid 
torkningen av eken eller är en konsekvens av hanteringen av virket mellan sågning och 
torkning. 

FÖRETAGET Y  är Företaget X s huvudleverantör av fingerskarvade ekskivor och 
företagen har en väletablerad affärsrelation. I syfte att reducera kassationsnivån i hela 
produktionskedjan hos Företaget X, har företaget inlett ett projekt tillsammans med 
leverantören och Växjö universitet. Denna studie ingår som en del i detta arbete. 

 

 
Figur 1. Spricka i en eklamell som limmats in i en skiva. Sprickan har inte upptäckt förrän 
 vid formateringen hos Företaget X. Sprickan har brutits upp för att undersöka 
 dess djup. 
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Nulägesanalys av torkningen av ämnen 

Ek från sågverken 
Ek i formen av korta otorkade ämnen levereras på lastbil till FÖRETAGET Y från de 
lokala sågverken. Ämnena är antingen klosslagda i paket eller staplade med strön. 
Fuktkvoten hos ämnena kan variera betydligt beroende på vitt skilda lagringsförhållanden 
och tidsrymden mellan sågningen och leveransen till FÖRETAGET  Y. 

Hantering av otorkad ek vid FÖRETAGET Y  
De otorkade ämnena förvaras utomhus och i huvudsak under tak i strölagda paket i väntan 
på att de skall torkas ned till slutfuktkvot i kammartorkar. Denna förvaring medför att träet 
torkar till olika fuktkvotsnivåer beroende på väder och vind, det vill säga en okontrollerad 
torkning av ämnena. Tiden som ämnena lagras utomhus beror på behovet av en viss 
dimension och kvalitet i skivproduktionen. I vissa fall förekommer att ämnena står 
oskyddade utomhus även under sommaren, vilket är förödande för virket på grund av ökad 
sprickbildning. 

Hanteringen av otorkat virke hos FÖRETAGET Y skiljer sig inte från hanteringen hos 
många andra företag i regionen. Brädgårdstorkning av virke före torkning i kammartorkar 
är ett vanligt förfarande, trots att risken för sänkt virkeskvalitet på grund av sprickbildning, 
blånads- och mögelangrepp är påtaglig, speciellt för träslag som ek. 
Torkningsförhållandena vid brädgårdstorkning varierar betydligt under året, med ett klimat 
som medför stor risk för sprickbildning under våren och sommaren. 

Ek är ett mycket sprickbenäget träslag i jämförelse med många av de vanliga kommersiella 
träslagen och skall hanteras med speciell försiktighet vid lagring när virket är otorkat, samt 
under själva torkningsoperationen. Kvistigt virke medför i allmänhet, jämfört kvistfritt 
virke, ökad risk för sprickbildning på grund av att kvisten utgör en lokal fiberstörning. 
Träets anisotropi ger därvid upphov till spänningskoncentrationer vid torkningen. Under 
den varmare perioden av våren och under sommaren när temperaturen överstiger 20°C är 
risken för sprickbildning stor. Under sådana förhållanden utvecklas sprickor i ekvirke inom 
några få timmar om virket utsätts för direkt solljus. Vind som passerar genom 
virkespaketen ökar avdunstningen av vatten från virket och påskyndar torkningen, vilket 
därmed även ökar sprickbildningen. 

Vid genomgång av lagringsförhållandena vid FÖRETAGET Y  kunde det konstateras att 
det är stor sannolikhet för att det är just lagringsförhållandena för eken som ger upphov till 
delar av den sprickbildning som återfinns i skivmaterialet hos Företaget X . Detta på grund 
av att virket inte konsekvent lagras under tak och skyddat mot sol och hög 
luftgenomströmning. 

Torkkammare 
Det finns 11 stycken 75 m3 torkkammare vid FÖRETAGET Y varav 3 är under 
uppförande. De kammare som undersöktes var alla av märket NARDI (Italien), figur 2. 

