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Förord 
Föreliggande arbete ingår i det av Svenskt Trä finansierade projektet Rakt virke där detta 
delprojekt behandlar "Mäta och styra vid slutsortering". Detta är delprojektets slutrapport. 

Ett stort tack riktas t i l l Nydala sågverk, Tunadals sågverk och Hedins sågverk i Krylbo, där 
installationema gjorts och proven genomförts. Ett stort tack även ti l l givar- och systemleve-
rantörema, som ställt upp med material, utrustning och tid att medverka vid installation och 
test, att svara på frågor och att (i vissa fall) vidareutveckla systemen ti l l att passa avsett 
ändamål. 



1 Sammanfattning 
Prov har utförts med de tre formmätama Argus 3D, Limab 1200-2 och LMI-Trätek. De två 
förstnämnda är kommersiellt tillgängliga, medan det tredje är en ren prototyp, framtagen 
för detta projekt. 

Det framkom av midersökningen att mätningama överlag har relativt hög repeterbarhet, 
men att mätresultatet skiljer sig från det manuellt mätta. Skillnaden mellan automatiskt och 
manuellt mätt kan vara stor och beror i första hand på skilkiader i mätprincip mellan 
automaten och manuell mätning. 

Samtliga givare bör kunna användas i justerverk eller råsortering för att sortera bort de 
mest deformerade virkesstyckena, under förutsättning att givama placeras på bästa sätt. För 
större noggrannhet och precision behöver samtliga här testade system vidareutvecklas. 

Systemen kan även användas fristående i syfte att samla statistik över deformationen hos 
det producerade virket. Det gör installationen lättare, men man kan inte dra nytta av alla 
fördelar hos systemen. 

Då projektet inleddes kunde inget installerat system för deformationsmätning hittas. Det 
fanns system som kunde mäta, men de var inte installerade i justerverk. Projektet får därför 
betraktas som lyckat, eftersom ett antal system nu finns tillgängliga, som troligen inte 
skulle funnits om inte detta projekt propagerat för behovet. 

Efter att projektets testfas slutförts har även system med LMI-givare blivit tillgängliga. De 
tillverkas av Autolog i Kanada. Även en del automatiska system för kvalitetssortering av 
sågat virke har möjlighet att mäta virkesstyckenas form. Inget test har utförts på dessa. 

2 Syfte 
Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera system för att mäta virkesstyckens form 
vid sågverkens slutsortering, för att kunna sortera bort felaktiga produkter och kunna ga
rantera att de framsorterade produktema uppfyller gällande regler. De regler som använts 
som norm är Nordiskt Trä (Blå Boken), (1), och Inköpsregler för byggnadsvirke, (2). De 
formfel som registrerats är skevhet, kantkrok och flatböj. Av dessa är det skevheten som 
betraktats som det väsentligaste. 

Övriga krav som ställts på systemen redovisas i Bilaga 1. 

I projektet ställdes inga krav på att systemen skulle klara att styra produktionen, endast att 
de skulle mäta deformationer och lagra mätvärdena för senare utvärdering. Det ställdes 
inga direkta krav på användarvänlighet. 

3 Metod 
Vid studien strävade vi efter att kunna montera alla givare i samma flöde och jämföra den 
automatiska mätningen med den manuella mätningen. Det fungerade så långt som ti l l att 



montera alla givare i samma flöde, men på grund av olika skäl gick det inte att utföra mät
ningen i alla system samtidigt. Därför redovisas siffror från olika mätningar i olika 
installationer, där systemen och datainsamlingen har visat sig fungera. 

Eftersom det ingående materialet varit olika vid de olika mätningarna är inte resultaten helt 
överensstämmande mellan de olika systemen. De är dock tillräckligt lika för att visa syste
mens förmåga ti l l sortering, om än inte att peka ut något system som överlägset de andra. 

Vid studiema har ett parti plankor körts igenom systemen ett antal gånger. Data från 
körningarna har sparats. Utifrån dessa data har systemens repeterbarhet och avvikelse från 
manuell mätning beräknats. En manuell mätaing har utförts på samma material som mätts 
automatiskt. 

Vissa av partiema utvaldes för att de hade stor deformation, andra kunde inte väljas med 
sådana hänsyn, utan de fick tas ur den löpande produktionen. 

Den manuella mätningen har utförts på i stort sett samma sätt på vid samtliga mätningar, se 
vidare i kapitel 9. 

4 Plats och tid för proven 
Tanken var från början att alla system skulle sitta i linje med varandra så att samma 
plankor kördes genom alla system på samma sätt samtidigt och endast en manuell mäming 
behövde utföras. Samtliga system installerades därför i justerverket på SCA:s sågverk i 
Tunadal, se Figur 1. På grund av problem med installation, handhavande och datainsamling 
har det dock inte fungerat som det var tänkt. Proven som redovisas har därför utförts vid 
olika sågverk på olika virke. Argus 3D utvärderades på Nydala sågverk i maj 2002, LMI-
Trätek utvärderades på Tunadals sågverk i januari 2003 och Limab 1200-2 utvärderades på 
AB Karl Hedins sågverk i Krylbo i april 2003. En beskrivning av proven med de olika 
systemen redovisas noggrannare nedan. 



Figur 1. Montage med fler givarsystem i justerverket på Tunadal. Givarna monterades efter 
sorterarplatser och trimmer. 

5 Resultat och beräkningsmodell 
Samtliga system visar en repeterbarhet som bör vara tillfredsställande i de flesta 
sammanhang. Noggrannheten jämfört med manuell mätning är inte helt tillfredsställande i 
samtliga fall. 

De siffror som presenteras som systemens "godhet" är repeterbarheten i mätningarna. Den 
beräknas som medelvärdet av standardavvikelsen for varje plankas mått, se Tabell 1, där ett 
exempel med 25 värden visas. Medelvärdet av standardavvikelsen är skrivet i fetstil. För 
ett bra system skall värdet vara lågt. 

