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Förord 
Denna rapport beskriver fyra olika studier av träkvaliteter representerande två nya tillväga
gångssätt, som båda visat sig mycket användbara. Syftet med dessa objektiva studier har varit 
att ge underlag för hävdande av nordiska intressen vid utarbetandet av europastandarder i 
första hand avseende handelssortering av sågade trävaror. För att sätta in studierna i sitt sam
manhang är rapportens beskrivning av studierna sammanflätad med beskrivning av de avsnitt 
i standardiseringsarbetet där kvalitetsstudiema främst kommit till användning. Beskrivningen 
ligger inom tidsperioden januari 1990 till maj 1998. 

Medverkan i standardiseringsarbetet har legat inom ett särskilt ramprogramprojekt inom 
Trätek. Kvalitetsdatabasen och provsorteringarna har däremot utgjort separata projekt inom 
Trätek, finansierade av NUTEK, Sågverkens Forskningsstiftelse och Träforsk. 

Vi tror att de båda metoder, som utvecklats skulle kunna vara till stor nytta för sågverks
industrin även i andra sammanhang. 

Sven Casselbrant har initierat och lett projektet. Rune Rydell har svarat för planering av det 
praktiska genomförandet och för utvärdering av resultaten. Katarina Nordman-Edberg, Kjell 
Sjöberg och Christer Uddh har genomfört besiktning av virke samt utfört provsorteringar. 

Vi riktar här ett tack till alla de sågverksföretag, som levererat virke till studien vid Trätek 
eller ställt sig t i l l förfogande för provsortering vid sågverk. 
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Sammanfattning 
De undersökningar som beskrivs i rapporten syftar till att ge underlag för utarbetande av 
Europastandard för handelssortering av sågade trävaror. Beskrivningarna sätts in i sitt stan
dardiserings- och förhand 1 ingsmässiga sammanhang. 

Inledningsvis beskrivs bakgrunden till det europeiska standardiseringsarbetet rörande sågade 
trävaror. Därefter redogörs för hur svensk och nordisk sågverksindustri organiserade sin med
verkan i detta standardiseringsarbete. 

Kvalitetsdatabas 

Redan i starten kunde man förutse behovet av en serie provsorteringar, något som inte var 
särskilt ändamålsenligt och dessutom kostsamt. Vid Trätek utarbetades därför ett nytt prov-
sorteringsförfarande. Två virkespartier togs ut från vardera fem sågverk: ca 1.100 virkes
stycken av gran och ca 1.400 av furu. De särdrag, såsom kvistar, sprickor, vankant, blånad etc, 
vilka vanligen ingår i sorteringsregler, mättes upp på alla fyra sidorna av varje virkesstycke. 
Denna information lades in i en databas. Därefter var det möjligt att i dator genomföra 
sortering enligt olika förslag och jämföra med t ex Nordiskt Trä. En rad olika detaljstudier 
kunde också göras. 

Kviststudie 

I ett visst skede av standardiseringsarbetet var det viktigt att få veta om det fanns ett samband 
mellan både bredd och tjocklek hos virkesstycken och största kvistens diameter. Databasen 
visade, att kviststodeken var kopplad endast till virkesstyckets bredd och inte alls till tjock
leken. Då frågan var mycket viktig gjordes en kontrollmätning av största kvistens diameter 
hos 4.800 virkesstycken fördelat på fem sågverk. Databasens resultat bekräftades. 

Provsorteringar 

När man närmade sig slutversionen av sorteringsreglema ville man genomföra traditionella 
provsorteringar i olika länder. Så gjordes också i Finland och Sverige. I Sverige sorterades 
890 bitar gran och 1.842 bitar fiaru. På detta sätt fördubblades antalet virkesstycken, som låg 
till grund för svenska bedömningar. Vidare var det ett pedagogiskt värde i att även testa sorte
ringsutfall vid traditionell provsortering. Vid dessa provsorteringar noterades även vilka sär
drag, som var utslagsgivande för sorttillhörighet. Därigenom kunde vi fa ut mycket viktig 
information om orsakerna ti l l sorttillhörighet. Vi har också kunnat se det enskilda virkes
styckets sorttillhörighet i respektive sorteringsregler. Denna utvecklade typ av traditionell 
provsortering borde också vara av intresse i sågverksföretag. 



1. Bakgrund 
EUs vitbok (1985) syftade till att förverkliga den inre marknaden med fri rörlighet för varor, 
tjänster, kapital och arbetskraft. Undanröjande av tekniska handelshinder var en viktig åtgärd. 
Som ett led i detta arbete uppdrog EU och EFTA åt CEN (den europeiska standardiserings
organisationen) att utarbeta gemensamma europastandarder på de områden där det bedömdes 
angeläget. 

Den formella grunden för standardisering rörande handelssortering av sågade trävaror lades i 
juni 1989 (CEN/TC175)" och det konkreta kommittéarbetet tog sin början i januari 1990 
(CEN/TC175 WG2)''. 

Sågverksindustrin organiserar sitt CEN-arbete 
Redan i augusti 1988 bildade dåvarande SSTEF (Svenska Sågverks- och Trävaruexportföre
ningen) en referensgrupp för "CENs norm- och standardiseringsarbete". Gruppen hade ca 20 
ledamöter. 

1 november 1991 ombildades denna grupp till en mindre styrgrupp bestående av fyra såg
verksledamöter samt fem adjungerade ledamöter från: Svenska Trävaruexportföreningen 
(ordförande och sekreterare), Byggstandardiseringen som officiellt representerar Sverige i 
CEN, Träinformation och Trätek. 

Gruppen fick namnet Samordniti^s^ruppcn för projekt C EN/EU-frågor. Mål och strategi for
mulerades sålunda: 

"Målet är, att de europastandarder, som utarbetas objektivt skall beskriva virkets egenskaper 
så att fördelama med nordiskt trä klart kommer till uttryck. Då kan det bli intressant att t i l l -
lämpa CEN-standarder. Detta skall bidraga till att stärka det nordiska virkets konkurrenskraft. 

Strategin skall vara: 

- att arbeta aktivt i kommittéer där så bedöms angeläget. 
- att vårt argumenterande skall bygga på saklig grund, 
- att eftersträva ett samnordiskt agerande, 
- att samarbeta med Storbritannien och Holland när så är lämpligt." 

Vad gäller arbetet med handelssortering (CEN/TC175/WG2/TG1)^* enades man om den takti
ken, att vara öppen för att pröva framlagda förslag i en positiv anda. men kräva tid för om
fattande provsorteringar för att kunna bedöma konsekvenserna av de förslag som lagts fram. 
För det arbetet krävs att man fastlägger vissa definitioner, mätmetoder och sist men inte minst 
ett fingraderat system för redovisning av egenskaper/utseende hos virke. 

Benämning på en CEN-kommitté: TC - Technical Committee. 
'̂ WG - Work Group. 

3) TG - Technical Group. 



Då man eftersträvade en Europastandard så nära nordisk praxis som möjligt enades Finland, 
Norge och Sverige om att "Nordiskt Trä. Sorteringsregler för sågat virke av furu och gran" 
(förkortat NT) skulle vara riktmärke. 

Det utvecklades snabbt ett intimt samarbete mellan Samordningsgruppen, Byggstandardise-
ringcn och Trätek. 

Från början av 1993 blev det allt vanligare att gruppen samlades tillsammans med represen
tanter från Finland och Norge. Därmed var det nordiska samarbetet definitivt etablerat. 

I november 1991 presenterades ett första förslag till europeiska sorteringsregler, det fick 
namnet N24. Vid möte med Samordningsgruppen omedelbart därefter beslöts att söka få tid 
för erforderliga provsorteringar. I januari 1992 beslöts inom CEN att ge ytterligare ett års tids
frist för att möjliggöra provsorteringar. Detta irmebar start för utarbetande av Träteks kvali
tetsdatabas. 

2. Kvalitetsdatabas 
2.1 Traditionell provsortering kontra sortering och analys i databas 

Traditionell provsortering av sågat virke går till så, att man utifrån en given sorteringsregel, 
t ex Nordiskt Trä, besiktigar varje enskild bit i ett parti och därvid avgör vilken kvalitetsklass 
biten tillhör. När man gått igenom det aktuella partiet kan den procentuella andelen av res
pektive kvalitetsklass beräknas. På så vis kan olika sorteringsregler jämföras. 

Även om sådan sortering görs med stor omsorg, så är den till betydande del subjektiv. Resul
tatet är därför behäftat med en betydande osäkerhet. Osäkerheten kan givetvis reduceras något 
om fiera personer utför samma sortering. 

Om det gäller att vid samma tillfälle jämföra en ny sorteringsregel med en referensregel och 
man använder samma sorterare så bortfaller en del av osäkerheten. Om man vid ett senare 
tillfälle vill utröna effekten av att den nya sorteringsregeln korrigerats så måste en komplett 
jämförande sortering av nyss nämnda slag göras, d v s förnyad sortering enligt både referens
regeln och den nya reviderade regeln. Det blir därför mycket dyrbart och tidsödande om man 
upprepade gånger behöver bedöma betydelsen av en detaljförändring i reglerna. 

CEN-arbetet var just en sådan situation, då man om och om igen måste bedöma betydelsen av 
en korrigering av det förslag till sorteringsregel, som just då var aktuell. 

Vid Trätek föddes i slutet av 1991 tanken på en ny metod för provsortering, vi kallar den kva-
liicisdatahas: Varje virkesstycke i försöksmaterialet besiktigas med avseende på alla de sär
drag (kvalitetsparametrar) som skall beaktas. Detta sker utan hänsyn till sorteringsregler eller 
kvalitetsklasser. Istället mäts varje särdrag. Mätetal såsom storlek, antal, vinkel, befintlighet 
etc registreras. Alla dessa data lagras i en databas. Denna kan utnyttjas på flera olika sätt: 

- Sorteringsregler kan uttryckas i dataprogram varefter sortering i kvalitetsklasser görs i da
tor (figur 1). 
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Figur J. Procentuellt utfall av stycketalet vid sortering i kvalitetsklasser enligt sorterings
regel X respektive Y. 

Man kan då jämföra olika sorteringsregler och man kan studera inverkan av att korrigera sor
teringsregler, t ex enligt ett förslag som framlagts i CEN-förhandlingar. 

Det har visat sig, att denna noggranna uppmätning av särdragen och datorns absolut strikta 
tillämpning av reglerna ger ett lägre utbyte än en visuell sortering. Dock anser vi metoden 
mycket lämplig t ex vid jämförelse mellan olika sorteringsregler. 



- Ett enskilt särdrag kan detalj studeras, t ex storleksfördelningen för största friska kvist 
(figur 2). 
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Figur 2. Storleksfördelning av största friska kvist på splint sida. Furu 50 x 100 mm. 

Man kan då se hur mycket maximigränsen för ett särdrag behöver korrigeras för att ge en viss 
påverkan på sorteringsutfallet. 



Man kan i tabellform presentera de enskilda särdragens inverkan på sorteringsutfallet 
(figur 3). 

