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Förord 
Under de senaste åren har allt fler tillämpningsmöjligheter för automatisk råsortering synlig-
gjorts samtidigt som användarvänligheten på systemen har ökat. Sammantaget har detta lett 
till en ökad efterfrågan inom sågverksbranschen av system för automatisk råsortering. Trätek 
har uppmärksammat detta och med finansiering från branschen via Träforsk och NUTEK, har 
projektet Slutsortering av automatisk råsortering (SVAR) startats. SVAR försöker belysa 
problematiken samt skapa förutsätmingar för en ännu effektivare användning av automatisk 
råsortering. 
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1 Sammanfattning 
Lönsamheten i produktionsprocessen kan höjas betydligt för sågverk som utnyttjar dagens ut
rustningar för automatisk råsortering på ett effektivt sätt. 

Föreliggande studie visar att såväl torkningen som slutjusteringen kan effektiviseras avsevärt 
genom ett bättre utnyttjande av produktionsresurserna. Dessutom uppnår man både en minsk
ning av driftskostnaderna och en kvalitetsmässigt jämnare och bättre produkt. 

Studien visar att det redan nu är ekonomiskt försvarbart att installera råsorteringsutrustning, 
trots den snabba utveckling som sker inom området. Jämför med persondatoremas utveckling, 
där det trots en snabb och accelererande utveckling, mot högre prestanda och lägre pris, inte är 
försvarbart att vänta på att produkten skall bli ännu bättre och därför avstå från att investera. 

Några av de viktigaste konkreta uppgifterna för automatisk råsortering som diskuteras i rap
porten är: 
• Automatisk slutjustering av lägre kvaliteter i rått tillstånd klaras med dagens teknik. Både 

fiiru och gran, bräder och plank, i såväl C- som D-kvalitet kan fårdigsorteras i rått tillstånd. 
Noggrannheten är i klass med vad som är praktiskt möjligt vid manuell sortering. 

• Slutjustering av sorterna A - C tillsammans respektive D av såväl furu- som granbrädor är 
automatema mycket duktiga på. 

• A- och B-kvaliteter anrikas effektivt i råsorteringen för en rationellare slutjustering. 
• Separering av virke för bättre och effektivare torkning utgående från biologisk kvalitet och 

torkningspåverkande parametrar kan utföras. 

Dessutom framkommer att en av de väsentligaste åtgärdema för att inte förstöra virke är att 
minska tiden mellan sågning och torkning så mycket som möjligt. Detta för att minimera den 
höga spricktillväxt som annars blir följden och som kan spoliera råsorteringsresultatet och 
kräva en extra slutjusteringsåtgärd. Det gäller speciellt för virke som avses att slutjusteras rått. 

Dagens teknik klarar ännu inte att slutjustera och separera A- och B-kvalitet rått på grund av 
att inga andra defekter än kvistar och vankant kan detekteras. 

Vid torrsortering av råsorterad furu A-kvalitet klassas cirka 40% ned totalt. Nedklassnings-
orsakema för merparten av furuplankorna är sprickor samt kåd- och tjurved. Vad gäller ftiru-
brädor svarar blånad och tjurved för mer än hälften av nedklassningarna. Studien visade att av 
totala nedklassningen för furubrädor av B-sort (11%) klassas hälften ned på grund av blånad. 
Slutsatsen blir att även furubrädor i B-kvalitet kan automatjusteras rått om blånaden hålls 
under kontroll. 

För gran visade det sig att kådlåpor och tjurved tillsammans svarar för mer än hälften av ned-
klassningsorsakema både för plankor och brädor. 

En vidareutveckling av tekniken är önskvärd. Utvecklingen för råsorteringsautomater bör i 
första hand rikta in sig på defekter som tjurved, kådlåpor, kådved och blånad. Bland annat 
dessa utvecklingsinsatser behöver intensifieras omgående och Trätek har goda förutsättningar 
att bidra i detta arbete. 



2 Inledning och bakgrund 
Automatisk råsortering av virke på sågverk har varit möjlig att åstadkomma i mer än fem år. 
Den första utrustningen på den nordiska marknaden, som av användare klassades som an
vändbar i praktisk drift, var BoardMaster från det finska företaget FinScan OY. På senare tid 
har även andra utrustningar sett dagens ljus /!/, /2/, /3/, I Al. Troligen finns inom en nära 
framtid även andra fabrikat att tillgå för industriellt bruk, både svenska och utomnordiska. 

Det vanligaste användningsområdet för automatisk råsortering, alltsedan introduktionen, är att 
grovindela virket inför den vidare processhanteringen. En av dessa uppgifter är att slutsortera 
de sämsta bitarna, utskotten, så att torrjustering av dessa inte är nödvändig. En annan uppgift 
är att homogenisera kvaliteten på virkesstyckena i respektive kvalitetsklass så att såväl tork
ningen förbättras som torrjusteringen underlättas. 

Huvudorsaken till att fler och mer kvalificerade uppgifter inte har lagts på automaten, än så 
länge, är dess otillräckliga förmåga att detektera flera olika typer av egenskaper med tillräck
lig nöjaktighet. 

I dagsläget, hösten 1998, klarar de kommersiella systemen nöjaktigt av egenskaperna frisk 
och icke frisk kvist samt vankant. De kan dessutom särskilja de geometriska typerna av 
kvistar: rund/oval, horn-, kant- och bladkvist. Automaten klarar i runda tal av att bestämma 
80% av kvistarna korrekt, medan de resterande bedöms fel eller detekteras inte alls. Utöver de 
missade kvistarna "hittar" systemen även ett antal defekter som inte finns - "spöken". 

Eftersom sorteringsfunktionen, klassning av virkesstycken, ligger på nästa (högre) nivå och 
baseras på de detekterade defekterna har det visat sig att sorteringen baserat på de defekter 
som automaten anger, i de flesta fall, klaras nöjaktigt i jämförelse med manuella sorterare. 
Resultatet i praktiska försök ligger runt 90%. I manuell sortering är sorteringsnoggrannheten i 
många fall betydligt sämre 151. Erfarenhetsmässigt ligger noggrannheten mellan 75 och 95%. 

De flesta installationer för automatisk råsortering finns, än så länge, i Finland. Där finns för
utom de först utvecklade systemen, för en- och tvåsidig sortering av granbrädor, numer även 
utrustningar för fyrsidig sortering av både gran- och furuplank. Sådan utrustning finns sedan 
ett par år även i Norge och har under hösten 1998 installerats i Sverige. 

Skälen till att de första användbara systemen utvecklats för brädor berodde dels på att den 
ekonomiska förtjänstpotentialen, från många sågverks sida, var tillräcklig redan vid 2-sidig 
sortering av brädor, att de krav i övrigt som ställdes på utrustningens prestanda var måttliga, 
samt kvistformens enhetlighet på brädor. Brädor har endast runda/ovala kvistar eftersom både 
bJadkvist och homkvist saknas. 

Under de senaste åren har allt fler tillämpningsmöjligheter för automatisk råsortering synlig-
gjorts, dessutom har användarvänligheten på systemen ökat. Sammantaget har detta lett till en 
ökad efterfrågan inom sågverksbranschen av system för automatisk råsortering. Trätek har 
uppmärksammat detta och med finansiering från branschen via Träforsk och NUTEK, har 
projektet Slut.sorter ing vid automatisk råsortering (SVAR) startats. 

Del egentliga projektarbetet avrapporteras i kapitel 6 och 7. De.ssa delar knyts samman i ka
pitel 8 Diskussion, där även de framtida utvecklingslinjer som är mest intressanta diskuteras. 



Läsare som snabbt vill ta del av rapportens innehåll kan därför läsa kapitlen 6 och 7 mer 
översiktligt. 

3 Syfte 
Syftet med SVAR-projektet är att skapa förutsättningar för en ännu effektivare användning av 
tekniken genom att djupare belysa problematiken vid automatisk råsortering. 

Målet för hela projektet, enligt projektplan, är att ta fram nya metoder vid automatisk råsorte
ring som leder t i l l att en ökad andel av sågverkets produktion kan slutsorteras i det råa vir
kesflödet. Detta åstadkoms dels genom att precisionen i sorteringsprocessen ökar och dels 
genom att förutsägbarheten i torkprocessen ökar. Målet är även att verifiera metoderna 
industriellt, något som planeras ske i en kommande etapp där industrin är djupare involverad i 
arbetet. 

4 Förutsättningar och avgränsningar 
Baserat på den snabba takt som tekniken att råsortera automatiskt tränger in på sågverken 
ställs ett antal frågor som pockar på svar. Det har även varit utgångspunkten för etablerandet 
av detta projekt som händelsevis har erhållit den träffande akronymen SVAR. 

I enlighet med projektbeskrivningen har tre delprojekt identifierats: 

1. Precision i sorteringen 
2. Förutsägbarhet i torkprocessen 
3. Industriell tillämpning — beredning. 

De båda första delarna påbörjades januari 1998 medan vi planerar att aktivera delprojekt 3 
under 1999. 

Vad gäller delprojekt 1 har problemställningen definierats och avgränsats och några intressan
ta informationssamband och informationsparametrar tagits fram och provats. Delprojekt 2 har 
vi koncentrerat på parametrarnas, och då specifikt lagringsförhållande och lagringstid samt 
postningslägets och stamdelens, inverkan på lorkresultatet. 

5 Lönsamhet - möjligheter och hinder 
Det finns flera möjligheter att tjäna pengar med automatisk råsortering - speciellt om man ser 
till helheten sortering/torkning. Som oftast finns även några hinder att övervinna, se nedan. 
Såväl möjligheter som problem exemplifieras och diskuteras mer ingående i kapitel 6 och 7. 



5.1 Möjligheter 
• Lönsammare nedtorkningar 
Genom att sortera fram den biologiska kvalitet köparen önskar före den erforderliga special
torkningen kan befintlig kapacitet i torken utnyttjas bättre. Dessutom minskas problemet med 
svårsålda restprodukter. 

• Kapacitet friläggs i justerverket 
Genom att sågverket kan leverera vissa sorter som har blivit färdigsorterade och färdigkapade 
redan i rått tillstånd friläggs kapacitet i justerverket. Även sorter som kräver torrjustering kan 
utföras snabbare då denna sker på ett homogenare - anrikat - underlag. 

• Torkarnas kapacitet kan utnyttjas bättre och dess driftskostnader minskas 
Genom att de sämsta sorterna kan torkas med "tuffare" torkscheman utan att nedklassningen 
på grund av torkskador ökar, kan torkamas kapacitet utnyttjas bättre. Detsamma kan ske 
genom uppdelning av virket utgående från torkningspåverkande parametrar, såsom 
exempelvis yttre och inre centrumutbyten eller virkesdensitet. Virkesstycken med olika 
egenskaper torkas därefter med olika, och för egenskaperna anpassade, torkprogram. 

• Högre kvalitet på olika produkter genom tidig avskiljning av problemgrupper 
Genom att tidigt flisa sådant virke som ändå skulle vrakats i justerverket kan kapacitet och 
energi i stället satsas på högkvalitativa produkter. 

5.2 Hinder att övervinna 

För att implementera tekniken lönsamt behöver en del sågverksspecifika hinder övervirmas, se 
nedan. Vi planerar att ytterligare fördjupa oss i nedanstående problematik i delprojekt 3, där 
även försök till totaloptimering av problemkomplexet sortering/hantering/torkning planeras. 

• Detekteringsnoggrannhet 
Automaterna kan ärmu bara med någorlunda säkerhet detektera kvistar och vankant. Nog
grannheten i detekteringen är i storleksordningen 80%. Eftersom noggrannheten i sorteringen 
på grund av detta inte är hundraprocentig, sker sorteringen i första hand för att anrika olika 
kvaliteter, bland annat inför torkningen. Framförallt sorteras de sämsta bitarna, vraken, ut och 
går till råflis. En del användare slutjusterar även några av de resterande klenaste bräddimen-
sionerna, eftersom det är dessa som ger det minsta täckningsbidraget, speciellt om de passerar 
justerverket. De senare användningsområdena är något som automaterna redan är duktiga på. 

• Fackbrist 
Ett av de största problemen är dock bristen på fack i råsorteringen. Lösningen, istället för att 
bygga till fler fack. har dels varit att begränsa den andel olika produkter som slutsorteras rått, 
dels för att bättre utnyttja de fack som står till förfogande, lägga samman olika kvaliteter och 
bredder i samma fack, för att sedan särskilja dessa vid torrjusteringen. 

• Batchstorlek 
Alltför många produkter som skall särsorteras och hållas separerade i den fortsatta hante
ringen ger små batcher med åtföljande problem vid omställningar, lagringstider etc. 



• Avs träning 
Ett annat av de problem man har fatt hantera är att åstadkomma en avströning och slutpakete
ring av de redan fårdigsorterade paketen, utan att i alltför hög grad inkräkta på justerverkets 
kapacitet. Några sågverk har valt att bygga till en möjlighet att avströa och paketera de råsor-
terade, torkade, paketen utan att passera justerverket. Andra låter även detta virke passera 
justerverket, dock i ett högre tempo än vid vanlig justering. I vissa fall medger detta även att 
vissa av de bitar som faller utanför kvaliteten kan hinnas med att sorteras bort. 