Man kan även beräkna standardavvikelsen for medelvärdet. Den uppgiften visar, mer eller 
mindre, hur virket såg ut, det vil l säga (såg- och tork-)processens resultat. Det värdet redo
visas inte for varje provomgång. I Tabell 1 visas det måttet for åskådlighetens skull. Det 
visas kursivt. 



Tabell 1. Tabellen visar ett exempel på beräkning av spridningsmåtten. Medelvärdet på 
standardavvikelsen (fetstilat) är det mått som används i resultatredovisningen. 

Köming 1 Köming 2 Köming 3 Medelvärde Standardavvikelse 
3 3 2 2,7 0,6 
2 2 2 2,0 0,0 
0 0 0 0,0 0,0 
2 2 2 2,0 0,0 
1 1 1 1.0 0,0 

1 1 0 0.7 0,6 
1 1 2 1.3 0,6 
1 1 1 1.0 0.0 
1 1 1 1.0 0,0 
1 2 1 1.3 0,6 

3 3 3 3.0 0,0 
1 1 1 1.0 0,0 
0 0 0 0,0 0,0 
0 1 0 0,3 0,6 
1 1 1 1.0 0,0 
1 1 1 1.0 0,0 

1 1 1 1.0 0,0 
0 0 0 0.0 0,0 
2 2 2 2,0 0,0 
0 0 0 0.0 0,0 
2 3 1 2.0 1.0 
2 2 2 2,0 0,0 
g 9 9 9,0 0,0 
2 1 2 1.7 0,6 

6 5 6 5,7 0,6 

1,7 1,8 1,6 1.7 0,2016 

2,0 1,9 2.0 1.9 0,3 

Medelvärde 

Standardavvikelse 

I Diagram 1 och Diagram 2 redovisas givamas bästa resultat. Både ATB och Limab pro
vades på två installationer. Eftersom några av testema gav uppenbart missvisande resultat -
bland annat beroende på trasig givare, felaktigt handhavande och dålig kalibrering -
gjordes några försöksserier om. I vissa fall på andra installationer. Endast den bästa 
(korrekta) försöksserien redovisas. Man kan inte ur dessa siffror säga något om hur 
försöksvirket sett ut. 

De svarta strecken, felstaplama, i Diagram 2 visar vilken spridning de olika givarna presen
terade för måtten vid de olika mätningarna. 



Deformation, varje givares bästa resultat 

•LMI-Trätek, Tunadal 

ATB, Nydals 

• Limab, Hedins 

Flatböi 

Diagram 1. Diagrammet visar givarnas bästa resultat från olika mätningar. Det som visas är 
givarnas standardavvikelse vid repeterbarhetsmätning. Uppenbart felaktiga försöksserier 
redovisas inte. Plankornas deformation i sig har liten betydelse för resultatet. Y-axeln visar [mm] 
för flatböj och kantkrok samt [%] av bredd för skevhet. Låga värden är bättre. 

Givarvärdet - manuell mätning 

Ö.O 

6,c 

4,0 

2,0 

0.0 

-2,0 

-4,0 

-6,0 

[ i a LMI-Trätek, Tunadal 

• ATB, Nydala 

D Limab, Hedins 

Diagram 2. Diagrammet visar skillnaden mellan (medelvärdet av) respektive givares mätning och 
den manuella mätningen. Dessutom visas givarnas spridning i mätningen som felstaplar. 
Plankornas deformation i sig har liten betydelse för resultatet. Y-axeln visar [mm] för flatböj och 
kantkrok samt [%] av bredd för skevhet. Låga värden (nära 0) samt små felstaplar är bättre. 



6 Argus 3D 
Argus 3D, från ATB i Tyskland, är ett system som ftmnits på marknaden ett antal år. Det 
används främst till att bestämma eventuell plankvändning före hyveloperation. Systemet 
kan i denna version lämna en styrsignal för OK eller inte OK. Man kan inte gradera i flera 
klasser. Gränserna för tillåten deformation är ställbar. Enligt tillverkaren kan man tämligen 
enkelt modifiera programmet t i l l att klara styming i flera klasser. 

6.1 Mätmetod hos systemet 

Argus 3D mäter genom att lägga ut laserlinjer tvärs över virkesstycket och fotografera dem 
i 90° vinkel, se Figur 2 och Figur 3. Systemet kan hantera upp ti l l 6 linjer. Linjema ligger i 
detta fall med 118 cm mellanrum. En linje mäts underifrån och 5 linjer uppifrån. Beroende 
på längden på plankan används alltså olika antal linjer för att bestämma plankformen. Detta 
system mäter formen över hela plankans bredd och längd på en gång. De övriga systemen 
mäter punktvis över bredden och kräver alltså att plankan matas fram någorlunda 
kontrollerat under mätning. 

Figur 2. System Argus 3D från ATB installerad på Nydala sågverk. Laserlinjerna syns tydligt. 
Beräkningarna utförs i den industri-PC med Windows NT som syns i förgrunden. 



Laser 

4t Kamera 

Figur 3. System Argus 3D från ATB. Kameror och laser markerade. 

De "fotograferade" linjema jämförs med varandra och storhetema skevhet, kantkrok, 
flatböj och kupighet beräknas. Vid jämförelsen beräknas var i bilden linjen ligger i 
förhållande t i l l övriga bilder/linjer, se Figur 4. Både placering i x- och y-led samt vinkel 
analyseras och jämförs med övriga bilder. 

Figur 4. 4 linjer från en planka (inte den från Figur 2). Linjens placering i bilden jämförs med 
övriga bilder. 
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6.2 Trimning av systemet 

Systemet trimmades noggrant vid ett besök i febmari, med medverkan av leverantören. 
Inför testet utfördes ingen trimning, endast en rimlighetskontroll av mätvärdena gjordes. 

