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Abstract 
 
The aim of this project has been to develop a computer based simulation model for the 
timber drying process in progressive kilns and to use this model for an analysis of the 
process, with special emphasis on energy and cost efficient drying. The software, 
TorksimLC, is based on the same principles as our corresponding models for batch kilns. 
In this way direct comparisons between different drying methods can be made. 
TorksimLC includes both the single stage and the both common types of two stage 
progressive kilns. 
 
The software has been verified and validated based on experimental results from drying 
tests in full scale. The model accuracy has been shown to be comparable to the accuracy 
of the corresponding models for batch kilns. It is judged that this accuracy is sufficient for 
industrial analyses at the sawmills. 
 
The analysis of the drying process has clearly shown that the temperature level, at which 
the drying is performed, has an utmost importance regarding both the energy 
consumption and the drying costs. Even a small increase in the temperature level has a 
positive effect. 
 
A comparison of different types of dryers has shown that two stage progressive kilns are 
more cost efficient than single stage kilns, although the energy consumption is about the 
same. Compared to batch kilns the progressive kilns require longer drying times but both 
the energy consumption and the drying costs are clearly lower. 
 
The progressive kilns have a good potential for both energy and cost efficient timber 
drying. Progressive kilns can not in all respects replace the batch kilns, but it seems that 
this potential is not fully utilised today. 
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costs. 
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Förord 
 
Det projekt som beskrivs i denna rapport utgör en del av en större helhet där fokus ligger 
på analys och förbättring av virkestorkning i vandringstorkar. I helheten ingår omfattande 
experimentell jämförelse i full skala av vandringstorkning och kammartorkning. I det här 
rapporterade delprojektet ”Energi- och kostnadseffektiv torkning av virke i kanaltorkar” 
har ett datorbaserat simuleringsprogram, TorksimLC, tagits fram och verifierats med 
hjälp av de experimentella resultat som genererats. Denna modell har sedan använts för 
en teoretisk analys av möjligheterna till effektivisering av vandringstorkprocessen, 
speciellt i energi- och kostnadshänseende. Modellen kommer att spridas till 
sågverksbranschen för analys och förbättring av vandringstorkarnas körsätt. Denna 
distribution har påbörjats. 
 
Framtagningen av programvaran och den teoretiska analysen har möjliggjorts genom 
finansiering från Energimyndigheten för vilket uttrycks ett stort tack. 
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Sammanfattning 
 
Målet med det här rapporterade projektet har varit att ta fram en datorbaserad 
simuleringsmodell för virkestorkningsprocessen i vandringstorkar samt att använda detta 
verktyg för analys av processen med fokus på energi- och kostnadseffektivitet. 
Programvaran, TorksimLC, har byggts upp på samma sätt som våra motsvarande program 
för kammartorkning. Detta gör att direkta jämförelser kan göras mellan de olika 
torkningsmetoderna. TorksimLC omfattar både enstegs torkar och de två förekommande 
typerna av tvåstegs torkar. 
 
Programvaran har verifierats med hjälp av experimentella mätdata från torkförsök i full 
skala. Programmets noggrannhet har visats ligga på ungefär samma nivå som 
motsvarande program för kammartorkar och den kan bedömas vara tillräcklig för 
industriell analys vid sågverken. 
 
Vid analys av torkningsprocessen har det klart framkommit att temperaturnivån vid 
vilken torkningen genomförs är av central betydelse för både energiförbrukningen och 
torkningskostnaden. Även en ringa temperaturhöjning har en positiv effekt. 
 
En jämförelse av olika torktyper har visat att tvåstegs vandringstorkar är mera 
kostnadseffektiva än enstegs torkar, även om energianvändningen är ungefär lika. Jämfört 
med kammartorkar kräver vandringstorkarna längre torkningstider men både 
energiförbrukningen och torkningskostnaden är klart lägre. 
 