• Automatiseringsproblem 
Ett generellt problem när det gäller automatiska sorteringsutrustningar är att de inte har fun
nits i bruk tillräckligt länge för att det skall finnas en allmänt tillgänglig kunskap om vad som 
händer, och vilka åtgärder som är tillämpliga, när systemen inte fungerar som avsett. I en 
manuell sortering, där virkesflödet övervakas större delen av tiden, kan inte sorteringen gå 
helt fel under någon längre tid, om något mekaniskt eller elektriskt fel inträffar. Utan en frek-
vent uppföljning, är dock detta (grava fel) en realitet vid automatisk sortering. Användbara 
system för sådan uppföljning saknas ofta och de sågverk som använder tekniken har fått 
utveckla egna strategier för att undvika alltför stora problem om (när) det inträffar. 

5.3 Slutsats 
Våra studier av problem och praktiskt användande av råsorteringsautomation har visat att 
möjligheterna är dominerande över problemen. Det går redan nu att få lönsamhet vid 
automatisk råsortering, men med ytterligare tekniska framsteg, genom utveckling och 
forskning, kan lönsamhetspotentialen i än högre grad frigöras. 

6 Precision i sorteringen 
6.1 Råsorterad kvalitet 
1 föreliggande rapport anger vi "råsorterad kvalitet", "kvalitetsfördelning i rått tillstånd" etc. 
Med det menar vi den kvalitet som virkesstycket skulle tilldelas om råsorteringsautomaten 
hittade och korrekt angav alla de defekter som dagens system klarar att ange, dvs kvistar 
och vankanter, men inte anger någon annan defekt som eventuellt finns på virkesstycket. Den 
"råsorterade kvaliteten" är således enbart beroende av kvistar och vankanter, oavsett vilka 
andra defekter som finns på virkesstycket. 

Den "råsorterade" kvaliteten har erhållits genom en teoretisk betraktelse av databaslagda 
virkesstycken med tillhörande defekter, se kapitel 6.2, och inte genom att råsortera i 
praktiken. Vinsten med detta är uppenbar: vi slipper subjektiva bedömningar och mänskliga 
misstag. En risk finns också: att gränserna blir för rigida och tolkas skarpare än i praktiken. 

Observera alltså att "råsorterad kvalitet" i denna undersökning skiljer sig från den verkliga 
råsorterade kvaliteten. 



6.2 Olika defekters inflytande på resultatet från dagens råsortering 
- en orienterande undersökning 

Vid genomgång av historiska undersökningar utförda vid Trätek, visade det sig att en mätserie 
som utfördes under år 1994 var väl lämpad att belysa viktiga fi"ågeställningar kring dagens 
råsortering och som också skulle kunna ge tips om hur dessa system bör utvecklas. 

Olika defekters inflytande på slutkvaliteten har bestämts manuellt för 2525 virkesstycken, från 
både furu och gran och från både centrum- och sidoutbyten. Datamaterialet är insamlat på ett 
representativt sätt från 11 sågverk utspridda över hela Sverige. Syftet med den ursprungliga 
undersökningen var att studera hur två olika sorteringssystem. Nordiskt Trä och CEN161, på
verkas av olika defekters förekomst. 

Vi har i denna studie valt att koncentrera oss på kvalitetsbedömningen enligt Nordiskt Trä, då 
olika varianter av detta system är det vanligast förekommande i branschen. Varje virkesstycke 
har inspekterats noggrant utifrån cirka trettiotalet olika defekttyper, se Tabell 1, och åsatts en 
kvalitet för varje defekttyp. Styckets slutkvalitet utgörs sedan av den sämsta noteringen från 
dessa olika delkvaliteter. 

Dagens råsortering kan sägas klara kvist och vankant. Därför har virkesstyckena i undersök
ningen sorterats efter samtliga kvalitetsangivelser som är knutna till defekterna kvist och van
kant och därefter indelats i grupperna råsorterad A-, B-, C- och D-kvalitet, där A är den 
högsta, d v s bästa, och D är den lägsta, d v s sämsta kvaliteten. 

Undersökningen har visat hur många virkesstycken som har klassats ner fi-ån varje råsorterad 
grupp (A, B, C och D) genom att, för varje virkesstycke, även ta fram motsvarande sort som 
de defekter som dagens råsorteringssystem inte kan se medför. Ytteriigare analyser har utförts 
på hur vanliga de olika defekterna är som orsaker till nedklassningar. 

De defekter som dagens råsorteringssystem inte klarar av att detektera kan indelas i två 
huvudgrupper: 
• Defektgrupp 1: 

Defekter som är synliga vid råsorteringen, men som dagens system inte kan behandla. 
Exempel på sådana defekter är kådlåpor, kådved, tjurved, blånad osv . 

• Defektgrupp 2: 
Defekter som har tillkommit i processteg efter råsorteringen, som torkning och lagring 
före och efter tork. Torksprickor och olika deformationer ingår i denna grupp. 

En djupare och bredare analys på hur bra dagens råsorteringssystem är på att detektera kvist 
och vankant, skall utföras i delprojekt 3. De defekter och särdrag som ingår i undersökningen 
framgår i Tabell 1. 



Tabell 1. Totala antalet defekter och defekttyper från ett slumpvis utvalt parti ingående i studien. De 
gråmarkerade fälten är de defekter som kan ses av ett av dagens råsorteringssystern. 

Defekt Defekttyp, Antal 
(egenskap) nr nedklassade 

defekter 
Kviststorlek, Frisk 1 91 
Flatsida Kvistgrupp 2 0 

Torr 3 8! 
Barkring 4 27 
Röt 5 1 

Kviststorlek. Frisk 6 75 
Kantsida Kvistgrupp 7 0 

Torr 8 71 
Barkring 9 22 
Röt 10 3 

Antal kvist Totalt 11 5 
Flatsida Barkr, röt 12 0 

Antal kvist Totalt 13 0 
Kantsida Barkr, röt 14 0 

Barkdrag Antal 15 0 
Längd 16 3 

Kådlåpa Antal 17 0 
Längd 18 81 

Kådved % av volym 19 0 
Tjurved % av volym 20 72 
Vresved % av volym 21 6 
Snedfibrighet 22 0 
Toppbrott % av bredd 23 4 
Röta, fast % av volym 24 8 
Stockblånad % av volym 25 3 
Vattved % av volym 26 0 

Vankant Br på flats vardera 27 20 
kant 
Bredd på kant 28 20 
Längd värd kant 29 0 
Längd en kant 30 0 

Spricka Torksp % av längd 31 26 
Ringsp % av längd 32 1 

Deformation Flatböj 33 0 
Kantkrok 34 0 
Skevhet 35 10 
Kupighet 36 0 

Slutkvaliteten för ett enskilt virkesstycke bestäms således av den sämsta noteringen av alla de 
36 egenskaperna i tabellen. Råsorterad kvalitet erhålls som den sämsta av de skuggmarkerade 
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egenskaperna. En nedklassning från en råsorterad kvalitet äger rum om någon icke skuggad 
egenskap är sämre än den sämsta bland de skuggade. 

Efter några inledande analyser visade det sig ändamålsenligt att dela in materialet i fyra 
huvudgrupper, nämligen: 
1. Centrumutbyten från furu (1038 st) 
2. Sidoutbyten från furu (594 st) 
3. Centrumutbyten från gran (717 st) 
4. Sidoutbyten från gran (176 st) 

Virkespartiema inom en huvudgrupp har visat upp tillräcklig samstämmighet för att denna in
delning skall kunna motiveras. En gruppindelning har också varit nödvändig för att undvika 
ett alltför osäkert material ur statistisk synpunkt eftersom varje sågverk, 11 st, för sig utgör ett 
för litet urval. Tyvärr är antalet sidoutbyten från gran väl lågt vilket avgjort har påverkat 
möjligheten av att dra önskvärda slutsatser från denna del av undersökningsmaterialet. Det 
finns därför anledning att återkomma med ytterligare mätningar för just denna virkesgrupp. 

Inom varje huvudgrupp har sedan materialet delats in i råsorterad A-, B-, C- och D-kvalitet. 
Ju lägre den råsorterade kvaliteten är desto mindre sannolik är nedklassningar i torrt tillstånd, 
då de tillåtna gränserna för olika defekter blir alU generösare med lägre kvalitet. Råsorterad D-
kvalitet har ansetts sakna ytterligare nedklassningar, då defektemas toleransgränser för denna 
kvalitet är näst intill obegränsade. I aktuell undersökning saknas också kvalitetsangivelser 
som är sämre än D-kvalitet. 

1 bilagan är utvalda resultat samlade för de enskilda virkespartiema. Syftet med denna sam
manställning är att belysa om resultatet för en huvudgrupp kan förklaras med att något vir
kesparti avviker kraftigt från de övriga partierna. Tydliga beroenden mellan olika defekttyper 
på partinivå är också intressant att belysa. 

6.3 Centrumutbyten från furu 
I Tabell 2 nedan anges de virkespartier som ingår i gruppen centrumutbyten från furu. I tabel
len och i den fortsatta framställningen har vi valt att kodifiera de enskilda sågverken, då vissa 
resultat i form av olika defektförekomster kan upplevas som företagskänsliga. 

Te I he 112. Centrumutbyten från furu. 

Dimension Antal Sågverk 
50x100 69 A 
50x150 98 J 
50x150 100 G 
50x150 98 E 
50x150 100 D 
50x200 98 J 
50x200 98 E 
50x200 100 D 
50x200 100 1 
63x150 99 A 
63x150 78 1 
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Gruppen utgörs av 1038 stycken centrumutbyten. Då analysen i hög grad behandlar de olika 
råsorterade kvaliteterna, enligt kapitel 6.1, för sig är det av primärt intresse att studera denna 
grupps kvalitetsfördelning i rått tillstånd, vilket beskrivs i Figur 1 nedan. 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

1 O 

O 

3 5 . 7 

30 .9 
2 7 . 0 

6,4 

, I 1 iiiiiiim 
A B C D 

K v a l i t e t i R å s o r t e r i n g e n 

Figur 1. Centrumutbyten från furu. Kvalitetsfördelning i råsortering. Endast kvistar och vankanter 
har beaktats. 

En nedklassning äger rum om någon defekt, som ej kan ses av råsorteringssystemet, ger en 
sämre kvalitet än den råsorterade kvaliteten. Grupperna av centrumutbyten med samma rå
sorterad kvalitet och andelen nedklassningar beskrivs i Figur 2. Vi ser att 38% av gruppen rå
sorterad A-kvalitet har klassats ner till en lägre kvalitet när de defekter som dagens system 
inte kan se tas med vid kvalitetsbedömningen. Motsvarande siffror för den råa B- respektive 
C-kvaliteten är 22% respektive 4%. Siffrorna inom parentes anger hur många utbyten det 
finns i varje råsorterad grupp. Sista stapeln, medtagen för överblickens skull, visar den totala 
nedklassningsandelen då samtliga utbyten i virkesgruppen sorteras i en gemensam A-, B-, C-
och D-kvalitet. 
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A (321) B (371) C (280) 
Olika K v a l i t e t e r I r å s o r t e r i n g e n 

A-D (1038) 

Figur 2. Centrumutbyten från furu. Andel nedklassningar från olika råsorterade kvaliteter. Alla 
defekter har beaktats. 

1 den så kallade Blå Boken 111 som beskriver sorteringsreglema enligt Nordiskt Trä, anges 
som riktlinje att 90% av virkesstyckena skall hålla sig inom angiven kvalitet. För att virket 
skall kunna slutsorteras vid råsorteringen krävs därför att andelen nedklassningar understiger 
10%. 

Nu får man också ha i åtanke att denna provsortering är mycket noggrannare än vad som kan 
förväntas i verkligheten. Denna större noggrannhet leder troligen till en genomsnittligt större 
stränghet i sorteringen. I praktiken fungerar ofta principen hellre fria än falla i svårbedömda 
fall. Samtidigt anlägger ofta sorteraren, mer eller mindre medvetet, ett "kompensationstänkan
de", som innebär att en defekt som passerat en kvalitetsgräns kan tillåtas "på ett i övrigt 
vackert virkesstycke" /8/. På grund av enbart denna orsak ligger de presenterade nedklass-
ningsnivåema troligen över dem man skulle fa vid en löpande manuell sortering. 

Vidare har andelen av olika nedklassningsorsaker för de olika råsorterade kvalitetsgrupperna 
studerats och ger underlag för olika användare att dra slutsatser om de nedklassningsandelar 
som kan vara aktuella för ett specifikt sågverk. Om en viss användare vet med sig att de är 
duktiga på torkning, samtidigt som en viktig nedklassningsorsak för den aktuella klassen är 
torksprickor, kan de siffror som visats korrigeras i en optimistisk riktning. 

1 Figur 3 beskrivs hur vanliga olika orsaker till nedklassningar är från råsorterad A-kvalitet. I 
råsorteringen har endast kvistar och vankanter beaktats. 
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Barkdrag 
10% 

Blånad 
8% 

Tjurved 
19% 

Sprickor 
30% 

Deformation 
3% 

Kådved 
22% 

Figur 3.Centrumutbyten från furu. Orsaker till nedklas.sningfrån råsorterad A-kvalitet. Endast 
kvistar och vankanter har beaktats i råsorter ingen. 

I diagrammet ser vi att den allra viktigaste nedklassningsorsaken är förekomst av torksprickor 
följt av förekomst av kåd- och tjurved. Procentsatserna har beräknats gentemot det totala 
antalet nedklassningsorsaker som är något större än antalet nedklassade stycken, då ett och 
samma stycke kan vara nerklassat på grund av fler än en orsak. I Figur 4 nedan visas hur 
vanliga olika orsaker t i l l nedklassningar är för råsorterad B-kvalitet. 