47-50 mm, 1049 virkesstycken 

EGENSKAP SORTO SORT 0-1 SORT 0-2 SORT 0-3 SORT 0 ^ 
Storlek flatsidekvist 9% 36% 85% 98% 100% 

Storlek kantsidekvist 32% 52% 92% 100% 100% 
Antal flatsidekvist 3 1 % 7 1 % 100% 100% 100% 

Antal kantsidekvist 67% 90% 100% 100% 100% 

Barkdrag, kådlåpor 94% 97% 99% 100% 100% 

Tjurved, vresved, toppbrott 84% 87% 95% 99% 99% 

Röta, blånad, insekter 99% 99% 99% 100% 100% 

Vankant 88% 88% 93% 98% 99% 
Sprickor 59% 72% 88% 98% 100% 
Deformationer 8 1 % 8 1 % 8 1 % 93% 100% 

Alla krav 2% 12% 50% 85% 97% 

Figur 3. Andel av stycketal, som uppfyller delkrav i viss kvalitetsklass avseende olika sär
drag. 

2.2 Genomförande 
Först studerades virke av gran från fem sågverk och därefter virke av furu från fem andra såg
verk. Metodiken var densamma i båda fallen. 

2.2.1 Pro vmaterial 
För ett ändamål som detta skulle man vilja ha ett mycket omfattande provmaterial. Av kost
nadsskäl har vi dock nödgats begränsa oss. Vi har eftersträvat att få virke från olika represen
tativa råvaruzoner. Nedanstående tabeller visar antalet bitar fördelade på sågverk och dimen
sioner. 



10 

Gran (antal bitar per dimension och sågverk) 

Dim.klass S å g v e r k 
mm Södra Sverige Mellan Nedre Norrland Totalt 

sverige 
A D C B E 

25 X 125 70 70 70 70 280 
50 X 100 70 100 100 100 370 
50 X 150 68 70 70 70 278 
50 X 200 70 69 70 209 

Totalt 138 280 309 100 310 1.137 

Figur 4. Försöksmaterial till kvalitetsdatabasen för sågad gran. 

Furu (antal bitar per dimension och sågverk) 

Dim.klass S å g v e r k 
mm Södra 

Sverige 
F 

Mellan
sverige 

H 
Nedre 

L 

N o r r l a n d 

G 
Övre 

K 

Totalt 

25 X 100 70 70 70 70 280 
25 X 125 70 70 
50 X 100 70 70 70 70 69 349 
50 X 150 70 70 
50 X 200 70 70 70 70 70 350 
63 X 125 70 70 140 
63 X 150 70 70 140 
Totalt 280 280 280 280 279 1.399 

Figur 5. Försöksmaterial till kvalitetsdatabasen för sågad furu. 

Virket levererades till Trätek skogfallande, skeppningstorrt och ändjusterat. Granvirket har 
senare avyttrats, men furuvirket finns i skrivande stund fortfarande kvar för eventuella studier. 

Vi vill här betona, att på grund av stora skillnader i råvarutyper och i viss mån på grund av 
olika sätt att såga och torka, så är det mycket stora skillnader i kvalitetsprofil och -nivå från 
sågverk till sågverk. Ett provmaterial av denna storleksordning kan därtor inte avspegla någon 
slags "medelkvalitet" för svenskt sågat virke. Begreppet svensk "medelkvalitet" är i sig inte 
särskilt meningsfiillt. Detta framgår tydligt av nedanstående diagram. Om däremot syftet är att 
som i detta fall göra detaljerade jämförelser mellan olika sorteringsregler så har vi bedömt att 
försöksmaterialets omfattning är någorlunda tillfredsställande. 
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Sågverk 
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Bl Grades 
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Figur 6. Utfall för 50 mm gran från olika sågverk i kvalitetsdatabasen vid sortering 
enligt CEN. 

2.2.2 Inmätning 
Alla särdrag som brukar förekomma i sorteringsregler för sågat virke, såsom storlek för 
största kvist av respektive typ, antal kvistar, spricklängd, bredd, längd och djup på vankant etc 
har uppmätts på alla fyra sidor på samtliga virkesstycken. Däremot finns ingenting registrerat 
om t ex kvistarnas läge utefter virkesstyckets längd, dels för att undersökningen skulle kunna 
hållas inom givna kostnadsramar, men även för att detta inte ingår i normalt förekommande 
regler för handelssortering av sågat virke. 

Mätningen gjordes manuellt enbart med hjälp av skjutmått och måttband, men de enskilda 
mätvärdena matades direkt in i dator, där sedan all vidare bearbetning gjorts. Som databaspro
gram valdes Superbase 4, vilket var det vid planering av undersökningen mest lämpade PC-
program som faims att tillgå. Detaljerade uppgifter om vilka parametrar som uppmätts samt 
tillämpade mätregler framgår av bilaga 1. 
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2.3 Resultat 
I slutet av 1991 förelåg ett första förslag till europeiska sorteringsregler. De fick beteckningen 
N24 (bilaga 2). Ett första steg för bedömning av dessa var att jämföra utfallet i olika kvalitets
klasser vid sortering enligt NT respektive N24. Resultatet var helt klart, N24 kunde inte 
accepteras beroende på utfallet för 50 mm virke (figur 7). Dessutom var N24:s struktur långt 
ifrån bra. 

10% 

50 mm 50 mm 25 mm 25 mm 
NT CEN 

N24 

4 
mc 3 
ms 2 
• A 0+1 

Figur 7. Procentuellt utfall av stycketalet vid sortering i kvalitetsklasser enligt Nordiskt 
Trä respektive CEN.N24 Nov. -91. 

Under hela det efterföljande året gjordes intensiva ansträngningar för att nå fram till en för 
alla acceptabel lösning, men förgäves. Från nordisk sida lanserades i augusti 1992 idén att 
först utarbeta ett neutralt kvalitetsspråk och med detta formulera dels en nordiskt präglad 
standard (motsvarande Nordiskt Trä), dels en centraleuropeisk. Samma språk skulle sedan 
kunna användas för specialkvaliteter av allehanda slag (bilaga 3). 

Inte heller detta kunde man enas om. Uppdelningen i nordiskt och centraleuropeiskt var j u i 
strid med EUs grundtanke om ett Europa utan inre gränser. Ovannämnda kvalitetsspråk skis
serades ursprungligen på Trätek oktober 1991 och presenterades i CEN i slutet av 1992 i en 
mer utvecklad form (bilaga 4). Det är detta, som i ett nordiskt projekt utvecklats till 
"Kvalitetsspråk för trä", Trätek Rapport L 9805035. 

I december 1992 beslöts att bilda en Ad hoc grupp för utarbetande av förslag. Denna Ad hoc 
grupp kom att betyda mycket för det fortsatta arbetet och dess resultat. Redan vid gruppens 
första möte 930201 framlades från svensk sida förslag t i l l en annorlunda struktur för uppställ-
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ning av sorteringsregler. Det accepterades och därmed blev det också lättare att göra önskade 
analyser av de förslag, som senare framlades. 

Från nordisk sida eftersträvade vi en tydlig överensstämmelse mellan de nordiska kvalitets-
klasserna och de nya europeiska: 

Nordiskt träs klasser A3 
(Al-A3) 

A 
(A1-A4) 

B C D 

Europaklasser 0 1 
(0-1) 

2 3 4 
Krav = D 

Senare gjordes en uppdelning av CENs klass 4 i en klass 5 med samma krav som NTs klass D 
och en klass 4 med vissa krav därutöver. 

Vi kan då även utvärdera vilka individer (virkesstycken), som kommer i klasser som motsva
rar varandra när virket sorteras enligt båda systemen, se figur 8. 

Tjocklek Sort 

Nordiskt 
Trä 

3 steg 
sämre 

2 steg 
sämre 

Sort enlic 

1 steg 
sämre 

t GEN pr 

Lik
värdigt 

EN 1611-, 

1 steg 
bättre 

1 
2 steg 
bättre 

3 steg 
bättre 

25 mm A 
B 
C 
D 

1% 4% 27% 
17% 
8% 

67% 
63% 
76% 
66% 

19% 
14% 
34% 

1% 

25 mm 

Alla 0% 1% 11% 70% 17% 1% 

50 mm A 
B 
C 
D 

2 % 2% 
2% 

17% 
10% 

3% 

80% 
82% 
67% 
83% 

6% 
27% 
16% 

4% 
1% 

50 mm 

Alla 0% 1% 6% 75% 16% 2% 

63 mm A 
B 
C 
D 

2% 2% 
2% 

5 1 % 
29% 

7% 

45% 
67% 
72% 
68% 

1% 
17% 
32% 

4% 

63 mm 

Alla 0% 1% 22% 65% 10% 1% 

Totalt 0% 1% 10% 72% 15% 1% 

Figur 8. Jämförelse mellan sortering enligt Nordiskt Trä och C EN pr EN 1611-2. Procent 
av antal stycken, ur en kx'alilctsklass (sorl) sorterad cnligl Nordiskt Tra. som: 
- hamnar i lik\^ärdig C 'EN-klass 
- hamnar i ett steg sämre CEN-klass 
- hamnar i två steg sämre CEN-klass 
- hamnar i ett steg bättre CEN-klass 
- etc 
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Vidare kan vi fa fram varför den enskilda individen hamnat i en högre eller lägre klass än vi 
önskat. Det kan bero på ett eller flera särdrag. Man kan då korrigera standardförslaget på de 
aktuella särdragen och göra om körningen, som gav tabellen i figur 8. På så vis kan man pröva 
sig fram tills man helt eller delvis "lyft in" de avvikande virkesstyckena i "rätt" kvalitetsklass. 
Därmed vet man också hur sorteringsregeln måste ändras för att man skall uppnå likhet mel
lan de båda sorteringsreglerna. 

Ett hjälpmedel vid ovannämnd korrigering, är att på en kummulativ fördelningskurva mäta sig 
till hur stor korrigering av kraven som behövs för att nå en viss korrigering av just det särdra
gets inverkan på utfallet, se figur 9. 

c 
O) > 
0) 

< ^ 

_> 

E 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

^ 1 1 
1 
1— 

1 
1 

1 ) 
1 
1 ' 
1 1 
1 
1 1 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Storlek, mm 

Figur 9. För att andelen godkända kvistar skall öka från t ex 60 % till 70 % måste tillåten 
storlek öka från 23 mm till 28 mm. Största friska k\nst, furu. 

Observera, att hos en del stycken kan det finnas ytterligare ett eller flera särdrag, som "håller 
kvar" stycket i den lägre klassen. 

1 figur 10 återges storleksfördelningen av torr kantkvist. Här har klassgränserna för Nordiskt 
Trä respektive ett CEN-förslag lagts in. 
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Figur 10. Största torra kvist på kantsidor, furu 50 mm. Krav enligt Nordiskt Trä respektive 
CEN. 

Om man förhandlar för att jämka sig samman om gränsvärden så vet den, som har detta dia
gram att han skall bita sig fast i sin position i det brantaste avsnittet och i kompromissens anda 
ge efter i det flacka avsnittet. I det senare påverkas utbytet mycket lite och den ändrade 
kviststorleken betyder inte så mycket eftersom den mycket sällan uppträder. 

2.4 Ytterligare användningsmöjligheter 
För forsknings- och utredningsarbete är kvalitetsdatabasen givetvis användbar vid analyser 
rörande träkvalitet. 

För dem som utvecklar automatsorteringssystem bör den vara av intresse. Fördelningsdia
grammen visar t ex vad som är mest relevant mätområde. De enskilda särdragens betydelse 
för sorteringsutfallet är också intressant. 

