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SP Kvalitet On-Line är en programvara som automa-
tiskt kvalitetsbedömer timret på mätstationen eller i 
såglinjen, baserat på data från befintliga 3D-mätare. 

När SP Kvalitet On-Line används på mätstationen kan 
timret kvalitetssorteras. När SP Kvalitet On-Line används i 
sågintaget kan ett sågverk som använder en ompostnings-
bar såg optimera postningen för var stock baserat på dess 
kvalitet och stocktyp. 

Kvalitetssortera dina stockar

SP Kvalitet On-Line gör det möjligt att sortera stockarna 
på antingen deras kvalitet och/eller på deras stocktyp 
(rot-, mellan- eller toppstock) så att de kan sågas till rätt 
produkter.

Ytterligare en möjlighet till optimering med användning 
av SP Kvalitet On-Line är att använda vankantsoptimering. 
Om stocken bedöms ha en lägre kvalitet är det möjligt att 
använda en postning med vankantsregler som medför att 
man får ett större volymutbyte och därmed högre värde. 
Om stocken däremot bedöms ha en högre kvalitet kan 
en postning väljas som minimerar risken att produkterna 
nedgraderas på grund av vankant.

Så här fungerar det

SP Kvalitet On-Line installeras på en separat PC till vilken 
3D-mätramen sänder data som beskriver stockens yttre 
form. 

Mätramsdata analyseras med multivariata matematiska 
metoder. Efter att ha utfört beräkningarna skickas resul-
tatet med avseende på kvalitet och stocktyp tillbaks till 
mätramssystemet. Sågverket kan enkelt justera gräns-
värden för olika kvaliteter för att kontrollera utfallet med 
avseende på volym och kvalitet.

Erfarenheter från användare av SP Kvalitet On-Line visar 
att 75-95% av stockarna är korrekt sorterade med avse-
ende på stocktyp. Träffandelen är beroende på stockdia-
meter och mätnoggrannhet på 3D-mätramen. 

SP Trä har utvecklat ett kommunikationsgränssnitt som 
flertalet på marknaden förekommande 3D-mätramar kan 
anslutas till.

SP Kvalitet On-Line

För mer information, kontakta: 
Per Berg
SP Trä
Box 5609
SE-114 86 STOCKHOLM
Telefon: 010-516 62 01
E-post: per.berg@sp.se



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