övrigt 

Bianad Sprickor 
40% 

Tjurved 
9% 

Kådved 
16% Deformation 

12% 

Figur 4. Centrumutbyten från furu. Orsaker till ncdklassningfrån råsorterad B-kvalitet. Endast 
kvistar och vankanter har beaktats i råsorteringen. 

När det gäller nedklassning från råsorterad B-kvalitet utgörs de två viktigaste nedklassnings-
orsakema av sprickor och kådved. På tredjeplatsen har deformationer dykt upp och de övriga 
orsakerna är ungefär lika betydelsefulla. 

I gruppen råsorterad C-kvalitet klassades 4% ned, 10 virkesstycken, av ursprungligen 280 
stycken. Detta är ett alldeles för litet material för att det med någon säkerhet skall vara möjligt 
att ange orsakemas frekvenser. C-kvaliteten kan däremot med stor säkerhet slutsorteras i rått 
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tillstånd då andelen nedklassningar ligger rejält under riktnivån 10%. De två viktigaste 
nedklassningorsakema från C-kvaliteten var sprickor och kådved. 

Således kan på detta stadium konstateras att det säkert går att slutsortera centrumutbyten av C-
och D-kvalitet före tork. Dessa kvaliteter omfattar i den aktuella undersökningen 33% av 
centrumutbytena. Skulle dessutom rå B-kvalitet kunna sorteras före tork så kunde 69% av 
utbytena säljas direkt utan att behöva gå igenom justerverket. Ambitionen att kunna slut-
sortera B-kvalitet före torken bildar därför en sorts bakgrund för den fortsatta diskussionen. 

Torksprickor svarar för hela 40% av nedklassningama från rå B-kvalitet. Med tillämpning av 
känd torkteknik borde torkningen kunna ske med så pass lite sprickor att nedklassning på 
grund av sprickor mer än halveras. Detta tycks vara praktiskt möjligt bara vad gäller för
hållanden i själva torken. Betraktas även lagringstiden före tork, blir bilden en annan eftersom 
det visar sig att olämpligt lång lagring före tork orsakar väsentligt större torkskador än vad 
själva torken förorsakar. Dessutom erhåller centrumutbyten med kämförekomst på splintsidan 
väsentligt fler sprickor än de bitar som har ett skyddande yttre splintlager. 

Reducering av torkspriekornas inverkan kan reduceras avsevärt med åtgärdspaketet nedan: 
• Utnyttja dagens kunskap om hur olika typer av virkesstycken bör torkas. 
• Tillämpa ett genomtänkt system för lagringen före tork. 
• Identifiera onormala driftssituationer under torkförloppet och tillämpa alternativa 

åtgärdsförslag för dessa lägen. 

Dessutom kan det automatiska råsorteringssystemet ge viktiga rekommendationer om hur 
olika utbyten bör torkas, något som behandlas mer utförligt i kapitel 7. 

I bilagan beskrivs de i studien ingående virkespartiemas delkvaliteter med avseende på olika 
defekttyper, det vil l säga vid kvalitetsbestämning av virkesstyckena till exempel enbart med 
avseende på sprickor. Virkesstyckena delas in i bilagans olika figurer i tre kvaliteter som 
delvis är överlappande, nämligen: 

Hjälpkvalitet 1: Sämre än A-kvalitet med avseende på aktuell defekttyp (Kvalitet B+C+D) 
Hjälpkvalitet 2: Sämre än B-kvalitet med avseende på aktuell defekttyp (Kvalitet C+D) 
Hjälpkvalitet 3: Sämre än C-kvalitet med avseende på aktuell defekttyp (Kvalitet D) 

Hög förekomst av Hjälpkvalitet I indikerar att aktuell defekttyp har betydande inflytande när 
det gäller nedklassningen från rå A-kvalitet. Höga förekomster av Hjälpkvalitet 2 respektive 
Hjälpkvalitet 3 indikerar på motsvarande vis ett betydande inflytande när det gäller nedklass
ningen från rå B- respektive rå C-kvalitet. Om procentsatsen för B-kvalitet respekfive C-kva
litet för en aktuell defekttyp önskas bildar man procentskillnaden mellan Hjälpkvalitet I och 2 
respektive mellan Hjälpkvalitet 2 och 3. 

Anledningen till att vi övergår till ovan beskrivna kvalitetstänkande är att detta tänkande 
lämpar sig mycket bättre för de resonemang vi nu vill utveckla. 
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Att fortsätta studera nedklassningar från olika råsorterade kvaliteter på partinivå ger av sta
tistiska skäl ganska svårtolkade data. Antalet nedklassningar från rå A-kvalitet är ju både be
roende av andelen rå A-kvalitet och förekomsten av hjälpkvalitet 1 för de olika defekttypema. 

I figur 1 i bilagan beskrivs kvalitetsfördelningen med avseende på sprickor för 11 virkes
partier. Kvalitetsfördelningen för hela kollektivet beskrivs i det översta medelfallet. 

För just sprickor är det intressant att i stället för kvaliteterna sämre än A, sämre än B och 
sämre än C, beskriva kvalitetsfördelningen i A, B, C och D. Följande kvalitetsfördelning 
erhålls då för hela kollektivet. 

Kvalitetsfördelning med avseende på sprickor: 
A-kvalitet 90,1% (100-9,9) 
B-kvalitet 1,7% (9,9-8,2) 
C-kvalitet 5,9% (8,2-2,3) 
D-kvalitet 2,3% 

Vad som är intressant att peka på i ovanstående uppställning är hur lite B-kvalitet det finns 
med avseende på sprickor. Det finns 3-4 gånger mer C-kvalitet än B-kvalitet. Efter genom
läsning av Blå Bokens regler konstateras att detta utfall är tämligen troligt eftersom tillåtet 
spricklängdsintervall är väsentligt snävare för B-kvalitet än för C-kvalitet. Tillåten sprick
längd i 50 mm tjocka plankor är för A-kvalitet 25%, för B-kvalitet 35% och för C-kvalitet 
90%. Sannolikheten för att ett sprucket virkesstycke skall hamna i C-kvalitet verkar därför 
vara större än att den skall hamna i B-kvalitet. 

De höga procentsatserna C- och D-kvalitet slår hårt mot nedklassningen från B-kvalitet, där 
sprickor svarade för hela 40% av nedklassningama. Detta gäller i teorin men vad gäller i 
verkligheten? 

I denna fråga kan åsikterna gå isär. Kortfattat gäller att praktiken skiljer sig från teorin genom 
att i praktiken erhålls mer B-kvalitet på bekostnad av C- och D-kvalitet. Därmed skulle ned
klassningama från B-kvalitet med avseende på sprickor vara lägre i praktiken jämfört med 
teorin. Att ange storleken av denna effekt kräver såväl större material som mer arbete. 

De två sämsta torkkvalitetema erhölls från virkespartiema från sågverk D. Detta behöver inte 
betyda att detta sågverk generellt har problem med torkningen. Det kan vara så att just vid 
detta tillfälle var torksituationen speciellt ogynnsam och denna typ av torksituation kan 
mycket väl uppstå vid de övriga sågverken vid andra tillfallen. 

Generellt är det så att olika dimensioner, från olika postningar ger olika sprickförekomster. 
Den värsta noteringen kom från dimensionen 50 x 200 från sågverk D. För just denna dimen
sion är det troligt att en stor andel av utbytena har kärna som går i dagen på splintsidan och 
sådana virkesstycken är extra känsliga för t ex lång lagringstid före torken. Detta skulle kunna 
vara en förklaring till bottennoteringen. Hur som helst finns det exempel på sågverk som 
torkar just denna kvalitet alldeles utmärkt. 

Kvalitetsfördelningen med avseende på tjur- och kådved betraktas lämpligen tillsammans. 
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Kvaliteten med avseende på kådved respektive tjurved beskrivs i figur 2 och figur 3 i bilagan. 
Det första som konstateras är en ovanligt stor spridning i defektförekomst mellan virkes-
partierna. Det finns således både partier som är ovanligt fattiga och partier som är ovanligt 
rika på kåd- och tjurved. 

Vid en jämförelse mellan bilagans figurer 2 och 3 ser man att kvaliteten med avseende på kåd-
och tjurved, samvarierar påtagligt. Denna samvariation mellan förekomst av kåd- och tjurved 
belyses ytterligare i Figur 5 nedan. 

y = 1.4283X + 0.6763 
= 0.8714 

15 20 

% s ä m r e ä n A T j u r v e d 

Figur 5. Samband på partinivå mellan tjurved och kådved. 

En punkt i diagrammet representerar ett virkesparti. X-koordinaten respektive y-koordinaten 
står för den procentuella andel av partiet som är sämre än A-kvalitet med avseende på tjurved 
respektive kådved. Sambandet beskrivs med en rät linje och sambandsmåttet är så högt 
som 0,87, vilket får betraktas som att sambandet är ovanligt säkert. 

I princip tror vi oss ha två helt olika förklaringsgrunder till detta samband. 

1. Samma grundläggande faktorer som gynnar förekomst av tjurved gynnar också förekomst 
av kådved. 

2. Samvariationen kommer sig av att det ibland är svårt att skilja på tjur- och kådved. 

Orsak nummer 2 måste vara påtaglig inne i sorteringsburen i den löpande produktionen, men 
vid denna undersökning var sorteringsbetingelserna betydligt gynnsammare. De som utförde 
undersökningen hävdade bestämt att man tydligt ser skillnaden på tjurved och kådved, så 
orsak nummer 1 får nog anses som troligast. 

Den samlade effekten av kåd- och tjurved varierar således påtagligt mellan olika virkespartier. 
Detta innebär att effekterna på nedklassningar från råsorterade kvaliteter kan både vara bättre 
och sämre än vad som framkommer i cirkeldiagrammen i Figur 3 och Figur 4. 
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Dessa defekttyper är särskilt viktiga att kartlägga innan ett sågverk bestämmer sig för att in
vestera i ett automatiskt råsorteringssystem. Det vore också av intresse att utveckla råsorte-
ringssystemet så att det kan detektera och ange dessa defekter. 

Deformationer leder till icke försumbara nedklassningar från rå B-kvalitet, se Figur 4. Det är 
emellertid svårt att analysera denna defekttyp, då dess förekomst på ett komplicerat sätt beror 
på ett stort antal faktorer. Faktorerna är exempelvis förekomst och läge av tjurved, ogynnsam 
sågning med avseende på märgen, felaktig konditionering i tork, spridning i slutfuktkvot, 
läget i torkpaketet m m. Dessutom är defekten deformation i sig sammansatt av kupighet, 
flatböj och kantkrok. 

På grund av denna komplexitet har några användbara samband inte kunnat tas fram ur det 
gamla undersökningsmaterialet. I figur 4 i bilagan beskrivs kvaliteten med avseende på 
deformationer för de enskilda virkespartierna och som synes framgår ett tydligt mönster. Den 
avgörande majoriteten av partierna har låga eller ingen förekomst av deformationer. Detta 
mönster bryts av två markanta toppar. 

Detta stötvisa utseende återkommer för andra virkesgrupper och kan kanske förklaras av 
följande orsaker. 
• Att med blott ögat se mindre deformationer är svårt. Har man börjat se några tydliga 

exempel så skärps uppmärksamheten och fler deformationer lär upptäckas. 
• De översta lagren i ett ströpaket har mycket större sannolikhet att vara deformerade än de 

som ligger längre ner i paketet därför att de övre lagren utsätts för ett lägre tryck. Detta 
gäller inte om ströpaketen är artificiellt belastade. 

Blånad är också en inte helt oviktig orsak ti l l nedklassning vilket blir tydligare när nästa 
virkesgrupp behandlas, där det också tas upp hur denna kvalitetsbrist kan undvikas. 

6.4 Sidoutbyten från furu 
I Tabell 3 nedan anges de partier av sidoutbyten från furu som ingick i studien. 

Tabell 3. Sidoutbyten från furu. 

Dimension Antal Sågverk 
25x100 100 G 
25x100 70 A 
25x150 100 J 
25x150 75 1 
25x150 99 E 
25x150 50 C 
25x150 100 D 

Totalt ingick 594 brädor i gruppen. Den sammanlagda kvalitetsfördelningen i rått tillstånd 
(kvist och vankant) framgår av Figur 6. 
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Kvalitetsfördelningen i rått tillstånd, enligt kapitel 6.1, är väsentligt annorlunda för sidobrädor 
än för centrumutbyten. I detta fall förekommer det väsentligt mer i de lägre kvaliteterna, t ex 
utgör brädomas C-kvalitet hela 48% av utfallet. 

50 

45 

40 

35 

30 

5? 25 

20 

15 

10 

5 

O 

20.9 

15.5 

A B 

47:8-

15.8 I 
Kval i te t i r äsor te r ingen 

Figur 6. Sidoutbyten från furu. Kvalitetsfördelning i rått tillstånd. Endast kvistar och vankanter har 
beaktats. 

Detta förhållande är viktigt att hålla i minnet när Figur 7 studeras som anger den procentuella 
nedklassningen från olika råsorterade kvaliteter orsakade av defekter som dagens system inte 
kan se och behandla. 
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Figur 7. Sidoutbyten från furu. Andelen nedklassade virkesstycken från olika råsorterade kvaliteter. 
Endast k\>istar och vankanter har beaktats i råsorteringen. 

