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Förord 
Rakare virke från befintlig skogsråvara utgör slutrapportering av två projekt. Rakt virke I den 
Moderna trästaden - RIM- etapp 7, delprojekt i det av Vinnova finansierade kompetensut-
vecklingsprogrammet den Moderna Trästaden'^ och det Svenskt Trä-finansierade projektet 
Kundanpassad sågverksproduktion - Informationskoppling från såglinje till råsortering -
Etapp 1. En stor del av arbetet i rapporten bygger på resultat fi-ån det Svenskt Trä-finansierade 
projektet Rakt Virke. 

Vid en diskussion inom ramen för RJM-projektet i september 2003 hos Fredeils Trävaru AB, 
en av de stora byggvaruhandlama i Sverige, fi-amgick att trots att virket de köper in är kvali-
tetssorterat blir det ändå en hel del urlägg, bland annat på grund av skevhet upp emot 8-10%. 
Möjligheten att använda spillet är många gånger så dålig att det går direkt t i l l pelletstillverk-
ning. Att dessa siffi-or är rimliga indikerar även de studier av system för mätning av form på 
sågat virke som företogs i samband med Rakt vz>Ä:e-projektet. Huvuduppgiften för RIM blev 
därför att utvärdera hypotesen att tekniken och metoderna som tagits fi"am i Rakt v/rÄ:e-proj ek-
tet är praktiskt tillämpbara industriellt. 

Svenskt Trä-projektet Kundanpassad sågverksproduktion - Informationskoppling från såglin
je till råsortering - Etapp 1 bifölls före RIM - Etapp 1 redan sommaren 2003 men kunde, då 
det ursprungliga sågverket i projektansökan av olika orsaker drog sig ur projektet, påbörjas 
först februari 2004. Ersättaren för det ursprungliga sågverket hittades på det välbesökta semi
nariet för Rakt Virke i Sundsvall den 5 november 2003 då AB Karl Hedin Sågverk Karben-
ning fattade intresse för att gå vidare med egna försök för att verifiera förtjänstmöjligheter och 
överenskom med Trätek att få låna en fibervinkelgivare för inledande försök. Då de inledande 
försöken slog väl ut accepterade AB Karl Hedin Sågverk Karbenning att gå med i projektet. 
En snabb och effektiv implementering kom til l stånd som resulterade i att de kunde presentera 
den industriella applikationen vid Rakt Virke-seminariet för södra Sverige i Växjö den 26 
maj. 

Den presentation AB Karl Hedin Sågverk Karbenning gav väckte stort intresse bland de del
tagande sågverksrepresentantema. En trolig fortsättning borde därför bli att metoden snabbt 
vinner ytterligare anhängare med följd att virket i fi-amtiden blir allt rakare. 
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1. Sammanfattning 
För att konceptet "Den moderna trästaden" framgent skall kunna utgöra basen för en stor del 
av byggandet, såväl i Sverige som i andra länder, krävs användbara byggmaterial. Detta 
medför för sågverkens del att funktionskraven på det sågade virket i allt högre grad måste 
fokuseras på och möta de krav som byggaren och leverantören av byggmaterial ställer annars 
är det risk för att träandelen i byggandet ytterUgare minskas och att 'Den modema trästaden" 
förblir en utopi. Ett praktiskt exempel på problematiken är byggvaruhandlaren som, trots att 
det virke som köpts in - avsett för byggändamål - hade kvalitetssorterats på sågverket, var 
tvungen att sortera ut 8 - 10 % och en stor del av detta fick lov att gå t i l l pelletstillverkning. 

Ett avgörande funktionskrav på virke avsett för byggmaterial är trämaterialets form och form
egenskaper. Det vanligaste formfelet - som dessutom är relativt enkelt att åtgärda - är skevhet. 

Trätek har i projektet Rakt virke tagit fram en givare för att mäta flbervinkel på trämaterialet 
online / I / , 121. Eftersom kopplingen mellan skevhet och fibervinkel har visat sig vara mycket 
hög, kan trämaterial som åstadkommer skevt virke sorteras ut tidigt i processen exempelvis i 
råsorteringen före torkprocessen. I torkprocessen går det nämligen att minska eller helt ta bort 
skevheten. Minskningen åstadkoms genom att belasta virkesstyckena under torkprocessen, 
t ex genom att lägga de potentiellt skeva bitama, dvs de med en alltför stor negativ fibervin
kel, i egna paket som ställs som underpaket vid satsningen av torken. För att helt eliminera 
skevheten krävs en motskevning, olika stor beroende på fibervinkeln, under torkprocessen -
något som är lite svårare att åstadkonuna industriellt men som är potentiellt intressant. 

En kartläggning av formfel på sågat virke /3/ gjordes även inom ramen för Rakt vzr^e-projek-
tet där tre olika system för automatisk formmätning av sågat virke provades. Då provema med 
dessa system gjordes on-line i justerverket kunde mätningarna även användas för att kvantifi-
era andelen formfel på virke. Formfelen, speciellt de som rörde skevheten, visade sig överens
stämma relativt väl med fibervinkeln som erhölls vid de on-line-kömingar som företogs med 
fibervinkelgivaren på några stora stockpartier. 

En kommersiellt anpassad metod. Rakare-Virke-metoden eller kortare RV-metoden, för att 
öka rakheten på det sågade virket provades på AB Karl Hedin Sågverk Karbenning. Metoden 
iimebar att 25% av centrumutbytena i de sågade blocken med den största negativa fibervin
keln färgmärktes automatiskt efter delningssågen. De märkta bitama sorterades i ett eget fack 
och strölades i specialpaket som märktes med bokstaven F (som i För stor negativ fibervin
kel). Vid satsningen av torken lades de F-märkta paketen som bottenpaket. Denna åtgärd v i 
sade sig minska skevheten betydhgt. Såväl medelvärdet på skevheten som dess standardav
vikelse minskade. Virket blev helt enkelt rakare. 

Baserad på Karbennings produktion om 210.000 m^ sågat granvirke per år och förutsatt att 
metoden kan tillämpas på 50% av de producerade centrumutbytena skulle detta innebära att 
RV-metoden kan tillämpas på drygt 60.000 m^ av den sågade varan. Resultatet skulle bli såväl 
en ökning av huvudkvaliteten, en minskning av utfallet i lägre kvaliteter samt minskade avkap 
i alla kvaliteter. Detta blev också slutresultatet. 

Den ökade intäkten som den större andelen rakt virke medför innebär med största sannolikhet 
att investeringen kan återbetalas på betydligt kortare tid än ett år. 



2. Bakgrund 
2.1. Att kunna svara upp mot marknadens krav och behov 
Sågverkets uppgift är att producera sådant sågat virke som efterfrågas av marknaden. För att 
klara detta bör även så mycket som möjligt av den befintliga råvaran utoyttjas eftersom råva
rupriset inte är tilläckligt skarpt kopplat t i l l kvalitetsutfallet i sågverksprocessen. Råvarans 
pris är därför detsamma även i de fall då råvaran är mindre användbar t i l l de produkter den 
ska användas t i l l . Dessa förutsättningar gäller för alla sågverk t i l l dess att olämplig råvara kan 
sorteras ut redan i skogen och användas t i l l andra produkter än sågtimmer eller få ett sådant 
pris att produkter med lägre krav på råvarans egenskaper blir kommersiellt acceptabla. Detta 
kommer troligen att kräva såväl utveckling som idrifttagning och introduktion på bred front 
av system som möjliggör en betydligt högre grad av prisdifferentiering än vad dagens system 
klarar. 

För att sågverken skall kunna utayttja den befintliga råvaran bättre - exempelvis är få stockar 
helt raka - har kroksågningsutrustning blivit en kommersiell produkt och sedan länge allmänt 
förekommande på svenska sågverk. Även formegenskapema på det sågade virket har blivit 
alltmer betydelsefulla, bl a genom den ökade effektiviserings- och automatiseringsgraden vid 
husbyggande, vilket inneburit att altemativa material och system i ökande grad tar marknaden 
från trä. Av det skälet har kunskapen (som är känd sedan länge men alltmer glömts bort pga 
automatiseringen av sågverksdriften under de senaste decennierna) om att växtvridet virke 
medför skevt virke aktualiserats. 

2.2. Viktig virkesegenskap som bör tas på allvar - fibervinkeln 
Ett grundläggande arbete har gjorts av Harald Säll /4/ om fibervinkelns inverkan på virkets 
skevhet. Figur 1 visar hur fibervinkeln normalt varierar hos en stock. Fibervinkeln är riktad åt 
vänster, "vänstervriden", hos de tidiga årsringama och åt höger, 'Tiögervriden" hos de sena 
årsringama (efter 50 år). Den matematiska beskrivningen av fibervinkeln är att avvikelser t i l l 
vänster räknas med positivt tecken och ti l l höger med negativt tecken, jämför en enhetscirkel 
roterad 90° moturs. 

Figur 1 Fibervinkelns normala variationer i stocken, Säll /4/, från vänstervriden i de tidiga 
årsringama till högervriden i de sena. Riktningen hos fibervinkeln a enligt Grundberg 12/ ut
går ifi-ån den matematiska definitionen for enhetscirkeln vriden 90° så att x-axeln pekar 
uppåt. Då är vinklar till vänster positiva och till höger negativa. 



Kopplingen mellan trämaterialets fibervinkel och skevhet, se Figur 2, har visat sig vara myc
ket stark 121. Figur 3 visar kopplingen mellan fibervinkeln i grader och skevheten i millimeter 
på den 2-metersdel av plankan som har den största skevheten utmed plankans hela längd. 

MaxitMl pilhöjd 

Märgsida 

Ylsiåä 
2m 

Figur 2 Skevhet är en skruvformig deformering av virkesstycket. Den mäts som pilhöjden i 
millimeter på avståndet 2 meter från ett plant underlag mot virkes styckets ytsida, enligt Nor
diskt Trä 15/. I enlighet med enhetscirkeln är riktningen a på virkesstyckets skevhet positiv. 
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Figur 3 Fibervinkelns (mätt på stockens mantelyta) inverkan på skevheten hos granvirke i 
dimensionen 50x150/2/. 

Figur 4 ger en uppfattning om hur fibervinkehi varierar på ett stort parti granstockar -12.938 
stycken. Med kännedom om hur skevheten påverkas av fibervinkeln kommer det att medföra 
en stor andel virke med otillåten skevhet om ingen speciell hänsyn tas t i l l situationen. Det är 
inte frågan om en försumbar del utan rör sig om storleksordningen 10% av allt virke! 
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Figur 4 Andelen stockar vars centrumutbyten riskerar att klassas nedpga skevhet anges här 
som de röda staplarna. Histogrammet är baserat på fibervinklar automatiskt uppmätta med 
Träteks fibervinkelgivare, se 2.3.1, på totalt 12.938 granstockar. 

