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Förord 
Detta arbete utgör fortsättning på ett tidigare projekt, "Framtidens gransågverk", för vilket 
Skogsägarna Norrskogs Forskningsstiftelse var huvudfinansiär. Detta tidigare projekt visade 
att om torkningen av sidobräder kunde göras t i l l en kontinuerlig process, inkluderad i produk
tionslinjen, så skulle hanteringen av materialflödena kunna effektiviseras. En fortsatt analys 
av möjligheterna för kontinuerlig torkning var därmed motiverad. Detta nya projekt har varit 
uppdelat på två etapper. Etapp 1 har omfattat en analys av de ekonomiska förutsättningarna 
för en hantering av sidobräder enligt de framkomna riktlinjerna. Etapp 2 har omfattat en 
experimentell undersökning av de tekniska möjligheterna att genomföra kontinuerlig torkning 
av granbräder, inklusive utvärdering och grov ekonomisk kalkyl. Resultaten från Etapp 2 
redovisas i denna rapport. 

Arbetet har finansierats av Skogsägarna Norrskogs Forskningsstiftelse och Vinnova. Därtill 
har SCA, Bergkvist-Insjön, Vitech Virkeshanteringsteknik AB och Raute Oy, Finland deltagit 
i form av eget arbete. Provtorkningar har genomförts vid Kymmenedalens Yrkeshögskola 
(KyAmk) i Kotka, Finland där en för ändamålet unik utnistning kunnat utnyttjas. 

Ett stort tack riktas t i l l dessa finansiärer samt ti l l Raute Oy.s och KyAn\k:s försökspersonal 
utan vilkas insats undersökningen inte kunnat genomföras. 



Summary 
A preliminary analysis showed that the drying time for 22 mm spruce side boards in a 
continuous dryer has to be reduced to about 2 hours in order to limit the length and size of the 
dryer itself. This requires a high temperature and forced contact between wood and drying air. 
This brings the focus on veneer dryers of the roller type, where the material is conveyed 
between pairs of cylinders and subjected to hot air from high velocity jet blow boxes. 

A series of drying tests with 22 mm spruce boards has been done in a big laboratory veneer 
dryer at the Kymenlaakso Polytechnic in Kotka, Finland. It is a unique dryer as it can perform 
tests in almost. The main results from these tests can be summarised as follows. 

- The lengthwise transportation of the timber through this roller dryer was successful 
mechanically and it may thus be stated that a technical solution exists in this respect. 

- With a drying air temperature level of 135-140°C a drying time of 2 hours can be achieved 
for thicknesses up to 22 mm. 

The quality of the dried timber as far as colour, knot reactions, resin flow and checking 
are concerned, was better than expected. 

- At drying temperatures above 140°C a slight grey colour gradually starts to develop on the 
timber surface. 

- The clearly biggest quality problem is a very pronounced case hardening (and moisture 
gradient) which has to be handled with some kind of conditioning before or in connection 
with the timber cooling during the final part of the drying process. 

Another result, which may constitute a problem, is a higher spread in the final moisture 
content when compared to conventional drying. 

Finnish research work in this area, which has been made public recently, confirms and 
completes the above results. 

Raute Oy in Finland has, based on the test results, prepared a cost estimate for a ful l scale 
dryer for a specific case that was the base selected in Part 1 of this project. Cost calculations 
that have been made show that a continuous handling of side boards cannot be recommended 
generally. A primary condition for profitability is that the sawing line also operates in 3 shifts, 
which is natural as the benefits from a continuous process are not otherwise fully obtained. A 
final assessment regarding the continuous concept can only be made when a specific case is 
studied, and the local conditions and the actual product mix of that sawmill are taken into 
account. Critical factors are then that efficient solutions are found for the dryer energy supply 
system and for the timber conditioning requirement. 



Sammanfattning 
En inledande analys visade att torkningstiden för 22 mm gran sidobräder i en kontinuerlig 
tork bör fås ned till cirka 2 timmar, för att inte själva torken skall bli för lång och stor. Detta 
förutsätter hög temperatur och forcerad kontakt virke/torkluft. Därmed är man inne på samma 
teknik som används i fanertorkar av rulltyp, där materialet frammatas mellan valsar och 
påblåses med hetluft med hög hastighet ur dyslådor. 

En serie provtorkningar med 22 mm granbräder har genomförts i en stor fanerlaboratorietork 
vid Kymmenedalens Yrkeshögskola i Kotka, Finland. Denna tork är unik då prov i nästan full 
skala kan göras. Huvudresultaten av provtorkningama kan sammanfattas som följer. 

Längsmatning av virket genom denna ruUtork fungerade rent mekaniskt och därmed kan 
det sägas att en färdig teknisk lösning existerar i detta avseende. 

- Vid temperaturnivån 135-140°C på torkluften kan 2 timmars torkningstider uppnås för 
virkestjocklekar upp till 22 mm. 

- Det torkade virkets kvalitet vad gäller färg, kvistreaktioner, kådflytning och sprickbild
ning var bättre än väntat. 

- Vid torkningstemperaturer över \40^C börjar viss gråfärgning av virkesytan gradvis att 
uppträda. 

- Det klart största kvalitetsproblemet är mycket hög ythårdhet (och fuktgradient) som bör 
åtgärdas med någon form av konditionering före eller i samband med virkets kylning i 
torkningens slutfas. 

- Ett annat resultat, som kan vara ett problem, är en större spridning i slutfuktkvoten än vid 
konventionell torkning. 

Finländsk forskning inom detta område, som nyligen offentliggjorts, stöder och kompletterar 
dessa resultat. 

Baserat på försöksresultaten har Raute Oy i Finland gjort en budgetoffert för en fullstor tork 
för ett specifikt fall som utgjort bas i Etapp 1 av projektet. De kostnadskalkyler som genom
förts visar alt kontinuerlig brädhantering inte kan rekommenderas generellt. En första förut
sättning för lönsamhet är att även sågen går i 3-skifts drift, vilket förstås är naturligt då för
delarna med kontinuerlig drift inte kan uppnås fullt ut om en central del bryter flödet. En 
slutlig bedömning av konceptet kan göras först då ett specifikt fall studeras med de lokala 
förutsättningar och den produktmix som gäller för ett givet sågverk. Kritiska faktorer är då att 
torkens värmeförsörjning och att virkets konditioneringsbehov kan lösas på ett effektivt sätt. 



Inledning 
Avsikten med de torkförsök som beskrivs i det följande, var att praktiskt undersöka om det är 
möjligt att torka sidobräder av gran i en kontinuerlig process. För att en sådan kontinuerlig 
tork inte skall bli orimligt stor, måste uppehållstiden för virket i torken, d.v.s. torkningstiden, 
vara kort. Torkningstiden beror självfallet av virkestjockleken och generellt ökar torknings
tiden snabbare än tjockleken. Såsom en grov målsättning har valts att 22 mm gran sidobräder 
skall kunna torkas på 2 timmar. Om detta uppnås, bör alltså med motsvarande torkförhållan
den, minst samma produktion erhållas (räknat i m^/h) för tunnare dimensioner. 