Torkbyggnaderna är av aluminium; av en standardutformning som är vanlig hos många av 
torktillverkarna i centrala och södra Europa. Byggnaderna är i gott skick, utan några 
fuktskador eller synligt läckage. 
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Torkarna är utrustade med fläktar i taket ovanför virkespaketen. 25 mm tjocka strön 
används för att separera ämnena vid torkningen, samt 100 mm truckströn. Lufthastigheten 
mättes upp i torkkammare nr. 2 vid torkning av 50 mm tjocka ekämnen. Lufthastigheten 
var i denna kammare 0,85 m/s mellan strön och 1,5 m/s mellan truckströn. Lufthastigheten 
var i detta fall för låg för torkning av ek, där en medellufthastighet på 2 m/s 
rekommenderas. Vid uppmätning av luftflödet i kammare nr. 8 var medellufthastigheten 
1,5 m/s. 

Orsaken till den låga lufthastigheten kan i huvudsak relateras till att ingen av kammarna 
var utrustade med ”gummiflaps” för att förhindra att luften passerar bredvid virkespaketen. 
Sådana flaps skall vara monterade både på sidan om och ovanför virkespaketen. Dessa ger 
en ökad medellufthastighet, vilket i sin tur ger en jämnare fuktkvot och snabbare torkning. 

 
Figur 2. Torkkammare nr 2 hos FÖRETAGET Y . Kammaren är av fabrikaten Nardi. 

Styrsystem för torkkammare 
Det styrsystem som används för styrning av torkprocessen är automatiskt och följer ett 
förprogrammerat torkprogram. Övergången mellan de olika stegen (klimaten) i 
programmet styrs av resistiva fuktkvotsmätare av stifttyp som slås in i virket. Klimatet i 
själva torkkammaren bestäms med hjälp av en termometer som anger den torra 
temperaturen i kombination med en fuktkvotgivare av pappperstyp som ger 
jämviktsfuktkvoten (EMC-givare, UGL) för det aktuella klimatet. Fuktkvotgivaren 
utnyttjar samma mätelektronik som de resisitiva fuktkvotmätarna. De två givarna är 
placerade på ena väggen (ca. 1,5 meters höjd) bredvid virkespaketen.  

EMC-givare av den typ som används är kända för att vara inexakta och den enda 
anledningen till att de används är att de är billiga. (Denna typ av givare används mycket 
sällan vid industriell torkning av trä i de skandinaviska länderna). Det är dock ändå fullt 
möjligt att använda denna typ av givare, men man skall komma ihåg att det därmed blir 
betydligt svårare att styra torkprocessen. Induktiva givare för relativ luftfuktighet, eller 
torr/våt-termometrar (vilket fanns i kammare 2) är att föredra framför att använda EMC-
givare. 

Blåsriktningen från fläktarna i torken ändrar riktning (för att ge en jämnare fuktkvot) 
varannan timme, vilket innebär att det skulle vara mer fördelaktigt att det fanns en dubbel 
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uppsättning klimatsensorer; den ena placerad framför virkespaketet och den andra bakom 
paketet. Därmed skulle ett mer korrekt värde för klimatet i kammaren erhållas. 

De torkprogram som används för ek har levererats av torkleverantören. Programmen 
baseras i huvudsak på en europeisk tradition för torkning av ek, som har en förhållandevis 
låg temperatur i torknings slutfas (40 - 45°C). Programmen kan förbättras i syfte att minska 
torktiderna genom att temperaturen i torkningens slutskede ökas. Ek klarar i detta skede 
temperaturer upp mot 75 - 80°C, utan ökad risk för torkningsdefekter (sprickbildning). I 
praktiken brukar man ha en sluttemperatur på 70 - 75°C, på grund av att det är den 
temperatur som de elektriska installationerna och då speciellt fläktmotorerna tål. 

I jämförelse med andra företag i regionen som torkar trä är torkarna i god kondition och 
man har hög kunskap om hur de skall skötas. Styrsystemet har inte den prestanda som 
krävs för en snabb och högkvalitativ torkning, men är dock tillräckligt bra för att torka ek, 
speciellt om den är brädgårdstorkad innan. 

