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Förord 
Detta arbete har ursprungligen siktat på att finna metoder för minimering av elkostnaden vid 
kammartorkning. Största elförbrukare är cirkulationsfläktama varigenom lufthastigheten 
genom virkessatsen är av central betydelse. Under arbetets gång har det dock klart visat sig att 
man inte kan betrakta fläktanvändningen separat, utan frågan måste sättas in i ett större sam
manhang där hela torkningskostnaden beaktas. Detta har förändrat arbetets karaktär. Ett antal 
torkförsök i full skala har genomförts men i övrigt har en mera teoretisk inriktning varit nöd
vändig. 

Arbetet har finansierats av NUTEK och tre företag. Dessa är Norra Skogsägarna, Sydkraft AB 
och WSAB Virkestorkar AB. Fullskaleförsöken har utförts vid Kåge Såg, Norra Skogsägarna. 

Trätek vill rikta ett stort tack till dessa finansiärer och till sågverkets personal, utan vilkas in
sats arbetet inte kunnat genomföras. 



Summary 
In this work it has been shown that fan operation, i.e. air velocity through the kiln stack, 
cannot be optimised separately without taking the whole drying process into consideration. 
This means that optimisations have to be done based on total drying costs. The kiln simulation 
software TORKSIM has thus been extended with a cost calculation routine. This simulation 
program has then been used for cost evaluation of a few selected cases. It is then obvious that 
the drying temperature level is a dominating factor, so that the cost decreases as the tempera
ture increases. Compared to the temperature level and the drying schedule design, the air 
velocity has only a small influence on the total cost. 

The cost calculations have shown that drying schedules according to the principle "constant 
dry bulb, decreasing wet bulb temperature" is a better goal than "constant wet bulb, increasing 
dry bulb temperature". For short blow depths and constant air velocities, there is a flat opti
mum in the range 3-5 m/s, but velocity selection is not critical as long as the drying schedule 
and the air velocity are adapted to each other. A decreased cost is obtained i f the velocity is 
decreased towards the end of the drying cycle. It is however questionable whether this saving 
alone can justify an investment in fan speed regulation. 

The interaction between the air velocity and the blow depth, regarding the drying process, has 
been studied with the TORKSIM Global software. The rule of thumb that blow depth (m) 
divided by air velocity (m/s) should not be higher than 2, seems to give a good basis for air 
velocity selection. Towards the end of the drying cycle, lower velocities could be allowed, but 
it is questionable whether this is economically feasible on the whole. 

It has recently become common to use automatic electric power limiters that shut off consum
ers during short periods, in order to keep the power consumption below the subscription limit, 
without very costly overdraws. Stopping of kiln circulation fans or reducing the fan speed, for 
short periods, have been shown normally to have only a minor influence on the timber drying. 
Taking kiln control and influence on boiler operation into account, it is highly desirable that 
fan speed reduction is used instead of complete stopping. 

An English version of some parts of this report can be found in Salin J-G: "Determination of 
the most economical drying schedule and air velocity in softwood drying", 3'̂ '* European 
COST E15 Workshop on Wood Drying, Helsinki, Finland, June 11-13, 2001. 



Sammanfattning 
Föreliggande arbete har visat att fläktanvändningen, d v s lufthastigheten genom ströpaketen, 
inte kan optimeras separat utan man måste beakta hela torkprocessen. Detta betyder att opti
meringar bör göras på basen av torkningens totalkostnad. Simuleringsprogrammet TORKSIM 
har därför utökats med en kostnadsberäkningsfunktion. Med programvaran har därefter ett 
antal exempel genomräknats. Det framgår då klart att torkningens temperaturnivå är en domi
nerande faktor, så att kostnaden sjunker då temperaturen stiger. Jämfört med temperatumivån 
och torkschemats utformning så har lufthastigheten bara en liten inverkan på totalkostnaden. 

Kostnadsberäkningarna har visat att torkscheman enligt principen "konstant torr temperatur, 
sjunkande våt" är en bättre målsättning än "konstant våt temperatur, stigande torr". Vid korta 
blåsdjup och konstant lufthastighet finns ett flackt optimum i området 3-5 m/s, men valet är 
inte kritiskt förutsatt att torkschema och lufthastighet anpassas till varandra. En lägre kostnad 
fås om lufthastigheten sänks mot slutet av torkningen. Det är dock ifrågasatt om enbart denna 
inbesparing kan motivera en investering i varvtalsreglering. 

Samverkan mellan lufthastighet och blåsdjup beträffande torkresultatet har studerats med 
programvaran TORKSIM Global. Regeln att blåsdjupet (m) dividerat med lufthastigheten 
(m/s) skall vara högst 2 verkar ge en god bas for val av hastighet. I slutet av torkningen kan 
lägre hastigheter tillåtas, men det kan ifrågasättas om detta är lönsamt totalekonomiskt. 

Numera har det blivit vanligt med automatiska effektvakter som stänger av elförbrukare under 
korta perioder, i avsikt att hålla eleffektuttaget under abonnerad gräns utan mycket kost
samma överskridanden. Stopp av cirkulationsfläktarna i torken eller varvtalsreducering har 
visats ha en ringa effekt på virkets torkning i normalfallet. Med tanke på torkens styrning och 
inverkan på värmepannans funktion är det högst önskvärt att använda varvtalsminskning i 
stället för totalstopp av fläktarna. 



1. Inledning 
1.1 Några grundfakta 
Ofta brukar nödvändigheten av en luftström genom virket i en tork motiveras med att man, för 
det första, transporterar värme till virket, och för det andra, transporterar bort förångad fukt. 
Detta är förstås en långt driven förenkling, men visar ändå att luftmängden, d v s lufthastig
heten, är direkt kopplad till virkets torkningsprocess och torkningens helhetsresultat. 

Den drivande kraften för överföring av värme från luften till virket är självfallet temperatur
skillnaden mellan luften och virkesytan. Proportionalitetsfaktorn, som kallas värmeöver
föringstal, beror i sin tur av strömningsförhållandena. En högre lufthastighet i strömellan-
rummet ökar turbulensen, varvid det isolerande laminära gränsskiktet närmast virkesytan blir 
tunnare. Värmeöverföringstalet ökar därför och ungefär i proportion till lufthastigheten upp
höjd i potensen 0,7. 

Den förångade fukten skall passera samma gränsskikt och den drivande kraften är koncentra
tionsskillnaden (ångans partialtryckskillnad) över skiktet. Proportionalitetsfaktorn i detta fall 
kallas massöverföringstal. Det är därmed tydligt att värmeöverföring och massöverföring är 
klart kopplade till varandra och i själva verket är det denna koppling som bestämmer vilken 
temperatur virket ställer in sig på i olika faser av torkningen. I början av torkningen (efter 
uppvärmningen) ligger virkestemperaturen nära våta temperaturen och i slutet av torkningen 
närmare den torra temperaturen. 

Om man ser på en enskild virkesbit så kommer alltså torkningshastigheten att öka då luft
hastigheten ökar, förutsatt att klimatet vid biten är oförändrat. Detta enkla faktum lämnas 
dock ibland obeaktat med motiveringen att inverkan skulle vara försumbar. En snabbare tork
ning kan betyda att risken för torkningssprickor ökar. I ett sådant fall bör alltså torkschemat 
anpassas till den nya högre lufthastigheten. Men även i fallet att lufthastigheten sänks är det 
skäl att ställa frågan om inte torkschemat då borde göras "tuffare" för att kompensera luft
hastighetens inverkan. 

Vid torkluftens passage genom virkessatsen kommer en del av värmeinnehållet att överföras 
till virket, d v s luftens temperatur sjunker vid passagen. Samtidigt höjs luftens fuktinnehåll av 
det vatten som förångas från virket. Med andra ord kommer luftens torkkraft att väsentligt 
minska vid passagen och virkesbitar på trycksidan av torksatsen torkar alltså snabbare än bitar 
på sugsidan. Reverseringar av luftens strömningsriktning löser en stor del av detta problem, 
men inte helt. Vid slutet av den egentliga torkningen (före konditioneringen) kommer därmed 
virket i mitten av torksatsen att ha en högre fuktkvot. Denna skillnad ökar med minskande 
lufthastighet och syns som en större spridning i slutfuktkvoten. 

Man kan säga att en virkesbits torkningshastighet bestäms av två motstånd. För det första 
transporten av fukten från det inre av biten till virkesytan och för det andra förångningen och 
överföringen av fukten från virkesytan till torkluften. Vid torkning av tjocka dimensioner 
kommer följaktligen det inre motståndet att dominera mera. Detta förstärks av att det inre 
motståndet ökar med kvadraten på tjockleken, medan det externa motståndet ökar proportio
nellt med tjockleken. För tunna dimensioner kommer alltså lufthastigheten att vara en vikti
gare faktor för virkets torkningstid än för tjocka dimensioner. I ett ströpaket med en tunn 
dimension finns det flera strömellanrum än i motsvarande paket med en tjockare dimension. 
T ex med 25 mm strön är det dubbla antalet strömellanrum i ett paket med 25 mm bräder, 
jämfört med ett paket 75 mm plank. För att nå samma lufthastighet måste alltså totala luft-



mängden vara den dubbla i brädfallet. I praktiken har man därför vanligen lägre lufthastighet 
vid torkning av bräder, fastän önskemålet alltså snarast är det motsatta. 