Torkutrustning 
Ju tunnare virke, desto större del av torkningsmotståndet ligger i att överföra värme till 
virkesytan, medan transporten av fukt från det inre av virket mot ytan är mindre begränsande. 
Detta är ett uppenbart förhållande vid fanertorkning och har lett till att man allmänt använder 
blåslådor som med relativt hög hastighet blåser torkluften mot virkesytan från vardera sidan 
av faneret. Även om sidobräder är en storleksordning tjockare än faner är det klart motiverat 
att använda fanertekniken för att uppnå en snabb torkning. 

Vid genomgång av tillgänglig utrustning för genomförande av provtorkningar, visade det sig 
att en, även i globalt perspektiv, rätt enastående laboratorietork finns vid Kymmenedalens 
Yrkeshögskola (KyAmk) i Kotka 15 mil öster om Helsingfors. Denna tork bedömdes vara 
lämplig för ändamålet och nedan beskrivna tester har alltså genomförts i denna tork. 

Den av Raute Oy levererade torken vid KyAmk är en fanertork av imponerande storlek för att 
vara en laboratorietork. Det är egentligen en tork i full skala som dock gjorts smalare och 
kortare än normalt. Torkdelen omfattar 4 moduler med modullängden 2 m och kyldelen ut
görs av en modul. Med in- och utmatning är totallängden därmed ca 14 m. Totalbredden är 
drygt 4 m och höjden 2,3 m. I torken finns två torketager, det ena av rulltyp, det andra av 
bandtyp. Valslängden är 2,3 m och dimensionerad bredd på fanerbanan är 1,4 m. Energitill
förseln bygger på el med 252 kW installerad effekt i el-motstånden. 

Det har bedömts att rulltorken är mera lämpad för brädtorkning än bandtorken. Den främsta 
orsaken är att om virket längsmatas kommer rulltorkens valsar att bidra t i l l att hålla virket rakt 
under torkningen. På grund av de höga temperaturerna är virket relativt "mjukt" och även låga 
valsvikter kommer därmed att minska virkets skevhet efter torkningen. Avståndet mellan 
valsarna är i KyAmk:s tork 333 mm och mellan varje par av valsar ligger en övre och en 
nedre blåslåda. En nackdel är att den övre valsen inte kan ligga an mot den nedre valsen, 
såsom vid fanertorkning, utan ett minimiavstånd måste hållas så att virket utan svårighet går 
in i "nypet". 

Före försöken modifierades KyAmk:s tork så att övre valsarna (32 stycken) lyftes genom att 
lägga in mellanstycken i vardera ändan. Minimiavståndet blev därigenom cirka 19 mm. 
Vidare byttes det sluttande inmatningsbordet mot ett vågrätt, från vilket virket direkt kunde 
skjutas in i torken och in i det första nypet mellan valsarna. För att om möjligt öka lufthastig
heten i blåslådornas dyshål, avskärmades bandtorkdelen med plywoodskivor. Därtill avskär
mades den första modulen delvis från övriga moduler i avsikt att möjligen kunna upprätthålla 
ett mildare klimat i denna modul. 

Bilderna 1-3 ger en översikt av den i proven använda torken. 



Bild 1. Torken sedd från långsidan på trycksidan. Den egentliga torkdelens fyra moduler med 
två dörrar per modul i den nedre delen kan urskiljas. Virkets transportriktning är från höger 

till vänster i bilden. 

Bild 2. Torkens modifierade inmatningsbord med 16 stycken virkesbitar uppradade och klara 
för inmatning. 



Bild 3. Torkens utmatningsbord och bakom detta kylmodulen och den egentliga torkdelen. Till 
vänster i bakgrunden ses sugsidans vägg med raden av fläktmotorer. 

Provmaterial 
För provtorkningama användes färsk 22 x 100 mm"̂  gran som levererats av ett lokalt sågverk. 
Virket förvarades utomhus i vintermiljö till någon dag före provets början, då det flyttades 
inomhus under presenning. Längden var 4,9 m och av varje bräda kapades tre stycken 1,6 m 
långa provbitar strax före respektive prov. Vid varje prov torkades totalt 32 provbitar. Några 
av bräderna var ännu vid kapningen frusna, men de torde ha tinat under den förberedande 
mätningen och hanteringen före inmatningen i torken. 

Medelråmåtten för provbitama var 23,4 x 104,7 x 1600 mm"' och dessa värden har använts för 
beräkning av densiteten för varje provbit. Virket var praktiskt taget helt utan vankant. 

Provens genomforande 
Före provets början fick torken gå tom tills önskad temperaturnivå på torkluften nåtts. Luft
temperaturen regleras på tre punkter i torkens längdriktning (på trycksidan); mitt i modul 1, 
mellan modul 2 och 3, samt mitt i modul 4.1 flertalet av proven valdes samma börvärde för 
alla tre styrpunkter. Under alla prov hölls frånluftspjällen stängda. Till följd av normalt 
läckage var dock luftfuktigheten genomgående låg och bestämdes i främsta rummet av fukt
avgången från virket. 

Efter märkning och vägning radades virket upp på inmatningsbordet. Virket transporterades i 
längdriktningen genom torken och 16 virkesstycken, tätt intill varandra, matades in på en 
gång. En sådan virkesrad bildade alltså en 1,6 x 1,68 m~ "skiva". Se bild 2. Vid alla prov 
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matades två sådana virkesrader in, antingen omedelbart efter varandra eller med viss 
fördröjning. 

Den lägsta transporthastigheten (valsarnas rotationshastighet) användes genomgående. Detta 
motsvarar ungefär 1 cm/s vilket dock är för mycket med tanke på önskad torkningstid. Sedan 
hela virkesraden kommit helt in i torken stoppades därför banan och därefter startades banan 
var femte minut för cirka 4 sekunder, vilket (med tröghet) motsvarade ungefär 7 cm frammat-
ning. På detta sätt säkerställdes att blåslådornas verkningsområde blev jämt fördelat över 
virkeslängden. Torkningen motsvarade alltså väsentligen en kontinuerlig process, även om det 
i verkligheten var fråga om en stegvis frammatning. Sedan önskad torkningstid uppnåtts 
matades virket ut (ulan banstopp) genom kylmodulen. Uppehållstiden i kylmodulen var där
med cirka 204 sekunder. I kylmodulen används inomhusluft för kylningen. Sedan det torkade 
virket matats ut påbörjades genast mätning och provtagning. 

Mätprogram 
Varje virkesstycke vägdes både före och efter torkningen. Ett torrviktsprov togs ut ungefär i 
mitten på varje torkat virkesstycke och slutfuktkvoten bestämdes med torkskåp på normalt 
sätt. Ur slutfuktkvoten och vikten efter torken beräknades torrvikten för hela det 1,6 m långa 
virkesstycket. På basen av denna och vikten före torken beräknades startfuktkvoten för varje 
bit. Enligt råmåtten och torrvikten beräknades vidare densiteten för varje bit. 

För den senare hälften av provserien bestämdes klyvgapet och fuktgradienten (fuktprofilen) 
för vartannat torkat virkesstycke. Gradienten bestämdes genom att i tjockleksriktningen dela 
virket i tre lameller för vilka fuktkvoten mättes individuellt. Vid två prov mättes fuktkvoten 
ungefär i mitten av biten (i tjockleksriktningen) med resistiv handmätare. Med undantag av 
det första provet mättes spricklängden på både splint- och kärnsidan av varje torkat virkes
stycke. Slutligen gjordes en visuell bedömning av virkets utseende efter torkningen. 