En relevant databas är inträdesbiljetten för enskilda sågverksföretag. Att skapa en sådan borde 
vara ftiUt realistiskt. Instruktionsmateriel och erforderlig hjälp i starten kan köpas från Trätek. 
Eftersom utvärdering och analyser långtifrån är något kontinuerligt arbete bör det kunna vara 
en delsyssla för en datamogen person. Inmätningen kan läggas upp på olika sätt, dels för att få 
ett rätt urval av virke, dels för att kunna nyttja lämplig arbetskraft. 
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Metodiken kan också användas för automatisk datainsamling och presentation via automatiska 
sorteringssystem, som nu finns i råsorteringen och som kapoptimering i komponent-
/ämnesindustri. 

Vad nytta skulle då sågverksföretaget ha av detta? Här några exempel: 

- Man får en uppmätning av sina kvaliteter, både företagsspecifika och allmänna, och vet 
därigenom i vilken eller vilka kvaliteter ett enskilt virkesstycke i databasen passar in. 

- Med ovannämnda kvaliteter i bakgrunden kan man artificiellt sortera fram efterfrågade 
specialkvaliteter och få utfallsprocenten samt se hur det påverkar det övriga utfallet, d v s 
man får en prognos för fuUskalig sågning. 

- Man kan trimma specialkvaliteten, eventuellt också "konkurrerande" standardkvalitet för 
att förbättra produktmixen. 

- Det gamla spöket, "det som blir över", kan man analysera med datorns hjälp och antingen 
plocka russinen eller gallra bort surkarten och därmed öka intäkten. 

Allt detta kan göras med befintligt dataprogram. Noggrannheten i arbetet förbättras givetvis 
med en stor databas jämfört med en mindre. En marginell utökning av indata per virkesstycke, 
t ex råvarutyp, timmerklass, postning etc och en nyanserad användning av databasen skulle 
ytterligare öka dess användbarhet. 

Man kan också tänka sig att ett sågverksföretag köper de delar av Träteks databas vars ur
sprung mest liknar de egna förhållandena beträffande råvara, torkning, postning etc. Till detta 
läggs data från inmätning av eget virke. Man kommer då snabbare igång och ti l l en lägre 
kostnad. 

Att introducera detta hjälpmedel i en manuell fas kan utöver den direkta nyttan ses som ett 
förstadium till och träning inför framtidens långt mer avancerade system för produktmixopti-
mering och processtyrning baserat på data från automatsorteringssystem. Man blir mer kom
petent för en svår planering och upphandling. 

En serie exempel på kumulativa fördelningsdiagram över olika särdrag återfinns i bilaga 8. 

2.5 Försöksmaterialets relevans 
Som tidigare nämnts, är provmaterialet framtaget och inmätt för att i datormiljö jämföra olika 
sorteringsreglers inverkan på kvalitetsutfallet av sågad vara. Som också nämnts tidigare, är 
provmaterialet alltför litet för att man skall kunna dra några långtgående slutsatser om svenskt 
virkes "medelkvalitet". Man kan heller inte säga något specifikt om enskilda sågverks eller 
regioners kvaliteter på sitt virke, ej heller jämföra dem med varandra. För denna studie, som 
materialet utvaldes för, är det dock fullt tillräcklig relevans på virkesuttaget. 

Vi har sett, att vissa sågverk i denna undersökning har ett betydligt sämre utbyte än de nor
malt har. Detta är dock normalt, det finns ju inget sågverk som inte någon gång misslyckas i 
hanteringen, lagringen eller torkprocessen, med t ex skevhet och sprickor som följd, eller där 
råvaran inte riktigt är anpassad till den framsågade produkten. 
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De i databasen förekommande virkesstyckena har ändkapats enligt respektive sågverks nor
mala principer och normala prisdifferenser mellan kvalitetsklassema. Det innebär att vissa 
kvalitetshöjande avkap har utförts där det varit ekonomiskt motiverat, liksom det görs i nor
mal produktion. Hur många och hur långa avkapen varit fmns inte noterat. Med andra sorte
ringsregler och andra prisförhållandcn, som skiljer sig väsentligt från det traditionella, hade 
sannolikt avkapen blivit annorlunda. Det är i föreliggande databas inte möjligt att närmare 
studera detta, eftersom defektemas position inte fmns angiven. De ovan nämnda förenkling
arna i databasuppläggningen var nödvändiga, inte minst av praktiska skäl, men även av tids-
och kostnadsskäl. Det har i inget väsentligt påverkat föreliggande undersöknings resultat, men 
kan ha betydelse för kommande användning av databasen. 

3. Kviststudie 
3.1 Bakgrund 
I slutet av 1993 hade CEN-arbetct med en sorteringsstandard för gran helt kört fast. Från nor
disk sida vägrade vi att släppa på följande krav: 

- Reglerna måste gälla torkat virke. 
- Alla fyra sidor måste beaktas vid sortering. 
- Tillåten kviststorlek skall relateras till både bredd och tjocklek hos virket. 
- Regler för homkvist, mustaschkvist och bladkvist fick ej bli diskriminerande. 

Allt i linje med nordisk praxis (Nordiskt Trä). 

Kmvet på torkat virke fick vi igenom. Senare har detta tagits bort eftersom det klassas som en 
kontraktsfråga. För hornkvist etc fann vi en lösning: hornkvist, mustaschkvist och bladkvist 
beaktas endast t i l l antalet. Frågan om fyrsidig eller tvåsidig sortering löstes så att båda meto
derna tilläts. 

Beträffande kviststorlekens koppling till både bredd och tjocklek var det fortsatt dödläge. 

På Trätek hade vi en känsla av att den traditionella nordiska kravformuleringen, sådan den 
finns i Gröna Bokens och i Nordisk Träs tabeller, inte var helt oantastlig. Vi tvivlade på att det 
fanns ett samband mellan kviststorlek och virkestjocklek. Med hjälp av vår kvalitetsdatabas 
tog vi fram ett diagram (figur 11) över sambandet virkesbredd/storlek av kvist. På samma dia
gram ritade vi in dels Nordiskt Träs kvistregler kval A, dels ett kompromissförslag inom 
CEN. 
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Figur 11. Storlek för frisk kvist, som underskrids på 70 % av virkesstyckena i kvalitetsdata
basen, gran, samt krav i Nordiskt Trä sort A och tidig version av CEN Grade 1 (t 
= virkestjocklek). 

Utifrån denna bild drog vi slutsatsen att Nordisk Träs "trappa" har ett tjockleksinflytande, som 
inte har sin motsvarighet i virkets verkliga utseende. CEN-förslaget {0^^^ = x % av bredden, 
dock max y mm) gick inte heller att koppla till verkligheten. Vårt förslag blev, att sätta = 
JO % av bredden + z mm. Därvid ges z olika värden för olika kvalitetsklasser, litet z = höga 
krav (figur 12). 
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Figur 12. Kviststorlek enligt principen 10 % av bredd + konstant (z). 

3.2 Genomförande 
För att förvissa oss om att dessa slutsatser överensstämde med verkligheten (kvalitetsdata
basen hade för få dimensioner för just detta ändamål) samlade vi kvalitetsansvariga/över
sorterare från sju olika sågverk och diskuterade frågorna. De delade vår uppfattning att 
kviststorleken inte hade något nämnvärt samband med virkets tjocklek, men väl med dess 
bredd. För säkerhets skull beslöts det att på ett antal sågverk mäta upp medeldiametern för 
största friska kvist och största torra kvist. Fem st sågverk i norra och mellersta Sverige och två 
i södra Sverige deltog. På detta sätt undersöktes totalt 4.800 virkesstycken av gran. 

3.3 Resultat 
Resultatet framgår av bilaga 5. Sammanfattningsvis innebär det: 

- att kviststorleken inte ökar med ökad virkestjocklek, 

- att storleken av största kvist ökar med ökad virkesbredd. Lutningen för en linjär regres
sionslinje (kviststorlek som funktion av virkesbredd) är i genomsnitt 9 % för frisk kvist och 
7,2 % för torr eller sämre. 

Nordiskt Träs tabeller uttryckta på motsvarande sätt ger siffran 10 %. 
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Detta resultat bekräftas också av nedanstående fördelningsdiagram (figur 13 och 14), som 
tagits fram med kvalitetsdatabasen. Diagrammen åskådliggör inverkan av bredd respektive 
tjocklek. Varje kurva representerar 200-500 virkesstycken beroende på antal sågverk i res
pektive dimension. "Största kvisf betyder största friska kvist eller största torra kvist, vilket-
dera som på det enskilda virkesstycket är störst. Diametern för torr kvist har dividerats med 
0,7. Detta motsvarar det allmänna storleksförhållandet mellan frisk och torr kvist, som vi fun
nit i kvalitetsdatabasen. Det motsvarar även kvistbedömningen när tillåten torr kvist sätts till 
70 % av tillåten frisk kvist, d v s som. i Nordiskt Trä och Gröna Boken. På så vis inkluderas 
alla uppmätta kvistar med en enhetlig storleksangivelse. 
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Figur 13. Fördelning av största kvist (frisk eller torr/O, 7) på 150 mm breda virkesstycken av 
gran i olika tjocklekar. 

I bredden 150 mm (figur 13) ligger kurvorna för planktjocklekarna mycket nära varandra och 
utan inbördes logisk ordning, medan bräderna har något större kvistar. 

Jämför man istället olika bredder vid en och samma tjocklek (figur 14), syns tydligt att kvist
storlek ökar med ökad virkesbredd. Skillnaden mellan 100 och 200 mm bredderna är ungefär 
10 mm. 
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Figur 14. Fördelning av största kvist (frisk eller torr/O, 7) i 50 mm tjocka virkesstycken av 
gran i olika bredder. 

Det går alltså inte heller här att se något samband mellan kviststorlek och virkets tjocklek, 
medan det finns en klar tendens ti l l att kviststorleken ökar något med bredden, i storleksord
ningen 10 %. 

I och med detta kunde vi på nordisk nivå enas om att släppa på kravet om kviststorlekens 
koppling till både bredd och tjocklek och därmed komma vidare i CEN-arbetet. Med stöd av 
Träteks kvalitetsdatabasanalyser och kviststudien kom man så fram till ett CEN-förslag. som 
alla kunde acceptera som arbetshypotes. 

Det definifiva förslag till sorteringsregler, som går till slutlig omröstning hösten 1998 
(prEN 1611-1) anger tillåten kviststorlek enligt den princip, som visats i figur 12. Med CEN-
förslagets z-värden blir kravet för frisk kvist enligt figur 15. 
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Figur 15. Krav för största friska flatsideskvist i slutligt C EN för slag. 
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4. Provsortering gran 
För att i praktiska former testa den föreslagna sorteringsstandarden gjordes traditionella 
provsorteringar i Finland, Sverige, Tyskland och Österrike. Den svenska provsorteringen (2), 
som genomfördes i november 1994, beskrivs här. 

4.1 Provmaterial 
Sortering utfördes vid fyra sågverk i olika delar av landet. Dimensioner, stycketal och sågver
kens geografiska läge framgår av nedanstående tabell: 

Dimension S å g v e r k Summa Summa per 

Mellersta Södra Östra Norra tjocklek 
Småland Värmland Hälsingland Västerbotten 

22 X 125 51 49 75 175 175 

47 X 100 92 92 

47 X 200 76 76 

50 X 125 50 75 125 368 

50 X 200 75 75 

63 X 150 100 75 175 347 

63 X 200 100 72 172 

219 174 200 297 890 890 

Figur 16. Provmaterial vid "Provsortering gran ". 

4.2 Genomförande 
För att fa underlag för revidering av CEN-förslaget nöjde vi oss inte med att enbart bestämma 
sorttillhörighet utan noterade även vilken eller vilka särdrag, som hade varit utslagsgivande 
för sorttillhörigheten. Sorteringen utfördes enligt då senaste version av standardförslag date
rad 1994-09-09. 