På basen av pumpars och fläktars så kallade affinitetsregler (sambanden mellan varvtal, flöde, 
tryckskillnad och effekt för centrifugal pumpar) gäller med relativt god noggrannhet, för de 
förhållanden som råder i en tork, att lufthastigheten är proportionell med fläktens varvtal. 
Vidare gäller att elektriska effektuttaget är proportionellt med varvtalet i kubik. Minskas varv
talet till hälften blir effekten bara (1/2)' = 1/8 d v s man sparar 87,5 % av elförbrukningen - i 
praktiken dock kanske 80-85 %. 

Den energi som matas in i en fläkt förvandlas först till rörelseenergi och slutligen till värme, 
energin kommer därför till godo vid fuktens förångning från virket. En sänkning av fläktvarv-
talet kräver alltså att energibortfallet ersätts med värme från värmebatterierna. Förvånande 
ofta hör man i diskussioner påståendet att en varvtalssänkning skulle sänka energiförbruk
ningen - så är inte fallet, snarare tvärtom genom att torktiden kanske förlängs. Däremot kan 
det betyda en sänkning av energikostnaderna genom att elenergin för det mesta är dyrare än 
värmeenergin. Ett problem här är att värmeenergin - i motsats till elenergin - ofta inte har ett 
klart och entydigt pris. Detta gäller speciellt då sågverket själv producerar värmen i en bark-
eldad panna. Ibland hör man påståendet att värmen skulle vara gratis eftersom barken i alla 
fall måste destrueras. Ett sådant påstående kan dock inte leda till ekonomiskt korrekta över
väganden. Åtminstone kapitalkostnader knutna till värmeenergin bör beaktas. 

Av det tidigare torde framgå att lufthastigheten i ströpaketet påverkar torkningsprocessen, och 
i slutänden torkningskostnaderna, på ett mycket komplext sätt. Åtminstone följande faktorer 
påverkar valet av den optimala lufthastigheten: 

Virkesdimension 
Blåsdjup 
Fuktkvotsnivå 
Strötjocklek 
Kvalitetskrav på virket 
Elenergins pris och elabonnemangsvillkor 
Värmeenergins pris 
Virkestorkningen flaskhals eller ej i sågverkets produktion 

- M. f l . 

1.2 Aktuella frågeställningar 
Om man väljer en viss fläkt-elmotor lösning utan möjlighet att ändra varvtalet (motortyp, 
frekvensomvandlare etc) så är lufthastigheten för en given dimension fastslagen i den 
kammaren. Optimering av lufthastigheten borde då ske i samband med planeringen av den 
nya torken. Ofta varierar också virkesdimensionen som torkas i en viss tork, och detta 
komplicerar optimeringen. Ur rent teknisk synpunkt är det i allmänhet önskvärt med en rätt 
hög lufthastighet men den snabbt ökande elkostnaden gör att hastigheten begränsas till ett 
lägre värde. Den allmänna föreställningen torde vara att nivån skall ligga i trakten av 3-4 m/s, 
såvitt inte blåsdjupet väsentligt överstiger 6-8 m. Denna frågeställning belyses i avsnitt 3. 

För det fall det finns möjlighet till reglering av lufthastigheten är det några specifika fråge
ställningar som skulle kräva ett svar. Den mest generella frågan är vilken den optimala 



lufthastigheten ar vid en given tidpunkt i torkschemat för en given torkning. Genom att tork-
hastigheten minskar vid lägre fuktkvoter (p g a långsammare fuktdiffusion i virket) har ett 
vanligt resonemang varit att en hög lufthastighet inte mera "behövs" i slutet av torkningen och 
speciellt inte vid låga slutfuktkvotsmål. Det vanliga sättet är då att hålla en konstant relativt 
hög lufthastighet fram till en viss punkt i torkschemat, varefter hastigheten sänks t i l l en lägre 
nivå (t ex hälften) som sedan bibehålls fram till den eventuella konditioneringen. Frågan är då 
hur dessa nivåer skall väljas samt om och när ett byte skall ske. Den lägre lufthastigheten i 
slutet gör att psykrometerskillnaden då kan - och bör - höjas för att kompensera den annars 
lägre torkhastigheten. Med andra ord bör optimering av lufthastighet och optimering av tork
schema ses som en helhet. Även denna frågeställning belyses med exempel i avsnitt 3. 

På senare tid har en ny typ av lufthastighetsreglering blivit aktuell. Elkraftbolagen önskar 
minska variationerna i elförbrukningen och detta har lett till eltariffer där även ett kortvarigt 
överstigande av abonnerad effekt bestraffas med en hög kostnad. Eleffekten som en kund tar 
ut bestäms såsom kWh-uttaget under uppföljningsperioden 1 timme, d v s medeleffektuttaget 
på timbasis. Genom att följa hur kWh-värdet ökar under varje uppföljningsperiod kan man 
bedöma vad totalvärdet kommer att bli och om detta hotar stiga över det abonnerade värdet 
kan man, t ex de sista 15 minuterna, gå in och stänga av elförbrukare. Detta är funktions
principen för automatiska eleffektbegränsare som numera förekommer även vid sågverk. På 
detta sätt erhålls en reduktion av förbrukningstoppar och en utfyllnad av förbrukningsdalar, i 
enlighet med elbolagens önskan. Vid valet av förbrukare som stängs av, väljer man självfallet 
sådana där inverkan på produktionen är så liten som möjligt. Vid sågverk är fläktarna i torkar
na aktuella eftersom fukttransporten i virket bara långsamt avklingar vid fläktstopp och pro
cessen inte abrupt avbryts såsom i många andra fall. Fläktarna är därtill rätt stora förbrukare 
då de ofta står för ca 1/3 av sågverkets hela elförbrukning. Tekniken medför alltså att fläktar
na stannas eller varvtalet dras ned under kanske 15 minuter, vid tidpunkter som inte på för
hand är kända. Detta gör att det i praktiken normalt inte är möjligt att anpassa torkschemat till 
ingreppet, åtminstone inte på samma sätt som vid en långvarig förutbestämd fläktreglering. 
Korta stopp av denna typ diskuteras i avsnitt 6. 

1.3 Provtorkningar 
För att få en konkret bas för överväganden har tre provtorkningar genomförts i ful l skala. I det 
första provet studerades en torkning utförd enligt sågverkets normala schema. Vid det andra 
provet reducerades lufthastigheten i den senare delen av den egentliga torkningen, medan 
övriga förhållanden hölls oförändrade. Vid det tredje provet gjordes manuellt en kraftig redu
cering av fläktvarvtalet under ett flertal ca 15 minuter långa perioder, på ett sätt som skulle 
simulera inverkan av en automatisk effektvakt. 

Proven gjordes med furu 38 x 150 mm . Den ovanliga dimensionen får ses som ett slump
mässigt val på basen av vad som var praktiskt lämpligt vid starten av det första provet. En 
dimension som var varken utpräglat tunn eller utpräglat tjock var målet. 

Det stod från början klart att de gjorda hastighetsförändringarna skulle ha en rätt liten inver
kan på torkningens slutresultat jämfört med det allmänna bruset i torkens reglering, i mät
ningarna och till följd av virkets naturliga variation. För att lösa detta problem har simule
ringsmodeller för torkprocessen använts för utvärdering av olika åtgärders inverkan. För in-
trimning av modellerna har de utförda provtorkningarna varit av mycket stort värde. Det 
gäller då speciellt värme- och massöverföringstalens variation i olika delar av torksatsen. En 
redovisning av de funna värdena på överföringstalen genomförs dock i annat sammanhang (se 



referens / I / ) . De simuleringar som redovisas i denna rapport har gjorts med de intrimmade 
modellerna. 

2. Kostnadsberäkning för torkningen 
Av det tidigare torde framgå att lufthastigheten påverkar torkningen på ett komplext sätt. Man 
kan inte bara studera vad som händer om lufthastigheten ändras, medan allt övrigt hålls oför
ändrat. Övriga faktorer såsom torkschema, torktid etc måste anpassas till en hastighetsändring 
för att slutsatserna skall vara vettiga. I en sådan situation där olika variabler är kopplade till 
varandra, måste den slutliga basen för bedömning av inverkan av en hastighetsändring alltså 
vara torkningens totalkostnad. Kommer en åtgärd att höja eller sänka totalkostnaden? 

I en sådan kostnadskalkyl måste självfallet energikostnaderna ingå. Men även kapitalkostna
derna måste ingå eftersom det endast är den vägen som torkningens snabbhet kan ges ett pris. 
Slutligen borde även kostnaderna för virkets kvalitetsförluster under torkningen ingå. Kva
litetsförlusterna - sprickbildning, spridning i slutfuktkvot, mörkfärgning, kådproblem, kvist-
krypning, deformationer etc - är svåra att prissätta, men problemet kan kringgås genom att 
bara jämföra sinsemellan sådana fall där kvalitetsföriusterna bedöms vara lika stora. 