Produktionen av träskivor 
Sprickor kunde hittas i ändträet på skivmaterialet. Dessa sprickor är mycket svåra att 
upptäcka innan stavarna hyvlas, och sprickorna framträder ofta första när nya kapsnitt görs. 
Den enda vägen att förhindra denna typ av sprickor är att åtgärda problemet tidigare i 
tillverkningsprocessen. 
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Sprickor i virke 
De sprickor som man kan finna i trä kan ha olika orsaker. Man skiljer ofta mellan sprickor 
som uppkommer i trädet medan det fortfarande står i skogen, till exempel märgsprickor, 
ringsprickor, sprickor som uppkommer vid avverkningen (fäll- och hanteringsskador) 
respektive sprickor som uppkommer vid torkningen, så kallade torksprickor. Om märgen 
blir innesluten i det sågade virket uppkommer så gott som alltid sprickor vid torkningen 
som en följd av träets anisotropi. Dessa sprickor brukar hänföras till sågningsfel och inte 
som torkningsfel. 

Torksprickor kan orsakas av klimatförhållandena vid lagringen av det sågade virket före 
den artificiella torkningen (kammartorkning), vid brädgårdstorkningen, under 
uppvärmningsfasen eller under den inledande torkningsfasen. Vid artificiell torkning 
utvecklas i allmänhet sprickorna så att de blir tydliga först i torkningens slutskede, men de 
initieras i allmänhet vid torkningens inledande skede eller dessförinnan. I tabell 1 beskrivs 
några vanliga typer av torksprickor och deras orsaker. 

Ytliga sprickor orsakas av för hård torkning under de inledande torkfaserna. De kan även 
orsakas av olämplig uppvärmning eller lagring före torkningen startas. Sprickorna 
uppkommer då ytan torkats ut för mycket i förhållande till den fuktigare kärnan. 
Spänningar bildas då ytan vill krympa men hindras av kärnan, överstiger spänningarna 
virkets hållfasthet spricker det. Sprickorna stängs och blir svårare att upptäcka under den 
senare delen av torkningen men finns kvar och orsakar bekymmer i de vidare förädlingen, 
särskilt vid ytbehandling. 

 
Tabell 1. Vanliga typer av torksprickor i till exempel ek och deras orsaker. 

Benämning på 
torkspricka 

Beskrivning Orsak till sprickbildning 

Ytsprickor Vanligtvis korta och radiellt 
orienterade sprickor som är jämt 
fördelade över virkesytan. 
Sprickorna förekommer ofta först 
på virkets splintsida (vid 
genomsågning). Sprickorna kan 
sluta sig och bli osynliga för blotta 
ögat i slutskedet av torkprocessen. 

Dragspänningar i virkesytan orsakade 
av förhindrad krympning på grund av 
stor fuktkvotsgradient i virket, 
(yttorrhet, skinntorrt). Sprickorna 
utvecklas under lagringen, 
uppvärmningsfasen och de inledande 
torkningsfaserna.  

Tjocka plankor är mer känsliga än 
tunna på grund av ökad fuktgradient. 

Inre sprickor Sprickor som finns inuti 
trämaterialet som inte är synliga på 
virkesytan. De förekommer 
vanligtvis längs märgstrålarna. 

Dragspänningar i virket på grund av 
ythårdhet. Uppträder under den senare 
delen av torkningen, men orsakas 
under den inledande torkningen. 

Ändsprickor Stora som små sprickor i virkets 
ändytor, ofta orienterade längs 
märgstrålarna. Dessa sprickor 
slutar ofta sin utbredning i virkets 
längdriktning, vid den första 
ströraden. 

Dragspänningar som uppstår på grund 
av förhindrad krympning som en följd 
av stor fuktgradient i virket. 
Spänningarna orsakas i huvudsak av 
den stora fuktavgången via ändträet. 
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Inre sprickor uppkommer i den senare delen av torkprocessen efter att virket torkats så hårt 
att ytan inte krympt tillräckligt utan blivit uttänjd under den inledande torkningen. När 
sedan kärnan av virket vill krympa under den senare delen av torkprocessen hindras den 
från att göra detta av det uttänjda skalet. Dragspänningar bildas som om de blir för stora 
orsakar inre sprickor. Denna typ av sprickor är särskilt vanlig på ek. 