Vandringstorkarna har alltså en god potential för energi- och kostnadseffektiv 
virkestorkning. Vandringstorkarna kan inte i alla avseenden ersätta kammartorkarna men 
det framstår som klart att vandringstorkarnas potential inte till fullo utnyttjas idag. 
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1 Inledning 
 
Det finns två huvudgrupper av torkar för sågat virke, d.v.s. kammartorkar och 
vandringstorkar. I kammartorken, som är den historiskt sett ursprungliga torken, satsas 
allt virke på en gång i torken och tas ut på en gång då torkningen är färdig. Under 
torkningen kan klimatet (torkschemat) i princip väljas helt fritt enligt de önskemål man 
har. Till kammartorkens nackdelar hör att luften som evakueras från torken i slutskedet av 
torkcykeln är mycket torr och alltså fortfarande har rätt stor torkkraft kvar. Detta utgör en 
energiförlust. Vidare är det svårt att bygga stora kammartorkar utan att försämra 
torkningskvaliteten och därigenom kan kostnaden per torkningskapacitet bli hög. 
 
Vandringstorkarna (även kallade längdcirkulationstorkar, LC-torkar, kanaltorkar) kom in 
i bilden som en halv-kontinuerlig alternativ torkprocess med ett effektivare 
energiutnyttjande och bättre ekonomi. Till nackdelarna hör att klimatet bestäms av 
växelverkan mellan virke och torkluft och alltså inte kan regleras fritt, samt att denna 
torktyp bara lämpar sig för stora produktionsvolymer. Närmast till följd av den 
kvalitetssyn och den ofullständiga kunskap man hade för 20-30 år sedan, kom 
vandringstorkarna att betraktas som lämpliga endast för sämre virkeskvaliteter och denna 
inställning har hängt med länge. Genom att torkningen idag genomförs vid betydligt 
högre temperaturnivåer än tidigare och kunskapsnivån höjts, så har 
vandringstorkningstekniken väsentligt utvecklats och konkurrerar nu i många avseenden 
jämbördigt med kammartorkningen. Denna insikt har dock inte ännu spritts tillräckligt 
och vandringstorkarnas tidigare dåliga rykte lever till viss del kvar. 
 
Avsikten med det här avrapporterade projektet har varit att öka kunskapen om 
vandringstorkningens möjligheter, samt att ställa verktyg (simuleringsprogram) till 
förfogande för analys och effektivisering av processen. Detta inte minst med tanke på de 
energi- och kostnadsbesparingar som kan uppnås jämfört med kammartorkning. 
 

2 Typer av vandringstorkar 
 
Det finns tre olika huvudtyper av vandringstorkar. Den ursprungliga var en enstegstork 
vars princip illustreras av Figur 1. Virket rör sig stegvis från vänster till höger i figuren så 
att en färdigtorkad virkesstapel med jämna mellanrum tas ut ur torken, övriga staplar i 
torken flyttas ett steg framåt och en ny stapel förs in i torkens intagsända. Torkluften 
strömmar i motström – från höger till vänster – genom ströpaketen i torken. Huvuddelen 
av luften recirkuleras efter återuppvärmning i värmebatterier, men en del evakueras och 
ersätts med friskluft. Vid luftens passage genom torken kommer luften att kylas, då värme 
förbrukas vid fuktens förångning, samtidigt som luften fuktas upp. Vid adiabatiska 
torkprocesser hålls våta temperaturen praktiskt taget konstant. I luftens 
strömningsriktning har man alltså sjunkande torr temperatur och konstant våt temperatur, 
samt därmed sjunkande psykrometerskillnad (torkkraft). Härigenom kommer den luft 
som evakueras hela tiden att vara ganska nära mättnad, vilket ger god värmeekonomi. Det 
är viktigt att notera att sedan luften letts in i torkkanalen blir luftens klimat i 
längdriktningen beroende enbart av växelverkan virke/luft och kan inte i övrigt påverkas 
direkt. 
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Figur 1. Enstegs vandringstork. (Bildkälla: ABB Virkestorkar AB). 