Under torkningens gång registrerades var femte minut alla torkens egna temperaturgivare på 
tryck- och sugsidan. Därtill gjordes kontrollmätning med SP Träteks temperaturgivare. 
Torken har en luftfuktighetsmätare installerad i mitten av torken på trycksidan. Denna visade 
dock uppenbart för låga värden - för det mesta 0,000 kg/kg. I början av provserien placerades 
Träteks våtgivare i inloppet till en blåslåda, men p.g.a. problem med vattenbehållaren vid 
dessa temperaturnivåer slopades denna mätning. I stället gjordes stickprovsmätning med 
våtgivare som stacks in genom befintliga mäthål på trycksidan. Slutligen avlästes torkens 
kWh-mätare. Huvuddelen av elenergin förbrukas av värmeelementen, men även fläktarnas 
energiförbmkning omvandlas till värme i torken (med undantag av elmotorernas förluster). 
Medeleleffekten under en given tidsperiod är därför ett mått på förångad vattenmängd 
(inklusive förluster till omgivningen). 
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Resultat 
I det följande ges en beskrivning av varje torkning skilt för sig med bakgrund och resultat. 

Provtorkning A 
Vid det första provet matades två virkesrader in efter varandra - totalt 32 virkesstycken. Mål
sättningen var 2 timmars torkningstid vid 110°C. Det kunde förutses att detta skulle ge en för 
hög slutfuktkvot, men målet var en referenspunkt utan alltför extrema torkningsförhållanden. 

Det visade sig vid detta prov - liksom i de följande - att den uppmätta temperaturnivån var 
högre än det inställda hörvärdet. Likaså framgick det att det fanns en onoggrannhet på några 
grader i de enskilda mätarnas värden. Det är därför inte möjligt att ge en noggrann tempera-
turutveckJing för torkluften då virket passerar de olika modulerna i torken. Temperaturen i 
den första modulen sjönk 5-6*̂ 0 då virket matades in men återgick inom 10-15 minuter. 
Denna tröghet i regleringen har dock en rätt liten inverkan. I övrigt var alla temperaturer 
synnedigen stabila under hela torkningen. I det följande har därför medelvärdet av alla 
tillgängliga temperaturer angivits som en "karakteristisk" temperatur, oberoende av hur virket 
legat i förhållande till enskilda givarplaceringar vid respektive tidpunkt. 

Resultatet för prov A framgår i sammandrag av följande tabell. De dubbla värdena angivna 
för virkesegenskapema avser medelvärde och standardavvikelse (gäller även övriga tabeller). 

Prov A 
Torkningstid, inkl. kylning , minuter 125 
Lufttemperatur, trycksida, "C 114,4 
Lufttemperatur, sugsida, °C 109,9 
Torkluftens medelvatteninnehåll, kg/kg ca. 0,042 
Medeleffektuttag, kW ca. 43 
Virkets startfuktkvot, % 103,2 ±32,4 
Virkets slutfuktkvot, % 27,0 + 8,6 
Virkets densitet, kg/m"̂  (torr vikt/rå volym) 

E — 
399 ± 3 1 

Genom ett fö rb i seende var troligen f läktarna inte igång i kylmodulen. 

Detta första prov visade att processen rent mekaniskt fungerade utan problem - virket lämna
de torken på en jämn front. Slutfuktkvoten blev som väntat hög, men virkeskvaliteten var 
påfallande god - ljus yta, ej påfallande kvist- eller kådproblem. Likaså var det få torksprickor 
trots att torkluften var mycket torr. 



12 

Provtorkning B 
Denna provtorkning var en upprepning av prov A men med hörvärdet 130°C i stället för 
110*̂ 0. Resultaten i sammandrag framgår av följande tabell. 

Prov B 
Torkningstid, inkl. kylning, minuter 131 
Lufttemperatur, trycksida, °C 134,7 
Lufttemperatur, sugsida, °C 129,1 
Torkluftens medelvatteninnehåll, kg/kg ca. 0,059 
Medeleffektuttag, kW 67 
Virkets startfuktkvot, % 102,4 ± 32,4 
Virkets slutfuktkvot, % 12,6 ±2 ,9 
Virkets densitet, kg/m^ 381 ± 2 8 
Medelspricklängd, splintsidan, % 7,5 
Medelspricklängd, kärnsidan, % 2,0 
Klyvgap, mm 12,6 

Detta andra prov gav en medelslutfuktkvot helt motsvarande generella önskemål. Man fäster 
sig vid den rätt höga fuktkvotsspridningen och det mycket höga klyvgapet. Däremot är sprick
bildningen måttlig med tanke på att torkluftens fuktkvot var mycket låg. 

Provtorkning C 
Denna torkning var en upprepning av proven A och B men med temperaturens börvärde 
ytterligare höjd till 150*̂ 0. Resultatet i sammandrag framgår av följande tabell. 

Prov C 
Torkningstid, inkl. kylning, minuter 131 
Lufttemperatur, trycksida, "̂C 153,0 
Lufttemperatur, sugsida, °C 147,5 
Torkluftens medelvatteninnehåll, kg/kg ca. 0,050 
Medeleffektuttag, kW 81 
Virkets startfuktkvot, % 117,6 ±40,5 
Virkets slutfuktkvot, % 7,3 ± 2,8 
Virkets densitet, kg/nr' 401 ± 3 4 
Medelspricklängd, splintsidan, % 11,3 
Medelspricklängd, kärnsidan, % 1,1 
Klyvgap, mm 9,4 

Prov C gav som väntat en lägre slutfuktkvot än proven A och B. Sprickbildningen har, jäm
förd med prov B, ökat på splintsidan och är relativt hög, men på kärnsidan har värdet rent av 
sjunkit. Klyvgapet har minskat, vilket troligen sammanhänger med den lägre slutfuktkvoten. 
Speciellt vid denna torkning uppvisade vissa virkesstycken en fläckig, grå ("smutsig") färg
förändring i ytan. Detta diskuteras närmare längre fram. 
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Provtorkning D 
Detta prov innehöll två förändringar i genomförandet jämfört med de tre första proven. För 
det första var el-motstånden i den första modulen avstängda, varigenom temperaturnivån i 
denna modul blev betydligt lägre. Temperaturen i den första modulen bestämdes därigenom 
av luftinblandningen och läckaget från de övriga modulerna. För det andra inmatades inte den 
andra virkesraden (16 virkesstycken) omedelbart efter den första, utan först cirka en kvart 
senare. På detta sätt kom de 16 första virkesstyckena att få en längre och något mildare initial 
uppvärmning, medan de följande 16 styckena snabbare kom in i den heta atmosfären. På 
grund av detta presenteras resultatet skilt för den första (Dl ) och den andra (D2) virkesraden. 
Resultaten framgår av följande tabell. 

