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1. SAMMANFATTNING 

Träteks torkningsmodeller för färdigtorkning i kammartorkar fmns nu som datorprogram 
med vilket torkningsscheman kan beräknas. Datorprogrammet fmns inte t i l l försäljning, 
men torkningsscheman kan beställas på uppdragsbasis. Utprovningen av torknings
modellerna har pågått i tre år och det har visat sig att bra resultat kan uppnås. Nedan 
visas vilka relativa medel spricklängder man kan förvänta sig av torkningsmodellema på 
furu och gran vid normal drift / I / . Relativa medel spricklängden bestäms endast på 
splintsidan och beräknas som medelvärde för spricklängd/planklängd för de mätta 
plankorna. 

Virkes Relativ medel-
tjocklek spricklängd 
(mm) (%) 

50 5 
63 7 
75 10 

Det är möjligt att erhålla lägre värden men då måste allt som påverkar torkningsresulta
tet fungera, d v s kort lagringstid i skog, kort lagringstid på timmerplan, ingen lag
ringstid mellan såg och tork, märgkluvet virke, och en tork som kontinuerligt underhålls 
och kontrolleras med avseende på funktion. 

2 . INLEDNING 

Denna rapport är den tredje och sista etappen i ett projekt som pågått under tre år. De 
två första etapperna fmns avrapporterade i Träteks rapportserie 12, 3/. Hela projektet har 
haft som huvudmål att prova ut Träteks fardigtorkningsmodeller i industrin. Idag 
används torkningsscheman från dessa modeller på ca 20 sågverk. Dessutom fmns 
Träteks torkningsmodeller i de torkar som nyproduceras av ABB Fläkt virkestork
ning AB. 

Delfmansiär i alla tre etapperna av projektet har varit SIND/NUTEK. 



3 . DATORPROGRAMMET FÄRDIGTORKNING, VERSION 1.0 

Den senaste versionen av Träteks färdigtorkningsmodell finns publicerad dels som 
Trätekrapport 74/, dels som en artikel 151. Arbetet med att omsätta dessa teorier till ett 
fungerande datorprogram har pågått under en längre tid. Programmet är nu färdigt i sin 
första version 1.0. För att få programmet att fungera krävs visst teoretiskt underlag 
angående beräkning av medel fuktkvoten och torkning med startfuktkvot kring 18 %. 
Dessa teorier fmns beskrivna i en Trätekrapport 161, Programmet fardigtorkning kommer 
fortsättningsvis att vidareutvecklas och användas i Träteks uppdrags- och forskningsverk
samhet. 

4. UTPROVNINGAR PA ROLFS SAG & H Y V L E R I 

Här utfördes två provtorkningar på furu 75 x 175 mm vid torkning från rått till 18 % 
fuktkvot. Torkningsschemat till provtorkningama beräknades med Träteks program för 
fardigtorkning. Provtorken på Rolfs Såg var en kammartork av fabrikat UTEC med 
ångbasning. Styrsystemet var UTEC P 7000. Detta styrsystem kan både köras med fast 
inprogrammerat torkningsschema eller med UTECs egen modellstyming. När man 
använder fast torkningsschema fmns det 12 tidssteg för att skriva in torkningsschemat. I 
dessa tidssteg skall uppvärmning, konditionering och eventuell avsvalning ingå. Tids
stegen behöver dock ej vara lika långa i tiden, vilket är en fördel. 

Nedan visas indata samt erhållet torkningsschema inklusive uppvärmning och avsvalning. 