2.3. Tekniska förutsättningar för lönsamt fibervinkelutnyttjande 
Det starka sambandet mellan fibervinkel och skevhet gör att det med mycket hög sannolikhet 
går att förutsäga vilka plankor som bhr skeva och vilka som blir acceptabla ut skevhetssyn-
punkt. Tekniskt sett blir det dessutom möjligt att åstadkomma rakare virke om de fem förut
sättningarna nedan föreligger: 
- givare - fibervinkeln kan detekteras med tillräcklig noggrannhet vid ftiU produktionstakt 
- metoder - praktiskt tillämpliga processer för att göra virke rakare 
- spåming - fibervinkehi i det längsgående sågflödet kan kopplas t i l l plankoma i det tvär

gående flödet i råsorteringen 
- tillgängliga fack - de snedfibriga plankoma kan sorteras ut i egna fack för ströläggning i 

specialpaket 
- logistikmöjligheter - torkpakethanteringen nödvändiggör särhantering av specialpaketen 
- marknadsförutsättningar - produktmixen och totalmängden som produceras ska ge ökad 

lönsamhet/nöjdare kunder 

2.3.1. Givare 
Ett av projektresultaten i Rakt Virke 111 är en kamerabaserad givare som vid längsmatning av 
barkad stock eller block mäter virkets fibervinkel vid full produktionstakt dvs en takt som be
tydligt överstiger 100 m/min. 

Fibrema i virket består av vedceller, även benämnda trakeider. Trakeidema har en utsträck
ning i virkets längdsled och har praktiskt nog även den optiska egenskapen att de leder ljus 
bättre i sin längdriktning än i sin vinkelrätta rikming, den så kallade trakeideffekten. Detta 
fenomen utnyttjats av fibervinkelgi våren genom att ljusintensiteten i en laserpunkt som riktas 
mot virkesytan bildar en ellips, se högra delen av Figur 5, där såväl laserpunkten som ellipsen 



tydligt kan ses. Med hjälp av en kamera, se vänstra delen av bilden, och en bildbehandlings
dator beräknas arean och stor- och lillaxeln på ellipsen varefter även fibervinkeln dvs storax
elns vinkel mot en referensriktning - banriktningen - kan beräknas. 

1 

Figur 5 Fibervinkelgivaren består av en kamera, till vänster i bilden, kopplad till dator med 
bildbehandlingsutrustning och en laser som åstadkommer en ellips på virkesytan, till höger i 
bilden. Fibervinkeln är vinkeln mellan ellipsens längdaxel och virkesstyckets längdaxel. 

Fibervinkelgivaren mäter fibervinkeln på ca 1000 punkter på en stock eller ett block där de 
godkända mätvärdena - minst 20 st - bildar det medianvärde som används. Detta fibervinkel-
värde har därför en noggrannhet som är bättre än ca 0.1°. 

2.3.2. Metoder att göra virket rakare 
Ett annat resultat i projekt Rakt Virke är kunskapen om att skevheten hos virket minskar när 
paketet belastas vid torkning och att skevheten kan minskas ytterligare genom motskevning 
av virkespaketet /7/, se Figur 6. Av figuren framgår att virke med en fibervinkel upp ti l l 4° får 
en skevhet på drygt 2° per meter vilket omräknat t i l l millimeter ger 10 mm på de sämsta 2 
metrarna på 150 mm brett virke. Om detta virke inte hade belastats, vilket är fallet med plan
koma i toppaketet, hade motsvarande skevhet varit 5° eller drygt 25mm. 

o grader 

2 grader 
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2 4 

Fibervinkel, grader 

Figur 6 Inverkan av motvridning for märgnära reglar visar sambandet mellan plankans fi
bervinkel (grader) och skevhet (grader/meter) vid 600 kg/m^ belastning och olika motvrid-
ningar från O till 8 grader. Den streckade kurvan visar skevheten utan belastning och mot
vridning /?/. 



I en tork med 4 virkespaket på höjden blir utfallet för de tre nedre paketen, dvs 75% av virket, 
oförändrat oavsett om man fibervinkelsorterar eller inte. För det övre paketet, dvs 25% av vir
ket, påverkas däremot skevheten om plankoma med den största negativa fibervinkeln är kända 
och kan belastas, exempelvis genom att placeras underst i torksatsen, se Figur 7. 
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Figur 7 Den uppskattade skevheten hos belastat och obelastat virke av dimensionen?5x150 
mm baserat på totalt 379 block. Då 25% av virket med den största negativa fibervinkeln sor
terats ut och satsats nedtill i torken minskar skevheten hos dessa plankor kraftigt, de gröna 
staplarna. De röda staplarna visar skevheten om plankorna varit obelastade. Aven de obelas
tade plankorna med de största fibervinklarna borttagna, de blåa staplarna, blir mindre skeva. 

Toppaketet kommer att bestå av de resterande plankoma där de med de största negativa fiber-
vinklama är utsorterade. Det gör att plankoma där blir mindre skevningsbenägna. Figur 7 vi
sar en uppskattning av skevheten. Uppskattningen baseras på fibervinkelns (mätt på plankan) 
inverkan på skevheten, enligt Figur 3, och den inmätta fibervinkeln på ytan av 379 block efter 
delningssågen. Inverkan av de skevningsbenägna plankoma som belastas minskar så att alla 
dessa (de grönmarkerade) klarar 10 mm-kravet enligt Nordiskt Trä 75/ och 90% 4 mm-kravet 
/6/. Av de obelastade plankoma minus värstingama (de blåmarkerade) klarar 85% Nordiskt 
Trä och 55% 4 mm-kravet. Består toppaketet av osorterade plankor klarar endast 58% Nor
diskt Trä medan resultatet för 4 mm-kravet är detsamma som för de blå. Den totala andelen 
centmmutbyte som utsorteras pga skevhet enligt Nordiskt Trä skulle kunna minskas med 5%. 

2.3.3. Spårning 
För att kunna utnyttja de mätvärden på fibervinkeln som erhållits på sågblocket i det längsgå-
ende flödet t i l l att sortera fi^am vissa av centrumutbytena i speciella fack krävs någon form av 
spåming för att säkert koppla samman block med planka. Beroende på såglinjens och råsorte-
ringens layout är det olika svårt att implementera spårbarhetstekniken. Av det skälet beror 
också kostnaden på vilken teknisk lösning som kan och behöver användas. 
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På vissa sågverk sker idag påmatningen av centrumutbyten ti l l den längsgående råsorterings-
banan fysiskt taktat. Det vil l säga efter delningssågen går centrumutbytena från det delade 
blocket i tur och ordning in i de medbringare som för plankoma ända fram t i l l facket eller till 
ströläggaren. Det är dock oftare så att plankoma först går upp på en transportör och efter att 
ha transporterats en viss sträcka faller de in i sina respektive medbringarlägen och i det fallet 
händer det ibland att plankan inte hamnar på den medbringare det var tänkt. Detta inträffar 
t ex när en planka hamnar snett och måste rättas t i l l . Litar man då på att plankan automatiskt 
ska hamna rätt blir man snart besviken. Skälet är att ett köfel ger upphov t i l l att fel planka 
kopplas t i l l blocket. 

Säker koppling mellan block och planka erhålls genom en aktiv spåming exempelvis genom 
att blocket märks på ett sådant sätt att märket kan läsas av på de resulterande centrumutbyte
na. Denna aktiva spåming är användbar på de flesta sågverk och kräver en automatisk märk
ningsanordning och en detektor som kan läsa av koden. Under fömtsättning att det inte blir 
köfel i sågens eget råsorteringssystem kommer ett system med aktiv spåming att ftmgera så 
länge som märkningen är tilh^ckligt tydlig och detektom inte får läsproblem. För industriell 
drift kan det vara bra med någon typ av automatisk flmktionsuppföljning för att kunna säker
ställa funktionen kontinuerligt. 

2.3.4. TUlgängliga fack 
För att kunna specialhantera centrumutbytet i torken krävs råsorteringsfack även för detta. På 
många sågverk med timmersortering saknas den möjligheten eftersom centrumvaran postas i 
en dimension eller tjocklek per sågklass så någon råsortering av centrumutbytet behövs inte. 
Sågverk med sorteringsmöjligheter för centrumutbytet är därför ofta de som inte timmersor-
terar utan postar om för varje stock, och därför behöver de många gånger de tillgängliga fac
ken för de olika dimensionema som sågas. 

Sågverk med tillgängliga råsorteringsfack har det antingen för att de sågar blandade centrum-
postningar eller kvalitetssorterar och behöver de extra facken för dessa bitar. Problemet är så
ledes många gånger att sågverken, utan tillbyggnad av råsorteringsfack, saknar möjligheter att 
strölägga de specialpaket som krävs för att t i l l exempel påverka skevheten genom specialtork-
ning av vissa paket. 

2.3.5. Logistikmöjligheter 
När väl specialpaketen är framtagna måste de kunna hanteras rationellt i processen för att 
kuima åstadkonuna den effekt som önskas - t i l l exempel att göra virket rakare. Det enklaste 
fallet är att hantera paketen med det potentiellt skevaste virket så att dessa hamnar underst i 
torken. För att åstadkomma detta behövs möjligheter att mellanlagra vissa paket under sats
ningen av torken, dels den extra tmcktid detta innebär, dels de extra lagringsutrymmen detta 
kräver. Praktiskt krävs även en anvisning om vilka paket som skall specialhanteras genom att 
de märks på ändamålsenligt sätt för att säkerställa tmckförarens hantering av dessa paket. 

I ett framtida pakethanteringssystem som bygger på automatisk identifiering av paketaummer 
och lagerplats /8/ kan den erforderliga logistiken för hantering av specialpaketen på ett enkelt 
sätt implementeras, följas upp och optimeras. 
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2.3.6. Marknadsförutsättningar 
Figur 4 på sidan 8 tydliggör den potentiella omfattningen av skevt virke baserad på snedfib-
righeten hos 12.938 granstockar inmätt med Träteks fibervinkelgivare. Det rör sig om stor
leksordningen 10% av all råvara som har ökade förutsättningar att åstadkomma skevt virke. 
För att öka träanvändningen totalt och specifikt inom byggnadssektorn, vilket var målet för 
Den Moderna Trästaden'^^ 191, påbörjades delprojektet Rakt virke I den Modema trästaden, 
förkortat RIM, för att prova och utvärdera hypotesen - att teknik och metoder fi-amtagna i 
Rakt vzr^e-projektet är användbara i kommersiell drift. För att få en uppfattning om potentia
len gjordes i första etappen av RIM en inventering för att kvantifiera skevhetens omfattning 
och kraven på rakt virke. 

