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Utbildning 
SP Trätek har lång erfarenhet av utbi ldning inom torkningsområ
det. Vi arrangerar såväl schemalagda kurser som skräddarsydda 
företagsanpassade kurser som anpassas efter kundernas behov. 

Det finns utbildningar för olika nivåer från grundkurser till kurser 
på högre nivå med olika inriktningar och vi anordnar även produkt-
inriktad torkteknisk utbi ldning för marknadspersonal. 

• Grundkurs i virkestorkning 
Kursen behandlar barrträtorkningens grunder. Följande ämnen 
behandlas under kursen: 

Trämateriallära, torkningsteorier, råvara, lagring, bevattning, 
sågningssättets påverkan på torkningskvaliteten, mellanlagring, 
lagringstidens påverkan på torkningskvaliteten, torkningens ut fö
rande, torkningsprogram, virkestorkens arbetssätt och torknings
metoder, fuktkvotsmätning, spänningsmätning. 

I kursen ingår praktiska övningar på torkar vid ett sågverk. En 
torkundersökning med mätningar av lufthastigheten utförs samt 
provtagning för uppmätning av fuktkvoten och spänningar efter 
torkningen. 

Högre kurser i virkestorkning 
Våra högre kurser i virkestorkning strävar till att ge torkskötare 
och torkansvariga en fördjupad kunskap om industriell torkning. 
Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper, t ex genomgått 
grundkursen i virkestorkning och praktiska erfarenheter. Målet är 
att man efter utbi ldningen självständigt och på ett professionellt 
sätt skall kunna: 

• Skapa ett torkningsschema för en kammartork i en ny 
situation eller med förändrade krav på den torkade 
produkten 

• Finna energi- och kostnadseffektiva torkningsscheman för 
kammartorkar och körsätt för vandringstorkar. 

• Lösa problemsituationer för både kammar- och 
vandringstorkar 

• Bedöma hur olika åtgärder påverkar kvalitetsutfall, 
energiförbrukning och kostnad. 

Det effektivaste sättet att lösa denna typ av frågor är att utnyttja 
våra datorbaserade simuleringsprogram. 

Högre kurs i virkestorkning med TORKSIM 
Högre kurs riktar sig till dig som har erfarenhet och grundläggande 
kunskaper inom trätorkningsområdet. Lämpliga förkunskaper är 
några års arbete med trätorkning i industrin och någon grundkurs 
i t rätorkning. Målet med denna kurs är att du skall få en förståelse 
för kopplingen mellan träråvara - torkningsschema - fuktkvoter 
och spänningar. Dessutom lär du dig använda SP Träteks dator
program TORKSIM för framtagning av torkningsscheman och 
simulering av torkningsförloppet i en kammartork. 

Högre kurs i virkestorkning med TorksimGlobal 
Programmet TorksimGlobal simulerar ett torkningsför lopp längs 
hela torkens blåsdjup (allt virke i et t virkeslag i samtliga staplar i 
torken) även med hänsyn till reversering av cirkulationsluften. Re
sultaten efter en simulering redovisar fuktkvotens och spänningens 
förändring med torkningst iden samt gradienten av dessa i samtliga 
virkesbitar under hela torkningsförloppet och dessutom i både 
paketens mit t och i paketändarna. 

Högre kurs i virkestorkning med TorksimLC 
Omfattar det splitternya simuleringsprogrammet TorksimLC från 
SP Trätek. Programmet simulerar torkningsförloppet i längdcirku-
lationstorkar (LC, kanaltorkar). Enstegstorkar och de båda typerna 
av tvåstegstorkar (FB, OTC) omfattas av programmet, som till sin 
uppbyggnad motsvarar TORKSIM för kammartorkar. Energi- och 
kostnadsberäkning ingår vilket gör det möjl igt att dels optimera 
torkningen i en given tork och dels jämföra olika torktyper med 
varandra (Ensteg, tvåsteg, kammare). 
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Torkteknisk kurs för marknadspersonal 
Från år 2005 gäller nya europeiska trätorkningsstandarder. Dessa 
ger Sverige möjligheter att ta marknadsandelar genom att vara 
först ut på marknaden med den nya torkningskvaliteten. Eftersom 
Sverige har bland världens bästa virkestorkar och kunniga torkope
ratörer klarar vi detta. Men för att göra bra affärer måste säljaren 
både kunna visa fördelarna med den nya torkningskvaliteten och 

kunna föreslå de kvaliteter som respektive köpare behöver. I Sve
rige har kraven från byggindustrin på rätt fuktkvot ökat och det är 
viktigt at t sågverken kan leverera efter deras krav. 