ProvD D l D2 
Torkningstid, inkl. kylning, minuter 129 114 
- varav uppehållstid i modul 1, minuter 19 4 
Lufttemperatur , trycksida, modul 1, °C 85,4 na 

modul 2-4, ''C 130,5 130,5 
Lufttemperatur , sugsida, modul 1, °C 82,3 80 

modul 2-4, °C 126,1 126,1 
Torkluftens medelvatteninnehåll, kg/kg ca. 0,040 ca. 0,055 
Medeleffektuttag", kW - 57 
Virkets startfuktkvot, % 101,1+48,8 110,7 ±29,1 
Virkets slutfuktkvot, % 17,0±2,1 19,4 ±3 ,0 
Virkets densitet, kg/m 382 ± 25 408 ± 28 
Medelspricklängd, splintsidan, % 18,8 11,2 
Medelspricklängd, kämsidan, % 2,2 7,8 
Klyvgap, mm 11,6 7,1 

Under den t id virket är i respektive modul 
Under den tid då alla virkesstycken är inne i torken 

Denna torkning motsvarar provtorkning B vad den maximala temperaturnivån beträffar, men 
liden i denna höga temperatur är nu kortare. Detta avspeglas i den högre slutfuktkvoten. 
Tanken med att hålla en lägre temperatur i den första modulen var alt ge en något mildare 
start på lorkprocessen, vilket eventuellt skulle ge lägre sprickbildning. Resultatet blev dock att 
sprickbildningen (jämfört med prov B) steg både på splint- och kärnsidan. En jämförelse av 
D l med D2 visar att förändringen i sprickbildningen gått i kors splintsida/kärnsida. Det är 
uppenbart att materialet är för litet för att påvisa en effekt på sprickbildningen. Någon drama
tisk effekt kan det tydligen dock inte vara fråga om. 
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Provtorkning E 
Denna torkning motsvarar den föregående i det att första modulens el-motstånd var frånkopp-
lade och att en fördröjning av den andra virkesradens inmatning användes. Därutöver gjordes 
ett försök att höja luftfuktigheten i torkluften genom att mata in vatten genom sprinklersyste-
met. Denna vatteninmatning var dock helt okontrollerad och verkade huvudsakligen endast 
under den första virkessatsens uppvärmning i modul 1, varefter vatteninmatning avbröts. 
Provtorkningens resultat uppdelat på de två virkessatserna framgår av följande tabell. 

Prov E E l E2 
Torkningstid, inkl. kylning, minuter 122 105 
- varav uppehållstid i modul 1, minuter 19 4 
Lufttemperatur', trycksida, modul 1, °C 81,6 80,1 

modul 2-4, °C 134,0 133,8 
Lufttemperatur*, sugsida, modul 1, °C 79,8 75 

" modul 2-4, "C 129,7 129,4 
Torkluftens medelvatteninnehåll, kg/kg ca. 0,099 ca. 0,088 
Medeleffektuttag", kW - 59 
Virkets startfuktkvot, % 117,0±39,6 117,9±41,6 
Virkets slutfuktkvot, % 18,0±4,2 19,3±4,9 
Virkets densitet, kg/m^ 384±30 388±30 
Medelspricklängd, splintsidan, % 3,5 0,8 
Medelspricklängd, kärnsidan, % 0 2,7 
Klyvgap, mm, 

f T T — : — 
8,6 5,9 

Under den tid då alla virkesstycken är inne i torken 

För denna torkning var temperaturen några grader högre än för prov D och torktiden var några 
minuter kortare. Detta har givit ungefär samma slutfuktkvot i båda fallen. I detta prov E var 
luftfuktigheten klart högre än i D men fortfarande måste luften betraktas som mycket torr. Det 
är intressant att notera alt sprickbildningen nu i prov E ligger pä en lägre (och helt acceptabel) 
nivå jämfört med både prov B och D. Detta kunde vara en logisk följd av den högre luft
fuktigheten och det mildare klimatet i modul 1, men det måste konstateras att materialet är för 
litet för ett statistiskt hållbart bevis. 
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Provtorkning F 
Denna torkning motsvarar proven A-C i det att temperaturnivån var densamma i alla moduler, 
d.v.s. något mildare klimat upprätthölls inte i första modulen. Däremot matades den andra 
virkesraden in med viss fördröjning så att torkningstiden för denna blev något kortare. Tem
peraturnivån valdes på basen av de tidigare proven så att slutfuktkvoten skulle ligga inom 
önskat område. Provtorkningens resultat uppdelat på de två virkessatserna framgår av följande 
tabell. 

Prov F F l F2 
Torkningstid inkl. kylning, minuter 129 113 
Lufttemperatur, trycksida, ''C 138,5 138,6 
Lufttemperatur, sugsida, °C 133,1 133,3 
Torkluftens medelvatteninnehåll, kg/kg ca. 0,070 ca. 0,070 
Medeleffektuttag*, kW - 69 
Virkets startfuktkvot, % 107,8±38,3 126,7±34,4 
Virkets slutfuktkvot, % 14,0±2,7 16,7±3,8 
Virkets densitet, kg/kg 374±17 376±I5 
Medelspricklängd, splintsidan, % 3,9 2,9 
Medelspricklängd, kärnsidan, % 0,5 0,3 
Klyvgap, mm 12,5 8,4 
Under den tid då alla virkesstycken är inne i torken 

Denna provtorkning motsvarar i huvudsak prov B, men slutfuktkvoten blev något högre trots 
en högre torktemperatur. 

Resultatöversikt 
Följande tabell utgör en sammanställning av de viktigaste resultaten från de enskilda 
provtorkningarna. 

Prov Torkningstid, 
min 

Temperatur, C Slutfuktkvot, % Sprickor, % 
Splint / Kärna 

Klyvgap, mm 

A 125 114,4 27,0 
B 131 134,7 12,6 7,5/2,0 12,6 
C 131 153,0 7,3 11,3/1,1 9,4 
D l 129 85,4/130,5 17,0 18,8/2,2 11,6 
D2 114 130,5 19,4 11,2/7,8 7,1 
E l 122 81,6/134,0 18,0 3.5/0 8,6 
E2 105 133,8 19,3 0,8/2,7 5,9 
Fl 129 138,5 14,0 3,9/0,5 12,5 
F2 113 138,6 16,7 2,9 / 0,3 8,4 
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Fuktgradient 
Vid några av provtorkningarna uttogs provbitar ur vartannat virkesstycke för bestämning av 
fuktgradienten i virket omedelbart efter torkningen. Provbitarna delades i tre lameller i 
tjockleksriktningen och fuktkvoten bestämdes skilt för varje lamell. Resultatet framgår av 
följande tabell. 

Prov Ytterlameller, Mittlamell, 
% % 

D l 14,0 21,1 
D2 17,7 22,3 
E l 16,4 21,2 
E2 17,8 25,7 
F l 11,4 18,5 
F2 14,4 19,6 

Såsom väntat är fuktgradienten kraftig på grund av den snabba torkningen utan konditio
nering. 

Inre sprickor 
T.ex. på de provbitar som uttogs för fuktkvotsbestämning kunde man efter torkningen i tork
skåp på tvärsnittsytorna se rätt ymnigt med inre sprickor. Den kraftiga ylhårdheten, som efter 
torkningen balanseras av den likaså kraftiga fuktkvotsgradienten, medför hög dragspänning i 
det inre av virket då fuktgradienten försvinner eller utjämnas. De längre provbitar som sparats 
för demonstrationsändamål har visat samma fenomen. Ännu veckor efter proven kunde man 
höra "knäppar" från dessa bitar. Uppenbarligen är det fråga om inre sprickor som bildas då 
fukten i virket sakta jämnas ut. 