För att kunna göra beräkningar av totalkostnaden och hur den påverkas av olika åtgärder, har 
det varit nödvändigt att ta fram ny programvara för detta. Torksimuleringsprogrammet 
TORKSIM - som används av industrin sedan 1998 - beräknar hur torkschema, lufthastighet, 
etc påverkar torkningsresultatet. TORKSIM ger därför, till denna del, de basuppgifter som 
behövs för en kostnadskalkyl. Programmet har nu utvidgats med en kostnadsberäkning som 
beaktar kapitalkostnader (fasta kostnader) och energikostnader. Denna funktion finns med 
fr o m version 3.0 av TORKSIM. 

Kostnadsberäkningen i TORKSIM har följande uppbyggnad. Torkens investeringskostnad 
omräknas till en konstant annuitet på basen av amorteringstid och kalkyl ränta. I början efter 
investeringen är räntekostnaden hög och amorteringen låg, och i slutet är det tvärtom, men 
den årliga kostnaden är konstant. Då denna årskostnad divideras med årets timmar får man en 
konstant timkostnad. Det är alltså vad torkinvesteringen kostar per timme oberoende av hur 
man torkar. En långsam torkning kommer därför att ackumulera mera fasta kostnader än en 
snabb torkning och detta verkar höjande på kostnaderna räknat per kubikmeter torkat virke. 

Utöver investeringskostnaden finns det även andra fasta kostnader såsom t.ex. underhåll, 
personal, försäkring, material etc. Ifall inga drastiska åtgärder görs i torkningen kan dessa 
kostnader anses vara konstanta och behandlas därför som fasta kostnader. I TORKSIM har 
dessa grupperats i två grupper, dels de som enklast uttrycks i kr/år och dels de som enklast 
uttrycks i % av investeringskostnaden. Även dessa fasta kostnader överförs till en konstant 
timkostnad. 

Det bör observeras att det finns även andra fasta kostnader än de som direkt hänför sig t i l l 
själva torken. Det behövs t ex en ströläggning samt en avströning och en pannanläggning för 
värmegenereringen. I princip bör även dessa beaktas så att kostnaden fördelas mellan såg
verkets torkar i proportion till deras kapacitet. 

Av de rörliga kostnaderna beaktas i TORKSIM endast energikostnaden. Energiförbrukningen 
för själva torkförloppet fås direkt ur torkprocessens simulering, d v s skillnaden i värme-
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innehåll (entalpi) mellan den fuktiga hetluft som ventileras ut och friskluftsintagningen, vartill 
kommer i virket ackumulerat energiinnehåll (inre energi). På basen av uppgifter om torkhuset 
beräknas ytterligare transmissionsförlusterna (värmeförluster genom väggar/tak/golv) och i 
torkhusets massa magasinerat värme. Den sammanlagda energiförbrukningen skall täckas av 
dels den värme som tillförs via värmebatterierna och dels den energi som tillförs i form av 
elkraft till cirkulationsfläktarna. Det är skäl att upprepa att en ändring av fläkt varvtalet (luft
hastigheten) inte påverkar summan, utan endast fördelningen mellan dessa två energiinmat
ningar, och därmed kostnaden då ju elenergin normalt är dyrare än värmen. 

Den viktigaste kostnaden som inte är inkluderad i beräkningen ovan är säkert kostnaden för 
virkets kvalitetsföriuster i samband med torkningen. Förluster genom t ex sprickbildning kan 
dock beaktas indirekt genom att acceptera endast sådana torkscheman etc, som enligt simu
leringen inte förväntas ge några sprickor. En del kvalitetsförluster är t ex kraftigt beroende av 
temperatumivån och dessa kan indirekt beaktas genom att bara göra kostnadsjämförelser 
mellan fall där temperaturnivåerna är väsentligen lika. På detta sätt kan man kringgå proble
met med prissättning av dessa förluster. Ofta är därtill kostnaden kraftigt beroende av både 
produkttypen och kunden. Genom att beakta kvalitetsföriusterna på ovanstående sätt kan man 
kanske faktiskt öka allmängiltigheten i kostnadsberäkningen. 

På ovan beskrivet sätt kan alltså kapitalkostnader och energikostnader beräknas med hjälp av 
TORKSIM för olika fall. Det ger en någorlunda god bild av hur olika åtgärder påverkar eko
nomin och därmed en möjlighet att optimera torkprocessen. 

Det bör understrykas att de beräknade kostnadsvärdena inte utgör kompletta totalkostnader, 
då kvalitetsförlusterna saknas. Däremot är värdena användbara T6r jämförelse av olika alter
nativ. Slutligen skall det framhållas att kostnadsberäkningar kan göras på många olika sätt 
(avskrivningstider, räntesatser, prissättning av värmeenergin etc) och för olika ändamål, var
för försiktighet bör visas vid t ex jämförelse av olika sågverk. 

Såsom en illustration på en kostnadsberäkning presenteras följande exempel med torkning av 
70 m" furu 50 x 150 mm i en "normal" tork byggd i betong. Värmepriset har valts till 25 öre/ 
kWh och elpriset till 40 öre/kWh. Torkningsschemat framgår av figur I och lufthastigheten 
antas vara konstant 3 m/s. Blåsdjupet antas vara måttligt så att variationer i luftens ström
ningsriktning inte behöver beaktas. 
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Figur 1. Torkningsschema använt i beräkningsexempel. 

Den beräknade momentana kostnaden uttryckt i kr/h/nr' framgår av figur 2.1 botten ligger en 
konstant fast kostnad som alltså är oberoende av hur torkningen genomförs. Ovanpå denna 
ligger energikostnaderna. I början av torkningen då virket innehåller mycket fritt vatten som 
lätt avlägsnas, blir energiförbrukningen per tidsenhet hög och därmed likaså kostnaden. Mot 
slutet av torkningen sker torkningen långsammare och då blir kostnaden per tidsenhet också 
lägre. 

2,5 

0,5 

•Totalkostn. 

Kapi ta lkostn . 

O 20 40 60 80 100 120 140 

Tid , h 

Figur 2. Momentana kostnader som funktion av tiden för beräkningsexemplet. 

I figur 2 har kostnaderna presenterats per tidsenhet och som funktion av tiden. Det är motive
rat att även se på kostnaderna per avlägsnad fuktprocent och som funktion av medelfukt-
kvoten. Detta resultat ses i figur 3.1 figur 3 löper alltså torkprocessen från höger till vänster. 
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Figur 3. Momentana kostnader som funktion av fuktkvot för beräkningsexemplet. 

Eftersom huvuddelen av energiförbrukningen åtgår till att täcka förångningsvärmet, blir 
energikostnaden per avlägsnad fuktprocent grovt taget konstant, och detta framgår även av 
figur 3. Däremot stiger kapitalkostnaderna kraftigt mot slutet av torkningen genom att det tar 
allt längre tid för sänkning av fuktkvoten med ytterligare 1 %-enhet. Den längre tiden acku
mulerar då mera kapitalkostnader per fuktkvotsändring. Variationen i totalkostnad inom 
fuktkvotsområdet 10-20 % beror av torkschemats detaljutformning och är inte nödvändigtvis 
typiskt. 

Det framgår tydligt av figurerna 2 och 3 att de fasta kostnaderna utgör en betydande del av 
totalkostnaderna. Detta antyder att det är önskvärt att försöka åstadkomma en snabb tork
process, dock utan att energiförbrukningen tillåts stiga överdrivet högt och självfallet inom de 
gränser som t.ex. risken för sprickbildning sätter. Det framgår vidare att borttorkning de sista 
fuktkvotsprocenten medför en avsevärt högre kostnad. 

3. Kostnadsoptimering av torkprocessen 
Såsom det föregående exemplet torde visa finns det nu möjligheter att mångsidigt beskriva 
hur torkningskostnadema uppstår och därmed också att man kan söka det förfarande som ger 
de lägsta kostnaderna i ett visst fall. Det föregående exemplet vidareutvecklas därför här för 
att se hur förändringar i torkschema och lufthastighet påverkar den totala kostnaden. 

Redan efter ett fåtal simuleringar av torkningen med tillhörande kostnadsberäkning, visar det 
sig att torkningens temperaturnivå har en avgörande inverkan på kostnaderna. En högre tork
temperatur ger en lägre kostnad. Det beror på att en högre temperatur gör fukttransporten i 
träet snabbare och att även den mekano-sorptiva krypningen (uttöjningen av virkesytan) blir 
större. Dessa båda effekter möjliggör en snabbare torkning vilket innebär att de fasta kostna
derna minskar räknat per kubikmeter. Vid en högre temperatur blir även ångans andel i tork
luften högre, vilket leder till ett minskat friskluftsintag för borttransporten av fukten. Visser
ligen blir värmeförlusterna (per tidsenhet) till omgivningen genom väggar etc större på grund 
av den högre temperaturdifferensen, men denna effekt är rätt så marginell jämfört med andra 
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komponenter. Detta resultat visar att det är avsevärt mera motiverat att först bestämma vilken 
temperatumivå torkningen skall utföras på, medan frågan om lämplig lufthastighet har en i 
första skedet underordnad betydelse. 

