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FÖRORD 

Sammanställning från Träteks seminarium Träkvalitet satt i system den 17-18 mars 
1994 i Falun. 

Respektive föredrag återges som sammanfattning och/eller med visat bildunderlag. 

De presenterade föredragen ingår i eller anknyter till forskningsprogram TRÄ
KVALITET. Det nationella programmet skall stärka trämaterialets konkurrenskraft 
gentemot andra material. Programmet finansieras av Skogs- och Jordbrukets Forsk
ningsråd (SJFR), Närings- och Teknikutvecklingsverket (NUTEK), Sågverkens 
Riksförbund, Södra Skogsägarna och Industrisågverken. 



TVäkvalitet satt i system 

Olle Stendahl, Trätek 



TRÄKVAUTET SATT I SYSTEM - FALUN 19!M-02-17-.18 
Inledning a? VD Olle Stendahl, Trätek 

Vi hälsar er hjärtligt välkomna hit till Falun för 2 dagar om Träkvalitet satt i system. Det 

glädjer oss att så många kommit - 150 i dag och ca 100 i morgon. 

Ni kommer under de här dagarna fä möta ett stort antal forskare som förutom från Trätek 

kommer från åtskilliga andra forskningsinstitut - Dansk Teknologisk Institut, Chalmers, 

SLU, högskoleinstitutionen i Skellefteå. Forskarna ni möter arbetar inom vitt skilda 

kompetenser men de har en sak gemensamt. Målet för arbetet är att skapa förutsättningar 

för skogsbruket, sågverken och träanvändande industri att fiillt ut kunna kvaiitetssäkra sina 

produkter och processer - att kunna arbeta i ett kvalitetssystem. 

Precis som annan industri satsar företagen i vår bransch på kvalitetssäkring och att införa 

system - de flesta väljer 9000-systemen. Och vi på Trätek stödjer många företag i detta 

arbete. Direkt ute i företagen, och genom utbildning och produktion av handledningar 

anpassade till träföretagens förutsättningar. 

Erfarenheten från detta arbete visar på ett mycket stort behov av FoU-stöd 

1) för att definiera användarnas behov och för att kunna beskriva behoven i enhetliga 
termer och 

2) att kunna mäta pä ett entydigt effektivt sätt och att kunna styra råvaruflöden och pro
cesser så att kundkraven uppfylls. 

Detta är elementa i varje kvalitetssystem men ovanligt krävande att klara av i träföretagen 

med den variationsrika råvara och det mycket stora antalet kunder/produkter på marknaden. 

Vi skall också ge några exempel på FoU som syftar till att beskriva sambanden mellan 
mätbara kvalitetsparametrar och utfallet i sågverksproduktionen. Detta är en mycket kritisk 
fråga för styrningen mot den produktionsmix som ger bästa förtjänst för sågverket. Det 
FoU-program vi skall presentera beskrivs i bif. OH-bild "Kvalitetssystem". 

Det arbete vi presenterar ingår i det Träkvalitetsprogram som sågverken och SJFR överens
kommit om att starta. Många av projekten ingår också i Träteks FoU-program och i Nordic 
Wood. Projekten pågår för fullt och det blir alltså lägesrapporter som vi får ta del av, 
värdera och diskutera. 
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Gemensamt kvalitetssprak för 
affärsuppgörelse, regler och normer 

Sven Casselbrant, Trätek 
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Kvalitetsspråk 

Utvecidingen och effektivisenngen inom träindustrin hämmas av svårigheten au 
utbyta mformauon om iräkvaliteL En effektivare kommunikation i detta avseende 
skulle starkt bidraga till: 

Sänkta kvalitetskostnader mom träkedian: 
- Sänkta kosmader till följd av felaktiga inköp - orderprecision. 
- Sänkta mtema lelkostnader - kontroilkostnader och kassationskostnader. 
- Sänkta externa lelkostnader - leveransprecision. 

- Rationellare produktion genom rätt anpassad materialkvalitet. 

Bättre ravaruutnyttjande ivärdeutbyte) genom hela förädlingsKedian. 
- Effektivare FoU-arbete inom områden, som rör träkvalitet, t ex utveckling av 

automatsoneringsutrusmmg. 

Effektivare och säkrare kommunikation mellan olika länkar i iräkedjan. 

För att uppnå detta skulle man behöva ett enhetligt sätt att uttrycka träkvaiitet: 

* För färdiga slutprodukter. 
* För ämnen halvvägs i förädlingskedjan. 
* För sågade trävaror. 
* För sågtimmer. 
Vi kallar det ett "kvalitetsspråk för trä". 

Liksom verkliga språk bör det vara uppbyggt av tre element: 

* Ord: definiuoner av kvaiiteisparameirar. 
* Grammatik: mätningsregier och mätetal. 
* Syntax: en sirukmr för presentation av ett budskap, d v s en kvaiiicL 

Eftersom språket skall användas för produkter av skilda slag och för vitt skilda behov 
måste det kunna användas till olika detaijeringsgrad. 

KvaUteisspråket är uppbyggt på ett sätt som framgår av figur 3 (lika som figur 1). 

Skrivna dokument 
k r a v / ^ ^ " " " ^ Elektriskt överförda 
erbjudanden T KvaiitetsstmktuA ^ , 

Indata till dLitomat-
sorteringsmaskin 
eller automatkap 

Definitioner 
Mätningsrealer 

Figur 3. 
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Kvalitetsstniktur 

Det som här kallas "Kvaiitetssiruicmr" består av en systematiskt uppbyggd katalog 
över kvaiitetsparametrar i vedertagen mening och därtill ytterligare en del bestäm
ningar såsom sågningsmetod. sågningsmönster, positionering av defekter etc. Detta är 
språkets ordlista (bilaga 10). Bilaga 10 är att betrakta som ett utkasu där många 
detaljer behöver diskuteras ytterligare. Som exempel kan nämnas: 

Blandningen av positioner för både timmer och produkter av trä. I bilaga 10 
grupp 8 är kvaUietsparametrar av ren timmerkaraktär samlade. När man beskriver 
kvaliteten för timmer behövs ytterligare ett antal parametrar och dessa är 
gemensamma för timmer och produkter av trä. Vi har därför valt att samla allt i 
en stnikmr, bilaga 10. För att illustrera vilka delar av bilaga 10, som berör 
timmer har dessa positioner samlats i bilaga 11. Givetvis kan man göra en 
motsvarande lista för traprodukter. 

Kvistens beskaffenhet respektive förankring där det fmns delade meningar om 
definition och kopplingar dem emellan. 

- Gruppindelningen (första siffran) kan alltid diskuteras. Den skall ge bättre 
översikt och ett effektivare umyttjande av siffersenen. 

Positionering längs och tvärs en bit kan utformas på många olika säiL 

Kvaiitetsstrukmren kan lörefaila överdrivet deialieraL men det tmns mänga skäl au ga 
så långt: 

De sortermgsregier lör sågade trävaror, som idag är i bruk innehåller en rad 
precisenngar på denna detaijeringsmvå. eftersom man funnit det nödvändigL 

I saraband med kundanpassning av en produkt, eller vid en reklamation, hamnar 
man snabbt på denna detaljeringsnivå. 

Bredden på det produkt- och kvaiitetsspektrum. som skall täckas in med detta 
språk är så stor. att "ordförrådet" måste vara någorlunda ston och man behöver 
inte använda fler "ord" än den akmella situationen kräver. 

För utveckling av autoraatsorteringssystem och autoraatkapverk krävs denna 
detaljeringsnivå-

För forskning inom träkvaliietsområdet kan språket få stor betydelse och då är 
detalieringsmöjlighetema nödvändiga-

Definitioner 

Bakom varje position i Kvaiitetsstrukmren skall finnas en defmiuon. Inom GEN 
utarbetas detmidoner av detta slag och vi avser att umyuja dessa så långt de räcker. 
Därutöver får vi inom projektet formulera erforderliga defmiuoner. Även här blandas 
kvalitetspararaetrar för timmer och för produkter av trä. Det är vikugt att definitio
nerna förankras i en tillräckligt bred krets så att eventuella tolkningsproblem kan 
förebyggas. Exempel på definitioner tmns i bilaga 12. Dessa definitioner har hämtats 
från CEN-försiag eller från befindiga regler. Observera att det i bilaga 12 saknas 
definitioner till vissa positioner. 
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Mätningsregier 

Till varje position i Kvaiiteisstruicturen skaii även finnas mätningsregier, vanligen en 
enda för varje position. Emeilenid torde det vara motiverat att i en dei tall ha 
altemauva mämingsregier. Huvudskälen är främst tre: 

Olika ändamål för iräprodukien ifråga och olika tillverkningsprocesser kräver 
skilda matningsregler. Som exempel kan nämnas au om en oval kvist skall 
mätas, så kan man tänka sig flera alternativ. Vi nämner här tre: 1. det visuella 
intrycket av storlek mäts lämpligen som medelvärdet av största och minsta 
diametern. 2. om kvisten skall åtgärdas medelst pluggnmg är maximala diame
tern relevant, 3. om kvisten skall kapas bon är det dess utbredning i styckets 
längsied som gäller. 

Det kan finnas väl etablerade sorteringssystem i bruk, som man viil uttrycka med 
detta språk, men där vissa definitioner avviker från vad vi valt att ha som 
standard. 

Olika matregier har olika möjligheter och begränsningar. 

Exempel på mätningsregier finns i bilaga 13. 

Så långt komna i beskrivninge har vi nåu två etappmål: 

1. Ett kvalitetslexikon där man kan hämta benämningar, definitioner och mätregler 
Detta kan ha formen av en bok eller vara en databas. 

2. En manual för formulering av kvaliteter. Detta måste dock göras manuellt 

För au kunna använda kvalitetsspråket på ett rationellt säu behövs ytterligare tvä 
komponenter, ett program för kravformuiering (inmainingstunktion) och ea program 
för formulering av dokument och/eller styrorder (utmatningsfunktion), se figur 4 

^ormuienng 
av dokument 

och styror-

Kvaiitetssiruktur Krav-
ormuie 

ring 

Definitioner 
Mätninasrecjler 

Figur 4. 
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Kravformulering 

Kraviormuieringen bygger i stor uisiräckning på mäiningsregiema. Ofta behövs det 
emeiiertid mer än bara angivande av mätetal och/eller aniaL Här ett par exempel: 

Koppling mellan kvistars typ. storlek och antal vid kravforraoiering. 

Sortering för inpassande av ämnen med viss kvalitet och viss längd enligt 
pos 6241, bilaga 10. 

Vidare torde det vara lämpligt au utarbeta en "lathundslisia" med speciaikoder för 
högfrekventa defekter, t ex kvist som är frisk, fastvuxen, rund-oval. ej sprucken, ej 
ingående i kvistgrupp. 

Det är mycket angeläget att kraviorrauieringsprogrammet blir användarväniigL 

Vid kraviormuieringen avgörs också hur detaljerad kvaliietsbeskrivningen skall vara. 

Dokumentformulering 

Dokumenuormuieringsprogrammet skriver ut en kvaiiteisbeskrivnine som ett läsbart 
dokuraenL Detta görs enligt en given layout så att läsaren alltid hiimr viss basinfor
mation, t ex datum, företag, trädslag på en given plats på papperet och därefter de 
olika kvaiitetsparametrar som behövs skrivna enligt en given ordningsföljd. På så sätt 
känner man igen sig oavsett om det är Nordiskt Trä -92. en korrigering av denna 
eller en ren specialkvaiiteL Dessa dokument får absolut inte se ut som vanliga 
dataiistor utan skall ha en pedagogiskt riktig utformning. Dokument kan givetvis 
utväxlas mellan säljare och köpare medelst vanlig datakommunikation. 

Som exempel på dokument av olika detaljeringsnivåer hänvisas till 3 bilagor, vilka 
dock inte har den gemensamma layout som nämnts ovan. 

Bilaga 14: Denna är avpassad för ett förslag till allmänna soneringsregler, som 
utarbetats inom CEN. Med marginella förenklingar kan även Nordiskt 
Trä -92 beskrivas på denna detaijeringsmvå. 

Bilaga 15: Denna är en blankett för kvaiitetsbeskrivning av snickerivirke. Avsikten 
är här. att ställa separata krav på virkets olika sidor, baserade på slutpro
duktens krav. 

Bilaga 16: Delta är en kvalitetssprcifikation för virke till dörrkarmar. Observera au 
man här tillämpar ovan nämnd "sortering för inpassande av ämnen med 
viss kvalitet och viss längd enligt pos 6241, bilaga 10." 

Förutom detaijeringsnivån. sa illusuerar dessa tre bilagor vitt skilda sätt att presentera 
en kvaiitetsspecirlkation och belyser därmed behovet av ett enhetligt kvaiiteisspråk. 

Styrorderprogrammet har till uppgift au formulera indata för automatsonermgs-
uuusmingar. kvalitetsregistrerande auiomatkapverk o dyl. 
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Kvalitetsspråk 
Uttrycker kvalitet hos: 
- Sågtimmer 
- Sågade trävaror 
- Ämnen 
- Slutprodukter 

Vanligt språk 
Ord 
Grammatik 
Syntax 

Kvalitetsspråk 
Definitioner 
Mätnin^sretiier 
En struktur 

Språket i sig inte bundet i kvalitets
klasser, men kan uttrycka önskad kvalitet 

Måste fungera på olika detaljeringsnivå, 
allt efter behov 
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Ett rikt ordförråd, 
men man använder endast 

de ord som behövs från 
fall till fall 
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KVALITETSSTRUKTUR - SÅGTIMMER, SÅGADE 
TRÄVAROR SAMT ÖVRIGA TRÄPRODUKTER 

1. K V I S T 

1.1 KVISTFORM 
11.1 Rund/oval 

111.1 Rund 
111.2 Oval 

11.2 Hömkvist 
112.1 Genomgående 
112.2 Ej genomgående 

11.3 Bladlcvist 
11.4 Homkvist 

114.1 Öppen/en kvalitet 
114.2 Öppen/två kvaliteter 
114.3 Överväxt/en kvalitet 
114.4 Överväxt/två kvaliteter 

11.5 Laminerade produkter 
115.1 Halvrund kvist 
115.2 Korsande kvist 

1.2 KVISTTYP 
12.1 Beskaffenhet 

121.1 Frisk kvist 
121.2 Torr kvist 
121.3 Barkringskvist 
121.4 Rötkvist 

12.2 Fastvuxenhet 
122.1 Vid ytan fastvuxen kvist 
122.2 Vid ytan delvis fastvuxen kvist 
122.3 Ej fastvuxen vid ytan, men längre in 
122.4 Los kvist 
122.5 Kvisthål 

12.3 Sprickbildning 
123.1 Hel kvist 
123.2 Ringa sprickbildning 
123.3 Betydlig sprickbildning/sprucken kvist 

12.4 Övervallad i stock 
124.1 Slät stockyta 
124.2 Bulig stockyta 

1.3 INBÖRDES GRUPPERING 
13.1 Jämnhet över biten 
13.2 Kvistgrupp 

132.1 Överlappande kvist 
132.2 Kvisigrupp 
132.3 Mustaschkvist 
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1. KVIST 
I . 1 Kvistforai 
I I . 1 Rund/Oval 
Definition: 
ACT eller mindre rakt genomskuren kvist i kant
ida, flatsida eller böm där förhållandet mellan 
törsta och minsta tvärraått är högst 4. 

Mätregel: 
Hatsida: Medelvärde av största och minsta tvär-
nått. 
Cantsida: Mått tvärs virkesstyckets längdriktning. 

Krav: 
/fax diameter, max antal på sämsta m 

Krav - Alt 2: 
4ax antal inom diameterintervallet k-1. 

I I I . 1 Rund 
Definition: 
orhållandet mellan största och minsta tvärmått 
ögst 1,5. 

Mätregel: 
e 11.1 Rund/oval. 



18 

K V A L I T E T S S P E C I F I K A T I O N F O R S Å G A T V I R K E 
TRÄSLAG 
DIMENSION X mm r ;<rKvoi % 

X mm 
X mm 

KVAUTETSFAKTOR 
MAXJMALT GODTAGET 
PER SIDA ELLER DEL KVAUTETSFAKTOR 

A B C D 

Kvist. 
Storlek, 
mm 

Frisk Kvist. 
Storlek, 
mm 

Torr 
Kvist. 
Storlek, 
mm Barkring 

Kvist. 
Storlek, 
mm 

Röt 

Kvist. 
Storlek, 
mm 

Kvisthål 

Kvist, 
antal 
på sämsta Im per sida 

Totalt Kvist, 
antal 
på sämsta Im per sida 

Därav torr högst 
Kvist, 
antal 
på sämsta Im per sida barkring högst 

Kvist, 
antal 
på sämsta Im per sida 

röt 

Kvist, 
antal 
på sämsta Im per sida 

hål 

Kvist, 
antal 
på sämsta Im per sida 

Bladkvisi hornkvist 

Kvist. 
minsta storlek att 
beakta vid 
antalsberäkning 

Frisk Kvist. 
minsta storlek att 
beakta vid 
antalsberäkning 

Torr 

Kvist. 
minsta storlek att 
beakta vid 
antalsberäkning Övrig 

Barkdrag. lyror Längd mm Barkdrag. lyror 
Antal på sämsta Im 

Kädläpor Längd mm Kädläpor 
Antal på sämsta Im 

Kädved, % av yta 
Tjurved, vresved. % av yta 

Snedfibrighet J 
Toppbrott J 
Röta Lös, % av yta Röta 

Fast, % av yta 

Blånad Stock-, % av yta Blånad 
Ytlig, % av yta 

Vätlagringsskador 
Insektsskador 

Vattved, % av yta 

Deformationer Flaiböj mm/2 m Deformationer 
Kantkrokighet mm/2m 

Deformationer 

Kupighet % 

Deformationer 

Skevhet mm/2m 

Sprickor, 
längd per sida % 

Torksprickor Sprickor, 
längd per sida % Märgsprickor 
Sprickor, 
längd per sida % 

Ringsprickor 

Sprickor, 
längd per sida % 

Ändsprickor 

Sprickor, 
längd per sida % 

Mikrosorickor 

Vankant FiatsiOa mm Vankant 
Kantsioa mm 

Vankant 

Länga % 1 
Andel av bit som fär 
Innehålla fel utöver 
ovanstående (inkl h i r 
inte nämnda feltyperl 

Andel av totat längd % Andel av bit som fär 
Innehålla fel utöver 
ovanstående (inkl h i r 
inte nämnda feltyperl 

Minsta ^ndtagen längd mm 
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Överensstämmelse mellan träegenskaper och utfall 

B a k g r u n d 
Att förbättra kvaliteten är ett över levnadskrav för svensk industri. Verktyg och 
metoder har successivt utvecklats för att övervaka och styra tillverknings
processen i syfte att reducera kostnader för kvalitelsbrisler och tillfredställa 
kunderna. Dessa verktyg är dock huvudsakligen anpassade för branscher där 
ingångsmaterialet är någorlunda homogent och knn påverkns. Rn stark driv
kraft är alt reducera variationerna krinj» prrciseradi' fnålvärdi-n s.inil all gcwa 
rätt, dvs att reducera ai\talet defekter eller defekta enheler; s k "O-fel". 

I andra branscher, som t ex trä- och skogsindustrin, där man utgår från av 
naturen skapade råvaror krävs till viss del utveckling av nya metoder. I trä
industrin är det omöjl igt att eliminera "defekter" som kvistar eller de varia
tioner som dessa förorsakar. Målet måste i stället vara alt reducera de varia
tioner som beslutsfattandet vid sorleringarna förorsakar samt all utveckla 
robusta modeller som stöder sorteringsprocedurerna. 

F ö r s ö k e t s u p p l ä g g n i n g och omfattning 
Ca 1100 furustockar, s lumpmäss ig t utvalda från 16 områtlern i Sverige, har 
studerats med avseende på kategoriindelning av sUK'k, sågad vara och lämplig
het för tillverkning av olika produkter. Eftersom klassificeringarna baseras på 
subjektiva b e d ö m n i n g a r har samtliga sorteringar upprepals och genomför t s 
ol-»eroende av varandra, i figur I illuslraras proceduren. 

TIMMER PRODUKTER BRADER/PLANK 

UTBYTE 

TIMMERSORTERING SÅGVERKSSORTERING BRUKARSORTERING 

Figur I. Illustration av klassificeringar i tre olika led 

Studien har separerats i två delar. Den första focuserade fränvsi på den 
subjektiva b e d ö m n i n g e n samt dess precision och predikticMisförmåga. I den 
andra har resultaten från den automatiska scanningen av sanuna plank 
studerats för att få en förklaring till resultaten i del ett. 
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DEL 1 - Kvalitetssamband vid manuell bedömning 

Syftet med arbetet var att 

• undersöka säkerheten i olika bedömningar i kedjan 
• bestämma utbytet i de olika kategorierna baserat på kLmdens 

uppfattning 
• analysera relevansen i gäl lande klassificeringssystem 
• belysa variationens betydelse 
• föreslå utveckling av metoder att styra och förbättra processens 

kvalitet. 

Några resultat som framkom i arbetet (Grönlimd, 1992 och Grönlund, 1994) är 

Vid timmerhantering: 

• Sorteringens syfte att v id timmerhanteringen göra en riktig eko
nomisk värdering av ett parti stockar är i stort sett uppfyl l t . På 
individnivå är dock predikt ionsförmågan vad gäller utfallet efter 
sönderdelning mycket låg. 

• Dagens sorteringförfarande som bygger på yrkesmannens förmåga 
att "se inuti stocken" och bedöma centrmnutbytet är inte bra. 
Predikt ionsförmågan är mycket låg. 

Vid sågverkssorteringen: 

• Sorterarna har i stor uts t räckning olika åsikt v id bedömning av 
samma bräda. De två sorterarna gjorde samma bedömning i ca 60% 
av de ca 2100 bräder som bedömts . 

• Sågverkssorteraren gör samma klassificering på 20-25% av bräderna 
som timmersorteraren. 

• Det finns en överensstämmelse mellan sorterarnas klassificering i 
många områden då partier focuseras i stället för enskilda individer 
Detta innebär att det finns o m r å d e n där andelen o/s, kvinta och 
utskott är likadan. I dessa o m r å d e n har således kvaU tets variabeln 
samma fördelningsfunktion. 

Vid brukarsorteringen: 

• Vissa områden ger betydligt bättre utbyte v id tillverkning av specifi
cerade produkter än andra 

• Det högsta utbytet för tillverkning av vissa produkter erhålls ur den 
näst bästa kvalitetsklassen, där priset är ca 30% lägre än i den bästa 
klassen. Det är således inte ekonomiskt lönsamt att utnyttja den bästa 
klassen för dessa produkter. 
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Slutanvändararna gör i hög grad olika bedömningar . För varje 
produkt - målade dör rkarmar , laserade dör rkarmar och fönsterbågar -
har de samma klassificering på 60,29 resp 36% av råämnena . Detta 
kan ha flera orsaker, t ex olika "kvalitetsprofiler", varierande tillverk
ningsutrustning och tillverkningmetoder. 