6.3 Körning genom systemet 

Provmaterialet utgjordes av 100 plankor i dimensionen 50x100 och 100 plankor i 50x150. 
Under försöket förlorades mätvärden (eller plankor) från några plankor, så 99 respektive 95 
plankor ingår i studien. 

Den bredaste dimensionen valdes t i l l 150 mm, trots att det skall enligt kravspecifikation 
och uppgift från tillverkaren gå att köra 250 mm breda plankor. 

Plankoma kördes 2 gånger genom systemet batchvis (dimension) med slumpmässig 
ordning. Planknumret antecknades för att ordningen skulle kunna återskapas och resultatet 
kopplas till specifik planka. 

Hastigheten genom systemet var ca 60 mb(medbringare)/minut. 

Systemets presentation av resultatet vid mätaing syns i Figur 5. 
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Figur 5. Exempel på skärmbild hos ATB-systemet. I högerkant syns resultatet grafiskt och i siffror 
för det senaste virkesstycket och till vänster syns resultatet i tabellform för de senaste 
virkesstyckena. 

Se Figur 5.1 vänsterkanten syns aktuell plankas mått. De gröna, horisontella linjerna mot
svarar laserlinjema på plankan. Den röda linjen representerar kantkrok (horizontal bow), 
den blå representerar flatböj (vertical bow). I den högra delen av skärmen syns resultaten 
för de senaste plankoma. Data kan även sparas på f i l för senare utvärdering. 

6.4 Svårigheter vid körningen 

Tidsintervall 
Vid köming genom systemet måste man vara noggrann med att hela plankan (hela 
laserlinjen) hamnar inom kameromas synfält. I annat fall blir plankan felmätt. Det finns en 
parameter att ställa i "Systemparameter" som heter " Measuring delay [ms]". Den måste 
anpassas till plankbredd och matningshastighet. Med parametem justeras tiden från 
fotocellens klarsignal tills bilden tas. I en produktionsanläggning kan fotocellens placering 
anpassas bättre än det är gjort här. Då kan denna komplikation undanröjas. 

Plankbredd 
I projektet, och inför denna installation, är det specificerat krav på att plankbredder upp till 
250 mm skall gå att avläsa. Det går också. Om plankan är rak och den ligger väl linjerad 
med kameroma. I de flesta sågverk är kedjomas medbringare inte linjerade, vilket innebär 
att plankoma inte kommer helt linjerat vinkelrät mot matningsriktningen. Dessutom är ju 
plankoma kantkrokiga (vilket är en av de parametrar som skall mätas). Det gör att 
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plankoma kan hamna utanför mätzonen, det område som kameran ser, vilket innebär att de 
mäts fel. 

6.5 Resultat 

Resultatet visar att systemet har en relativt god repeterbarhet. Se exempel i Diagram 3 -
Diagram 5. Observera att skahiingen är olika i de olika diagrammen. 

I diagrammen är även (den strängaste) gränsen i de olika sorteringsreglema inlagda. 

Resultatet visar att den manuella mätningen inte helt överensstämmer med den 
automatiska. Orsaken ti l l det står troligast att finna i att vid den manuella mätningen söktes 
det värsta 2 m partiet, medan automaten mäter på de linjer som finns till hands. I flera fall 
var plankans värsta deformation i änden. Det är högst sannolikt att den sista mätlinjen var 
för utanför plankans ände, så att den värsta deformationen inte registrerades, se Figur 16 på 
sidan 30. 

Kantkrok 
99 plankor 50 x 100 

— Korn 1 

Manuell 

NT Kantkrok, m m 

Inköpsregler för 
byggnads virke 
KanU<;rok 

CN CM m CO 05 O) 

Diagram 3. Automatiskt uppmätt kantkrok hos 99plankor 50x100 vid 2 körningar samt manuellt 
mätt. Gränsvärde enligt regler: 4 mm. 
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Flatböj 
99 plankor 50 x 100 

- K ö r n 1 

Korn 2 

Manuell 

NT Flalböi, mm 

Inköpsreg le r för 
byggnadsvirke F M t l f l i 

m O) n >- lO (3> n 
» - » - OJ CM CM rt CO 

Diagram 4. Automatiskt uppmätt flatböj hos 99 plankor 50x100 vid 2 körningar samt manuellt 
mätt. Gränsvärde enligt NT-regler: 10 mm, enligt Inköpsregler: 6 mm. 

Skevhet 
99 plankor 50 x 100 

- K ö m 1 

Körn 2 

Manuell hela 

Manuell 2m 

NT Skevhel, mm 

ö 30 

Inköpsregler fö r 
byggnadsvirke Skevhet 

U5 O) 

Planka nr 

Diagram 5. Automatiskt uppmätt skevhet hos 99plankor 50x100 vid 2 körningar Gränsvärde 
enligt NT-regler: 6 mm, enligt Inköpsregler: 4 mm 
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Skillnad körn 1 - körn 2 
99 plankor 50x100 

1 * l\ ^ A * h A", 

1 

—Kantkrok [mm] 
— Flalbö) [mm] 
— Skevtiet [mm] 

m 05 CO lO 03 CO w c > j c > * c o c O T f ^ ^ m i n c o c D c o r - h - c o c o c o o > 0 5 

Planka nr 

Diagram 6. Skillnaden i mätvärde mellan de två körningarna av 50x100 mm genom systemet. 

Tabell 2. Tabellen visar den statistiska informationen av skillnaden i mätvärden mellan de två 
körningar som ses i Diagram 6, 99 plankor 50x100. 