Det finns självfallet flera aspekter som bör beaktas vid val av temperaturnivå för torkningen. 
För det första finns det normalt en övre gräns som sätts av konstruktionsmaterial, fläktmoto-
rer, elkablar m.m. i torken. För det andra finns det restriktioner som sätts av virket i form av 
kvalitetskrav. Det kan röra sig om mörkfärgning, kådflytning, kvistkrypning, etc. Dessa 
restriktioner beror självfallet kraftigt av vilken produkttyp det är fråga om och vilka krav 
kunden ställer. Någon generell temperaturgräns kan därmed förstås inte sättas. Här har därför 
godtyckligt valts två olika nivåer, dels en konstant maximitemperatur på 80°C och dels en 
lägre på 60°C. 

3.1 Konstant lufthastighet 
I kostnadsoptimeringen har först valts en för hela torkningscykeln konstant lufthastighet var
efter det kostnadsoptimala torkschemat räknats fram. Detta har upprepats för olika lufthastig-
heter för att se hur hastigheten påverkar resultatet. En under torkningen varierande lufthastig
het behandlas senare. Rent matematiskt utgör framräkningen av det optimala schemat ett 
variationskalkylproblem. I praktiken kan dock det optimala schemat bestämmas på ett lättare 
sätt. Om man delar in schemat i kortare intervall och inom varje intervall söker de tempera
turer som ger den lägsta kostnaden, så finner man efter några genomräkningar intervall för 
intervall, det optimala schemat för hela torkningen. 

För maximitemperaturen 80°C framgår resultatet av en sådan genomräkning ur figur 4, för tre 
olika lufthastigheter. Man ser att det lönar sig att snabbt höja torra temperaturen till maximi
värdet varefter psykrometerskillnaden gradvis ökas under hela torkningen. 

Torr 

Våt 3 m/s 

Våt 4 m/s 

Våt 5 m/s 

10 20 30 40 

Tid , h 

50 60 70 80 

Figur 4. Optimala torkscheman för olika konstanta lufthastigheter. 
Maximal temperatur 80°C. 
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Det är intressant att konstatera att, vid den här relativt höga temperaturen, bestäms formen på 
torkschemat för de olika lufthastigheterna av kostnaden, inte av risken för sprickbildning. En 
snabbare ökning av psykrometerskillnaden hade varit möjlig och hade givit snabbare tork
ning, men det skulle inte ha varit ekonomiskt fördelaktigt. Vidare kan man se ur figur 4 att 
lufthastigheten inte har någon större inverkan på torkschemats form, vilket betyder att en 
högre hastighet ger en något kortare torktid till en given slutfuktkvot. De små oregelbunden
heter som syns i kurvorna för den våta temperaturen i figur 4 sammanhänger med onoggrann
het och avrundningar i beräkningens genomförande och återspeglar inte reella kostnads
beroenden. 

I Sverige och Norden har det länge varit brukligt att huvudsakligen använda torkscheman där 
den våta temperaturen hålls konstant medan den torra temperaturen varierar (gradvis stiger). 
Enligt resultatet ovan skulle en bättre metod vara att hålla torra temperaturen konstant medan 
den våta gradvis sjunker. Denna fråga hänger dock delvis samman med hur man bedömer att 
den högsta tillåtna temperaturen beror av virkets fuktkvot. Om man av något kvalitetsskäl vill 
hålla temperaturen lägre i början av torkningen, blir resultatet ett schema i mera traditionell 
stil. 

Figur 5 beskriver hur den momentana kostnaden utvecklas för de optimala torkscheman som 
givits i figur 4. Man ser att kostnaden, uttryckt i kronor per kubikmeter och avlägsnad fukt
procent, först stiger rätt långsamt för att sedan ungefär vid fibermättnadspunkten kraftigt börja 
stiga. Ytan under respektive kurva, mellan startfuktkvot och slutfuktkvot, motsvarar total
kostnaden i kxlm. 
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Figur 5. Momentan torkningskostnad för torkningsscheman enligt figur 4. 

Av figur 5 framgår att lufthastigheten bara har en liten inverkan på kostnaderna, åtminstone 
inom det hastighetsintervall som här studerats. Det bör observeras att varje lufthastighet 
sammanhänger med ett eget torkschema och en egen torktid (till given slutfuktkvot). 

Härefter görs motsvarande beräkningar för fallet där högsta tillåten temperatur satts till 60°C. 
I figur 6 ses optimala torkscheman för tre olika konstanta lufthastigheten 
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Figur 6. Optimala torkscheman för olika konstanta lufthastigheter. 
Maximal temperatur 60°C. 

Igen ser man att det är fördelaktigt att snabbt höja torra temperaturen till den högsta tillåtna 
varefter våta temperaturen gradvis sänks. För denna lägre temperatumivå är det nu risken för 
sprickbildning som bestämmer formen på kurvorna för våt temperatur ända fram till 110-120 
timmars torkningstid. Skulle inte denna begränsning finnas skulle en större psykrometer-
skillnad i början ge en lägre kostnad. Under den första delen av torkningen ser man nu en 
skillnad i kurvorna till följd av vald lufthastighet, men en hög lufthastighet ger fortfarande en 
aning snabbare torkning tack vare högre tillhörande virkestemperatur. 

Motsvarande kostnadskurvor för fallet 60°C framgår ur figur 7. 
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Figur 7. Momentan torkningskostnad för torknings scheman enligt figur 6. 
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En förhöjd kostnad i området strax under 20 % fuktkvot hänger ihop med att torkschemat 
fram till denna punkt bestäms av risken för sprickbildning och då denna begränsning upphör 
lägger sig kurvan på en ny nivå. I övrigt har kurvorna samma generella form som i figur 5, 
men kostnadsnivån är nu klart högre, vilket till stor del hänger ihop med den dubbla lorktiden. 
Här syns alltså kostnadsfördelen av en högre temperaturnivå mycket tydligt. Såsom tidigare är 
det även här bara en liten skillnad i kostnad för de olika lufthastigheterna. 

3.2 Variabel lufthastighet 
I det föregående har undersökts fall där lufthastigheten varit konstant under hela torkperioden, 
d v s det motsvarar situationen att det inte finns möjlighet till en kontinuerlig reglering av luft
hastigheten. I det följande skall utredas hur hastigheten - cirkulationsfläktamas varvtal - bör 
regleras under torkningen för att ge en så låg totalkostnad som möjligt. Det svaga inflytande 
som lufthastigheten hade i figurerna 5 och 7 antyder att en kontinuerlig reglering inta kan 
förväntas ge någon avsevärd fördel. Dock är det rent allmänt av intresse att se vilka principer 
som gäller vid valet av variabel hastighet. 

I föregående avsnitt bestämdes det optimala torkschemat genom att dela upp schemat i kortare 
intervall och söka optimala temperaturer för den aktuella konstanta lufthastigheten. Nu utförs 
samma procedur men för flera olika hastigheter inom varje intervall, och den hastighet som 
ger den lägsta kostnaden väljs ut för detta intervall. Detta ger som resultat en trappstegskurva 
för hastigheten som funktion av tiden, men det är uppenbarligen fullt tillräckligt i detta fall. 

För fallet med 80°C maximal temperatur får man det slutresultat som framgår av figur 8. 
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Figur 8. Optimal lufthastighet vid 80°C maximal temperatur. 

Enligt figur 8 bör lufthastigheten i början ligga på en rätt hög nivå, 4,5.. .5 m/s, men med 
början ungefär vid fibermättnadspunkten skall lufthastigheten gradvis sjunka, för att vid låga 
slutfukter nå nivån 2,5 m/s. Detta motsvarar allmänt sett den åsikt som funnits i branschen om 
hur lufthastigheten bör regleras. 
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Motsvarande resultat för fallet med 60°C maximal temperatur framgår ur figur 9. 
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Figur 9. Optimal lufthastighet vid 60°C maximal temperatur. 

Resultatet är högst förvånande. Såsom tidigare konstaterades är det i detta fall risken för 
sprickbildning som bestämmer torkschemats utseende under de första 110-120 timmarna, 
d v s ungefär fram till fuktkvoten 15% i figur 9. Sprickbildningsrisken sätter en övre gräns för 
torkhastigheten och då bestäms kurvan i denna del av figur 9 av vilket som är det fördelakti
gaste sättet att åstadkomma en given torkkraft. Det visar sig då att det i många situationer blir 
fördelaktigt med låg lufthastighet och stor psykrometerskillnad i stället för tvärtom. Stor 
psykrometerskillnad leder till större ventilationsbehov och det motverkar något nyttan av 
hastighetssänkningen. Likaså sänks virkestemperaturen något vilket också har en motverkan
de effekt. I varje fall ger beräkningen som resultat att mycket låga lufthastighetsnivåer skulle 
vara fördelaktiga mot slutet av perioden där sprickbildningen är bestämmande. Då denna 
period passerats stiger den optimala lufthastigheten tillbaka upp till en mera förväntad nivå. 

Ur rent praktisk synpunkt och med tanke på att det är fråga om endast mycket marginella 
kostnadsbesparingar, syns det motiverat att inte följa den optimala kurvan i figur 9, utan t ex 
gå längs den streckade linjen i figuren. Torkschemat skall då självfallet anpassas på motsva
rande sätt. I så fall får man en hastighetskurva som mera liknar den i figur 8 med den högre 
temperaturen. Dock är hastighetsnivån till höger i figur 9 lägre, och hastighetsvariationen så 
liten (efter "korrigeringen") att det är starkt ifrågasatt om en reglering är ändamålsenlig. 