I Figur 7 kan vi se att 39% av de råsorterade A-brädorna klassas ned t i l l lägre kvalitetet, på 
grund av defekter som dagens system inte kan behandla. Motsvarande siffror för rå B- respek
tive rå C-kvalitet är 11% respektive 2%. Siffrorna inom parentes anger hur många brädor som 
föJJ ut i respektive råsorterad kvalitet. 
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En riktlinje för att kunna slutsortera i rått tillstånd är som tidigare att den procentuella ned-
klassningen inte överstiger 10%. Med denna riktlinje som utgångspunkt så ser vi att C- och D-
kvaliteten kan avklaras i råsorteringen. Detta innebär att 64% av denna undersöknings 
virkesfångst kan slutsorteras i rått tillstånd. Andelen nedklassade virkesstycken från rå B-
kvalitet ligger precis ovanför den magiska gränsen 10%. Det vore därför intressant att även fa 
med den råa B-kvaliteten t i l l slutsortering i rått tillstånd. Kan åtgärder vidtas så att detta blir 
möjligt så skulle 84% av försöksomgångens furubrädor kunna slutsorteras i rått tillstånd. 

Figur 8 visar hur förekommande olika orsaker t i l l nedklassningar från rå A-kvalitet är. 

övrigt Sprickor 

Blånad 
34% 

Deformation 
0% 

Kådlåpor 
17% 

Tjurved 
29% 

Figur 8. Sidoutbyten från furu. Orsaker till nedklassning för råsorterad A-kvalitet. Endast kvistar 
och vankanter har beaktats i råsorteringen. 

Diagrammet visar att den viktigaste orsaken till nedklassning i denna undersökning i tur och 
ordning är: stockblånad, tjurved och kådlåpor. På centrumutbyten av furu saknades kådlåpor 
nästan helt och hållet, däremot fanns det en hel del kådved. För sidoutbytenas del är förhållan
det det omvända. Sprickor har förlorat avsevärt i betydelse jämfört med föregående fall 
(centrumutbyten från furu). Detta förhållande är väl känt från torkningskretsar. 

Figur 9 beskriver orsakerna till nedklassning för rå B-kvalitet. 
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Sprickor Deformation 
Övrigt "̂̂  Kådlåpor 
22% .^t^t^^^ 7% 
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Figur 9. Sidoutbyten från furu. Orsaker till nedklassning från råsorterad B-kvalitet. Endast kvistar 
och vankanter har beaktats i råsorteringen 

Diagrammet i Figur 9 baserar sig på totalt 14 nedklassade utbyten, vilket är ett ganska be
gränsat antal och andelen av de mindre vanliga nedklassningsorsakema är därför påtagligt 
osäkra. Däremot kan stockblånadens centrala roll som nedklassningsorsak klart konstateras. 

För råsorterad C-kvalitet blev endast 5 brädor nedklassade, vilket är ett alldeles för litet mate-
rial för en fortsatt utredning. Man kan notera att blånad var den viktigaste nedklassnings-
orsaken. 

1 figur 5 i bilagan anges kvaliteten med avseende på blånad för de i undersökningen ingående 
virkespartiema. Ur diagrammet utläses att speciellt ett virkesparti, från sågverk E, har extra
ordinärt mycket blånad. Nu är förekomsten av blånad något som sågverken kan påverka i 
relativt hög utsträckning genom att skära ner timrets liggtider i skogen och på sågverksplan. 
Det gäller således att regelbundet såga rent i timmerklassema, så att man inte lämnar kvar 
restpartier av gammalt fimmer. 

Med lämpliga åtgärder som begränsar timrets liggtider, skulle man säkert kunna undvika 
sådana toppar som erhölls för sågverk E. I figur 5 i bilagan presenteras det genomsnittliga 
kvalitetsutfallet med och utan partiet från sågverk E och skillnaden mellan de två medelut
fallen är påtaglig. Den grå stapeln som står för kvalitetsutfall sämre än B har sjunkit fill en 
femtedels storlek när partiet från sågverk E är exkluderat jämfört med när det är inkluderat. 
Troligtvis är det så att genom alt införa åtgärder som reducerar timrets liggtider så kan ned
klassningar på grund av blånad reduceras till en mindre del än de annars skulle vara. 

På grund av blånadens stora betydelse för nedklassningar från rå B-kvalitet är det troligt att 
man för denna kvalitet klarar gränsen 10% nedklassningar, med säker marginal, varför det 
borde vara möjligt att slutsortera även dennas kvalitet i rått tillstånd. 

Tjurved är även den en viktig orsak till nedklassningar och det vore intressant att försöka in
kludera behandlingen av denna effekt i det automatiska råsorteringssystemet. Kådlåpor är 
också en inte helt oviktig nedklassningsorsak, som blir högintressant när virkesstycken från 
gran behandlas. 



21 

Til l sist kan det vara intressant att knyta an ti l l dagens verklighet när det gäller utnyttjandet av 
automatisk råsortering. Det förekommer att man säljer brädor av gran i den sammanlagda 
kvaliteten A+B+C. Vi antar nu att samma förfarande är lämpligt att använda för furubrädor 
och vad som skall undvikas i detta fall är att få med utbyten av den lägre D-kvaliteten på 
grund av defekter som systemet inte kan se. 

För aktuell undersökning gäller att vi erhåller 2% av den oönskade D-kvaliteten i den sam
manlagda kvaliteten A-C. Om man inte genomför någon råsortering alls erhålls som jäm
förelse 16% D-kvalitet. Det verkar troligt att sågverkets kunder kan acceptera felandelen 2%. 

6.5 Centrumutbyten från gran 
I Tabell 4 nedan anges de virkespartier som ingår i gruppen centrumutbyten från gran. 

Tabell 4. Centrumutbyten av gran. 

Dimension Antal Sågverk 
47x100 3ex 92 B 

47x200 76 B 
50x125 2ex 50 F 
50x125 3ex 75 L 
50x200 3ex 75 F 

63x150 74 L 
63x150 100 H 
63x200 75 L 
63x200 100 H 

Gruppen består av 717 stycken utbyten fördelat på 9 olika virkespartier. I Figur 10 beskrivs 
gruppens kvalitetsfördelning i rått tillstånd, enligt kapitel 6.1. 
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Figur JO. Centrumutbyten från gran. Kvalitetsfördelning i rått tillstånd. Endast kvistar och 
vankanter har beaktats. 

Som synes i diagrammet innehåller detta parti av centrumutbyten från gran en riktig hög andel 
A-kvalitet vid automatisk råsortering, d v s då kvalitetsbedömningen baseras på enbart kvist 
och vankant. Andelen av denna A-kvalitet reduceras sedan dramatiskt på grund av ned
klassningar från defekter som dagens råsorteringssystem inte klarar. Dessa nedklassningar 
beskrivs i Figur 11 nedan. 

4 5 o : 

5? 2 5 . 0 0 

2 0 0 0 

1 0 , 0 0 

5.00 

A (427) B (158) C (62) 

Olika kvaliteter I råsorteringen 
A-D (717) 

Figur 11. Centrumutbyten från gran. Nedklassningar från olika råsort erade kvaliteter. Endast 
kvistar och vankanter har beaktats i råsorteringen. 

Figur 10 och Figur 11 tillsammans beskriver ett verkligt dramatiskt förlopp när det gäller den 
råsorterade A-kvaliteten, som från början är så stor som 62% men som efter nedklassningama 
har sjunkit till 35% (61,6 x (100-43,3)7100). 

Det är således ingen bra idé att sälja råsorterad A-kvalitet direkt t i l l kunden. Detta gäller för 
alla virkesgrupper och i synnerhet för aktuell grupp, d v s centrumutbyten från gran. 

Följer vi riktlinjen att högst 10% nedklassningar kan accepteras för produkter som slutjusteras 
i rått tillstånd, finner vi att rå C- och D-kvalitet kan behandlas på detta vis. Om försökspartiets 
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kvalitetsfördelning kan anses som någorlunda typisk för riket, så omfattar dessa råkvaliteter 
bara 16 % av produktionen. 

Det vore därför intressant att även kunna inkludera B-kvaliteten som slutsorterad i rått t i l l 
stånd. För att belysa denna möjlighet analyseras orsakerna till nedklassningama. I Figur 12 
nedan anges hur vanliga olika orsaker till nedklassning från rå A-kvalitet är. 

Tjurved 
29% 

övrigt Sprickor 
Röta 6% 7% 
7% Deformation 

10% 

Kådlåpor 
41% 

Figur 12. Centrumutbyten från gran. Orsaker till nedklassningar från rå A-kvalitet. Diagrammet 
baseras på 185 nedklassade utbyten av totalt 42 7stycken 

Diagrammet visar att det är två orsaker som dominerar nedklassningama från rå A-kvalitet, 
nämligen förekomst av kådlåpor och tjurved. På tredjeplatsen kommer deformationema. 
Diagrammets siffror är i detta fall relativt säkra då antalet nedklassningar är förhållandevis 
stort. I Figur 13 nedan analyseras orsakerna ti l l nedklassningar från rå B-kvalitet. 

övrigt Sprickor 

Vresved 
14% 

Tjiirved 
29% 

Deformation 
8% 

Kådlåpor 
36% 

Figur 13. Centrumutbyten från gran. Orsaker till nedklassningar från rå B-kvalitet. 

Siffroma i ovanstående diagram är lite osäkrare än i föregående fall, då diagrammet baseras 
på bara 24 nedklassade virkesstycken. Tendensen är emellertid densamma för nedklassningar 
från rå A- som för rå B-kvalitet, de viktigaste orsakema är kådlåpor följt av tjurved. 
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När det gäller nedklassning från C-kvaliteten utgörs dessa av endast tre nedklassningar, som 
är ett alldeles för litet antal för att ett orsaksresonemang skall kunna föras. 

Det är därför av intresse att i mer detalj studera kådlåpor och tjurved. I figur 8 i bilagan 
beskrivs virkesstyckenas kvalitetsfördelning med avseende på kådlåpor för undersökningens 
nio partier. Figuren visar att kådlåpor finns i alla partierna och variationen mellan olika partier 
är rätt måttlig, någon enstaka avvikare lyser med sin frånvaro. 

I figur 9 i bilagan presenteras de olika virkespartiemas kvalitetsfördelning med avseende på 
tjurved. I detta fall är variationen mellan olika partier större än för kådlåpefallet. Det kan vara 
intressant att jämföra figur 9 med figur 3 i bilagan, som beskriver kvaliteten med avseende på 
tjurved för centrumutbyten från furu. Medelkvaliteten med avseende på tjurved är sämre för 
gran fal let jämfört med furufallet. 

Det vore således önskvärt om det automatiska råsorteringssystemet kunde utvecklas så att det 
kunde urskilja kådlåpor. På så sätt skulle antalet nedklassningar från B-kvaliteten nå strax 
under 10%-gränsen och slutprodukten skulle befrias från en tämligen obehaglig defekttyp. B-
kvaliteten skulle därmed kunna slutsorteras i rått tillstånd. 

Att i råsorteringssystemet kunna upptäcka tjurved är också intressant i synnerhet som denna 
defekt är betydelsefull även för furufallen. Skulle både tjurved och kådlåpor kunna detekteras 
av råsorteringssystemet är B-kvaliteten helt klar som kandidat för slutjustering i rått tillstånd 
och även A-kvaliteten börjar närma sig den magiska 10%-gränsen i form av 13% ned
klassningar. 

I figur 11 i bilagan beskrivs hur kvaliteten med avseende på deformationer ser ut för de olika 
partierna och även här bekräftas det stötvisa utseendet som diskuterades mer i detalj för fallet 
centrumutbyten från furu. 

Det finns flera O-registreringar och en påtaglig topp för det första partiet vid sågverk B. 
Denna stora variation mellan partierna anger att inverkan från deformationerna kan vara både 
större och mindre än vad som presenteras i Figur 12 och Figur 13. 

6.6 Sidoutbyten från gran 

I Tabell 5 nedan anges de virkespartier som ingår i gruppen sidoutbyten från gran. 

Tabell 5. Sidoutbyten av gran. 
Dimension Antal Sågverk 

22x125 51 B 
22x125 50 F 
22x125 75 L 

Tyvärr utgjordes gruppen sidoutbyten från gran bara av 176 virkesstycken, vilket visade sig 
vara en väl liten grupp i synnerhet när orsakema till olika nedklassningar skall diskuteras. I 
Figur 14 nedan presenteras gruppens kvalitetsfördelning i rått tillstånd, enligt kapitel 6.1. 
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K v a l i t e t I r i s o r t e r i n g e n 

Figur 14. Sidoutbyten från gran. Kvalitetsfördelning i rått tillstånd. Endast kvistar och vankanter 
har beaktats. 

Den råa A-kvaliteten är väsentligt lägre för sidoutbyten än för centrumutbyten från gran. 
Kvalitetsfördelningen liknar mer den som erhölls för sidoutbyten från furu, med den huvud
sakliga skillnaden att man i detta fall har mer B- och mindre C-kvalitet än för fallet furu
brädor. 

I Figur 15 nedan presenteras andelen nedklassade brädor för olika råsorterade kvaliteter. 
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Figur 15. Sidoutbyten från gran. Nedklassningar från olika råsorterade kvaliteter. Endast kvistar 
och vankanter har beaktats i råsorteringen. 