En blankett trycktes upp, vilken återgav respektive sorteringsregel med alla aktuella särdrag 
upptagna. Detta medförde att det behövdes en version för NT och en för CEN-förslaget, se 
figur 17 och 18. Fullständiga blanketter, se bilaga 6. Det fylldes alltså i två blanketter för varje 
virkesstycke. I rutorna för särdrag/sort trycktes också det aktuella kravet i klartext, t ex 30 mm 
som största tilllåtna friska kvist i klass 1 (dimension 25 x 100). Vid sorteringen sattes kryss i 
den eller de rutor, som blev utslagsgivande vid sortbestämningen. 

För att fa ytterligare nytta av undersökningen var det obligatoriskt att kryssa för allt om 
kviststorlek samt kådlåpor och tjurved. Även om ett sådant särdrag inte var utslagsgivande för 
klassbestämningen, så kryssades i den klass, som den aktuella sidan skulle ha fatt, om inga 
andra särdrag hade beaktats. 
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Figur 17. Blankett för sortering enligt Nordiskt Trä. 
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Figur 18. Blankett för sortering enligt C EN förslag. 
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Varje virkesstycke sorterades samtidigt enligt båda reglerna. Därvid gjordes en enda bedöm
ning av respektive särdrag varpå resultatet kryssades i på vardera blanketten. Därmed låg 
samma bedömning av varje särdrag till grund för klassbestämning enligt båda sorterings
reglerna. 

4.3 Resultat från provsortering av granvirke 
Syftet var att jämföra utfallet vid sortering enligt då senaste CEN-förslag och Nordiskt Trä. 
Utfallet framgår av nedanstående stapeldiagram (figur 19). 

Figur 19. Utfall enligt Nordiskt Trä och CEN version 2 (940909) vid provsortering 2, gran. 

Resultatet visar främst på två brister: 

- CEN-förslaget ger lägre utbyte än NT i den högsta kvaliteten, vilket innebär att dessa kva
liteter far en högre status än motsvarande NT-klasser. vilket strider mot nordisk strategi. 

- I det tunnare virket har CEN klass 3 tagit för mycket ur klass 2. 

Efter provsorteringarna med granvirke i Österrike, Finland och Sverige inleddes ett intensivt 
förhandlingsskede varvat med analyser grundade på provsorteringsmaterialet och vår kvali
tetsdatabas. Detta utmynnade i ett reviderat standardförslag, som gick på remiss november 
1995 - m a j 1996. 
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5. Provsortering furu 
En provsortering liknande den för gran genomfördes även för furu under tiden augusti-oktober 
1995. 

Det fanns två motiv för detta: 

- Arbetet med en standard för furuvirke skulle starta. 

- Standardförslaget för gran skulle inom kort ut på remiss. Eftersom Norden önskade en 
standard gemensam tor furu och gran var det angeläget att veta hur granförslaget passade 
för furu. Under arbetet med granstandarden hade vi från nordisk sida hela tiden haft furu
tillämpningen i åtanke. 

5.1 Provmaterial 

Sortering utfördes vid åtta sågverk. Dimension stycketal och sågverkets geografiska läge re
dovisas i nedanstående figur: 

Dimension 
Övre 
Norrland 

S å g 
Nedre 
Norrland 

v e r k 
Mellan
sverige 

Sydsverige 
Summa Summa per 

tjocklek 

25 X 100 70 100 170 695 
25 x 150 75 100 150 200 525 

50 X 100 70 70 
50 X 150 100 199 198 497 968 
50 X 200 102 100 199 401 

63 X 150 79 100 179 179 
256 540 449 597 1.842 1.842 

Figur 20. Provmaterial vid provsortering 3, furu. 

5.2 Genomförande 

Sorteringen utfördes enligt då senaste version av standardförslag för gran. vilket låg till grund 
för den då förestående remissbehandlingen (EN/TC 175.22.2). 

Metodiken förfinades ytterligare något, vilket möjliggjorde en än mer detaljerad utvärdering. 
Det blev då möjligt att göra jämförelser individ för individ, även vid denna typ av provsorte
ring. 



5.3 Resultat från provsortering av furuvirke 
Utfallet i de olika sorteringsklassema framgår av nedanstående diagram. 
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Figur 21. Utfall enligt Nordiskt Trä och CEN version 3 (mars 1995) vid provsortering 3, 
furu. 

Det ser i stort sett bra ut med undantag av "utskottsbräder" i CEN-sortering, en stor del har 
gått från klass 3 till 4. 

Det var då angeläget att identifiera orsakerna. Som tidigare nämnts på sid 11 är det inte t i l l 
räckligt att de klasser, som svarar mot varandra i Nordiskt Trä respektive CEN har ungefar 
samma procentuella andel av totala stycketalet. Man vil l också att de har samma utseende, 
helst att det är samma individer i respektive klasser. Så som provsorteringen är gjord, kan man 
identifiera just de individer, som avviktit från samstämmigheten mellan klasserna i Nordiskt 
Trä respektive CEN-förslaget och analysera orsakerna. I figur 22 återges en tabell över graden 
av samstämmighet mellan de båda sorteringsreglema. 
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Som figuren visar har man tagit fram orsaken till särskilt stora avvikelser, särskilt de, som 
huvudsakligen beror av ett visst särdrag. 

Kantkvist 
Vresved 
Tjurved 

Torr kantkvist: 
N T = 100% 
CEN = 90 % 

Röta, spricka 

Torr fiatsideskvist 

Kådved 
Tjurved 
Vresved 

Tjocklek NT- CEN förslag prEN 175.22.22 
sort 2 steg 1 steg Lik 1 steg 2 steg 

sämre sämre värdig bättre bättre 

25 mm A3 100% 
A4 17% 50% 33% 
B 4 % 10% 64% 22% 1 % 
C 32% 44% 23% 1 % 
D 85% 12% 2 % 
Tot 1 % 20% 58% 20% 1 % 

50 mm A3 I l % 89% 
A4 1 % 7% 88% 4 % 
B 2 % 6% 75% 17% 
C 9% 68% 23 % 0% 
D 84% 15% 1 % 
Tot 1 % 7% 76% 16% 0% 

63 mm A3 38% 62% 
A4 3% 22% 69% 6% 
B 15% 73 % 11 % 
C 12% 79% 9% 
D 79% 16% 5% 
Tot 1 % 16% 73 % 10% 1 % 

Totalt 1 % 13 % 69% 17% 1 % 

Torr kantkvist: 
N T = A 14 mm 
CEN= 1 19 mm 

Torr kantkvist: 
N T = B 18 mm 
CEN = 2 22 mm 

CEN lindrigare 
för kantkvistar 

Antal kvist, vankant 

Figur 22. Jämförelse på "individnivå " mellan sortering enligt Nordiskt Trä och CEN 
pr EN 175.22.22 vid provsortering 3, furu, med kommentarer till några av de 
största avvikelserna. 

Det var helt klart att reglerna för torr kantkvist var mest akut. Man kan fråga sig varför ett och 
samma särdrag (torr kantkvist) utgående från en NT-sort förorsakar avsteg från "likvärdig" i 
både positiv och negativ riktning. Svaret är att avsteg från "likvärdig" till sämre sort beror på 
att CENs likvärdiga sort är strängare än NT-sorten. Avsteg i positiv riktning bygger på att den 
högre sorten i CEN är mindre krävande än motsvarande sort i NT. 

När vi i detta fal! tog oss an frågan om reglerna för kantkvist blev vi varse en orimlighet i 
CEN-förslaget: där sattes gränsen för t ex sort G4-1 till 90 % av tjockleken för virke tunnare 
än 38 mm och till 75 % för virke 38 mm och grövre. Detta var ett krav, som illustreras i fi
gur 24 och innebär att i närheten av tjockleken 38 mm kunde det tillåtas större kvistar på kan
ten av en tunnare bit än på en tjockare. 
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F/gwr 2 i . Krav för kantkvist enligt CEN version 3 (mars 1995) grade 1. 

I remissbehandlingen, som då var aktuell föreslog Sverige att kviststorleken skulle relateras 
till en viss procentandel av tjockleken men med en maximigräns angiven i mm. t ex 67 % av 
tjockleken, dock max 25 mm oavsett vilken tjocklek det var. 

Det nordiska förslaget till procenttal och maxvärden var dock alltför strängt för att accepteras i 
CEN. De kontinentala förslagen var oacceptabelt milda för att accepteras av Norden. En kom
promiss blev att de milda kraven antogs, men att den övre gränsen blev "dock inte större än 
max tillåten flatsideskvist i det aktuella fallef \ 
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6. Resultat 
Kring årsskiftet 1998/99 beräknas CENs sekretariat sända ut förslag till standard för sortering 
av sågade trävaror av furu, gran och Douglas fir på slutlig omröstning. Omröstningen tar två 
månader. CEN har arbetat vidare med andra träslag och därvid funnit att samma regler skall 
tillämpas för Douglas fir. Detta har dock på intet sätt påverkat standardens utformning. 

Standarden får beteckningen EN 1611-1 och har titeln: Sawn timber - Appearance grading of 
softwoods. Part 1: European spruces, firs, pines and Douglas fir. 

Som tidigare nämnts var det från början till slut nordisk enighet om att vi skulle eftersträva att 
komma så nära Nordiskt Trä som möjligt eftersom det var den bästa tillgängliga beskrivning
en av nordisk praxis. Hur ser då en jämförelse mellan Nordiskt Trä och EN 1611-1 ut? 

Generellt kan man konstatera, att CEN-försJaget är långt mer präglat av nordisk praxis än av 
centraleuropeisk. Standardförslagets tabeller återges i bilaga 7. 

Pä följande punkter skiljer sig kraven i prEN 1611-1 från NT: 

- Enligt NT far märgsidan vara en klass lägre. Enligt EN 1611-1 är det valfri tlatsida som får 
vara en klass lägre. 

- Mätreglerna för kvistar är likadana med undantag för hornkvist och bladkvist, dessa mäts 
inte alls, de beaktas endast till antal. Provsorteringar visar att detta inte vållar problem. 
Vidare mäts rund/oval kantkvist på samma sätt som flatsideskvist. 

- För virke bredare än 225 mm tillåts 50 % fler kvistar. 

- 1 gran för bredder 225 mm eller mer, kan tillåtna kviststorleken ökas 10 mm. 

- 1 furu för bredder 180 mm eller mer, kan tillåtna kviststorleken ökas 10 mm. 

- Ytlig blånad begränsas. 

Slutligen finns det några särdrag, som i nordisk praxis brukar beaktas, men som inte tas upp i 
EN 1611-1: hanteringsskador, kvistgrupp, kvistkrypning, lyra, ytbark och sprickor över hörn 
(enligt definition i EN 844-9 är dessa att betrakta som genomgående sprickor). Slutligen har 
vresved, toppbrott o dyl klumpats ihop under beteckningen "onormala fiberriktningar", resul
tatet innebär en större tolerans. 

Hur blir utfallet vid sortering: Provsorteringama 2 gran respektive 3 furu ledde till viktiga 
ändringar i standarden. Senare har förhandlingar lett fram till ytterligare korrigeringar. Prov-
sorteringsresultaten är därför inte representativa för den slutliga utformning standarden fatt. 