Indata 

Torkningsmodell: M l Våttemperatur: 50 °C 
Träslag: furu Slutfuktkvot: 17 % 
Tjocklek: 75 mm Kärnvedsandel: 70 % 
Bredd: 175 mm Blåsdjup: 6 m 
Densitet: 430 kg/m^ Styrpunkt: medelvärde 
Lufthastighet: 3 m/s Strötjocklek: 25 mm 
Maximal torrtemperatur: 60 °C Beräknad startfuktkvot: 63 % 
Maximal psykrometerskillnad: 28 °C Beta (Z?): 1,246 

I datorprogrammet färdigtorkning 1.0 fmns det två torkningsmodeller att välja på. M l 
och M2. M l är den som lämpar sig bäst för torkning till 18 % i fuktkvot och nedåt. M2 
ger kortare torkningstider, men den lämpar sig inte för torkning till 18 % utan snarare 
12 % och nedåt. Det som skiljer modellerna åt är hur snabbt psykrometerskillnaden höjs 
efter "puckeln", d v s den punkt i torkningsschemat där medelfuktkvoten i virket är 
kring fibermättnad, se figur I . Torkintensitetsparametern Beta (/S) är ett mått på fukt-
kvotsgradienten i virket under torkning. Stort Beta ger stor fuktkvotsgradient, kortare 
torkningstid och därmed ökad risk för sprickbildning. 



Psykrometerskillnad 

Tid 

Figur 1. Principskiss för torkningsscheman beräknade med torkningsmodellema M l 
och M2. 
Principle sketch for drying schedules, calculated with drying models 
Ml and A/2. 

Torkningsschema 
Drying schedule 

Steg Deltid Tid Torr- Våt
temperatur temperatur 

Step Timestep Time Dry-bulb Wet-bulb 
temperture temperature 

(h) (h) (°C) CC) 

1 0,1 0,1 15,0 50,0 
2 11,9 12,0 51,7 50,0 
3 8,0 20,0 54,3 50,0 
4 24,0 44,0 54,6 50,0 
5 56,0 100,0 53,0 50,0 
6 40,0 140,0 54,6 50,0 
7 24,0 164,0 56,5 50,0 
8 8,0 172,0 57,3 50,0 
9 16,0 188,0 59,1 50,0 

10 1,0 189,0 20,0 15,0 
11 6,0 195,0 20,0 15,0 
12 - - - -



Provtorkning 1 

Virket till provtorkning 1 var furu 75 x 175 mm. Provtagningen skedde på fyra av 
torksatsens 16 paket. Provpaketen var placerade på kanten och i mitten av torksatsen. 
Torkningen utfördes i januari månad, en dag efter sågning. Timret var färskt med 
normal ingående fuktkvot. Reverseringstiden för cirkulationsluften var 45 minuter under 
hela torkningsförloppet. 

Resultat 

Ingående fuktkvot 60 % 60 prov i 
standardavvikelse 11,8 fyra paket 

Densitet 416 kg/m^ I I 

standardavvikelse 35,5 

Kämvedsandel 76 % I I 

standardavvikelse 10,0 

Utgående fuktkvot 17,6 % I I 

standardavvikelse 1,9 

Medelspricklängd på splint- kantpaket 72 cm 357 prov i 
sidan mittpaket 59 " fyra paket 

totalt 65 " 

i % av plan komas medel kantpaket 16,4 % 
längd mittpaket 13,5 " 

totalt 14,9 " 

Resultaten från provtorkning 1 visar för stor spricklängd, men i övrigt ett bra resultat 
(medelspricklängden bör ej överstiga 10 % för 75 mm furu). 

Klimatet i torken registrerades var 15:e minut med klimatuppföljare. Klimatuppföljaren 
är en datalogger som har ett antal temperaturgivare anslutna till sig. Dessa har placerats 
vid torkens styrgivare och på kanterna av virkeslasten. Resultatet från klimatuppfölj
ningen visar på en klart för hög psykrometerskillnad p g a en missvisande våtgivare, se 
figur 2. 



Psykrometerskillnad [^C] 

180 210 
Tid [h] 

Figur 2 . Psykrometerskillnad, är- och börvärde, medelvärde för t i l l - och från-
blåsningssidan. 
Wet-bulb depression, actual and reference mean value. 