I följande tabell ges en översikt av de ovan beräknade kostnaderna för torkning ti l l två olika 
slutfuktkvotsnivåer, angivet såsom kr/m'^. 
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Tabell 1. Sammanställning av beräknade torkningskostnader. 

Temperatur Lufthastighet Slutfuktkvot 15% Slutfuktkvot 8% 
60°C 2 m/s 194 kr/m ' 310 kr/m' 

3 m/s 193 kr/m^ 310kr/m^ 
4 m/s 199 kr/m^ 320 kr/m^ 

variabel 190 kr/m^ 306 kr/m^ 
80°C 3 m/s 119 kr/m' 173 kr/m' 

4 m/s 118kr/m^ 174kr/m^ 
5 m/s 120 kr/m^ 180kr/m^ 

variabel 118kr/m^ 171 kr/m^ 

1 tabellen framgår det mycket tydligt att både temperaturnivån och slutfuktkvoten har en 
kraftig inverkan på totalkostnaden. Slutfuktkvoten bestäms av leveransåtagandet men tempe-
ratumivån kan inom vissa gränser bestämmas av sågverket och resultatet visar att denna 
möjlighet bör utnyttjas. 

Den tilläggsfördel man erhåller genom att reglera lufthastigheten på ett optimalt sätt under 
torkningens gång utgör i dessa exempel 0,1 ...4,0 kr/m\ Om man på basen av torktidema 
bedömer hur många kubikmeter som torkas per år får man fram en nytta av storleksordningen 
10000 kr/år. Det bör genast konstateras att dessa skillnader är så små att de ligger inom beräk
ningamas noggrannhet och detta får därför inte ses som ett slutligt svar på frågan om varvtals
regleringens lönsamhet. Vidare kan man se att bara en grads ändring av temperatumivån ger 
en större kostnadseffekt. 

Det finns även andra kriterier för varvtalsregleringens lönsamhet än den ovan redovisade 
beräkningen. Man vill kanske välja olika lufthastighetsnivåer för t ex olika virkesdimensioner 
i samma tork, utan att fästa större uppmärksamhet vid reglering under torkningens gång. 
Genom att fläktamas eleffektuttag ökar kraftigt med varvtalet kan man i slutet av torkningen 
vid höga lufthastigheter få en situation där mera energi tillförs torken via fläktama än vad som 
förbmkas av fuktens förångning och värmeförlusterna till omgivningen. I den situationen 
börjar temperaturen i torken lätt att stiga okontrollerat och bara den effekten kan vara moti
vering nog för att installera varvtalsreglering. I beräkningarna ovan inträder en sådan situation 
i slutet av torkningen, för båda temperaturnivåerna vid den högsta lufthastigheten. Ovan har 
inte beaktats att vid stora blåsdjup och låga lufthastigheter ökar klimatskillnadema inom tork
satsen med ojämn slutfuktkvot som följd. Detta är ytterligare ett skäl att hålla ett annat varvtal 
än vad kostnadskalkylen (utan kostnad för virkeskvalitetsförlustema!) anger. Blåsdjupets in
verkan diskuteras närmare i avsnitt 5. 

Några allmänna synpunkter på kostnadsberäkningen bör framhållas. De i tabell 1 angivna 
kostnaderna kan användas för jämförelser inom tabellen, men skall inte jämföras med kost
nader beräknade i annat sammanhang och enligt andra kriterier. Såsom nämnt ingår inte 
kostnader för kvalitetsförluster i tabell 1. I beräkningarna har inte hänsyn tagits till sågverkets 
produktionskapaciteter. Om kostnadskalkylen t ex visar att en långsam torkning är fördel
aktig, så antas att den torkkapacitet som eventuellt då saknas, omedelbart kan erhållas (med 
den investeringskostnad som ingår i kalkylen). Likaså antas att om en snabb torkning frigör 
torkkapacitet, så kan denna genast fyllas med ökad virkesproduktion utan att någon tork står 
oanvänd. I en mera reell situation på sågverket kan de ekonomiska bedömningarna därför få 
en annan karaktär. Den utförda beräkningen gäller bara en enda dimension i en enda tork för 
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ett begränsat antal fall. Beräkningen behöver därför inte nödvändigtvis besitta någon större 
allmängiltighet, men de huvudresultat som framkommit är dock antagligen giltiga i många 
normala fall. Med hjälp av kostnadsberäkningen i TORKSIM kan för sågverket aktuella fall 
studeras. Dock bör det nämnas att en fullständig optimering av torkprocessen är en mycket 
arbetsdryg uppgift. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att val av lufthastighet vid torkningen och bedömning av 
nyttan med varvtalsreglering inte kan avgöras skilt för sig utan måste sättas in i ett större 
sammanhang. Det visar sig vara avsevärt viktigare att välja lämplig temperatumivå för tork
ningen och att välja ett tillhörande optimerat torkschema. Först i sista hand kommer valet av 
lufthastighet men torkschemat måste självfallet anpassas till detta val. Om varvtalsreglering 
finns installerad är det fördelaktigt att minska varvtalet mot slutet av torkningen men någon 
större kostnadsbesparing kan inte förväntas. En större fördel med varvtalsreglering kommer 
troligen från andra aspekter än den rent energiekonomiska. 

4. Torkförsök 
4.1 Allmänt 
Vid förändringar av lufthastigheten genom torksatsen, påverkas luftens tillståndsändring vid 
passagen och därmed påverkas även fuktkvotsfördelningen i blåsdjupsriktningen. Trots 
reversering av luftriktningen kommer fuktkvoten i mitten av torksatsen att vara högre än i 
kanterna under hela den egentliga torkningen. Denna skillnad utjämnas under konditione
ringen. För att få fram ett pålitligt mätvärde för denna fuktfördelning fordras ett mycket stort 
mätmaterial. Ett bättre sätt att göra överväganden rörande denna fuktkvotsprofil är att använda 
simuleringsmodeller. 

Enligt skandinavisk praxis är de enskilda virkesbitarna kortare än ströpaketet, och normalt 
används jämndragna ströpaket d v s varannan bit är utdragen till ströpaketets ena ände och 
varannan bit till den andra änden. Detta gör att ströpaketet i längdriktningen består av tre 
delar, en "mittdel" där det är en virkesbit i varje läge och två "änddelar" där varannan position 
är tom. Självfallet kommer luftströmningen och växelverkan med virket att vara olika i dessa 
delar och vidare kommer dessa olika luftströmmar att delvis sammanblandas. Av denna orsak 
bör ströpaketens mittdel och änddelar betraktas skilt. 

Den blåsdjupsmodell som här används är TORKSIM Global som kan beskrivas som många 
parallellkopplade TORKSIM modeller, där varje enhet simulerar torkningen i en specifik 
position i torksatsen (se referens / I / ) . På grund av den komplexa situation som torkprocessen i 
torksatsens olika delar utgör, bör en dylik simuleringsmodell trimmas in och verifieras med 
hjälp av uppmätta värden från en verklig tork. Nedan beskrivs tre torkförsök som genomförts 
i syfte att generera mätvärden för en sådan intrimning. Vidare var avsikten att undersöka hur 
åtgärder i lufthanteringen syns i torkningens slutresultat. 
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4.2 Torkförsök 1 

Dimension 
Antal paketstaplar i tork 
Antal bitar i strölager 
Blåsdjup, nominellt 
Strötjocklek 
Torkningstid 
Reverseringsintervall 
Startfuktkvot 
Densitet 

Styrning av klimat 

Lufthastighet i strömellanrum 

Furu 38 X 150 
5 
9 
6,75 m 
25 mm 
140 h 
60 min • 
90 % (antaget) 
430 kg/m^ (antaget) 
Medelvärde vindsida/läsida 

Ströpaketets mittdel 3,45 m/s 
Ströpaketets änddel 2,60 m/s 

Torkschema 

20 40 

• Torr 
• Våt 

60 80 

Tid, h 

100 120 140 

Figur JO. Förverkligat torkschema i torkförsök 1. 

Resultat 
I de följande figurerna visas uppmätta slutfuktkvoter för både ströpaketets mittdel och änd-
delar, för ett strölager tvärs igenom torksatsen. Av naturliga skäl blir spridningen i dessa 
mätvärden stor, och för att få fram förändringstendenser i blåsdjupsriktningen har en linjär 
regressionslinje lagts genom dessa punkter. Vidare har med simuleringsmodellen och med 
aktuella värden och aktuellt torkschema beräknats förväntade medelslutfuktkvoter för varje 
position. Denna kurva anger inverkan av bitens läge i torksatsen på slutfuktkvoten, d v s hur i 
övrigt identiska bitar torkar olika. 
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Figur 11. Slutfukt kvoter i ströpaketens mittdel. Punkter anger uppmätta fuktkvoter, streckad 
linje är regressionslinjen genom dessa punkter och heldragen linje är simuleringsmodellens 
beräknade resultat. Av symmetriskäl anges bara halva blåsdjupet. Position 1 är kanten och 

position 23 mitten av torksatsen. 
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Figur 12. Slutfuktkvoter i ströpaketens änddelar. Beteckningarna är desamma som i figur 11. 
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4.3 Torkförsök 2 

Dimension 
Antal paketstaplar i tork 
Antal bitar i strölager 
Blåsdjup, nominellt 
Strötjocklek 
Torkningstid 
Reverseringsintervall 
Startfuktkvot 
Densitet 
Styrning av klimat 

Fum38x 150 
5 
9 
6,75 m 
25 mm 
140 h 
60 min • 
90 % (antaget) 
430 kg/mk^ (antaget) 
Medelvärde vindsida/läsida 

Lufthastighet i strömellanmm Torkningstid, h Mittdel Änddel 
0 - 8 8 3,45 m/s 2,60 m/s 
8 8 - 129 2,59 1,95 
129- 133 Virket uttaget ur tork för provtagning 
133- 140 3,45 2,60 

Torkschema 

80 

70 

o 60 
=J 
ni 50 
0) 

50 
a. E 
0) 40 
h-

30 

20 
20 40 

Av 

w _ •Torr 
Våt 

60 80 

Tid, h 

100 120 140 

Figur 13. Förverkligat torkschema i torkförsök 2. 