Med hjälp av kvalitetsdatabasen har det varit möjligt att räkna om provsorteringsresultaten till 
att gälla den slutliga standarden. Resultatet framgår av nedanstående två diagram. 

Observera, att en laboratoriemässigt genomförd sortering av erfarenhet ger ett sämre kvali
tetsutfall än visuell sortering under normala produktionsförhållanden. Så även i detta fall. 
Det viktiga här är att jämföra CEN-reglerna med Nordiskt Trä. 
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Figur 24. Utfall av jämförande sortering av granvirke enligt Nordiskt Trä respektive 
CENprEN 1611-1. 

Kommentar 
- Det något högre utbytet vid sortering enligt CEN-ibrslag överensstämmer med den nor

diska gruppens önskan att CEN-förslagets krav skulle vara något lägre än Nordiskt Träs. 

- V i d tiden för provsortering 2 gran, hade kvalitet D respektive 4, ännu inte delats upp i två. 

- För gran innehöll tjocklek 22 mm endast 175 stycken medan 50 mm tjocklek innehöll 
368 stycken och 63 mm tjocklek 347 stycken. Resultaten för 22 mm tjocklek är därför 
osäkrare. 
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Figur 25. Utfall av jämförande sortering av furuvirke enligt Nordiskt Trä respektive 
CENprEN 1611-1. 

Kommentar 

- Det något högre utbytet vid sortering enligt CEN-förslag överensstämmer med den nor
diska gruppens önskan att CEN-förslagets krav skulle vara något lägre än Nordiskt Träs 
vad gäller tjocklekarna 25 och 50 mm. Nordiskt Trä ställer däremot relativt låga krav på 
tjockare virke. 

- I provsortering 3 furu delas kvalitet D i en bättre, kvalitet 4 med vissa krav utöver vad kva
litet D har och en sämre med samma lydelse som D. En sådan "urplockad" D/CEN blir 
dock sämre än D/NT. 

- Tjocklek 25 mm innehöll 695 stycken och tjocklek 50 mm innehöll 968 stycken medan 
63 mm tjocklek innehöll endast 179 stycken. Resultatet för 63 mm är därför osäkrare. 
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7. Framtiden 
7.1 Europastandard 

Ovan behandlade sorteringsregler beräknas bli Europastandard 1999. Det är vår förhoppning 
att de skall komma t i l l allmän användning och visa sig ändamålsenliga för nordisk sågverks
industri och dess kunder. Om man så finner motiverat kan ett land (Sverige genom Bygg-
standardiseringen, BST), när som helst föreslå en revidering. Lyckas man få gehör för detta så 
är det en ganska omfattande process att genomföra. 

Om inget hänt efter fem år sänder CEN ut en förfrågan t i l l EUs medlemsländer där man frågar 
om det finns behov av revidering. 

7.2 Studier av virkeskvalitet 

- Kvciliietsdatabasen, sådan den beskrivs i avsnitt 2, liksom vidareutvecklingar eller varian
ter på densamma torde vara ett värdefullt hjälpmedel i den fortsatta utvecklingen av såg
verksindustrin. (Gå t i l l kapitel 2.4 Ytterligare användningsmöjligheter). 

- Provsorteringama 2 gran och 3 furu, är nästan traditionella provsorteringar, som komp
letterats med några extra noteringar. Det är frapperande hur mycket nytta man har av dessa 
undersökningar. Metoden är enkel, den är anpassningsbar och den är utvecklingsbar, 

7.3 Marknadsanpassning 

Sågverksfbretagets stora problem är att av en naturprodukt, trädstammar, framställa mark-
nadsanpassade produkter. 

För slutprodukter som paneler, golv och list gäller det att formulera en lämplig kvalitet och 
sedan leverera enligt denna med största möjl iga jämnhet inom de intervall den anger. 

För slutprodukter som fönster, möbler o dyl skulle man vi l ja få grepp om hur stor mängd av 
aktuella komponenter kunden kan få ut av det virke han köper. 

I båda dessa fall tror vi att framtidens automatsorteringssystem blir t i l l utomordentligt stor 
hjälp. Som en biprodukt far man då tillgång t i l l en ofantlig mängd data om det virke som så
gats och förhoppningsvis det timmer som använts. Ur dessa datamängder kan man skapa da
tabaser som underlag för optimering av sågverkets produktmix och anpassning t i l l kunden 
behov. 

Den kvalitetsdatabas, som beskrivits i denna rapport och exemplen på dess utnyttjande i l l u 
strerar ett analytiskt synsätt, som måste komma t i l l användning och vidareutvecklas om v i i 
framtiden skall kunna kombinera ett bättre råvaruutnyttjande med en bättre marknadsanpass
ning. 
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Summary 
The aim of the investigations described in the report was to form a basis for the development 
of a European standard for appearance grading (normal commercial grading) o f softwoods. 
The descriptions are presented in their actual standardisation and commercial situation. 

The report starts with a description o f the background of the European standardisation work 
regarding softwood sawn timber. Then comes a presentation o f how Swedish and Nordic 
sawmill industry has organised its participation in that standardisation work. 

"Quality Database" 
Already at the start, the need for a series o f test gradings was obvious, which were, however, 
not particularly practical and also costly. Trätek therefore elaborated a new test grading 
approach. Two parcels o f boards were selected from each o f five sawmills, approx. 1.100 
pieces o f spruce and approx. 1.400 pieces o f pine. The characteristics - knots, fissures, wane, 
blue-stain etc. which usually are part of grading rules - were measured on all four faces o f 
each piece o f wood. The information was fed into a database. Having done that, it was 
possible to make computer gradings according to different requirements and to compare them 
with for instance the result o f the 'Nordic Timber' Grading Rules. A number o f detailed 
studies could also be made. 

Study of knots 

At a certain stage o f the standardisation work, it was important to get to know i f there was a 
correlation between width and thickness o f pieces o f wood and the size o f the greatest knot. 
The database showed that the knot size was only related to the width o f the piece o f wood and 
not at all to its thickness. As the matter was very important, a control measuring o f the 
diameter o f the greatest knot o f 4.800 wood pieces from five sawmills was made. The result 
o f the database was confirmed. 

Test gradings 

When the final version o f the grading rules was approaching, there was a wish to do gradings 
in the usual way in different countries. Such were also done in Finland and Sweden. In 
Sweden, 890 pieces o f spruce and 1.842 pieces o f pine were graded. In that way, the number 
of pieces that formed the basis o f the Swedish view was doubled. It was, further, o f pedagogic 
value to test what would be the grading result o f normal test grading. At these test gradings, 
also characteristics that were decisive for ranging a piece into a particular grade were noted. 
From this we could derive crucial information about the reasons for a piece belonging to a 
certain grade. Also the grade o f an individual piece according to different grading rules was 
possible to see. This developed type o f normal test grading should be o f interest to sawmill 
companies. 



P R O V S O R T E R I N G C E N 
- P A R A M E T R A R O C H M Ä T M E T O D E R 

Bi laga 1 

PARAMETER M Ä T O B J E K T 
OBSERVATIONER 

M Ä T M E T O D 

Kvist 

1 Frisk fastv. 
2 Delvis fastv 
3 Torr 
4 Barkringad 
5 Rötkvist 
6 Urfallen 

Storlek: 

1. Största av resp typ på 
vardera flaisida och kantsidor. 

2. De 3 största på sämsta m 
noterade i storleksordning, 
(även art noteras). 

Rund/oval: 
Minsta och största diameter 

Hornkvist, bladkvist: 
Längd och bredd. 

För samtliga dessutom 
bredd vinkelrätt mot virkesstyckets 
längdriktning. 

7 Bladkvist 
8 Homkvist 

Antal. 
1. Resp beskaffenhet inkl blad 
och horn. Urfallen totalt och 
därav genomgående. 

2. Blad och horn separat 
(ensamma eller som mustasch). 

3. mustasch separat 
( = par av horn- eller 
bladkvist). 

Antal på sämsta m 
minimum 7 och 12 mm. 

Sprickor 
Torksprickor 

1 Märgsprickor 
i Ringsprickor 

Änd sprickor 

Virkeslängd med spricka av 
resp typ. 
Torksprickor även därav 
genomgående på splintsida och 
kantsidor. 

Längd per sida. 

Deformationer 
Flatböj 
Kantkrok 
Skevhet 
Kupighet 

Maximal avvikelse. Flatböj kantkrok och skevhet per 
sämsta 2 m. 

Kupighet över hela bredden. 

Vankant 
Mekaniska skador 

Omfattning per bit 
om mer än 3 mm. 

Bredd totalt och på respektive 
kant. 

1 Längd totalt, därav båda 
kanter och resp kant separat 

Bredd på flatsida och vardera 
kantsida, samt vankantens totallängd. 

Kådiåpor 
1 Barkdrag, lyror 

Antal > 1x10 mm, 
storlek största. 

Antal per sämsta 1 m, 
längd och bredd. 
(För kådiåpor antal över 
30 mm längd och totalt). 

1 Snedfibrighet Avvikelse i fiberriktning 
> 1:15. 

Maximal avvikelse, 
total längd med avvikelse > 1:15. 

Toppbrott Storlek största, antal per bit. Längd och bredd på fiberstöming. 
Antal. 

1 Tjur ved 
1 Kådved 

Vresved 
Vattved 
Fast röta 
Lös röta 
Stockblånad 

Del av volym per bit. 

Del av yta på sämre flatsida. 

% av volym och % av yta på sämsta 
flatsida. 
För ijurved och kådved dessutom 
längd. 

Ytlig blånad Del av yta per sida % av yta. 

Insektsangrepp Antal hål < 2 och > 2 mm. Antal hål per sämsta m av respektive 
typ. 

Årsringsbredd Medelv. och maximum i 
toppända. 

Medelvärde och max på högst 75mm 
radiellt, ej 25 mm närmast märg. 