Alla stockar hade vidare sorterats av en automatisk scarmer, Tina. Studien visar 
att den automatiska mätn ingen av stockens geometrier förmodl igen har en 
bättre predikt ionsförmåga än den manuella sorteringen. 

Sammanfattning 

I studien framkommer med stor tydlighet att 

• klassificeringssystemet är s lumpmäss ig 

• ingen tillräckligt bra m ä t m e t o d finns då varken yttre geometrier eller 
subjektiv och manuell bedömning har tillräckligt hög prediktions
förmåga 

• klassificeringssystemet inte är i överensstämmelse med kundens krav. 
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DEL 2 - Samband mellan subjektiv bedömning och objektivt 
mätta egenskaper - en multivariat ansats 

För att kuima gå vidare i analysen har alla 4 sidor på samtliga b r ä d e r / p l a n k 
scannats med en video-kamera, Wood-Eye. Resultaten f rån den automatiska 
scanningen tillsammans med kompletterande variabler, som t ex beskriver 
geografiskt område och manuella klasssificeringar, analyserades med hjälp av 
multivariat analys. 

Syftet var att studera om den manuella sorteringen vai i Överenstämmelse 
med de automatiskt mätta egenskaperna och om det farms (finns) egen
skaper som är dominanta. 

Följande frågor ställdes: 

1. Beslutsregler - finns någon enskild egenskap som väger tyngre än 
de andra och är denna egenskap beroende av geografiskt område? 

2. Redundans - innehåller t ex kant-, splint- och märgs idan samma 
information? 

3. Data reduktion - vilka variabler innehåller samma information? 

4. Differenser - vilka egenskaper påverkar sorterama så att bedömer så 
olika utbyten? 

Figur 2 i bilaga 1 visar vilka variabler som uppmät ts . Alla mä tda t a samlas i en 
datamatris med dimension 2100 x 55, dvs 2100 plank och 55 variabler. 

Multivariat analys är en samlande beteckning på statistiska metoder för att 
beskriva, ofta grafiskt, och analysera multivariata da tamängder . Alla variabler 
används i samtidigt i analysen och syftet är att extrahera information ur datat. 

Några resultat som framkommit (Grönlund & Broman, 1994) är 

• plank (dim 50x100 mm) från område A har färre kvistar av alla 
kategorier 

• Plank (dim 63x175 mm) från område B har färre kvistar av medel 
storlek (15-25mm) och flera stora kvistar (>25 nun) 

Se bilaga 2. 

Redundanser: Ur den korrelationsmatris, som hör t i l l f igur 1, kan v i dra slut
satsen att det är omöjUgt att peka ut vilka variabler/egenskaper som innehåller 
samma information. De högsta värdena på korrelationskoefficienten var 0.7188 
och 0.7037, vilka erhölls för ljus-kvist-medel på kant resp splintsidan för plank 
med dim 50 x 100 m m f rån område A samt för spricka-liten och spricka-stor på 
splintsidan på plank med d im 63x175 m m från område B. 
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Principal komponent analys (PCA): Analysen visar att varians/covarians 
strukturerna i materialet inte kan förklaras med h jä lp av ett fåtal principal 
komponenter. Det är således omöjligt att reducera komplexiteten i sortering 
procedurerna genom att peka ut en aller ett fåtal dominerande egenskaper 
(variabler). Studien visar även att splint-, märg- eller kantsidoma var för sig 
inte innhåller samma information. Det går således inte att bara scanna en sida. 
Den första studien visade att sorterarna i huvudsak gör olika bedömningar , dvs 
de använder olika regler. Denna analys kan inte visa p å vi lka egenskaper den 
enskilde sorteraren fäster störst vikt v id . Analyserna har utför ts på plankens 
samtliga sidor. 

Antal kvistar och kvalitetsklass: Det är en a l lmän uppfattning att antalet 
kvistar, om de är döda eller friska, är den mest betydelsefulla egenskapen vid 
klassificering av plank och bräder. Studien visar att det är sant, men bara för en 
grupp av bräder och inte för en enskild bräda, vilket illustreras i bilaga 3. 

Sammanfattning 

Studien visar på svagheten v i d en objektiv sortering baserad endast på antalet 
"defekter", dvs kvistar, sprickor osv. Utrustningen mås te ange var defekterna 
finns. Kundönskemålen måste definieras. 

Målet är att utveckla R O B U S T A B E S L U T M O D E L L E R , som är oberoende av 
trädens naturliga variation och oberoende av vem/vad som utför klassifice
ringen. 

Arbetet går vidare. 

Referenser 

Grönlund, U . 1992. Quality Variations in the Chain Log-Board-Blank Caused 
by Biological Properties and Subjective Grading Procedures. Licentiate 
Thesis 1992:20L. Division of Quality Technology & Statistics, Luleå 
Uni veris ty of Technology. 

Grönlund, U . 1994. Quality variations in the chain log-board-blank. Holz als 
Roh- und Werkstoff, 52: 57-62. 

Grönlund, U and O. Broman. 1994. Relations between wood properties and 
manual grading - an approach based on multivariate analysis. 
Artikeln har skickats t i l l en vetenskaplig t idskrif t för granskning. 



Subjective classification by six graders: 
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Sawmill l I S l l 
SawmiU2[S2l 

Windov^ casements: 
End-User 3 (EU3] 
End-User 4 [EU41 

S5 

Door frames: 
End-User 1 painted [EUlpl 
End-User 2 painted [EU2pl 
End-User 1 stained [EUls] 
End-User 2 stained [EU28] 

Automatic scanning 
'sapwood side 

»ithwood side Checks<:f 
^ ^ i l 

smalUsCHECKsl 
'large[sCHECKl] 

^•malKpCHECKs] 
largefpCHECKl] 

^ sap wood side(sPoP] 
Pith marks or Pitch pockets < . ^ ^ • j r o o i 

T)ithwood sidefpPoPl 

sap wood side 

Knots on: 

pithwood side 

light — niedimn[sKNOTl 
^ largefsKNOni] 

dark —* n»edium[sKNOT( 
largefsKNOTdlJ 

black—*°*®^"°^f8KNOn 
largefsKNOTblJ 

oval knotfsKNOToval] 

medium[pKNOTl 
"g'^t-^largefpKNOTIl] 

dark medimnfpKNOTi 
large[pKNOTdll 

mediumfpKNOT 
^^^^ large[pKNOTbII 

ovalknot[pKNOToval] 

Additional measurements 
Juvenile wood widh [juvenile] 

Proportion of heart wood [heartw] 

Annual ring width [annual] 

^ A r e a A [ S P O T l - 8 ] 
Geographies < ^ 

^ A r e a B[SPOT9-16] 

edge side 

ij^i^f medium[eKNOTl 
"8̂ *̂ ^ large[eKNOTlll 

dark 

black-

medium[cKNOT( 
largeleKNOTdl] 

medium(eKNOTl 
laigefeKNOTbl] 

oval knot[eKNOTovall 
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Dimension Dimension 

Variable 50 X 100 m m 63 X 175 m m 
Area: A B A B 

Sapwood side 
Light knot 15-25 0.52 0.49 0.36 0.36 
(mm) >25 0.08 0.13* 1.13 1.51* 
Light oval knot 0.09 0.10 
Dark knot 15-25 0.05 0.07 0.02 0.01 
(mm) >25 0.01 0.02 0.16 0.21* 
Black knot 15-25 0.41 0.67* 0.23 0.12* 
(mm) >25 0.12 0.22* 0.95 1.19* 
Black oval knot 0.10 0.12 0.13 0.15 
Check 1.5-5 0.03 0.03 0.17 0.33* 

0-1.5 0.22 0.43* 0.43 1.13* 
Pith or pitch pockets 0.12 0.16 4.64 8.32* 

Pithwood side 
Light knot 15-25 0.44 0.62* 0.56 0.65* 
(mm) >25 0.28 0.29 0.64 0.88* 
Light oval knot 0.01 0.01 0.06 0.05 
Dark knot 15-25 0.07 0.11* 0.05 0.05 
(mm) >25 0.06 0.08 0.17 0.23* 
Black knot 15-25 0.52 0.52 0.24 0.20 
(mm) >25 0.46 0.45 0.57 0.73* 
Black oval knot 0.08 0.08 0.17 0.15 
Check 1.5-5 0.11 0.08 0.14 0.13 

0-1.5 0.33 0.33 0.54 0.56 
Pith or pitch pockets 2.14 2.07 2.99 3.36 

Edge side 
Light knot 15-25 0.52 0.55 0.06 0.05 
(mm) >25 0.09 0.16* 0.12 0.10 
Dark knot 15-25 0.04 0.09* 0.01 0.01 
(mm) >25 0.01 0.03* 0.02 0.03 
Black knot 15-25 0.34 0.65* 0.09 0.06* 
(mm) >25 0.13 0.23* 0.14 0.22* 
Black oval knot 0.20 0.25* 0.11 0.13 

Other 
Juvenile wood 14.50 16.04* 17.33 20.93* 
Annual ring w id th 23.11 24.98* 29.22 34.80* 
Prop, of heart wood 21.53 21.97 34.67 30.61* 

TABLE 1. — Sample mean values measured on 1082 boards with the dimension 50x100 mm and 
676 boards with the dimension 63x175 mm. The star * shows provided differences between area A 
and B, when tested at significance level 0.01. All values are given in number/m except those 
characteristics labelled Other (see section Additional measurements). 
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Figure 5. — Total knots/m vs dassification made by grader SI and S2. Boards from area A with the dimension 50 x 100 mm 
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Figure 7. — Total knots/m vs yield graded by grader EUls and EU2s. Boards from area A with the dimension 50 x 100 mm 
graded for stained door frames. 
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B Y G G A R N A KRÄVER F U N K T I O N E L L A 
V I R K E S P R O D U K T E R 
Germund Johansson, Robert Kliger, Mikael Perstorper 
Chalmers Tekniska Högskola, Avd för Stål och Träbyggnad, Göteborg. 

Inledning 
Byggbranschen börjar bli alltmer industrialiserad och kvalitetsmedveten. Träets 
traditionella plats som byggnadsmaterial kan inte vidmakthållas eller utvecklas 
med nuvarande löpmeterförsäljning av "regelkvalitet" eller "bättre sjätte**. 
Byggaren förväntar sig att virkesproduktema skall uppfylla allt högre ställda 
krav på montageeffektivitet. Därutöver skall produkterna (som delkomponent) 
ge tillfredställande funktion och säkerhet hos respektive byggnadsdel. Den 
kravspecifikation som detta utmynnar i är olika för olika produkter och 
användningar. 

Turmplåtsbranschen har redan kapat åt sig marknaden for innerväggsreglar i 
flervåningshus och kontor. Nästa steg är ytterväggsreglar och sedan tegelläkt, 
etc. Timnplåtens frammarsch på traditionella träområden kan påverkas med 
produktspecifika sorteringsregler som definierar byggarnas krav. Dagens 
produktion av väggreglar kan ge uppemot 30% spill på byggplatsen på grund av 
fel längd, krokighet, etc. Det är billigare for alla parter om dessa reglar aldrig 
kommer i snickarens hand. 

För att imderlätta byggnadsentreprenörens inköp av några väl definierade 
träprodukter har inköpsregler för byggnadsvirke tagits fram. De ger 
sågverksbranschen möjlighet att kimna leverera väggreglar, golvbjälkar och 
fasadpanel med för byggnadsentreprenören tillfredställande egenskaper. 

Bakgrund 
Dagens sortering på sågverken görs enligt Gröna boken, men köparen/byggaren 
kan inte dessa regler. Reglerna i Gröna boken är heller inte anpassade till 
specifika produkter. Dagens regelsystem leder ibland till att kraven ställs både 
för högt och för lågt i förhållande till vad en virkesbit ska användas till. 

I arbetet som har lett till inköpsregler för byggnadsvirke har tre 
referensgrupper deltagit. De har representerat byggbranschen, 
byggmaterialhandeln och sågverken. Från byggbranschen har representanter 
från tre av de större byggföretagen deltagit. Byggmaterialhandeln har varit 
representerad av fyra olika företag. Referensgruppen från sågverken har varit 
sammansatt av representanter från fyra olika sågverk. Av dessa har SÅBI 
utsett en deltagare. 

© Copyright författarna 
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Arbet^ång 
Målsättningen for arbetet har varit att: 
• Kraven skall vara enkla, entydiga och mätbara. 
• Det bör vara en rimlig kravnivå med hänsyn t i l l ekonomiskt utb)rte både för 

köpare och säljare. 

Efter ett första möte med byggbranschens referensgrupp gjordes ett förslag t i l l 
inköpsregler. Härefter diskuterades och justerades kraven under flera möten 
med de olika referensgrupperna. Inköpsreglema har även använts vid några 
offertförfrågningar. Detta för att vi skulle få en ungefarlig uppfattning om 
kostnadsnivån jämfört med konventionell upphandling. Offertförfrågan visade 
att det var orimligt stora prisskillnader mellan olika anbudsgivare. 
Prissökningama bedömdes vara i storleksordningen 10-20 %. Ingen i 
leverantörsledet, varken sågverken eller byggmaterialhandeln, kunde dock peka 
på något enskilt krav som skulle leda til l ökade kostnader. 

Rapporten "Inköpsregler för byggnadsvirke" [1] innehåller en detaljerad 
beskrivning av arbetssättet och inköpstestet. Dessutom innehåller den 
inköpsregler för väggreglar, golvbjälkar och ytterväggspaneler samt 
mätmetodik och kommentarer t i l l de väsentligaste kraven. I det följande 
beskrivs och kommenteras några av kraven för väggreglar. 

Kommentar till inköpsregler för väggreglar 
Längder: För exaktkapade längder har tre mått valts. Vi har där försökt att 
anpassa längderna t i l l standardiserade mineralullsskivor. Tanken är att man 
genom att ha standardlängder skall styra in husproduktionen så att merparten 
väljer just en standardlängd. För fallande längder skall längdintervallet 3 - 4,7 
m imdvikas. I det längdintervallet blir det normalt alltför mycket spill. Vidare 
skall längder under 2,5 m inte förekomma. 

Torkning: Tidigare har det varit praxis att leverera virket enligt fuktkvotsklass 
18 (SS 232740). Denna fuktkvotsklass tillåter emellertid alltför stora 
fuktkvotsvariationer, vilket har varit t i l l besvär ute på byggarbetsplatserna. 
Fuktkvoten 15 % ±2 % har bedömts vara tillräckligt låg för att virket inte skall slå 
sig i någon större utsträckning vid torkning i en färdig vägg. Eventuell 
uppfuktning på byggplatsen minskar i allmänhet formfelen och är inom 
rimliga gränser inget problem. Det är viktigt att reglarna har så lika 
fuktinnehåll som möjligt. För att undvika alltför många olika torkprogram kan 
man som alternativ torka ned t i l l 12 % enligt SS 232740. Enligt vår bedömning är 
detta bra men inte nödvändigt. 

Formkrav. Formkraven är betydligt strängare än vad som hitintills tillämpats i 

© Copyright författarna 



branschen. Storleken på kraven har bestämts utgående från möjligheten att 
bygga en vägg som uppfyller kraven i bl a Hus-AMA. Kraven har kontrollerats 
både genom provsortering på byggarbetsplats och genom mätningar på reglar 
hos Sydsvenska sågverk [2]. Enligt den senare studien klarar i genomsnitt 67 % 
av dagens regelproduktion uppställda krav. Vissa sågverk hade dock uppemot 
85 % utbyte. Viktigt är även att formkraven skall vara uppfyllda vid en mindre 
variation av fuktinnehållet efler leverans. 

Kraven på fuktkvot skall vara uppfyllt av minst 95 % av samtliga reglar som 
ingår i leveransen. Vidare skall lagring och transport av virke ske på sådant 
sätt att virket inte utsätts för nederbörd. 

Anledningen t i l l att kravet på fuktkvot enbart omfattar 95 % av virkesstyckena är 
svårigheter för sågverken att kontrollera utfallet vid torkningen. Sågstockens 
egenskaper varierar i stor utsträckning. De uppställda formkraven är gränser 
som inte bör överskridas annat än i mycket enstaka fall, ett virkesstycke av 
femtio kan dock accepteras (2%). 

Övriga krav: Ur ftmktionssynpunkt kan vankant accepteras i mycket större 
utsträckning än vad som är brukligt. Däremot har från sågverkshåll med 
skärpa framhållits att "virket i princip skall vara skarpkantigt". Här har 
sågverken ställt högre krav än vad som är nödvändigt. 

I de fall där det krävs hållfasthetssorterat virke gäller även T-virkesreglerna. 
Dessa är dock i vissa avseenden alltför liberala vad formkraven beträffar. I de 
fallen bibehålls kraven - någon lättnad accepteras inte "bara för att man 
använder T-virke". 

Typ av kvist eller sprickor spelar liten eller ingen roll för funktionen. Detta är ett 
exempel på lägre krav än i Gröna Boken. De här presenterade inköpsreglema 
har legat t i l l grund för Träinformations framtagning av S-timber reglerna. 
Tyvär har man inte tagit steget fullt ut när det gäller torkningen utan behåller 
18 % som leveransfuktkvot. 

Sammanfattning 
Dagens inköpssituation innebär en diskussion om rabatt på gällande 
prislista för virke sorterat enligt regler köparen inte kan. Med hjälp av 
inköpsregler kan arbetsledaren kontrollera att leveransen stämmer med 
specifikationen - en självklarhet för en bransch som satsar på 
kvalitetssäkring. Mindre kassation på byggplatsen innebär minskade 
materialkostnader men framför allt betydligt mindre kostnader för 
hantering av det kasserade virket. Detta kan motivera ett högre volympris 

© Copyright författarna 
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eftersom totalkostnaden ändå blir lägre. 
Denna typ av kravspecifikationer gör det möjligt för sågverken att optimera 
sin produktion av byggvirke på ett mera nyanserat sätt. Rakhet är viktigare 
än alla andra parametrar medan kvisttyp och sprickor i allmänhet är 
ointressanta. Förhoppningsvis kan slutanvändarkraven leta sig fram t i l l 
skogsbruket så att kedjan från råvara t i l l slutprodukt upprättas. Sågverken 
bör ju i sin tur specificera kraven på rundvirket så att slutproduktens 
egenskaper blir tillfredställande. Alltför ofta förekommer dock attityden 
"det är dåligt virke men det duger som byggvirke**. Risken är då stor att 
ytterligare marknader förloras t i l l andra material. 

[1] Johansson, G. - Kliger, I.R. - Perstorper, M.rlnköpsregler för 
byggnadsvirke. Byggbranschens kvalitetskrav. Byggforskningsrådet, 
Rapport R20:1993, Stockholm, 1993. 

[2] Woxblom, L.: Kvalitetsvariationer hos dagens regel virke - en studie 
utförd vid fem sågverk i södra Sverige. Rapport nr. 28, SIMS -
Institution för Skog-Industri-Marknad, SLU Uppsala, 1993. 

Copyright författarna 
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KARTLÄGGNING AV KRAV PÅ NÅGRA 
VITALA BYGGPRODUKTER, FÖRSLAG 

TILL UPPHANDLINGSREGLER 

Germund Johansson 
Robert Kliger 

Mikael Perstorper 
Dan Engström 
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K V A L I T E T S K R A V PA 
B Y G G N A D S V I R K E 

Germund 
Johansson 

Robert 
Kliger 

Mikael 
Perstorper 
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Man skiljer på 
kvalitetsvirke 

och 
konstruktionsvirke 

CITAT 
" konstruktionsvirke i bästa fall " 

"...undvika konstruktionsvirkes och 
emballageområdet " 

" (gran på åkermark)., ändå ansåg att 
virket duger till byggnadsvirke " 

" det duger inte ens till alla delar 
inom konstruktionsvirkessektorn " 
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"Fönsterkraven, som presenterades av Hans 
Nielsen från Byggteknisk Institut och 
engagerad i Dansk VIndue Kontrol, mötte 
åtskillig bestörtning hos representanter från 
de svenska sågverken...." 

(Nordisk Träteknik 19/1993) 
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Beträffande stålreglar: 

"Ett system av denna typ reser en lång rad 
nya komponentkrav och bidrager till en 
kreativt utmanande utveckling." 

(Peter Broberg - Hans Larsson 1993) 



Byggbranschen har mycket dålig uppfattning om 
vad man vill ha 
"billigt och bra" 

I inköpssituationen låter köparen ofta pris gå före 
kvalitet 

Man är beredd att betala mer för bättre kvalitet 
resp 

man är inte beredd att betala mer 
(uppgifter från två skilda entreprenörer) 



"Med ett virkessortiments eller träds kvalitet 

menas dess grad av lämplighet för en viss 

närmare preciserad förädling." 

(Per Nylinder 1959) 
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Substitutionsparametrar 
I skogen "densitet" 

På sågen "utböjning" 
(vid maskinsortering) 

På bygget "hållfasthet" 
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Kravtyper 
1. Tvingande 

a säkerhet 
b funktion 

2. Önskvärda 

3. Likgiltiga 

Egenskaper 
1. Hållfasthet, 

styvhet 
2. Form, dimension 
3. Beständighet 
4 . Bearbetbarhet 
5. Utseende, estetik 
6. Fuktinnehåll 
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Viktiga egenskaper 
Formstabilitet 

ålder 
sågning 
torkning (fukt) 
växt 

Längd 
aptering 
sågning 

Hållfasthet 
"det håller" 

Styvhet 
viktigare än hållfasthet 

Inga svampangrepp 
fukt 
smitta 

Större dimensioner 
ökad längd 
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Tillåten vridning 

2 2 
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VARFÖR 1 5 % ? 

Närmare slutproduktens 
verkliga fuktkvot 

Problem med krokigt virke. 
Krok och fukt hör ihop. 
Torrare virke ger rakare 
virke. 
Bättre med utsortering på 
sågverken. 
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Fuktkvoten i sig är en 
ointressant parameter. 

OM SÅGVERKEN KAN GARANTERA 

att virket inte möglar 

att virket är rakt när det har 
torkat till byggnadsdelens 
jämviktsfuktkvot 

DÅ BEHÖVER MAN INTE STÄLLA 
NÅGRA KRAV PÅ FUKTKVOTEN 
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Hur fungerar rekommendationerna? 

Provsortering på byggplatser i tre 
omgångar 

Våren 1991 
Hösten 1993 
Hösten 1993 (Tysl<land) 

10-15 "krokiga" reglar, 45x95 

Sortering som väggregel rep syll 

2 sorteringsklasser, "användbar" resp 
"ej användbar" 
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Snickare på 37 olika byggplatser 

sorterade i princip samma reglar 

Cirka 100 snickare har sorterat, 

därav 22 i Tyskland 
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Acceptans för väggregel och syll (1993). 