 

 
Figur 2. FB-tork. (Bildkälla: ABB Virkestorkar AB). 

 

 
 

Figur 3. OTC-tork. (Bildkälla: Valutec AB). 
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Utöver enstegstorken finns det två olika tvåstegstorkar. I den traditionella tvåstegstorken, 
FB-torken, införs torkluften via ett mittschakt som ofta ligger ganska nära mitten av 
torken och strömmar sedan mot vardera ändan (Figur 2). I det ur virkets synpunkt första 
steget, eller första ”zonen”, rör sig virket och luften alltså i motström och i den andra 
zonen i medström. I analogi med det föregående har man alltså sjunkande torr temperatur 
från mittschaktet mot vardera ändan av torken och konstant våt temperatur genom hela 
torken. ”FB” som beteckning för denna torktyp är historiskt inte korrekt, men används 
dock här för sin enkelhets skull. (FB står för ”feed back” och syftar på den normala 
principen för reglering av dessa torkar.) 
 
I den andra tvåstegstorken, OTC-torken, införs luften i vardera ändan av torken och tas ut 
genom ett mittschakt som ofta ligger ca 1/3 av torkens längd från virkets inmatningsända 
(Figur 3). Luftens strömningsriktningar är alltså motsatta i förhållande till FB-torken. 
Torra temperaturen sjunker från ändarna mot mittschaktet och våta temperaturen är 
konstant inom vardera zonen. I princip behöver inte våta temperaturen vara densamma i 
båda zonerna, men är nära det i praktiken. Förkortningen OTC står för Optimised Two-
stage Continuous. 
 
För tvåstegstorkarna gäller självfallet också att klimatet i torkens längdriktning bestäms 
av växelverkan virke/torkluft och att man alltså därför inte fritt kan reglera torra 
temperaturens förändring vid passagen. 
 

3 Simuleringsmodell för vandringstorkar 
 
Torkning av trä är en invecklad fysikalisk process där många variabler påverkar 
slutresultatet och där dessa variabler ytterligare är kopplade till varandra på ett 
komplicerat sätt. De senaste decennierna har man framgångsrikt använt sig av 
datorbaserade simuleringar för att kunna överblicka processer av denna typ. SP Trätek har 
under ca 10 år sammanställt och vidareutvecklat datorbaserade simuleringsmodeller för 
virkestorkning i kammartorkar. Basmodellen är TORKSIM som använts av svenska 
sågverk sedan 1998. En mera omfattande modell, TorksimGlobal, beaktar bl.a. 
blåsdjupets inverkan på slutresultatet. 
 
Erfarenheterna med dessa simuleringsmodeller har överlag varit mycket positiva och det 
torde inte vara fel att påstå att de på ett avgörande sätt bidragit till en höjning av 
torkningskunskapen vid sågverken. Mot den bakgrunden har det varit angeläget att 
utveckla motsvarande hjälpmedel för vandringstorkar. Detta har nu skett i form av 
programvaran TorksimLC (där LC står för LängdCirkulationstork). Detta 
simuleringsprogram omfattar de tre ovan beskrivna torktyperna – enstegstorken samt FB- 
och OTC-torkarna. 
 
En viktig punkt rörande de tre nämnda simuleringsmodellerna är att de alla är uppbyggda 
enligt helt samma principer. Så är materialkonstanternas numeriska värden identiska och 
t.ex. torkningskostnaderna beräknas på samma sätt. Detta gör att det är möjligt att direkt 
jämföra simuleringsresultat mellan t.ex. en kammare och någon tvåstegs vandringstork. 
 