Den klart för höga psykrometerskillnaden bedömdes vara orsak till den något stora 
spricklängden i förhållande till de spricklängder som tidigare uppnåtts med torknings
modellema M l och M2. Torkningsschemat var även fel inprogrammerat, vilket resulte
rade i en 12 timmar för kort torkningstid. Det beslutades att ytterligare en provtorkning 
skulle utföras efter det att våtgivaren kalibrerats. 



Provtorkning 2 

Virket till provtorkning 2 var av samma dimension som tidigare, d v s furu 
75 X 175 mm. Provtagningen skedde på två av torksatsens 16 paket. Provpaketen var 
placerade på kanten och i mitten av torksatsen. Torkningen utfördes i mars månad, en 
dag efter sågning. Timret var färskt med normal ingående fuktkvot. Reverseringstiden 
ändrades till 30 minuter de första 60 timmarna, och sedan 60 minuter torkningstiden ut. 

Reverseringstiden förkortades alltså 15 minuter de första 60 timmarna då temperatur
fallet är som störst. Ett stort temperaturfall ger en stor psykrometerskillnad på kanterna 
av virkeslasten, vilket ökar sprickbildningen i kantpaketen. Skillnaden i sprickbildning 
mellan kant- och mittpaket reduceras oftast då reverseringstiden minskar. Vid den 
genomgång av torken som utfördes efter provtorkning 1 upptäcktes en felkalibrerad 
våtgivare, en ångpanna för basning som var ur funktion samt ett trasigt spjäll. Dessa tre 
fel åtgärdades innan provtorkning 2 startade. Torkningsschemat blev i provtorkning 2 
rätt inprogrammerat, vilket gav en 12 timmar längre torkningstid jämfört med provtork
ning 1. 

Resultat 

Ingående fuktkvot 50 % 80 prov i 
standardavvikelse 11,7 två paket 

Densitet 429 kg /m3 I I 

standardavvikelse 30,5 

Kämvedsandel 80 % I I 

standardavvikelse 10,0 

Utgående fuktkvot 17,8 % I I 

standardavvikelse 2,0 

Medel spricklängd på splint kantpaket 92 cm 167 prov i 
sidan mittpaket 78 " två paket 

totalt 85 " 

i % av plankomas medel kantpaket 20,6 % 
längd mittpaket 17,5 " 

totalt 19,1 " 

Virkets medellängd 4,47 m 40 prov i 
standardavvikelse 0,30 två paket 



I figur 3 nedan visas torkningsschemats är- och börvärde enligt Träteks klimatuppföljare. 

Psykrometerskillnad [°C] 

200 ^40 
Tid[h] 

Figur 3. Psykrometerskillnad, är- och börvärde, medelvärde för t i l l - och frånblås-
ningssidan. 
Wet-bulh depression, actual and reference mean value. 
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Trots justeringar i torken mellan provtorkning 1 och 2 följer torken ej börvärdet, men 
skillnaden mellan är- och börvärde är mindre i provtorkning 2. I figur 4 nedan visas 
torkningsschemats är- och börvärde enligt torkens styrsystem. 

Psykrometerskillnad PC] 
1 

240 
Tid [h] 

Figur 4. Medelpsykrometern enligt styrgivarna, är- och börvärde. 
Mean wet-bulb depression according to the kiln control system, actual and 
reference value. 

Torken styr relativt bra de första 40 timmarna, men sedan blir klimatet för torrt. 
Torkens eget styrsystem anser dock att den uppnått börvärdet, vilket tyder på felkalibre-
rade givare, alternativt felplacerade givare. Spricklängden i provtorkning 2 ökade från 
65 cm till 85 cm jämfört med provtorkning 1, trots ett "mildare" torkningsschema med 
lägre psykrometerskillnad och längre torkningstid. Spricklängden blev en faktor 2 större 
än de medelvärden som tidigare uppnåtts med torkningsmodellerna. 
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Den största orsaken till den stora spricklängden är märgens läge i virket. Plankorna hade 
postats enligt figur 5 nedan. 