Acceptans Godkända 
% s t 

Väggregel 
Tyskland 3 7 4 
Sverige 40 5 

S y l l 
Tyskland 5 6 6,5 
Sverige 61 7 
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Resultat av provsorteringen: 

Våra rekommendationer verlcar stämma 
mycket väl för flatböj och för kantkrok 

men 

de är kanske alltför stränga vad gäller vridning 
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FORMSTABILT VIRKE 
verkar vara det viktigaste kravet 

kanske det ailra viktigaste 
egenskapskravet 

JÄIVITE LÅGT PRIS 
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Kvalitetsvariationer 
hos dagens regelvirke 

Lotta Woxblom, SIMS 



64 pr SVERIGES 
LANTBRUKSUNIVERSITET 

Swedish University of 
Agricultural Sciences 

SIMS (Skog-lndustri-Marknad Studier) 
(Forest-Industry-Market Studies) 

2 DAGAR OM TRÄKVALITET SATT I SYSTEM, FALUN 1994 

K V A L I T E T S V A R I A T I O N E R HOS DAGENS R E G E L V I R K E 

Lotta Woxblom 
Institutionen för Skog-Industri-Marknad Studier, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala 

Under senare år har sågade trävaror för byggnadsändamål mött en hårdnande konkurrens från 

andra material. De kriterier som idag ligger till grund för sorteringen vid sågverken är inte 

anpassade till produktkraven och stämmer inte överens med de specifika krav som varje 

enskild produkt, t ex väggreglar, ställer. 

Vid Chalmers Tekniska Högskola har en analys av byggbranschens kvalitetskrav på sågade 

trävaror genomförts (Johansson m fl 1993). Analysen, som bl a resulterat i en 

sammanställning av förslag till inköpsregler för olika typer av konstruktionsvirke, visade att 

ett av huvudskälen till att man många gånger ersätter trä med andra material är problemet med 

deformerat virke. 

För att få svar på om de kvalitetskrav som föreslås i inköpsreglema uppfylls när virket 

levereras från sågverken, har mätningar av bl a formfel hos drygt 1 500 leveransklara 

väggregel ar av i huvudsak gran, utförts vid fem sågverk i södra Sverige. Reglarnas kvalitet 

har bedömts med utgångspunkt från de kvalitetskrav på byggnadsvirke som finns redovisade 

i rapporten "Förslag till inköpsregler för trävirke" (Johansson m f l 1993). 

Kraven på måttnoggrannhet, som enligt inköpsreglema, är virkesstyckets bredd respektive 

tjocklek ± 1 mm, uppfylldes av 94% av de leveransklara reglarna. 

Postadress Postal Address Besöksadress Telefon Telex Telefax 
SLU/SlfvIS ÖstraUltunaB (46)(0)18-67 10 00 769 42 AGRUNI S (46)(0)18-67 3: 
80x 7054 
S 750 07 UPPSALA 
SWEDEN 
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När det gäller leveransfuktkvot sattes gränsen i denna studie till maximalt 20%. Drygt 90% 

av de hyvlade reglarna klarade detta krav. Ett av virkespaketen hade en något högre 

fuktkvotsnivå och i detta paket hade 56% av reglarna medelfuktkvoter som översteg 20%. 

Formfelen indelas i skevhet, kantkrok och flatböj. Skevheten utgör det mest avgörande 

formfelet. Deformationerna får enligt inköpsreglema inte överstiga följande värden: 

- skevhet maximalt 5 mm 
- kantkrok maximalt 4 mm 
- flatböj maximalt 6 mm 

Drygt 80% av reglarna uppfyller kravet maximalt 5 mm skevhet. Kantkrok 4 mm eller mindre 

hade drygt 90% av reglarna, medan närmare 90% av reglarna uppfyllde kravet på maximalt 

tillåten flatböj 6 mm. 

För att en regel ska bli godkänd får inte någon av deformationsgränsema överstigas. I detta 

material var det drygt en tredjedel av materialet som skulle kasserats på byggarbetsplatsen 

på grund av för stora formfel. Det oftast förekommande formfelet var skevhet. 

En jämförelse mellan de olika paketen visade att andelen godkända reglar varierar en hel del. 

Om man studerar antalet helt felfria bitar visade det sig att i det bästa paketet godkändes 84% 

av reglarna, medan det i det sämsta paketet endast är 35% av virkesstyckena som enligt dessa 

krav skulle godkännas. 

Urvalet av materialet gjordes så att man också skulle kunna studera effekten av belasming 

under torkning. Lika antal reglar i varje paket kom från tre olika nivåer i torkpaketen. En 

tendens till mindre flatböj och skevhet kunde urskiljasju längre ner i virkesstapeln regeln var 

belägen under torkning. Efter några månaders lagring av virket ökade skevheten medan 

flatböjen minskade. Kantkroken påverkades inte av lagringen. 

Resultaten från ovan refererade studie visar att olika typer av formfel är mycket vanligt 

förekommande hos det regelvirke som idag levereras från våra sågverk. Eftersom en av de 

viktigaste marknaderna för sågade trävaror är bygg- och anläggningssektorn är det av stor vikt 

att insatser görs för att ta fram kunskaper om hur man "producerar rakt virke". På vilket sätt 

ska virkesråvaran väljas ut och hur ska virket behandlas i sågverksprocessen för att 
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byggbranschens krav ska uppfyllas? Inom ramen för Södra Skogsägarnas forskningssatsning 

"Ändamålsanpassade Skogsprodukter" pågår därför fortsatta studier och provsågningar för att 

fmna svar på bl a dessa frågeställningar 

Referenser: 

Johansson, G. , Kliger, R. & Perstorper, M. 1993. Förslag till inköpsregler för trävirke. Publ 
S 93.2, Avd. för StåJ- och Träbyggnad, ChaJmers Tekniska HögskoJa, Göteborg. 

Woxblom, L . 1993. Kvalitetsvariationer hos dagens regelvirke - En studie utförd vid fem 
sågverk i södra Sverige. Rapport nr 28, SIMS Institutione för Skog-Industri-
Marknad Studier, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsaia. 
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Krav pa virke till möbler 
och snickerier, en översikt 

Rune Rydell, Trätek 
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Krav på virke till möbler och snickerier 
Rune Rydeil Trätek 

Allmänt om krav i snickerivirke 

Krav beror på en mängd olika faktorer: 
• Krav i slutprodukt 
• Hur går produktionen till 
• Kan spill accepteras, hur mycket? 

Ändamålsanpassat - kundan passat 

Anpassning kan innefatta mycket t ex 
• traditionella kvalitetsbegrepp såsom kvistar, sprickor etc 
• speciellt anpassad dimension 
• fuktkvot 

Det är viktigt att kvalitetskrav hamnar på rätt nivå, varken för hög eller låg. 
För låg nivå märks säkert, men vem märker att det är onödigt höga krav, t ex att 
sågverket sorterat bort 20% för att det var för stora sprickor enligt krav i den 
aktuella sorten, men som man mycket väl hade kunnat tolerera. 

Vilka krav för viss snickeriprodukt? 

Figuren visar exempel på virkesanvändning i en enda svensk fönsterfabrik. 
Kvalitetskraven är starkt beroende av hur virket används även till en och samma 
slutprodukt. 

Lätt att se att t ex kvistkrav blir mycket beroende av användningssätt, men det gäller 
också andra faktorer t ex sprickor. 

. 63x115 50_m29O 

p l 25xJ00"~] 

1 — 
50x!l75 

38̂ 150 
I / < L 
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Sprickor. 

För många ändamål kan det vara motiverat att välja ut det virke som har spruckit, 
men i övrigt uppfyller erforderliga krav. Speciellt vid limning är del mycket tydligt 
att sprickor kan tolereras på vissa ytor. I andra fall måste man ställa mycket hårda 
krav på att virket skall vara sprickfritt. 

Kärnved 

i svensk standard för snickerivirke kan man alternativt antingen impregnera eller 
använda ren kärnved an furu i utsatta delar. Kämvedsaltemativet har dock fått 
mycket liten tillämpning. Från sågverk har jag hört argumentet att det inte finns 
efterfrågan, från snickerihåll att det inte fmns något utbud! 

Men kärnveden måste givetvis specificeras ordentligt till storlek och läge. Det duger 
inte med allmänna formuleringar som "kämfuru" eller "norrlandfura". Alla furor i 
avwerkningsdimensioner innehåller kärna. Lämpligast anges minimimått på 
splintvedsbredd, det kan inte vara märkvärdigare än att ange max spricklängd eller 
kviststorlek. 

Våtlagringskador 

Var ett allvarligare problem tidigare, numera har man ofta mycket kortare 
lagringstider av helt andra orsaker, t ex miljökrav och kapitalkostnader. 

Beträffande krav vill jag vända på det, när man inte vet vad virket skall 
användas till skall vårlagringskador inte vara tillåtet, i varje inte fall för höga 
kvaliteter. 

Beträffande lagringstid: om man kan klara 3 veckor från avverkning för vissa 
massavedssortiment, vore det väl konstigt om man inte skull kunna klara 10 veckor 
för sågtimmer. 

Torkning 

Till slutlig fuktkvot lämpligen i ett steg. 
Kan göras också i två steg, men det är normalt lättare att åstadkomma hög kvalitet i 
ett steg. 

Konditionering viktig för att undvika formförändringar i synnerhet för virke som 
skall sönderdelas vidare efter torkning. Lagring i rumstemperatur är inte 
konditionering i den mening som avses här. 

Hur skall kvalitetskraven specificeras 

Nordiskt Trä erbjuder en möjlighet som kallas sortmix, vilket oftast dock inte ger 
tillräckliga möjligheter till precisering. 

Det nordiska projektet "Order och leveransprecision" syftar bland annat till att 
utveckla ett enhetligt men flexibelt system för beskrivning av kvalitetskrav vid 
försäljning/inköp av sågat virke. 
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Attityder och uppfattningar 
om synligt trä 

Olof Broman, LuTH 



72 
Attityder och uppfattningar om synligt trä 

Olof Broman, inst. för Träteknik i Skellefteå 

Vid all tillverkning av varor är det slutkonsumentens vilja att betala som är 
drivmedlet för hela tillverkningsprocessen, oavsett hur många mellanled processen 
består av. 

Betalnings
ström 

Varu
ström 

Användare ' 

Byggföretag 

Snickeriför etag 

Sågverk 

• Skogsbruk 

Det är helt naturligt att ju längre bort från slutanvändaren man befinner sig i 
förädlingskedjan desto sämre kunskap har man om slutanvändarens önskemål och 
krav på produkten. Märkvärdigt nog är kunskaperna om önskemålen i närstående 
förädlingsled ofta bristfälliga, vilket leder till inoptimalt resursumyttjande och dåliga 
möjligheter att tillfredsställa slutkundernas behov och därmed kan man ej ta bra 
betalt för produkten. 

Sveriges träindustri befinner sig idag i ett läge där de alltmer måste söka sig ut på 
den europeiska marknaden och konkurrera på dess villkor. Därmed måste de 
umyttja sin råvara så bra som möjligt och på så sätt skaffa sig konkurrensfördelar. De 
måste i första hand känna till vad deras slutkunder tycker om produkterna och 
sedan kimna återföra det tillbaka genom hela produktionskedjan. Att kunna omföra 
subjektiva preferenser till objektivt mätbara faktorer i produktionen kommer att vara 
ett villkor för att överleva. 

Det kommer också att krävas ytterligare ansträngningar och förbättrad kunskap om 
hur man mäter trä med optiska hjälpmedel för att kunna styra olika råvaror till olika 
produkter/slutkunder. Idag sker sortering av råvara och produkt m h a subjektiva 
metoder vilket i många fall ej ger den optimala kundnyttan i slutledet. 

Hur skall då det enskilda snickeriet kunna ta reda på kundemas önskemål och sedan 
kunna omforma dessa till detaljerade krav mot sina leverantörer av råvara eller 
ämnen? Institutionen för träteknik i Skellefteå satsar på att försöka utforma en 
frågemodell som kan hjälpa företag att fånga vad slutkunden tycker om produkters 
estetiska egenskaper. Vet man vilken blandning av träegenskaper som upplevs 
positivt/negativt så vet man ju vad man skall satsa på samt vilka träegenskaper man 
bör undvika. 

Mimtliga intervjuer 
För att ta reda på vad folk egentligen ser hos trä genomfördes muntliga intervjuer 
med virila personer som hade lätt att uttrycka sig och beskriva vad de kände. Varje 
person fick se en träyta i taget (totalt 27 st stavlimmade träytor med högst varierande 
utseende) varefter han/hon fick beskriva sitt första intryck av ytan. 
Datat samlades in och bearbetades enligt kvalitativ undersökningsmetodik 
(Grounded Theory metod). Följande sammanställning visar eventuella kvaliteter och 
aspekter av begreppet Träkänsla: 



Liv Karaktär Renhet Temperatur Exklusivitet Känsel 
vilsam dassig smutsig varm hård 
orolig tung ren kall mjuk 
blaffig snäll vass 
dbd gammal jämn 
lugn massiv Värde Intresse slät 
händelselös tät dyr vanlig skön 
levande neutral billig speciell matt 
djup menlös skräp läcker vass 
stum intetsägande stavlimmat djärv kontrastrik 
stel strikt konstgjord rolig 
flammig elegant laminat trist 
regelbunden robust IKEA tråkig 
likformig prickig 2:a sort kul ' 
jämn råbarkad exklusiv intressant 
symmetrisk vacker välbearbetad spännande 

oändlig annorlunda 
grov fascinerande 
glad enkel 
sober vardaglig 
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Figur 1. Människors synintryck av visuellt trä (limfog av furu). 

De intervjuade noterade eller reagerade på följande tekniska träegenskaper: 

* Textur 
- Liv/Riktning 
- Storlek 
- Variation/Lyster 
- Mönster 

* Kvistar 
-Mängd 
- Antal 
- Relativ area 
- Kvistmönster 
- Fördelning 
- Utseende 
- Riktning 
-Form 
- Storlek 
-Färg 
- Ljushet 
- Kvist/ädring 

•iliils lÄiî  i 

* Grund-Ton 
- Ljushet 
-Färg 
- Nyanser 
- Mönster 

* Kontraster 
- Ved/Kvist 
- Ådring 
-Färg 
- Allmänt 

* Andra egenskaper 
- Kådlåpor 
- Sprickor 
-Tjärved 
-Etc 

Figur 2. Träegenskaper som människor ser hos synligt trä (furu). 

Självklart finns det samband mellan det tekniska innehållet i en träyta och personernas intryck. 
Vilka av dessa faktorer som är av betydelse för själva köpbeslutet för en enskild person beror i 
sin tur på dennes: 

resurser 
kunskap 
personlighet 

- motivation och engagemang 
-attityd 
- livsstil 

- ålder 
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Enkätundersökning 
För att undersöka vilka av de tekniska vedegenskaper som är av betydelse för vad 
folk i allmänhet tycker genomfördes en omfattande enkätimdersökning vid Skellefteå 
Träfestival hösten -93. Festivalen pågick under två veckor och 683 st enkätsvar 
samlades in. Två varianter av enkäter, kort och lång, fanns att fylla i . I den korta 
enkäten fick besökaren väija träytor (av totalt 16 st) till fem olika produkter. Denna 
studie syftade ej till att föra forskningen framåt, den syftade snarare till att visa på 
aktuella förhållanden (tycke och smak styrs onekligen av trender). Diagrammen 
nedan visar antalet personer som röstade på respektive yta och produkt. Yta 5,7,9, 
13,14 och 16 är kvistfria med olika utseenden. (Ytornas utseenden visas med 
diabilder i ansl. till föredraget). 

Köksluckor Hallpanel 

Plsnisiiiii: 

MAN 

Köksluckor Ha|lpanel 

WWWMMMWiliW 

mmmm 

KVINNOR 

För produkten köksluckor synes det vara kvistfria träkvaliteter som uppskattas, där yta nr 7 v 
klar favorit. Den har liggande årsringar med mycket variation i ådringen och helhetsintrycket 
bryts av med röd kärnved som skapar liv och variation. Till panel i en hall vil l människor ha 
mer kvistigt virke. Alltifrån mycket livligt och djärvt utseende (Nr 4) t i l l mer diskreta kvistfria 
ytor med stående årsringar (nr 5). 



yard-golv köksbord 

MAN 

vard-gqly köksbord 

KVINNOR 
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Till vardagsrumsgolv är nr 16 överlägsen. Det är en kvistfri yta med stående årsringar limmade 
likt ett parkettgolv. Karaktären av ett golv torde vara förklaringen ti l l det klara svaret. Kvistiga 
ytor passande till golv är nr 4 och 12 där nr 4 är synnerligen stormönstrad och mycket livlig. 
Till köksbord skall det antingen vara storkvistigt eller kvistfritt. Olika tycke mellan män och 
kvirmor. Till halldörr väljes kvistfritt utseende eller svagt kvistigt (nr 12). 

Halldörr Halldörr 

i i 

MAN KVINNOR 
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Den längre enkäten syftade emellertid att klargöra vilka frågor som är väsentliga att 
ställa för att fånga vad slutkonsumenten värdesätter hos en träprodukt med synligt 
trä. För att veta vilka frågor som skulle ställas användes resultatet från de muntliga 
intervjuerna tidigare beskrivna.. Totalt innehöll enkäten 66 frågor där besökarna fick 
gradera eller poängsätta en träyta (limfog) i furu med hjälp av skalor som tex. 

Vilket intryck gör ytan på Dig? Förstår 
ej! 

vilsam ( : : : : : : ) orolig ( ) 

händeiseiös ( : : : : : : ) händelserik ( ) 

För att över huvud taget få folk att ställa upp på att fylla i denna mastiga enkät 
behövde de bara värdera en av de 16 ytorna. 
Analysen av de 347 enkäterna gjordes med hjälp av multivariat data analys 
Resultaten visar att följande grupper av intryckfrågor beskriver i olika grad vad folk 
tycker om en träyta: 

Vacker - ful 
Trevlig - stötande 
Läcker - motbjudande 
Tycker om - tycker ej om 

\ 
Fräsch - dassig 
elegant - råbarkad 
Billig - dyr 

\ 

Varm-kall 
Genuin - konstlad 
Gedigen - skör 

\ 

Intressant - ointressant 
Spännande - ej spärmande 
Rolig - tråkig 

\ 

Innehållsrik - intetsägande 

\ 
Livfull - stel 
Fantasifull - fantasilös 
Kontrastrik - slätstruken 
Händelserik - händelselös 

\ 
Harmonisk - ej harmonisk 
Lätt för ögat att se på - jobbig att se på 
Hög kvalitet - låg kvalitet 
Balans - obalans 
Vilsam - orolig 
Ren - smutsig 

Lätt - tung 

Mjuk - hård 

Vanlig - ovanlig 

\ 
Symmetrisk - assymetrisk 
Strikt - brokig 

Frågor inom en och samma grupp eller kategori beskriver ungefär samma fenomen. 
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Förutsatt att frågorna om hur mycket en person tycker om ytan, tycker den är vacker, 
trevlig eller läcker speglar köpintresset så kan följande viktiga frågor skrivas ned för 
kvistiga resp. kvistfria ytor: 

Kvistfria ytor: Kvistiga ytor: 
y - Vacker, Tycke, Stötande, Läcker: y - Vacker, Tycke, Stötande, Läcker: 
X ~ rolig X - fräschhet 

intresse harmoni 
elegans intresse 
harmoni rolig 
fräschhet spärrning 
lätt att se på lätt att se på 
spänning balans 
äkthet 

De olika x - variablerna (frågorna) är rangordnade efter betydelse och framtagna med 
hjälp av PLS - metodik. Betydelsen av de olika x - variablerna för resp y - variabel 
varierar något. Resultaten är preliminära. Sambanden mellan de olika intrycken 
(ovan) och de tekniska vedegenskapema har ej ärmu analyserats. 

Nästa steg framåt 
Nästa undersökning kommer att rikta sig till att använda en förfinad och därmed 
bantad frågemodell på en specifik produkt med olika träutseenden. Det allra 
viktigaste blir att koppla ett riktpris till produkten samt be kunden välja produkt och 
prissätta denna. På detta sätt får man ett bra "fadt" att arbeta med. 

Ansvarig för projektet är Olof Broman, doktorand vid inst. för träteknik i Skellefteå. 
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Specialsorterad nordisk fura för 
framställning av limfog till möber 

Kai Kristensen, DTI 
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Sammanfattning 

Projektet är genomfört i samarbete mellan Dansk Teknologisk Institut, Träteknik, Århus 
och Furniture Excellence Club. 

Furniture Excellence Club är ett samarbetsform, som har tillkommit på initiativ av Nor
diska Ministerrådet. Klubbens ändamål är att främja samarbetet inom den nordiska möbel
industrin, för att möta den internationella konkurrensen. 

I oktober 1991 höll klubben ett seminarium på Rikssågverksskolan i Skoghall, Sverige. På 
detta seminarium beslutades att definiera en nordisk limfogskvalitet samt en virkeskvalitet, 
som optimalt uppfyller önskemålen för framställning av de olika limfogskvalitetema. 

Limfogs- och möbelbranschen i Norden är för sågverken ett mycket attraktivt marknads
område, med ett virkesköp på ca. 1,5 miljarder DKK/år. Dessutom är branschen särskilt 
attraktiv för de nordiska länderna, sett i ett exportperspektiv, eftersom virkesköpet medför 
en omsättning på ca. 3,5 miljarder D K K . 

Eftersom många parter ingår i anskaffandet av bestämda virkeskvaliteter, har man foku
serat på den såkallade träkedjan. Träkedjan är ett varuflöde mellan skogsbruken, sågver
ken, trävaruhandlarna och limfogs- och möbelproducenterna, vars uppgift skall vara att 
leverera rätt kvalitet till rätt pris och vid avtalad tidpunkt. 

I projektet defineras en standard bestående av fyra olika limfogskvaliteter med k-vistar 
samt två kvistfria, som man nu skall försöka höja till europeisk standard. 

För att producera en jämn limfogskvalitet är det nödvändigt att anskaffa den rätta virkes
kvaliteten. Därför har det utarbetats en virkesspecifikation, som har legat till grund för 
provsågningar och provsorteringar på olika sågverk. Ändamålet har varit att definera en 
specifikation, som skulle kunna användas vid upprättandet av ett köpekontrakt. Försöken 
har delvis fört fram till de önskade resultaten. Det kan konstateras, att en del uppfattnin
gar på sågverkssidan och hos köparna av virket måste ändras. Under projektets gång har 
det konstaterats, att dessa ändringar redan är på gång. 

Dessa ändringar i attityder borde medföra, att sågverkan förstår nödvändigheten av att 
producera jämna specialsorteringar av en hög kvalitet, samtidigt att köparen förstår, att tid 
kostar pengar. Det konstateras nämligen, att betydande resurser används på reklamationer, 
bortsorteringar, reparationer, etc. Enbart de mest synliga reklamationskostnaderna utgör 
22,6% av priset på ett returnerat parti virke. 

Dessa resurser kunde sparas, genom att den riktiga kvaliteten på virket blev producerad 
och köpt. 

Med utgångspunkt i de mottagna provpartierna kan konstateras, att den helt avgörande 
faktom för produktion av en jämn virkeskvalitet är sorteringstekniken. Här måste radikala 
förändringar ske. 

. 
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Ändringarna genomföres bäst genom att reducera antalet kvalitetskrav till 3-4 parametrar, 
som därigenom bildar underlag för sorteringen på sågverken. 

Dessa ändringar skall ersätta den nuvarande 'Gröna boken', som det av uppenbara orsaker 
inte går att sortera efter, med en tidsåtgång på 1-5 sekunder/planka. 