Färgförändring 
Såsom ovan nämnts kunde en gi åfärgning av virkesytan iakttas i vissa fall. Ytan gav ett 
"smutsigt" intryck. I en del fall kunde en nedsmutsning faktiskt ses, troligen p.g.a. att virket 
glidit längs valsytan och tagit upp delvis förkolnad kåda o.dyl. Denna smuts förekom på den 
skrovliga virkesytans "toppar". Den egentliga gråfärgningen förekom dock även i "dalarna". I 
provet C där temperaturnivån var 153"C kunde Häckvis gråfärgning ses på ungefär varannan 
virkesyta. I proven D-F där temperaturen låg i intervallet 130-139°C uppträdde gråfärgning på 
ungefär var sjätte virkesyta. I de två första proven var det ingen färgförändring som påkallade 
uppmärksamhet även om det i provet B (135°C) sannolikt bör ha förekommit. 

Det förefaller rätt klart vara så att då torkningstemperaturen stiger över 130-135^C så börjar 
viss gråfärgning att uppträda. Troligen är förändringen även tidsberoende så att fenomenet 
kan förekomma vid lägre temperaturer om torkningen görs långsamt. Färgförändringen var 
koncentrerad till ett mycket tunt ytskikt varigenom färgen (och eventuell smuts) försvinner 
vid hyvling. 

Det kan i detta sammanhang konstateras att virkets krympning i fiberriktningen är försumbar 
varigenom det längsmatade virket normalt inte bör glida mot valsytan och därigenom ta upp 
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"förkolnade" kådrester och liknande. Omvänt betyder detta att valsarnas periferihastighet bör 
vara densamma i hela torken. 

Fuktprofil i torkens tvärriktning 
Det kan vara av visst intresse att kontrollera hur jämn slutfuktkvoten blev i torkens tvärrikt
ning. Varje virkesrad innehöll vid proven 16 bitar, numrerade så att 1 låg i kanten på tryck
sidan och 16 i kanten på sugsidan. Totalt torkades 12 virkesgrupper och medeltalet av dessa 
för respektive position framgår av följande figur. 
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Position 

Figur I. Slutfuktkvoten i torkens tvärriktning. 

Eventuellt kan man i figuren se en viss övertorkning i ytterkanterna men i övrigt är variatio
nen tydligen en följd av den naturliga spridningen i virkesegenskaperna. 

Skeviiet 
I några enstaka fall noterades viss skevhet hos det torkade virket. Dessa fall verkade samman
falla med betydande snedfibrighet hos virkesstycket. Skevhet verkade inte utgöra något pro
blem, vilket kan sammanhänga med att de övre valsarna med sin tyngd strävar att hålla virket 
plant under torkningen. Det bör dock observeras att virkeslängden i proven var 1,6 m vari
genom deformationer inte syns så tydligt. Bild 4 visar resultatet för provtorkning C, d.v.s. den 
torkning där slutfuktkvoten var lägst (7,3%) och alltså skevheten bör ha varit störst. 
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Bild 4. Alla färdigtorkade bitar från provtorkning C. 

Bedömning av resultaten 
Rent allmänt kan konstateras att proven visat att 22 mm tjockt sidoutbyte av gran kan torkas 
på cirka två timmar till normala slutfuktkvoter. Detta positiva resultat skall bedömas mot 
följande, åtminstone delvis, negativa resultat: 

Stor fuktkvotsspridning 

- Kraftig fuktgradient och ythårdhet (klyvprov) 

- Viss färgförändring, även om virket generellt var mycket ljust 

Dessa punkter skall i det följande diskuteras litet mera i detalj. 

Torkningstid 
De mätresultat som genererats kan användas för att bedöma erforderlig torkningstid vid en 
given temperatur och slutfuktkvot. Det visar sig att en enkel logaritmisk torkmodell beskriver 
materialet rätt väl och detta har tagits som bas för den beräkning som visas i följande figur. 
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135 C 

155 C 
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Figur 2. Samband mellan torkningstid, temperatur och slutfuktkvot. 

Figuren visar det ungefärliga sambandet mellan temperatur, slutfuktkvot och torkningstid 
(inklusive 3-4 minuters kylning) vid torkning av 22 mm gran sidoutbyte i den tork som här 
använts. Figuren saknar alltså allmängiltighet men ger ändå en viss bild av möjligheterna. Vid 
tunnare dimensioner kan man räkna med att uppnå minst samma kapacitet, uttryckt i kubik
meter per tidsenhet. Enligt uppgift från Raute Oy är lufthaslighclen i blåslådornas dyshål av 
storleksordningen 20 in/s. I en fullstor tork kan man vänta sig ungefär samma resultat såvitt 
denna hastighet är densamma. Den verkliga lufthastigheten vid provtorkningarna kan grovt 
uppskattas även på följande sätt. På basen av uttagen eleffekt till värmeelementen (och 
fläktarna) och luftens temperaturstegring sugsida/trycksida kan totala cirkulationsluftmängden 
uppskattas. Denna uppskattning är inte särskilt noggrann genom att temperaturstegringen är 
rätt så liten. Då totala dysöppningsytan är känd och luftens densitet vid rådande förhållanden 
kan beräknas, så kan man räkna fram ett värde för lufthastigheten i dyshålcn. Beräknat på 
detta sätt blev resultatet i medeltal för alla prov 23 m/s. 

Kvalitetsaspekter 
Det var väntat att fuktkvotsspridningen skulle bli hög - det lai anses vara en generell effekt 
att spridningen ökar då torkningstemperaturen höjs. I slutfuktkvotsområdet 10-16% får man 
vid temperaturnivån 135°C räkna med en spridning om ca 3 %-enheter. Det torde inte finnas 
något sätt att väsentligt minska spridningen genom modifiering av själva torkprocessen, utan 
det krävs en skild avslutande utjämnings- och konditioneringsfas. 

Det var likaså väntat att fuktgradienten och klyvgapet skulle bli kraftiga. Den forcerade tork
ningen ger en kraftig fuktgradient och därmed hög dragspänning i virkesytan under tork
ningen. Tack vare den höga temperaturen sker en kraftig uttöjning av ytan (mekano-sorptiv 
krypning). Denna töjning har den positiva effekten att sprickbildningen hållits på en i stort 
sätt acceptabel nivå. Töjningen kvarstår dock i virket efter torkningen och detta ställer t i l l 
problem när fuktprofilen med tiden sakta utjämnas. I detta radikala fall leder detta, som 
nämnts, till att inre sprickor börjar uppträda i en mängd som inte är helt acceptabel. Därtill 
kommer de vanliga problemen med ythårdhet, d.v.s. bearbetning av virket ger upphov ti l l 
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deformationer. Det framstår därför som högst önskvärt att virket konditioneras efter själva 
torkningen. 