75mm 63mm 

Figur 5. Postningsmönster för provvirket i försök 1 och 2. 
Timmerklass 247-250 mm. 
Log dividing pattern for the test-timber in experiments 1 and 2. 
Log top diameter interval 247-250 mm. 

Virke med märgen i sig spricker betydligt mer än det som är märgkluvet 11, 8/. I 
försök 1 låg märgen i medeltal 14 mm in i virket räknat från kärnsidan på 35 % av 
provmaterialet. I försök 2 låg märgen i medeltal 15 mm in i virket på 55 % av prov
materialet. Resterande del av materialet räknades som märgkluvet då avståndet till 
märgen från kärnsidan var mindre än 8 mm. Provvirket i provtorkning 2 sprack alltså 
mer p g a större antal virkesstycken med märgen i sig, trots den "mildare" torkningen. 
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5. UTPROVNING PÅ ALA, STORA TIMBER 

På Ala utfördes en provtorkning av furu 63 x 125 mm vid torkning från rått tillstånd till 
11 %. Torkanläggningen där provet skedde var en nybyggd kammartork av fabrikat 
ABB Fläkt med ångbasning. Styrsystemet arbetar med tidsstyrning och fasta torknings
scheman som kan beräknas med en torkningsmodell i styrsystemet. Styrsystemet har 36 
olika tidssteg för inprogrammering av torkningsschema i torkningsfasen. Utöver detta 
fmns en uppvärmningsfas, platåfas, konditioneringsfas och en nedkylningsfas. Alla faser 
programmeras med tider och klimat. Figur 6 nedan visar indelningen av torkningsför
loppet. 

torrtemp 

vQ+temp 

1. Uppvärmningstid 
Warming-up lime 

2. Torkningstid 
Drying time 

3. Platåtid 
Flat time 

4. Konditioneringstid 
Conditioning time 

5. Nedkylningstid 
Cooling time 

Figur 6. Torkningsförloppet indelat i olika faser i ABB Fläkts styrsystem. 
Drying schedule divided into different phases in the ABB Fläkt control 
system. 

Torkningsschemat till provtorkningen beräknades med Träteks program färdigtorkning. 
Indatamenyn och erhållet torkningsschema visas nedan. Vid provtorkningen användes 
torkningsmodell M2 som ger kortare torkningstid än M l . M2 lämpar sig endast för 
torkning till 12 % fuktkvot och nedåt. Slutfuktkvoten sätts till 10 % i indatamenyn 
eftersom fuktkvoten höjs till 11 % efter konditionering. 



Indata 
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Torkningsmodell: M2 
Träslag: furu 
Tjocklek: 63 mm 
Bredd: 125 mm 
Densitet: 430 kg/m^ 
Lufthastighet: 5 m/s 
Maximal torrtemperatur: 70 °C 
Maximal psykrometerskillnad: 28 

Våttemperatur: 56 °C 
Slutfuktkvot: 10 % 
Kärnvedsandel: 60 % 
Blåsdjup: 8,5 m 
Styrpunkt: medelvärde 
Strötjocklek: 22 mm 
Beräknad startfuktkvot: 73 % 
Beta (/3): 1,250 

Torkningsschema 
Drying schedule 

Steg 
Step 

Psykrometer 
Wet-bulb 
depression 

°C 

Torrtemperatur 
Dry-bulb 
temperature 

°C 

1 2,2 58,2 Uppvärmningstid: 10 timmar 
2 4,0 60,0 Torkningstid: 204 I I 

3 4,7 60,7 Platåtid: 74 I I 

4 4,9 60,9 Konditioneringstid: 32 I I 

5 4,9 60,9 Nedkylningstid: 6 I I 

6 4,7 60,7 
7 4,4 60,6 PLATÅKLIMAT 
8 4,1 60,1 Psykrometer: 28 
9 3,8 59,8 Torrtemperatur: 70 I I 