Ett av de väsentligaste argumenten mot att producera efter nedanstående virkesspecifika-
tion har varit, att utbytet blev för litet. Försök med handsortering av en ren sågfallande 
produktion har visat, att utbytet blev 38-65%, när specifikationen följdes. Detta resultat 
jämfört med några sågverks uppskattning på 25-30% bedöms som mycket positivt. 

För att främja användandet av nordiskt virke, till glädje för såväl sågverk som limfogs-
och möbelproducenter, är det nödvändigt, att den process, som projektet har startat, vi-
dareföres och intensifieras för att uppnå en marknadsdominans för hela den nordiska 
träkedjan. 

Januari 1993. 

Furniture Excellence Club Dansk Teknologisk Institut 
Träteknik 

Mårten Johansson Kai Kristensen 
Projektchef Chefkonsulent 
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TVäteks databas 
för sortering av sågat virke 

Rune Rydell och Sven Casselbrant, Trätek 
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Träteks databas 
för sortering av sågat virke 
Rune Rydell, Trätek 

Bakgrund 

Trätek bygger för närvarande upp en databas, där värden för de sorteringskriterier, 
som normalt används vid visuell sortering av sågat virke, läggs in för ett relativt stort 
antal virkesstycken. Projektet har i första hand initierats av det pågående arbetet med 
att europeisk standardisering av sortering av sågat virke inom C E N , men kommer 
även att kunna användas i mänga andra tillämpningar. 

Hittills har vi mätt in ca 1150 virkesstycken av gran i några olika dimensioner. 
Orsaken till att vi börjat med gran är att arbetet i C E N med sorteringsregler för sågat 
virke börjat med gran. Provmaterialet kommer från 5 sågverk i olika delar av landet, 
slumpvis uttaget "skogfallande". Virket var ändjusterat, och sågverkets sortering 
enligt rådande praxis har registrerats för varje enskilt virkesstycke. 
För närvarande pågår inmätning av furu till ungefär samma mängd. 

Hur går inmätningen till? 

För varje virkestycke registreras alla parametrar som normalt förekommer i regler för 
visuell sortering, alltså t ex: 

Största kvist av olika typer (frisk, torr röt- etc) på varje sida (största och minsta 
tvärmått samt mått tvärs styckets längdriktning). 

Antal kvistar av respektive typ på sämsta m på alla sidor. 

• Sprickor. 

• Deformationer. 

• Vankant (bredd, djup, längd) 

• Storlek och antal för diverse andra virkesfel (kådlåpor, barkdrag, lyror) 

Vresved, tjurved, snedfibrighet, blånad, röta 

Dessutom registreras årsringsbredd och densitet, som ju normah inte brukar ingå i 
traditionella regler för handelssortering, men som kan förekomma i speciella 
ändamålsanpassade regler. 

Inmätningen görs manueUt med hjälp av enbart skjutmått, måttband och "ögonmått", 
men alla mätvärden matas direkt in i datorbaserat register. Däremot görs alltså inte 
någon sortering i traditionell mening i samband med inmätningen. 
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Vad kan databasen användas till? 

Exempel på användningsområden är: 

Detaljstudie av fördelning för enskild sorteringsparameter. Som exempel visar 
figur loch 2 kumulativa fördelningsdiagram för största friska kvist respektive 
spricklängd på yttersida av några olika dimensioner i gran. I ett sådana diagram 
kan man t ex se hur stor del av virket som klarar ett vist krav, t ex maximalt 
tillåten kviststoriek, eller se konsekvensen av en ändring av ett visst krav. 

»• Analys av hur enskilda sorteringsparametrar "slår" vid sortering enligt en viss 
sorteringsregel. Tabellen figur 3 visar som exempel hur stor del av gran 50x150 
som uppfyller olika detaljkrav enligt Nordiskt Trä sort A. (Observera att analysen 
ät gjord för en tidigare numera inte längre aktuell version av Nordiskt Trä. 
Diagrammet skall därför tas som en illustration på vad som kan göras, inte som ett 
aktuellt slutgiltigt resultat. Ny aktuell analys kommer att göras när Nordiskt Trä 
föreligger i slutgiltig förm.) Observera att utfallet ligger på mellan 65 och 97 % för 
de olika grupperna av delkrav, medan totalutfallet när alla krav skall gälla 
samtidigt bara blir 16 %. Om man så vill kan givetvis sorteringsparametrama 
brytas ned ytteriigare i detalj, t ex "största fiiska kvist på ena kantsidan", eller 
"antal torra kvistar på yttre flatsida". 

> Fullständigt sorteringsutfall vid sortering efter vilka sorteringsregler som helst, 
dvs regler för handelssortering som t ex Nordiskt Trä, regler för visuell 
hållfasthetssortering eller andra ändamålsanpassade regler, givetvis förutsatt att de 
är baserade på parametrar som omfattas av undersökningen 

Största friska kvist 
Gran splintsida 

§ 0,8 

^ 0,6 

S 0,4 
50x150 

50x100 

50x200 

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Kviststorlek mm 

RR/l 994-03-23 
Figur 1 

STIFRY-2.XLC 
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STAMBANK 
Anders Grönlund, LuTH 

Stambanksprojektets syfte är att med datortomografi och videoscanning mäta 
upp och dokumentera relevanta egenskaper för ca 200 noggrannt utvalda träd 
från SLU:s provytor. De uppmätta egenskaperna samlas i en nationell databas 
som byggs upp med hjälp av multimediateknik. Denna teknik gör databasen 
enkelt åtkomlig och användbar för skogsforskare, för träforskare, för 
industriellt bruk och för utbildning. 

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan: 

LuTH, Institutionen i Skellefteå 
Trätek, Skellefteå 
SLU, Sims-institutionen 
SLU, Skogsproduktion. 

Följande data och moment ingår i databasen: 

1 Bestånds- och provträdsval. 6 träd per bestånd från 33 olika bestånd med 
känd skötselhistorik utväljes (Se Lars Björklunds artikel för mer detaljerad 
information). Förutom skötselhistorik och data om provytan lagras även 
foton av provyta och provträd i databasen. 

2 Provträdens krok samt närmaste grannar och olika kvistparametrar noteras 
och lagras i databasen. 

3 Fällning och kapning till stockar. Varje träd ges ett eget koordinatsystem 
som är relaterat till väderstreck. 

4 Kvalitetsbedömning av timmerkvalitet av två oberoende mätare från VMF. 
Varje stock bedöms både enligt nya föreslagna och nu gällande 
mätningsbestämmelser. 

5 Tomografering av varje stock. I kvistvarven tomograferas 1 tvärsnitt / c m , 
mellan kvistvarven tomograferas 1 tvärsnitt/4cm. I databasen lagras 1 tvär
snittsbild på varje cm längs hela stocken (vissa tvärsnitt mellan kvistvarven 
interpoleras fram). Denna bild har en upplösning på 128x128 pixel. 
Dessutom lagras 18 langsgående röntgenbilder från olika vinkellägen samt 
en parameteriserad version av stocken. I parameterversionen beskrivs dels 
yttre form, kärngräns och kvistar i parameterform. Varje kvists storlek, läge 
och typ beskrivs av 10 parametrar. På detta sätt kan informationsmängden 
för en stock minskas från ursprungligen ca 300MB till ca 2 kB. 

6 Mätning av densitet i ett tvärsnitt vid rotänden av varje stock. Densiteten 
mäts vid fuktkvoten 6 %. 
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7 Dokumentering (genom fotografering) av årsringsbredd i ett tvärsnitt vid 
rotänden av varje stock. 

8 Provsågning av alla stockar. Vid sågningen dokumenteras sågningsläge i 
förhållande till trädets koordinatsystem. Vi noterar även ett mått på inre 
spänningar. 

9 Torkning till 18 % fuktkvot. 

10 Centrumutbytena scannas på alla 4 sidorna. Bilderna sparas i databasen 

11 Centrumutbytena sorteras av två oberoende sorterare både enligt Gröna 
Boken och Nordiskt Trä. 

12 Alla data i databasen sammanställes och lagras på CD-skivor som sen skall 
distribueras till intresserade forskare och utvecklare. 

13 Allt utsågat virke lagras i minst 2 år eller användes för andra försök som 
inte planerats att utföras inom ramen för stambanksprojektet. 

Med stambanken som bas har skogsforskarna ett unikt material för att. 
Studera hur olika skogsskötselåtgärder påverkar kvalitetsutvecklingen 
Utveckla modeller för hur skördarförare skall aptera 
Utveckla planeringsmodeller 
mm 

Träforskarna kommer att använda stambanken för: 
Utveckla nästa generations logscanner 
Studera nya sönderdelningsstrategier 
Studera kvalitetssamband från skog till färdig produkt 
Studera samband mellan manuella och automatiska sorteringsystem 
Utveckla nya sorteringssystem 
mm 
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Lars Björklund 
Institutionen för Skog - Industri - Marknads Studier 
Sveriges lantbruksuniversitet 

STAMBANKENS "SKOGLIGA" DEL 

Insamling av träd 

Stambanken kommer att innehålla ca 200 stammar vilket betyder drygt 600 
stockar. Det ger oss en ansenlig mängd exempel på hur svenska tallar kan se ut. 

För att erhålla maximalt med "skogligt intressant" information används följande 
insamlingsmetodik: Träden hämtas från fasta försöksytor som följts under lång t id, 
ytor som sköts av institutionen för skogsproduktion I Garpenberg. Från varje yta 
tas sex träd: två stora, två små och två mellanträd. För varje sådant trädpar har vi 
en "tvi l l ingfi losofi", dvs träden ska till sitt yttre vara så lika varandra som möjligt. 
Urvalet görs utifrån diameter, höjd och krongränshöjd vid senaste revision. Träden 
apteras enligt gängse apteringsrutiner, dock med något överdriven total 
t immeriängd, och timmerstockarna skickas till Skellefteå för tomografering. 

De fasta försöksytorna är en otrolig källa för vår svenska skogsforskning. De äldsta 
ytorna har följts sedan början av seklet och de representerar olika boniteter, 
anläggningsformer och skötselformer, och de finns spridda över vårt avlånga land. 
På många av ytorna koordinatsattes alla träd vid anläggningen vilket gör att vi idag 
kan återskapa varje träds specifika närmiljö vid respektive revisionstidpunkt. Vi ska 
vara oändligt tacksamma för de skogsforskare som för ca 90 år sedan började 
anlägga dessa försöksytor. De hade knappast hört talas om någon datortomograf. 

Vad vill vi på SIMS använda detta datamaterial till? 

Jo, det centrala i vårt tänkande är att vi vill utveckla och testa nya grunder för, 
eller komplement ti l l, nuvarande råvarustyrning och råvaruutnyttjande. Metoder 
som ska kunna ge en mer produktanpassad (eller orderstyrd) syn på: 

- beståndsval 
- sortimentsdefinition 
- aptering 
- sönderdelning 

Ett grundläggande faktum är att skördarföraren är den som vet mest om varje 
stock. Han ser beståndet, han ser det individuella trädet i relation till övriga träd i 
beståndet och han vet vad som är rotstock, andrastock, tredjestock osv. Den 
informationen bör, rätt utnytt jad, kunna vara mycket värdefull. I dagens system 
går den förlorad. 
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De hjälpmedel skogsbruket idag utnyttjar består normalt av ett beståndregister där 
ålder, trädslag, dimension och volym finns registrerat. Detta kompletteras ibland 
med skattad 0/S-höjd och givetvis har den lokala erfarenheten stor betydelse. För 
sortimentsindelning och aptering finns standardiserade specifikationer som bygger 
på stockarnas yttre utseende, ibland kompletterat med någon form av 
årsringskrav. 

Vårt angreppssätt är att beskriva stammarnas inre struktur och låta detta få en 
stark inverkan på virkesutnyttjandet. En inspirationskälla har här varit en modellbild 
som utvecklades i Finland under 1980-talet. 

Modellen delar in stammen i tre zoner: friskkvist, torrkvist och kvistfri zon. Om 
man sedan adderar information om kvistgrovlek och kvistmängd så börjar man ha 
rätt god koll på de för virkesutnyttjandet mest intressanta parametrarna. Vår 
ambition är därför att vidareutveckla detta modelltänkande och anpassa det till 
svenska förhållanden. 

SCHEMATISK BILD AV ETT TRÄDS TILLVÄXT 

OCH KVföTRENSNING 

.C' 

Frisk kvisizon 

Torr kvisizon i 
Kvislren zon 

Vanlig tall Dalabi ld av samma talis inre 

Figur 1. Zonindelning av en tallstams inre baserad på fördelning av friskkvist, 
torrkvist och kvistfri ved (enligt Kärkkäinen 1986). 

De modeller av den inre strukturen som vi ämnar utveckla ska korreleras ti l l : 

1. Skötselhistorik + bonitet + plats 
2. Trädets utseende 

- Grenhöjder 
- Grengrovlek 
- Trädets storlek 
- Trädklass (härskande, undertryckt osv.) 

Vi tänker oss en utveckling i termer av en grundmodell på beståndsnivå (punkt 1 
och sedan en finjustering på trädnivå (punkt 2). Modellerna är tänkta att kunna 
användas i flera sammanhang. Två viktiga sådana är: 
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1. I skördarnas apteringsdatorer, som komplement till dagens apteringsalgoritmer. 
Därmed skulle möjligheten att skräddarsy de sortiment som marknaden vill ha 
öka. Om stockarna sen märks eller sorteras på ett intelligent sätt så bör det 
också gå att styra dem till rätt industri och rätt sönderdelning. 

2. Vid beståndsval och sortimentsdefinition. Ett modelltänkande avseende den inre 
strukturen bör förbättra beslutsunderlaget för sådana situationer, särskilt om 
det rör sig om kunder med väl preciserade önskemål. 

Hur väl kommer nu detta att gå? Ja det vet vi förstås inte än. Vi är just i början av 
detta projekt. Men vi har en del praktiska erfarenheter från provsågningar på plats i 
bestånd som styrker oss i vår uppfattning att det är en framkomlig väg. En central 
fråga bygger på tvill ingfilosofin: Hur lika är den inre strukturen när skötsel och 
yttre karaktärer är likartade? 

Ett antal exempel får visa vad vi kan göra med tillgängliga data. 

2a 

STAMBANKSYTA 3 

2b 2c 

STAMBANKSYTA 3 STAMBA^^CSYTA 3 

r ' " • 

• ;iV 

1^ " • ''• 

1 4 4 

t 

2d 2e 

STAMBANKSYTA 3 STAMBANKSYTA 3 

rrntu 

: : : : i 2 : ; : : : ! : v a a é i i 8 « a a y « S 

F/gur 2a - 2e. Bildserie besl<rivande den historiska utveciciingen runt ett provträd på 
stamban/csyta 3. 



Figur 2a. Stambanksyta 3, Sörmland, ståndortsindex T28, sådd 1886, anlagd 
som provyta 1903. Ytan är ca 60 x 40 meter och prickarna markerar 
positionerna för de träd som fanns på ytan 1903. De sex stambanksprovträden 
är markerade. 
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Figur 2b. Delförstoring ( 1 2 x 1 2 meter) av provträd nr fems omgivning 1903. 
Siffrorna anger trädens dåvarande diametrar. VI kan se att provträd 5 redan då 
var ca 20 cm i brösthöjd och att det hade en konkurrerande gran mycket nära 
sig. 

Figur 2c. Vi har nu f lyt tat oss till revision nr 4 1917, Många träd är bortgallrade, 
så t.ex. den konkurrerande granen. 

Figur 2d. Revision nr 8 1935. Vårt träd växer samtidigt som många träd i 
omgivningen gallrats bort. 

Figur 2e. Revision nr 15 1972. Vårt träd har nått ansenliga 41 cm i brösthöjd och 
endast en av konkurrenterna i "närmiljörutan" finns kvar. 

År 1993 avverkas så trädet och sänds till Skellefteå för datortomografering. Efter 
bildtolkning erhålls en datafil där varje kvists läge, vinklar, storlek och typ beskrivs. 
Trädet kan återskapas med kvisttypsbeskrivande zoner i enlighet med Kärkkäinens 
exempel. 

Figur 3. "Zonmodell" av provträd 5 från stambanksyta 3. I figuren finns även vissa 
yttre karaktärer som torrkvistar och grönkrongräns inlagda (uppåtriktade pilar). 
Lodräta streck under x-axeln indikerar kvistvarven. 
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Kvistdatafilerna ger också möjligheten att beskriva t.ex. kvistgrundytan i olika 
riktningar. Figur 4 visar ett sådant exempel där kvistgrundytan beräknats inom en 
sektor med 90 graders öppningsvinkel. Denna sektor har fåt t rotera runt stocken. 
Exemplet avser rotstocken från provträd 5 på yta 3. Det framgår av figuren att 
kvistgrundytan för denna stock varierade kraftigt och att den var störst mot söder. 
Stocken var av virkesmätare klassad som helkvinta. 

kvistgrundyta i oUka Tadwatrwck 

• • 
• • • 

lOO ^o* Zoo' 

Figur 4. Kvistgrundyta i oii/o riktningar i rotstoci^en på träd 5 från yta 3. 

Endast fantasin sätter gränserna för hur materialet kan användas och för hur 
resultaten ska presenteras. Ett exempel på detta är definitionen av 
kvisttypszonerna. Ska medelvärden, maxvärden, minvärden eller någon annan 
definition användas? Figur 5 visar samma rotstock i tre versioner med olika 
zonindelningsdefinition. 



5a. 
F:\7STZONER 

unxm t*-»-i 
9 7 

5b 

KVISTZONER 

5c. 

KVISTZONER 

Figur 5a - 5c. Rotstocken från provträd 6 på stambanksyta 12 (= 3-
metersförbandet i förbandsförsöket i Granvik). Zonindelning baserad på: 

5a: Kvistarnas medellängder, per kvistvarv, till friskslut och torrslut 
5b. Kvistarnas maxlängder, per kvistvarv, till friskslut och torrslut 
5c. Max torrkvistzon, dvs torrkvistzon baserad på kortaste friskkvist och 
längsta torrkvist i respektive kvistvarv. 
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Ytterligare ett exempel får belysa zonindelningsbegreppen och deras koppling till 
skogsskötseln. Följande exempel kommer från förbandsförsöket i Granvik och 
baseras på data från on (obs endast en) medelgrov rotstock per förband. Exemplet 
saknar således statistisk utvärdering men det indikerar dock att de til ltänkta 
begreppen uppvisar ett samband med skogsskötseln (i detta fall 
planteringsförbandet). 

Tabell 1. Kvistgrovlek, kvistlängder och toppdiameter hos en medelgrov rotstock 
per förband från förbandsförsöket i Granvik. 

Förband 4 grövsta 
kv is t per 
varv 

grövsta 
kv is t per 
varv 

Kvistens 
f r isk längd 

Kvistens 
to ta l längd 

Stockens 
topp
diameter 

0 . 7 5 m 1 5 m m 18 m m 5 4 m m 97 m m 2 4 c m 

1.25 m 2 2 m m 2 4 m m 6 4 m m 114 m m 2 9 c m 

1.5 m 2 4 m m 3 0 m m 67 m m 1 1 6 m m 2 9 c m 

3.0 m 25 m m 29 m m 7 4 m m 123 m m 31 c m 

Ett sista exempel, mer av kuriosanatur. Är kvistarna grövst mot söder? I tabell 2 har 
denna hypotes testats på 25 rotstockar och svaret på frågan blir: Ja, det verkar som om 
de är grövst mot sydsydost (frågan kommer att testas mer seriöst när hela datamaterialet 
är tillgängligt). 

Tabell 2. Test av i vilken riktning kvistarna är grövst respektive minst. Material från ca 
25 rotstockar, alla kvistar 0.5-4.5 meter över marken. Kvistar inom en 90 graders 
sektor med angiven riktning som centrum. 

Riktn ing Kvistd iameter 

Mins ta kv istar V N V knappt 15 m m 

Störs ta kv istar SSO ca 16 .5 m m 
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Logscanner 

Stig Grundberg, Trätek 
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Log Scanner 
av Stig Grundberg 

Att på bästa tänkbara vis utnyttja den värdefulla virkesråvaran från våra skog
ar har i alla tider varit såväl skogsmannens som sågverksmarmens höga mål. 
Ett avgörande hinder för ett "optimalt" råvaruutnyttjande är att man hittills inte 
kunnat mäta råvarans inre egenskaper. 

Med hjälp av teknik som används för undersökningar inom sjukvården, som 
tex röntgen, tomografi, NMR och ultraljud, är det dock nu även fullt möjlig att 
undersöka råvarukvaliteten på vår skog. 

Ur praktisk synpunkt tillkommer dock en mängd svårhanterliga problem som 
gör att alla dessa genomlysningsmetoder inte blir lika attraktiva för kontinuer
lig inspektion av stockar. 

Slutsatsen är därför att om man skall förverkliga ett genomlysningssystem för 
stockar inom en snar framtid som har förutsättningar i de nordiska klimatet 
bör man välja antingen röntgen eller gammastrålning. Av dessa har röntgen 
den fördelen att det sker en kontinuerlig utveckling av röntgentekniken för 
utrustningen som används vid icke förstörande mätningar exempelvis bagage
kontroll vid flygplatserna och vid livsmedelsindustrin. På isotopsidan har vi 
inte samma snabba utveckling. 

Detektering av stockars yttre form och inre kvalitet kan man idag göra med en 
medicinsk röngenbaserad datortomograf. En sådan genomlyser en stock i ett 
stort antal vinklar ca 1000 i varje tvärsnitt. För varje genomlysningsvinkel får 
man en profil över hur stocken har absorberat röntgenstrålningen i det aktuella 
vinkelläget. Från dessa ca 1000 absorptionsprofiler rekonstrueras tvärsnittet på 
matematisk väg. 

Ett konventionellt medicinskt system är dock alldeles för långsamt för att vara 
tänkbar inom den närmaste framtiden för sågverken. Alternativet till tomo-
grafitekniken är ett antal fasta strålkäller där man nyttjar kännedomen om 
trädets växtsätt och densitet för rekonstruktion av stammen, dvs en " Log 
Scanner". 

Log Scannerns uppgift är att kunna bestämma kvaliteten hos råvaran före 
sönderdelning, och därmed ge sågverken möjlighet att optimera och 
kundanpassa produktionen i större utsträckning. Arbetet med att utveckla 
metoder för att kunna förutsäga kvaliteten på råvaran har bedrivits på olika 
håll tex har man utgående från yttre form eller med hjälp av Tina försökt 
bestämma kvalitén. (Tina är en isotopbaserad genomlysningsutrustning.) 
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Yttre fo rm mätn ing och/eller Tina ger dock inte tillräckligt med information för 
att kunna styra sågningen på ett optimalt sätt. Det arbete som nu har påbörjats 
är ett led i att komma ännu närmare en r ikt ig bedömning av timmerkvaliteten. 
Ett del i LogScanner utvecklingen är därvid att kunna simulera tänkta 
maskinkoncept. 

Tomograferade stockar och stockar scannade i Tina har använts för att göra 
simuleringar och verifiera resultaten. Simuleringar har utförts på Tinasignalen 
som är en Iridiumisotop samt för ett röntgenrör. Översenstämmelsen mellan 
simulerad och verklig signal är bra. 