Första exemplet, se Figur 8, skevheten automatiskt inmätt på 8906 plankor med 18% fiiktkvot 
i ett justerverk, visar tydligt att problemet är stort och att omedelbara åtgärder krävs både när 
det gäller Blå Boken-sorterat (Nordiskt trä) 151 och fi-amförallt när det gäller de krav som 
ställs från byggbranschen 161. För de lägsta kraven underkänns 3% av virket, dvs de hamnar 
som urlägg i justerverket medan mer än 18% blev urlägg om byggbranschens krav uppfylldes. 

max 10% skevtiet 1 
jnderkanns 3% 

vid max 4% skevhet 
underkanns 18% 

5 3000 

ä 25 

S 
< 2000 

I Antal plankor 

"Kumulativa procenttal 

Skevheten (% av bredden) 

Figur 8 Andelen skevt granvirke vid 18% fuktkvot. Histogrammet är baserat på 8906 st gran
plankor i justerverket, dimension 38 x 150 mm automatiskt inmätt med en LIM AB-utrustning 
for formmätning 13/. Skevheten är beräknad enligt Nordiskt trä /5/ som procent av bredden på 
de sämsta 2 metrarna. Noteras bör att de högre kraven på maximal skevhet i grafen är något 
lägre än byggbranschens då dess krav avser 4% skevhet på de sämsta 3 metrarna. 

Figur 9 visar att problemet blir ännu större när det gäller nedtorkat virke, t i l l exempel för lim
ning som många gånger kräver lägre fuktkvoter än 18%. Vid 12% fuktkvot har skevheten mer 
än fördubblats. Det påverkar intäktsmöjlighetema i ännu högre grad i och med att produkti
onsprocessen blir dyrare, att torka ned fi-ån 18 till 12% fuktkvot kostar i runda tal 50 kr/m^ 
och att prisskillnaden mellan godkänt virke och urlägg blir större, den kan många gånger vara 
betydligt större än 500 kr/m^. 

Att kunna sortera fram det virke som skall torkas ned ytterligare kan således innebära för
tjänster på mer än 600 kr/m^ vilket skall jämföras med installations- och driftskostnadema för 
ett system som minskar urläggsandelen. För att detta skall innebära förtjänster för det enskilda 
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sågverket är det viktigt att en förändrad produktmix i detta hänseende har kunder som är vi l
liga att betala för den högre kvalitet som de minskade formfelen innebär. 

vd max lO%iMvn« 
un0erv j rn$9% 

FreKvens 
Kumuiaiva pfocenBal 

2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% Fler 
Skevheien (% *v brxMan) 

Figur 9 Andelen skeva granplankor vid 11% fuktkvot är betvdlist större än vid 18%!. Histo
grammet är baserat på 3486 st granplankor ijusterverket, dimension 50 x 115 mm automa
tiskt inmätt med en ATB-utrustning för formmätning /3/. Skevheten är beräknad som i Figur 8. 

2.4. Förutsättningar för implementering i sågverket 
2.4.1. Storleken och virkesråvaran 
För att studera produktionsförutsättningama vid industriell drift för en metod för att göra be
fintligt virke rakare valdes AB Karl Hedin Sågverk Karbenning som värd för inledande ut
vecklingssamarbete och installation av teknik. Sågen producerar årligen 210.000 m"' gran
virke, se Figur 10. En stor andel av virket går till byggändamål. 

Figur 10 AB Karl Hedin Sågverk Karbenning sågar 210.000 m^ av 430.000 m^ grantimmer 
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2.4.2. Timmerhanteringen och sågningen 
himätning och sortering av timmerstockarna sker i timmersorteringen. Hos Hedins i Karben-
ning har timmersorteringen 60 fack, se Figur 11. 

Figur 11 Stockarna mäts in och sågklassläggs i en timmersortering med 60 stycken fack. 

Sågningen sker sågklassvis och vid körningar som är anpassade efter tillgänglig torkkapacitet. 
För centmmutbytet innebär detta att satsningen av erforderlig kammartork kan ske med min
sta möjliga tidspillan och att därför sällan något rått mellanlager byggs upp. Centmmpostning-
ama kan även bestå av blandade dimensioner och av det skälet finns möjligheter att sortera 
två klasser i råsorteringen. Huvudklassen går på traysortem medan den andra klassen hamnar 
i ett sjunkfack. Processtegen fi-ån inmatningen av virke i sågintaget t i l l dess att blocket är fär-
digsågat och på väg ti l l delningssågen ses i Figur 12. 

•i 
Figur 12 Sågprocessen hos Hedins i Karbenning: Inlastning av sågklassade stockar till såg
intaget, enstycksmatning efter vändningen så att toppänden går in först i sågen där barkning-
en är den första operationen. Rundvridning och positionering av stocken före stocktagande 
såg samt utmatning av okantade sidbrädor efter denna. Sista bilden nedan till höger visar ut
matningen efter blocksågen där de sista okantade sidobrädorna avskiljs varefter blocket ma
tas vidare mot delningssågen och råsorteringen. 

2.4.3. Justeringen 
ljusterverket finns en BoardMaster (BM) som är en automatisk sorteringsutmstning ft-ån Fin-
Scan i Finland. Med BM slutjusteras virket som produceras på Hedins Karbenning framförallt 
med en ekonomisk optimering baserad på kvistighet, övriga defekter som kådlåpor och spric
kor samt formfel. BM möjliggör automatisk loggning av sorteringskriteriema vilken är speci
ellt användbar för att mer objektivt och baserat på ett betydligt större material än som annars 
vore möjligt kunna följa upp resultatet vid olika typer av produktionsförändringar. Data fi-ån 
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BM har därför använts som hjälp vid utvärdering och kvantifiering av hur mycket rakare vir
ket har blivit och vad detta innebär i förtjänst vid försäljningen, se avsnitt 4.3 och 5. 

3. Syfte 
Syftet med denna P-rapport är att avrapportera hur rakare virke kan produceras från befintlig 
skogsråvara. Detta görs i anslutning ti l l de krav som ställs i följande punkter: 

- Trätek-koncepten Den moderna trästaden avseende de krav på virket som måste ställas 
för rationellt träbyggande och Den moderna träfabriken avseende kraven på hur sådant 
virke skall kunna produceras effektivt. 

- Svenskt Träs projekt Kundanpassad sågverksproduktion - Informationskoppling från 
såglinje till råsortering där implementeringen av en teknisk lösning för industriell drift 
sker. 

Huvudsyftet för båda är att praktiskt visa på nödvändigheten av och problematiken med att 
producera virke som är användbart för byggnadsändamål genom att beskriva förutsättningarna 
för detta samt att kvantiflera förtjänstpotentialen för det enskilda sågverket som implemente-
rar tekniken. 

Eftersom den största delen av sågverkens produktion går t i l l byggnadsändamål är det mer 
långsiktiga målet med projekten att åstadkomma de nödvändiga förutsättoingama för en ökad 
efterfrågan av användbart virke och en på sikt ökad lönsamhet för sågverksindustrin i Sverige. 

4. Teknisk lösning 
För att åstadkomma den önskade funktionen att göra virket rakare krävs, förutom givare för 
urval av de virkesstycken som behöver behandlas för att bli rakare, även ett system som åstad
kommer att just dessa virkesstycken kan sorteras fram för att åtgärdas. Schematiskt visas de 
erforderliga grundfunktionerna och komponenterna i Figur 13. 

15 



Mäta & märka 

a) Fibervinkelgivare 
Program för märkning 
av virket som har den 
största fibervinkeln 

c) Kodmärkutrusming 

Läsa & styra 

d l Kodläsningsutrustning C l 

P L C för styrning av 
fårgmärkta plankor 
till visst fack 

Göra & kolla* 

Strategier vid 
pakethantering 
och torkning 

\ Utrustning för 
g); verifiering av 

• utfallet 

' dvs Åstadkomma & följa upp 

Figur 13 Grundfunktioner och komponenter i en teknisk lösning: För att Mäta & märka an
vänds fibervinkelgivare kopplad tillfärgmärkningsutrustning a)-c). För att Läsa & styra 
används en Jargdetektor kopplad till råsorteringens PLC-system för styrning av plankor till 
visst fack d)-e). För att Åstadkomma & följa upp används strategier for torkning f ) samt 
automatisk virkessorteringsutrustning för utvärdering/återkoppling g.) 

4.1. Teknik 
I det Rakare-Virke-system, förkortat RV-system, som installerades, vidareutvecklades och 
driftsattes på Hedins i Karbenning för att minska skevheten på centrumvirke genom torkning 
under belastning används tre tekniska system, se Figur 13. För att Mäta & märka användes 
dels Träteks fibervinkelgivare, se 4.1.1, dels färgsprutan "Droppen" från Bohult Maskin AB, 
se 4.1.2. För att Läsa & styra användes en fargfotocellgivare " E3MC-MA4r ' från Omron 
Corporation, se 4.1.3, kopplad ti l l PLC-systemet för råsorteringens fackstyming på Hedins i 
Karbenning. Slutligen för att Åstadkomma & följa upp användes dels nya pakethanteringsru
tiner för att se t i l l att de märkta paketen hamnade underst vid satsningen av torken, dels an
vänds BoardMaster-utrustningen från FinScan i justerverket och dess möjlighet att registrera 
skevheten för att utvärdera RV-systemets förmåga att åstadkomma rakare virke, se avsnitt 5.1, 

4.1.1. Fibervinkelgivaren 
För att detektera fibervinkeln under produktion användes Träteks fibervinkelgivare, se avsnitt 
2.3.1, som försågs med mjukvara för att dynamiskt, se Figur 14, fårgmärka de centrumutbyten 
som hade den största fibervinkeln med hjälp av en fargspruta se avsnitt 4.1.2. Mjukvaran möj
liggör inställning av andelen virke samt stycketalet som skall märkas och kriterierna för märk
ningen. På Hedins i Karbenning var kriteriet den fjärdedel av virket som hade den största fi
bervinkeln. Anledningen att välja just en fjärdedel beror på att torksatsema är 4 paket höga. 
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Figur 14 Dynamisk sortering åstadkommer en specialutsortering av valbar andel. Här har 
den fjärdedel av virket som har den största snedfibrigheten valts ut för förgmärkning. 

Mjukvaran gör det möjligt, se Figur 15, förutom att styra färgsprutan, se 4.1.2, även att logga 
en köming så att givarens funktion skall kunna följas upp avseende exempelvis hur stor fiber
vinkel partiet hade och hur många godkända fibervinklar som erhölls vid den aktuella körnin
gen. Den första informationen kan vara användbar när det gäller att prognostisera utfallet för 
rakt virke baserat på timmer från olika leverantörer och bestånd - här är kunskapen i dagsläget 
noll! Den andra informationen ger en indikation om givarens fiinktion - exempelvis om lasem 
börjar mattas, om kameraobjektivet blivit dammigt, eller om det är något som inte fungerar 
som det är tänkt, se avsnitt 4.3. 
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Figur 15 Möjliga parameterinställningar för fibervinkelgivaren. 
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Under köming kan man enkelt följa fibervinkelgivårens aktuella funktion genom att aktivera 
Live-läget, se Figur 16. Då kan man dels konstatera om den fungerar genom att lämna rimliga 
värden på fibervinkeln, dels, när man skaffat sig erfarenhet från ett större material, se hur 
snedflbrig den aktuella timmerråvaran är i förhållande t i l l motsvarande tidigare körningar. 

