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Processkontroll genom spårbarhet. För att styra en 
sågverksprocess, som exempelvis virkestorkning, krävs 
en avsevärd mängd data för att få användbara resultat. 
Mängden data beror dels på variationer i träegenska-
perna och dels på att egenskaperna påverkas både 
av produktionsparametrarna och av externa orsaker 
utanför den studerade processen. 

SP Trä kan hjälpa till

Metoden som rekommenderas av SP Trä är att koppla 
ihop produktions- och råvarudata. Detta görs genom 
automatisk kodmärkning av enskilda virkesstycken. 
Koden läses av i efterföljande produktionssteg

Välbeprövade lösningar

För att kodmärka virkesstycken använder vi antingen en 
färgskrivare eller en laser. Koden avläses med kame-
rateknik. För stockmärkning föredrar vi att använda 
RFID-transpondrar, eftersom de förenklar kodläsningen i 
timmersortering och såglinje.

Utvecklade i stora EU-projekt

Olika lösningar på produktspårning av trä har utvecklats 
och använts i ett nordiskt och två EU-projekt. I det se-
naste projektet utvecklades speciella RFID-transpondrar 
för stockar, som inte orsakar problem ens när de ham-
nar i massaflisen.

Enkel installation

För att installera ett system för produktspårning och 
uppföljning från såglinjen till justerverket behövs en 
kodskrivare och 2 – 3 kodläsare, exempelvis i råsorte-
ring, ströläggning och justerverk. Förenklad koppling 
mellan kod och data från sågningen, råsortering, 
ströläggning och slutjustering kan fås med en enkel 
sekvens-/tidssynkronisering.

Snabb återbetalning!

Tänk på att spill, huvudsakligen beroende på sprickor 
och deformationer, ligger kring 5 % och där varje pro-
cent motsvarar mellan 10 och 20 kr per m3.  

Märk och följ upp - produktspåra

För mer information, kontakta:

Richard Uusijärvi
Telefon: 010-516 62 22
e-post: richard.uusijarvi@sp.se

Per Berg
Telefon: 010-516 62 01
e-post: per.berg@sp.se

Anders Lycken
Telefon: 010-516 62 13 
E-post: anders.lycken@sp.se

SP Trä
Box 5609
SE-114 86 STOCKHOLM



SP Trä är en viktig aktör i utvecklingen av det nya biobaserade samhället. Vår forsknings- och utvecklingsverksamhet 
domineras av stora nationella och internationella projekt samt projekt inom industrin. Vi deltar också aktivt i standar-
diseringsarbetet genom CEN och ISO. SP Trä har kvalificerade resurser för såväl forskning som testning för en rad olika 
material och produkter.

Sektionen Förädling och processer förser den träbearbetande industrin med mätverktyg och metoder som utvecklats från 
omfattande forskningsverksamhet samt från kundkrav. Förädling och processer förser industrin med utveckling av ny 
teknik, metoder och processer i syfte att ge den trämekaniska industrin möjligheter att leverera högkvalitativa produkter 
på ett kostnadseffektivt sätt.

SP Trä
Borås, Skellefteå, Stockholm, Växjö
Adress: Box 857, 501 15 Borås
Telefon: 010-516 50 00
www.sp.se

Våra produkter Våra tjänster

SP Bark On-Line 3D-visualisering

SP Fibervinkel On-Line Deformationskontroll

SP Kärnved On-Line Energimätningar

SP Kvalitet On-Line Lean-produktion och förebyggande innehåll

SP Måttkontroll Limning

SP PlankProfil On-Line Programmering, Databaslayout, Dataanalys och Långtidsdatainsamling

SP TimberNav Provning

SP Torksim Sorteringsregler

Spårning

Tillgänglighet, stopptider

Torkning