Simuleringar har vidare visat på att med 5-9 fasta strålkällor, som är vinklade i 
förhål lande till stammens längdaxel med 20°, får man en relativt bra avbildning 
av ett stamtvärsnit t . 

Arbetet fortsäter med att finna ut lämpliga strålkällor och detektorsystem som 
passar i en sågverksmiljö. Faktorer som måste beaktas härvidlag är bland annat 
arbetsmiljö, klimat, vibrationer, ekonomi osv. 

Det fortsatta arbetet inom Logscannerprojektet kommer att bland annat omfatta 
föl jande aktiviteter: 

+ Förbät tr ing av trädmodeller. Med bättre modeller kan man generellt 
anta att man klarar sig med enklare mätmetoder . 

+ Simuleringar av olika strålgångsgeometrier (maskinkoncept) för att finna 
praktiska industriella koncept. 

+ Finna rekonstruktionsalgoritmer som passar träd och den 
information som söks i träden. 

+ Förbättra metoder och klassificeringsalgoritmer för extraktion av 
relevant information, så att kundkrav kan kopplas mot t rädens 
egenskaper på ett "optimalt" sätt. 
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Sortering av timmer 

Mats Nylinder, Inst för virkeslära 
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Sortering av timmer 

Mats Nylinder, Laura Grace och Lars Jonsson, 
Institutionen för virkeslära, SLU, Uppsala 

Vid sågning av barrtimmer styrs postningen av timrets diameter. Hänsyn ti l l timrets kvalitet 
tas som regel ej trots att man är ense om att så bör göras. Detta beror på avsaknad av ett 
tillräckligt bra instrument för att mäta en stocks inre egenskaper. Vid institutionen för 
virkeslära pågår ett projekt i samarbete med Remacontrol och SCA. Projektets syfte är att 
utveckla ett system för sortering av timmer efter stockamas inre egenskaper för att möjliggöra 
en kvalitetsanpassad postning. Härigenom erhålls kundanpassade sågråvaror, som ger ett 
påtagligt förbättrat ekonomiskt utbyte. Vidare har den efterföljande hanteringen i sågen, t ex 
torkning optimalt kunnat anpassats t i l l produktens kvalitet. I det följande sammanfattas något 
om framkomna resultat. 

£v. 

daba 

. FOKMDAfTTV 

(jTF-m6tö<iÄin 

TIMMK-

O €D " ̂  © # ® 

Figur 1 Principen för systemet. 
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UTF-Metoden 

Systemet använder sig av en mordem mätram som registrerar diametern i två riktningar. 
Genom data bearbetning tas kvalitetsrelaterade variabler fram, såsom avsmalning, kvistighet, 
mantelytans jämnhet mm. Genom funktioner och olika beslutmodeller har det varit möjligt att 
tillfredsställande noggrant sortera timret för lämpligaste postning. 

Teorierna utvecklades inledningsvis i mitten på 80-talet via omfattande provsågningar vid 
Rockhammars sågverk. Systemet bygger på kunskap om biologiska tillväxtsamband hos 
träden som bl a kan spåras i yttre form vilket registreras med avancerad mätteknik för vidare 
matematiska analyser. 

Systemet har kallats UTF-metoden, där U står för ursprung, T för typ av stock, rot mellan eller 
toppstock och F för form, avsmahiing, ytjämnhet, krok mm. Metoden medger möjligheter att 
tillämpa olika ftmktioner eller samband beroende på stockamas ursprung. Allt eftersom 
möjligheter uppstår och man finner det försvarbart kan uppgifter, t ex. beståndstyp och 
stocktyp tas med från skogen och beaktas vid sortering. 

Vad gäller stocktyp, speciellt utsortering av rotstockar är träffsäkerheten mycket god. I 
följande figur visas exempel på resultat vid sortering av talltimmer vid Hoknsunds sågverk. 

100 

80 

60 

40 

20 

^/ Rotstockar pb 
jf^ Ovrie^ stockar pb 

[ ^ ^ • " ^ - 7 
' // 

i t 
ML / 

• ^ 
% Rätt 

j / 
/ ^ 

J r ' / y 
10 20 30 40 50 

Rotavsmalning mm/m 

60 70 

Figur 2. Resultat vid utsortering av rotstockar. Om t ex gränsen för avsmalning i rotändan 
sätts t i l l 15 mm/m identifieras över 95% av rotstockarna . 

De stockar som ej klassats som rotstockar kan med relativt god precision, dock sämre än vid 
utsortering av rotstockar, delas upp på mellanstockar och toppstockar. Härvid beaktas 
avsmalning, ytjämnhet och diameter. 
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Att rot- och mellanstockar har olika inre egenskaper har länge varit känt. Exempel på 
egenskaper som varierar är kvistighet, typ av kvistar, kämvedsandel, densitetet, andel 
ungdomsved mm. Dessa egenskaper påverkar den vidare förädlingen och slutprodukten. 

ROT 
51 

STOCKTYPER 
MELLAN 

50 
TOPP 

n o / s BB v • V I 

Figur 3. Exempel på skillnader i utfall av sågad vara från olika stocktyper, tall. 

Vid en uppdelning med hänsyn till friskkvisttimmer av gran kan andelen friskkvist variera 
mellan 5-20% i rotstockar mot 50-80% i övriga stockar. 

Stockarnas yttre form 

Förutom stocktyp ger stockamas form en värdefull information för att prognostisera inre 
egenskaper. I stort sett kan sambanden beskrivas enligt följande 

Avsmalning : Med minskad avsmalning tor en rotstock ökar oddsen att stocken haft en god 
övervallning och har mycket kvisttritt virke i mantelytan. För en mellanstock fodras betydligt 
mindre avsmalning än för en rotstock för att nå samma mängd kvistfritt virke i annat fall 
klassas dessa stockar som så kallade torrkviststockar. För en toppstock ökar chansen 
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t i l l friskkvistvirke med ökad avsmalning och för att en mellanstock skall betraktas som 
fiiskkviststock krävs större avsmalning än för toppstockar. 

Bulighet-ytjämnhet: En stocks bulighet beror bl.a. på i vilken grad friska eller döda kvistar 
fimnits när trädet avverkades och i vilken grad kvistar vallats över samt av eventuell 
nodansvällning vid grenvarven. Det bulighetsmått som hittills provats har visat sig vara 
mycket värdeftiUt för att sortera timmer för vissa ändamål. Bulighetstalet har därför oftast 
beaktats i de ftmktioner som byggts upp. Exempel på samband med bulighet framgår av 
följande figur: 

Andel, % 
80 T 

60 + 

40 + 

20 t 
o/s, % 
V +, % 

H 1 1 1 1 i 1 

< 5 < 10 -
Bulighet, antal/m 

< 15 

Figur 4 Exempel på bulighetens inverkan på rotstockar, mätning pb. 

Skillnaden i bulighet vid mätning på resp under bark varierar beroende på barktyp, 
awerkningsform, årstid mm. Exempel på samband för maskinawerkat obevattoat talltimmer 
framgår av följande figur: 
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Figur 5. Exempel på samband mellan mätning av billighet på och under bark. 

Krok och ovalitet: En stocks ovalitet kan ofta kopplas till kvalitativa defekter såsom större 
kvistar, sprötkvistar, fäll- och körskador samt tjurved. Tjurved bildas oftast på undersidan av 
lutande eller böjda träd. En krok kan även den oftast kopplas till defekter såsom sprötkvist, 
toppbrott och tjurved. 

Dessa samband mellan stockamas ursprung, typ och form och å andra sidan inre egenskaper 
har via olika beräkningsprogram resulterat i olika modeller for sortering av timmer. Bland 
dessa modeller finns såväl fiinktionsuttryck, beslutsträd och under utveckling är tillämpning 
av så kallade neurala nätverk. 

Ett förenklat besiutsträd for utsortering av fin o/s kan se ut på följande sätt: 



Diameter Diameter 
Ne} 200-220 mm Ne} 200-220 mm 

1 Ja 1 

Alternativt 
besluts träd 

Rotavsmalning 
>25 mm/m ? "Normal" postnlng 

Ja 

Billighet 
<8/m? N e j l - ^ "Normal" postnlng 

I Ja j 

Postnlng för 
o/s a-ni) 
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Figur 6. Exempel på urvalsförfarande för bättre o/s virke. 

Precisionen och noggrannheten i sorteringen varierar med uppställda krav. Vedegenskapema i 
timmer t ex mängden kvistfiitt virke förändras gradvist från "goda" ti l l "dåliga" stockar. Den 
sågade varan betraktas dock oftast för en viss klass som godkänd resp icke godkänd. I den 
utvecklade metoden kan vid klassläggning av den sågade varan de bästa stockarna med 
relativt bra precision skiljas från de sämsta, medan precisionen blir sämre j u mer lika 
stockama är. Metoden kan liknas vid en anrikning av vissa egenskaper hos timret. 

Automatisk sortering ger bättre lönsamhet 

De metoder som utvecklats för sortering av timmer är ej tillämpbara för vederlagsmätning och 
kan ej ersätta virkesmätningsföreningamas klassning. Emellertid kan arbetet genom den ökad 
kunskap som erhålls förhoppningsvis bidra till att utveckla mätningsföreningamas metoder 
och ge ytterligare hjälpmedel till virkesmätama. På sikt om metoden visar sig "stabil" mot de 
nya timmerklassem uppstår självfallet helt nya möjligheter till en förenklad virkesmätning. 

Metoden skall främst ses som ett instrument för sågverken vid sortering av timmer med 
hänsyn ti l l råvamfangst, sågutrustning och marknad för sågad vara. Är efterfrågan stor på 
vissa dimensioner i en viss kvalitet skall rätt råvara tas ut. Lönsamheten i sågverksindustrin 
torde kunna förbättras om ett bättre samspel mellan råvara, produktionsteknik och marknad 
kan erhållas. Målet är vidare att sorteringsmetoden skall vara flexibel och "ställas in" av 
brukaren själv. Det är således ingen statisk generell metod utan det är upp ti l l brukaren att 
umyttja "instrumentet" efter egna äffärsideer. Utsortering av rotstockar kan t ex för ett sågverk 
vara ointressant men för ett annat av intresse i en viss diameterklass och för ett tredje 
intressant för vissa beställningar som dyker upp ett par gånger om året. Metoden öppnar på 
ett mycket enkelt sätt helt nya möjligheter till en kvalitetsanpassad postning. 
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Systemet torde kunna förbättras vid en datatomografering. Det är vidare möjligt att sortera och 
märka timmer i skogen för att ge systemet än mer information.. En styrka med den utvecklade 
metoden är dock dess ringa kostoad och dess enkelhet och flexibilitet. 

Arbetet inom området skall förhoppningsvis kunna drivas vidare då mycket torde kunna 
utvecklas. I det fotsatta studiema är bla provsågningar planerade vid Åtvidabergs Trävaru AB 
vilket möjligör jämförelser med andra geografiska områden. Bland de frågor vi dessutom 
hoppas kunna ta upp är följande: 

-Möjligheten att förbättra sorteringen då även VMF:s data 
används. 

-Definitioner för krok, ovalitet och avsmalning, 
-Sortering med hänsyn ti l l klassning av sågad vara efter nya 
kriterier. 

-En modell för värdering av rotstående skog 
-Tillämpning för vederlag. 

-Koppling t i l l stockamas färg och årsringsutveckling. 

Mer information 
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Projekts TIMO:$ grundidé 

Råvaruparti I Part^ärdigvamj 

JUST 

Ställa råvarans kända egenskaper mot 
färdigvarans, sågpass för sågpass 

LÄMPLIG S T O C K T ILL ÖNSKAD P R O D U K T 
Timo - ett kraftfullt hjälpmedel för urval, styrning och uppföljning 

Föredragshållare: Jägmästare Gert Adolfson, Trätek. 

Förkortningen TIMO står för" TIMmerOrdning". Grundprincipen bakom projekt TIMO är 
att råvarans kända egenskaper skail städas mot färdigvarans, det faktiska utfallet, 
sågpass för sågpass. 

Syftet är att bygga upp kunskap om sambandet mellan råvarans och färdigvarans 
kvalitet för att möjliggöra en bättre styrning, uppföljning och kontroll. Kända 
kvalitetssamband kan även användas till att prognosticera färdigvaruutfallet då 
råvarans egenskaper för ett sågpass är känt. 

Svårigheten ligger i att känna till vad som ligger på timmerplan. 

Målet är att ta fram och praktiskt utprova principer och metoder som möjliggör att man 
sågpass för sågpass kan: 

1/ Ställa råvarans egenskaper mot färdigvarans, sågpass för sågpass. 

2/ Ställa bättre grundade prognoser på utfallet. 
3/ Styra rätt råvara mot rätt produkt och utföra för- och efterkalkyler med verklig 
produktionsstatistik som grund. 

Trätek/GA & AL 
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RåvarupartTjj 

^^ K IN 
JUST 

Part^rdigvara| 

i 

n < 
A B C 

X 

Koppling 

A B C 

Timmer^ 

Framtagna och utvecklade metoder och principer skall underlätta för sågverket att 
ställa bättre grundade prognoser på utfallet, utföra för- och efterkalkyler med verklig 
produktionsstatistik som grund samt naturiigvis, styra råvaran mot rätt produkt. 

De statistiska metoder som ligger bakom egenskapskopplingen mellan råvara är 
praktisk utvecklade och testade genom projektarbete tillsammans med två sågverk. 

Status i projektet är att vi har testat och utvärderat de statistiska metoder som ligger 
bakom TI MO-konceptet och funnit att dessa fungerar, är robusta och har hög 
tillförlitlighet. 

TI MO-metoden skall fungera oberoende av använt kvalitetssystem på både råvaru-
och färdigvarusidan. 

Inom projektets ram ingår även att tillsammans med ett antal sågverksföretag utveckla 
ett lagersystem för sågtimmer som skall inhämta, lagra, och rapportera känd parti- och 
stockinformation i en databas. Trätek har utvecklat en prototyp och funnit att det med 
dagens datateknik är möjligt att hantera den stora mängd information om råvaran som 
faktiskt finns idag men inte används. Dock kräver utvecklandet av ett sådant system 
resurser och Trätek ämnar att tillsammans med intresserade sågverksföretag dela på 
utvecklingskostnaderna i ett industriprojekt som startar nu under våren. 

Triltsk/GA& A l 
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Konventionell syn på 
kvalitetssamband 

Kvalitetsfördelning sågklass j^räjltetefö^einin^Cu^utbyt^ 

A:24% 

B:37% 

C:39% 

Konventionell syn på Kvalitetssamband 
mellan råvara och färdigvara 

Denna figur skati vissa det klassiska sättet att se på kvalitetssamband mellan råvara 
och färdigvara. Erfarenhetsmässigt vet man att timmret inom en sågklass har en viss 
kvalitetsmässig fördelning och att denna fördelning ger ett visst kvalitetsutfall för 
färdigvaran. Idagsläget arbetar man med begreppen O/S, V och VI men nya begrepp är 
under införande, bla det nya timmerklassificeringssystemet.TIMO modellen kommer att 
fungera med nya kvalitetssystem också. 

Som pilen i mitten antyder är kvalitetssambanden mellan råvara och färdigvara ganska 
"dimmiga" då man inte vet respektive stockkvalitets utfall i olika kvalitetsklasser för 
färdigvaran. Denna typ av beskrivning av kvalitetssamband ger inte tillräckligt precisa 
signaler för en mer förfinad och detaljerad uppföljning och styming av råvarans utfall. 

Då man i de flesta fall inte har kännedom om kvalitetssamband mellan råvara och 
färdigvara finns därmed inte underlag för att kunna beräkna betalningsförmåga för olika 
stockkvaliteter.För att ge undertag för styrning och uppföljning krävs mer förfinad och 
detaljerad information om kvalitetssambanden mellan råvara och färdigvara. Timo 
modellen löser till stor del upp denna "informationsknut". 

Trätek/ GA & AL 
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Vilket kvalitetsutfall ger en viss 
stockkvalite upphov till ? 

A:47% 

B:28% 

C:25% 

A:5% 

B:44% 

C:51% 

För varje enskild postning | 

Timo-modellen bygger på att man i en matematisk-statistisk modell beskriver 
sambanden mellan råvara och färdigvara i ett antal ekvationer. För dessa ekvationer 
gäller ett antal villkor, bl a beskriver man stycketalsförhållandet mellan sågade stockar 
och antal centrumutbyten. I ekvationssystemet ingår också ekvationer som beskriver 
varje stockkvalitets utfall i olika färdigvarukvaliteér. Summa summarum får vi ett 
ekvationssystem med fler obekanta än ekvationer. Men med hjälp av börvärden som 
behöver ligga i närheten av de verkliga för kvalitetsutfallet löses hela systemet upp och 
som svar får vi fram kvalitetssambanden för varje enskild stockkvalitet och -typ. 

Metoden har visat sig fungera mycket bra och har hög säkerhet och robusthet. 

Den stora fördelen med metoden är att den baserar sig på den stock- och 
färdigvaruinformation som finns tillgänglig på sågverket i befintliga 
informationsgeneratorer som exempelvis timmerinmätning och justerverk. 

Resultatet är att man för varje enskild postning kan ta fram det faktiska kvalitetsutfallet i 
olika färdigvarukvaliteter och underlag finns därmed för att beräkna betalnings
förmågan, styra rätt råvara mot rätt produkt men framförallt att sågverket skaffar sig och 
bygger upp en mycket god kunskap om kvalitetssambanden mellan råvara och 
färdigvara. 

Detta är viktig kunskap som skall användas offensivt för att stärka sågverkets 
konkurrenskraft på marknaden. 

Trätek/GA& AL 
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Varifrån kommer färdigvara av en 
viss kvalitet ? 

A-Kval 

B-Kval 

A:88% 
B:12% Kommer från 

Kommer från 

C:2% 
A:34% 

C:2% 
A:34% 

B:64% 

För varje enskild postning 

Timo-metoden kan också användas åt "andra hållet", dvs man kan spåra vilken typ av 
stockkvalitet som bidrar mest, eller minst till respektive färdigvarukvalitet. 

Denna kunskap ger stöd för åtgärder som styr fram önskad råvara för att kunna 
producera av kunderna, efterfrågad färdigvarukvalite. 

Man kan alltså se "bakåt", härleda och se vilka stockar som huvudsakligen ger önskad 
kvalité och därigenom utarbeta en råvarustrategi som uppfyller kraven. 

Sen är det ju i paktiken inte alldeles säkert att man kan köpa de kvantiteter råvara man 
önskar och då gäller åtminstone att man vet vilken typ av råvara man vill ha mer av.. .. 

Trätek/ GA & AL 
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Ekonomisk utvärdering 

Typstock I [Kval utfall | |" Vinst " 
A:47% 

B:28% 

C:25% 

B:44% 

C:51% 

Med kännedom om kvalitetsutfallet för varje enskild stockkvalitet finns ett bra underlag 
för att genomföra en ekonomisk kalkyl som beräknar det ekonomiska resultatet eller 
betalningsförmåga för olika stockkvaliteter. Den ekonomiska kalkyl kan göras för varje 
enskild postning och man kan vid jämförelse av olika postningar se inom vilka 
diameterintervall som en viss postning / produkt ger högst ekonomiskt resultat. 

Den ekonomiska kalkylen kan också ge indikationer och signaler om man bör överväga 
andra produktionsaltemativ inom vissa diameterintervall eller för vissa stockkvaliteter 
pga dåligt ekonomiskt resultat. 

Möjlighet finns alltså att arbeta fram en råvarustrategi (inköp och prissättning) beroende 
på den enskilda stocktypens lönsamhet. 

Den ekonomiska modellen kan exempelvis visa att en stockkvalite är kraftigt 
övervärderad i prislistan och inte alls ger det ekonomiska utbyte som råvarupriset ger 
sken av. I princip kan det innebära en risk för suboptimering då man med prislistan 
hjälp styr fram råvara med dålig lönsamhet. Detta är dock ett sekundärt problem. 

Konstruktion och nivåläggning av prislistor bör ske med bättre underiag än idag 
baserade på det faktiska kvalitetsutbytet uttryckt i ekonomiska termer såsom 
betalningsförmåga per enskild stockkvalitet. 

Ekonomisk utvärdering av kvalitetssamband, resultat: 

- Ger möjlighet till bättre styrning av råvaran mot önskad produkt 

- Ger möjlighet till att beräkna betalningsförmåga för varje enskild stocktyp 

- Ger möjlighet till att ta fram en råvarustrategi baserad på det faktiska utfallet 

Tratek/GA& AL 
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Olika steg i en TIMO-Analys 

1. Undersökning av kvalitetssamband. ~> 
Preliminära kvalitetssamband 

2. "Fullskale" provsåqninqar. Test av principer 
för timmersortering 

3. Revidering av kvalitetssambandsanalys 
4. Ekonomisk utvärdering 

- Lönsamhet per stocktyp 
- Beräkna betalningsförmåga 
- Underlag för rävarustrategi 

TI MO-modellen ingår 4 olika steg enligt följande kortfattade beskrivning: 

1/ Först genomförsen undersökning av kvalitetssambanden mellan råvara och 
färdigvara. Underlaget för denna preliminära analys utgörs av SDC:s stocknotor samt 
justerverksrapporter för ett eller del av ett virkesår. Resultatet ger signaler om vilka 
postningar och stockkvaliteter som bör undersökas närmare. 

2/ Utifrån resultat från den "statiska" undersökningen av kvalitetssambanden mellan 
råvara och färdigvara genomförs "fullskaleprovsågningar" som har två syften. Dels att 
ta fram börvärden som skall stödja kvalitetssambandsanalysen, dels ge indikationer på 
vilka sorteringskriterier man skall utgå från vid sorteringen av timret i olika 
kvalitetsklasser. 

3/ Med ledning av 1/ och 2/ görs en revidering av kvalitetssambands-analysen. 
Framtagna kvalitetssamband utgör sedan grunden i analysen och i den ekonomiska 
utvärderingen. 

4/ Slutligen görs den ekonomiska utvärderingen som ställer råvarans kostnader mot 
färdigvarans, skilt för varje stocktyp och -kvalitet och beräknar resultatet och 
betalningsförmågan. 

TrätekyGA& ÅL 
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Resultat av en TIMQ-Analys 

Kvalitetsutfall per stockkvalite och postning 

>^Längdavkap per stockkvalite och postning 

Sorteringsprinciper (stockkvalite och typ) 

^Lönsamhet (stockkvalite och typ) 

^Underlag till 
- rävarustrategi 
- konstruktion av timmerpris lista 

^$tor KunsKap om rävar?, proc^ukt och process 

o 

Resultat av en TIMO-analys 

En fullständigt genomförd TIMO-analys ger följande resultat: 

0 Kvalitetsutfall per stockkvalitet och postning 

El Längdavkap per stockkvalitet och postning 

El Förslag på sorteringsprinciper för timmer 

0 Lönsamhet, betalningsförmåga per stockkvalitet 

och postning 

El Underiag för att utarbeta en råvarustrategi 

13 Stor kunskapuppbyggnad om råvara, rodukt och process 

TrätekyGA& AL 
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Timmerlagersystem 

Vad finns i Vältan ? 