En effektiv konditionering (och utjämning) kräver att virket torkas förbi målet varefter ytan 
återuppfuktas mot målet. Ett ytterligare förbättrat resultat fås om ytan fuktas upp över målet 
och ytans fuktöverskott till slut torkas bort. I föreliggande fall uppstår två svårigheter. För det 
första har virket i slutet av torkningen en temperatur över 100°C vilket försvårar konditione
ringens genomförande. För det andra är uppehållstiden för virket i torken en kritisk faktor 
med tanke på att torken inte får bli orimligt stor. Varje förlängning av processen borde därför 
undvikas. Om målet är en hög virkeskvalitet är en effektiv konditionering oundviklig i detta 
fall. Dock har en hög kvalitet inte varit ett primärt krav vid undersökningen av möjligheterna 
till kontinuerlig torkning. Det kan därför vara helt tänkbart att bara en förenklad konditione
ring genomförs. En sådan kunde kanske omfatta en torkning förbi målet och en uppfuktning 
av ytan genom direkt spray av vatten (dimma) mot virkesytan på vardera sidan. Denna upp
fuktning kunde göras i samband med eller som en del av kylningen. 

Allmänt sett var virket överraskande ljust efter torkningen. Såsom nämnts verkar viss gråfärg-
ning av ytskiktet att börja uppträda vid högre temperaturnivåer. Det finns därför skäl att be
gränsa torktemperaturen till maximalt 130-135°C om man vill undvika en påfallande sådan 
förändring. Det är sannolikt att denna gråfärgning också är beroende av tiden som virket är 
utsatt för högre temperatur. Vid proven i detta projekt har torkningstiden varit genomgående 
cirka två timmar. Det är tänkbart att vid torkning av tunnare dimensioner än 22 mm (vilket 
kräver en kortare torkningstid) så är färgproblemet mindre. 

Kvistrcaktionerna under torkningen kan sammanfattas på följande sätt. Friska kvistar hade i 
nästan alla fall sprickor i kvisten. Torra kvistar var genomgående hela men har oftast stigit 
upp cn aning. Några iögonfallande kådproblem iakttogs inte. 

Finländsk forskning inom området kontinuerlig torkning 
Det har, efter det att de ovan beskrivna försöken genomförts, framgått att VTT (Statens 
tekniska forskningscentral) i Finland under en längre tid har utfört forskning inom samma 
område. Detta började redan under perioden 1988-1992 då ett projekt finansierat av Tekes, 
VTT och industriföretag genomfördes. Projektnamnet översatt till svenska var "Kontinuerlig 
torkning av råa ämnen Ikomponenter]". Detta har sedan fortsatt i olika sammanhang. Til l 
följd av att industrifinansiering ingått och att delar varit tänkta att ingå i akademiska avhand
lingar, sä har resultaten av forskningen tillsvidare ej avrappiorterats offentligt. I ett av VTT 
anordnat öppet torkseminarium den 18.5.2004, där olika aktuella torkningsfrågor presente
rades, ingick en presentation "Kontinuerlig torkning" som belyste denna forskning. I det 
skriftliga material som delades ut till seminariedeltagarna ingår ett 11 sidors sammandrag av 
presentationen. Såväl den muntliga presentationen som sammandraget är ^orda på finska. Då 
detta är av ett speciellt intresse såsom ett komplement till försöken vid KyAmk, så ges i det 
följande ett kort sammandrag av denna information, delvis kompletterad med muntlig infor
mation från personer involverade i denna forskning. Därtill görs en jämförelse av resultat från 
den finländska och den svenska forskningsinsatsen. 
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Apparatur och genomförande 
Den experimentella delen genomfördes i två olika laboratorietorkar. I båda fallen är det några 
få virkesbitar, 1-5 stycken, som fästa i en ram förflyttas av och an mellan några blåslådor. I 
den första apparaten sker rörelsen vertikalt mellan 3 par blåslådor med gemensam lufthante
ring. I den andra är rörelsen horisontell mellan två par blåslådor och olika klimat kan upp
rätthållas i dessa par. Enligt en ide' skulle man erhålla fördelar med en cyklisk torkning och en 
stor del av försöken i denna apparat gjordes därför med uppvärmning i det ena paret och 
(relativ) "kylning" i det andra paret. Denna idé visade sig emellertid inte ge uppenbara för
delar och denna inriktning har därför numera frångåtts. Försöken med cyklisk (oscillerande) 
torkning är därför i detta läge av rätt ringa intresse. 

Vid försöken torkades såväl gran- som furubräder med nominell tjocklek 12-25 mm. Längden 
har uppenbarligen varit ca 1 m. Temperaturnivån var 120-170"C. Totalt har 26 tester genom
förts. En översikt av torkningsförhållandena och resultaten framgår av två tabeller i slutet av 
detta avsnitt. 

Torkningstid och slutfuktkvot 
Enligt det finländska sammandraget kan man torka 22 mm granbräder och 25 mm furubräder 
utan torkningsfel på fyra timmar eller ungefär 1/10 av torkningstiden vid konventionell längd-
cirkulationstorkning. Temperaturen är för gran 130-140°C och för furu 110-120°C. Vid högre 
temperaturer går torkningen snabbare men kvaliteten sjunker. Både 12 mm furubräder och 16 
mm granbräder kan torkas till 16% på under en timme vid 160°C. 

I de finländska proven var slutfuktkvoten låg - oftast lägre än 10% vilket angivits såsom mål. 
Trots att virket kunde vägas under torkningens gång så kunde slutpunkten inte bedömas rik
tigt då stailfuktkvoten saknades. I allmänhet var alltså torkningstiden onödigt lång. 

Sprickor 
Enligt sammandraget uppträdde torksprickor inte för 22 mm granbräder vid temperaturer 
under 150°C. På motsvarande sätt kan 120^C anses vai"a maximum för 25 mm furubräder. 
Mikrosprickor uppstod om bräderna kyldes för snabbi efter torkningen. Härvid uppstod 
mycket sprickor om torktemperaturen var över 160"C. 

Ythårdhet 
Kraftig ythårdhet uppstod vid alla prov. Klyvprovets gap var över 5 mm, mätt ett dygn efter 
torkningen. Efter 2 veckor hade gapet ökat 30%. 

Kvistar 
Alla friska kvistar satt fast i virket. I friska kvistar förekom sprickor, speciellt för granbräder. 
Torra kvistar satt fast i virket även om en springa runt den kunde ses. En del torra kvistar hade 
något stigit upp. Nästan alla torra kvistar var hela. 
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Träets färg 
Granbräderna förblev rätt så ljusa under hela torkningen. Furubräderna var mera känsliga för 
mörkfärgning. Både för gran och furu uppträdde små gråa färgstråk i splintveden. Färgen var 
ytlig och försvinner vid hyvling. 

Spiktest 
Sprickbildning vid spikning har testats enligt en finländsk standard. Jämfört med virke torkat 
på konventionellt sätt var sprickbildningen mera omfattande. Detta kan uttryckas så att det 
kontinuerligt torkade virket var mera sprött. 

Simulering 
VTT:s simuleringsmodell för högtemperaturtorkning har använts för att simulera två av de 
genomförda proven. I det ena fallet med konstanta förhållanden uppnåddes rimlig överens
stämmelse. För cyklisk torkning var överensstämmelsen dock dålig och orsaken är ej känd. 
Simuleringsaltemativet har tydligen därför inte utnyttjats för en allmän analys av hur den 
kontinuerliga torkningen lämpligen skulle kunna utvecklas. 

