
SP
 S

ve
ri

g
es

 T
ek

n
is

ka
 F

o
rs

kn
in

g
si

n
st

it
u

t

Konditioneringsmetod för 
vandringstorkar

Kontenta • SP Trätek



Konditioneringsmetod för vandringstorkar

            Kanaltork med efterföljande konditioneringskammare.  

Projektet Konditioneringsmetod för vandringstorkar har genomförts av SP Trätek, WSAB OY och Norrskog Wood 
Product Östavallsågen. Projektet har undersökt hur man kan effektivisera virkestorkningen genom att komplettera en 
vandringstork av typ FB (feedback) med en separat kammare för konditionering. Kanaler av FB typ har en låg fukt-
kvotsspridning vid normal drift tack vare den sjunkande torkkraften i torkzon två. Med ett konditioneringssteg kan 
kapaciteten ökas ytterligare och producera virke som kvalitetsmässigt är likställt med virke torkat i kammartorkar. 
Jämfört med kammartorkning ger en kanaltork med separat konditioneringskammare ungefär halverad spridning i 
fuktkvot vid hög kapacitet samt lägre torkkostnad och högre energieffektivitet.

Dagens kanaltorkar har normalt en 
bra dimensionering av lufthastighet 
och värmeinstallation som gör att det 
går att torka stora volymer virke med 
korta torktider. Om ett relativt snabbt 
torkningsförlopp används skapas sto-
ra spänningar i tvärsnittet och fukt-
kvotsgradient på grövre dimensioner 
som måste konditioneras bort, vilket 
blir möjligt med en kanal av denna 
typ. 

Torkningskostnaden blir lägre i kana-
len genom att den är mer energieffek-
tiv och dessutom ger en kontinuerlig 
process och möjlighet till värmeåter-
vinning. Att kanalen hanterar större 
volym virke jämfört med kammaren 
gör också att kostnad/m3 minskar vid 
kanaltorkning. En nackdel kan vara 
svårigheter att förse kanalen med 
virke med samma dimension för att 
få en stabil process. 

Dimensionsbyte är mer vanligt vid 
låg produktionstakt och gör att kva-
liteten kan bli sämre p g a att klima-
tet inte hinner anpassas till aktuell 
dimension. Detta kan dock åtgärdas 
genom att utveckla nya styrmodeller. 
Det råder ingen tvekan om det måste 
vara en konditionering på allt virke 
som torkas snabbt eller har kvalitets-
krav som kräver låga fuktkvotssprid-
ningar. Projektet har, genom de sepa-
rata försök som har genomförts vid 
Östavallsågen, visat att virke från en 
kanal med konditioneringsmöjlighet 
har låg fuktkvotsspridning och låga 
klyvprovsvärden.

Mätning av klimatet genom hela torken. 



Ytterligare förbättringar av styr-
systemet bör göras för att kunna 
hantera dimensionsbyten i kana-
len genom att styra klimat och 
satsningsintervall.

Funktioner som virkestransport 
genom kanalen och basningssys-
temens driftsäkerhet är viktiga för 
att kanalens positiva egenskaper 
ska kunna upprätthållas eftersom 
störningar av klimatet p g a mat-
ningsproblem tar tid att återställa. 

Låg fuktkvotsspridning och lägre 
spridning av medelfuktkvotsträff 
runt målfuktkvoten är viktiga kva-
litetsparametrar för användare av 
virke. Sågverken har en ambition 
att leverera bra torkningskvali-
tet till kunderna. Långa torktider 
har tidigare borgat för jämn och 
god kvalitet, men genom att torka 
virke i kanaltorkar med konditio-
neringsmöjlighet kan kapaciteten 
ökas med bibehållen kvalitet.

Vid stickprovsmätning av tork-
ningskvalitet kan det vara svårt 
att få resultat som visar på stora 
förbättringar. Vinsterna av en bättre 
torkprocess visar sig i stället oftast 
genom bättre fl öden i justerverket. 
Intressant är om man har ambitio-
nen att öka produktionen så behö-
ver det inte vara på bekostnad av 
sämre eller ojämn kvalitet.

Skillnaden mellan att torka i kanal 
och kammare märks också på hur 
toppeffekterna påverkar pannsys-
temet. Kanaltorkning skapar en 
jämn belastning på pannan medan 
högre kapacitet (kort torktid) vid 
kammartorkning ger höga momen-
tana effekttoppar som värmesystem 
har svårt att hantera. Vid högkon-
junktur är ofta det största hindret 
för jämn och bra torkproduktion 
att värmen inte räcker till vid bör-
jan på torkfasen i kammartorkar. 

 Dimension Medelfuktkvot Spridning Medel klyvprov Total torktid
 (mm) (%) (%) (mm/100mm) (t)

 38x125F 15,4 1 1,1 74,8
 38x125F 15,8 0,8 1,5 74,8
 44x150F 20 0,8 0,3 79,8
 50x200G 4x 15,6 1,3 1,1 79,8
 47x150G 16,9 0,6 x 67,2

Mätning av klyvprov. 

Buffertbana efter konditioneringskammaren

Mätdata från provtorkningar med en dygnskapacitet på ca 95 m3/dygn. 
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