De nya kraven medför att marknadspersonal måste kunna ta 
ganska långtgående tekniska diskussioner med kunderna vilket 
denna kurs ger förutsättningarna för. 

Mer information om SPs utbildningar på www.sp.se 



Certifiering av torkoperatörer 
fsp^ 

SP Trätek erbjuder nu en certifiering av torkoperatörer som vill 
utveckla och verifiera sina yrkeskunskaper. Certifieringsintyget som 
erhålles efter godkänd kurs är ett bevis på ett kunnande som är 
nödvändigt för att sköta en avancerad och modern torkningspro
cess. 

För företaget medför certifieringen att man säkrar rätt torknings
kvalitet på sina produkter. 

Utbildning hålls av rutinerade föreläsare som dagligen jobbar 
med forskning och industriell utveckling inom torkningsområdet. 

Kursen har en mycket tydlig koppling till operatörernas industri
ella miljö och vardag. Detta gör att de nya kunskaperna kommer 
att kunna användas på ett sätt som ger direkta resultat i produktio
nen i fo rm av effektiv och kvalitetssäkrad torkning. 

Torkleverantörerna kommer att ge sin bild av utveckling på maskin
nivå och hur man arbetar för att möta de allt högre kraven som 
sågverken ställer på maskinutrustning och processtyrning. 

Utbi ldningen innehåller praktiska inslag som bl.a. kopplas till 
mätning av torkningskvalitet enligt de nya europeiska kraven och 
grunder i felsökning av såväl maskinfel som virkesdefekter. 

Certif ieringen ingår i SP Träteks paket för utbi ldning och certifie
ring inom torkningsområdet. Utbi ldningarna och certifieringarna är 
samordnade och de olika delarna i paketet kompletterar varandra. 
T ex kan genomgången grundkurs ti l lgodoräknas vid denna certi-
f ieringsutbildning. 

Certifiering av torkningskvalitet 

SP Trätek lanserar nu en helt ny certifiering av trävarors torknings-
kvalité tet. 

Virke som produceras vid sågverk har oundvikligen viss sprid
ningar i fuktkvoten och torkningsspänningar. För stora fuktkvots-
spridningar och spänningar innebär många gånger kvalitetspro
blem för en färdig träprodukt i både bygg- och snickehindustrin. 

De nya europeiska trätorkningsstandarder som gäller från 2005 
specificerar på ett entydigt sätt fuktkvoten och spänningar i virke 
och kommer att ställa hårda krav på producenterna av trävaror. De 
nya kraven arbetas nu också successivt in i de standardkontrakt 
som finns. Med Sveriges höga nivå på torkningsteknik har vi myck
et goda förutsättningar för att leva upp till de nya kraven. Certi
f ieringen av torkningskvaliteten blir då ett bevis på detta. Svenska 

trävaruproducenter kan vinna stora marknadsfördelar genom att 
vara först ute på marknaden med certifierade träprodukter enligt 
de nya standarderna. 

I dagsläget gör köpare av sågat och hyvlat virke ofta egna leve
ranskontroller av inköpta virkespartier. Det är emellertid en dyrbar 
och komplicerad process om den ska göras på ett föreskrivet sätt. 
Missbedömningar kan också göras av köparen med t ex onödiga 
reklamationer som föl jd. Totalt blir det mycket enklare om ett kva
litets- och certifieringssystem införs vid sågverket som genom det 
kan garantera att en viss torkningskvalitet på sina produkter. Efter 
godkänd certifiering kan de torkade träprodukterna kvalitetsmärkas 
med SPs egen P-märkning. 