Densitet I toppända, fuktkvot ca 15 % Mätning och vägning på ca 70 mm 
lång bit 
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Bi laga 2 

.\PP8ÄJUUiCE GRÅDISG Of SAW TIHBKR: GSKRAL TABLE OF CLASSES CSS175/ifG2/rGl i lil jti/. 
SPSCIB iFIR AÄD SPRIICg PRODdir :SgiIARE-8DGgD riMBSR 

•.:mir D E S I G I A T I O I I GRADE 0 GRADE 1 GRADE 2 : GRADE I 

: cHARAcraisncs :: Accepted cri teria lAccepted cri teria [Accepted criteria :.\ccepted criteria : 

:0R m mm F A C S ARD m ims :: Go : MaXllUI : On : Haziiui : On : Haiiiui : On : .laxiiui 

iWi riHBSR OR SHIPPIHG DRY T I M B E R 

IHTERGROn SOGND KHOTS :: : ; J : : : : : 
:0D lae oeiter face: RouQd la | ::A11 L:< 20 U :A11 L:<l/3 w. l a i i . l O u . :A11 L :< l / 2 w.iazi 50 i i . :Ail L:<3/4 W. 
: Oval la+b)/3 ::A11 L:< 20 U . :A11 L:2 < 40 U :A11 L:2< 5ÖU. :.U1 L:A11 pemtted : 
! Splay (a^b|/3 ::A11 L J o t Pemtted ::A11 LiRot pemtted :A11 L : l < 50 U . : All L: All pemtted 

SOIIXD DEAD aOTS ! S ! : : 
: 0 Q tQe better race: Round la) : : l . l . : 2 / l . i f < 20u. : 2 / l . i f < 20U. : l . l . : 2 / l . SI < 40u. : i . i . :A11 pemtted : 

Oval ia*-bl/3 !:A11 L:llot Pemtted :2 / l . I f < 20U. :A11 L:2< 5ÖU. :A11 L:A11 pemtted : 
:0H THE EDGE lIHTERGROifli OR DEAD KflOTSl :: : : : 

If the thicmess is >38 u . ::A11 L:< 1/2 t .p iéce ::A11 L:<I / 2 t .p iéce :A11 L:< 2/3 t piece :A11 L:A11 pemtted 
BARERIIGED KSOTS ::AI1 L J M pemtted ::A11 L:Rot pemtted :A11 L;like other knots :A11 L;Like otner knots : 

BRAICHED nOTS !:A11 L:llot pemtted ::A11 LiRot pemtted : l . i . : 2 / l . i . pemtted :A11 L: Penltted : 
ROTTEI raOTS ::A11 L:liot pemtted ::A11 L:Rot pemtted :A11 L:llot pemtted •.Hi L:Penltted 
RESII POCKETS i l of S Z SO U . r.m L:5 X 50 U :A11 L:10 X 100 U :A11 L:Pemtted 

: COMFRESSIOK VOOD ::A11 L J o t pemtted ::A11 L:Hot pemtted :A11 L :< l /4 w . , l /4L piece::A11 L:Pemttec : 
SPIRAL GRAIN ::A11 L:liot pemtted ::A11 L:10CI/I :A11 L:20 CI/1. :Ail L:Penltted : 

RATE OF GROITH ::EndS :< bU ::EndS :< bU :End3 !< ä u :Ends :Qnliiited : 
: BARE POCKET :: : : i : :: : : : : 
:Surface Barl: poctet ::A1I LiHot pemtted ::A11 L:Acceptable ::A11 L: Penltted :A11 L: Penltted : 
iTrouga bari: pocket ::A11 LtSot pemtted : : A i l L:Hot pemtted ::A11 L t Penltted :A11 L:Pemtted : 
! FUSGAL ATTACK :: :: : :: i : : : 
:Suffocated vood ::A11 L : l o t pemtted ::A11 L:< 101 Surface ::A11 Li< 301 Surface :A11 L: Pemtted 
iRot : i A l l Li lo t pemtted ::A11 L:Rot penltted : : A i l L:Hot pemtted :A11 L:Rot pemtted 
I ISSECT ATTACK :: : t : : i •: : : 
:Insects living in fresb tiiber ::A11 L : l o t pemtted ::A11 L:Bot Pemtted ::A11 L:<2u on 30lSurface::ai L:Pemtted 
: SAnRG CHARACTERISnCS :: : :: : 
:Vane ::A11 L:flot penltted ::A11 L:< l/4Lpie;l/4tpie ::A11 L :<l /2L.pie ; l /2tpie ::A11 L:< 3/4 t .pie;«L.pie: 
! OOALITT OF SAMING ;: :: : :: : :: : : 
:Deep sav larKs :: Al l Li Hot pemtted ::A11 L:Rot penltted ::A11 L:Penitted :: All L: Pemtted 

:OHLI SHIPPIHG DRT T I H B K R 

SHAKES > • • :: : :: : : 
:End snaJces : :2ö lp i :S l ight < w.piece ::)20t :L.shake < w.piece r.\M :L.shake<l,5w.piece ::I201 :L.3hake<l/4L.piece: 
:Obliqiie,not crossing shakes Piece:lot pemtted ::)pie-:<w.pie,i/4 L.pie. !:)pie-;<2w.pie,l/2 L.pie. ::ipie-:Pemtted : 
!Through straight shakes ::Piece:lot pemtted : : lce3 / :<l .pie, l /4 L.pie. ::)ces/:<2w.pie,l/2 L.pie. :: ices/: Pemtted : 
:Surface snakes ::Piece:lot pemtted :: | lot :<21.pie,l/3 L.pie. ::)lot :<2w.pie,l/2 L.pie. : : l l o t :Pemtted : 

VARPIIG :: i : : t :: : : 
:Bov ::Piece:Ilot pemtted ::)30l ilO U. /21 . ::)30'( : 10u./2l. ::l30i :20U./2l. i 

: Spring ::)30W 1411/21. ::)Fie :4 U . / 2 l . ::)Pie 1 6U./21. ::lPie :10u./2l. 

:Cup : : | lo t ilX Width of piece ::|ces/:3^ Width piece ::)ces/:4t Width piece ::ices/:5'i w.piece : 
;Twist ::Piece:Hot pemtted : : l l0t :4t Width/2l.L ::|10t AX Wldth/2l.L : : l lOt :8l Wldth/2l.L : 

FUSGAL ATTACK :: : :: . : :: : • • • s 
:Blue stain ::A11 L:Slight pemtted ::A11 L:< 101 Surface i:All L:< 301 Surface ::All L:Pemtted 

IHSECT ATTACK :: : 
: Insects I m n g in dr? tiiber ::A11 L:liot pemtted ::A11 L:Not pemtted ::A11 L:Not pemtted ::A11 L:ACCeptaDie l f<5u . : 

:0R THE VORST FACE : LIKE CLASSES 0 or 1 : LIKE CLASSES 1 or 2 ! LIKE CLASSES 2 or 3 : LIKE CLASS 3 

ia | : Sialler sue of the knot 
lb) : Bigger sue of the knot 
I D : Length |w): width 
I t ) : thickness IS): Surface 



Sven Casselbrant/CE 
1991-10-24 

Bilaga 3 

U T V E C K L A E T T K V A L I T E T S S P R A K F Ö R S Å G A D E T R Ä V A R O R 

Nu iiUämpas på den internationella marknaden: 

Några få regler för handelssortering, t ex Gröna boken. I många fall är 
tillämpningen ytterst " f r i " . 

Ett flertal etablerade informella ändamålsrelaterade handelskvaliteter, t ex 
•.nnerpanel t i l l Tyskland, ytterpanel t i l l Sverige. 

Ett stort antal specialkvaliteter som tagit form mellan en säljare och en köpare. 

I en fungerande marknad bör man kunna tillgodose en mängd olika behov. Den flora 
av kvaliteter som finns på t rävarumarknaden visar att situationen är rätt kaotisk. 
Detta leder t i l l att ambitiösa aktörer nödgas besöka varandra och i fabrik visuellt och 
konkret men osystematiskt komma överens om vilken kvalitet som skall levereras. 

Det behövs uppenbarligen ett gemensamt k-valitesspråk, med vilket man kan uttrycka 
såväl al lmänna handelskvaliteter som olika specialkvaliteter. 

Utveckla ett kva l i t e t s sp råk för s ågade t r ä v a r o r 

iVTåi: Ett matrisspråk med 
vilket man kan be
skriva varje tänkbar 
kvalitet i grova drag 
eller i detalj. 

K O / 



B i l a g a 4 1 (3 ) 

A QUALITY LANGUAGE FOR TIMBER 

Development and rationalization within the timber industry is hindered by difficulties in 
exchanging information about timber quality. Better communications in this respect would 
contribute to: 

1. Better utilization of raw material right through the production process 
2. More rational production thanks to "right" timber quality 
3. Less money spent on buying the wrong quality 
4. Reduced internal costs for control and rejection 
5. Reduced external costs in the form of disputes and lost market shares. 

In order to achieve this, a universal means of expressing timber quality is needed, 

for finished products 
for blanks midway in the production process 
for sawn timber in standard and special grades. 

Let us call it "a quality language for timber". 

Like real languages, it should be built up of three elements -

words: definitions of quality parameters 
grammar: measuring rules and measured quantities 
syntax: a structure for the presentation of a concept, that is, a quality. 

Since the language is to be used for all sorts of products it should be possible to use it for 
different levels of detail. To illustrate this, examples of two levels of detail are enclosed -

the total language, which forms the most detailed level 
Annex 1, Structure: Quality 

a level of detail suitable for present day grading rules, e.g. CEN/TC 175A/VG 1/TG 
1 N 24. 
Annex 2a, Structure 
Annex 2b, CEN/TC 175/WG 2rrG 1 N 24. 

The total language may appear to be unnecessarily detailed. It must not, however, be 
forgotten that as automatic grading systems come into use, a language on this level will be 
needed. 

For research in the field of timber quality it would be of great value if a common language 
existed. 

It would therefore be reasonable if CEN/TC 175A/VG 1 and WG 2 produced standards for -

definitions 
measuring rules and measured quantities 
structure. 

SC/JCF 
1992-11-03 



Sven Casselbrant/EL B i l a g a 4 2 (3) 
1992-11-04 

Q U A L I T Y 

1 K N O T S 
11 TYPE 

111 Condition 
1111 Sound 
1112 Dead 
1113 Encased 
1114 Rouen 

112 Intergrowih 
1121 Iniergrown ai surface 
1122 Partly iniergrated at furface 
1123 Not iniergrated at surface but deeper in 
1124 Loose 
1125 Knotho le 

113 Cracks 
1131 Not cracked 
1132 Slightly cracked 
1133 Cracked 

12 FORM 
121 Round/Oval 

1211 Round 
1212 Oval 

122 Arris knot 
1221 Throughgoing 
1222 Not throughgoing 

123 Spike 
124 Splay 

1241 Open, one quality 
1242 Open, two qualities 
1243 Overgrown, one quality 
1244 Overgrown, two qualities 

125 Laminated products 
1251 Half-round 
1252 Crossing strip 

13 SPREAD OF KNOTS 
131 Evenness over whole piece 

1311 Very even 
1312 Fairly even 
1313 Uneven 

132 Grouped 
1321 Overlapping 
1322 Cluster 
1323 Branched 



B i l a g a 4 3 (3 ) 

2 O T H E R N A T U R A L F E A T U R E S 
21 Bark packei 

22 Resin 
221 Resin pocket 
222 Resin wood 

223 Scar 

23 Compression wood 

24 Fibre disionion 

241 Interlocked grain 
242 Slope of grain 
243 Top rupture 

25 Exposed pith 

26 Heartwood/Sapwood 
261 Heanwood 
262 Sapwood 

27 Growth rings 
271 Wid^h 
272 Proportion early wood/late wood 

3 D I S C O L O U R A T I O N A N D B I O L O G I C A L A T T A C K 

31 Rot 
311 Hard 
312 Loose 

32 Blue stain 
321 On surface 
322 Deepgoing 

33 Mould 

34 Water storage damage 

35 Insect attach 
351 Fresh timber insects 
352 Dry timber insects 

36 Discolouration, etc 
361 Water-wood streak 
362 Barkbrownness 
363 Weathergreyness 



Rune Rydell 
1998-05-25 

GRAN 
STÖRSTA FRISKA KVIST PÅ SPLINTSIDA 
90 % percentil samt lutning för linjär regresionslinje 
100 virkesstycken per sågverk och dimension 

Trätek 

B i l a g a 5 1 (2 ) 

T J O C K L E K SÅGVERK BREDD MM Linjär lutning 
MM 100 125 150 200 bredd 

22-25 Nord 1 30,0 
Nord 2 29.0 30,0 2,0% 
Nord 3 
Nord 4 26,0 31,0 10,0% 
Nord 5 
Syd 1 37,0 46,0 18,0% 
Syd 2 35.0 34.5 -1.0% 
Medelvärde 31,4 35,4 8,0% 