Kvalitetsfördelning ? 

Längdfördelning ? 

Lagringstid ? 

Härkomst ? 

Grundidén bakom TIMO är atf, sågpass för sågpass, ställa råvarans kända genskaper 
mot färdigvarans, online i produktionen. 

Den största svårighet som vi hittlills stött på är att sågverken i allmänhet har mycket 
begränsad information tillgänglig om råvaran. De flesta sågverk vet i allmänhet 
stycketal och volym i varje sågklass, men oftast inte mycket mer. Prognoser och 
styrning sker ofta på erfarenhetstal som man byggt upp under åren. Ofta är dessa 
erfarenhetssiffror alltför grova för att kunna ge underlag för en mer detaljerad styrning 
och uppföljning av produktion och process. 

För att genomföra grundidén fullt ut krävs att tillgänglig information om råvaran (kvalitet, 
längd, diameter etc) inhämtas, lagras och rapporteras mha ett lagersystem för 
sågtimmer. Systemet skall besvara frågan: 

Vad finns i timmervältan ? 

Informationen som behövs för att kunna göra en bättre uppföljning och styrning finns i 
allmänhet redan idag ute på sågverket i varje processdator som styr respektive 
process. Problemet är att genererad information om råvara och färdigvara inte 
tillvaratas och kopplas samman. Få sågverk har idag ett timmerlagersystem som 
detaljerat redogör för råvarans sammansättning och egenskaper i respektive sågklass. 
Trätek har tagit första steget för att realisera ett sådant system genom att utveckla en 
prototyp, första steget för till en fullt användbar industriell produkt. 

Trätek/GA & AL 
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Princip Timmer-Lager-SYstem]| 

Mätram 

REMA 
9000 

Sorterings 

Client-
Server 

Kort beskrivning av principen för ett 
Timmer-Lager-System 

Principen för timmerlagersystemet är att inhämta, lagra, strukturera och rapportera 
stockvis och partivis information om timmret som registeras vid sågverkets inmätning. 

Trätek har under 93/94 utvecklat en prototyp som visar att det med dagens informations 
-teknik är fullt möjligt att hantera de informationsmängder som genereras om råvaran 
idag. Informationsmängden för ett sågverk med en årsförbrukning på ca 200 000 m3to 
timmer är ca 100 Mb för ett virkesår. 

Prototypen är första steget mot en industriellt system och skall under våren lyftas över 
till en Client-Server miljö där ytterliggare utveckling och verifiering av prestanda skall 
ske. 

Vi arbetar med det senaste inom databas och informationsteknologi och det innebär att 
timmerlagersystemet är baserat på en relationsdatabas med SQL (=frågespråk för 
databaser) , Client Server (för snabb åtkomst av information) och det senaste tillgänglig 
teknik när det gäller Serverdatabas och nätverk. 

Målet är att tillsammans med 7-8 sågverk dela på utvecklingskostnaderna och 
tillsammans utveckla första versionen av ett fullt fungerande industriellt system. 

Om Ert företag är intresserad att delta i projektet, tveka inte att kontakta Gert Adolfson,] 
Trätek Jönköping för infromation och diskussion i ämnet ! (Tel 036-306569 dir) 

Trätek/GA & AL 
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Parti information 

PARTI-iNFO IPAQ I 

- Leverantör 

- Köpare 

- Leverans form 

PARTI-INFO IMORGON ? 

- Skördaridentitet 

- Gallring / Slutawerkning 

- Avverkningsdatum 

- Geografisk härkomst 

Vilken information finns tillgänglig idag 
onh inom en snar framtid ? 

När det gäller information om råvaran finns det två olika nivåer, dels partivis information 
och dels stockvis information. 

Den partiinformation som finns tillgänglig idag är av begränsad omfattning. I de flesta 
fall vet man vem som är leverantör av virket, vem som är köpare och vilken typ av 
leveransform virket har. 

Beroende på var i landet finns det också några typer av tilläggsinformation, exempelvis 
geografisk information i form av LKF-koder (Län-Kommun- Församling) 

Sågverken kräver dock redan idag utökad information om råvarans härkomst, 
beskaffenhet och awerkningstid. Mär följer några förslag på utökad partinformation. 

0 Skördaridentitet: För uppföljning, styrning och kontroll. Verifiering av styråtgärder 
och uppföljning av skördarens mätutrustnng. 

(ZI Gallring/Slutavverkning: Ange vilken awerkningstyp timmret härstammar från. 

0 Awerkningsdatum: Hur längesen är det sedan stockarna avverkades 

0 Geograf isk härkomst : Från vilken geografisk område kommer råvaran ifrån ?. 
Timmer från kusten, inlandet, fjällregionen eller från åkermark ? 

Trätek/GA & AL 
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Information om enskild stock 

AUTOMATISK 

- Diameter 

- Längd 

- Avsmalning 

- Ovalitet 

-Krok 

- Typstock (rot) 

- Index bulighet 

- Nya parametrar 

Mätram 

MANUELL 

- Kvalité 

- Barktyp 

- Skador 

- Avdrag 

När det gäller stockvis information om råvaran finns det två olika sorter, dels automatisk 
stockvis information från mätramen, dels manuell stockvis information från inmätaren, 
dvs VMF-operatören för de sågverk som har stockvis vederlagsmätning. 

När det gäller mätramarna kan man grovt generalisera och säga att mätramarna i större 
utsträckning än idag kan användas för att inhämta nyckelparametrar om inmätt timmer. 

Möjlighet finns att hämta stockdata "obearbetad" (ovalitet, krok etc) eller i bearbetad 
form (bulighet, typstock etc). Möjlighet finns dessutom att behandla informationen på ett 
intelligent sätt för att tex identifiera och sortera typstockar (ex rot, mellan, topp) med 
relativt stor säkerhet. SLU/ Inst för Virkeslära har ju med stor framgång bevisat detta 
med sin UTF- metod för att sortera timmret. (Ursprung-Typ-Form) 

Dagens mätramar mäter endast två punkter per mätrikning, såkallad skuggmätning. 
Idag utvecklas mätramar som mäter stockens fulla profil, dvs med avseevärt fler 
mätpunkter i stocktvärsnittet. Införandet av sådana system skulle öka behovet av att 
kunna inhämta, lagra, styra och rapportera fler viktiga stockparametrar än idagsläget. 

Det gäller inte bara att generera information utan även använda aktivt för att kunna 
bygga upp kunskap om sambandet mellan råvarans och färdigvarans kvalité. 

Ny stockvis information som kan tänkas tillföras på lite längre sikt kan vara stockens 
årsringsfördelning som detekteras mha kamera och bildbehandlingsteknik. 

Trätek/GA & AL 
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Krav och vald lösning på 
timmerlagersystem 

KRAV 
- Flexibelt 
- Öppet 
- Utvecklingspotential 
- Kostnadseffektivt 
- Känd och utprovad teknik 
- Befmtiiga programvaror 

LÖSNING 
- Windows Relationsdatabas (SQL) 
- Konventionell PC och Nätverksteknik 
- Client-Server för ett snabb åtkomst av information 

Prototyfi 
ärdig !! 

Krav och vald lösning på Timmer-Lager-System 

Vid utvecklingen av prototypen ställdes följande krav på ett industriellt fungerande 
Timmer-Lager-System: 

^ Flexibelt Systemet skall vara flexibelt och anpassningsbar! för nya uppgifter 
och användningsområden 

^ Öppet Systemet skall ha öppna gränssnitt mot andra sågverkssystem, 
exempelvis sågverkets Order-Lager-Faktureringssystem och system för 
produktionsplanering. 

• Stor utveckllnspotential. Systemet skall basera sig på den senaste 
informationsteknologin med stor spridning. Genom att satsa på denna finns 
stora möjligheter att ta till vara den snabba utveckling som sker inom området. 

Kostnadseffektivt. Genom att använda generell teknik som finns att köpa 
"över disk" hålls kostnadema för hårdvaran nere 

^ Befintliga programvaror. Så långs som möjligt skall vi använda och bygga 
vidare på befintliga programvaror som anpassas för användningsområdet. 

Vi valde att arbeta med följande lösning: 

^ Windows Relationsdatabas. För användarvänligheten, den stora 
spridningen av operativsystemet samt för de öppna gränssnittet mot andra 
programvaror 

Konventionell P C och nätverksteknik. Systemet är baserat på 
konventionell PC och nätverksteknik med stor spridning och användning. 

^ Client-Server för snabb sökning, åtkomst och rapportering av 
information. Då stora datamängder skall hanteras krävs att systemet arbetar 
med korta sök- och rapporteringstide[\ 

Trätek/GA & AL 
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Användningsområde för 
TimmerLagerSystem 

S T R A T E G I S K INFORMATION 

- Kvalitetsutfall för områda 

- Apteringsuppföljning för leverantör 

- Beskrivning av olika råvaruregioner 

- Uppföljning av utfall per leverantör 

Avverkning/ 
Aptering 

OPERATIV INFORMATION 
Kvalitetsutfall för awerkningstrakt 

• Apteringsuppföljning för skördars 

- Beskrivning av bestånd 

- Uppföljning utfall för rotpost 

STRATEGISK INFORMATION 
Kvalitetssamband råvara<->fårdigvara 

- Betalningsförmåga för råvara 

- Val av riitt råvara till riitt produkt 

- Sönderdeiningsstrategi för stocktyp 

Produktion/ 
Produkt 

OPERATIV INFORMATION 
- ställa prognos på utfall. 

- styra rått råvara mot rått produkt 

• Planera produktion utefter prognos 

- Följa upp produktionsutfallet 

Användningsområde för Tlmmer-Lager-System 
Användningsområderna för timmerlagersystemet är riktat dels framåt i flödet, mot 
produktion och produkt men även bakåt i flödet, mot awerkning/aptering. 

Timmerlagersystemet kan användas dels för operativ styrning, uppföljning och kontroll 
med även på lite längre sikt för strategiskt inriktad uppföljning, styrning och kontroll. 

Figuren skall visa några av potentiella användningsområderna. Tanken är dock att varje 
sågverk utifrån sitt informationsbehov skall använda de rapporter i systemet som man 
anser sig behöva, varken mer eller mindre. 

Dock finns det genom Timmer-Lager-Systemets uppbyggnad och struktur stor 
valmöjlighet att utforma sina egna rapporter, både standardrapporter och specialla typer 
av "engångs" rapporter. 

Möjlighet finnes även genom Windows öppna gränssnitt att tex i kalkylprogrammet Excel 
arbeta vidare med grundinformation från Timmer-Lager-Systemet och göra speciella 
rapporter och sammanställningar. 

Trätek /GA & ÅL 



2 Dagarom "Träkvalitet satt i system". Falun 17-18/2. Arr. Trätek. 
1 2 6 

Kort demostration av Timmer-Lager 
-Systemet- Några rapportexempeL. 

Urval av tal l för ett t i l l fäl le (93-01-01) 
kvalitet per t immerklass 

1400 

1200 

1000 

ä 800 

< 600 

400 

200 

Timmerklass 
Tritck. P B & A l 28.jaaaari-94 Kl.18.06 

m Vrak 

• Nedklassat 

M Special 

• v i 

• V_VI 

• OS_VI 

• v 

• os_v 

• os 

• U B 

Operativ användning 

Diagrammet ovan är ett exempel på rapporter som kan levereras från Timmer-Lager
systemet. Bilden visar aktuell kvalitetsfördelning i respektive timmervälta som ligger i 
lager. 

Med utgångspunkt från denna information och kända kvalitetssamband mellan råvara 
och färdigvara kan man ställa utfallsprognoser, göra förkalkyler och kanske överväga 
ett annat mer lönsamt produktionsalternativ som bättre uppfyller ställda villkor på 
utfallet. 

I nuvarande version av Timmer-Lager-Systemet sker all diagramframställning i 
kalkylprogrammet Excel genom automatiska kopplingar. 

Trätek/GA & AL 



2 Dagarom "TTäkvalitet satt i system". Falun 17-18/2. ATT. TTätek. 
1 2 7 

Kort demostration av Timmer-Lager 
-Systemet. Några rapportexempel,. 

Urval av tal l för ett t i l l fäl le (93-01-01) 
avsmalning per t immerklass 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

O 

I n 

I III 
I 1 1 1 1 1 J i l l 

Timmerklass 
Trilek. PB & A L 2S-jiayiri-94 KI.I8.03 

Ett annat exempel på intressant information som säger en del av råvarans egenskaper 
är avsmalning per timmerklass. Variationer i avsmalning mellan olika timmerklasser 
kan innebära en annan sorts timmer som kan ge ett annat utfall än det vanliga. 

I princip för varje stockparameter kan man ta fram och presentera sammanställningar 
och diagram på aktuellt timmer liggande i timmerlager. Möjlighet finns också att 
framställa diagram som beskriver lagringstiden i respektive timmervälta. 

Trätek/GA & AL 
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" 2 Dagar om "Träkvalitet satt i system". Falun 17-18/2. Arr. Trätek. 

® 
Kort demostration av Timmer-Lager 
-Systemet. Några rapportexempel.. 

Urval av gran fBr en period (92-01-01 - 93-01-01) 
kvalitet per skogsomride 

Skogsområde 

Tritek, PB A A L 16-febr«ari-94 KI.I9.04 

Antal 300 

• Jung 

• Abisko 

• Boden 

• Central 

• Derome 

• Eriksboda 

• Fredrika 

• Gustavs 

• Habo 

B Ingarp 

Strategisk användning 

Detta exempel på diagram skall beskriva den strategiska användningsområderna för ett 
Timmer-Lager-System. Diagrammet skall i ett 3 dimesionellt perspektiv visa 
kvalitetsutfallet för olika råvaruregioner (leverantörer) för ett virkesår. 

Möjlighet finns alltså att gå tillbaka och jämföra inmätt timmerkvalite mellan två 
leverantörer och på så sätt skaffa sig ett viktigt underlag inför tex en prisförhandling. 

Informationen kan också användas för att hjälpa leverantören att leverera rätt typ av 
timmer till sågverket, med andra ord underlätta integrering mellan skog och såg. 

Trätek /GA & A L 
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Hitta rätt på varje stock, går det? 

Anders Lycken, Trätek 
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Hitta rätt på varje stock, går det? 
Anders Lycken, Trätek 

Man kan märka stockar! 
Frågan är bara hur man skall märka för att kunna avläsa märkningen i ett senare skede. 
Vi kan först fråga oss vad det är som, i de allra flesta fallen, är intressant. Är det stockindividen eller 
de egenskaper som individen har? Svaret måste vara att det egentligen är ointressant vilken stock
individ som man har framför sig, det intressanta är vilka egenskaper den har. Alltså vad man kan 
förvänta sig för utfall ur stocken. Problemet som då inställer sig är hur man i varje processsteg skall 
veta hur stocken har bedömts i tidigare skede. Det enklaste sättet att hålla ordning på alla data om 
stocken samt vilka egenskaper den har är därför att lägga upp informationen på en databas i vilken 
stockens id-nummer är en pekare. Med en öppen databas kan man sedan fylla på med information så 
mycket man orkar. 

Skälet till att märka stockar kan variera kraftigt, men ett par exempel kan ges: kvalitetskoppling, 
lagerkontroll, vederlagsmätning, provsågning, spårbarhet, VDN-märkning osv. 

Skötare 

Justar-
vertt 

dnrnött nmmef 
vtd sdg Tofkrtus 

Inmätt trnmer 

Bortcnmg 

Mölram fö( 
vBCteflag och 

sortenng 

RastrtngsstöcJ-
mätrom 

Sönder-
deimna 

Räsorterkig 

Informationflödet vid ett fullt utbyggt märk- och avläsningssystem kan se ut som figuren ovan. 
Den information man samlar in i skogen kan vara till exempel skördamummer, skogsägare, bestånd, 
datum, träslag, stockens läge i stammen, längd, diameter, avsmalning, kvalitet osv. Vid inmätning 
och sortering vid sågverket kan man lägga till ett antal data i databasen såsom inmätningsdatum, 
sågverksbedömd kvalitet, längd, diameter, avsmalning osv. Ytterligare parametrar kan läggas till vid 
postningsmätramen och justerverket. Med det skissade informationsflödet kan man koppla kvalitet 
och andra data från skogen till färdigvaran genom hela processen. 

Att man kan märka stockar har vi redan konstaterat, om inte annat med tuschpenna. Andra 
alternativ, som är mer eller mindre realistiska, är streckkod, punktkod, klartext, transponder eller 
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årsringsstruktur. Var själva märkningen skall ske kan också diskuteras ur flera synvinklar. Exempel 
på kodplacering är direkt på stocken eller på lapp samt på mantelytan eller i någon ände. 

De krav man kan ställa på koden och avläsningen är att det skall vara möjligt att följa informationen 
från stock i skogen till färdig vara; att koden skall vara applicer- och läsbar året runt trots snö, is, 
smuts, ytstuktur, missfärgning, kyla, värme stötar och vibrationer; att avverkningen inte störs; att 
avläsningen är snabb och säker oavsett stockens vridningsläge på både längs- och tvärsmatning; att 
kodbäraren inte skadar verktyg, spiksökare; att inte massaindutstrin påverkas negativt. Till alla dessa 
krav kommer kravet på att man kan tjäna mer än det kostar på att använda dem. 

Alla krav, utom möjligen det sista, är i dagsläget lösta med en märkteknik Trätek har studerat. 
Märkningen bygger på transponderteknik, även kallad RF-teknik - radiofrekvensteknik. 
Transpondem är en elektronisk komponent med radiosändare och -mottagare vilken svarar på 
läsenhetens anrop med att sända den kod transpondem innehåller. Denna kod kan vara antingen fast 
programmerad eller omprogrammerbar. En typ av fastprogrammerad transponder som finns 
kommersiellt idag innehåller 39 databitar, vilket ger mer än 5*10'̂  unika nummer. Energin till 
sändningen tar transpondem ur den frågande/läsande antennens radioenergi. 

Även det sista kravet, lågt pris, tycks vara på väg att lösas. Enligt en artikel i Elektroniktidningen nr 
3 1994 planeras att använda transpondrar for att prismärka dagligvaror, vilket är en stor marknad 
med hårda priskrav. Om sedan träbranchen kan fblja med i den utvecklingen återstår att se. 

I det märk- och avläsningsscenario vi har skissat appliceras transpondem i stockens ena ände auto
matiskt av skördaren, se figur nedan. Avläsning sker av en läsanordning i skördaren for att koppla 
skördarens alla data om stocken till dess nummer. Vid lämpligt tillfälle sänds alla data om de avverk
ade stockama, med mobiltelefon, mobitex eller liknande, till avsett sågverk. När stockama kommer 
till sågverkets sorteringsstation sker en avläsning, varvid nya data läggs till de skogliga data som 
redan finns om stockama i sågverkets databas. Vid sågintaget sker en ny avläsning varvid en om-
postningsbar såg kan justeras efter tänkt sågmönster for just den stocken. Vid justerverket läses 
koden av och den färdiga varan bedöms och dess data läggs i databasen vid aktuellt nummer. Data
basen kan tänkas användas, bland mycket annat, for vederlagsbedömning, timmerlagemppfbljning, 
kvalitetsuppföljning, koppling av olika processdata till olika stocktyper osv. 

Kodbärare 
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Ett litet prov med ca 100 transpondrar som Trätek genomfört för att bland annat utreda överlev
naden av transpondrama visade att ca 80% av de applicerade kodbärama fortfarande fungerade efter 
torkningen. Resterande andel hade antingen krossats av barkningsverktygen eller sågats sönder. 

En transponder som den ser ut i en standardversion ser ut ungefär som nedanstående figur visar. 

Chip Kopparspole Järnkärna Glashölje 

10 - 12 m m 

Om marknaden för skogs- och sågverksindustrin blir tillräckligt stor, är det även tänkbart att fi-am-
ställa kodbärare direkt avsedda för den användningen, även om standardartiklar för det mesta blir 
mest kostnadseffektiva. 

Vi tror att denna teknik i första skedet främst kommer användas i provsågningar där nyttan redan 
idag är stor. Vartefter tekniken utvecklas och blir billigare kommer man stegvis utöka användnings
områderna för stockmärkning med transpondertekniken. 

I industriell användning kommer man först att märka de dyraste, specialapterade och bästa kvalitet
erna. Vartefter tekniken blir billigare utökas användningen till att även märka stockar med lägre 
kostnad och kvalitet. Vid speciaJapteringar, där man vid avverkningen har bestämt slutprodukt för 
stocken, till exempel fanértimmer eller andra specialsortiment, finns det motiv att redan idag införa 
märkning med transpondrar då detta timmer är mycket dyrt och eftertraktat. Märkning skulle ge 
mycket stora möjligheter till bättre styrning, uppföljning och kontroll av sambandet mellan råvarans 
och färdigvarans kvalitet. 

Detta projekt lAS, individmärkning av stockar, kan ses i ett större perspektiv, där även märkning 
och ordninghållande av paket och enskilt virkesstycke ingår. 
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Automatisk sortering och optimering 

Anders Lycken och Richard Uusijärvi, Trätek 
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Automatisk sortering och optimering 
Anders Lycken, Richard Uusijärvi, Trätek 

AO-projektet, automatisk optimering av sågat virke, har pågått i knappt två år med både tillverkare, 
användare och forskare som deltagare. Under dessa två år har projektdeltagarna försökt att fa insikt i 
alla sidor av problematiken med automatisk optimering av sågat virke. Detta har skett genom ett 
intimt samarbete mellan projektdeltagarna vilket har lett fram till en utvärderingsmetod. Denna metod 
är inte färdigutvecklad, men vissa exempel kan ändå visas här. 

För att utvärdera ett AO-system krävs dels kännedom om hur AO-systemet är tänkt att fungera, dels 
vilka grundläggande defmitioner som används och gäller för att beskriva defekter, egenskaper och 
kvaliteter på den bedömda råvaran. Sist, men inte minst viktigt, är att kunna åstadkomma ett så 
objektivt facit som möjligt. 

AO-systemets uppbyggnad 
Ett visionsystem, det vil l säga kamera, belysning och bildbehandlingsprogram, är i grunden en givare 
- om än en mycket kvalificerad och kompicerad sådan. Med lämpliga förutsättningar kan denna givare 
detektera och ange dels grundläggande variabler, som till exempel dimensioner, dels sammansatta 
variabler, som till exempel kvalitet. Denna information används tillsammans med styrparametrar, som 
pris, önskat antal och önskad längd och dimension, för att optimera fram ett önskat utfall. För att 
optimeringen skall kunna påverka processen måste givaren kopplas till lämpliga verkställande organ 
som kapsågar, kapverk och sorterverk. 