TrätorkningsKlubben 
TrätorkningsKlubben startade 1983.1 klubben träffas årligen tork
operatörer från hela landet för att få information om nya forsk
ningsrön, ny teknikutveckling, nya köparkrav och standarder mm. 
Dessutom utgör träffarna ett uppskattat fo rum för erfarenhetsut
byte genom grupparbeten, studiebesök, tävlingar mm. Klubbens 
mångåriga aktiviteter har definitivt medverkat till att Sverige idag 
har bland världens bäst utbildade torkoperatörer. 



SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut utvecklar och förmedlar teknik för närings
livets utveckling och konkurrenskraft och för säkerhet, resurshushållning och god miljö i 
samhället. Vi har Sveriges bredaste och mest kvalificerade resurser för teknisk utvärdering, 
mätteknik, forskning och utveckling. Vår forskning sker i nära samverkan med högskola, 
universitet och internationella kolleger Vi är drygt 750 medarbetare som bygger våra tjänster 
på kompetens, effektivitet, opartiskhet och internationell acceptans. 

Bygg och Mekanik 
• Material • Hållfasthetsteknik 

' Konstruktion • Beräkning, 
•Träteknik simulering 

Transport 

Elektronik 
' Produktsäkerhet 

• Programvara 
• Elmiljö, EMC 

Mätteknik 
• Nationell metrologi 

• Mätprocesser, 
givarteknik 

• Kaiifarering 

Mått och Vikt 
• Mätteknisk 

verifiering 

' Fältkalibrering 

Kemi och Materialteknik 
• Materialanalyser • Plast och g u m m i 

• Miljöanalyser • Ytskydd, färg & lack 
• Mätteknik | • Livslängdteknik 

• Bioteknik 

Energiteknik 
• Installationsteknik 
Förbränningsteknik 

• Byggnadsfysik 
Akustik 

Brandteknik 
• Material 

• Konstruktion 
• Brandskydd 

Certifiering 
• Produkter 

• Ledningssystem 

SP Träteks forskningsverksamhet sträcker sig från industri
ella processer via material- och produktutveckl ing 
till användning av trä och träbaserade produkter Vi 
arbetar med ti l lämpad forskning, utveckling, utredning, 
utbi ldning samt provning och kontroll av material och 
produkter i ackrediterade laboratorier Syftet är: 

- att stärka konkurrenskraften för materialet trä 
och träprodukter, hemma och på export
marknaderna 

- att våra resultat ska stödja företagens strävan 
till långsiktigt uthållig lönsamhet 

- att öka kunskaperna om trä och träbaserade 
produkter och system 

SP Träteks vision är ökad avancerad och modern 
användning av trä och träprodukter, som tar fasta på 
att trä är ett eftertraktat och miljömässigt sunt material. 
Visioner uppnås genom kompetens och teknikutveckling 
I hela kedjan från råvara till färdiga konsumentprodukter 
med ökat förädlingsvärde och i samverkan med många 
aktörer nationellt och internationellt. 

V I arbetar inom områdena; 

• Förädling och processer 
• Material och produkter. 
• Boende och byggande 
• Kvalitet och provning 

SP Trätek har verksamhet i Skellefteå, Stockholm, Borås 
och Växjö. Vi utgör en sektion med ett 50-tal personer 
inom enheten Bygg och Mekanik på SP Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut som ett resultat av 
fusioneringen mellan AB Trätek och sektionen Träteknik 
och Träbyggande på SP under 2004. All personal har 
teknisk bakgrund med såväl industriell erfarenhet som 
akademiskt kunnande. 

För mer information om trätorkning kontakta: 

Thomas Wamming Tel: 0910-28 56 32 
Björn Esping 08-762 18 25 
Jarl-Gunnar Salin 08-762 18 45 
Boris Håjek 08-762 18 30 
Christer Uddh 070-585 15 11 

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 
Box 857 
501 15 BORÅS 
Telefon: 033-16 50 00, Telefax: 033-13 55 02 
E-post: info@sp.se, Internet: www.sp.se 

A Member of 

• United Competence 