10 3,5 59,5 
11 3,2 59,2 KONDITIONERINGSKLIMAT 
12 4,2 60,2 Psykrometer: 4 ° c 
13 6,4 62,4 Torrtemperatur: 70 I I 

14 9,5 65,5 
15 12,4 68,4 
16 14,8 70,0 Totaltid i tork: 252 timmar 
17 16,4 70,0 
18 17,6 70,0 
19 18,7 70,0 
20 19,7 70,0 
21 20,9 70,0 
22 22,1 70,0 

Provtorkning 

Virket t i l l provtorkningen var furu 63 x 125 mm. Provtagningen skedde på två av 
torksatsens 15 virkespaket. Provpaketen var placerade på kanten och i mitten av 
torksatsen, se figur 7a. 
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J 

1 2 

Figur 7a. Provpaketens placering i torksatsen. 
Place of the test-timber stack in the kiln batch. 

Torkningen utfördes i februari månad en dag efter sågning. Timret var färskt med 
normal ingående fuktkvot. Reverseringstiden för cirkulationsluften var satt till 1 timme. 
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Resultat 

Ingående fuktkvot 
standardavvikelse 

50 % 
14,3 

40 prov 

Densitet 
standardavvikelse 

426 k g / m 3 

33,4 

Kärnvedsandel 
standardavvikelse 

74 % 
20,5 

80 prov 

Utgående fuktkvot 

standardavvikelse 

kantpaket 
mittpaket 
totalt 

10.8 % 
11,0 " 
10.9 " 
1,4 

Medelspricklängd på 
spl i utsidan 

paket 1 
paket 2 
totalt 

68 cm 
29 " 
48 " 214 prov 

i % av plankomas 
medellängd 

paket 1 
paket 2 

14,3 % 
6,1 " 

Gaffelprov 

standardavvikelse 

topp d2/dQ 
rot d2/do 
topp och rot d2/dQ 

0,98 
0,94 
0,96 
0,06 

80 prov 

Klyvprov 

standardavvikelse 

topp 
rot 
topp och rot 

0,8 mm 
1,8 " 
1,3 " 
1,1 

80 prov 

Virkets medellängd 
standardavvikelse 

4,76 m 
0,53 

40 prov 

Gaffelprov beskrivs i fuktkvotsstandarden SS 23 27 40. Klyvprovet utfördes på en 
15 mm tjock skiva av tvärsnittet på provplankorna. Dessa skivor klyvs på mitten 
parallellt med flatsidorna. De kluvna skivorna får ligga 1 dygn i ett jämviktskl imat som 
motsvarar utgående fuktkvot. Efter utjämningen i 1 dygn mäts det gap som uppkommit i 
sågsnittet då de kluvna bitarna hålls ihop, se figur 7b. 

Figur 7b. Klyvprov för mätning av torkningsspänning. 
Split cross-section for measuring drying stresses. 
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Klimatet i torken registrerades med Träteks kl imatuppföljare. Resultatet f rån klimatupp-
följaren visas i f igur 8 och 9. 

Psykromelerskillnad [°C 

30 

Figur 8. 

25 h 

20 h 

15 h 

10 h 

5 h 

0 h 

• TiUbfoshihgssirfa 

Franb^cisningssida 

250 300 
Tid [h] 

Psykrometerskillnad på t i l l - och frånblåsningssidan. 
Wet-bulb depression on both sides of the kiln batch. 