Grundläggande bildbehandling 
Bildinmatningen syftar till att ge en elektronisk bild av träytan. Detta kan göras på två olika sätt, 
antingen genom att mata igenom plankoma på längden eller att mata dem på tvären framfor 
kamerorna. Avsyningstekniskt sett är längsmatning enklare eftersom såväl kameror som belysning 
kan koncentreras på ett betydligt mindre synfält. Det är också lättare att läsa in alla fyra sidorna 
samtidigt om plankoma matas över ett smalt gap. Då man matar på tvären måste ofta flera kameror 
per sida användas for att täcka hela plankans längd. Det är vid tvärsmaming heller inte möjligt att läsa 
in alla fyra sidor samtidigt utan man far göra det i flera steg, till exempel med någon form av 
vändningsoperation däremellan. Praktiskt sett däremot far man problem med längsmatning om man 
ska hantera stora flöden. De volymer som hanteras i sågverken skulle ge mycket höga mamings-
hastigheter om man skulle transportera virket på längden. Med en given upplösning och givna mått 
på plankoma blir det totala antalet bildpunkter per planka givetvis oberoende av om vi matar på 
längden eller tvären. 

Oavsett om systemet arbetar på längden eller tvären har de det gemensamt att bilderna läses in under 
kontinuerlig rörelse. Man använder sig oftast av så kallade linjekameror som endast registrerar en 
linje. Genom att läsa in denna linje gång på gång under kontinuerlig förflyttning av virket kommer en 
bild av träytan successivt att byggas upp. 

De stora datamängderna som genereras vid bildinläsningen är ett stort problem. I det första steget 
handlar det alltså om att reducera mängden data. Då det gäller träytor kan man konstatera att de 
intressanta defekterna i själva verket endast upptar en mycket liten del av den totala ytan. En enkel 
metod, som i praktiken är mycket mer komplicerad än nedanstående beskrivning, och dessutom sker i 
fler steg, är att utnyttja det faktum att de flesta defekter är mörkare än omgivande trä. Man ansätter 
därför helt enkelt ett tröskelvärde och säger att alla bildpunkter som är mörkare än detta värde 
eventuellt ingår i en defekt, se Figur 1. Som nästa steg slår man ihop alla mörka bildpunkter som 
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itter ihop ti l l sammanhängande objekt och varje sådant objekt utgör en potentiell defekt Med denna 
netod kommer man ganska långt men eftersom alla defekter i själva verket inte är mörkare än 
»mgivande trä måste man i praktiken komplettera med andra metoder. 

Frifri 

Defekt 

""igur 1 Figuren visar en enkel trösklingsmetod för att detektera möjliga defekter. 

)efektklassificehng 
Resultatet av den grundläggande bildbehandlingen är en lista av potentiella defekter. Nästa steg, 
lefektklassificeringen, är att för varje objekt fastställa typ av defekt och att räkna firam defektens stor-
ek, alternativt konstatera att det nog inte var någon defekt alls. 

"ör att kunna utföra klassificeringen räknar man för varje objekt ut ett antal egenskaper. Det kan röra 
ig om geometriska egenskaper som längd och bredd eller det kan vara olika mått på hur mörkt 
bjektet är. Utifrån dessa uppmätta egenskaper försöker man sedan klassificera objektet I det enklaste 
lUet använder man sig av enkla regler såsom till exempel att om objektet är runt och mörkt är det en 
vart kvist medan om det är avlångt och lite ljusare är det en kådlåpa, se Figur 2.1 figuren finns inga 
torlekar angivna, utan endast relationsmåttet "form". 

Ljus 

Ljusnivå 

Mörk 

KidJipa 

Torr kvui 
Barkdng 

Rund Aviing 

Form 

igur 2 Ett sätt att karaktärisera ett antal olika defekter. 
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Det förekommer även andra metoder för klassificering av objekten. Exempelvis kan man använda 
statistiska modeller där man även utnyttjar sannolikheter för att olika defekter över huvud taget ska 
förekomma. På senare tid har det även dykt upp annan teknik byggd på neurala nät. Om den tekniken 
fungerar vid defektklassificering vet vi ännu inte. Man ska dock ha klart för sig att grundproblemet är 
detsamma oavsett vilken metod man väljer. 

Optimering 
Resultatet av defektklassificeringen är en lista av defekter, var och en med en given position, storlek 
och t } ^ . I nästa steg gäller det att utifi in denna lista fatta någon form av beslut om hur den aktuella 
träbiten skall användas. I ett sorteringssystem kanske det endast gäller att hitta en kvalitetsklass 
baserad på till exempel Gröna Boken eller någon variant av den. Man kan även tänka sig att datorn 
beräknar ett eventuellt kapsnitt för att ge den återstående biten ett optimalt värde. I mer avancerade 
system kan det handla om en komplett kapoptimering där man fi-ån en given kapnota försöker fa fram 
bästa möjliga blandning av bitar. 

Även för sorterings- och optimeringsändamål finns det kanske möjligheter att använda neurala nät i 
industriell miljö. 

Utvärderingsproblematik 
Det grundläggande för sågverkens behov av utvärdering av AO-system är att man enkelt och rakt på 
sak vil l kunna beskriva automatens funktion, beräkna dess kostnader och intäkter samt jämföra dessa 
med vad en mänsklig operatör presterar. Efter att ha granskat problemet litet noggrannare hittar man 
snabbt en svag punkt: Är sorterarens bedömning verkligen så korrekt att den utan vidare kan 
användas som ett absolut facit för automaten? Nej det är den inte! 

Facitproblem 
För att kunna göra en jämförelse önskas ett "objektivt", oomkullrunkeligt och matematiskt definier
bart facit. Det visar sig därvid snabbt att när det gäller ett levande material som trä finns inget sådant 
facit. En uppgift för att kunna jämföra automaten mot den manuella sorteraren blir därför att 
åstadkomma ett tillräckligt bra facit och en tillräckligt bra metod för att kunna göra jämförelser med 
tillräckligt hög precision. För att komma fram till en så objektiv bedömning som möjligt krävs det att 
man gräver ner sig i de grundläggande nivåerna, som defektdetektering och -klassificering, vilka i de 
flesta fallen egentligen är ointressanta för användaren. 

Facit som används i utvärderingen för att jämföra AO-systemen med verkligheten är en noggrann 
manuell bedömning vid vilken all tid och alla hjälpmedel är tillåtna. Vid facitbedömningen måste 
man vara noggrann med att använda samma regler som automaten har t i l l sitt förfogande. 

Defektbeskrivning och -klassificering 
Varje defekt kan beskrivas med ett antal parametrar. Figur 3 ger exempel på beskrivande parametrar. 
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Defekt nummer 

1 

För defektnummer 1, D„ gäller till exempel att 
Pi, är kvist 
P i 2 frisk 

rund 
storlek 24 
x=33, y=8 

'12 

Pl3 

Pl4 

Pl5 

osv 

För defektnummer 2, D^, gäller t i l l exempel att 
P21 är spricka 
P22 ytlig 
P23 längd 18 
P24 bredd 0,2 
P25 x=63, 

y=12 
osv 

För defektnummer 3, D 3 , gäller till exempel att 
P3, är kådlåpa 

Figur 3 Exempel på defektbeskriv
ning med hjälp av parameter
lista. 

P32 

P33 

P34 

osv 

längd 15 
bredd 5,3 
x=326, 
y=7 

Där varje parameter, p, kan utvidgas ytter
ligare till en djupare nivå. 

Vid utvärdering av AO-system måste man vara på det klara med vad systemleverantören menar med 
de olika defektbenämningama. Är "Torr kvist" bara torra kvistar eller ingår även andra sorters icke 
friska kvistar, till exempel rötade i den klassen? Vad menas med "Mörk kvist"? Är den frisk, torr, 
rötad eller något annat? Dessa frågor måste vara utredda innan en utvärdering kan ge svar på om 
automaten sköter sitt arbete. 

Utvärderingsmetod 
Utvärderingsmetoden består av tre delar, nämligen defektdetekteringsprov, optimeringsprov och 
repeterbarhetsprov. 

Defektdetekteringsprov 
I bedömningen av systemets förmåga att bedöma defekter ingår en mängd olika parametrar, till 
exempel förmågan att ange defekttyp, -geometri och -läge, antal defekter i grupp, antal defekter på 
virkesstycket av samma eller olika typ och så vidare. Jämförelsen mellan AO-systemet och facit kan 
ske på en eller flera av ovanstående punkter. Det är till exempel inte i samtliga utvärdenngsfall 
nödvändigt att samtidigt utvärdera automatens förmåga att bestämma defektemas läge, storlek, 
beskaffenhet och typ. 

Automatens förmåga att detektera och klassificera till exempel defekter kan beskrivas med ett antal 
formler, vilka visar automatens träffsäkerhet, F j respektive vilken risk det är att en påstådd defekt är 
felklassificerad, F^. 

Med ord kan alltså automatens träffsäkerhet beskrivas som antalet Korrekt bedömda defekter i 
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förhållande t i l l det verkliga antalet defekter och felrisken som antalet felaktigt bedömda defekter i 
förhållande t i l l det totala antalet automatangivna. 

Vid ett av våra provtillfällen kontrollerade vi 38 verkliga kvistar och fick resultatet Fj=65%, Fr=22%, 
vilket kanske inte låter så fantastiskt bra, men användaren var nöjd med automatens funktion. 

Optimeringsprov 
Den optimering som utförs i träindustrin är i så gott som samtliga fall en värdeoptimering mot en 
given "prislista", som inte behöver innehålla ^ktiska priser, utan mer skall ses som en "poänglista". 

Även vid bedömning av optimeringsförmågan föreligger ett facitproblem som utan tvivel är 
konjunkturberoende. Med det menas att köparen av varorna är olika känslig för kvalitet, beroende på 
hur lätt det är att fa tag på ersättningsprodukter. Detta problem ger sig till känna i högre grad vid 
optimering än vid defektdetektering, eftersom manuell optimering i många fall är ett mer subjektivt 
beslut än defektklassificering. 

Vid utvärdering av automatens optimeringsförmåga jämförs totalvärdet för partiet vid automatens 
bedömning med facit. Värdet skall beräknas för alla bitar, bit för bit, efter hur de bedömts i de olika 
optimeringarna, automat och facit Varje bit skall således jämföras med sig själv i de olika 
optimeringarna. Man kan inte endast betrakta partivärdet, eftersom en övervärderad bit då kan 
kompenseras av en lika mycket undervärderad, vilket ger ett korrekt partivärde men två felaktiga 
bedömningar. 

Värdeoptimering 
s 

-3 

-a 
-4 

•$ 

Figur 4 Diagram visande ett sätt att åskådliggöra värdeoptimeringsjämförelse. 

Repeterbarhet 
En av de saker som enkelt kan studeras hos AO-system är repeterbarheten - systemets förmåga att 
bedöma ett virkesstycke eller en defekt likadant varje gång vid upprepad avsyning och bedömning. 
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Defektdetekterinesrepeterbarheten 
Defektdetekteringsrepeterbarheten indelas i repeterbarheter avseende vardera en variabel, t i l l exempel 
"hittarepeterbarhet", storleksrepeterbarhet och typrepeterbarhet. "Hittarepeterbarhet" ger ett mått på 
fbmågan att överhuvudtaget ange en defekt på (ungefar) samma plats vid repeterad inmätning utan att 
ta hänsyn till typ eller storlek. Typrepeterbarheten ger ett mått på hur konsekvent automaten är vid 
typangivelse av defekter. "Hittarepeterbarhet" och typrepeterbarhet kan beräknas med hjälp av en 
formel som vi inte behöver fördjupa oss i nu. 

Formeln kan enkelt förklaras med att man jämför hur många gånger varje defekt bedömts (tillräckligt) 
lika vid de olika körningarna, se Figur 5 och Tabell 1. Man går alltså för samtliga defekter igenom 
samtliga körningar och jämför hur defekten bedömts. Varje defekt som angivits vid någon av 
körningarna skall medräknas. I exemplet nedan jämförs defekt 1 (d,) köming I (k,) med d, k2-k5. D, k2 

jämförs med d, k, och k3-k4. D, k, jämförs med d, k, ,k2, k4, kj osv. Om jämförelsen utfaller t i l l 
belåtenhet adderas 1 t i l l defektsumman. För varje defekt divideras summan med antalet körningar 
multiplicerat med antal körningar - 1 , i detta fall 5*(5-l) = 5*4=20. Detta resultat kallar vi repeter-
barheten för enskild defekt. För att fa fram den totala repeterbarheten beräknas medelvärdet av 
defektemas repeterbarhet. 

1 Kömine 1 Köming 2 Köming 3 Köming 4 Köming 5 

1 

2 

3 

• 
o O 

4 O O O O 

5 • 0 • • 1 
6 O 0 t 

7 0 o 0 0 

Figur 5 Exempel på hur systemet har uppfattat samma planka vid upprepad avsyning. 
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För "hittarepeterbarheten" kan nedanstående tabell, Tabell 1, ställas upp. Det gäller alltså att 
konsekvent hitta en defekt eller inte på ungefär samma plats vid upprepad köming. 

Tabell 1 

Defekt 
nr 

Köming 
1 

Köming 
2 

Köming 
3 

Köming 
4 

Köming 
5 Hittad eller ej 

% 

1 Ja Ja Ja Ja Ja (4+4+4+4+4)720 100 

2 Ja Ja (2+1+2+1+2) 720 40 

3 Ja (3+3+3+3+0)720 60 

4 Ja Ja Ja Ja (3+0+3+3+3)720 60 

5 Ja Ja Ja Ja Ja (4+4+4+4+4)720 100 

6 Ja Ja Ja (2+2+1+1+2)720 40 

7 Ja Ja Ja Ja Ja (4+4+4+4+4)720 100 

Rn 71,43 

För typrepeterbarheten kan motsvarande tabell ställas upp. Här gäller det dessutom att bedöma 
defekttypen på samma sätt vid upprepad köming. 

Optimeringsrepeterbarheten 
Den andra varianten av repeterbarhet, optimeringsrepeterbarheten, är egentligen den mest intressanta 
för användaren, sågverket, komponent- eller snickerifabriken. Den är dessutom lättare att utvärdera 
eftersom varje virkesstycke som optimeras kan sammanfattas i ett enda värde oavsett på vilket vis 
biten kapas upp. Det är dock svårt att med ledning av repeterbarhetsprovet att göra sig en bild av vilka 
enskilda faktorer som har påverkat slutresultatet, och hur man med ledning av detta kan avgöra på 
vilket vis man skall justera systemet för att uppnå ett ännu bättre resultat. 

Tabellen nedan visar ett exempel på hur repeterbarheten avseende optimering kan beräknas. 

Korn in g 1 2 3 4 5 s M 
nummer (l-s/M)*100 

Bit nummer 
1 10 12 13 10 11 1.3 11.2 88.4 

2 20 22 23 20 21 1,3 21,2 93.8 

3 30 32 33 30 31 1.3 31.2 95.8 

4 5 6 7 5 5 0,9 5,6 84.0 

5 20 20 21 21 20 0,5 20.4 97,3 

6 100 120 130 100 110 13.0 112.0 88,4 

9 U 

Notera att inte vid någon av ovanstående repeterbarhetsvarianter ingår facit, varför ett högt värde på 
repeterbarhet skulle kunna erhållas om s vore O, vilket exempelvis är möjligt om kameran inte ser 
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lågonting alls på grund av trasig belysning eller ogenomtränglig smuts på kameraobjektivet. För att 
indvika detta problem skall alltid ett defektdetekteringsprov ligga som komplement t i l l repeterbar-
letsproven. 

V̂ id ett utförd studie utförd på tre provbitar körda vardera tre gånger på "mötande" kant, upp och ned 
samt bak och fram fick vi repeterbarheten för bit 1 R=99,9%, bit 2 R=90,7% och bit 3 R=88,7%. Den 
totala repeterbarheten kan då beräknas till 93,1%. Se figur nedan. 

KSniiBi 2 

KöniiM3 KSniinc 1 

Köniwt 4 

Repeterbarhctsprov, 3 bitar 

350 

'S- 300 
"E 
»5 250 

^ 200 

ft" 150 

100 

50 

O 

Figur 6 

«> w w "O -o -o C C c 
2 2 2 
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E E E 

e c c ^ •« a. a. a. a. a. Cm 
3 3 3 

Bit 1 

E E E 

5 5 5 

«» «» « 
•3 "C "3 
C C e 

111 §•§•§• 
Bit 2 

E E E 
£ £ £ 
3 3 3 

• A-kvaUtet 

• B-kvalltet 

w w w 
•3 "3 "3 
C e C 
2 2 2 
lo le le 
E E E 

W g W c B t 

= = = 5 5 5 
Bit 3 

Diagrammet visar poängen (värdet) som åsatts de 3 bitarna vid de 9 repeterade 
körningarna igenom AO-systemet vända på olika sätt. 

Ytterligare slutsatser från studierna 
Användarmiljön i samtliga dess komponenter och aspekter är inte bara viktig, utan i högsta grad 
avgörande för systemets funktion. Helt klarlagt är också sambandet mellan systemanvändningen och 
systemfunktionen. De system som finns idag är alla på sitt sätt användbara och genererar intäkter, 
förutsatt att de satts att lösa vissa specifika uppgifter och under vissa givna förutsättningar. 

Vad som krävs för att kunna utnyttja tekniken är att användaren besitter tillräcklig kompetens att 
använda AO-systemet på ett riktigt sätt och för rätt typ av uppgifter. Denna kompetens krävs inte bara 
vid daglig drift och planering utan även i högsta grad såväl vid upphandling som vid installation. En 
slutsats är att användare, både sågverk, komponent- och snickerifabriker, med hög teknisk kompetens 
torde vara mer gynnade än de som saknar denna kompetens på företaget. 

Speciellt viktigt är att vid planering av installationen se till att det byggs in kontroll- och uppfölj-
ningsmöjligheter både avseende lokaler, utrustning och metoder - annars kan en anläggning som 
fungerar bra initialt vid de förutsedda tillämpningarna visa sig inte klara sin uppgift på längre sikt, 
utan omfattande ombyggnader och omorganisation av verksamheten. 
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Operatörens förändrade roll 

Om arbetsinnehåll och arbetsplats vid automatisk sortering. 

Olle Hagman, Luleå Tekniska Högskola, Skellefteå 

Med operatör menas här en människa eller grupp av människor 
som skall sköta om en sorteringsautomat i ett kundorderstyrt 
system. 

Jag skall kort sammanfatta de erfarenheter jag samlat under diverse 
projekt rörande ny (= datoriserad) teknik. Jag kommer att tala om 
vad som skiljer en arbetsplats där det finns en flexibel automat från 
en konventionell statisk arbetsplats för t i l l exempel en: sorterare, 
maskinsnickare eller sekreterare. 

Vad är en automatisk sorterare? 

Vilka krav ställs på organisation, kompetens och utvärdering för att 
sorterings-automaten skall vara lönsam, operatörerna skall må bra 
och företagets konkurrenskraft skall ökas ? 

Hur skall v i i träindustrin skapa nya "mästare" som kan fungera 
som mentorer och läromästare för dessa gesäller och lärlingar som 
kommer att hantera träets kvalitet( och därmed framtid) i nästa 
generations träindustri ? Eller skall v i lägga allt kunnade på 
systemleverantörerna ? 

Är operatören en individ eller är kraven så höga att kunskapen 
måste finnas hos en grupp av individer med olika kompetens ? 

Luleå Tekniska Högskola 
Institutionen i Skellefteå 
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Automatisk sortering 

En automatisk sorterare är ett system där man skickar in regler, 
råvara och vad man v i l l ha ut. Ut kommer information, en 
väldefinerad produkt och skräp. Automaten opererar efter regler 
som operatören lärt den och talat om att den skall använda. 

Att hantera en dynamisk, flexibel maskin är mycket komplicerat 
och ställer stora krav på systemleverantörer och användare. Den ger 
stora möjligheter att utnyttja vår svenska skog på ett bra men då då 
det korrekta resultatet av varje operation inte är solklar krävs stora 
insatser för att en kontinuerlig utvärdering och trimmning skall 
kunna ske. 

Information och språk 

Den situation som jag beskriver här är baserad på en produktion 
som är kundorderstyrd där kunden kan vara slutkund eller 
efterkommande produktionsenhet. I en sådan situation är 
informationsöverföring det viktiga. Information om orderläge, 
lagerläge, kapacitet, regler och önskemål, ingående och utgående 
kvaliteter skall samlas i automatens minne och bearbetas för att för 
inför varje operation fatta ett nytt beslut. Denna dynamik i 
processen gör att både automat och operatör måste vara duktiga på 
kommunikation. För operatören handlar det om att tolka 
information och omforma den til l automatens språk ! 

Vilka krav ställer det på operatören? 

-Kunna maskinens språk 
-Kunna organisationens språk 
-Kunna produktionens språk, möjligheter och begränsningar 
-Kimna kvalitetsspråk 
-Kunna kimdens språk 

Luleå Tekniska Högskola 
Institutionen i Skellefteå 
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Hur lär man sig detta? Jo genom att skapa; 

Modeller för förståelse 

Man behöver modeller för hur saker och ting fungerar och hänger 
ihop. Förståelse för hur automaten fungerar uppnås genom att man 
ges möjlighet att vara nyfiken, göra fel och få information och 
kunskap. Det viktigaste är dock att man i alla lägen kan få 
återkoppling på det man gör. Det vil l säga: gör man rätt eller fel 
måste man få veta det på en gång. 

Ett viktigt moment när man skapar sig en modell för hur saker 
fungerar är utvärdering av gjorda insatser. Vad händer om jag 
ändrar denna inställning ? Vad händer om jag ökar 
matningshastigheten ? osv är frågor som måste kunna besvaras på 
ett förståeligt sätt. Det är därför viktigt att systemet ger möjlighet ti l l 
återkoppling i form av data, bilder och statistik. 

Arbetsrotation och extern återkoppling 

Det är viktigt operatören ges tillfälle att skaffa sig kunskaper om 
interna och externa faktorer som påverkar automatens funktion och 
potential. Arbetsrotation är ett mycket bra sätt att ge återkoppling 
inom produktionsenheten och öka förståelsen för krav och 
begränsningar. Den externa återkopplingen bör ges av täta 
kontakter med råvaruproducenter och slutkunder. 

Gränssnitt 

Ur operatörens synpunkt kan arbetsplatsen beskrivas som ett antal 
gränssnitt som han måste bemästra. De flesta har v i berört ovan och 
behandlar språk, människor och formaliserade regler. Det som är 
svårast att bemästra är gränssnittet människa-maskin. 

15N Luleå Tekniska Högskola 
Institutionen i Skellefteå 



Processen att identifera krav, regler ur ett stort flöde av information 
och överföra det ti l l ett dataprogram är inte lätt. Användarvänlighet 
är ett begrepp som är populärt. Om man med det menar att 
programvaran i datorn inte skall lägga onödiga fallgropar för 
användaren så är det okej att använda. Men är det en komplex och 
svår regel som skall införas så kommer man inte ifrån svårigheterna 
med att ha färgglada tryckknappar. Vad som behövs är kunskap 
och förståelse. 

För att undvika att operatören gör oavsiktliga fel som inverkar 
menligt på produktionsresultatet bör det finnas både "hängslen och 
svångremmar" inbyggda som omöjligör uppenbara fel i form av 
beslut och regler. Det är viktigt att det i systemet finns inbyggda 
självkontroller som märker när saker sker utanför fastlagda ramar. 
Dessa rutiner skall vara sådana att det inte går att undvika att 
notera att man har gjort fel. Detta kan göras med blinkande lampor 
eller att processen stoppas. Ett villkor om man använder sig av 
process stopp är att igångsättningen av processen är lätt annars 
kommer denna funktion snabbt att göras obrukbar. 