Från ovanstående diagram framgår precis som i tidigare fall att C- och D-kvaliteten kan sorte
ras direkt i rått tillstånd, vilket innebär 55% av utfallet, som den såg ut i försökssituationen. 
Det vore också intressant att diskutera vad som krävs för att få med B-kvaliteten i samman
hanget, men här stöter man på ett problem, nämligen det låga antalet virkesstycken för just 
detta fall. Om vi i ovanstående diagram ersätter procenttalen med antal nedklassade utbyten 
erhåller vi följande situation. 
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Nedklassning från rå kvalitet Antal nedklassade utbyten 
A 4 
B 8 
C 1 

Som synes är antalet nedklassningar alldeles för litet för att olika orsaker skall kunna dis
kuteras ens i grova termer. Kådlåpor verkar dock vara det största problemet även för gran
brädor, när det gäller nedklassningar. 

I bilagans figur 12 respektive 13 presenteras kvaliteten med avseende på förekomst av kåd
låpor och tjurved, variationerna mellan partiema verkar heh normala. Båda delkvalitetema 
uppvisar ett bättre utfall än vad som gäller i fallet centmmutbyten från gran. 

I dagsläget praktiseras automatisk råsortering just för granbrädor. Brädoma säljs i den sam
manlagda kvaliteten A-C, altemativt A samt B-C. I båda dessa fall gäller det att få med så lite 
D-kvalitet som möjligt. 

För aktuell försöksgrupp erhölls 3% av den oönskade D-kvaliteten i den sammanlagda 
kvaliteten. Om ingen sortering alls utförs så skulle man som jämförelse erhålla 21,6% D-
kvalitet (se Figur 14). Det verkar troligt att sågverkens kunder kan acceptera denna inbland
ningsgrad (3%) av D-kvalitet i produkten. 

6.7 Resultat: Kort sammanfattning för samtliga virkesgrupper 
För samtliga virkesgmpper gäller att C- och D-kvalitet kan sorteras direkt i rått tillstånd utan 
att speciella åtgärder behöver sättas in. För alla virkesgrupper verkar det dessutom gälla att A-
kvaliteten är olämplig att slutsortera i rått tillstånd. 

För att dra omedelbara vinster av dagens automatiska råsorteringssystem är det därför gynn
samt att koncentrera sig på produktgmpper med hög förekomst av rå C- och D-kvalitet. Med 
denna tanke som utgångspunkt erhålls följande rangordning för virket i aktuell undersökning. 

1. Sidobrädor från furu 
2. Sidobrädor från gran 
3. Centrumutbyten från furu 
4. Centrumutbyten från gran 

För brädor (både gran och furu) verkar det gå bra att sortera fram en sammanlagd kvalitet 
A-C i rått tillstånd. 

Att kunna slutsortera även B-kvaliteten i rått tillstånd kräver en del utvecklingsarbete för 
samtliga virkesgrupper. Enklast aU klara av är gruppen sidobrädor från furu, där det gäller att 
få ned kvalitetspåverkan från stockblånaden. Detta borde kunna åstadkommas genom att 
undvika långa lagringstider för timret. 

För gruppen centrumutbyten från ftiru är det alldeles nödvändigt att se t i l l att torksprickomas 
antal och omfång begränsas. Hur detta kan gå till beskrivs i kapitel 7. 
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När det gäller utvecklingen av dagens råsorteringssystem är det av stort intresse att kunna 
inkludera behandlingen av följande defekttyper: 

Kådlåpor 
Av primärt intresse för centrum- och sidoutbyten från gran. Av sekundärt intresse för sido
utbyten från furu. 

Tjurved 
Av mer eller mindre primärt intresse för samtliga virkesgrupper, men speciellt intressant för 
centrumutbyten från gran. 

Kådved 
Av primärt och stort intresse för centrumutbyte från furu. 

Det är kanske inte nödvändigt att nå en fullständig kvalitetsbestämning av ett virkesstycke 
med avseende på ovanstående defekter. Det automatiska råsorteringssystemet skulle kunna 
nöja sig med att urskilja virkesstycken, där stor risk föreligger för förekomst av viktig defekt
typ. Dessa virkesstycken skulle då t ex kunna slutsorteras i justerverket. 

Defekter som kommer stötvis i stort antal vid enskilda tillfallen, men som vanligtvis ligger på 
en låg nivå utgör onekligen en osäker faktor. Deformation verkar t ex vara av denna typ. 

Det är också möjligt att olika defekttyper är olika besvärande för olika sågverk, beroende på 
olikheter i råvarubas och produktionsförhållanden. Det är därför lämpligt att detta utreds in
nan man satsar på ett automatiskt råsorteringssystem. Vi avser att utveckla metodik för hur en 
dylik övergripande undersökning skulle kunna gå till och i detta sammanhang kommer 
erfarenheterna från den presenterade undersökningen väl t i l l pass. 

Detta kapitel har behandlat möjligheterna till råsortering i rått tillstånd, och denna fråga har 
belysts ur det vanligt förekommande kvalitetssystemet Nordiskt Trä. 

De slutsatser som lyfts fram i kapitlet kan inte översättas till att gälla för olika specialkvali
teter som möbelvirke, där kraven på olika kvalitetsparametrar är väsentligt högre ställda än i 
presenterat standardsystem. 

En viktig nytta som en automatisk råsortering också kan föra med sig är att ge viktiga indata 
ti l l en både skonsammare och mer ekonomisk torkning. Detta problemkomplex utvecklas 
vidare i nästa kapitel. 

7 Förutsägbarhet i torkprocessen 
För att fa en bättre förståelse för detta problem är det viktigt att reda ut samspelet mellan den 
automatiska råsorteringen och den efterföljande torkningen. Den samlade effekten av 
ansträngningarna i detta projekt borde leda till en totalt förbättrad funktion både i sorteringen 
och i torken. Kapaciteten kan höjas i båda fallen, men sättet att resonera blir lite annorlunda 
för de olika produktionsstegen. 
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Förbättringar i sorteringen 
I detta fall erhålls en mer ekonomisk sortering genom att ett delflöde går direkt t i l l kunden 
utan att passera justerverket, som på så sätt inte behöver behandla hela flödet av sågade 
produkter. Justerverkets kapacitet är huvudsakligen beroende av virkesflödets stycketal. Detta 
talar for att det är extra intressant att behandla sidoutbytena på detta vis, då dessa ofta utgör ett 
stort stycketal och ger ett mindre täckningsbidrag än centrumutbytena. Det är också viktigt att 
de produkter som säljs direkt från torken inte drabbas av kvalitetsnedklassningar på grund av 
torkskador. Enligt kapitel 6 är detta i dagens läge ett större problem endast för de högre 
kvaliteterna av centrumutbyten från furu. 

Förbättringar i torkningen 
Med hjälp av information från det automatiska råsorteringssystemet kan en både mer ekono
misk och samtidigt bättre och mer ändamålsanpassad torkning genomföras. Torknings
ekonomin påverkas mest i gynnsam riktning genom särbehandling av de lägre kvaliteterna. 
Den lägsta kvaliteten, t ex D-kvaliteten, kan med fördel flisas direkt och på så sätt frigöra 
kapacitet för mer lönsamma produkter eller minska de löpande kostnadema i form av ti l l 
exempel sänkt energiåtgång i torkarna. 

För de lite bättre kvaliteterna än D, typ C-kvalitet, går det utmärkt att sänka torktiderna genom 
att välja ett kraftfullare torkschema. Derma intrimning torde kunna genomföras med dagens 
kunskapsverktyg, och Trätek bidrar gärna med expertis i detta sammanhang. 

Torkprocessens ekonomi påverkas främst av virkesstyckenas förväntade torktid och volym. 
Torktiden är beroende av virkets tjocklek på ett nästan kvadratiskt sätt, d v s en fördubbling 
av tjockleken leder nästan till ett fyrfaldigande av torktiden. Detta betyder att centrumutbyten 
är mer intressanta än sidobrädor när torkekonomi står i fokus. 

Informationen från råsorteringen kan också användas till att torka de högre kvaliteterna mer 
omsorgsfullt än de lägre, vilket berörs i nästa avsnitt 7.1. 

Ett sätt att utnyttja en kvalitetsuppdelning av virket före tork är att placera de högkvalitativa 
paketen i gynnsamma klimatområden i torken. 

Om informationen från råsorteringen utvecklas något kan ytterligare lönsam särbehandling av 
virkesströmmarna åstadkommas. Det är t ex intressant att skilja på inre och yttre utbyten vid 
sågning av 4 ex-log. som behandlas i avsnitt 7.3. 

Att utreda lönsam särbehandling av olika virkesströmmar är ett intrikat problem. Enkelt ut
tryckt innebär det att väga olika möjligheter mot verklighetens begränsningar, i form av ökade 
kostnader för särbehandlingen och också att den befintliga produktionsapparaten bjuder mot
stånd mot olika särbehandlingar, t ex i form av stelbent storskalighet. Vi har alltså att göra 
med ett klassiskt optimeringsproblem, som vi ämnar angripa i projektets nästa etapp. 

7.1 Viktiga faktorer som påverkar torkrcsuitatet 
I detta avsnitt behandlar vi frågan om vilka grundläggande faktorer som bidrar t i l l att torkska
dor uppstår. Dessutom försöker vi att värdera deras inbördes betydelse. Koncentrationen 
kommer att ligga på torksprickor. De faktorer som bestämmer deformationen måste betraktas 
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som tämligen osäkra, i alla fall när det gäller möjligheter t i l l olika kvantitativa utfästelser. Här 
krävs tydligt mer forskning. 

Enligt kapitel 6 verkar dessbättre inte deformationer vare en så dominerande orsak ti l l prob
lem. Detta gäller i genomsnitt, men en klart oroande faktor är att egenskapen verkar variera 
påtagligt från tillfälle t i l l tillfälle. 

I Figur 16 nedan beskrivs vad som sannolikt påverkar förekomsten av torkskador i den löp
ande driften. 

Råvarans 
inhomoeenitef 

Diverse 
Störningar 

Figur 16. Problemområden knutna till torkningen. 

I figuren är varje problemområde omgärdat med ett moln och molnets storlek anger hur be
tydelsefullt området är. Symbolen moln är också vald för att ange att denna typ av jämförelser 
är ganska så ungefärliga. 

Dagens teori 
Med detta område menas val av torkschema baserat på t ex simuleringar med programmet 
Torksim /9/, som bland annat beräknar den maximala spänningsuppbyggnaden för en sorts 
medelbit under torkförloppets gång (se även avsnitt 7.2). Givet är att om man genomgående 
använder sig av denna teori så får man nog anse att risken för att erhålla sprickor på grund av 
erhållna torkscheman är relativt liten. 

Råvarans inhomogenitet 
Virkesstyckena ti l l en torksats har påtagligt olika sannolikheter att spricka på grund av sprid
ningen i olika egenskaper som densitet, kämandel och fuktkvot. Dagens teoribildning ger inga 
principiella problem när det gäller att simulera torkförloppet för enskilda virkesstycken med 
olika materialegenskaper. Naturligtvis är det så att det är de stycken med för torkschemat 
ogynnsamma egenskaper (t ex för hög densitet) som löper störst risk att erhålla torkskador. 

Problemet är snarare av praktisk natur: det är svårt att erhålla indata till dessa beräkningar. 
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Dessutom är det så att man kan torka riktigt bra med dagens teoretiska verktyg, t i l l exempel 
Torksim, som bygger på ett förenklat medelvärdestänkande. Detta förklaras med att en t i l l 
räckligt stor säkerhetsmarginal för olika inhomogeniteter är inbyggd i den kompletta metoden. 
Det primära värdet med att ta itu med råvarans inhomogenitet är kanske därför av ekonomisk 
natur. Säkerhetsmarginalen kan således kraftfullt reduceras med en mer ekonomisk torkning 
som följd. 

Problemet måste fa en mer långsiktig lösning och på Trätek avser vi därför etablera ett 
långsiktigt samarbete mellan kompetenser på torkning, statistik och systemteknik. 

Frågor gällande dagens teori och råvarans inhomogenitet belyses vidare i kapitlen 7.2 och 7.3. 

Förlagringens betydelse 
Om virket far stå och torka tillräckligt länge innan det kommer in i torken initieras många 
sprickor. Detta är en erfarenhet som Träteks torkgrupp har fatt från flera olika fall och därför 
initierades ett examensarbete som hade som uppgift att utreda denna fråga / I O/. 

I detta arbete visade det sig att den helt och hållet dominerande orsaken ti l l kvalitetsnedklass-
ningar (Nordiskt Trä) kom från lagringstiden före torkning. Dessutom visade det sig att cen
trumutbyten med tydlig förekomst av kärnved på yttersidan mycket lättare erhåller dessa 
initiala sprickor. 

Tydligt är att väntetider före torken inte är bra i detta sammanhang och bör undvikas för pro
blematiska produktgrupper, d v s centrumutbyten från fiiru. De inre utbytena från 4 ex log 
innehåller mycket kärnved på yttersidorna (se 7.3) och det är därför viktigt att dessa kommer 
extra snabbt in i torken. 

Den viktigaste förändringen som måste t i l l i detta sammanhang är en förändring i produk
tionstänkandet. Torken måste i högre grad styra vad, när och hur mycket som produceras i 
torken istället för att bara ta emot vad sågen producerat (grovt generaliserat). Glädjande nog 
ser man exempel på att detta nya synsätt vinner terräng i branschen. De logistiska problem 
som kan uppstå i detta sammanhang kan hanteras med standardprogram och Trätek hjälper 
gärna till i detta sammanhang. Som en sista nödlösning kan man också tillgripa bevattning av 
det förlagrade virket. 