Skillnad Kantkrok Flatböj Skevhet 
körn 1 - körn 2 [mm] [mm] [mm] 

Medel -0.04 -0,07 -0,34 
Sdev 0,51 0,38 0,52 
Max 2,7 0,7 0,80 
Min -1,7 -1.7 -1,70 
Min värde körn 1 0.3 0 0,50 
Max värde körn 1 20,4 24,6 28,00 
Min värde körn 2 0 0 0,60 
Max värde körn 2 12,9 8 18,40 

Motsvarande tabell och diagram för dimension 50x150 m m syns nedan i Tabell 3 och 
Diagram 10. 
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Kantkrok 
95 plankor, 50 x 150 

Planka nr 

Korn 1 

•Korn 2 

• Manuell 

• NT Kantkrok 

- Inköpsregler för 
byggnads virke 
Kantkrok 

Diagram 7. Automatiskt uppmätt kantkrok hos 95 plankor 50x150 vid 2 körningar samt manuellt 
mätt. Gränsvärde enligt regler: 4 mm. 

Flatböj 
95 plankor 50 x 150 

— Kom 1 

NT Flalböi 

Inköpsregler för 
byggnadsvirke 
Flatböj 

lo pj CO T- in 05 m r--m ' « r ' > - ^ r m m c D ( D t D r - - t ^ a 5 c o c o o ) o > 

Planka nr 

Diagram 8. Automatiskt uppmätt flatböj hos 95 plankor 50x150 vid 2 körningar samt manuellt 
mätt. Gränsvärde enligt NT-regler: 10 mm, enligt Inköpsregler: 6 mm. 
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Skevhet 
95 plankor, 50 x 150 

- K ö m 1 

Manuell hela 

Manuell 2m 

NT Skevhel 

Inköpsregler för 
byggnads virke 
Skevhet 

— 

Diagram 9. Automatiskt uppmätt skevhet hos 95 plankor 50x150 vid 2 körningar Gränsvärde 
enligt NT-regler: 9 mm, enligt Inköpsregler: 6 mm 

Skillnad köm 1 - körn 2 
95 plankor 50x150 

~ - — Kantkrt5k [mm] 
Flatbö) [mm] 

—äte— Skevhet [mm] 

r - o c o c D O c y i n c O ' -» - • • - » - • - C M C M c a - * 0> Cf) 01 o 

Diagram 10. Skillnaden i mätvärde mellan de två körningarna av 50x150 mm genom systemet. 

17 



Tabell 3. Tabellen visar den statistiska informationen av skillnaden i mätvärden mellan de två 
körningar som ses i Diagram 10, 95 plankor 50x150. 

Skillnad Kantkrok Flatböj Skevhet 
körn 1 - körn 2 [mm] [mm] [mm] 

Medel -0,11 -0,06 -1,15 
Sdev 1,05 0,51 3,09 
Max 1,1 2 6,29 
Min -6,6 -1.2 -20,81 
Min värde körn 1 0 0 0,00 
Max värde körn 1 4,9 5,6 72,19 
Min värde körn 2 0 0 0,00 
Max värde körn 2 8,6 4,4 76.43 

7 LMI-Trätek 
Detta system är utvecklat av Trätek med mäthuvuden från LMI-Selcom. 

Systemet utvecklades för att prova en installation med fler mätpunkter än de då kommersi
ellt tillgängliga. N u finns ett motsvarande system med mäthuvuden från L M I med 6 eller 
24 punkter per huvud. Ett system har installerats på Kinnaredssågen, se Figur 6. Systemet 
har tillverkats av Autolog i Kanada. Det systemet har inte testats, frigen ytterligare 
beskrivning av Autologsystemet ges i denna rapport. 

Figur 6. Autologsystem för bland annat deformationsmätning på Kinnaredssågen. Systemet har 
givare från LMI. 
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Eftersom användargränssnittet ännu inte är utvecklat i det system som testades i projektet, 
kan ingen bild från det visas. Det fmns heller inga sorteringsmöjligheter i detta system, 
eftersom det är på utvecklingsstadiet. Data går att mata ut i tabellform. Systemet kan heller 
inte styva, någon process. 

7.1 Mätmetod hos systemet 

Systemet består av 5 överliggande mäthuvuden, B8 från LMI-Selcom. De har 8 
laserpunkter vardera, alltså totalt 40 punkter. A v dessa kunde 32 punkter användas. 
Resterande 8 punkter träffade transportörer och kopplades bort. Mäthuvudena, ca 60 cm 
långa, är monterade med ca 60 cm avstånd från varandra. 

Mätprincipen är i detta fa l l avståndsmätning med hjälp av punktlasertriangulering, se Figur 
7, där de två laserpunktema i respektive bi ld representerar två mätningar per "spår" på 
plankan. Produktionssystemet mäter fler än hundra punkter per "spår" och upp t i l l 32 
"spår". 

Figur 7. Mätmetod hos givarna från LMI-Trätek och Limab. Avståndet till plankans yta 
registreras och formen kan analyseras. 

En pulsgivare är kopplad t i l l systemet för att man skall veta var på virkesstycket punkten är 
mätt. 

7.2 Trimning av systemet 

Systemet trimmades v id installationen som utfördes några veckor före provet. V i d den 
provkörningen konstaterades att prograrmnet inte ftingerade som det var avsett. 
Programmet var utvecklat för endast två mäthuvuden, men iordningställdes t i l l att fimgera 
med 5 huvuden t i l l testet. Programmet blev dock tillräckligt klart t i l l testets genomförande, 
så att mätvärden kunde samlas in och bearbetas, med viss manuell hjälp. 

7.3 Körning genom systemet 

Provmaterialet utgjordes av 200 granplankor i dimensionen 34x112. Plankoma kördes 3 
gånger genom systemet batchvis med slumpmässig ordning. Planknumret antecknades för 
att ordningen skulle kunna återskapas och resultatet kopplas t i l l specifik planka. 
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Hastigheten genom systemet var ca 60 mb/minut. Då data från vissa plankor, av olika skäl, 
tappades mellan körningarna finns det inte mätvärden från alla plankor från alla kömingar. 
181 plankor ingår i studien. 