Eldsjälar 

För att få ett automatiskt sorteringsystem att fungera krävs det att i 
dess närhet finns en eller flera eldsjälar med tillräcklig kunskap. Ett 
bra sätt att få en investering att fungera är att identifiera en eldsjäl, 
satsa på denna person och låta system och människa utvecklas 
tillsammans. 

Problem 

Vi saknar läromästare som kan förmedla kunskap om hur man 
använder den här typen av system. 

Vi saknar väldefinierade regler och språk. En uppryckning här 
skulle väsentligt förbättra arbetsmiljön för operatören 

Luleå Tekniska Högskola 
Institutionen i Skellefteå 
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Strategier för inlärning av regler saknas. Det föreligger en 
skrämmande brist på försöksdesign inom träområdet. Vi har inte 
lyckats överföra den tradition som finns på skogssidan t i l l den 
trämekaniska industrin. Oavsett vilken typ av inlämingsprincip 
som programmerar automatsorteraren, deterministiska eller 
baserad på inlärning, så krävs det att man känner t i l l hela 
omfattningen av problemet. Kan detta göras på ett rationellt sätt 
finns det mycket pengar att tjäna.( se på läkemedelsindustrin) 

V i kan idag inte identifiera alla de egenskaper som påverkar 
kvalitetsbeslutet för en träbit. 

Vi har för få lyckade installationer att visa upp. Orsakerna är "over 
selling", bristande kravspecifikationer, bristande förståelse och 
dåligt underhåll. 

Kravspecifikation på en systemoperatör 

Operatören vid ett automatiskt sorterings system måste vara 
läskunnigpå ett sådant sätt att han/hon kan tillgodogöra sig 
skriftlig information i form av manualer, testresultat och ändrade 
produktionsförutsättningar. Man ska ställa krav på att manualer 
skall vara skrivna för den operatörsprofil man tänkt sig.(förståelig 
svenska är ett minikrav för operatör, manualer och datasystem). För 
att aktivt kunna deltaga v i uppbyggandet av nödvändig 
kravspecifikation vid system-upphandling skall den tilltänkta 
operatören känna t i l l de kvalitetsdefinitioner för trä som finns i 
företaget och från dess kunder. Är dessa inte specificerade måste 
sådana upprättas och då tillkommer kunnande om systemteknik, 
datorer, programmering ,grundläggande statistik och matematik . I 
s lutändan krävs också en del personliga egenskaper som 
ansvarstagande och kommunikationsförmåga för att få ett 
fungerande system. Önskvärt är kunnade om försöksplanering, 
optimering och en teoretisk förståelse för systemparametrarna. 

En hel del av dessa kvalifikationer kan byggas upp genom 
utbildning som kan erhållas från olika utbildningsinstitutioner eller 
från systemleverantören. Erfarenheter från andra branscher där 

Luleå Tekniska Högskola 
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datorsystem används pekar behovet av en massiv riktad 
utbildningsinsats med klara mål som bör ske före systemköp och 
installation men även kontinuerligt under det första året /-en. 
Tyvärr saknas "mentorer", en mycket viktig typ av utbildare, för 
denna typ av system där erfarenheter ofta saknas inom företaget. 
Slutsatsen är att minst en i gruppen kring systemet bör ha teoretisk 
nivå att snabbt sätta sig in i problemställningr och systemlösningar. 

Vad skiljer dagens arbetsplats mot morgondagens? 

Informationsflöden kommer att öka. 

Det kommer att finnas fler alternativ att välja bland när en 
operation skall genomföras. 

I den traditionella arbetsplatsen kan man utvärdera resultat med 
skjutmått medan att utvärdera en sorterings automat kräver helt 
andra verktyg och och ett annat mer abstrakt kunnade. 

Luleå Tekniska Högskola 
Institutionen i Skellefteå 
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Sorteraren lär datorn 

Andrzej Labeda, Trätek 



152 NeuroSorter - intelligent virkesortering system 
Andrzej Labeda ® ® 

1. Bakgrund. 
För att utföra virkesortering behöver man tre grundliga elementer: 
- definierade ytesdefekter; 
- sorteringsregler; 
- bedömnings funktion. 
Harmonisk samverkan mellan de tre bestämmer om sortering fungerar tillräcklig bra, eller 
snarare om den motsvarar våra förväntningar. Största 
problem orsakas av korrelation mellan olika slags 
defekter och sorterings regler. Huvudkrav som ställs 
på regler är att de skall bli tillräcklig omfattande for 
att täcka enorma virkesutseendet variationer och 
samtidigt väl definierade för att försäkra acceptabel 
precision av sorteringen. Att hantera såna uppgiftet 
på konventionell sätt är svårt som visades 
i praktiken. 
För att automatisera sorteringen eller datywwhcu den fbrsäkt man tillämpa en ren twnÖA imitation av 
mänskligt beslut. Binär bedömning system är grundad på enkel mekanik - om defekt fmns på ytan -
har vi om inte - sätts mllou. Antalet av noÄw och di/yi definierar virkes kvalitetsklass. 
Det låter enkelt och pålitligt. I praktiken har man upptäckt att interpretation av defektens bilder, inte 
alltid ensidigt korrelation mellan tekniska specifikationer 
och utseendet leder strax till fel bedömning av binära 
systemen. 
Korrelation mellan virkesutseendet och dess kvali
tetsklass har (lo^jj^ karaktär. Överiapping av speci
fikationsvärden och de fysiska egenskaper gör det 
omöjligt att fa klar beslut ifrån binär system. 

Surface Appearance 
Defect Type A. 

B,.. 
Rules. Cntena 

Jud&ement 

Decision 

Defect 

M teori ligger betydlig närmare till pro
blematik typisk för sortering av naturella produk
ter med stor variation av egenskaper och samtidigt 
som är svår att definiera på matematisk sätt. 
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Defect 
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Om vi antar att defekt typ B kan täcka mellan 5-
11 % av virkesyta i fall av klass 1 och samtidigt 
respektive värde for klass 2 är 4 - 12 % beroende 
på defektens utplacering - det finns knappast ett 
binär system som kan hantera såna fall tillräckligt 
bra. 
Vid virkesorteringen det finns alltid Uo-j/^ jmw, 
eller osäkerhetszon där ett rättbeslut kräver fiexi-

Defect B % belt bedömning gamdad snarare på förnuftig inter
pretation av de skrivna regler än på ren matemati
sk jämförelse. 

? a j ^ MAIM^ inför någon flexibilitet till bedömning processen och gör det möjligt att sortera 
material enligt både skrivna regler och mänskliga förnuftiga bedömningar. Systemet kräver trots allt 
relativt noggrant definition av regler, som är alltid en källa av besvär i fall av sågat virke. 
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2. Tillämpning av neurala nätverk. 
Den bäst sortering anläggningen hitils är erfaren 
operatör som blixtsnabb kan bedöma virkes utse
endet och korrelera den med de skrivna regler. 
För att imitera operatörens funktion i sortering pro
cessen val av neurala nätverk var ganska naturell. 
I neurala nätverk informationsflödet betraktas på 
menskligt sätt - altså inte bara faktum att det finns 
defekt men också deras vikt. Istället av binär beslut 
i form av ettor och nullor vikten av information har 
inflytandet på slutlig beslut. Informationen matas 
till dators representation av neuron cell där den är 
behandlad för att bestämma aktiveringsnivå och be
räkna vikten. Resultaten skickas vidare t i l l nästa 
neuroner för behandling, precis på samma sätt som 
i mänsklig hjärnan. 

Neuron A 

Activation 

Weight 
• 

Neuron B 

Neuron Connection 

Som resultat av många operationer i separata ne
uron celler i sista neuron skiktet genereras be
slut. Stor antal av celler, förbindelser mellan cel
ler och individuella operationer i enskild cell ga
ranterar bäst möjligt sortering beslut.Nätet har 
enorm förmoga att hantera stora antal informa
tioner med invecklad karaktär, där korrelation 
mellan beslut och input data är nästan omöjligt 
att generera på konventionell sätt. 

In Out 

Hidden 

NeuroSorter utnyttjar neurala nätverk som beslut generator. Bild av 
virke efter behandlingen matas till input skiktet och samtidigt ett 
beslut av operatören införas t i l l viktmatriss. Output genererat av nät 
jämföras med mänskligt beslut och eventuell fel eller skillnad mel-
lande två orsakar nätetsfunktion korrigering. Det är inlärning proces
sen som fortsätter tills skillnad mellan nätet output och mänskligt 
beslut är nära noll. 
När man når det stadiet - nätet kan ta över sorteringen och beslut tas 
automatiskt. 

NeuroSorter har gått genom praktiska tester i två sågverken. Automatisk sortering resultat berår på hur 
pass bra nätet har absorberat den kännedomen ifrån operatören. Därför inlärning eller training processen 
avgör framtidens succé eller misslyckandet i sortering. Training kontroll i vår system är organiserad på 
två olika sätt: 

- training av nätet tills output neuroner korrelationsvärde når maximum (rund 1.00); 
- interaktivt switching mellan training/testing tills antal av fel sorterade brädor når minimum. 

Praktiken har bevisat att den sista metod är i flesta fall bättre. Träining resultat påverkas också av kvali
tet av insammlat bilder och relevanta operatörens beslut angående kvalitetsklass. Kontroversiella beslut 
orsakar besvär under trainingen. Antal av brädor skall bli tillräckligt stor för att täcka de flesta typer av 
brädor. Representation av involverade kvalitetsklasser måste bli jämn, i bästa fall antal av brädor per 
klass skall bli möjligst jämnt. Nota bene den kondition orsakar störst problem i praktiken. Enligt våra 
erfarenheter antal brädor under training skall bli not mindre än 400. 

Exempel av training kontroll enheter visas på nästa sida. 



154 A. Training kontroll - bäst korrelationsfaktor 

Under training perioden behandlade bilder 
av brädor matar man kontinuerligt t i l l första 
skiktet av neurala nätet. 
Samtidigt operatörens kvalitetsklass skickas 
till nätet. Korrelationen mellan input (bräda 
utseended) och dess klass skapar man ge
nom kontinuerlig jämförelse mellan nätets 
output (eller automatisk klassning) och ope
ratörens beslut. Varje skilnaden orsakar kor
rektioner i aktivering och vikt matriss, som 
är källa för framtidens dators sortering. 
Korrelations faktorer änrar sig från 0.0 till 
nästan 1.00 i trainingens takt. Ju högre kor
relation värde - desto bätre funktion av neu
rala nätet under automatisk sortering. I prak
tiken visade sig att training kontroll med hjälp 
av statistiska faktorer inte alltid leder till bästa 
nätet funktion. 

* ) 
l.BB-
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act Count 

Best Run tt 
21 

137 
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•^Neuron 2Grade 2 
^Neuron 3Grade 3 

•^Mean Error 
•|.Mean Correlation 

B. Training kontroll - best sortering resultat 
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D/S 
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tt IB Good 

Kvinta 
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n 3 Good 
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et fmns fenomen i training processen som orsakar att trots höga 
korrelations faktorer nätet fungerar dåligt i fall av andra 
representation av bräder, altså de som har inte utnyttjades i 
trainingen. 
Man brukar säga i branchen att nättet "vänjer" sig t i l l training sats 
av bräder, men hög korrelation "gäller" inte i fall av den andra. 
Därför i senaste training rutin av NeuroSorter tillämpades s.k. 

Ud IMC imÄ metod. Under trainingen använder man två 
satser av brädor: training och testing sats. Efter varje training cykl 
nätet testas på andra sats och resultat av sorteringen registreras. 
Antal av dåliga klassningar skall bli minimala för varje 
kvalitetsklass. 

* ) 

Training cykl avbrytas vid hög antal av bra klassningar. 
Ju högre procent av bra klassningar - desto bätre training 
resultat och bätre, mer pålitlig automatisk sortering. 
Självklart, antal av brädor som utnyttjar man i trainingen 
fördubblas - men framtidens förväntat succé motiverar stark 
såna metod. 

Best Test Result 
Het ftl. Bfcst »un: 98 

1 % 
iftiii»ii'M.iiir1ilfii;iifiUMM 

1 \ - " r r - z ^ J . : ' 1% 

') Presenterade diagrammer skall traktas endast som exempel. 



3. Resultat av automatisk sortering 

Efter automatisk sortering operation och även under körningen 
redovisar man hur pass bra systemet upprepar operatörens klas-
ning. Det sker i fall av brädor som sorteras var tidigare klassade, 
men utnyttjade i trainingen. 
Prestanda av systemet redovisas i form av procent av rätt klas
sade bräder. I praktiken vår system kan upprepa operatörens 
klassning med noggranheten mellan 80.0 - 95.0 %. Noggranhe-
ten beror huvudsakligen på training sats kvalitet. 
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Gfjoii 

I f u i n t a board N o i i i | p B y . 

Target 

a.BB —1 
fleitron 2 , (8.994B)Ci5.3) i.ee — 
Heuron 3. / B.6677 / 16,9 8.8e — 

A / B 

För att granska systemets prestanda i fall när det fmns inte 
någon referens i form av menskligt beslut redovisar man 
kontinuerligt enskild output neuron signal styrka. Maximal 
signal värde är nära 1.0. Ju större signal desto säkrare be
slut. 
I praktiken output neuron signal värde A inte aUtid närmar 
sig till 1.00, men faktum att det fmns output signal pekar 
på kvalitetsklass ganska tydligt. 
Jag har skapat annan faktor som definierar nätets prestan
da, nämligen cMife/mcQ/ värde. 

faktor definieras på följande sätt: 

Max signal (0.9940) - Näst max (0.0077) 

Max (0.9940) 
* 100.0% = 98 .63% 

Neurala nätets beslut spridning för varje kvalitetsklass redovisas i formav standard avvikelse av signal 
styrka. B. Den parameter är avvaktad med hjälp av i^ai^ ' diagram som visas nedan. 

D/S 
Count No: jO 
Fire Strength 

75.98^^^^^ 

- l A . . 

" m n Y " !!TH-||T j i l i i l i , ini-i-jnr 
sy 

4. Sammanfattning. 

Idag man kan konstatera att tillämpningen av neurala nät i automatisk sonering system innebär några 
fakta bekräftade i praktiska test: 

- Det är möjligt att skapa sortering system som fungerar på samma sätt som bäst operatör; 
- Funktionell noggranheten (upprepningen av menskligt beslut) är mellan 80 - 95 %; 
- Beslut confidence är rund 95 %; 
- Spridning av beslut är mellan 10-20 %. 

Det är alltså ett bevis att neurala nät kan bli bra alternativ i sågat virke sortering. 
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Automatisk slutsortering 
- projekt på gång 

Hans Dutina, Trätek 
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TRÄTEKS P R O J E K T S T R U K T U R , A U T O M A T I S K V I R K E S S O R T E R I N G 

Trätek har nu genomfört det kontaktarbete mot industrin - sågverk och systemleverantörer, 
som visat sig nödvändigt för att utveckla och förankra målskrivningar, projektstruktur och 
Träteks åtaganden inom området Automatisk Virkessortering. 

Det övergripande målet för Träteks planerade insatser har formulerats enligt följande: 

Att på kortast möjliga tid få till stånd ett genombrott för en bred och effektiv 
tillämpning av automatisk virkessortering i sågverkens råsortering och 
slutsortering. 

Fullständiga målskrivningar för enskilda projekt och delprojekt framgår av den projektplan 
som är under utarbetande. Projektstrukturen som nu föreligger framgår av bilagorna. 
Projektmålen skall nås inom en tidsperiod om högst 36 månader. 

Utgångspunkten är de kommersiella systemutvecklingar som branschens 
systemleverantörer nu genomför. Auio Sort, FinScan, Innovativ Vision och CTBA 
bedriver var för sig konkreta produktutvecklingsprojekt mot system för såväl automatisk 
slutsortering som råsortering. 

För att få t i l l stånd en effektiv utveckling av dessa system och skapa förutsätmingar för 
att tekniken får en bred och lönsam användning inom sågverksindustrin planeras följande 
projekt: 

-Utbildning och Kompetens 
-Utvärdering och Uppföljning 
-Stödjande FoU 
-Industriprojekt FoU 1, 2 resp. 3 

Av bilagor framgår kostnads- och finansieringsplanen för dessa projekt. 

I Industriprojekt FoU I, 2 resp 3 genomförs stödjande FoU i ansluming till att olika 
systemleverantörer utvecklar och levererar system t i l l vardera minst två sågverksföretag. I 
minst två av indusuiprojekten skall leveranserna utgöras av system för automatisk 
slutsortering. 
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Gemensamt för Industriprojekt FoU 1, 2 och 3 är att dessa kommer att generera, förutom 
specifika resultat mot aktuell systemutveckling och tillämpning, också generella resultat 
som Trätek löpande åtar sig att föra ut t i l l branschen. Exempel på projektinnehåll som 
planeras i Industriprojekt FoU 1 framgår av bilagorna. 

TRÄTEK har presenterat dessa möjligheter och villkor för systemleverantörerna och 
inbjudit dem och deras kunder, pilotsågverken, att var för sig deltaga i ett Industriprojekt 
FoU. 

För att ytterligare stödja utvecklingen av system och tillämpningar har tre prioriterade 
delprojekt etablerats i projektet Stödjande FoU, se bilagorna. Arbetet kommer att bedrivas 
industrirelevant. Resultaten från dessa delprojekt blir allmänt tillgängliga. 

Utöver detta utvecklas praktiska metoder för teknisk utvärdering och uppföljning samt 
metoder för materialadministrativ uppföljning i projektet Utvärdering och Uppföljning, se 
bilagorna. Branschens systemleverantörer har svarat positivt på vår inbjudan att deltaga i 
den referensgrupp som kommer att etableras i anslutning till detta projekt. 

I projeket Utbildning och Kompetens genomförs ett utbildningsprogram, där ett stort antal 
sågverk deltar i en organiserad kompetensutveckling om automatisk virkessortering. 
Avsikten är att löpande under det att verksamhet pågår i de andra projekten sprida de 
kunskaper och erfarenheter som där kommer fram ti l l branschen. 
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5 PROJEKTBESKRIVNING - INDUSTRIPROJEKT FoU 1 

5.1 Huvudmål 
Alt stödja minst två pilotsågverk i deras projekt att få t i l l stånd väl fungerande system för 
automatisk virkessortering. Generella resultat och erfarenheter publiceras. Partenas 
affärshemligheter publiceras ej. 

5.2 Delprojekt och mål 
Projektet omfattar fem delprojekt enligt följande. 

Delprojekt: 

- Kravspecifikationer 

- Integrerat Kvalitetsspråk 

Integrera Lärande 
Teknik 

- Känslighetsanalys 

Mål: 

Utveckla mot pilotsågverken kundanpassade 
kravspecifikationer for upphandllngsändamål. 

I systemet integrera ett träkvaiitetsspråk med 
begrepp, definitioner och mätregler avsett for 
operatörer, försäljare och trävaniköpare i görligaste 
mån i överensstämmelse med standardspråk under 
utveckling vid Trätek. 

Integrera Träteks neurala nätverk / lärande teknik i 
systemet och hos pilotsågverken for automatisk 
framtagning av formaliserade sorteringsregier. 

Klarlägga genom simuleringar och exempelstudier 
hos pilotsågverken, hur ofullkomligheter i 
systemens defektbestämning och optimering 
påverkar sorteringsutfall och lönsamhet i praktisk 
drift. 

- Utvärdering & Uppföljning Teknisk utvärdering och uppföljning av installerade 
system vid pilotsågverken m a p defekt- och 
egenskapsbestämningsförmåga, sorteringsutfall 
samt optimering. 

Materialadministrativ uppföljning vid 
pilotsågverken m a p order, lager, sortering och 
mtiner för produktionsplanering vid övergång t i l l 
automatisk sortering. 

Uppföljning m a p varaktig lönsamhet. 

Testa och utveckla metoderna i praktisk 
användning. 
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6. PROJEKTBESKRIVNING - STÖDJANDE FOU 

6.1 Huvudmål 
Kraftfulla dellösningar inom tre prioriterade problemområden, man/maskinanpassning, 
detektering samt defekt- och virkesklassificering vid automatisk virkessortering, som stöd 
för leverantöremas systemutveckling och sågverkens tillämpning. Tillämbara resultat skall 
föreligga inom 36 månader. 

6.2 Delprojekt och mål 
Delproiekt: 

Sorteringsregler med lärande teknik 

Måk 

Att inom 30 månader tillhandahålla en industri-
anpassad generell programvara baserad på neurala 
nätverk som med lärande teknik automatiskt 
genererar formaliserade sorteringsregler identiska 
med en konsistent manuell sorterare. 

Neuro Sorter - lärande system Att inom 12 månader etablera tekniken med lärande 
system, neurala nätverk som möjlig vid automatisk 
virkessortering tillämpad på hela virkesstycken. 

Defektbestämning I - neurala 
nätverk Att inom 24 månader leverera industrianpassade 

algoritmer baserade på lärande system, neurala nät, 
tillämpade på enskilda objekt, för klassificering av 
svårbestämda defekter. 

*Defektbestämning II - multipla 
sensorer Se Högskolan Luleå, Inst Träteknik, Olle Hagman 

ansökan ti l l NUTEK, "Robusta klassificerings- och 
sorteringsalgoritmer". 

*Defektbestämning III - smarta 
sensorer Se Linköpings Tekniska Högskola, Inst. 

Systemteknik, Erik Åstrand ansökan t i l l NUTEK, 
"Optimal användning av träråvara med hjälp av 
datoriserad bildanalys". 

Projekten redovisas separat; se resp. projektansökan t i l l NUTEK. 



164 

7. PROJEKTBESKRIVNING - UTVÄRDERING & UPPFÖLJNING 

7.1 Huvudmål 
Objektiva utvärderingsmetoder och industrianpassade uppföljningsmetoder tas fram inom 18 
månader. 

7.2 Delprojekt och mål 
Projektet omfattar fyra delprojekt enligt följande. 

Delprojekt: 

- Kravspecifikationer 

Mål: 

Kravspecifikationer tas fram avseende metoder for 
utvärdering och uppföljning efter samråds-
diskussioner med branschens systemleverantörer 
och utvalda sågverksforetag av olika kategorier. 

Utvärde ringsmetoder 

Uppföljningsmetoder 

Objektiva metoder tas fr^m för utvärdering av 
automatiska sorteringssystem av alla slag m a p 
defekt- och egenskapsbestämningsförmåga, 
repeterbarhet, optimering. 

Praktiska metoder och tekniska hjälpmedel tas fram 
för rationell uppföljning av system för automatisk 
sortering i råsortering och slutsortering. 

Uppföljning blir möjlig m a p enskilda defekter, 
virkesstycken och virkespartier mot alla typer av 
sorteringsregler. 

Materialadministrativa 
uppföljningsmetoder Kompetens utvecklas för materialadministrativ 

uppföljning vid övergång från manuell t i l l 
automatiskt slutsortering med en hög grad av 
ändamåls- eller kundanpassad sortering. 
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