Simuleringsprogram av denna typ innehåller alltid förenklingar och approximationer. För 
TorksimLC är den kanske mest synliga att programmet beskriver torkningen som en 
kontinuerlig process, d.v.s. den i verkligheten stegvisa inmatningen av virket har ersatts 
med en kontinuerlig. Genom detta blir programuppbyggnaden betydligt enklare och 
programmet snabbare samt användarvänligare. Detta betyder emellertid att programmet 
inte kan hantera frågor som har direkt anknytning till den stegvisa paketsatsningen, men i 
övrigt är inverkan rätt begränsad. 
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I avsikt att ge en bild av programmets användning ges i det följande en kort beskrivning 
av proceduren. En simulering börjar med att man ger data om virket som skall torkas och 
om torken. Ett exempel på en ifylld indata-sida ses i Figur 4. För det fallet att man önskar 
inkludera en energiberäkning och eventuellt även en kostnadsberäkning, så skall 
ytterligare indata ges, se exempel i Figur 5 och 6. 
 

 
Figur 4. Exempel på en ifylld indata-sida för TorksimLC. 

 

 
 

Figur 5. Exempel på indata för energiberäkning. 
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Figur 6. Exempel på indata för kostnadsberäkning. 
 

Sedan alla indata angetts startar man simuleringen. I många fall kan man inte på förhand 
förutspå vilket klimat som kommer att råda i den ända av torken där virket matas in. Det 
krävs då ett iterativt förfarande, d.v.s. man måste pröva sig fram. Om kriteriet är att uppnå 
en viss slutfuktkvot på virket, så utförs dock denna iterativa procedur automatiskt av 
programmet. 
 
När simuleringen är genomförd kan resultatet granskas på olika sätt. Den grafiska 
presentationen (Figur 7) ger en översiktsbild av resultaten. I diagrammet i Figur 7 visas 
följande variabler som funktion av tiden. 

- Det beräknade klimatet i form av torr och våt temperatur. 
- Medelfuktkvoten. 
- Fuktkvotsutvecklingen för en enstaka planka som innehåller enbart splintved. 
- Fuktkvotsutvecklingen för en enstaka planka som innehåller enbart kärnved. 
- Spänningsutvecklingen för en planka med medelegenskaper. 
- Spänningsutvecklingen för en enstaka planka som innehåller enbart splintved. 
- Spänningsutvecklingen för en enstaka planka som innehåller enbart kärnved. 

Genom att virket rör sig genom torken med konstant hastighet motsvarar tidsskalan i 
Figur 7 även läget i torkens längdriktning så att virkesinmatningen ligger i vänstra kanten 
och utmatningen i högra kanten. I detta exempels enstegstork sjunker torra temperaturen 
alltså hela vägen från höger till vänster. Det framgår av diagrammet att spänningskurvan 
för ren splintved stiger över nivån 0,33 (utmärkt med en horisontell linje). Detta indikerar 
att man kan förutse viss sprickbildning i bitar som innehåller enbart eller mycket 
splintved. 
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Figur 7. Grafisk presentation av simuleringsresultat. 
 

Utöver den grafiska framställningen kan samma resultat, utökade med klyvgap och 
virkestemperatur, utläsas timme för timme ur en tabell vars början illustreras av Figur 8. 
Den mest fullständiga resultatpresentationen åskådliggörs av Figur 9 där alla resultat för 
en vald tidpunkt kan utläsas, bl.a. fuktkvots- och spänningsprofiler i bitens 
tjockleksriktning. 
 
Har man inkluderat en energi- och kostnadsberäkning i simuleringen så framgår 
resultaten av dessa på sätt som visas i Figur 10. I exemplet är alltså totala 
energiförbrukningen – värme plus el – 260 kWh/m3 virke och kostnaden (kapital- och 
energikostnad) 168 kr/m3. 
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Figur 8. Presentation av simuleringsresultat i tabellform. 
 

 
 

Figur 9. Presentation av fullständiga simuleringsresultat för vald tidpunkt. 
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Figur 10. Resultat av energi- och kostnadsberäkning. 
 

Den ovan i korthet beskrivna programvaran distribueras nu av SP Trätek genom ”Högre 
kurs i virkestorkning för vandringstorkar” till intresserade inom branschen. Denna 
distribution har påbörjats. 
 