C M K O B I 

- 0 . 6 9 

Figur 16 Skärmbilder från fibervinkelgivaren. Den vänstra bilden visar data för ett block med 
relativt obetydlig fibervinkel (-0.69°) som inte föranleder någon märkning och den högra ett 
block med fibervinkel (-3.48°) som märks. Ellipsen från laserpunkten - själva råmätdatat - vi
sas i realtid i centrum på den stora färgade ytan som kan ses även på långt håll och visar om 
det rör sig om fibervinklar som är obetydliga (grön eller gul) eller inte (röd eller svart). 

4.1.2. Färgsprutan 
Märkutrustningen som använts var baserad på "Droppen", en stockmärkningsanordning för 
skogsmaskiner framtagen och såld av Bohult Maskin AB. Utrustningen som är mycket robust 
består i princip av en hydraulisk kolvpump, se Figur 17, t i l l vars andra ände en färgbehållare 
och ett munstycke anslutits med hydraulslangar. 

Figur 17 Färgsprutan, till höger, består av en hydraulkolvpump - nedre blocket - där kolvens 
ena ände, här den högra, ansluts till hydraultryck respektive retur och den vänstra ansluts till 
förgmunstycke, till vänster, respektive behållaren för märkfarg: en 5 liters plastdunk. Övre 
delen av färgsprutan består av den elektriskt aktiverade on-off-pilotventilen som styr ut 
kolven. 
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På ena sidan kolven befinner sig hydraulolja t i l l ett maximalt tryck på 3,5 MPa. På andra si
dan kolven befinner sig märkfargen som sugs upp vid kolvens retur från en fargbehållare och 
trycks ut genom ett munstycke upp till ett maxtryck på lOMPa. Trycknivån är ställbar från O 
t i l l maxtryck. Slagvolymen på märkcylindem är 2.5 ml . Den fylls upp på 2 - 2.5 sekunder ef
ter föregående märktillfälle. Maximal volym trycks ut på 1-1.5 sekunder vid maxtryck. Voly
men per märktillfalle är i princip proportionell mot märktiden. Inträffar märktillfallena så tätt 
inpå varandra att maximal slagvolym inte kan uppnås innebär det endast att maxvolymen 2.5 
ml inte kan erhållas vid det efterföljande märktillfället. Vid märkningen i Karbenning var 
märktiden ca 0.25 sekunder dvs. färgmärkningen av plankan skedde med en märkvolym på ca 
0.5 ml. 

Märkfargen som användes var av typenMaskinfargRöd från Skogma /11/. Det visade sig att 
den färgnyansen inte störde FinScan-utrustningen vid dess klassning av virket i justerverket. 

4.1.3. Färgfotocellgivaren 
Färgfotocellgivaren som använts, E3MC-MA41, är från Omron Corporation (grundat i Japan 
1933 och världsledande inom industriell automation med drygt 23 000 anställda i över 35 län
der). Mått på givaren och måttangivelser för montage antingen ifrån sidan eller underifrån 
framgår av Figur 18. 

Mounting Dimensions 
Side Mounting 

Two. 5.5-dia ho les 

—28— 
R e c e i v e r 

Emitter 
Bottom Mounting 

Four. 5. S-dia ho les 

T w o . M 2 . 6 X 6 

Four , M S h o l e s o n be 
Å s i d e s (depth: 5.5) 

Optical ax is M l 2 connec tor 

Four . MS h o l e s (depth: 5.5) 

Figur 18 Dimensioner på E3MC-MA41 (i mm) /IS/. 

Givarens principiella funktion framgår av Figur 19 som visar hur objektet, i vårt fall ändytan 
på plankan, belyses med tre ljusdioder röd, grön och blå genom ett filterarrangemang och den 
reflekterade belysningen registreras av en fargkänslig fotodiod. Genom att ljusdioder används 
är avståndet mellan givare och objekt relativt kort, 60 mm med toleransen +/- 10 mm, se Figur 
20. Mätpunkten är ca 30 mm i diameter och mätningen tar 6 ms (i high speed mode 2 ms). 
Detta innebär att vid matningshastigheter på I m/s har objektet rört sig 6 mm i förhållande t i l l 
mätpunkten, något som får tas hänsyn ti l l vid höga banhastigheter. Den farg som skall aktive
ra givaren programmeras genom att ett objekt med samma farg förs in i mätzonen samtidigt 
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som Teach-knappen trycks in. Al l programmering sker via en konsol med 3 knappar, en om
kopplare med tre lägen {Teach, Adjust och Run) samt en DIP-switch för 4 frmktioner på bak
sidan av givaren. Totalt kan 4 utsignaler (100 mA var) ges för motsvarande 4 olika färger på 
objekten för processtymingsändamål. 

Reo5iv<5r lons 

FAO vail" R-l^«-=*t: Ré-IGr*^: P.iss^h 

FAO iGpiKn. R«n«cfc»l: R«l: P.iM*3t 
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Green L E O <G< 

Blue I E D (EM EmiU-x Uns 

I l l . 
D G B 

I i i i i i - - s i i . i t i i i : i n n i i > j | 

. . . i v - i 

tJIcxtUx rJiolodlcl* <s«e noJei 

r>k<e: Th« n w i t x photoKhode compensates L E D outpul déviolon that may be c a u s e d by a temperaluf© change. 

Figur 19 Den principiella funktionen på Omron-givaren E3MC-MA41/12/. Belysningskällan 
utgörs av 3 ljusdioder (LED) i färgerna rött, grönt och blått. Genom ett spegelarrangemang 
erhålls en jämn färgblandning så att ett objekts färg kan detekteras på ett tillförlitligt sätt. 
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surface 

Figur 20 Mätavståndet med E3MC-MA41-givaren är 60 mm och avståndstoleransen +/-10 
mm /12/. 

Eftersom belysningen bygger på ljusdioder (röd (680 nm), grön (525 nm), and blå (450 nm)) 
erhålls en mycket lång både livstid och underhållsfii fimktion på givaren. Givaren innehåller 
även en lättavläst indikator på såväl nivå som tröskelvärde för färgigenkänningsoperationen. 

4.2. Installation 
Den grundläggande installationen av RV-systemet för att erhålla dess fulla funktionalitet gjor
des under naturliga avbrott i driften som raster och helger. Tidtabellen hölls bra och allt var på 
plats och i funktion inom en månad från projektstart i februari 2004. Inledande modifieringar 
och ombyggnader tog ytterligare ca 2 månader. I dagsläget, juni, sker alltjämt en fmtrimning 
av funktionaliteten. 
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4.2.1. Mäta & märka 
Hedins i Karbenning hade vid de inledande proven placerat fibervinkelgivaren ovanför block
banan framför delningssågen. Det visade sig emellertid att den installationen skulle bli svår att 
bibehålla av ett tungt vägande skäl. Normalt firms det ingen lucka mellan blocken som passe
rar topp-mot-rot så de inledande proven företogs med en produktionshämmande blocklucka. 

För att det längsmatade blocket med sammanhållet centrumutbyte skulle kunna matas upp på 
den tvärgående råsorteringen krävdes dock en lucka mellan blocken. Därför monterades fiber
vinkelgivaren direkt efter det ställe där blocket passerar delningssågen, se Figur 21. En kon
sekvens av flyttningen av fibervinkelgivaren blev, eftersom fästena enbart fanns på de bägge 
långsidorna, att givaren roterades 90° jämfört med den placering den haft förut. Detta med
förde att även fibervinklama blev 90° större och att problem uppstod när den automatiska 
märkrutinen skulle tas i bruk. För att snabbt rätta t i l l situationen gjordes en resolut program
ändring som i princip subtraherade 90° från den framräknade fibervinkeln. Vilka ytterligare 
konsekvenser detta fick uppdagades inte förrän vid utvärderingen av systemet, se avsnitt 4.3. 

Figur 21 Fibervinkelgivarens placering, direkt efter delningssågen. Högra bilden visar upp
förstorat givarens infästning, som är möjlig att finjustera i alla plan och dessutom vridbar. 

För att kunna placera fargmärket på det genomsågade blocket med tillräcklig precision instal
lerades en reflexfotocell strax före märkutrustningen. När fotocellen bröts av att ett block 
skymde sikten startade en rutin med en ställbar fördröjning som i sin tur startade färgsprutan. 
Anslutningen ti l l såväl färgsprutans magnetventil som reflexfotocellen skedde via ett reläba-
serat I/O-kort i fibervinkelgivarens bildbehandlingsdator, se avsnitt 2.3.1. Då banhastigheten 
är variabel krävs justering av fördröjningen i samband med dimensionsbyte och om banhas
tigheten ändras av annat skäl. Inledningsvis monterades ett sprutmunstycke men det visade sig 
snart bli märkproblem eftersom inte alla de sönderdelade blocken var tillräckligt jämndragna 
så att vissa plankor i blocket skymdes och därför inte blev märkta, se Figur 22. 

Figur 22 Ursprunglig installation for det enda sprutmunstycket, till vänster, klarar inte block 
som anländer med ändarna ojämna och är dessutom mer lägeskänsligt. Den nya positionen 
och arrangemanget med 5 sprutmunstycken till höger klarar dessa fall och är, då märkning 
sker under tvärtransport, mindre känslig for dynamiken i planktransporten. 
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Eftersom det blev en del överskottsfärg att ta hand om monterades även en låg behållare för 
denna i anslutning ti l l munstyckenas sprutområde. Vid drift hamnade förutom överskottsfärg 
en del sågspån i färgen vilket i viss mån förenklade städarbetet. Noteras bör att mängden 
överskottsfarg inte blir speciellt stor, vid en normal produktionsköming på ca 1000 stockar 
max någon liter - troligen är det möjligt att trimma ned denna ytterligare. 

4.2.2. Läsa & styra 
För att kunna läsa av färgmärkningen måste plankänden befinna sig inom läsarens tolerans
område 60 +/-10 mm, se Figur 20. Detta kräver jämnänddragning av plankoma, se Figur 23. 
Det är också viktigt att se till att märkningen läses av före eventuell kapning innan märk
ningen försvinner. 

Figur 23 Färgfotocellen placerades direkt efter det ställbara anhållet uppe till vänster. 

Vid de inledande proverna användes ett anhåll för att mata ut plankoma i rätt läge före kodläs
ningen men eftersom detta ställe skulle permanentas flyttades färgfotocellen tillfälligt t i l l en 
position efter kapen. Detta läge användes även vid det prov som presenteras i kapitel 5. Vid 
körningar med den läspositionen var det extra viktigt att kontrollera att avläsningen skedde 
korrekt och att exempelvis kapklingan inte omöjliggjorde avläsningen. 