Resultat 
I detta försök togs torksatsen ut ur torken strax före konditioneringen och fuktkvotsprov togs 
ut för ett strölager tvärs igenom torksatsen. Därefter sattes torksatsen in på nytt för kondi
tionering. Efter konditioneringen togs nya fuktkvotsprov på samma sätt. I det följande presen
teras resultaten före och efter konditioneringen på samma sätt som för torkförsök 1. 
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Figur 14. Fuktkvoter i ströpaketens mittdel före konditionering. Punkter anger uppmätta 
fuktkvoter, streckad linje är regressionslinjen genom dessa punkter och heldragen linje är 
simuleringsmodellens beräknade resultat. Av symmetriskäl anges bara halva blåsdjupet. 

Position 1 är kanten och position 23 är mitten av torksatsen. 
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Figur 75. Fuktkvoter i ströpaketens änddelar före konditionering. Beteckningarna är 
desamma som i figur 14. 
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Figur 16. Slutfukth'oter i ströpaketens mittdel efter konditionering. Beteckningarna är 
desamma som i figur 14. 
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Figur 17. Slutfukt kvoter i ströpaketens änddelar efter konditionering. Beteckningarna är 
desamma som i figur 14. 

25 



4.4 Torkförsök 3 

Dimension 
Antal paketstaplar i tork 
Antal bitar i strölager 
Blåsdjup, nominellt 
Strötjocklek 
Torkningstid 
Reverseringsintervall 
Startfuktkvot 
Densitet 

Styrning av klimat 

Lufthastighet i strömellanmm 

Fum 38 X 150 
5 
9 
6,75 m 
25 mm 
138 h 
60 min 
90 % (antaget) 
430 kg/m^ (antaget) 
Medelvärde vindsida/läsida 

Ströpaketets mittdel 3,45 
Ströpaketets änddel 2,60 
Under torkningstiden 12-122 timmar infördes 
totalt 30 st. perioder med neddragning av fläktvarv-
talet genom frekvensreglering från 50 till 15 Hz. 
Periodemas längd var 15...20 minuter, huvud
sakligen 15 minuter, sammanlagt 7,8 timmar. 
Virket var uttaget ur torken för provtagning under 
torkningstiden 131 - 132,5 timmar. 

Torkschema 

1^ 

•Torr 
Våt 

20 40 60 80 

Tid, h 

100 120 140 

Figur 18. Förverkligat torkschema för torkförsök 3. 

Resultat 
Även vid detta torkförsök togs fuktkvotsprover både före och efter konditioneringen. Resulta
ten presenteras på samma sätt som tidigare. 
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Figur 19. Fuktkvoter i ströpaketens mittdel före konditionering. Punkter anger uppmätta 
fuktkvoter, streckad linje är regressionslinjen genom dessa punkter och heldragen linje är 
simuleringsmodellens beräknade resultat. Av symmetriskäl visas endast halva blåsdjupet. 

Position 1 är kanten och position 23 är mitten av torksatsen. 
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Figur 20. Fuktkvoter i ströpaketens änddelar före konditionering. Beteckningarna är 
desamma som i figur 19. 
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Figur 21. Slutfuktkvoter i ströpaketens mittdel efter konditionering. Presentationssättet är 
detsamma som i figur 19. 
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Figur 22. Slutfuktkvoter i ströpaketens änddelar efter konditionering. Presentationssättet är 
detsamma som i figur 19. 
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4.5 Analys av torkförsökens resultat 

En allmän granskning av resultaten på basen av figurerna 11-12, 14-17 och 19-22 visaren god 
överensstämmelse mellan uppmätta värden och beräknade. Den beräknade fuktkvotsnivån 
ligger i vissa fall under den uppmätta nivån, i vissa fall över och för några fall nästan exakt på 
samma nivå. I medeltal syns ingen klar tendens. I detta avseende förmår modellen alltså förut
spå medelslutfuktkvoten på ett tillfredsställande sätt. 

Torkförsök 1 utgjorde ett referensfall, medan det under torkförsöken 2 och 3 genomfördes åt
gärder beträffande fläktanvändningen. En jämförelse av uppmätta resultat visar ingen synbar 
effekt av dessa fläktåtgärder. En jämförelse mot beräknade värden (vilket utgör en slags nor
malisering av de uppmätta värdena, eftersom olikheter i fömtsättningama då blir beaktade) 
visar snarare en ökning av torkhastigheten vid fläktreducering, vilket inte är logiskt. Det har 
därför troligen inträffat någon okänd störning som påverkat resultatet, emedan börvärdena för 
de tre torkningarna i övrigt var väsentligen likartade. Slutresultatet är i varje fall att de utförda 
åtgärderna i fläktanvändningen haft mycket liten - kanske försumbar - inverkan på tork
ningen. 

Modellen förmår även förutspå fuktvariationen i blåsdjupsriktningen på ett tillfredsställande 
sätt. Emellertid är variationen överhuvud rätt liten i detta fall. Beräknad spridning är för mitt
delen i medeltal 0,56 %-enheter före konditionering och 0,36 %-enheter efter. För änddelen är 
motsvarande värden 0,30 respektive 0,19 %-enheter. Detta är alltså fuktkvotsspridning för
orsakad enbart av bitens position i blåsdjupsriktningen. I verkligheten tillkommer spridning 
förorsakad av den naturliga variationen i vedens egenskaper. Denna naturliga variation kan 
antas vara oberoende av läget i torksatsen och då får man följande formel för den totala sprid
ningen: 

ŝ  =s^ +s^ 
''lolal position naturlig 

Såsom framgår av figurerna ovan, är den naturliga spridningen i detta fall betydligt större än 
spridningen till följd av läget i torksatsen. Här blir alltså den naturliga spridningen domine
rande och enligt formeln gäller detta alltid när Sposition är klart mindre än Snaturhg- Enligt de upp
mätta fuktkvotsvärdena har faktiskt spridningen ökat under konditioneringen, men det torde 
vara ett slumpmässigt resultat av den naturliga spridningens dominans. 

Enligt en rätt ofta använd tumregel bör man välja lufthastigheten så att (effektiva) blåsdjupet 
(m) dividerat med lufthastigheten (m/s) skall vara högst 2. För mittdelen av ströpaketen var 
värdet i detta fall 2,0 och för änddelen 1,3. Trots att gränsvärdet uppnåddes för mittdelen, var 
fuktkvotsvariationen i blåsdjupsriktningen även i detta fall helt acceptabel. Problematiken 
med blåsdjup/lufthastighet diskuteras vidare i avsnitt 5. 

Genom att fuktvariationen i blåsdjupsriktningen i det här studerade fallet blev så liten, är det 
inte därmed givet att modellen förmår göra en korrekt beräkning i fall med större variation. 
För att kontrollera detta har en simulering gjorts för eU tidigare uppmätt fall där variationen 
var extremt stor och inte mera inom acceptabla gränser (se referens /2/). Resultatet framgår av 
figur 23. Man ser att lutningen och formen på den beräknade kurvan verkar vara korrekt, även 
om nivån alltigenom är något för låg. Den nämnda tumregeln ger här värdet 3,8 - alltså klart 
över gränsvärdet. 
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Figur 23. Slutfuktkvoter i ströpaketens mittdel i ett i annat sammanhang uppmätt extremfall. 
Presentationssättet följer samma principer som för tidigare figurer. 

Sammanfattningsvis kan sägas att simuleringsmodellen i väsentliga drag förmår återge de 
fenomen och variationer som uppmätts i de utförda torkförsöken. På basen av detta kan 
modellen TORKSIM Global användas för uppskattning av lufthastighetens inverkan på 
torkresultatet med speciell fokus på blåsdjupets roll i sammanhanget. 

5. Samverkande effekt av lufthastighet och blåsdjup på 
torkresultatet 
Inverkan av lufthastighet och blåsdjup på torkningens resultat illustreras i det följande med 
hjälp av några beräkningsexempel. Beräkningarna har utförts med TORKSIM Global, vilken 
intrimmats med hjälp av bland annat de torkförsök som redovisats ovan. 