Märgens läge i virkesstycket 
Märgen bör idealt sett ligga precis i sågspåret mellan de mittersta centrumutbytena och på så 
sätt försvinna som sågspån. Är stocken mer eller mindre krokig kommer märgen att hamna en 
bit in i utbytet. I dessa lägen uppstår då lätt en spricka på den sida som ligger närmast märgen, 
vanligtvis innersida. Dessa sprickor uppkommer helt oberoende av valt torkschema och är 
därför svåra att undvika. I avsnitt 7.3 framgår det att detta problem är mest uttalat vid sågning 
av rotstockar. Märgen vindlar också till som kraftigast i dessa stockars rotända. Det troligaste 
är att sprickorna uppkommer på märgsidan, detta är gynnsamt då denna sida far vara en 
kvalitet lägre än yttersidan (gäller t ex för Nordiskt Trä). Problemet torde vara av medelstor 
omfattning. 
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Diverse störningar 
Under detta område innefattas olika störningar i torkprocessen som riskerar att ge ett sämre 
torkresultat. Detta problemområde har säkert en rätt stor betydelse för omfånget av dagens 
torkskador. Träteks torkgrupp har genomfört slumpvisa nedslag i verkligheten och kunnat 
konstatera en påtagligt hög störningsnivå. För att lösa detta problem måste ett kvalitetssäk
ringsarbete utföras som t ex innebär att rutiner för förebyggande underhåll utvecklas. Allvar
ligare stömingssituationer måste också tydliggöras och rutiner för hur dessa situationer skall 
hanteras måste också utföras. Detta arbete blir allt viktigare ju mer vi närmar oss projektets 
implementeringsfas. 

7.2 Genomgång av ett verkligt fall - mätningar och datorsimuleringar 
Ett praktikfall bestående av en gammal undersökning omfattande 32 centrumutbyten av furu 
med tjockleken 75 mm, har studerats med avseende på sambandet mellan maximal spänning, 
sprickförekomst och spricklängd. Studien har utförts i det av Trätek utvecklade programmet 
Torksim. Exemplet har tjänat som underlag för olika resonemang och framförallt för identi
fiering av framtida svårigheter och möjligheter. 

Genomgången visar att det är fullt möjligt att ge en individuell torkskadeprognos för varje en
skilt virkesstycke. I detta sammanhang är det viktigt att t i l l fullo utnyttja det rika undersök
ningsmaterial som under årens lopp har samlats vid Trätek. För att detta skall kunna ske på ett 
rationellt sätt så måste det historiska materialet struktureras och databasläggas, vilket vi är 
beredda att genomföra under 1999. Denna genomgång far därför ses som en förstudie till ett 
mer genomgripande arbete. 

I Figur 17 anges det torkschema som har legat till grund för den gamla undersökningen, som 
kommer från Träteks mobila tork. Bilden är en utskrift från programmet Torksims skärmbild 
och vad som är intressant är den grafiska figuren i övre halvan av figuren. 
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Figur J 7. Praktikfallets torkschema. 

I figuren utgörs de två kurvorna som följs åt av torra (övre kurvan) och våta (nedre kurvan) 
temperaturen. Den kurvan som går sin egen väg är luftfuktigheten, som kan beräknas ur de två 
förstnämnda storheterna. 

En vid provtillfället uppkommen störning (se jacket i luftftiktigheten) har inträffat vid tid
punkten 135 timmar. 

I Tabell 6 beskrivs mätresultatet för de enskilda centrumutbytena. 
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Tabell 6. Mätresultat för varje centrumutbyte. 

Nr Längd 
m 

Tjocklek 
mm 

Densitet 
Kg/m^ 

Temperatur 
grader 

Fuktkvot Kärnveds
andel % 

Relativ 
spricklängd % 

42 4,7 78 420,0 5 69,6 51,1 0,0 
52 3,2 78 408,1 5 32,0 99,9 0,0 
56 3,6 78 499,8 5 60,9 57,2 0,0 
60 4,3 78 387,1 5 51,8 75,5 0,0 
64 4,6 78 454,4 5 51,9 58,0 0,0 
68 4,7 78 443,4 5 43,2 78,7 5,4 
72 4,5 78 433,8 5 48,5 80,0 0,0 
76 5.3 78 469.9 5 56,5 51,0 11,4 
80 3,4 78 395,0 5 107,4 35,3 0,0 
84 4,6 78 391.8 5 93,6 41,9 0,0 
88 5,0 78 465.4 5 46,9 82,0 15,7 
92 5,2 78 408,3 5 50,5 75,1 0,0 
100 3,5 78 371.8 5 57.2 70,4 1.7 
104 5,0 78 411,3 5 40,1 91,8 2,0 
110 4,1 78 452.6 5 70,0 58,5 0,0 
120 4,0 78 397.3 5 42,3 89,9 0,0 
123 4,9 78 414,0 5 41,2 96,9 8,2 
133 4,9 78 448.9 5 77,4 59,5 20,8 
137 4,7 78 379.0 5 57,4 75,8 0,0 
141 4,6 78 381.1 5 38,2 94,3 0,0 
145 3,8 78 407,7 5 65,4 71,1 0,0 
151 5,5 78 429.8 5 58,6 77,9 2,9 
155 3,3 78 414,2 5 51,9 81,5 0,0 
159 3,6 78 409,8 5 64,0 75,0 4,2 
163 3,7 78 396,5 5 74,9 68,7 0,0 
171 5,2 78 439,6 5 38,5 99,4 0,0 
175 4,0 78 492,0 5 54,7 73,2 21,5 
179 4,0 78 393,8 5 34,9 98.1 15,1 
183 3,3 78 430,4 5 56,1 73.5 0,0 
187 4,1 78 421,2 5 47,2 91,5 17,0 
191 3,5 78 381,3 5 43,1 97,1 0,0 
195 4,9 78 436,6 5 45,4 92,3 0.0 

Torksim kan endast behandla ett homogent virkesstycke vad beträffar styckets materialegen
skaper. Men varje virkesstycke är långt ifrån homogent då det består av två väldigt olika 
material, nämligen kärna och splint. Materialen skiljer sig åt, bland annat med avseende på 
startfuktkvot. För färskt virke gäller all kärnans slartfuklkvol ligger ungefar runt 35% och 
splintens runt 130%. Fuklvandringen går också myckel långsammare i kärnan än i splinlen. 
Torksim löser detta genom att betrakta tre varianter av ett och samma virkesstycke. Resultatet 
för biten ges under antagandet att biten består endast av splint respektive endast kärna. 
Dessutom har en variant medelvärdesbildade egenskaper ifrån kärna och splint, och denna 
medelvärdesbildning styrs av virkesstyckets proportioner kärna/splint. Man erhåller således 
tre värden på maxspänningstalet, som sammanvägs enligt rekommendationer utvecklade av 
torkgruppen på Trätek. Denna sammanvägning bestäms av proportionen kärna/splint och är 
utvecklad for partier. Detta innebär att sammanvägningen egentligen behöver utvecklas på 
nytt för individfallet. För just detta fall skiljer sig den maximala spänningen inte så mycket åt 
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för de tre grundvariantema. Därför har det första alternativets maximala spänning utvalts lite 
godtyckligt som det som skall korreleras mot relativa spricklängden. 

Men innan vi går vidare i analysen kan det vara bra att resonera lite grand runt några utskrifter 
från programmet Torksim. I Figur 18 nedan beskrivs stycke nr 56, men i stort sett alla virkes
stycken är lika med avseende på de företeelser som belyses. I Figur 18 beskrivs spännings
uppbyggnad och fuktutveckling för virkesstycke nr 56 under förutsättning att hela stycket 
består av splint. 

IResulat, 100% soMved 

I Relativ spanning • Fuktkvot 
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Figur 18. Virkes tycke nr 56. Splint fallet. 

Den första kurvan, som börjar högt vid tiden O, beskriver fuktkvotens tidsutveckling och är av 
sekundärt intresse i detta fall. Den andra kurvan beskriver den relativa maximala spänningen 
som en funktion av tiden. Denna kurva höjer sig över O-strecket först efter 160 timmar, och 
stiger sedan raskt. Detta innebär att denna typ av virkesbit torkas extremt avigt. Frånvaron av 
spänningar (kurvan = 0) i början av torkschemat innebär att denna virkesbit torkas väldigt för
siktigt i början. Just här finns det utrymme för tuffare tag. Med tuffare tag menas högre torr
temperatur och framför allt lägre relativ luftfuktighet. 

När sedan spänningsuppbyggnaden börjar är det läge att bli försiktigare. Om vi nu återigen 
studerar torkschemat i Figur 17, ser vi att schemat uppför sig precis tvärtom mot vad som är 
gynnsamt för denna typ av virkesstycke. 

I Figur 19 beskrivs spänningsuppbyggnad och fuktutveckling för stycke nr 56 under 
förutsättning att hela stycket består av kärna. 



35 

Relatw spämng • Fuktkvot 

.2 . 

5 0 16 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 ISO 160 170 180 

Tid [hl 

^ Pafamtai» | { j j ToikschefW>|| gh] Resultat 

IPaiameirai: HAToiks«TiVf T S r e W T S ^ t ^ ""'"'̂ "^ 

F/gwr 79. Virkesstycke nr 56. Kärnfallet. 

För detta fall ser vi att spänningsuppbyggnaden (den kurva som går upp och ner, har sitt maxi
mum i schemats början vid tiden 40 timmar och får en andra topp vid störningstillfället 135 
timmar). För denna typ av bit (kärna) känns schemat mera relevant (med undantag av stör
ningen) än för splintfallet. Exemplet visar att det är ogynnsamt att i samma schema blanda 
virkesstycken med väldigt olika kärna/splintfördelning. 

De hitintills förda resonemangen får inte uppfattas som så att praktikfallets torkschema är 
ovanligt ogenomtänkt. Att bestämma ett torkschema innebär i dagens läge att finna en bra 
kompromiss för en torksats, vars virkesstycken har olika materialegenskaper. För just detta 
fall saknas det virkesstycken som anses kunna approximeras till ett rent splintfall (se tabell 6). 
Betraktas istället sidoutbyten kommer man att finna att antalet rena splintfall överväger. 

I materialet finns emellertid en del rena kämfall och i nästa avsnitt kommer det att visas att de 
inre centrumutbytena från sågning av 4 ex log nästan helt och hållet är av denna typ. 

Sist visas i Figur 20 resultatet för fallet med medelvärdesbildade materialegenskaper. 
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Figur 20. Virkesstycke nr 56. Medelfallet baserat på 57% kärnvedsandel. 

Resultatet från datorsimuleringarna finns samlade i Tabell 7 tillsammans med uppgifterna om 
spricklängden. 
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Tabell 7. Resultat från datorsimuleringarna kompletterade med sprickdata. 

Nr Maximala relativa spänninc jar 
Splint Kärna Medel Relativ spricklängd 

% 
42 0,384 0,376 0,404 0,0 
52 0,372 0,365 0,372 0,0 
56 0,452 0,452 0,477 0,0 
60 0,351 0,345 0,342 0,0 
64 0,416 0,409 0,404 0,0 
68 0,405 0,399 0,385 5,4 
72 0,397 0.389 0,381 0,0 
76 0,439 0,424 0,421 11,4 
80 0,36 0,353 0,336 0,0 
84 0,356 0,35 0,342 0,0 
88 0,424 0,406 15,7 
92 0,373 0,367 0,36 0,0 
100 0,335 0,331 0,332 1,7 
104 0,376 0,368 0,356 2,0 
110 0,413 0,408 0,442 0,0 
120 0,362 0,357 0,345 0,0 
123 0.379 0,371 0,358 8,2 
133 0,41 0,404 0,441 20.8 
137 0,342 0,338 0,338 0,0 
141 0,345 0,341 0,33 0,0 
145 0,373 0,365 0,371 0,0 
151 0,393 0,385 0,385 2,9 
155 0,378 0,371 0,366 0,0 
159 0,375 0,366 0,371 4,2 
163 0,36 0,354 0,367 0,0 
171 0,402 0,397 0,389 0,0 
175 0,446 0,443 0,44 21,5 
179 0,359 0,352 0,343 15,1 
183 0,394 0,387 0,385 0,0 
187 0,384 0,378 0,368 17,0 
191 0,346 0,341 0,333 0,0 
195 0,399 0,392 0,379 0,0 

Resultatet i form av maximala relativa spänningar är synnerligen okänsligt för käma/splint-
fbrdelningen. då spänningstalen mellan käman och splinten skiljer sig åt högst obetydligt for i 
stort sett samtliga virkesstycken. Detta är troligen inte en typisk situation, vanligare är att 
torkomgångens problembam utgörs av bitar dominerade av kärnved. 

Som maximal spänning har valts resultatet från kolumnen Medel. Programmet är lite inkon-
sistent vid beräkningen av splint- och kärnfallet. då programmet i dessa fall ignorerar det 
faktum att stycket har torkat något innan det har hamnat i torken. 

Uppgiften är nu: Ställ en prognos på sannolika torkskador (sprickor) för ett enskilt virkes
stycke. För att få någon som helst ordning på denna typ av prognos delas den lämpligen in i 
två steg: 

A. Prognostisera sannolikheten för att den spricker överhuvudtaget. 
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B. Om den spricker: Kvantifiera statistiskt hur långa sprickorna blir. 