Figur 24 Färgfotocellgivaren i funktion: Den vänstra bilden visar en omärkt planka som pas
serar, mittbilden en märkt planka - att färgmärket registreras syns på de gröna ljusdioderna -
signalen "märkt planka " går till råsorteringens PLC-system. Den högra bilden visar resulta
tet av avläsningen: att PLC-systemet växlar omärkta plankor till traysortem medan de märkta 
växlas vidare till fack. 

Färgfotocellen skickade en signal, när en märkt planka passerade, se Figur 24, till PLC-syste
met för att se till att de märkta plankoma hamnade i ett speciellt fack, se Figur 25, för att strö-
läggas som specialpaket med hög fibervinkel och F-märkas för att torkas som underpaket i 
torksatsen. 
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Figur 25 De omärkta plankorna går till traysortern överst på den vänstra bilden. De märkta 
plankorna på undre delen av bilden går vidare till ett fack, mittbilden. De märkta bitarna från 
facket ströläggs på den högra bilden. 

4.2.3. Åstadkomma & följa upp 
För att erhålla den önskade ftinktionen - rakare virke - belastades den fjärdedel av virket som 
hade störst negativ fibervinkel, eller 3 av de totalt 12 paket kammartorken rymde. FÖr att inte 
åstadkomma allt för höga tilläggskostnader för denna hantering provades en logistikmetod för 
minimering av antalet lyft och omlasmingar. 

Logistikmetoden innebar ströläggning av fyra paket, som inte färgmärks, där de 25% av plan
koma som har störst fibervinkel frånskiljts, och att torken satsas med dessa - den innersta sta
peln. Därefter, då det säkert finns plankor för ett fullt paket fibervinkligt virke, ströläggs detta 
och märks med ett "F" väl synligt för truckföraren och satsas nederst i torken i mellanstapeln. 
Tre nya omärkta paket, som strölagts under tiden, satsas ovanpå det märkta paketet. Vid den
na tidpunkt har ytterligare ett märkt paket bildats som satsas underst i ytterstapeln. Det är från 
denna punkt nödvändigt att temporärt mellanlagra åtminstone ett paket så att det sista märkta 
paketet kan satsas under åtminstone ett paket. Sammanfattningsvis innebär metoden att ett pa
ket behöver mellanlagras temporärt - dvs kräver en mellanlagringsplats och ett extra lyft. 

Figur 26 Paketlogistiken: Sedan 4 paket lastats längst in i torken läggs det första märkta, 
som nu blivit klart, underst i den mellersta stapeln, vänstra bilden. Den mellersta bilden visar 
att de tre därpå klara paketen läggs ovanpå det första märkta. Till höger läggs det sista 
paketet på de två märkta nederst i den yttre stapeln. 
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Efter torkning trucktransporteras virket till justerverket för avströning och slutjustering. Figur 
27 visar hanteringen av plankoma i ett märkt paket fram ti l l och igenom automatsorteringssy
stemet BoardMaster från FinScan. 

Figur 27 Justerverket: till vänster, avströning från märkta paket med plankor med stora fi
bervinklar. Slutjustering med BoardMaster, ett automatsorteringssystem från FinScan. 

Med hjälp av automatsorteringssystemet kan resultatet från en produktionsköming följas upp 
relativt enkelt då skevhet är en av de formfelsparametrar BoardMaster registrerar, se Figur 28. 
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Figur 28 De data som behövs för uppföljning av RV-systemet levereras automatiskt från 
BoardMaster-systemet från FinScan, se ovan. Dessa data kan relativt enkelt även loggas i 
filer. Notera formfelsdata som Bow= långböj, Crook= kantkrok och Twist. Twist är skevheten 
mätt i millimeter utmed den sämsta 2-meterslängden av virkes stycket. 

4.3. Funktionsuppföljning 
För att kartlägga RV-systemets prestanda genomfördes prov i full skala. Ett exempel som dels 
redovisas här, dels i kapitel 5, avser dimensionen 34 x 112 mm som sågades den 11 mars och 
justerades 11 dagar senare, den 22 mars. Kurvoma togs fram i Excel baserat på de filer som 
genereras av fibervinkelgivaren respektive BoardMaster vid loggning av kömingama. 

Timmerdata för partiet framgår av Figur 29 som visar ett histogram över fibervinklama. 
Fibervinklama ser inte riktigt ut som vi har börjat bli vana att se dessa - mer samlade och utan 
de båda toppama t i l l höger och vänster i bilden. 
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Figur 29 Fibervinkeldata på ett parti med dimensionen 34 x 112 mm som ingick i prestanda
utvärderingen. Fibervinklarna är mer spridda än normalt, de blå staplarna, men eftersom det 
oavsett skalan är de 25% mest negativa som märks, de röda staplarna, och ströläggs till 
paket som belastas vid torkningen erhålls alltid ett rakare virke som resultat. 

Vid närmare kontroll av data konstaterades att utseendet på histogrammet berodde på att det 
förekom onormalt många fibervinklar över 10°. Orsaken, visade det sig, berodde på ett smärre 
programfel som relativt enkelt kunde rättas t i l l , med betydligt mer normalt utseende på fiber
vinklama som följd, se Figur 30. De röda staplarna är fibervinklama som erhölls vid produk-
fionstillfället den 11 mars och de gröna är de som erhållits efter korrigering av programmet, 
och körda på ett annat timmerparti den 16 juni. 
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Figur 30 Efter korrigering av programmet blev även fibervinkelfördelningen betydligt bättre, 
de gröna staplarna. 
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Eftersom andelen godkända fibervinkeldata per block visade sig vara lägre än vid tidigare 
kömingar trimmades även denna vid samma tillfälle, se Figur 31. De röda staplama visar den 
procentuella andelen godkända fibervinkeldata per block vid kömingen den 11 mars och de 
gröna staplama visar motsvarande värden efter rättning av programfelet och trimning av 
systemet. 

20% 

o 15% 

11-mar 
ISiun 

30% 40% 50% 60% 70% 80% 
Andel godkända ribervinkelOata per blocK (%) 

90% 100% Fler 

Figur 31 Andelen godkända fibervinkeldata per block före, de röda staplarna, och efter 
fintrimning av givaren, de gröna staplarna. 

Det programfel som ställde t i l l allt detta uppstod redan vid flyttningen av fibervinkelgivaren 
från platsen där den var monterad vid de inledande studiema, se avsnitt 4.2.1, och installatio
nen på dess nya plats direkt efter delningssågen. Skälet var att givaren av praktiska skäl mon
terades vriden 90° jämfört med dess tidigare läge. Den stora konsekvensen av vridningen - att 
ingenting fungerade - rättades t i l l vid installationen. Den lilla konsekvensen, att fibervinklar 
runt noll istället fick andra avvikande värden, rättades till först vid utvärderingen av systemets 
prestanda, vilket var det första tillfället då systemfunktionen undersöktes med lupp. 

Givarens funktion är att sortera fram och märka den fjärdedel av virket som har den största 
negativa fibervinkeln. Därför kan man antaga att resultatet blir rakare virke, oavsett hur exakt 
mätningen har skett. Efter korrektionen av felet är det dessutom rimligt att antaga att slutresul
tatet hädanefter kommer att bli ännu bättre och virket därmed ännu rakare. 
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Figur 32 Andelen skeva plankor erhållet från BoardMaster för olika sorterade kvaliteter, ba
serat på totalt 4473 st plankor av dimensionen 34 * 112 mm som torkats med det snedfibri-
gaste virket som bottenpaket från uppföljningen i justerverket som gjordes 2004-03-22. 

Motsvarande skevhetsdata för samma parti av dimensionen 34 x 112 mm som hämtats från 
BoardMaster-systemet framgår av Figur 32. Av figuren framgår att det är relativt enkelt att ur 
en liknande graf göra jämförelser mellan utfallet för alla bitar; de med den största fibervin
keln; och de med den största fibervinkeln bortplockad. En sådan jämförelse görs i avsnitt 5 på 
ett annat parti av samma dimension, för att få underlag för en lönsamhetsbedömning av 
systemet. 

Funktionen för kodmärk-läsbarheten, det vill säga antalet koder som lästes av korrekt i förhål
lande ti l l antalet märkta bitar, uppskattades grovt som bättre än 95% då det vid produktions
köming visade sig att praktiskt taget alla märkta plankor sorterades korrekt. De plankor som 
trots tydlig märkning hamnade fel hade i de flesta fall ett formfel som gjorde att tillräcklig del 
av märket inte låg inom fargfotocellens läsområde. Före installationen av de fem fargspmtor-
na visade det sig dessutom, se avsnitt 4.2.1 på sidan 21, att vissa plankor pga att de skymde 
varandra inte alls träffades av fargduschen. 

Vid den praktiska uppföljningen av systemet fintrimmades såväl fargspmtomas läge som 
fargfotocellens kalibrering för att erhålla ett så bra resultat som möjligt. För att enkelt kunna 
följa upp kodmärk-läsbarheten - eftersom den är av vital betydelse för hela systemet - måste 
därför lämpliga mtiner tas fram och tillämpas utan dröjsmål. 
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5. Resultat 
Slutresultatet av produktionsköming med RV-systemet blev en större andel rakt virke och en 
mindre andel nedklassningar för skevhet samt att de intentioner Hedins i Karbenning hade när 
de gick med i projektet - att en betydlig nettointäkt skulle uppstå - uppfylldes. 

5.1. Beskrivna med hjälp av erhållna data från studierna 
För att fa en uppfattning om fibervinkelfördelningen i det virke Hedins i Karbenning normalt 
använde, registrerades fibervinkeln för några olika timmerklasser från 176 till 215 mm, se 
Figur 33. Noteras bör att en mycket stor andel av stockama, ca 35-40 % i samtliga timmer
klasser av de uppmätta blocken, har negativ fibervinkel. Man kan även ana det samband 
mellan stor diameter och stor andel negativ fibervinkel, som framgår av Figur 1 på sidan 6. 
Eftersom det enligt Figur 3, sid 7, är stockar med stor negativ fibervinkel som ger upphov till 
den största skevheten hos plankoma förefaller det finnas en stor lönsamhetspotential för att 
göra centmmutbytet från dessa stockar rakare. 

Fibervinkelfördelning i olka timmerklasser 
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Figur 33 Fibervinkelfördelningen i olika timmerklasser från 176 till 216 mm /14/, data 
erhållet från Träteks fibervinkelgivare. 