Ekonomisk analys 
På basen av resultaten från försöksverksamheten (torkningstid m.m.) har VTT gjort en grov 
kostnadskalkyl för alternativet kontinuerlig torkning. 

För själva torkprocessen har använts en för konventionell torkning avsedd beräkningsmeto
dik, som omfattar kvalitetsförluster, personal- och underhållskostnader, energikostnder samt 
kapitalkostnader. För 22 mm bräder har då erhållits att den kontinuerliga torkningen är lik
värdig med högtemperaturtorkning, 7% dyrare än längdcirkulationstorkning och 6% billigare 
än kammartorkning. Avläst ur angivet stapeldiagram är kostnaden för kontinuerUg torkning ca 
18,7 €/m^ enligt denna beräkning, d.v.s. drygt 170 kr/rn^. Man fäster sig vid att kapitalkostna
dernas andel i alla dessa alternativ är förvånansvärt låga. 

Vidare har kostnadsinverkan för hela sågverket uppskattats, vilket här främst betyder att strö-
läggningen bortfallit för det flöde som torkas kontinuerligt. För ett gransågverk med produk
tionen 100000 mVa och antingen 31000 mVa 22 mm bräder eller 33700 mVa 12+16-1-22 mm 
bräder skulle en kostnadsfördel om 230000 €/a erhållas (drygt 2 milj.kr/a). Några kommen
tarer till detta resultat bör dock framhållas: 

Ofta går sågningen i två skift medan torkningen bör vara oavbruten. Något buffertlager 
motsvarande 1/3 av dygnsproduktionen av bräder torde dock inte ingå i VTT:s 
kostnadsberäkning. 

För den kontinuerliga torken har troligen endast en mycket enkel byggnad inkluderats. 

- Tilläggskostnader för pannanläggning till följd av högre temperaturnivå (ånga, hetolja) 
torde inte vara beaktade, utan sågen antas ingå i ett integrat med t.ex. en cellulosafabrik. 

I detta sammanhang kan konstateras att man i VTT:s utredning i första hand tänkt sig en tork 
av bandtyp, uppenbarligen till följd av att man av någon anledning låst sig vid tvärmatad 
transport genom torken (se avsnittet "Torkutrustning" ovan). För den anförda produktionen 
räknar man med att virkesmattans längd i torken skulle vara 162 m. Då har man antagit en 
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torkningstid om 3 timmar (vartill kommer 1 timmes konditionering). Vid 3 eller 5 etager i 
torken skulle längden på själva torkdelen bli 55 resp. 35 m. Konditioneringsdelen - hur den 
nu genomförs - skulle även den bli rätt lång. 

Jämförelse av svenska och finländska forskningsresultat 
I den finländska utredningen studerades även furubräder. Till följd av kvalitetsproblem anser 
man att temperaturen då bör hållas lägre, kanske maximalt 120°C, vilket ger längre torknings
tid och längre tork. Man kan därför med visst fog fråga sig om kontinuerlig torkning av furu
bräder överhuvud är ett lönsamt alternativ. 

Vid VTT:s mätningar har torkningstiden i allmänhet varit längre än vid försöken vid KyAmk. 
A andra sidan har också slutfuktkvoten varit lägre. Om man använder den enkla logaritmiska 
torkningsmodellen (se figur 2) och på basen av den normaliserar resultaten, finner man att det 
inte verkar vara någon avgörande skillnad i torkningshastighet mellan furu och gran. Vidare 
verkar torkningshastigheten räknad såsom kg H20/m^s vara nästan oberoende av virkestjock
leken (vid här aktuella tjocklekar), d.v.s. torkningsmotståndet ligger nästan helt i att överföra 
värme till virket. Detta betyder att vid aktuella tjocklekar är torkens kapacitet, räknad som 
kubikmeter virke per tidsenhet, i stort sätt konstant vid i övrigt lika förhållanden. Ti l l slut 
finner man att VTT:s tork nr 1 har något lägre effektivitet och tork nr 2 något högre effektivi
tetjämfört med KyAmk:s tork i Kotka. Detta bör sammanhänga med lufthastigheten i dys-
öppningama, blåslådornas avstånd från ytan och det geometriska utförandet. Lufthastigheten i 
dysöppningarna torde ha varit ca 20 m/s i VTT:s tork nr 2. Denna jämförelse av de olika 
försöksserierna är inte helt pålitlig då materialet är för litet och försöksbetingelserna inte 
varierats på ett täckande sätt. Dock är slutsatserna logiska och i linje med tidigare kunskap. 
Därför kan figur 2 ses som ett "medelvärde" för sambandet mellan torkningstid och slutfukt
kvot för 22 mm gransidobräder. Denna figur bör alltså gälla approximativt även för furu samt 
andra tjocklekar om avläst torkningstid multipliceras med faktorn aktuell tjocklek dividerad 
med 22. 

I det här sammanhanget är det skäl att påpeka att torkförsöken (både VTT och KyAmk) 
nästan genomgående utförts med mycket torr torkluft. Vid högre luftfuktighet och speciellt 
om "luften" närmar sig ren ånga, så sjunker torkningshastigheten. Ur energibesparings
synpunkt är det önskvärt med lågt intag av luft t i l l torken, vilket alltså leder till reducerad 
kapacitet. För en industriell tork bör denna koppling självfallet beaktas och optimeras. 
Luftintaget bör helst arrangeras så att intaget sker i virkets utmatningsända (ev. via virkets 
kylningsenhet) och evakueras i närheten av virkets inmatningsända, d.v.s. luften går i 
motström i förhållande till virket. 

Ifråga om sprickor stämmer VTT:s slutsats att torksprickor inte förekommer under 150*̂ C 
(gran) i varje fall i huvudsak med vår iakttagelse att vanliga torksprickor förekommer i 
förvånansvärt liten omfattning. 

Klyvgapet var i medeltal 9,8 mm vid proven vid KyAmk medan VTT erhöll 7,8 mm för 22 
mm gran och 11 mm för 16 mm gran. Med tanke på de olika slutfuktkvotema är överens
stämmelsen god. Det väsentliga är att man får en kraftig ythårdhet i dessa processer om någon 
konditionering inte genomförs. 

De iakttagelser VTT skrivit ned om kvistutseende stämmer exakt med våra resultat. 
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Vad gäller färgförändring för gran stämmer iakttagelserna också väl överens. Det allmänna 
intrycket är att färgen är påfallande ljus. Vid högre temperaturer börjar ytliga gråa områden att 
uppträda. 