Psykrometerskillnad [°C] 

3o' 

25 

20 

15 

10 

O h 

I ' ' 

1 

250 300 0 50 100 150 200 
Tid [h] 

Figur 9. Psykrometerskillnad, är- och börvärde enligt kl imatuppföljaren. 
Värdena är medelvärden för t i l l - och frånblåsningssidan. 
Mean wet-bulb depression according to the climate logger. 
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Resultaten från provtorkningen blev bra förutom spricklängden som blev något hög. 
Detta beror dock på utebliven basning under uppvärmningen samt att provpaketet på 
kanten hamnade på tillblåsningssidan, då reverseringen av cirkulationsluften upphörde 
efter 20 timmar. Tillblåsningssidan av torksatsen är under torkning utsatt för det 
"hårdaste" klimatet, d v s högsta psykrometerskillnaden i torken. Utsätts virket för 
denna relativt höga psykrometerskillnad för länge, ökar spricklängden. Detta syns tydligt 
på skillnaden i spricklängden mellan paket 1 på kanten och paket 2 i mitten. Sprickläng
den är 230 % större på kanten jämför t med mitten av torklasten. Skillnaden i utgående 
fuktkvot mellan kantpaket och mittpaket är däremot ytterst liten, skillnaden är endast 
0,2 fuktkvotsprocent. Den utgående fuktkvoten blev totalt 10,9 %, vilket är mycket bra 
då den beräknats t i l l 1 1 % . Detta visar att torkningsmodellen räknar rätt. Spänningarna i 
virket blev mycket låga enligt gaffelproverna och klyvproverna, vilket leder t i l l slutsat
sen att det beräknade konditioneringsklimatet och tiden stämmer. 

6. PRAKTISKA SYNPUNKTER 

Utprovningen av Träteks färdigtorkningsmodeller har pågått under en treårsperiod. De 
två första åren är avrapporterade i Träteks rapportserie /2, 3/. Vid de utprovningar som 
utförts har inte alltid bra resultat erhållits p g a omständigheter som ej styrs av det 
inprogrammerade torkningsschemat. Det har vid ett flertal tillfällen visat sig att det 
beräknade torkningsschemats utseende är av underordnad betydelse för erhållen kvalitet 
efter torkning. Med kvalitet avses framförall t sprickbildning, spänningar, deformationer 
och slutfuktkvot. 

Skall ett bra torkningsresultat erhållas måste torken kunna realisera ett inprogrammerat 
torkningsschema. Detta kan vara nog så svårt under uppvärmning, konditionering och 
första fasen av torkningen. Vid uppvärmningen får torkarna ofta problem med ett alltför 
torrt klimat, vilket leder t i l l ökad sprickbildning på kantstaplarna. Problemet med 
uppvärmningen avhjälps med en kraftig basning, helst med ånga. 

Styrsystemet måste även klara av att styra själva uppvärmningen, vilket många styr
system har problem med. Uppvärmningen är den del av torkningen då stora förändringar 
av klimatet skall ske på relativt korta tider. Styrsystemen i torkarna har oftast sina 
styrparametrar inställda på värden som ger en "mjuk" och "lugn" styrning under själva 
torkningen. Reglerfunktion i styrsystemet blir då alldeles för långsam för att hinna med 
att styra processen väl under uppvärmning. Detta kan resultera i att torken slutar basa 
eller t i l l och med ventilerar under uppvärmningen, trots att den har en alldeles för låg 
våttemperatur. Under första fasen av torkningen uppstår ibland problem med att 
bibehålla den våta temperaturen då ventilations- och värmebehovet är som störst. Den 
våta temperaturen bibehålles genom att öka värmeeffekten i torken eller genom att ändra 
torkningsschemat. Det senare leder dock t i l l något längre torkningstid. 

V i d torkning t i l l låga fuktkvoter, 12-8 %, är konditionering i torken en mycket viktig 
process. En bra konditionering skall ge virke med liten fuktkvotsgradient och låga 
spänningar. Detta är en förutsättning om virket skall användas i snickeriindustrin, där 
annars problem med deformationer under pågående tillverkning lätt uppstår. 
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V i d konditionering har torkarna ofta problem med att få upp den våta temperaturen, 
vilket beror på ett underdimensionerat basningssystem, alternativt för stora läckage i 
spjäll och portar. Bästa resultat på kort tid uppnås med ångbasning som gärna kom
bineras med kallvattenbasning för att undvika problem med övertemperatur som lätt 
uppstår med enbart ångbasning. För att ytterligare eliminera problemet med över
temperatur vid slutet av torkningen och konditioneringen kan torken utrustas med 
frekvensstyrning på elmotorerna t i l l cirkulationsfläktarna. Detta minskar väsentligt den 
til lförda värmeenergin t i l l torkluften. Dessutom minskar elenerginförbrukningen. 