Jämför man hur toppaket respektive bottenpaket i torken åstadkommer olika kvaliteter i jus
terverket kan man se tydliga skillnader i Figur 34. Speciellt vad gäller extremema - toppaket 
med (stor negativ) fibervinkel, blå stapel, och bottenpaket med dito fibervinkel, gul stapel. 
Huvudkvaliteten kan höjas med ca 15% och andelen i samtliga lägre kvaliteter minskas. 
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Kvalitetsfördelning 
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Figur 34 Jämförelse mellan andelen virke i olika kvaliteter / 14/ vid olika lägen för paketen i 
torken - bottenpaket, toppaket och mellanpaketför dimensionen 34 x 112 mm, data erhållet 
från BoardMaster-systemet i justerverket. 

Figur 35 ger en bild av hur enbart skevheten (eftersom även andra virkesfel, främst kvistighet 
och vankant, påverkar slutkvaliteten) påverkas av att paketet belastas vid torkning. Andelen 
raka bitar i intervallet O- 5 mm ökade med drygt 30% och i intervallet 6-10 mm med ca 10%. 

Defomiation, uppdelat i skev hetsklasser 
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Figur 35 Hur deformationen påverkas av paketets belastning vid torkning / 14/för dimensio
nen 34 X 112 mm baserat på data från BoardMaster i justerverket vid två tillföllen: från 4484 
plankor avseende ej fibervinkelsorterat och 4437plankor avseendefibervinkelsorterat virke. 

5.2. Beskrivna med avseende på ekonomisk potential 
För att kunna beräkna den ekonomiska potentialen för RV-systemet behöver man kartlägga 
såväl intäktsmöjlighet som kostnader - fasta och rörliga. Visar det sig att skillnaden mellan 
intäkterna och utgifterna är positiv kan det vara ekonomiskt försvarbart med en investering, 
speciellt om återbetalningstiden inte är alltför lång. 

Intäkterna kan beräknas som mängden slutprodukt per kvalitet gånger dito produktpris. Ökar 
andelen produkter med högt pris samtidigt som de med lågt pris minskar är detta den resul
terande alternativa intäkten som kan erhållas med RV-systemet. Mängden slutprodukter i oli
ka sorter fås av BoardMaster-utrustningen i justerverket eftersom det är dessa bitar som ham
nar i slutpaketen och som går vidare t i l l kund enligt överenskomna specifikationer och priser. 
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Justerutfall 
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Figur 36 Justerutfallet vid fibervinkelsorterat virke av dimensionen 34 x 112 mm, data erhål
let från BoardMaster i justerverket /14/, baserat på totalt 8921 plankor. Kvaliteterna Lamina 
och Utskott ökar medan B-lamina, Urlägg och Reject minskar. 

För att fa underlag ti l l en potentialkalkyl för RV - systemet har en jämförande studie företagits 
där justerverksdata från BoardMaster samlats in vid två tillfallen för samma dimension. Vid 
det ena tillfället producerades virket på traditionellt sätt och vid det andra tillfället med RV-
systemet baserat på fibervinkelsortering där de 25% av bitama med den största negativa fiber
vinkeln satsades som de tre bottenpaketen i torksatsen. Enligt Figur 36 var justerutfallet i hu
vudkvaliteten, Lamina, 1.4% högre för det fibervinkelsorterade partiet jämfört med det ej f i 
bervinkel sorterade. Dessutom sjönk andelen B-lamina, som är en kvalitet som motsvarar La
mina men med lägre krav på skevhet, kantkrok och flatböj, i det fibervinkelsorterade partiet. 

Eftersom dessa justemtfallsdata enbart avser stycketal är det också viktigt att undersöka hur 
avkapen har förändrats - eftersom kvaliteten många gånger kan höjas genom avkap. 
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Figur 37 Medelavkapför de olika kvaliteterna, data baserat på totalt 8921 plankor erhållet 
från BoardMaster i justerverket: Lamina, B-lamina, Utskott och Urlägg /IS/. 
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Det visade sig att avkapen minskade i alla kvaliteter hos det parti som kördes med RV-syste-
met, se Figur 37. Avkapen i huvudkvalitetssortimentet var ca 1,2 % lägre med RV-systemet. 
Det visade sig också bli ett större utfall i de justerade huvudlängdema med RV-systemet. 
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Figur 38 Värdeökningen hos ett torkparti bestående av 12 paket med dimensionen 34 x 112, 
data från plankorna har erhållits från BoardMaster i justerverket /14/. 

Den procentuella värdeökningen i de respektive kvaliteterna inom provpartiet 34 x 112 mm 
framgår av Figur 38. En substantiell värdeökning registreras i samtliga kvaliteter. Noteras bör 
dock att dessa data endast avser en jämförelse mellan två körningar och att det finns en stor 
osäkerhet i jämförelsen då det handlar om mycket små skillnader av storleksordningen del av 
procent. Som exempel inverkar fuktkvoten starkt på skevheten, se även Figur 9, dels kan tim
mersorteringen inverka genom att inställningarna för sågklassen kan vara något modifierade 
vilket kan ge upphov till högre/lägre utbyte pga vankant. För att erhålla ett säkrare underlag 
bör därför helst flera jämförande kömingar göras. 

Med kännedom om andelen virke i de olika sorterna, se Figur 36, kan nu en grov uppskattning 
av RV-systemet göras baserat på den totala värdeökningen hos provpartiet, se Figur 39. Av 
beräkningarna fi-amgår att återbetalningstiden för investeringen blir 5 månader och att 
intäktsökningen per år efter avdrag för kostnader uppgår t i l l drygt 500.000 Kr. 
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utrustning Kr 1 nstallationskostnad Kr 
Fibervinkekjivare 80 000 Utnjstninq&resor 145 000 
Markanordning 15 000 Artiete 21 000 
Fargfotocell 10 000 Pnajektledning 79 200 
Elektronik 10 000 TOTALT 245 2 0 0 
Hydraulik 10 000 
Mekanik 
TWTA'I T 

Alternativa kostnader Kr 

I \J 1 M L 1 ovo exira uosaiyang irucKnani. 
5% extra tidsåtgång pak.markn. 

«CD UUU 
25 000 

Installation Tim TOTALT 50 000 
Fibervinkelgivare 8 
Märkanordniru 8 |Driftskostnad/år Kr 
Fargfotocell 12 IRöfiig (givare, farp&underh.+uppf.) 84 274 
PLC-pfogrammerinq 8 Fast (avsknvn.+ranta) 36 808 
Hydraulik 16 Alternativa kostnader 50 000 
Elektricitet 8 TOTALT 171 082 
Projekt edning 198 
TOTALT 258 Kompletterande prod uppg. 

Total produktion sågad vara/är 210 000 
ArtMtskostnad kr/tim Andel centrumutbyte 0,6 
Installation 350 Möjlig andel av centrumutbytet 0,5 
Projektledning 400 Fargkostnad Kr/liter 19,0 

Mängd färg/markning ml 5,0 
Kompletterande eko uppg. 
Kollektivanställd Kr/år 250 000 Möjlig producerad volym m3/är 63 000 
Antal art)etstimmar/år 1 760 Vardeökning/m3 0,78% 
Antal arfoetsveckor/är 44 Försäljnins£ris/m3 1 500 
Truckkostnad Kr/år 750 000 Intäktsökninfl/Ar (Kr) 7 3 7 100 
Ströiaggning Kr/år 750 000 

Kalkylranta % 4 % 5 månaders äterbetalningst id på invester ingen 

Figur 39 Kostnads- och intäktskalkyl för ett RV-system för att åstadkomma rakare virke med 
hjälp av fibervinkelsortering på Hedins i Karbenning. 

I kalkylen har på kostnadssidan såväl samtliga investerings- som installationskostaader tagits 
upp med specificering av den tid som åtgått för att sätta RV-systemet i full produktion. Dess
utom har, förutom driftskostnadema för själva RV-systemet, även de alternativa kostoadema 
som uppstår vid umyttjandet av de övriga produktionsresurserna räknats in i kalkylen. 

Vad gäller intäktssidan baseras kalkylen på den idag möjliga produktionsvolymen bestående 
av cirka hälften av allt centrumutbyte som produceras. 

Kalkylen baseras på ett genomsnitthgt försäljningspris på sågvaran på 1500 kr /m\ en kalkyl
ränta på 4%, och en avskrivningstid för RV-systemet på 5 år. Utgångsvärdet för intäktsberäk
ningen 0.78 % har uppskattats på det parti av dimensionen 34 x 112 mm som presenterats i 
Figur 38 och där enbart mervärdet för kvaliteten Lamina inräknats. Hade mervärdet för alla 
kvaliteter tagits med hade värdeökningen blivit ännu högre. 

6. Diskussion 
Belastas virke med stor negativ fibervinkel vid torkningen blir det rakare. Ett tydligt vitmes-
mål t i l l utsagan ges av Figur 35, på sidan 29, som visar att andelen raka plankor från virke 
med stor negativ fibervinkel i belastade paket är dubbelt så stor som i toppaket och att andelen 
plankor med riktigt stor skevhet är betydligt färre. Figuren visar med önskvärd tydlighet att 
det finns en potential, frågan är hur stor den är. 

I avsnitt 5.2 gjordes ett försök att fastställa potentialen baserad på två partier med samma 
dimension 34 x 122, det ena producerat på traditionellt sätt och den andra med RV-systemet. 
Materialet är något magert. Det borde ha varit betydligt fler körningar för att kunna säkerställa 
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skillnaden i värde när denna är så liten som under en procent. Andra metoder måste också 
provas. Dels att jämföra detta material med data från ett par produktionskömingar med RV-
systemet för att undersöka om tendensen kan verifieras. Dels att teoretiskt beräkna potentialen 
för ett RV-system, baserat på skevhetsdata från belastade och obelastade paket bestående av 
plankor med de 25 procent största negativa fibervinklama respektive de resterande plankoma 
med dessa fibervinklar bortsorterade. 

Innan kostnaderna för installation av ett RV-system diskuteras noteras ytterligare några vikti
ga faktorer som bör beaktas innan totalekonomin kan utvärderas. Slutligen diskuteras ytterli
gare möjligheter och problem med tekniken samt troliga utvecklingslinjer framöver. 

6.1. Verifiering av projektresultaten 
En produktionsköming med RV-systemet i dimensionen 75 x 150 mm bekräftar, se Figur 40, 
att skevheten på märkta (den Qärdedel av partiet som har de största negativa fibervinklama) 
plankor är av samma storleksordning som de i Figur 35 på sidan 29 avseende bottenpaket med 
stor negativ fibervinkel. I intervallet 0-5 mm (där de flesta bitama finns) är andelen bitar från 
märkta plankor ca 5% fler än från omärkta där en fjärdedel av de snedfibrigaste bitama är 
bortsorterade. Skälet t i l l det är att omärkta paket även förekommer som toppaket och i dessa 
blir plankoma skeva, se avsnitt 2.3.2 på sidan 9, om de har en tillräckligt stor negativ fiber
vinkel - vilket många av dem har. 