7.4 Svårigheter vid körningen 

Då systemet var ett utvecklingssystem, uppförde det sig inte riktigt produktionsmnässigt, 
utan viss handpåläggning var nödvändig. Problem uppstod, som alltid, med att passa ihop 
planknummer med plankdata. 

7.5 Resultat 

Resultatet från provet redovisas i nedanstående tabell och diagram. 

Tabell 5. Tabellen visar sammanställningen av på provkörning på Tunadals sågverk med 
givare/mätsystem från LMI-Trätek. 

Standardavvikelse från 3 
LMI-Trätek körningar 

Flatböj Skevhet Kantkrok 

Skillnad mellan medelvärdet 
av 3 körningar och manuell 

[mm] [%] [mm] Flatböj Skevhet Kantkrok 
Medel 0,8 1,1 1.1 Medel -0,4 1,9 1,3 
Stdaw 0,7 1,9 0,9 Stdaw 1,7 3,6 2,9 
Max 4,1 17.5 5,2 Max 4,3 21,2 7,2 
Min 0,0 0,0 0,0 Min -6,0 -7,8 -16,4 

LMI-Trätek 
Skevhet 
34x112 

-Köm 1 
• K ö m 2 
•Köm 3 
- Manuell 
-NT-gräns B-C 
-NT-gräns C-D 

100 

Planknummer 
180 200 

Diagram 11. Automatiskt uppmätt skevhet hos 181 plankor 34x112 vid 3 körningar med system 
från LMI-Trätek samt manuellt mätt. Gränsvärde enligt regler: 10 mm och 20 mm. 
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LMI-Trätek 
Flatböj 

34x112 mm 

80 100 120 

Bitnummer 

140 160 

Köm 1 
Köm 2 
Köm 3 
Manuell 
NT-gräns B-C 

200 

Diagram 12. Automatiskt uppmätt flatböj hos 181 plankor 34x112 vid 3 körningar med system 
frånLMI-Trätek samt manuellt mätt. Gränsvärde enligt regler: 15 mm. 

20 

LMI-Trätek 
Kantkrok 
34x112 

80 100 120 

Planknummer 

140 160 180 

•Köm 1 
•Köm 2 
Köm 3 

- Manuell 
•NT-grans B-C 
•NT-grans C-D 

Diagram 13. Automatiskt uppmätt kantkrok hos 181 plankor 34x112 vid 3 körningar med system 
frånLMI-Trätek samt manuellt mätt. Gränsvärde enligt regler: 4 mm och 8 mm. 
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8 Limab LMS 1200-2 
Systemet, LMS 1200-2, består av 5 eller 6 PreciCura mäthuvuden från Limab. Systemet 
finns att köpa och används som vankantmätare, vändningsindikator och 
deformationsmätare. 

Kommunikationen mellan givarna och dator sker via CAN-bus. 

I den testade justerverksinstallationen kompletterar Limabs deformationsmätare ett 
WoodEye 2000 avsyningssystem från Innovativ Vision. Systemet kan alltså leverera 
styrsignal t i l l sorteringssystem. 

8.1 Mätmetod hos systemet 

Mäthuvudena mäter avstånd med hjälp av punktlasertriangulering., se Figur 7. detta system 
använder 5 mäthuvuden som sitter ovanför transportörbanan, se Figur 8 och Figur 9. Om 
man v i l l kunna mäta tjockleken noggrannare kan ett sjätte mäthuvud installeras under 
transportörbanan. Avståndet mellan givarna är ca 1 m. 

En pulsgivare är kopplad t i l l systemet för att man skall veta var på virkesstycket punkten är 
mätt. 

I mäthuvudet är en laser och en sensor monterade. 

Figur 8. Limabs LMS 1200-2 monterat i flödet på Hedins i Krylbo. Virket matas från vänster i 
bilden. 
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Figur 9. Installationen av Limabs LMS 1200-2 på Hedins i Krylbo. 

I Figur 10, Figur 11 och Figur 12 kan man se exempel på hur grafema från mätningen ser 
ut. Figur 13 visar ett exempel på skärmutseende i tabellform. 

I Figur 10, Figur 11 och Figur 12 representeras varje mätspår (se kapitel 7.1) av en färgad 
linje. V i d mätning av en rak planka som ligger vinkelrät och vibrationsfritt på transportören 
skall linjerna helt överlappa varandra. Spårens position på plankan kan ses i figurens 
överkant. 
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Status I CAN-Ixrts I TCP/IP I A««i ( Fie, \ Amandaie ] Kakbienng) 

Meddelanden Giaf | Debug | 

Sp«1 
500 

r Spi3 r Spi4 
28E0 4040 

r spi5 
5220 1EO0 

r Spi7 
1900 ^•^v^- I 29 5-=ia 

r Em» ln(o 

160 180 200 

i t - Caned 

Fzgwr 7Ö. I denna mätning har plankan vibrerat i ena änden, vilket syns på vågformen på den röda 
linjen.Detta kan dock enligt uppgift filtreras bort och påverkar inte mätningen. 