4 Simuleringsmodellens verifiering 
 
Det är självfallet av stor vikt att en simuleringsmodell är tillräckligt noggrann och pålitlig 
för att kunna användas i industriella sammanhang. SP Träteks simuleringsmodell för 
kammartorkar, TORKSIM, har på ett omfattande sätt jämförts med mätningar såväl från 
industriella torkprocesser som från laboratorietester i halvstor skala. Noggrannheten för 
TORKSIM är därigenom känd och kan sägas vara fullt tillräcklig. Genom att TorksimLC 
är uppbyggd på samma sätt som TORKSIM och använder samma numeriska värden för 
materialkonstanter etc., så bör det finnas samma potential hos TorksimLC vad 
noggrannheten vidkommer. 
 
Vad gäller TorksimLCs noggrannhet tillkommer dock ett speciellt problem som gör 
verifieringen betydligt svårare. I en kammartork väljer man det klimat som reglersystemet 
skall upprätthålla och det är därmed känt. Såsom tidigare konstaterats bestäms klimatet i 
längdriktningen i en vandringstork däremot av växelverkan virke/torkluft. Vid simulering 
av torkning i en vandringstork måste programmet alltså först beräkna klimatet ur denna 
växelverkan, baserat på därmed sammanhängande data. Parametrar som påverkar denna 
växelverkan är i första hand virkets startfuktkvot och matningshastighet, lufthastighet, 
läckageluftmängd förbi virket och självfallet klimatet för luften som matas in i kanalen. 
Är dessa parametrar kända, är beräkningen av växelverkan en relativt enkel utvidgning av 
den egentliga torkningssimuleringen. Problemet är dock att några av dessa variabler 
vanligtvis är dåligt kända. 
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En korrekt bedömning av startfuktkvoten är ofta svår att göra. Eftersom startfuktkvoten 
normalt ligger klart över fibermättnadspunkten kan den i praktiken bestämmas bara 
genom torrviktsprov. Standardavvikelsen för fuktkvotsprover tagna på ett representativt 
sätt ur det färska virkesflödet är ofta av storleksordningen 30 %-enheter. Detta betyder att 
ett stort antal prover behövs för att medeltalet skall bli pålitligt. Även med 100 prover är 
medelvärdets osäkerhet fortfarande 3 %-enheter i ett dylikt fall. I praktiken betyder detta 
att man bara i undantagsfall har möjlighet att mäta startfuktkvoten. I stället får man i de 
flesta fall bedöma startfuktkvoten baserat på kännedom om sågmönstret och på gamla 
erfarenhetsvärden. Om startfuktkvoten i verkligheten är t.ex. lägre än vad man bedömer, 
så kommer simuleringen att beräkna en snabbare kylning av torkluften vid passagen 
genom virket än vad som är korrekt. Då beräknat klimat på detta sätt är felaktigt blir även 
simuleringen av bl.a. slutfuktkvoten felaktig. Det här betyder att användaren av 
programmet lätt och omedvetet introducerar ett fel i beräkningen som inte kan skyllas på 
programmet. 
 
Motsvarande problem gäller bedömningen av lufthastigheten genom ströpaketen. I en 
kammartork kan man mycket väl vistas inne i torken vid uppstart av en ny torkning och 
direkt mäta lufthastigheten på olika nivåer i torksatsen. I en vandringstork är detta 
normalt inte möjligt med dagens temperaturnivåer och då någon ”uppstart” inte ingår i 
processen. Utan speciella arrangemang blir lufthastigheten därigenom inte uppmätt utan 
baseras på leverantörens designvärde eller andra erfarenhetsvärden. Om lufthastigheten i 
verkligheten är lägre än man tror, kommer programmet att överskatta luftens torkkraft 
och man introducerar alltså ett fel i beräkningen. 
 