Problemet i A kan beskrivas som att beräkna spricksannolikheten som en fimktion av en eller 
flera variabler ur så kallade 0/1-händelser (1 resp O betyder att stycket spricker respektive att 
det är helt osprucket). I vårt fall börjar vi med att anta att denna spricksannolikhet initialt är 
beroende av maximala relativa spänningen (Maxsp). 

I statistikpaketet Statistica finns två helt olika metoder som tacklar detta problem och resul
tatet beskrivs i Figur 21 nedan. 

Model: Probit regression 

y= i n o rm a l(-2.197813+(4.967757x.0.1) 
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Figur 21. Sannolikheten (PSPRICK) för att virkesstyckena överhuvudtaget spricker, som en funktion 
a\> maximal relativ spänning (MAXSP). 

I figuren ses att sannolikheten för spricka ligger samlade på två lodräta nivåer O (spricker ej) 
och 1 (spricker). Kurvan mellan anger spricksannolikheten som en funktion av beräknad 
maxspänning. Som sannolikhetsfunktion har man med denna metod valt normalfördelningens 
fördelningsfunktion, som har den nödvändiga egenskapen att den ligger mellan O och I , som 
ju måste gälla för spricksannolikheten. 

Kurvans parametrar bestäms sedan med maximum-likely-hood metoden, d v s parametrama 
bestäms så att sviten av 0/1-händelser har allra störst chans att inträffa. 

Om man väljer den andra, konkurrerande metoden, som tankemässigt har föga gemensamt 
med den redovisade, erhålls exakt samma typ av sannolikhetskurva vilket känns något 
lugnande. 

Om vi nu går vidare till steg B, beskrivs spricklängden för spruckna stycken som en funktion 
av maximala spänningen i Figur 22. 
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Figur 22. Relativ spricklängd för spruckna stycken som en funktion av maximal spänning. Furu med 
virkestjocklek 75 mm. 

Den räta linjen utgör medellängden för sprickan som en funktion av spänningen. Anpass
ningen till denna linje har R^-värdet 0,41 vilket säger att spridningen runt linjen är påtaglig. 
Denna spridning måste på något sätt ingå i prognosen. I ett tidigt arbete av Ove Söderström 
/11/ beskrevs den dåvarande sprickarean som en exponential fördelad statistisk variabel. Sam
ma antagande skulle kanske kunna användas för den relativa spricklängden. Exponential för
delningen har fördelen att den bara har en parameter, nämligen intensiteten c. Denna para
meter skulle man sedan kunna låta vara beroende av maxspänningen och därmed skulle vi ha 
en prognosmodell även för steg B. 

Vid närmare eftertanke används en annan lösning som dels fordrar färre indata, dels inte krä
ver så långtgående förutsättningar. Metoden bygger på en liknande behandling som i steg A, 
man definierar bara en ny typ av 0/1 händelser. T ex O anger att stycket inte spricker så 
mycket att en nedklassning äger rum utifrån angiven kvalitet och 1 att sprickan leder till en 
nedklassning. 

Studerar vi Nordiskt Trä ser vi att alla sprickor som är kortare än 35% av virkeslängden 
accepteras i A-kvaliteten för 75 mm tjocka centrumutbyten. Vi ser således att alla våra 
stycken skulle klara sig kvar i A-kvaliteten med denna definition. Vi skulle således bara ha 0-
händelser att tillgå för denna typ av sannolikhet och kan därmed inte räkna med att fa fram 
någon sannolikhetskurva. Vi antar istället att simuleringresultatet kommer från virkesstycken 
som är 25 mm tjocka. För detta fall sker nedklassning från A-kvaliteten om sprickorna är 
större än 15%. I Figur 23 beskrivs sannolikheten (Psprl5) att sprickorna är större än 15%. 
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Figur 23. Sannolikheten (PsprlS) att sprickorna är större än 15% av virkeslängden som en funktion 
av maxspänningen. Furu med virkestjockleken 75 mm med sprickregler för 25 mm. 

Med detta exempel är alla byggstenar i prognosen beskrivna. Vad som saknas är egentligen 
bara en sammanviktning av de tre grundfallen (splint, kärna och medel) när den maximala 
spänningen MAXSP skall beräknas. 

Vi tittar nu lite närmare på hur vårt praktikfall ter sig ut och i Figur 24 beskrivs sambandet 
mellan maximal spänning och torr-rådensitet. 

Samband Max.spanning densitet y = 00011x-0 0698 
R' = 0.8672 
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Figur 24. Sambandet mellan maximal spänning och torr-rådensitet. Furu med tjockleken 75 mm. 
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Som synes i figuren är sambandet mycket starkt, linjens R^-värde är mycket högt och den 
slutsatsen som kan dras här är att sprickbenägenheten för detta fall, och tillsammans med 
befintlig teori, är mycket dominerad av skillnader i styckenas densitet. Denna slutsats kanske 
inte alls gäller för ett annat schema, men trots allt är det en allmänt spridd uppfattning att 
densiteten är en mycket viktig storhet när det gäller att uppskatta mängden torksprickor. 

För att kunna fastställa en individuell prognos för ett virkesstycke är det av största vikt att 
styckets densitet kan uppskattas. Det är därför av intresse hur densiteten samvarierar med den 
viktiga storheten kämvedsandel, vilket beskrivs i Figur 25 nedan. 

Samband Kärnvedsandel Densitet. 
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Figur 25.Densitetens beroende av kärnvedsandelen. Furu med tjockleken 75 mm. 

Som synes är samvariationen mellan densitet och kämvedsandel näst intill obefintlig, då 
har ett så lågt värde som 0,05. För att kunna ställa en individuell prognos på ett virkesstycke 
är det helt väsentligt att kunna uppskatta virkets densitet och denna fråga avhandlas vidare i 
kapitel 8. 

7.3 Torkning av 4-exIog - resonemang och datorsimuleringar 
I detta avsnitt diskuteras torkningen av centrumutbyten från 4-ex-log-postningar. Bakgrunden 
till denna studie är den praktiska erfarenheten som säger att det är svårt att torka de yttre och 
de inre centrumutbytena samtidigt utan att torkskador uppstår på någondera av utbytena. 

Orsaken till detta är att kämandelen varierar högst påtagligt mellan de yttre och inre utbytena. 
Sågsimuleringsprogrammet Virtual Saw Mil l /12/ har gett underiag till studien. Programmet 
har utvecklats i samarbete mellan Trätek och HLu. I programmet simuleras sågning av ett 
antal verkliga furustockar som har tomograferats. Vid sågningen beräknas de sågade produk-
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temas yttre form, placeringen av kvistytor på olika ytor och till sist kvalitetsbestäms den 
sågade varan enligt Nordiskt Trä. Dessutom ges en grafisk bild av hur sågningen fungerar i 
olika tvärsnitt utefter stocken. Utifrån denna grafiska information kan man bland annat 
studera hur käman fordelar sig på olika centnimutbyten och också hur märgen vindlar sig 
genom den sågade varan. Båda dessa företeelser har stor betydelse for torkresultatet. 

Som postning ti l l simuleringama har valts 4-ex-log postning bestående av endast fyra cen
trumutbyten med dimensionerna 44 x 150 mm. Kurvsågning gäJler i blocktagande såg och 
denna kurvsågning antas följa den yttre blockformen till 80%. Standardvärden har använts for 
råmått och spårvidd. Diameterintervallet 253-273 mm har använts for selektering av stockar 
for sågning. 

Totalt har 30 stockar studerats, 11 rotstockar (stocktyp 1), 15 mellanstockar (stocktyp 2) och 4 
tredjestockar (stocktyp 3). I Figiu" 26 nedan beskrivs sågmönstret vid tre olika lägen i rot
stocken med numret 3021. Märgen markeras i bildema med ett plustecken och den inre slutna 
kurvan anger kämans periferi. Den yttre kurvan utgörs av stockens periferi under bark och 
sågmönstret ses i form av 4 på varandra lagda centmmutbyten. 

I Figur 26 nedan visas tre olika lägen, men man kan i programmet också steglöst glida igenom 
stocken. 

A. Toppsektion B. Mittsektion C. Rotsektion 

Figur 26. Grafisk utskrift från sågsimuleringsprogrammet Virtual Scnv Mill. 

För samtliga 30 stockar har bilder liknande den i Figur 26 tagits fram. I dessa bilder kan man 
särskilja följande huvudmönster: 
A. Inre utbytena: Käman går tydligt i dagen på utbytets yttersida 
B. Yttre utbytena: Yttersidan har vanligtvis ett skyddande splintlager. 

I Figur 26 ser vi att påstående A gäller for samtliga inre utbyten och samtliga lägen. Påstående 
B är sant överallt utom for ett yttre utbyte i rotsektionen, där käman precis nätt och jämt 
bryter igenom på yttersidan. 

Märgens läge kan också följas och dess avvikelse relativt mittspåret har registrerats och som 
synes i figuren är avvikelsen störst i rotändan, vilket ofta är sant for övriga stockar och i 
synnerhet för rotstockar. 
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Tabell 8. Samlat simuleringsresultat för 4-ex-log. 

Stocktyp Stock
nummer 

Likhet med typfall 
% 

Margförskjutning relativt mittspåret 
mm 

Inre utb, Yttre utb, Maximalt 1 topp 1 mitt 1 rot 
1 2061 100,00 66,67 9,84 0 9.835 5,62 
1 2341 100,00 100,00 8,43 8,43 8,43 0,00 
1 851 100,00 50,00 18,27 0,00 2.81 18,27 
1 831 100,00 100,00 11,24 7,03 2.81 11.24 
1 951 100,00 100,00 19,67 0,00 4.215 19.67 
1 1221 83,33 50,00 11,24 11,24 11.24 2.81 
1 961 100,00 100,00 16,86 9.84 4,215 16,86 
1 3021 100,00 83,33 21,08 7.03 8,43 21,08 
1 2921 100,00 66,67 30,91 2.81 12.645 30,91 
1 1141 100,00 50,00 56,20 30.91 14,05 56.20 
1 1211 66,67 66,67 84,30 18.27 16,86 84,30 
2 2962 100,00 100,00 0,00 0,00 0 0.00 
2 1152 100,00 83,33 2,81 0.00 2,81 0.00 
2 1042 100,00 100,00 2,81 2.81 2,81 0.00 
2 2352 100,00 83,33 4,22 4,22 4,215 0.00 
2 862 100,00 66,67 12,65 0.00 1,405 12.65 
2 2762 100,00 83.33 18,27 0,00 1.405 18,27 
2 752 100,00 33,33 19,67 0.00 0 19,67 
2 2932 100,00 66,67 15,46 0.00 5.62 15,46 
2 312 100,00 100,00 14,05 0.00 8.43 14.05 
2 2912 100,00 100,00 16,86 0.00 8,43 16.86 
2 2942 100,00 83,33 12,65 2.81 12.645 12.65 
2 252 100,00 83,33 14,05 12.65 8,43 14.05 
2 2832 100,00 100,00 14,05 14.05 12,645 9,84 
2 1132 100,00 83,33 15,46 15.46 14,05 11,24 
2 2362 100,00 83,33 25,29 5.62 11,24 25,29 
3 263 100,00 50,00 0,00 0.00 0 0,00 
3 343 100,00 50,00 2,81 2.81 2,81 0,00 
3 363 100,00 83,33 5,62 2.81 5,62 0.00 
3 1263 100,00 83,33 19,67 0,00 9,835 19,67 

I tabellen framgår att de inre utbytena nästan alltid är lika med typfallet. Om samtliga inre 
utbyten i topp, mitt och rot har tydlig kärna på yttersidan erhålls siffran 100 när det gäller 
procentuell likhet, se kolumn 3 i tabellen. Finns det precis ett undantag från huvudmönstret 
erhålls siffran 83,33 osv . 

Betraktar vi kolumn 4, Yttre utbyte, så ser vi att det finns gott om siffror under 100 för de 
yttre utbytena. Huvudmönstret för de yttre utbytena är därför inte alls lika tydligt som för de 
inre. Vanligtvis är de yttre utbytena täckta av ett splintlager, men det finns gott om undantag 
för denna regel. 

Om man med detta begränsade material som utgångspunkt skulle våga sig på en generalise
ring angående hur utbyten för 4-ex-log skulle kunna torkas gäller följande: 
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A. Inre utbyten 
Torkas med schema som har bestämts utifrån att virkesstyckena består av kärnved. Schemat 
skulle kunna vara försiktigt i början och mer offensivt i slutet av torktiden, jämför med den 
initiala spänningsuppbyggnaden i Figur 19. Dessutom är det extra viktigt att dessa inre utby
ten inte står och spricker före inträde i tork, på grund av att de är extra känsliga. Att särbe
handla de inre utbytena leder således både till en kvalitetsmässigt bättre och en mer ekono
misk torkning. (Under förutsättning att inre utbyten regelmässigt har tydlig förekomst av 
kärna på yttersidan.) 

B. Yttre utbyten 
För dessa fall bör en mer konventionellt kompromissbetonat torkschema väljas, på grund av 
att dessa virkesstycken är ganska inhomogena med avseende på t ex kämvedsandel. Dessa 
utbyten är också lite mer tåliga vad beträffar inverkan av lagring före tork än vad som gäller 
för de inre utbytena. 