Ändsprickor uppkommer vanligen på ändytor av virket och tränger ofta in från några 
millimeter till flera decimeter. Sprickorna orsakas av att virket torkar betydligt snabbare i 
fiberriktningen än tvärs denna. Det går att minska eller förkorta ändsprickor genom att 
ändtäta virket och förse befintliga sprickor med så kallade sprickjärn.
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Förslag till åtgärder 

För att minska sprickförekomsten i torkad ek behövs en rad åtgärder genomföras inom 
olika delar av produktionen. 

Hantering av otorkade ämnen 
Att förbättra hanteringen av den otorkade eken är den väsentligaste åtgärden för att minska 
sprickförekomsten. Det medför enbart fördelar ju fortare trämaterialet kommer in i 
torkkammaren, eller lagras under kontrollerade förhållande under tak. 

Det är fördelaktigt att minska lagringstiden hos sågverken så mycket som möjligt, speciellt 
under våren och sommaren, samt att all fortsatt förädling, det vill säga sortering, kapning 
och lagring sker under tak där virket är skyddat mot direkt solljus. 

Det är önskvärt att förbättra logistiken mellan de lokala sågverken och FÖRETAGET Y. 
Alla åtgärder som reducerar tiden då eken förvaras under okontrollerade 
lagringsförhållanden vid sågverken kommer att öka utbytet av prima vara i den fortsatta 
produktionen.  

Det är också önskvärt att den otorkade eken har så hög fuktkvot som möjligt vid leverans 
till FÖRETAGET Y. En förbättring kan vara att man hämtar upp ek från flera sågverk på 
samma gång för att minska lagringstiden hos det enskilda sågverket som ofta lagrar virke 
för att fylla en lastbil, vilket kan lång tid. 

Forcerad brädgårdstorkning 
Det torksätt som är att föredra för att reducera sprickbildning är att så fort som möjligt 
torka det nysågade virket i ett steg ned till slutfuktkvot (8 %). På grund av ekonomiska 
aspekter är detta inte alltid möjligt och det ökar även kraven på torkens tekniska prestanda. 
Ett praktiskt tillämpbart alternativ är att torka virket från rått till 20 – 30 % genom så 
kallad forcerad brädgårdstorkning under något sådär kontrollerade förhållanden, för att 
därefter använda torkkammaren för att torka till slutfuktkvot. Viktigt är att virket under den 
första nedtorkningen skyddas mot direkt solljus, regn och snö. En modell av torklada är 
med tre väggar och tak, där man i den ena väggen monterar fläktar som cirkulerar luften. 
Ett billigare alternativ är att sätta upp ett skydd (presenning) som skyddar mot både sol och 
kraftig vind. Temperatur och relativ luftfuktighet skall kontinuerligt mätas i torkladan, och 
”regleras” beroende på klimat. 

Lämpliga klimat för torkning av ekämnen i torklada visas i figur 3. När virket har torkats 
en tid kan det utsättas för ett något torrare klimat. Olika träslag kan torkas olika hårt 
(nivåer i figur 3), där ek är det träslag som är känsligast för torkning. I enlighet med figur 3 
gäller följande tumregel: 

Hård torkning (intensive drying): al, alm, björk, gran, lärk, teak, mahogny och lind 

Medelhård torkning (medium drying): ask, asp, bok, tall, fågelbär, lönn och sälg 

Försiktig torkning (gentle drying): ek 
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Figur 3. Rekommenderade klimat för forcerad lufttorkning (torkning i lada) av 50 mm virke, 

baserat på en medellufthastighet av 1 – 2 m/s. De olika nivåerna anger risken för 
sprickbildning; gentle drying = liten sprickrisk, intensive drying = stor sprickrisk. 