Utöver dessa problem med bedömningen av centrala parametrar, har man ofta en situation 
där torkförhållandena inte är helt konstanta (såsom antas i simuleringsprogrammet) utan 
varierar något över tiden. Detta betyder att det ingår en dynamisk komponent i 
mätvärdena som är svår att eliminera. Allt detta sammantaget innebär att det i praktiken 
är nästan omöjligt att till alla delar verifiera simuleringsmodellens pålitlighet med hjälp 
av normalt tillgängliga mätvärden. Ett försök i denna riktning presenteras dock i avsnitt 5. 
 
I det föregående diskuterades angivna osäkerhetsproblem i torkklimatet ur 
simuleringssynpunkt. Samma osäkerhet gäller självfallet torkprocessens styrning i 
verkligheten. Om virkets startfuktkvot ändras – t.ex. till följd av ändrat sågmönster – så 
kommer klimatprofilen i torkens längdriktning att ändras och slutresultatet påverkas. Om 
torkens styrsystem håller klimatet konstant på den till kanalen inmatade luften, så ger 
t.ex. en sänkt startfuktkvot ett hårdare klimat i torken, vilket inte är korrekt. Om man 
istället håller klimatet konstant i luften som lämnar kanalen får man i princip ett 
självreglerande system så att sänkt startfuktkvot ger ett mildare torkklimat (mindre 
torkkraft). Allmänt kan sägas att bara den luft som lämnar virket kan innehålla 
information om virket och som därmed kan användas för adaptiv styrning av processen. 
Detta faktum borde utnyttjas i större omfattning än vad som idag är fallet (FB-torkar till 
viss del) för att uppnå ett jämnare torkresultat. 
 

5 Jämförelse av uppmätta och simulerade 
resultat 

 
I det följande utnyttjas mätningsresultat från tester i dels en FB-tork och dels en OTC-
tork för jämförelse med motsvarande simulerade resultat. I alla dessa fall har 
lufthastigheterna inte varit kända genom någon direkt mätning. Startfuktkvoten har i 
några fall mätts genom mer eller mindre omfattande provtagning. Utöver relativt triviala 
data om virkesdimension, paketdimensioner etc., utgör den värdefullaste informationen 
den som samlats in av en eller flera klimatloggrar som följt med ett paket genom torken. 
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Därtill har självfallet torkresultatet såsom slutfuktkvot, gradienter, klyvgap, sprickor, 
m.m. till viss del registrerats. 
 
5.1 Test 1, FB-tork 
 
Den första jämförelsen mellan uppmätta och simulerade resultat gäller test i en FB-tork 
(se Figur 2) i vilken torkats 50 x 125 mm2 furu. Torken har 7 virkesstaplar i den första 
zonen och 10 staplar i den andra. Därtill finns ett avsvalningssteg med 2 staplar, vilket 
dock inte tas med i denna granskning. Antalet virkesbitar i ett strölager i paketet är 12 
vilket motsvarar ett paketdjup om ca 1,6 m. Paketlängden är 5,35 m och virkets 
medellängd i detta försök var 4,24 m och vidare var strötjockleken 25 mm. Genom 
mätning på ett fåtal bitar, endast 10 stycken, bedömdes startfuktkvoten till 62,5 %, vilket 
värde har använts i simuleringarna. Torkningstiden i den egentliga torken var 76,2 
timmar. En klimatlogger installerades i ett paket så att klimatet (torr och våt temperatur) 
registrerades i respektive position i torken vid paketets passage. Denna 
temperaturmätning låg på ena sidan av paketet så att då paketet matades in i torken 
motsvarade mätningen klimatet mellan stapelposition 1 och 2. Efter följande 
paketsatsning motsvarade mätningen klimatet mellan position 2 och 3 o.s.v. I paketets 
längdriktning låg de nu aktuella givarna i mitten av paketet. Det uppmätta klimatet 
framgår av Figur 11 där ”piggarna” vid varje paketbyte syns tydligt. 
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Figur 11. Uppmätt och simulerat klimat i torkens längdriktning i test 1. 