38 Nord 1 
Nord 2 

44,5 
37,0 

Nord 3 24,0 32,0 8,0% 
Nord 4 
Nord 5 
Syd 1 
Syd 2 
Medelvärde 24,0 37,8 13,8% 

44-50 Nord 1 
Nord 2 27,5 29.0 3,0% 
Nord 3 26,0 31,0 10,0% 
Nord 4 23,5 27,5 8,0% 
Nord 5 22.0 29.5 35,5 13,5% 
Syd 1 32.5 42.0 47,0 14,5% 
Syd 2 
Medelvärde 26,3 31,8 41,3 15,0% 

63 Nord 1 30,0 39,0 18,0% 
Nord 2 24,5 30,0 11,0% 
Nord 3 25.5 27.0 27,0 1,5% 
Nord 4 27,0 
Nord 5 26.5 28,0 34,5 8,0% 
Syd 1 40,0 41,0 2,0% 
Syd 2 32,5 36,0 
Medelvärde 26,6 31,9 34,6 8,0% 

75 Nord 1 
Nord 2 32,5 
Nord 3 27,0 31,0 5,3% 
Nord 4 30,5 
Nord 5 29.0 30,5 34,0 6.7% 
Syd 1 35,0 
Syd 2 
Medelvärde 30,3 31,2 32,5 2,2% 

Linjär 
lutning 
tjocklek 

Nord 1 
Nord 2 
Nord 3 
Nord 4 

0,0% 
-10,9% 

-3,1% 
-10,4% 

4,1% 
-25,0% 

-2.5% 
-5.3% 

Nord 5 28,1% 2.9% -5,4% 
Syd 1 -15,1% -37,5% 
Syd 2 -5,0% 
Medelvärde -10.0% -6,0% -19,1% 

Provsortering 1 utvärdering.xis 



Rune Rydell 
1998-05-25 

GRAN 
STÖRSTA TORRA KVIST PÅ SPLINTSIDA 
90 % percentil samt lutning för linjär regresionslinje 
100 virkesstycken per sågverk och dimension 

Trätek 

B i l a g a 5 2 (2 ) 

T J O C K L E K SAGV BREDD Linjär lutning 
MM 100 125 150 200 bredd 

22-25 Nord 1 
Nord 2 19,5 25,0 11,0% 
Nord 3 
Nord 4 22,5 25,0 5,0% 
Nord 5 
Syd 1 21,5 29,0 15,0% 
Syd 2 23,5 23,0 -1,0% 
Medelvärde 21.8 25,5 7,4% 

38 Nord 1 
Nord 2 26.0 
Nord 3 15,0 22.5 7,5% 
Nord 4 
Nord 5 
Syd 1 
Syd 2 
Medelvärde 15,0 24,3 8,4% 

44-50 Nord 1 
Nord 2 16,5 20,0 7,0% 
Nord 3 20,0 20,0 0,0% 
Nord 4 17,0 22,5 11,0% 
Nord 5 14.5 23,0 24,5 10,0% 
Syd 1 16,0 22,5 25,5 9,5% 
Syd 2 
Medelvärde ^6,8 21,6 25,0 8,2% 

63 Nord 1 
Nord 2 15,5 18,5 6,0% 
Nord 3 18,5 21,0 23,5 5,0% 
Nord 4 21,5 
Nord 5 16,0 21,0 26,0 10,0% 
Syd 1 22,5 24,0 3,0% 
Syd 2 23,5 23,5 0,0% 
Medelvärde 16,7 21,3 24,3 7,6% 

75 Nord 1 
Nord 2 21,0 
Nord 3 22,0 25,5 4,7% 
Nord 4 23,0 
Nord 5 20,5 20,5 26.5 8,6% 
Syd 1 22,0 
Syd 2 
Medelvärde 21.5 21,5 26,0 6,4% 

Linjär Nord 1 
lutning Nord 2 -10,2% -9,1% 
tjocklek Nord 3 -9,4% 6,3% 7.5% 

Nord 4 -22,9% -4,7% 
Nord 5 9,4% -9,1% 7,3% 
Syd 1 -17,1% 6,3% 
Syd 2 1,3% 
Medelvärde -11,0% -7,9% 3,3% 

Provsortering 1 Utvärdenng.xis 



B i l a g a 6 1 (2) 
Träte k 

3R0VS0RTERING SÅGAT VIRKE 2 
DRSAK TILL SORTERINGSUTFALL 
SORTERING ENLIGT NORDISKT TRÄ 

Dim 50x100 NT 
Gran Nr 

Sorterare Datum 

V I R K E S E G E N S K A P SORT 
A3 A4 B 

Kvis ts tor iek 
Flatsida 

Kviststor lek 
Kanter 

Antal kv ist 
Flatsida 

Antal kv ist 
Kanter 

Frisk_ 
Kvist^rupp^ 
Torr kvist 

20 mm 30 mm 
O 
14 mm 

21_mm 
21 mm 

Barkringad_ 
Rötkvist 

JOjTim 
O 

15_m_m 
O 

Frisk 
Kvist£rupp_ 
Torr kvist 

20_mm 
O 

SQjTim 
21 mm 

Barkringad^ 
J 4 m m 
10 mm 

21_mm 
15 mm 

Rötkvist 

Totalt antal 

O 

Barkringad, rötkvist 
Jotalt_antal 
Barkringad. rötkvist 

45jTim 
32 mm 
32_mm 
27 mm 
23 mm 
40 mm 
28_mm 
28 mm 
24_mm 
20 mm 

60_mm 
48 mm 
eOjTim 
54 mm 
54 mm 
50 mm 
40_nim 
50 mm 
45_mm 
45 mm 

Barkdrag Antal_ 
Längd 100 mm 200 mm 

Kådlåpa Antal_ 
Längd 40 mm 50 mm 

2 
100 mm 

Kådved % av volym O 5% 3 0 % 

Tjurved % av volym 10 % 2 0 % 

V r e s v e d % av volym 10% 20 % 

Snedf ibr ighet 1:12 1:10 1:7 

Toppbrott % av bredd 10 % 3 0 % 

300 mm 

2 
150 mm 
7 0 % 

50 % 

50% 

1:2 

50 % 

Röta, fast % av volym 

Stockblånad % av volym 
Vattved % av volym 

5% 

5% 

O O 5% 

30 % 

30 % 
30 % 

Vankant 

S p r i c k a 

Deformation 

B r_f I ats ^ardei^ k_a nt_ 
Bredd på kant 

3 mni_ 
3 mm 

10 mm 

Längd vardera kant 
en kant 

Jqrkspr_%_av]äjTgd_ 
Ringspr % av längd 

15_%_ 
O 

Flatböj 
KantkroJ< 
Skevjiet_ 
Kupighet 

jlOjTim 
4 mm 
6 mrn_ 
2 mm 

8 mrn_ 
10 % 
20 % 

15jTirn 
11 mm 
20 % 
30 % 

25_%_ 
O 

35_% 
O 

JOjTim 
4 mm 

^OjTim 
4mm 

6 mrn_ 
2 mm 

6 mrn_ 
2 mm 

20 mm 
13nTm 
30 % 
40 % 
90_% 
2 0 % 

20jTim 
8 mm 
JOnim 
4 mm 

Övrigt 

R1998-03-11 H:\JOBB\PROVSORT\PROVS2\BLANKETT\NT50X100.TAB 



Trät( 
B i l a g a 6 2(2) 

PROVSORTERING SÅGAT VIRKE 2 
ORSAK TILL SORTERINGSUTFALL 
SORTERING ENLIGT CEN FÖRSLAG 1994-09-09 

Dim 50x100 CEN 
Gran Nr 

Sågverk Sorterare Datum 

OBL V IRKESEGENSKAP SORT 
O 

Kviststor lek 
Flatsida 

Frisk__ 
Tqr r_ 
Barkringad_ 
Röt eller urfallen 

20 mm 30 mm 
10jTim_ 
Ejji l låtel 
Ej tillåtet 

20_mm 
10 mm 

45jTirn 
30 mm 

60_mm 
60 mm 

Ej tillåtet 
25j r im 
20 mm 

SOjTim 
40 mm 

Kviststor lek 
Kanter 

Frisk_ 
Tqr r_ 
Barkringad_ 
Röt eller urfallen 

17 mm 25 mm 
Ejj i l låtel 
Ejjillåte^ 
Ej tillåtet 

ITjTim 
13 mm 

38_mm 
25 mm 

Alla 
45 mm 

13 mm 
25_mm 
25 mm 

45_mm 
45 mm 

Antal kvist 
på s ä m s t a m 
Flatsida 

Totalt antal Obegr 
Jon-
Röt 0 _ 

6(4)" Horn- bladkvist Totalt 4 (0 ) Obegr (6) Obegr 
Antal kvist 
Kanter 

Totalt antal 
Jqrr eller barj<ring 
Röt 

Obegr 
Obegr 
3 

Barkdrag Antal 
Längd 

1 
100 mm 200 mm 

Obegr 
Obegr 

Kådlåpa Antal 
Längd 25 mm 

2 
50 mm 

2 
100 mm 

Obegr 
Obegr 

Kådved % av yta 

Tjurved % av bredd Ej tillåtet 1 0 % 2 5 % Obegr 
V r e s v e d 
Toppbrott 

Antal O 
Längd 300 mm 

Obegr 

Obegr 
Röta % av yta Ej tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet 
Blånad _pjup_%_av_yta_ 

Ytlig % av yta 
Ej tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet 50 % 
Ej tillåtet Ej tillåtet 20% Obegr 

I nsek tsangr Ej tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet Hål <2mm 
Vankant Bredd^flatsper kant^ 

Br^^dd^på kant_ 
Längd 1 kant 

2 kanter 

5 mrn_ 
5 mm 

IChTim 
10 mm 

20j r im 
20 mm 

2 5 % 
15% 

3 5 % 
2 5 % 

50 % 
5 0 % 

Märg Ej tillåtet Tillåtet Tillåtet Tillåtet 
S p r i c k a Änds2rid<a_ 5 0 % 5 0 % 100% 150% 

[Ytspricka % ay jä _ 
G e n o m g å e n d e spr 

10_%_ _ 
Ej tillåtet 

25_%_ _ 
Ej tillåtet 

35_%_ 
Ej tillåtet 

75_% 
2 0 % 

Deformation Flatböj _ 
Kantkrqk 
Skevhet 

l O j n m 
4 mm 

JOjTim 
4 mm 

J[0_mm 
4 mm 

20_mm 
8 mm 

Kupighet 
8 mrn_ 
3 mm 

8 mrn_ 
3 mm 

8 mrri_ 
3 mm 

lOjTim 
5 mm 

RR 1994-11-03 H:\JOBB\PROVSORT\PROVS2\BLANKETT\C50X100.TAB 



Bi laga 7 1(4) 

=»398 6 
DrEN 1611-1 : 1998 

Table 2 : Grading on four sides 
Maximum accepted values for knots for European spruces , firs, pines and Douglas fir 

(to be used in conjunction with clauses 1 to 4) 

see 
note F E A T U R E S LIMITS I I 

grade 

G4-0 

grade 

G4-1 

grade 

G4-2 

grade 

G4-3 

grade 

G4-4 

(A) 

Size of 
round/oval 
knots on 
graded face 

sound 
intergrown 

10% of width 
+ 10 mm 

10% of width 
+ 20 mm 

10% of width 
+ 35 mm 

10% of width 
+ 50 mm 

(B) 

dead or 
partially 
intergrown 

10% of width 
+ 0 mm 

10% of width 
+ 10 mm 

10% of width 
+ 20 mm 

10% of width 
+ 50 mm 

unlimited 

encased 
(bark ringed) 

not permitted 10% of width 
+ 0 mm 

10% of width 
+ 15 mm 

10% of width 
+ 40 mm 

unsound or 
loose 

not permitted not permitted 10% of width 
+ 15 mm 

10% of width 
+ 40 mm 

but 

(A) Size of 
round/oval 
knots on the 
edges 

sound 
intergrown- % 
of thickness 

50 90 100 100 

maintaining 

- maximum 
size no larger than maximum permitted face knot 

(D) 

dead or 
partially 
intergrown 
- %of 

thickness 

33 67 75 100 the 

- maximum 
size no larger than maximum permitted face knot 

integrity 

encased (bark 
ringed) 
- %of 

thickness 

0 33 50 90 

- maximum 
size no larger than maximum permitted face knot 

of the piece 

unsound or 
loose 
- % of 

thickness 

1 0 0 50 90 

- maximum 
size no larger than maximum permitted face knot 

.../... 