Referensfallet vid beräkningarna har valts enligt följande: 
Fum 50 X 150 mm^ 
4 virkesstaplar 
10 bitar per strölager 
Virkets medellängd 4,2 m 
Ströpaketets längd 5,6 m 
Strötjocklek 25 mm 
Fläktreverseringsintervall 60 min 
Lufthastighet i ströpaketets mittdel 3 m/s 
Medelstartfuktkvot 78 % 

Blåsdjupet är följaktligen 6 m. Torkschemat framgår av följande figur. Torkschemat avser 
klimatet på trycksidan av torksatsen och är av typen "konstant torr, sjunkande våt tempe
ratur", vilket alltså visat sig vara ett ekonomiskt bättre alternativ än "konstant våt, stigande 
torr temperatur". 
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80 100 

Figur 24. Torkschema använt vid beräkningar i det numeriska exemplet. 

Först beräknas hur medelfuktkvoten på olika djup i blåsriktningen utvecklas som funktion av 
tiden. Resultatet för mittdelen av ströpaketet framgår av figur 25 och för änddelen av figur 26. 
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Figur 25. Fuktkvoten för individuella virkesbitar i blåsriktningen i ströpaketens mittdel 
(10 h mellan kurvorna). Ordningsnummer 1 representerar den ena kanten och nummer 40 

den andra kanten av torksatsen i blåsdjupsriktningen. 
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Figur 26. Fuktkvoten för individuella virkesbitar i blåsriktningen i ströpaketets änddelar 
(10 h mellan kurvorna). Ordningsnummer 1 representerar den ena kanten och nummer 40 

den andra kanten av torksatsen i blåsdjupsriktningen. Observera att udda ordningsnummer 
avser bitar som jämndragits mot den ena sidoväggen och Jämna nummer mot den andra 

sidoväggen. 

Av figurerna ser man att skillnaden mellan fuktkvoten i mitten av torksatsen, jämfört med 
kanterna är betydande under den första delen av torkningen. Detta gäller speciellt mittdelen av 
ströpaketet. Då man närmar sig målfuktkvoten sker dock en kraftig utjämning av fuktkvoter
na. Man ser också att under uppvärmningsfasen sker en fuktomlagring, så att torksatsens 
kanter torkar medan mitten fuktas upp. 

Ur dessa resultat kan man nu beräkna fuktkvotsspridningen i ströpaketens mittdel, änddel och 
totalt. Resultatet framgår av figur 27 som funktion av medelfuktkvoten för respektive del av 
torksatsen. Det bör understrykas att detta är enbart den spridning som härrör av virkesbitamas 
läge i blåsriktningen, d v s identiska bitar i olika lägen. I verkligheten tillkommer den natur
liga spridningen, alltså skillnad i torkningsegenskaper mellan individuella virkesbitar. 

Av figuren framgår att spridningen sjunker kraftigt fram till en medelfuktkvot kring "skepp-
ningstorrt". För lägre målfuktkvoter minskar spridningen långsammare och står i huvudsak i 
proportion till medelfuktkvoten. Man ser också att spridningen är betydligt mindre i strö
paketets änddelar än i mittdelen och därigenom blir mittdelen dominerande vad gäller den 
totala spridningen. 
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F/gwr 27. Fuktkvotens spridning till följd av variation i blåsriktningen som funktion av 
medelfuktkvoten, i olika delar av ströpaketen. 

Hur stor är då den naturliga spridningen, som alltså skall sammanlagras med den spridning 
som härrör av variation (läge) i blåsriktningen? De i avsnitt 4 redovisade torkförsöken ger en 
möjlighet att uppskatta denna variation genom att "filtrera bort" variationen i blåsriktningen. 
Resultatet framgår av figur 28. 

Medelfuktkvot, % 

Figur 28. Naturlig fuktkvotsspridning i torksatsen till följd av varierande 
torkningsegenskaper. 

Någon klar skillnad mellan konditionerat och okonditionerat virke kan man inte se, vilket är 
förvånande. Detta antyder att konditioneringen inte varit särskilt effektiv, vilket till en del kan 
bero på störningar av att virkessatsen i torkförsöken 2 och 3 togs ut ur kammaren för provtag-
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ning före konditioneringen påbörjades. Resultatet får därför i första hand ses som ett mått på 
den naturliga spridningen före konditionering. 

Regressionslinjen i figur 28, visar att den naturliga spridningen nästan exakt är 1/10 av medel-
slutfuktkvoten. Detta är ett förvånande högt värde, eftersom kommande fuktkvotsstandarder 
karakteriseras av ett krav på maximal spridning av just den storleken. En orsak kan vara att 
virket eventuellt var sågat 3 ex log eller 4 ex log. Med beaktande av variationen i blåsrikt
ningen, antyder detta att standardens krav, oberoende av målfuktkvoten, normalt inte skulle 
uppnås utan mycket effektiv konditionering. 

I det följande studeras hur förändringar i lufthastighet och blåsdjup påverkar fuktkvotssprid-
ningen. Figur 29 återger beräknade värden för olika lufthastigheter. Det är fråga om den 
totala, av läget förorsakade spridningen utan uppdelning på mittdel/änddel i ströpaketen. Det 
antas vidare här att övriga förhållanden är oförändrade såsom de angivits i början av detta 
avsnitt. Såsom väntat ökar spridningen då lufthastigheten minskar och vice versa. 

2 m/s 
3 m/s 
4 m/s 

Medelfuktkvot, % 

Figur 29. Fuktkvotsspridningen till följd av läge i blåsriktningen vid olika lufthastigheter. 

På samma sätt återger figur 30 hur en förändring av antalet virkesstaplar i torken, d v s blås
djupet, påverkar fuktkvotsspridningen. Likaså väntat är att ett större blåsdjup, vid oförändrad 
lufthastighet (3 m/s), ger en större fuktkvotsspridning. 
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Figur 30. Fuktkvotsspridningen till följd av läge i blåsriktningen vid olika blåsdjup. 

Av figurerna 29 och 30 framgår att inverkan av lufthastigheten respektive blåsdjupet är 
mycket likartat. Detta ligger till grund för att förhållandet mellan blåsdjup (m) och lufthastig
het (m/s) utgör ett mått på förväntad nivå i fuktkvotsspridning. Vanligtvis brukar anges att 
förhållandet får vara högst 2 för att en acceptabelt låg spridning i slutfuktkvot skall uppnås (se 
referens /3/). I ovanstående beräkningsexempel (grundfallet) är effektiva blåsdjupet i mitt
delen 6 m och lufthastigheten 3 m/s varigenom förhållandet blir 2, d v s lika med den angivna 
gränsen. I änddelen blir värdet 1,3 vilket är på "säkra sidan". 

I det följande har en beräkning gjorts med sammanlagring av den naturliga fuktkvotssprid
ningen och spridningen till följd av läget i torksatsen. Dock har den naturliga spridningen 
antagits vara 1/20 av medelslutfuktkvoten, d v s hälften av det värde som figur 28 anger, 
emedan denna nivå bedömts mera realistisk. De följande resultaten får därför mera ses som en 
illustration än som en faktabaserad beräkning. Figur 31 visar hur den totala sammanlagrade 
spridningen påverkas av lufthastigheten och figur 32 hur blåsdjupet påverkar. Dessa figurer 
skall alltså jämföras med figur 29 respektive figur 30. 
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Figur 31. Total beräknad fuktkvotsspridning vid olika lufthastigheter. 
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Figur 32. Total beräknad fuktkvotsspridning vid olika blåsdjup. 

Om fuktkvotsstandardemas målsättning med en spridning som är högst 1/10 av medelslut-
fuktkvoten (se figurerna) tas som bas, så kan man ur dessa figurer plocka ut gränsvärden för 
förhållandet blåsdjup/lufthastighet. Man finner då att värdet 2 för förhållandet är ett lämpligt 
allmänt värde för alla slutfuktkvoter. Vid lägre fuktkvoter kan tydligen något högre värden 
tillåtas, t ex 2,4 vid fuktkvoter under 14 % och 2,8 för fuktkvoter under 10 %. I dessa senare 
fall bör man utgå ifrån att en konditionering genomförs. 

Beräkningarna ovan gäller för en konstant lufthastighet under hela torkningen. Såsom av av
snitt 3 framgick, (och som i praktiken också utnyttjas) kan det vara motiverat att sänka luft
hastigheten mot slutet av torkningen. Ett sätt att beakta blåsdjupets inverkan i detta samman
hang, är då följande. Fram till fuktkvotsnivån "skeppningstorrt", bör lufthastigheten väljas så 
att förhållandet blåsdjup/lufthastighet är högst 2, i området från skeppningstorrt till fuktkvoten 
14 % högst 2,4 och under 14 % högst 2,8. Detta är en grov tumregel som i princip bygger på 
ett enda beräknat fall (med valda förutsättningar) men som kanske kan användas för bedöm
ning av nivåer. Om en kostnadsberäkning enligt avsnitt 3 ger högre lufthastigheter, så bör 
dessa självfallet användas. 