 
På grund av att lufthastigheterna i de båda zonerna inte var kända genom mätning, 
paketinmatningen inte var helt jämn och att viss nivåvariation förekom i klimatet, så har 
följande anpassning av simuleringsmodellen till mätdata gjorts. De båda lufthastigheterna 
har valts till fria variabler och likaså klimatet i luften till kanalen. Därefter har den 
kombination av värden, genom successiv anpassning, söks fram som ger den bästa 
överensstämmelsen mellan simulerat och uppmätt klimat i torken. Såsom kriterium har 
använts att avvikelsens kvadratsumma skall uppnå minimum. Resultatet framgår som 
heldragna, jämna linjer i Figur 11. Anpassningen har alltså gjorts så att det högra övre 
hörnet på platån för varje position i den uppmätta linjen (värdet strax före ”piggen” nedåt) 
skall överensstämma med den beräknade kurvan. 
 
Figur 11 visar en typisk klimatprofil i en FB-tork där alltså torkluften kommer in nära 
mitten av kanalen och kyls då den sedan strömmar mot vardera ändan. Genom att 
simuleringsmodellen utgår från en kontinuerlig process producerar den jämna 
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kontinuerliga linjer i Figur 11. Den verkliga stegvisa processen ger det typiskt cykliska 
resultatet i figuren. Trots denna skillnad är överensstämmelsen mellan kurvorna fullt 
acceptabel. Det bör observeras att tidsskalan gäller för både de uppmätta och beräknade 
kurvorna, medan endast de simulerade kurvorna samtidigt motsvarar läget i torken. 
Genom att paketinmatningen i verkligheten var något ojämn är det en viss 
tidsförskjutning mellan uppmätta och beräknade kurvor. Detta syns tydligast så att luftens 
inmatningspunkt inte är exakt den samma i vartdera fallet. 
 
De genom anpassningen av simuleringen beräknade lufthastigheterna blev 4,3 m/s i första 
zonen och 2,6 m/s i den andra. Detta är i god överensstämmelse med leverantörens(?) 
uppskattning om 4 respektive 3 m/s. Med tanke på den störning i torkprocessen som syns 
vid 55-60 timmar är avvikelsen från förväntade värden minimal. Då den egentliga 
simuleringen genomförs med de anpassade värdena blir predikterad slutfuktkvot 16,33% 
medan uppmätt värde var 17,0%. Detta ligger helt inom förväntad noggrannhet för den 
egentliga torksimuleringen. 
 
5.2 Test 2, FB-tork 
 
Den följande jämförelsen gäller samma tork med samma virkesdimension, men med 
något avvikande torkningstid och temperaturnivå. Virkets medellängd uppmättes till 4,13 
m i detta fall, eller något lägre än i det förra fallet. Vid denna test gjordes ingen mätning 
av virkets startfuktkvot. Därför har startfuktkvoten antagits vara 73% vilket generellt 
motsvarar vad man kunde förvänta sig för denna virkesdimension. En annan möjlighet 
hade varit att använda samma värde som i test 1 (62,5%) men detta värde var baserat på 
ett mycket begränsat material. Torkningstiden i den egentliga delen av torken var 71,6 
timmar. 
 
I Figur 12 presenteras resultatet av mätningen och beräkningen av klimatet i torkens 
längdriktning på samma sätt som för föregående test. Simuleringens klimatberäkning har 
anpassats enligt samma princip som ovan. 
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Figur 12. Uppmätt och simulerat klimat i torkens längdriktning i test 2. 

 
Såsom av Figur 12 framgår är överensstämmelsen mellan uppmätt och simulerat klimat 
helt acceptabel, eventuellt med undantag av tidsperioden 30-40 timmar. Man får dock 
intrycket att avvikelsen inom detta intervall snarare beror på en störning i processen (jfr 
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Figur 11) och inte på en brist i simuleringsprogrammet. De vid anpassningen av 
simuleringsmodellen beräknade lufthastigheterna blev 3,8 m/s i första zonen och 3,4 m/s i 
den andra zonen. Detta avviker något från resultatet i test 1, men det kan konstateras att 
medeltalet av dessa två fall råkar bli nästan exakt vad som bedömdes på förhand. Med det 
anpassade klimatet ger simuleringsmodellen som förväntad slutfuktkvot 15,90% medan 
det uppmätta värdet var 15,4%. Detta är en utmärkt överensstämmelse. 
 