Status ] CftN-buss | TCP/IP | Annal | File, j Anvandaie | Kalihrermg | 

Meddd»iden Gtd I Debug I 

r Spå.1 
« 500 90 
35 

r Spåf3 r Spi4 
2860 4040 

r Spärö 
5220 

r spi6 
ISOO 

r spi7 
1900 

0̂ ' Cancel 

Figur 11. Denna planka är skev åt ena hållet, vilket syns på att de "horisontella " linjerna inte är 
horisontella och parallella. 
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Status [ CAN Ijus» I TCP/IP ( Annat | Fta Amind^e J KMnaing) 

Meddefanden Graf | Debug] 

r 5'P«i r 
500 

r sp«3 r spåi4 r spi5 r spa.6 r sp«7 r 
2860 4040 5220 ---O: 1900 2200 

r~ Etfoflnlo 

20 40 60 80 100 120 140 1 60 

Caned 

Figur 12. Denna planka är skev åt motsatt håll, jämfört med Figur 11. 

t^ t iTBtälningar 

Öveisikl 1 TCP/IPKonmunikalion | Alam \ ViakJogg Biad/Spi data | ICaplogg | 

ISlalus iTiocKlek I Bredd iMättEredd 1 Framkant IVanYla IVanOF TvarOB IVanHB 
iOk 35.3 108 113 5 0 108 Ner 0 1,3 0,0 34,8 34,5 0 0 12 

1680 Ok 34.0 107 111 4 0 107 Ner 0 -1.0 0.0 35.9 33,2 0 0 7 
2860 Ok 35.8 114 114 0 0 114 Ner 0 0.0 0.0 35,4 36,2 0 0 0 
4040 Ok 39.5 112 123 0 11 112 Ner 0 0.0 0.0 36,7 41,7 0 0 2 
4900 Ok 34.6 111 114 0 3 32 Ner 0 •2.1 0.0 28J 42,5 19 0 3 

B r ä d d a t a — 

Tjocklek 
Bredd 
Längd 
Jämnände 

35.3 mm 
108 mm 

4900 mm 
O mm 

Sidkrok 
Flatböj 
Skevhet 
Kupfghet 

5 mm 
4 mm 

14 %Bredd 
-1.3 %Sredd 

VanYta 

Snedhet 

Kupsida 
Vansida 

O mm' 

-2 mm/m 

Ner 

Upp 

Main 5erver Online.. 

Figur 13. Exempel på skärmens utseende för Limab-systemet. 

Man kan få ut mycket mer information, fler tabeller, ur systemet som aktiv användare. I 
systemet kan man enkelt ställa in tillåten deformation i olika klasser. 
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Man kan enkelt logga resultaten för senare bearbetning och sammanställning. 

8.2 Trimning av systemet 

Systemet sitter installerat i ett automatiskt justerverk hos A B Karl Hedins sågverk i Krylbo. 
Systemet trimmades och fimktionstestades av leverantören inför testet. 
(Justerverksfimktionen berördes inte av detta test.) 

8.3 Körning genom systemet 

123 virkesstycken ingår i studien. Det var centrumutbyte av gran med dimensionen 24x110 
mm med ca 3 m längd. 

Plankoma kördes 3 gånger genom systemet batchvis med slumpmässig ordning. 
Planknumret antecknades för att ordningen skulle kunna återskapas och mätresultatet 
kopplas t i l l specifik planka. 

Hastigheten genom systemet var v id testtillfället ca 30 mb/minut. I produktion går systemet 
med ca 60 mb/minut. 

8.4 Svårigheter vid körningen 

Inga speciella svårigheter uppträdde vid kömingen. 

8.5 Resultat 

V i d inmätningen, och även v id samtal med sågverkspersonal, konstaterades att vissa 
virkesstycken med starkt vågig flatböj ändå inmättes med liten deformation. Det beror 
troligen på att givama sitter på "lagom" avstånd för att ändå registrera virkesstycket som 
rakt, se Figur 15 på sidan 30.1 figuren ses att virkesstyckets vågighet precis passar in i 
givamas avstånd, vilket gör att flatböj en inte upptäcks. Problemet kan lösas genom att 
montera fler givare eller analysera om vågigheten alltid uppträder på samma ställe och 
flytta givama t i l l lämpligare positioner. I detta fall berodde vågigheten på tmckströna som 
satt på "lagom" avstånd. De understa lagren i paketen riskerar alltså att få denna form. 

Resultatet visar att systemen har en god repeterbarhet. Se Tabell 5 och Diagram 14 -
Diagram 16. 
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Tabell 5. Tabellen visar standardavvikelsen för de uppmätta parametrarna för Limab LMI 1200-2. 

Plankorna är körda 3 gånger genom mätsystemet. 
Standardawikelsen bildas av de tre körningarna STDAV(Körn1;Körn2;Körn3) 
Medelvärdet är medelvärdet av samtliga virkesstyckens standardavvikelse. 

Tjocklek Bredd Flatböj 
[mm] [mm] [mm] 

Medelvärde av 
standarda wikelserna 

Skevhet [%] Kantkrok [mm] 

0,3 0,8 0,2 0,7 

Skevhet med 
tecken 

0,7 

Skevhet 

Planknummer 

140 

•Köm 1 
•Köm 2 
•Köm 3 

Diagram 14. Automatiskt uppmätt skevhet hos 124 plankor 24x110 vid 3 körningar med Limab 
1200-2. Skevheten visas med tecken (riktning). Gränsvärde enligt NT-regler: 6% och 10%. 
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Skevhet 
medelvärde av tre körningar samt manuellt 

35,0 

r 20.0 
Medelvärde 
Manuellt 

S 15,0 

60 80 

Planknummer 

Diagram 15.Diagrammet visar medelvärdet av de tre körningarna med Limab LMI1200-2 och 
den manuella mätningen. Den manuella mätningen utfördes utan angivande av skevhetsriktning. 
Därför redovisas här automatens absoluta skevhet (skevhet utan tecken). 

Differens Automat - manuell 

° -2,0 

Planknummer 

140 

Bredd 
Flatböj 
Abs skevhet' 

^—Kantkrok 

Diagram 16. Diagrammet visar differensen mellan medelvärdet av de tre automatmätningarna 
med Limab LMI 1200-2 och den manuella mätningen. 
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Diagram 15 och Diagram 16 visar att den manuella mätningen inte helt överensstämmer 
med den automatiska. Orsaken t i l l det står troligast att finna i kalibreringen, eftersom 
repeterbarheten var god och den automatiska visar ett högre värde än den manuella. Det 
bör vara omvänt, eftersom man vid den manuella mätningen söker det värsta 2 m partiet, 
medan automaten mäter på de linjer som finns t i l l hands. Detta tyder på att det är ett 
kalibreringsfel vilket bör vara lätt att åtgärda. 