B i l a g a 7 2 (4 ) 

Page 7 
prEN 1611-1 : 1998 

Table 2 : Grading on four sides 
Maximum accepted values for knots for European spruces , firs , pines and Douglas fir (concluded) 

see 
note 

F E A T U R E S 
LIMITS 

grade 

G4-0 

grade 

G4-1 

grade 

G4-2 

grade 

G4-3 

grade 

G4-4 

Knot number 
on graded 
face per 
worst meter 

total number 2 4 6 unlimited 

unlimited but 

(A) 

of which 
unsound/ 
loose/ 
encased 

0 1<*> 2 5 

maintaining 

of which spike 
and splay 

0 4 6 unlimited 

(C) 

Knot number 
per worst 
meter on 
either edge 

total number 1 2 4 unlimited the integrity 

of which 
unsound / 
loose / 
encased 

0 1 2 3 of the piece 

* ' only applies to encased knots 

NOTES : 

(A) Knots of 10 mm or less are not considered unless unsound/loose 
(B) In spruces, firs or Douglas fir in widths of 225 mm or wider, knot size may be increased by 10 mm 

In pines in widths of 180 mm or wider, knot size may be increased by 10 mm 
(C) Total number of knots per metre on widths in excess of 225 mm may be increased by 50% 
(D) Traversing knots allowed in a piece of G4-2, G4-3 and G4-4. 



B i l a g a 7 3(4) 

age 8 
-EN 1611-1 : 1998 

Table 3 : Grading on two faces or four sides 
Maximum accepted values of other features for European spruces , firs , pines and Douglas fir 

(to be used in conjunction with clauses 1 to 4) 

See 
note 

F E A T U R E S 
LIMITS 

grade grade grade grade grade 

G2/G4-0 G2/G4-1 G2/G4-2 G2/G4-3 G2/G4-4 

Bark pockets number per 
worst metre 

0 2 2 4 unlimited 

on graded face total length 
(mm) 

0 100 200 300 unlimited 

Resin pockets number per 
worst metre 

2 4 4 4 unlimited 

on graded face total length 
(mm) 

75 100 200 300 unlimited 

Resin wood 

on any side 

% of surface 
area 

0 0 30 50 unlimited 

Compression 
wood 

% of surface 
area 

0 10 30 50 unlimited 

on any side 

(E) 

Abnormal 
slope of grain on any side not permitted not permitted permitted permitted permitted 

Rot 
on any side NOT PERMITTED 

small flecks of 
rot permitted 

Stain or dote 

on any side 

log or deep 
% of total 
surface area 

0 0 10 50 unlimited 

surface stain 
% of total 
surface area 

0 0 20 100 unlimited 

(F) Insect attacks 

on any side 
not permitted not permitted not permitted 

no active 
infestation 
allowed. 

Black 
pinholes 
< 2mm 

acceptable on 
15% of 

surface area 

no active 
infestation 
allowed. 

Black pinholes 
< 2 mm 

acceptable 

. . . / . . . 
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Page 9 
prEN 1611-1 : 1998 

Table 3 : Grading on two faces or four sides 
Maximum accepted values of other features for European spruces , firs pines and Douglas fir (concluded) 

See 
note 

LIMITS 

F E A T U R E S 

grade grade grade grade grade 

G2/G4-0 G2/G4-1 G2/G4-2 G2/G4-3 G2/G4-4 

Wane width on face 
from each edge 
(mm) 

3 5 10 20 30 

width on edge 
(mm) 3 5 10 20 20 

length (% on 
each arris) 20 20 30 50 100 

Pith presence not permitted permitted permitted permitted permitted 

Fissures 

on graded 
face 

end shake on 
each end 
(% of width) 

100 100 150 200 500 

(F) 
face shakes 
(% of length) 
< 60 mm 
thickness 10 25 35 75 100 

> 60 mm 
thickness 

10 33 50 90 100 

split 
(% of length) 

0 0 0 20 40 

Warp bow 
(mm per 2 m) 
< 45 mm 

thickness 

10 10 15 50 50 

(F) > 45 mm 
thickness 

10 10 10 20 50 

spring 
(mm per 2 m) 4 4 4 10 30 

twist 
(% of width per 

2 m) 

8 8 8 10 20 

cup (% of width) 3 3 3 5 5 

NOTE: 

(E) Abnormal slope of grain includes curly grain, top rupture and similar deviations 

(F) Measured according to EN 1311. If there are several affected areas, the considered areas shall be totalled. 

... 



Bilaga 8 

Exempel på kumulativa fördelningsdiagram Över olika särdrag 

Bil nr 

1.1 Största kvist, splintsida, furu (rötkvist, barkringskvist, torr, frisk) 50 x 100. 
1.2 Största kvist, splintsida, furu (rötkvist, barkringskvist, torr, frisk) 50 x 150. 
1.3 Största kvist, splintsida, furu (rötkvist, barkringskvist, torr, frisk) 50 x 200. 
1.4 Största kvist, splintsida. furu (rötkvist, barkringskvist, torr, frisk) 63 x 150. 
1.5 Största kvist, splintsida, furu (rötkvist, barkringskvist, torr, frisk) 25 x 100. 

8:2.1 Största friska kvist, splintsida, furu (25 x 100, 50 x 100, 50 x 150, 50 x 200, 
63 X 150). 

8:2.2 Största torra kvist, splintsida. furu (25 x 100, 50 x 100, 50 x 150, 50 x 200, 
63 X 150). 

8:2.3 Största barkringad kvist, splintsida, furu (25 x 100, 50 x 100. 50 x 150, 50 x 200. 
63 X 150). 

8:2.4 Största rötkvist. splintsida, furu (25 x 100, 50 x 100, 50 x 150, 50 x 200, 63 x 150). 

3.1 Största kvist, splintsida, gran (rötkvist, barkringad, torr, frisk) 50 x 100. 
3.2 Största kvist, splintsida, gran (rötkvist, barkringad, torr, frisk) 50 x 150. 
3.3 Största kvist, splintsida, gran (rötkvist, barkringad, torr, frisk) 50 x 200. 
3.4 Största kvist, splintsida, gran (rötkvist. barkringad, torr, frisk) 25 x 125. 

4.1 Största kvist, kantsida furu (rötkvist, barkringad, torr, frisk) 50 mm. 
4.2 Största kvist, kantsida furu (rötkvist, barkringad, torr, frisk) 63 mm. 
4.3 Största kvist, kantsida furu (rötkvist, barkringad, torr, frisk) 25 mm. 

8:5.1 Största kvist, kantsida gran 50 mm (rötkvist, barkringad, torr, frisk). 
8:5.2 Största kvist, kantsida gran 25 mm (rötkvist. barkringad, torr. frisk). 

8:6 Antal kvistar, sämsta meter på splintsida, furu (totalt 50 x 100, 50 x 200, 63 x 150, 
25) (Barkringad+rötkvist+urfallen/50 x 100, 50 x 200, 63 x 150, 25). 

8:7 Antal kvistar, sämsta meter på splintsida, gran (totalt 50 x 100, 50 x 200, 63 x 150, 
25) (Barkringad+rötkvist+urfallen/50 x 100, 50 x 200, 63 x 150, 25). 

8:8 Spricklängd splintsida furu (25 mm, 50 mm, 63 mm). 
8:9 Spricklängd splintsida gran (25 mm, 50 mm). 

8:10 Tjurved och vresved, furu och gran. 
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Största torra kvist, splintsida, furu (25 x 100, 50 x 100, 50 x 150, 50 x 200, 63 x 150). 
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Storlek, mm 

Största rötkvist. splintsida, furu (25 x 100, 50 x 100, 50 x 150, 50 x 200, 63 x 150). 
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Största kvist, splintsida, gran (rötkvist, barkringad, torr, frisk) 50 x 150. 
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Kviststorlek, mm 

Största kvist, splintsida, gran (rötkvist, barkringad, torr, frisk) 25 x 125. 
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Största kvist, kantsida furu (rötkvist, barkringad, torr, frisk) 50 mm. 

100% 

90% 

80% 

M 70% 
C 

> 60% 

> 50% 
•3 
fl 
3 40% 
E 
3 

30% 

20% 

10% 

0% 

Frisk 
- - - Torr 

Barkringad 

Röt eller lös 

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
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Största kvist, kantsida furu (rötkvist, barkringad, torr, frisk) 63 mm. 
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Största kvist, kantsida furu (rötkvist, barkringad, torr, frisk) 25 mm. 
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Bilaga 8:6 och 8:7 

100% 

90% 

80% 

«) 70% 
c 

70% 

> 60% 
0) 
l_ 

_> 50% 
re 
3 
C 

40% 
3 

30% 

20% 

10% 

0% 

' ' ' ' ^ 
• 

r ' 
1 

/ 
1 

• 

/ 

Barkr+röt+urf 25x125 

Barkr+röt+urf 50x100 

- - - Barkr+röt+urf 50x200 

- • Barkr+röt+urf 63x150 

- T o t a l t 25x125 

Totalt 50x100 

Totalt 50x200 

Totalt 63x150 

4 5 6 

Antal 

10 

Antal kvistar, sämsta meter på splintsida, furu (totalt 50 x 100, 50 x 200, 63 x 150, 25) 
(Barkringad+rötkvist+urfallen/50 x 100, 50 x 200, 63 x 150, 25). 

100% 

90% 

80% 

70% 
c 

70% 
0) 
> 60% 

> 50% 
re 
3 40% 
E 
3 

30% 

20% 

10% 

0% 

• 

/ 
/ / 

I 
II 
' / 

// (// 

Barkr+röt+urf 25 
Barkr+röt+urf 50x100 

- - - Bark+röt+urf 50x150 

- • Bark+röt+urf 50x200 

- T o t a l t 25 

Totalt 50x100 
Totalt 50x150 
Totalt 50x200 

4 5 6 

Antal 

10 

Antal kvistar, sämsta meter på splintsida, gran (totalt 50 x 100, 50 x 200, 63 x 150, 25) 
(Barkringad+rötkvist+urfallen/50 x 100, 50 x 200, 63 x 150, 25). 



Bi laga 8:8 och 8:9 

c 
> 
0) 

3 
E 
3 

•25 mm 

•50 mm 

'63 mm 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Spricklängd, % av virkesstyckets längd 

Spricklängd splintsida furu (25 mm, 50 mm, 63 mm). 

V) 
c 
> 
O) 

3 
E 
3 

'25 mm 

'50 mm 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Spricklängd, % av virkesstyckets längd 
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Tjurved och vresved, furu och gran. 
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