Skeva bitar Raka Diiar Godtagbara bitar 
6-10 mm 0-5 mm 11-15 mm 

Mycket skeva bitar 
<=16 mm 

Skevhetsintervall (mm per de två sämsta metrarna) 

I märkt 75x150 Qomarkl 75x150 

Figur 40 Skevhet hos märkta (den jjärdedel av plankorna som har de största negativa fiber
vinklarna) och omärkta (de resterande tre jjärdedelarna av plankorna) plankor vid produk
tionsköming av dimensionen 75 x 150 mm, data baserat på drygt 2000 plankor erhållet från 
BoardMaster i justerverket. 

Även totalavkapen skiljer sig mellan märkta och omärkta plankor. Figur 37 på sidan 30 visar 
skillnaden i medelavkap för de olika kvaliteterna. Det framgår att medelavkapet, i samtliga 
kvaliteter, minskat med storleksordningen 10%. 

Vid produktionsköming av RV-systemet i dimensionen 36 x 114 mm, se Figur 41, kan kon
stateras att medelavkapen hos det märkta virket är hälften så stort som hos det omärkta virket. 
Dessutom är medelavkapen på det märkta virket mindre än hälften jämfört med det i Figur 37 
på sidan 30. Att medelavkapet minskar vid fibervinkelsortering kan således verifieras. Däre-
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mot krävs ett större och mer detaljerat material för att även kumia förklara den stora skillna
den i medelavkap mellan de båda kömingama. 

300 

kV 42 43 Kv 62 Ce Kv 67 B 

Kvaliteter 

iBMärtct 36x114 DOmärkt 36x1141 

Uriagg 

Figur 41 Medelavkap för märkta (centrumutbyten med stor negativ fibervinkel) och omärkta 
(resterande centrumutbyten)paket vidproduktionskörning med RV-systemet i dimensionen 36 
X 114 mm, data baserat på cirka 4000 plankor erhållet från BoardMaster i justerverket. 

Andelen avkap som inte ledde ti l l modulavkap, loggad vid en produktionskörning med RV-
systemet i dimensionen 75 x 150 mm, var 5% högre för det märkta (det belastade snedfibri-
gaste virket), än för det omärkta där 25 procent av det snedfibrigaste virket var utsorterat, se 
Figur 42. 

100% 

90% 

80% \ — 

70% 

« 60% 

50% -h-

2 3 

Antal modulkapningar 

Fler 

I Virket med de 25% största negativa fibervinklama • Resterande 75% av partet [ 

Figur 42 Andel modulkapningar för märkta (röda staplar) och omärkta (blå staplar) bitar för 
en produktionskörning med RV-systemet i dimensionen 75 x 150 mm, data baserat på drygt 
2000 plankor erhållet från BoardMaster i justerverket. 

Slutsatsen blir att det kan anses verifierat att inte bara andelen rakt virke ökar vid användning 
av ett RV-system - medellängden ökar också. Sammanfattningsvis ökar värdet på virket - v i l 
ket är en av de viktiga förväntade effekterna. 
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6.2. Teoretisk beräkning av intäktspotentialen 
Intäktspotentialen för ett RV-system, förutom den som gjordes i avsnitt 5.2, uppskattades äv
en teoretiskt. Förutsättningarna baseras på siffrorna i Figur 43 som är tagna ur Figur 35 på si
dan 29, att torken satsas 4 paket högt och 3 paket djupt, och med approximeringen att siffror
na för bottenpaket avser samtliga icke-toppaket. Beräkningsunderlaget är framtaget baserat på 
att paketen kan satsas enligt två olika principer: 

1. 

2. 

Ordnat - så att paket med hög fibervinkel belastas 
Då 3 paket med låg fibervinkel är belastade av övriga paket är 3 obelastade och 6 
belastade. 
Slumpvis - så att ingen hänsyn tas ti l l om paket har hög fibervinkel eller inte 
25% av allt virke är obelastat och 75% av allt virke är belastat 

För 1 är andelen godkänd skevhet: 
3 * (65+23) + 6 * (88+10) + 3 * (72+20) = 1128, då totala andelen virkesstycken är 1200 blir 
den procentuella andelen godkända 1128/1200=94,0%. 

För 2 är andelen godkänd skevhet: 
25% * (3 * (32+33) + 9 * (72+20)) + 75% * (3 * (65+23) + 9 * (88+10)) = 1115.25, då totala 
andelen virkesstycken är 1200 blir den procentuella andelen godkända 92,9375%. 

Formfel (inm/2meter) Fibervinkeltoppaket Fibervinkelbottenpaket Övriga toppaket Övriga botten paket 
Rakt 0-5 32 65 72 88 257 

Godtagbart 6-10 33 23 20 10 343 

Skevt 11-15 18 9 5 1 119 
Mycket skevt <16 17 3 3 1 57 

Figur 43 Plankskevheten vid toppaket/bottenpaket, tabellen baseras på Figur 35 på sidan 26. 

Skillnaden mellan fibervinkelsorterat och övrigt virke, dvs på ett ordnat eller på ett slumpvis 
sätt, är 1,0625% vilket även är den maximala potential som kan uppnås beräknad på detta 
underlag. 

Det sågverk som installerat RV-systemet sågar drygt 200.000 m^ per år och har praktiska för
utsättningar att behandla hälften av centrumutbytet, dvs drygt 60.000 m^ per år. Den ytterliga
re mängd rakt virke som detta sågverk åstadkommer blir 650 m^ och bildas på bekostnad av 
de lägre kvaliteterna som följaktligen minskar. 

Vid en differenskosmad mellan det raka och det skeva virket på 1000 kr/m^ blir netto förtjäns
ten för sågverket ca en halv miljon kronor per år, vilket stämmer någorlunda överens med re
sultatet i Figur 39 på sidan 32. 

En halv miljon i förtjänst per år kan tyckas liten med tanke på hur stor andel av sågverkets 
omsättning den innebär. Men eftersom investeringen för att åstadkomma effekten endast är ca 
250.000 kr är den återbetald på betydligt kortare tid än ett år. Dessutom erhålls 600 m^ större 
volym av rakt virke vilket motsvarar ca 150 fårdigpaket för detta gransågverk - och förhopp
ningsvis ytterligare några fler nöjda kunder än tidigare. 
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6.3. Ytterligare aspekter på fibervinkelsortering 
Genom att inte bara det önskade virket - det raka - ökar utan även det oönskade virket - det 
skeva - minskar med ett RV-system, bör problemen att få en rimlig avsättning för det oöns
kade virket minska betydligt. Det gäller såväl lagerplatser som binds upp under en längre tid, 
som minskade intäkter. De minskade intäkterna kan vara avsevärda då detta virke dessutom i 
många fall hamnar utanför traditionella handelskvaliteter avseende såväl udda dimensioner 
som i vissa fall även oönskade allt för låga fuktkvoter och därför far säljas bokstavligt talat t i l l 
vrakpris. 

En ytterligare aspekt på flbervinkelsorterat och belastat virke är att de alb-a skevaste bitarna -
som många gånger enbart ställer t i l l besvär utan att ge någon egentlig intäkt - minskar 
kraftigt. Dessa bitar utgör många gånger en av de största orsakerna för stopp i justerverket. 
Med färre och kortvarigare produktionsstopp borde därför även utnyttjandegraden för juster
verket kunna höjas, troligen med en icke föraktlig andel, och justerverket användas på ett 
betydligt mer inkomstbringande sätt. 

6.4. Kostnader 
Kostnaden för installation och idrifttagning samt för själva RV-systemet är relativt låg. Den 
största enskilda kostnaden svarar fibervinkelgivaren för. Den kostar i dagsläget 80.000 kr och 
hyrs därefter t i l l en kostnad på 40.000 kr/år. Att en hyreskostnad tas ut beror på att det måste 
finnas medel för vidareutveckling av teknik och mjukvara, speciellt med tanke på den explo
derande utvecklingen avseende datorer. 

Märkanordningen kostar ca 3.000 kr per färgspruta. På Hedins i Karbenning användes fem 
färgsprutor. Möjligen kan det räcka med två fargsprutor om sågblocket märks före sönderdel-
ningen. Färgen kostar 19 kr/liter i 200-literfat. Med 1.5 ml/märkt sågblock innebär det en års
kostnad för färg på mindre än 5.000 kr för ett sågverk som producerar 100.000 m^. 

Färgfotocellen för att detektera färgmärkningen kostar 10.000 kr. Övriga kostnader är installa
tions- och anpassningskostnader för att koppla ihop signalen fi"ån färgfotocellen med PLC-sy-
stemet för råsorteringen för att kunna specialsortera de märkta bitarna. 

Totalt får man räkna med 250.000 kr för ett nyckelfärdigt och intrimmat RV-system och dess
utom driftskostnader på drygt 150.000 kr per år. Dessa kostnader måste dock ställas i relation 
ti l l de potentiella intäkter och mervärden som införandet av tekniken genererar. 

6.5. Problem som kvarstår och ytterligare möjligheter 
För att säkerställa RV-systemets funktion krävs en intrimning av hela systemet och dess delar. 
Fibervinkelgivaren skall trimmas så att den visar så korrekta värden som möjligt. Kodmärk
ningssystemet: färgspruta och färgfotocell trimmas för att optimera såväl fargmängd per 
märkt block som läsbarhet av koden. Det är även viktigt att trimma in rutinerna för hur upp
följning och service av systemkomponenter och systemfunktioner skall kunna ske på ett så ef
fektivt sätt (resurssnålt men ändå tillräckligt bra) som möjligt. 

Mycket viktigt är att enkelt och effektivt kunna driftsuppfölja RV-systemet - helst i realtid - så 
att hela ftmktionen och inte bara dess delsystem kan följas upp. Då kan även tendenser i hela 
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systemfimktionen konstateras tidigt och åtgärdas. Exempelvis kan felande taktning mellan 
blockmärkning och råsortering uppfattas långt innan det börjar synas tillräckligt tydligt i strö-
läggningen. 

För att höja andelen rakt virke ytterligare kan dels verkningsgraden trimmas vilket kan öka 
andelen rakt virke t i l l en nivå som ligger närmare det teoretiskt möjliga, se avsnitt 6.2. Även 
andra strategier kan provas. Exempelvis att sortera fram det allra minst snedfibriga virket och 
se t i l l att detta hamnar som toppaket - eftersom de plankoma i alla fall inte blir skeva. I det 
läget kommer alla övriga plankor att hamna i underpaket och härigenom belastas för att bli 
mindre skeva än de hade blivit om de varit obelastade. 

Eftersom den övervägande delen av virket är snedfibrigt åt höger med negativ fibervinkel som 
följd, se Figur 4 på sidan 8, skulle en generell motskevning på ett fåtal grader, se avsnitt 2.3.2, 
kunna innebära att hela virkespartiet kunde göras något rakare. En industriell tillämpning är 
att använda fasta eller automatiskt omställbara kilar installerade på golvet i torken. 