9 Manuell mätmetod 
Plankoma mättes v id alla manuella mätningar genom att läggas fritt på en kraftig 
referensbalk uppställd mellan två bockar, se Figur 14. Referensbalkens rakhet 
kontrollerades noggrant före mätningen. I vissa fal l användes en balk av plywood, i andra 
en av aluminium. 

För definitioner av de uppmätta storhetema, se Bilaga 1. 

_ A 

Figur 14. Mätning av deformation i mätrigg. 

Plankoma lades på högkant på balken varvid flatböj och kantkrok mättes. V i d skevhets-
mätning låg plankan på lågkant. Mätningen skedde genom att lägga en 2 m linjal mot 
plankan. Den största deformationen söktes, varefter avståndet mellan linjal och virke 
antecknades. 

Tidsåtgången var ca 2,5 minuter per planka, dvs 20 - 30 plankor/timme. 

10 Svårigheter vid mätningen samt lösning på vissa problem 
En svårighet vid mätningen är att veta vad deformation egentligen är, eftersom plankan på
verkas beroende på egenvikten. Det innebär att deformationen blir olika stor om plankan 
mäts med märgsidan upp eller ner, om plankan mäts liggande eller stående på högkant. 
Plankomas flatböj och kantkrok mättes därför stående på högkant, vilket inte 
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överensstämmer med automatemas mätmetod, men ger det mest rättvisande värdet 
oberoende av påverkan från egenvikten. 

Det är även svårt att fa ett klart mått på de olika deformationsstorhetema om plankan har 
flera fel, exempelvis är både skev och har f latböj . Det är naturligtvis samma svårigheter för 
automatisk som för manuell mätning. 

Ytterligare svårigheter har man då plankan är s-formad och hela s-et ligger inom 2m-inter-
vallet, se Figur 15. Enligt mätregeln skall man mäta max avvikelse från linjen, medan den 
största pilhöjden i det s-formade fallet kan ligga på I m mätsträcka. 

Figur 15. Stiliserad bild av mätning av vågigt virkesstycke sett från kantsidan. Pilarna motsvarar 
givarnas mätpunkter. Endast 4 givare bidrog till mätningen. Virkesstycket inmäts rakt trots stor 
flatböj. 

V i d andra tillfällen konstaterades att virkesstycken med stor lokal deformation i ena änden 
lätt blev felmätta, på grund av att sista givaren inte träffade virkesstycket. Därmed blev p i l 
höjden liten, se Figur 16. 

Figur 16. Sista givaren missar virkesstycket, vilket medför att pilhöjden blir för liten på 
virkesstycken med stor lokal deformation i änden 

Orsaken t i l l detta fel består i flertalet fal l av för få strön v id torkningen samt att man torkar 
kvastpaket, se Figur 17. 
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Figur 17. Torkpaket med endast få strön och ej jämndragna ändar. 

Lösningen på problemen i Figur 15 och Figur 16 kan vara att montera fler givare, enligt 
Figur 18 och Figur 19. 

Figur 18. Stiliserad bild av mätning av vågigt virkesstycke sett från kantsidan. Pilarna motsvarar 
givarnas mätpunkter. 7 givare bidrog till mätningen. Virkesstyckets verkliga form kan inmätas 
med tillräcklig noggrannhet. 
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Figur 19. Tillräckligt många givar mäter plankan, så att även flatböjen i änden kan registreras. 

11 Slutsats och diskussion 
Då projektet inleddes kunde inget installerat system för deformationsmätning i justerverk 
hittas. Det fanns system som kunde mäta, men de var inte installerade i justerverk eller ens 
anpassade för formfelskontroll och -övervakning. Projektet får därför betraktas som lyckat, 
eftersom ett antal system nu finns tillgängliga, som troligen inte skulle ftmnits om inte detta 
projekt propagerat för behovet. 

Det finns nu givarsystem som klarar att mäta och ange de deformationer på det sågade 
virket som förekommer på sågverk. Genom att göra det kan sågverket och dess kunder 
förvissa sig om att det levereras rakt virke. 

Vilken av de här presenterade givarna som passar det enskilda sågverket bäst går inte att 
svara på generellt. Det är en fi-åga om pris, behov av noggrannhet, matningshastighet, -
anordning, virkesbredd, användarvänlighet, finesser, antal sorteringsklasser, loggnings-, 
presentationsmöjligheter osv. 

Vid diskussion med sågverk och leverantörer uppkommer fi-ågan var i processen deforma
tionsmätare skall installeras för att vara så lönsam som möjligt. Det finns inget tyvärr 
entydigt svar på den fi-ågan. Det beror på hur processen och mättekniken ser ut i övrigt. 

Deformationsmätning kan installeras i råsorteringen, för att sortera bort virkesstycken med 
tjurved som ställer t i l l problem i den fortsatta hanteringen. Tillsammans med en 
fibervinkehnätare kan man då, redan i råsorteringen, ta bort både de plankor som kommer 
att trassla i processen och de som kommer att vara svårsålda på grund av formfel beroende 
på tjurved och snedfibrighet. Plankor med mycket tjurved har ofta flatböj och/eller 
kantkrok, medan snedfibriga plankor blir skeva. 

Om man är säker på sin torkprocess, så att inga plankor kroknar eller skevar till sig där, kan 
man slippa deformationsmätning i justerverket. Om man däremot vill förvissa sig om att 
torkning och ströpakethantering fimgerar som det är avsett, kan det vara en mycket god idé 
att mäta formen även i justerverket. De uppgifter man får fi-am då kan användas både bakåt, 
till att styra och kontrollera torkar, och fi-amåt, t i l l att garantera rakt virke till kund. 
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ljusterverket kan deformationsmätningen användas som komplement t i l l sorterama, så att 
de kan slippa bekymra sig om formfel, eller som "slutkontroll". Om det skall användas som 
komplement, skall deformationsbeslutet läggas ihop med sorterarens beslut om 
virkesstycket. Om den skall vara slutkontroll kan systemet sitta efter trimmem och bara 
säkerställa att virkesstycket hamnar i korrekt sort, enligt reglerna för deformation. 