Till slut kan det i detta sammanhang vara skäl att kommentera fuktkvotsmätning på obrutna 
ströpaket. Det är i många fall brukligt att med resistansmätare (hammarelektroder) kontrollera 
fuktkvoten före torksatsen tas ut ur kammaren. Då utförs mätningen av praktiska skäl på kant
bitar i torksatsen, och oftast i ströpaketets mittdel. Mot bakgrund av resultatet i figurerna 25 
och 26 är det risk att värdet blir för lågt, så att det inte avspeglar medelvärdet för hela tork
satsen. Om man tar ut torrviktsprover från ett obrutet ströpaket, så är det, likaså av praktiska 
skäl, enklast att ta dem från ströpaketets änddel. Även i detta fall kan det vara så att resultatet 
inte motsvarar medelfuktkvoten för hela torksatsen. Detta är något som det är skäl att minnas 
och där effekterna förstoras vid låga lufthastigheter. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är en komplicerad samverkan mellan blåsdjup och 
lufthastighet vad gäller påverkan på torkresultatet. Simuleringsmodeller av typ TORKSIM 
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Global förmår belysa vilka effekter som kan förväntas. Tumregler för förhållandet blåsdjup/ 
lufthastighet verkar dock ge en enkel bas för bedömningar. 

6. Inverkan av korta stopp och reduktioner i 
fläktanvändningen 
Såsom ovan nämndes finns det av eltariffskäl en önskan att kunna gå in och temporärt minska 
sågverkets elförbrukning genom att stoppa fläktar i torkarna eller avsevärt reducera deras 
varvtal. En i detta sammanhang ofta framförd åsikt är att ett t.ex. 15 minuters stopp inte har 
någon inverkan på torkförloppet. Detta kan vara en nog så god förenkling om det är fråga om 
enstaka stopp. Om antalet ökar är det klart att en inverkan börjar synas - annars skulle ju 
fläktarna vara onödiga. I de ovan beskrivna torkförsöken kunde någon klar inverkan inte ses, 
men det sammanhänger med att andra störningar dominerade. 

Fläktarna, d v s lufthastigheten, påverkar värmeöverföringen (och massöverföringen) mellan 
torkluft och virkesyta. Vid ett fläktstopp upphör denna överföring praktiskt taget helt. Vid 
sådana situationer att denna externa överföring är den faktor som begränsar torkprocessen i 
det ögonblick ett fläktstopp inträffar, så kommer påverkan att vara stor. Varje 15 minuters 
stopp under uppvärmningsfasen kommer därför att i princip förlänga torkningen med likaså 
praktiskt taget 15 minuter. På samma sätt kommer ett stopp under första delen av torkschemat 
för sidobräder att förlänga torktiden med 8... 12 minuter. För tjocka dimensioner och vid låga 
fuktkvoter är transporten av fukt från det inre mot virkesytan den begränsande faktorn och då 
ger varje 15 minuters stopp bara några minuters tillägg i torktiden. 

För att utreda inverkan av fläktstopp har med TORKSIM gjorts ett 30-tal simuleringar om
fattande 25, 50 och 75 mm virke och olika slutfuktkvotsmål, där 10 stycken 15 minuters stopp 
lagts in på olika tider i det egentliga torkschemat (alltså ej under uppvärmning eller konditio
nering). Räknat per ett 15 minuters stopp blev förlängningen av torktiden i medeltal drygt 6 
minuter, med en variation mellan praktiskt taget noll och maximalt nästan 13 minuter. Genom 
att den i minuter räknat längsta förlängningen oftast gäller tunna dimensioner, för vilka sam
tidigt totala torktiden är den kortaste, så blir det en procentuellt räknat kraftig påverkan just 
för dessa dimensioner. Visserligen gör den korta torktiden att inte särskilt många stopp för
väntas inträffa under torkningen, men å andra sidan kan rätt många stopp koncentreras till 
vissa korta perioder (dagtid med mycket kallt väder). I sådana fall kan slutfuktkvoten för brä
der bli oacceptabelt hög ifall ej torktiden faktiskt förlängs. I vissa fall kan en kvalitetspåver
kan eventuellt bli följden ifall en för hög psykrometerskillnad påläggs för tidigt p g a fördröj
ningen i virkets torkning. 

I normalfallet leder kortvariga totalstopp av fläktarna alltså till bara små förändringar i tork
resultatet. Däremot kan åtgärden ha andra följder. Då luften i kammaren står stilla och genom 
att en viss värmeskiktning kan ske, är det möjligt att styrsystemets (temperatur)givare inte ger 
realistiska värden. Detta kan i sin tur leda till att klimatet - speciellt när fläktarna startar på 
nytt - inte alls är skonsamt för virket, t ex till följd av fullt öppna spjäll. Vid stopp av fläktar 
borde därför en signal gå till styrsystemet för "stand-by"-läge. Vid ett fläktstopp upphör även 
värmeuttaget från värmebatterierna nästan helt. Detta leder, med viss fördröjning, t i l l att pann-
anläggningen ställer in sig på en lägre effektnivå. När fläktarna igen startar blir effektuttaget 
temporärt t o m högre än nivån före stoppet. Självfallet bör man därför undvika att fläktarna i 
alla torkar stannas. Av detta framgår att ett totalstopp av fläktar kan ha andra rätt betydande 
negativa följdeffekter. Det finns dock en kompromiss som avsevärt minskar dessa problem. 
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Fläktarnas eleffektuttag är proportionellt med varvtalet i kubik. Om varvtalet minskas till 
hälften, minskar effekten till (Vi)"̂  = 1/8, d v s minskningen är 7/8. Genom att minska varvtalet 
till hälften under 15 • 8/7 = 17,1 minuter (i praktiken kanske 18 minuter) sparar man lika 
mycket elenergi som under ett 15 minuters totalstopp, men nu under betydligt mera hanter-
bara förhållanden. Torkningen fortsätter fastän något långsammare, varigenom torkens styr
system kan fungera normalt med bara en liten störning. Torkningens totaleffektuttag minskar 
ca. 40% på grund av den långsammare värmeövergången till virket. Genom att bortfallen el
energi skall ersättas med värme och då värmeförlusterna huvudsakligen kvarstår oförändrade, 
så sjunker torkens värmeförbrukning från pannanläggningen med bara 30...40%. 

Hur en halvering av varvtalet påverkar torktiden har undersökts med simulering för samma 
fall som ovan med fläktstopp. Härvid har antagits att torkschemat bibehålls oförändrat som 
om fläktarna gick med fullt varvtal hela tiden. För varje 18 minuter lång period med halverat 
varvtal förlängs, enligt simuleringen, torktiden med i medeltal 3 minuter. Beroende på situa
tionen varierar den beräknade förlängningen från praktiskt taget noll till ca. 6 minuter. På
verkan på torktiden är alltså bara hälften av motsvarande påverkan för totalt fläktstopp, jäm
fört på basen av lika reducering av elanvändningen. Det står därför klart att man, om det bara 
är möjligt, bör eftersträva att utföra den temporära elbesparingsåtgärden genom en varvtals
minskning och inte genom att helt stoppa fläktarna. 

7. Slutsatser 
Den ursprungliga avsikten med detta arbete var att finna regler för optimal fläktanvändning, 
och mera specifikt för val av optimal lufthastighet. Den viktigaste slutsatsen har dock blivit 
att fläktanvändningen inte kan betraktas separat, utan frågan måste sättas in i ett större 
sammanhang, där torkprocessen betraktas som en helhet. En optimering av denna större hel
het kräver att torkningens totalkostnad kan beräknas. Detta kan nu göras med simulerings
programmet TORKS IM (fr o m version 3.0). En kostnadsoptimering av torkprocessen har 
visat att val av temperaturnivå är den viktigaste faktorn. Jämfört med detta är val av luft
hastighet en nästan sekundär fråga - självfallet förutsatt att torkschema och lufthastighet 
anpassas till varandra. 

Det är anmärkningsvärt att någon optimeringsberäkning av torkprocessen inte verkar ha blivit 
publicerad tidigare - inte åtminstone för nordiska förhållanden. De exempel som presenterats 
i avsnitt 3 indikerar att torkningsscheman enligt "konstant torr temperatur, sjunkande våt" är 
en bättre målsättning än "konstant våt temperatur, stigande torr". 

Det har vidare visat sig att det kan ifrågasättas om frekvensreglering av cirkulationsfläktamas 
varvtal är lönsam enbart ur rent energiekonomisk synpunkt. Däremot kan den vara motiverad 
på basen av större flexibilitet vid olika virkesdimensioner etc. 

Lufthastigheten hänger intimt ihop med blåsdjupet vad gäller lägesberoende variation inom 
torksatsen i det torkade virkets egenskaper. Dessa frågor kan studeras med programvaran 
TORKSIM Global. Beräknade exempel och jämförelse med utförda torkförsök visar giltig
heten för regeln att blåsdjupet (m) dividerat med lufthastigheten (m/s) bör vara högst 2. En 
fortsatt utredning av hur den naturliga variationen i virkets torkningsegenskaper påverkar 
slutresultatet, skulle vara önskvärd. 
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Slutligen har korta stopp och reduktioner i fläktanvändningen (i avsikt att begränsa momen
tant effektuttag ur elnätet) studerats. Det framgår att den direkta inverkan på själva tork
processen normalt är liten. Däremot är det med tanke på torkens styrning och inverkan på 
pannanläggning, högst önskvärt att en varvtalsreducering utnyttjas i stället för ett totalstopp 
av fläktar. 
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