Maximalt med rakare virke kunde åstadkommas om en ännu större andel - helst allt - cen
trumvirke kunde köras med RV-systemet. Detta kräver dock många gånger en tillbyggnad av 
antalet råsorteringsfack. 

6.6. Framtiden 
Dagssituationen varar inte för evigt, denna maxim gäller självklart även för träindustrin. Det 
är rimligt att förvänta sig att kraven på rakare virke kommer höjas. Både byggbranschen och 
GDS-kundema trycker redan på. Det gäller då att vara i startgroparna för att inte bli omkull-
sprungen. 

Konkurrensen om kunderna kommer från alla håll - inte minst från östra delen av Europa med 
lägre priser på såväl råvara som arbetskraft. Det är rimligt att anta att de tillhör de mest kost
nadsokänsliga när kraven på rakt virke höjs. En av konsekvensema kan bli att sågverken i 
Sverige får ännu svårare att klara konkurrensen om virkesköpama även vad gäller för virke 
med högre kvalitet - som exempelvis rakt virke. 

Det finns förmodligen inte mycket att välja på i dagsläget än att i ett så tidigt skede som möj
ligt tackla utmaningen och aktivt börja verka för produktion av rakare virke. Installation av ett 
RV-system är troligen ett av de bättre sätten. 

Ett helt annat sätt är att verka för att sådant virke som inte passar för sågverksproduktion inte 
hamnar där utan går direkt t i l l annan användning t ex massaframställning. Funnes dessa möj
ligheter kunde sågverket själv välja den råvara man behöver för att producera de produkter 
kunden vi l l ha och slippa sådant virke som bara ställer t i l l problem i produktionen utan att 
generera några egentliga intäkter. 

Eftersom värdet på det alfra rakaste virket är betydligt högre än på det skeva eller det med 
andra formfel som flatböj och kupighet är det viktigt att börja tackla dessa problem på allvar 
och med största skyndsamhet. Det är troligen här mervärdet finns när det gäller träprodukter 
och inte i en allt större volym av produkter med allt lägre efterfrågan och därmed lägre pris. 
För den marknaden finns det andra producenter som med lägre kosmader såväl för arbetskraft 
som för råvara kan konkurrera mer effektivt. 
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Rimligen har svensk industri större förutsättningar att konkurrera om köpama t i l l rakt virke än 
ti l l billigt virke av det skälet att man har en betydligt större teknikmognad än vad motsvarande 
industrier i Östeuropa har i dagsläget. Dessutom ger den högre förädlingsgraden av virket 
större intäkter från virkesråvaran vilket är livsnödvändigt för ett skogsland som Sverige. 

7. Slutsatser 
Denna rapport har beskrivit den grundläggande problematiken för vissa typer av deforma
tionsfel på virke - den om skevhet och dess huvudorsak, snedfibrighet. Rapporten har även 
visat på en möjlig teknik att minska snedfibrighetens inverkan på skevheten genom att belasta 
virket under torkningsprocessen. Slutligen har en installation i ful l skala av ett komplett RV-
system företagits för att med hjälp av en snedfibrighetsgivare sortera ut de skevaste bitarna för 
att bilda paket som satsas nedtill i torken. Systemet har trimmats in, idriftsatts och utvärderats. 

Slutsatsen blir att resultatet entydigt visar på att RV-systemet är användbart för sitt ändamål 
att generera rakare virke samtidigt som ett mervärde åstadkoms så att investerings- och instal-
lationskosmader kan återbetalas på betydligt kortare tid än ett år, se avsnitt 6.2. För träanvän-
dama innebär detta att en större andel rakt virke blir tillgängligt på marknaden. 

Den totala produktionen av granvirke i Sverige är ca 9 miljoner m^, se Figur 44. För de 30-
talet gransågverk med förutsättningar att åstadkomma rakare virke med den teknik som 
provats borde storleksordningen 20.000 m^ rakare virke föreligga per år, motsvarande 5000 
paket, när tekniken har slagit igenom på en bredare front. 

Dessutom skulle virkeskonsumentema slippa motsvarande mängd skevt virke. Detta virke är 
antingen fysiskt i vägen på hylloma när virke skall inhandlas för olika ändamål som ett hus, 
en brygga eller ett bord. Eller så har det skeva virket åstadkommit merkostaader för det raka 
virket pga av att det fått sorteras ut och vrakas bort, vilka måste tas ut av virkesköparen. 

A r Balansområde Hela landet 
1 2 3 och 4 
Gran Tall Löv Gran Tall Löv Gran fall Löv 

1 000 m^ 
1990 1 431 1 749 3 1 283 1 574 11 3 690 2 094 154 11 990 
1991 1 360 1 597 3 1 256 1 451 14 3 729 1 938 151 11 499 
1992 1 373 1 679 3 1 373 1 567 12 4 069 1 898 128 12 101 
1993 1 398 1 853 3 1 567 1 624 13 4 522 1 874 131 12 984 
1994 1 679 1 971 4 1 654 1 735 10 4 968 2 149 160 14 329 

1995 1 728 2 290 4 1 646 1 827 10 5411 2210 179 15 305 
1996 1 721 2 281 4 1 526 1 950 14 5 029 2 259 149 14 933 
1997 1 866 2 474 4 1 695 2014 15 5 771 2 278 123 16 241 
1998 1 852 2 558 4 1 513 2 056 18 5 622 2 330 146 16 099 
1999 1 621 2 645 4 1 610 1 976 14 5 808 2 248 139 16 066 

2000 1 842 2 650 4 1 644 2 076 15 5 583 2 508 148 16 470 
2001 1 861 2 678 5 1 522 2017 11 5 426 2 326 142 15 988 
2002 1 8901 2 731 0 1 1 4591 2 116 11 5 6961 2 026 151 16 081 
2003P 16 800 

Figur 44 Produktion av sågade trävaror fördelat på träslag och virkes balansområden. 
Källa: SDC Virkesmätningsrådet, www.svo.se/statistik. Granvirkeproduktionen under år 2002 
(inringat) är 9 miljoner m^. 
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Om det inte speciellt påpekas kan forskningens roll lätt glömmas bort eller förringas. Det är 
mindre sannolikt att den utveckling som nu kommit t i l l stånd beträffande RV-systemet skett 
om inte detta arbete finansierats eller om inte tidigare forskning inom området hade förekom
mit. Området omfattar så vitt skilda tekniker som laser- och kamerateknik, bildbehandling, 
programmering och effektiva användargränssnitt, spåmingsteknik och logistik. För att lyckas 
åstadkomma en nöjaktig utveckling inom området har det även krävts en grundläggande kän
nedom om såväl trämaterialets egenskaper som om sågverkens industriella utvecklingsnivå 
och om hur sågverkens konkurrensmöjligheter och ekonomi på såväl kort som längre sikt på
verkas av substitutionsmaterial t i l l trä. Detta har endast varit möjligt genom djupgående forsk
ning i ovannämnda discipliner i samverkan med andra forsknings- och industriaktörer i såväl 
nationella som i internationella nätverk. 

Sammanfattningsvis har forskningens funktion i denna utveckling varit flerfaldiga: 
- att kartlägga och tydliggöra krav på virke avsett för byggändamål - viktiga sådana är 

form- och dimensionskrav men även leveranssäkerheten avseende rätt produkt vid rätt tid 
- att hitta och utveckla samband mellan formegenskaper på träprodukter och virkesfysiologi 
- att vidareutveckla och industrianpassa utmsming för detektering av fibervinkel i realtid 
- att bistå sågverksindustrin vid introduktion av tillämpad spåmingsteknik för industriell 

användning 

I kommande utvecklingsskeden är forskningens funktion alltjämt mycket viktig när det gäller: 
- att svara för att en vidareutveckling inom området sker 
- att sprida tekniken ti l l hela sågverksbranschen 
- att verka för en högre utnyttjandegrad av skogsråvaran. 

Den sammanfattande slutsatsen blir att det är lönsamt för alla sågverk som kan att omgående 
satsa på att göra virket rakare - och det av fem huvudskäl: 
- Snabb återbetalning av investeringen. 
- Relativt liten investering. 
- Säkert utfall - liten risk. 
- Det är nödvändigt på gmnd av den hårdnande konkurrensen främst österifrån. 
- Andelen rakt virke ökar signifikant t i l l gagn för den egna verksamheten och ekonomin, 

inte bara på kort sikt utan framförallt på lång sikt, genom ett högre anseende för trä
materialet, en stabilare marknad och större efterfrågan på träprodukter. 

För byggnadsindustrin innebär rakare virke på sikt lägre kassation och i förlängningen kortare 
byggtider pga minskat stml. Rakare virke möjliggör därför såväl säkrare produktionsprognos
er som färre reklamationer vilket ökar produktionseffektiviteten och vinstmarginalen, vilket i 
sin tur möjliggör ett tryggare boende för ett större antal människor. 

Bra produkter får och kan kosta mer eftersom det är totalfunktionen som ti l l sist är den avgör
ande faktorn när det gäller priset. Det innebär att det mervärde som rakt virke åstadkommer 
inom byggindustrin, exempelvis i form av minskade kosmader för spill och för kontraktsbrott 
pga att tiden inte hålls och att utförandet har brister som blir kostsamma att avhjälpa, delvis 
kan läggas på det bättre virket. 

För att i ännu högre grad kunna svara upp mot byggindustrins krav gäller det för sågverken att 
ytterligare förbättra sin förmåga att prognostisera produktionsutfallet avseende såväl råvarans 
inverkan på slutprodukten som att kunna leverera rätt produkt vid rätt tid t i l l rätt plats. 
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Bättre tekniker och metoder kommer att krävas för att koppla information från kund ti l l råvara 
och produktionsutrustning - här kommer troligen tillämpad spårbarhet att inom kort vara en 
oundgänglig ftinktion. Inte bara som i den aktuella installationen med koppling av skevhets-
data mellan block och planka - utan som koppling av råvarudata fi"ån skogen för produktions-
och kundkravsuppföljning. 

Ett näraliggande tillämpningsområde för tillämpad spårbarhet är mellan såglinje och juster-
verk. Då kan uppföljning av fibervinkelgivarens funktion och plankans skevhet automatiseras 
och effektiviseras och genom detta även prognosutfallet förbättras väsentligt. 

Slutsatsen - baserat på resultatet av produktionsinstallationen för att åstadkomma rakare virke 
hos Hedins i Karbenning - blir att hypotesen som sattes upp i delprojektet Rakt virke I den 
Moderna trästaden - RIM, se avsnitt 2.3.6, "teknik och metoder framtagna i Rakt virke-
projektet är användbara i kommersiell drift", inte kunde förkastas. 

Det får därför tillsvidare anses bevisat att såväl teknik som metoder framtagna i projekt Rakt 
virke - RV-systemet - är förtjänstfullt användbara i kommersiell drift! 
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