33 



Bilaga 1 

Kravspecifikation för formmätare i justerverk 

Funktion 

Formmätaren skall sitta i ett justerverk på sågverk. 
Plankoma är torkade. 
Flödet är tvärmatande. 

Dimensioner på virket: 
Tjocklek 38 - 75 mm 
Bredd 70 - 200 mm 
Längd 2000-5100 mm 

Matningshastighet upp ti l l 150 bitar/minut (kan ev lösas med flera givaruppsättningar). 

De storheter som skall mätas och noggrannheten framgår av nedanstående figurer. Dock är 
mätlängden i vissa fall 3 m istället för angivna 2 m. Se bifogade sorteringsregler för 
byggreglar. 

Figur 20. Kantkrok Figur 21. Flat böj 

Figur 22. Skevhet Figur 23. Kupighet 
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Deformation 
per sämsta 2 m längdenhet vid fuktkvoten 20 % 

Virkesdimension 
mm 

Pilhöjd 
mm 

Flatböj 
Tjocklek högst 44 

över 44 
15 
10 

30 
20 

Kantkroklghet Alla bredder 4 8 
%av 

virkesbredd 
Kupighet 2 4 

Skevhet 
Tjocklek högst 44 

över 44 
10 
6 

20 
10 

*) vardera 

Figur 24. Tabell över toleranser rörande deformation i Nordiskt Trä. Angivna siffervärden 
gäller for de olika sorterna. 

3.2 VAterOt\»r l ididda mti »kivor. innw- oc.h yltam-anfar i h iu) 

T0±1 
9 6 ± 1 
laoi 1 
145» 1 
ITOt 1 

Ywrn» p* icanuidan 
(luill v»r» fin»4pid« 
oOer hyvlad» 

T j a i ' l i l v ^ d ^ K i d a l 

i j i i i K i l o r : K»aluJi»p«L SUuxUrd lanjpWr Ar Z370. 2420 r««p 2700 . UiUran» T 1 5 
Knlland* Ia>cd*r L < 3m . l l r r 1. > 4.7 m I lod i skaU o u n M . U n f d r n v i r * 

2.S 111 " t " ' uaml ancca. 

T o r f c n i o r Virket hor l«v*rrrw med ftiklkvo: 15 * 12 •» d»» 13-17 »Ifctrtuiivi 
enl l^l lUukvMaUaw 12 n b e t SS 233740 ruiRjcroten lA « • 2 « (d^- , t«.2D -^^ 
dock n»»* 22 * - k*n »ntf^atm» om formkrowo n d uppnMd janv ik t r fuk tkve t 
H n l l l J l l t g*r«nt«r«i av lovorantono. 

r o n u l ^ ^ 3tfuution av tanakX. « 8» 3 Avyikrl jerna m i u i p i h»la 
n c v l K i i C l * " oxaktkaiuda rrglar t l l « r 3 la n a i l A n j d (tr r c f ln r i fallande 
IfcUffl»' » o r t a r M U at l fcniikra»«n ar uppfyllda t n ä c t ftljand» 

Kii|i<d)*'>^ - V u 2 % av brädden 
h-Ull«Vl° Max 4 mm. 
K a n i k r ^ l ^ L Maa 4 m a . 
Skaxhoi- Max 4 % av br«ddM>. liock (odtaa S mm . 

VanI»" »»ra upp«yilda nd fukUvcuv«na l ;on»r : 3 * f r i n 
Ifvrnt iuAtkiJivoim [fUit l«rkalw»tiati>»n 15 % ;*«p 12«».^tkvoc). 

OVWJ* kr«"^ K n r t flr ej vara to W av tvan fu tUa i»«n . «a ^gar 3 V l r i a i 
j , , n vara ' t k a r ^ a n t i c t ' VaakaaL «a fl*ur 4. kaa deck u a t u i i 5 « av M o n , 
doik »»»d 5 mm t v i r m i U . ^ lovaroraa mrd ruiidado ha.-n. Om 
(1 lit^^f* ifcall v u ^ I r a n vart T-«ort«tac Syslig pAraxi av Begci och rtu 
ac<«i<«wat insa Sprickor p l kaMaida 6lf vara maximalc 3 aim brwia och ha cit 
u i a imwl l djup av halva v i r k n h f v d ^ n -

r i i ; 2. DaruiiUiin av rnrtnfel. 

Fig 3. Kviat i tvgrmJttai, 
max 1'3 av ( v t r t n i l l u m a n . 

Fie 4. Vankant 

Fzgwr 25. Regler för byggreglar. 

Formmätaren skall presentera resultatet i form av mätetal på storheterna i figur 1 - 4 ovan, 
dvs kantkrok, flatböj, skevhet och kupighet. Även mått på tjocklek, bredd och vankant kan 
lämnas, men det är inte huvuduppgiften. Mätlängden som resultatet beräknas på skall vara 
valbart, 2.00, 2.37, 2.42, 2.50, 2.70 eller 3.00 m beroende på regelns längd, i enlighet med 
reglema i Figur 25. Mätvärdena skall rapporteras till överordnat system via seriell 
kommunikation eller nätverk. Vidare skall statistik och rapporter över inmätt virke kunna 
presenteras på skärm och i f i l för vidare bearbetning. 

Mätnoggrannheten skall vara bättre än ± 1 mm. Med det menas att minst 95 % (2s) av mät
värdena skall ligga inom 1 mm avvikelse fi"ån det "rätta" värdet. 
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