Virke som har torkat en viss tid och virke av tunnare dimension klarar normalt en hårdare 
torkning utan att risken för sprickbildning ökar. Hårdare torkning innebär också en 
snabbare torkning. Vid torkning av virke med en tjocklek över 50 mm bör man vara extra 
aktsam vid den inledande torkningsfasen. Vid forcerad lufttorkning kan man ha lägre 
relativ luftfuktighet när ingen fläkt används, på grund av att lufthastigheten mellan virket i 
stort sett är lika med noll. 

Vid forcerad lufttorkning vid ett mycket fuktigt klimat, det vill säga när den relativa 
luftfuktigheten överstiger 95 %, kommer en långsam torkning att medföra stor risk för att 
mögel utvecklas mellan strön och ekvirket. I sådana fall måste man öka 
luftgenomströmningen genom virkespaketen. Det är dock viktigt att man inte avlägsnar 
skydd så att virket utsätts för direkt solljus. 

Torkkammare vid FÖRETAGET Y  
Torkarna tycks fungera tillfredställande för det ändamål de används, nämligen nedtorkning 
från ca. 20 % fuktkvot till möbeltorrt. Att torka nysågad ek i dessa torkar är inte att 
rekommendera på grund av att lufthastigheten är för låg och att de givare för luftfuktighet 
som används inte ger tillförlitliga värden. För att minska sprickbildningen vid torkningen 
är det nödvändigt att förbättra alternativt byta ut styrsystemet. Den totala torktiden och 
fuktkvotsspridningen i virket kan minskas genom att gummiflaps monteras i torkarna, så 
att läckageflöde förhindras. 
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Torkscheman 
I tabell 2 visas ett exempel på ett torkschema som är vanligt vid torkning av ekplankor med 
tjocklekar mellan 38 och 50 mm. Torkningen startar vid 40°C och avslutas vid 70°C och 
programmet baseras på en medellufthastighet på 2 m/s. Vid lägre lufthastigheter skall 
värdena för relativ luftfuktighet (RF) sänkas för att erhålla samma torkningshastighet och 
att inte öka risken för sprickbildning. Effekten av låg lufthastighet är mindre när man 
torkar ner virke från fuktkvoter kring 20 %. 

När brädgårdstorkat virke skall torkas ned till snickeritorrt rekommenderas att virket värms 
upp i ett klimat i torkschemat som motsvarar 1 – 2 steg före den aktuella fuktkvoten för 
virket. Som exempel, för virke med en medelfuktkvot på 22 % skall uppvärmningsfasen 
starta vid steg 7 enligt tabell 2 till dess att temperaturen (Ttorr) har nått 50°C under några 
timmar. Därefter skall torkprogrammet följa aktuell fuktkvotsnivå för virket, det vill säga 
steg 9. 

I bilaga 1 exemplifieras några standardtorktider för olika lövträslag med de vanligaste 
dimensionerna. 

 
Tabell 2. Konventionellt torkschema för torkning av 38 – 50 mm tjock ek. EMC – den 
 jämviktsfuktkvot som motsvaras av aktuell Ttorr och RF. 

Steg Medelfuktkvot Ttorr Tvåt ∆T RF EMC TG Tid 

nr. (%) (°C) (°C) (°C) (%) (%) “torkkraft” (timmar) 