1 tabell 8 anges även märgens vinkelräta avstånd till det mittersta sågspåret för de tre olika lä
gena. Dessutom har en kolumn tillagts för det maximala värdet på förskjutningen, se kolumn 
5-8.1 tabellen kommer rotstockama först följt av andra- och sist tredjestockar. 

Virkesstycken med märgen tydligt inne i stycket spricker lätt oavsett valt torkschema och 
sprickan uppkommer då på den sidan som ligger närmast märgen, som vid måttliga förskjut
ningar oftast är den så kallade märgsidan. Ofta är sorteringsreglema mer generösa för denna 
sida. Studerar man tabellen med avseende på de första rotstockama ser man att awikelsema i 
rotändan är rejält stora. För de två sista rotstockama (1141 och 1211) har märgen till och med 
gått över till det yttre utbytet. Med så stora märgförskjutningar kan dessa typer av sprickor 
mycket väl uppkomma även på de inre utbytenas yttersidor. 

I Figur 27 nedan visas medelvärdet av märgförskjutningen som en funktion av typ av stock 
(Rot/Övrig) och läge i stocken. 

30 
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8.7 8.7 

1 ••H 5.9 1 
Rotstock 
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Topp Mitt 

Olika lägen utefter stocken 

Rot 

Figur 27. Märgförskjutning relativt mittspåret. Medelvärde. 

Som framgår av diagrammet är märgförskjutningen väsentligt större i rotstockar än i övriga 
stockar och speciellt stor är den i stockamas rotända. 
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8 Diskussion - framtida arbete 
Med presentationen av detta arbete är en grundläggande fas avklarad. Allmänna möjligheter 
och begränsningar kopplade till automatisk råsortering har utretts. Utredningen har pekat på 
stora möjligheter att fa helheten sortering/torkning att fungera mer lönsamt än vad som gäller 
i dagsläget och att automatisk råsortering är en mycket viktigt hjälpmedel i detta samman
hang. 

Inför det fortsatta arbetet är det av avgörande intresse att få in synpunkter från vår bransch, på 
hur vi lämpligen prioriterar de arbetsuppgifter som vi tror ligger framför oss. Dessutom behö
ver fastare band med industrin knytas. De fastare banden behövs för att till projektet knyta 
dels sågverk som använder sig av den nya automatiska råsorteringstekniken samt sågverk som 
till fullo vill utnyttja de möjligheter som tekniken möjliggör, dels tillverkare av systemen. 

Innan vi går in på den egentliga diskussionen som mest är kopplad till möjliga framtida ut
vecklingsinsatser så sammanfattas kortfattat konsekvenser och slutsatser från utfört arbete. 
I detta kapitel presenteras också förslag på en del arbetsinsatser av mer orienterande natur som 
syftar t i l l att ringa in omfånget och tackla svårigheterna knutna ti l l de möjliga framtida tek-
niktillämpningama. 

De fördelar med automatisk råsortering som har stått i fokus är möjligheter till: 
• slutsortering i rått tillstånd 
• effektivisering av torrjusteringen 
• bättre och effektivare torkning 

Möjligheter till slutsortering i rått tillstånd 
Utredningen har visat att dagens automatiska råsorteringssystem klarar att slutjustera de lägre 
kvalitetema i rått tillstånd för i stort sett samtliga produktgrupper. De lägre kvaliteterna repre
senteras i denna utredning av C och D kvalitet enligt Nordiskt trä. 

Möjligheter till effektivisering av torr justeringen 
Den bästa A-kvaliteten har visat sig olämplig att slutjustera i rått tillstånd medan B-kvaliteten 
utgör ett sorts gränsfall som kandidat för slutjustering i rått tillstånd. Ett möjligt sätt att be
handla A och B-kvaliteter är därför att låta dessa kvaliteter passera justerverket i snabbt 
tempo, med syftet att avskilja ej godkända virkesstycken. 

Möjligheter till bättre och effektivare torkning 
Blott det faktum att råvaran till torken är sorterad i rått tillstånd möjliggör en både bättre och 
mer ekonomisk torkning. De högre råsorterade kvaliteterna kan behandlas med större omsorg, 
samtidigt som de lägre kan torkas mer ekonomiskt genom att toleransen för torkskador är 
större för dessa kvaliteter. Vid specialtorkningar är det också en fördel att ha torkråvaran kva-
litetssorterad. På så sätt kan man minska kostnaden för besvärliga koordinations varor t ex 
nedtorkade stycken av oönskad kvalitet. Dessa koordinationsvaror kan till och med erhålla en 
högre kvalitet om de inte nedtorkas (t ex gäller detta för deformationer). Det är också mycket 
att vinna på att särskilja yttre och inre centrumutbyten vid sågning av 4 ex log. Olika torkför
farande bör väljas för dessa olika typer av utbyten. 
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Detta var en ytterst summarisk sammanfattning av utredningens resultat och framställningen 
fortsätter nu med diskussionen av tänkbara framtida utvecklingsinsatser. 

• Utveckling av dagens råsorteringssystem 
Med denna rubrik avses att främja utvecklingen av viktiga defekter som dagens system inte 
klarar d v s , kådlåpor, tjurved, kådved m m. 

Följande defekttyper utgör påtagliga problem för slutsortering i rått tillstånd. 
Sprickor Av stort intresse för centrumutbyten från furu. 
Kådlåpor Av primärt intresse för centrum- och sidoutbyten från gran, sekundärt för furu. 
Tjurved Primärt intresse för alla virkesgrupper, speciellt för centrumutbyten från gran. 
Kådved Av primärt och stort intresse för centrumutbyte från furu. 

Förekomsten av sprickor kan kraftfullt begränsas genom att följa vissa rutiner i driften, medan 
hanteringen av övriga defekter lämpligen kräver utveckling av dagens automatiska råsorte
ringssystem. 

Denna utveckling måste av tids- och kostnadsskäl föras utanför detta projekts ramar. I det ar
betet kan och bör vi vara både en förmedlande länk mellan industrins behov och dagens kun
nande på Fou-sidan och en teknikutvecklingsresurs. 

• Utveckling av säker torkprocess 
Här utvecklas system som minimerar nedklassningar från det råa tillståndet på grund av tork
skador. Detta är ett problem främst för de högre kvaliteterna (A och B) för centrumutbyten 
från furu. Givet är att torkscheman för olika produkter bör väljas med stor omsorg. Viktigt är 
också att se till att de känsliga produkterna inte står lagrade för länge före tork, då de lätt 
spricker och nedklassningar blir konsekvensen. En lösning på problemet är att låta torkens 
behov/kapacitet styra hur mycket av och när dessa produkter skall sågas. Utredning av detta 
administrativt-Zlogistiska problem medför troligen datorsimuleringar med optimerande 
datorprogram. 

Vad som också måste göras är att utveckla rutiner för hur man hanterar situationer när torkan
läggningarna har nedsatt funktion av den ena eller den andra orsaken. 

Båda dessa utvecklingsinsatser passar utmärkt inom innevarande projekts ram, men fordrar 
naturligtvis närmare samarbete med industriell partner. 

• Utveckling av ekonomisk torkning för de sämre råsor terade kvaliteterna 
En annan viktig uppgift är att verka för att de sämre råsorterade kvaliteterna kan torkas på ett 
mer ekonomiskt sätt än vad som gäller i dagsläget. På kort sikt innebär detta en förmedlande 
insats, mellan industrin och Träteks torkgrupp. Scheman som torkar snabbare och mer ekono
miskt kan stegvis utvecklas med de hjälpmedel som finns i dag (t ex programmet Torksim) 
och Träteks torkgrupp kan, om behov finns, medverka på uppdragsbasis. På lite längre sikt 
löses problemet med modellutveckling inom torkområdet, som syftar till att ta hänsyn till hur 
torkråvarans materialegenskaper varierar inom en torksats. 
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• Utveckling av specialtorkning för viktiga delflöden 
En viktig särbehandling av virkesflödet är att med avseende på torkningen skilja på inre och 
yttre centrumutbyten vid sågning med 4-ex-log. De inre utbytena kan betraktas som bestående 
av enbart kärnved och kan därför med fördel torkas med scheman avpassade för detta ända
mål. För dessa utbyten är det också viktigt att väntetiden före tork inte blir för lång. Vi har 
undersökt möjligheten att automatiskt bestämma vad som är inre eller yttre utbyten, utifrån 
virkesstyckets kviststruktur. I nio fall av tio går det bra att fastlägga vilken sida som är märg
sida, vilken j u bara finns på de inre utbytena. Ett urvalskriterie är hur avlånga kvistarna är. 
Om dessutom fler kvistmått läggs till så blir bestämningen mycket säker. 

Att skilja på inre och yttre utbyten kan också utföras med viss tilläggsutrustning typ mätappa-
ratur för registrering av rådensiteten som redan finns kommersiellt tillgänglig. De yttre utbyte
na är betydligt tyngre än de inre på grund av högre splinthalt och därmed högre vatteninne
håll. 

• Utveckling av uppföljningssystem 
Preliminära studier har visat att det borde vara möjligt att med utgångspunkt från virkesstyc
kenas kviststrukturer, bestämma vilka stycken som hör till samma block och deras inbördes 
läge i postningen. Denna kunskap kan användas för uppföljning av det automatiska råsorte-
ringssystemets status och eventuellt ligga till grund för en löpande måttreglering av virket. 

• Förstudie angående system för mätning av virkesstyckenas torrdensitet 
Mycket talar för att torkningen skulle kunna bedrivas avsevärt effektivare om råsorteringssy-
stemet även registrerade styckets torrdensitet. Idag finns befintlig teknik för detta bland annat 
baserad på röntgenrör och scanning med två intensitetsnivåer. En förstudie planeras prelimi
närt att utföras i samarbete med mätteknisk kompetens utanför Trätek. 

• Förberedande utredningar for intressenter till automatiska råsorteringssystem 
Att installera ett automafiskt råsorteringssystem är en stor händelse för ett sågverk. Det har 
stora effekter både på intäkts- och utgiftssidan. Därför är det nödvändigt med vissa preliminä
ra undersökningar riktat mot varje industriell intressent. 

Då dagens råsorteringssystem är långt ifrån fullkomligt är det vettigt att undersöka hur vanligt 
förekommande olika defekter och särdrag är på olika sågverks produkter. En dylik övergrip
ande undersökning ger sedan vägledning för hur det automatiska råsorteringssystemet bör an
vändas på det aktuella sågverket. Visst inledande grundläggande arbete måste utföras, som 
huvudsakligen syftar till att begränsa kostnaderna för denna undersökning med avseende på 
att den statistiska signifikansen inte äventyras. 

För att dra nytta av det automatiska råsorteringssystemet vid det enskilda sågverket, gäller det 
att väga erhållna intäkter mot de ökade kostnader dessa ger upphov t i l l . Möjligheterna att dra 
nytta av råsorteringsautomation är åtskilliga. Därför är det oftast lämpligt att börja med en dis
kussionsfas, för att kunna göra en första sållning bland de tänkbara åtgärderna. Efter diskus
sionerna vidtar en fas av optimering, där man systematiskt undersöker vilken uppsättning åt
gärder som totalt sätt ger största ekonomiskt utbyte från det automatiska råsorteringssystemet. 
Dessa optimeringar av ekonomisk natur borde kunna utföras med befintliga standardprogram. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en stor mängd mycket angelägna uppgifter 
inom området, och att det hastar att prioritera bland dessa för att tillsammans med industrin 
påbörja arbetet att höja såväl råvarans värde som den resulterande ökade lönsamhet för 
träindustrin som krävs för utnyttjandet av vår största naturtillgång - skogen 
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Figur 1 Centrumutbyten från furu 
Kvalitet med avseende på sprickor. 
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Figur 2 Centrumutbyten från furu 
Kvalitet med avseende på kådved. 
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Figur 3 Centrumutbyten från furu 
Kvalitet med avseende på tjurved. 
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Figur 4 Centrumutbyten från furu 
Kvalitet med avseende på deformationer. 
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Figur 5 Sidoutbyten från furu 
Kvalitet med avseende på blånad. 

{MBää, exklusive sågvalc E) 

Medä 

25)(100{100st)SåQr«rkG 

25(iaD(70st)Såg«kA 

25x150 (100 st) SégierkJ 

25x150(75st)Såsr«tkl 

25x150 (99 st) SägÄkE 

25x150 (50 st) SågvefkC 

O O O 
l 20 

18.0 

1.43 
43 

0.00 
25x150 (100 st) Såg«1<D bg1.0 

0.00 
Q O 
0.0 

0.00 
D O 
Q O 

303 

• 7,1 

99 

000 
00 

18.0 

l60 

25 

3 Q 3 
1 3 6 4 

Lc+D 
• B + C + D 

•-10 

Figur 6 Sidoutbyten från furu 
Kvalitet med avseende på tjurved. 
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Figur 7 Sidoutbyten från ftiru 
Kvalitet med avseende på kådlåpor. 
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Figur 8 Centrumutbyten från gran 
Kvalitet med avseende på kådlåpor. 
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Figur 9 Centrumutbyten från gran 
Kvalitet med avseende på tjurved. 
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Figur 10 Centrumutbyten från gran 
Kvalitet med avseende på sprickor. 
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Figur 11 Centrumutbyten från gran 
Kvalitet med avseende på deformationer. 
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Figur 12 Sidoutbyten från gran 
Kvalitet med avseende på kådlåpor. 
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Figur 13 Sidoutbyten fi-ån gran 
Kvalitet med avseende på tjurved. 
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