Principen för ett bra basningssystem med kallvatten är många små dysor som ger en f m 
vattendimma över hela värmebatteri arean, vilket ger en bättre förångning av vattnet 
j ämför t med ett basningssystem med få stora dysor. Antalet dysor bör vara minst 4 st i 
båda blåsriktningarna om torken är reverserbar. Lämplig placering av dysorna visas i 
f igur 10 nedan. Det fmns även ett basningssystem med kall vatten där vattnet finfördelas 
med hjälp av tryckluft , vilket ytterligare underlättar förångningen av vattnet. 

Figur 10. Lämplig placering av basningsdysor vid torkens värmebatterier. 
Suitable place of steaming nozzle close to the heaters. 

Torkens underhåll är av yttersta vikt för att ett j ämnt och bra torkningsresultat skall 
erhållas. Torken skall kontinuerligt kontrolleras med avseende på givarkalibrering, 
basningsfunktion, spjällfunktion, värmeventilfunktion, cirkulations-, t i l lufts- och 
frånluftsf läktarnas funktion samt läckage i portar och dörrar. 

Risken för sprickbildning är som störst från det att trädet fälls tills dess medelfuktkvoten 
under torkning kommit under 30-40 %. Behandlingen och lagringen av virket från det 
att det falls i skogen tills det sätts in i torken är därför mycket vikt ig . Ökad lagringstid i 
skogen ger ökad mängd ändsprickor. Långa bevattningstider på timmerplan ger ökad 
sprickbildning vid torkning och våtlagringsskador som ger träet ett flammigt utseende 
vid lasering /9, 10, 11/ . Lagringstiden efter sågning innan tork inverkar starkt på 
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sprickbildningen i centrumvirke av furu . En lagringstid på 7 dygn kan lätt fördubbla 
spricklängden vid torr väderlek jämför t med virke som satsas i torken samma dag som 
det sågats /12/. 

Al la felaktigheter som nämnts ovan beträffande givarfel, mellanlagring, basning och 
sågmönster etc, kan vart och ett ge en kvalitetsförlust som motsvarar 10.000 kr per 
torksats om torken rymmer 100 m^ centrumvirke av furu.Räkneexemplet förutsätter ett 
o/s-utbyte på 40 % med en normal nedklassning på 10 % som p g a fel i tork ökar t i l l 
50 %. Priset på o/s är satt t i l l 1.900 kr och medelpriset på övriga sorter är satt t i l l 
1.300 kr. 
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8. SUMMARY 

Trä tek ' s drying models for end-use timber drying have now been transformed into a 
computer program with which drying schedules can be calculated. 

Below the expected relative mean check-length at normal sawmill operation with 
Trä tek ' s drying models is shown for pine (pinus silvestris) and spruce (picea abies) / I / . 
The relative mean check-length is measured only on the sapwood side o f the center 
boards and it is calculated as the mean value for check-length/board-length for all the 
measured boards. 

Board Relative mean 
thickness check-length 
(mm) (%) 

50 5 
63 7 
75 10 

It is possible to get lower values than those shown above, but then every parameter that 
has an effect on checking must be coordinated in a way that less checking is produced. 
Less checking requires a short storage time in the forest, a short storage time on the 
timberyard and no storage time between sawing and drying. This last parameter is 
especially important when the weather is dry. Furthermore, the logs should be sawn in 
the pith. 

The program is not for sale, but it is possible to order drying schedules f rom Trätek that 
have been produced with the program. 
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