1 Uppvärmning 40 38,5 1,5 91 20,0 3,99 0 

2 80 - 70 40 38,5 1,5 91 20,0 3,99 8 

3 70 - 60 40 38,5 1,5 91 20,0 3,49 117 

4 60 – 50 40 37,5 2,5 85 17,1 3,51 226 

5 50 – 40 40 37,5 2,5 85 17,1 2,93 346 

6 40 – 35 45 41,5 3,5 81 15,1 2,65 490 

7 35 – 30 45 40,5 4,5 76 13,5 2,59 584 

8 30 – 25 45 39,5 5,5 71 12,3 2,44 685 

9 25 – 20 50 43 7,0 66 11,0 2,28 801 

10 20 – 15 60 49 11,0 56 8,5 2,35 941 

11 15 – 10 65 50,5 14,5 47 7,1 2,12 1431 

12 10 – 7 70 48 22,0 31 4,8 2,06 1688 

13 Konditionering 65 57 8,0 67 10,2 0,69 1690 

14 Konditionering 65 57 8,0 67 10,2 0,78 1714 

15 Avsvalning 20 12,6 7,4 42 8,0 0,99 1722 



 10 

Förvaring av torkat virke (snickeritorrt) 
Lagringen av virket efter torkningen är viktig om man önskar att bibehålla rätt fuktkvot. 
Trä börjar omgående ställa in sig i jämvikt med omgivningens klimat och hastigheten av 
denna process beror bland annat på virkets dimensioner. En lagring utomhus under tak i 1 
– 2 dygn kan vara acceptabelt, men bör undvikas. 

Vid besök hos FÖRETAGET Y kunde det konstateras att lagringsutrymmena var överfulla 
och att portar stod öppna till dessa lokaler, vilket med stor sannolikhet leder till felaktig 
fuktkvot för virket och framtida problem med slutprodukten. 

Produktionen av skivor 
Arbetsplatserna för sortering av lameller och ämnen kan enkelt förbättras genom förbättrad 
belysning och iordningställande av sorteringsstationerna. Möjligheterna att upptäcka små 
sprickor och andra defekter kommer därmed att förbättras betydligt, vilket minskar 
kassationen av skivor på grund av dessa felaktigheter. 

Slutsatser 
Vid genomgång av hanteringen av ekvirke och torkningsutrustningen hos leverantören av 
ekskivor till Företaget Y, kunde brister som leder till sprickbildning i ekvirket konstateras 
inom följande områden: 

1. Lagring och hantering hos underleverantörer till FÖRETAGET Y av sågad och 
otorkad ek. 

2. Lagring av otorkad ek hos FÖRETAGET Y. 

3. Mätning av relativ luftfuktighet och styrning av luftflöden i torkarna hos 
FÖRETAGET Y. 

4. För låg medellufthastighet i torkarna hos FÖRETAGET Y. 

5. Otillräcklig belysning vid sorteringsstation för eklameller. 

Primära åtgärder för att komma tillrätta med ovanstående problem är: 

1. Kortare ledtider för leverans av otorkad ek från sågverken till FÖRETAGET Y, 
samt att otorkad ek lagras på sådant sätt att det skyddas från solljus, regn och snö. 

2. Förbättrade lagringsförhållanden för otorkad ek vid FÖRETAGET Y, eventuellt 
införande av forcerad brädgårdstorkning. 

3. Montering av gummiflaps i kammartorkarna för att förhindra läckageflöde förbi 
virkespaketen, samt på sikt ersätta befintliga RF-givare. 

4. Förbättrad belysning vid och iordningställande av sorteringsstationer för 
eklameller. 
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Bilaga 1 

Torktider för lövträ 
Exempel på standardtider för torkning av plank och brädor i konventionell kammartork 
från rått (ca 80 % fuktkvot) till 8 % fuktkvot för olika virkestjocklekar. Tid för 
uppvärmning 4-12 timmar, konditionering 12-48 timmar, samt avkylning 4-12 timmar 
tillkommer. För smala ämnen kan tiderna förkortas något. Betydligt effektivare optimerade 
torkscheman finns, i vissa fall upp till 50 % snabbare, som ger hög torkkvalitet.  
 

                                          Torktid (dygn) 

Tjocklek (mm)  25 32 38 50 63 

Träslag 

Al -ljus 10 14 19 28 39 

Alm 14 19 23 33 44 

Ask 18 24 30 43 57 

Asp 13 18 23 35 49 

Björk -ljus 11 15 20 30 42 

Björk -gul/grå 7,5 11 14 21 30 

Bok -ljus 6 23 29 44 62 

Bok -rödbasad 12 17 23 33 46 

Ek 25 36 47 70 98 

Vitbok 14 19 23 33 44 
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