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SP Bark On-Line hjälper dig att leverera flis av god kva-
litet till pappersindustrin utan kvalitetsavdrag beroende 
på för hög barkandel i flisen. Operatören använder infor-
mationen från SP Bark On-Line för att ställa in trycket på 
barkmaskinens knivar rätt.

Nyckelegenskaper

SP Bark On-Line detekterar den kvarvarande mängden 
bark på de barkade stockarna med hjälp av laser- och 
kamerateknik då de passerat barkmaskinen. Kopplat till 
systemet kan även en IR-termometer finnas, som tillför 
information om stockarnas temperatur. 

Med SP Bark On-Line får du veta:

•	 Mängden kvarvarande bark på den senast mätta 
stocken. 

•	 Medelmängden kvarvarande bark på de senast upp-
mätta stockarna, där antalet stockar är inställbart.

•	 Yttemperaturen på stockarna – med denna option kan 
sågverket avgöra om stockarna är frusna eller inte. 

•	 Larmgränser kan sättas så att operatören uppmärk-
sammas i det fall det antingen är för lite eller för 
mycket bark kvar på stockarna. 

Enkel installation

SP Trä hjälper till med att installera mätsystemet direkt 
efter barkmaskinen. En industri-PC placeras på ett 
avstånd kortare än 30-40 meter från mätutrustningen. 
Bark On-Line-datorn ansluts till det lokala nätverket. Ett 
antal datorer kan därefter, från valfri plats på nätverket, 
ansluta till mätsystemet och få information efterhand 
som stockarna passerar.

Det är även möjligt att samla data från SP Bark i en fil 
eller i en databas för senare utvärdering.

SP Bark On-Line

SP Trä
SP Bark 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