En direkt jämförelse av VTT:s kostnadskalkyl med vår (se nedan) bör undvikas då kostnads
kalkyler kan göras med mycket varierande förutsättningar och mål. Tar man hänsyn till de 
bortlämnade posterna i VTT:s kalkyl (se ovan) så blir slutresultatet antagligen att kontinuerlig 
torkning inte har någon lysande lönsamhet, men att processen kan komma ifråga i vissa fall. 
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Lönsamhetskalkyl 
I etapp 1 av detta projekt genomfördes en lönsamhetskalkyl där en konventionell brädhante-
ring jämfördes med en kontinuerlig brädhantering. Denna analys gjordes relativt noggrant, 
dock med undantag av den kontinuerliga torken för vilken bara en uppskattning av investe
ringskostnaden var tillgänglig. Då det nu varit möjligt att pröva den kontinuerliga torkningen i 
nära nog full skala och tidigare uppskattade torkningstider visat sig riktiga, kan denna lönsam
hetsanalys granskas på nytt. 

Det fall som studerats är ett gransågverk som producerar 70000 mVa sidobräder varav 19 mm 
utgör 42000 mVa (60%) och 22 mm 28000 m7a (40%). På basen av de försöksresultat som 
beskrivits ovan har torkningstiderna vid en temperaturnivå om 135-140°C uppskattats t i l l 1,9 
timmar =114 minuter och 2,2 timmar = 132 minuter för 19 mm respektive 22 mm virke. 
Enligt detta har Raute Oy i Finland - som är en globalt välkänd leverantör av fanertorkar -
dimensionerat en tork med följande tekniska data. 

Torktyp VTS4 28+3 (RuUtork) 
Antal etage 4 
Antal torkmoduler 28 
Antal kylmoduler 3 
Bredd (virkesbana) 6,2 m 
Längd (tork+kyl) 62 m 

Vid denna dimensionering verkar fyllnadsgrad och utnyttjningstid ha beaktats på ett adekvat 
sätt. 

Priset för denna utrustning fritt leverantör i Nastola, Finland är 2,3 MEUR. I detta pris saknas 
åtminstone följande poster: 

Ändringar i standardutrustningen för anpassning till bräder i stället för faner. Enligt er
farenheterna från KyAmk är detta ändringsbehov måttligt. 

- Inmatnings- och utmatningsutrustning för virket. Vid den tidigare lönsamhetskalkylen har 
denna utrustning till stor del inkluderats i virkets totala transportlinje. 

Utrustning för konditionering av virket i samband med torkens kyldel. 

Montage 

Raute Oy har gett optionspris för några andra poster, totalt 0,15 MEUR. 

I den tidigare lönsamhetskalkylen har den kontinuerliga torkens investeringskostnad upp
skattats till 25 MSEK. Raute Oy:s grundpris (2,3 MEUR) motsvarar cirka 21 MSEK. Med 
beaktande av de poster som saknas, förefaller den tidigare uppskattningen vara helt korrekt 
och därmed hela lönsamhetskalkylen. Denna kalkyl återges i sammandrag i det följande. 



28 

Investeringskostnader (MSEK) 

Konventionell brädhantering Kontinuerlig brädhantering 
Maskiner Maskiner 

Råsorteringsverk 25 Maskiner + utrustning (etapp 1) 87 
Ströläggare 9 Tork 25 
Torkar 20 Byggnader 
Justerverk 40 Fram till tork 27 

Byggnader Byggnad för tork 11 
Råsorteringsverk 22 Från tork till paket 40 
Torkar (skyddstak) 3 

Från tork till paket 

Justerverk 24 
Torkmagasin 2 

Markberedning 6 

Totalt 151 Totalt 190 

Driftkostnader (SEK/m^) 

Kostnadsslag Kostnadsdifferens 
Konventionell 

Kostnadsdifferens 
Kontinuerlig 

Utbyte (färre längdmoduler) - 23,50 
Truckhantering inklusive hanteringsskador 15,50 -
Hanteringsskador 30,00 -
Strö och ströhantering 2,50 _ 

Ledtider (kapitalbindning) 1,00 _ 

Justerverksdrift 20,00 -

Totalt 69,00 23,50 

Ur skillnaden i investeringskostnad mellan konventionell och kontinuerlig trädhantering 
(39 MSEK) samt skillnaden i driftkostnad (45,5 SEK/m^) framgår att det kontinuerliga alter
nativet motsvarar en oacceptabel återbetalningstid. Några punkter i denna kalkyl kräver dock 
en närmare kommentar. 

Av kalkylen framgår att den kontinuerliga torken inte är en dominerande del av investeringen 
och att det därmed inte är torken som fäller idén om en kontinuerlig obruten produktionslinje 
för sidobräder. Däremot bygger kalkylen på att såglinjen fram till torken körs i 2-skift medan 
torkningen går i 3-skift. Detta betyder att det i princip behövs mellanlager för en tredjedel av 
dygnsproduktionen. Detta mellanlager, inklusive byggnad, kräver en betydande investering. 
Produktion i 3-skift genom hela linjen - vilket självfallet skulle vara det naturliga - kunde 
möjligen minska investeringen för det kontinuerliga fallet med 20 MSEK jämfört med det 
konventionella fallet. Detta skulle halvera återbetalningstiden. 

Kalkylen beaktar inte att den kontinuerliga torkens värmeförsörjning inte kan bygga på kon
ventionell hetvattenburen värme utan måste vara ångbaserad. Til l denna del kan kalkylen 
sägas motsvara ett sågverk i integrat med t.ex. en massa- eller pappersfabrik. Däremot är det 
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möjligt att den kontinuerliga torken har en lägre specifik energiförbrukning till följd av 
mindre transmissionsförluster vid den korta torkningstiden och om torkluftens fuktinnehåll 
kan hållas högre än vid försökstorkningarna. 

Slutligen har ingen kostnad räknats för kvalitetsförlust i virket. Om problemet med mycket 
hög ythårdhet kan lösas med en konditionering integrerad i kylningsfasen, är denna förlust 
uppenbarligen inte speciellt stor. 

Slutsatser 
Provtorkningar i halvstor skala har visat att torkningstider av storleksordningen två timmar 
kan uppnås för virkestjocklekar upp till 22 mm, vid temperaturnivån 135-140*^0. Det torkade 
granvirkets kvalitet vad gäller färg, kvistreaktioner, kådflytning och sprickbildning har varit 
bättre än väntat. Vid torktemperaturer över 140°C börjar viss gråfärgning gradvis att uppträda. 
Det klart största kvalitetsproblemet är mycket hög ythårdhet (och fuktgradient) som bör 
åtgärdas med någon form av konditionering före eller i samband med virkets kylning. I annat 
fall kommer inre sprickor att uppstå ymnigt efter torkningen. Ett annat resultat, som i vissa 
fall kan vara ett problem, är en större spridning i slutfuktkvoten. 

Finländsk forskning inom detta område, som nyligen offentliggjorts, stöder och kompletterar 
dessa resultat. 

Genom att provtorkningarna utfördes i en tork med samma konstruktion som i en fullstor tork, 
har det visats att konceptet med längsmatning av virket i en rulltork fungerar rent mekaniskt. 
Därmed kan det sägas att en färdig teknisk lösning existerar för kontinuerlig torkning av 
bräder. 

De kostnadskalkyler som genomförts visar att kontinuerlig brädhantering inte kan rekom
menderas generellt. Dock kan den mycket väl vara ett lönsamt alternativ under vissa för
hållanden som beror av sågverkets specifika situation. Kritiska faktorer är då sågverkets 
driftform (2-skift/3-skift), värmeförsörjning och att virkets konditioneringsbehov kan lösas. 
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