5.3 Test 3, OTC-tork 
 
Den tredje jämförande beräkningen gäller en OTC-tork (se Figur 3) med 4 virkesstaplar i 
den första zonen och 10 staplar i den andra zonen. Virket som torkas är 50 x 200 mm2 
furu med medellängden 4,60 m och i ett strölager finns 10 virkesbitar. Ströpaketet har 
således ett rätt stort djup, 2,3 m, och längden är 5,5 m och vidare var strötjockleken 25 
mm. Startfuktkvoten har bedömts till 52,9% på basen av en något tidigare utförd mätning 
(32 provbitar) på virke med samma dimension. Torkningstiden var 96,3 timmar och 
klimatet registrerades med en logger som följde med ett paket genom torken på samma 
sätt som vid de två föregående testen. Dock var i detta fall en logger placerad både på 
fram- och baksidan av paketet och därigenom blev klimatet registrerat samtidigt på två 
olika punkter i torkens längdriktning. Det sammanlagrade resultatet av dessa två 
mätningar framgår av Figur 13. 
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Figur 13. Uppmätt och simulerat klimat i torkens längdriktning i test 3. 

 
Figur 13 visar alltså en typisk klimatprofil i längdriktningen i en OTC-tork. Torkluften 
kommer in i torken i vardera ändan och kyls vid passagen genom virket samt lämnar 
virket vid ”mittschaktet” som ligger ca 1/3 av kanalens längd från virkets 
inmatningspunkt. Det kan konstateras att temperaturen är något olika i torkens vardera 
ända och då luftströmmarna möts i mittschaktet är temperaturerna också något olika före 
sammanblandningen. Med andra ord kan de två zonerna i torken köras oberoende av 
varandra, dock bara till viss begränsad del. Detta ger OTC-torken något större flexibilitet 
i körsättet än en FB-tork. 
 
Inte heller i detta fall var lufthastigheterna i torkens två zoner direkt kända genom någon 
mätning. Därför har, liksom ovan, en anpassning av lufthastigheter och klimat genomförts 
så att simuleringsmodellens beräknade klimatprofil stämmer så väl överens med uppmätta 
värden som möjligt. Kriteriet är fortfarande en minimering av kvadratsumman på 
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temperaturernas avvikelser. Resultatet framgår av de jämna, heldragna linjerna i Figur 13. 
De genom anpassningen beräknade lufthastigheterna blev 5,4 m/s i den första zonen och 
2,6 m/s i den andra. Det förstnämnda värdet är förvånande högt då 
förhandsuppskattningen var 4 m/s i första zonen och 3 m/s i den andra. 
Överensstämmelsen mellan uppmätta och simulerade temperaturer är dock mycket god i 
Figur 13. Den med det anpassade klimatet gjorda simuleringen ger en slutfuktkvot på 
13,90% medan det uppmätta värdet var 14,9%. Detta kan sägas vara en acceptabel 
överensstämmelse. 
 
5.4 Test 4, OTC-tork 
 
Det fjärde testet som behandlas här utfördes i samma tork som föregående fall, test 3, 
men nu med en annan dimension, 50 x 125 mm2 furu. Virkets medellängd var 4,30 m och 
i ett strölager fanns nu 16 virkesbitar. Något mätvärde för startfuktkvoten fanns inte att 
tillgå varför den uppskattades till 73% precis som i test 2. Torkningstiden var 98,3 timmar 
och klimatet registrerades med en logger på samma sätt som i de tidigare redovisade 
försöken. Det uppmätta klimatet framgår av Figur 14. 
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Figur 14. Uppmätt och simulerat klimat i torkens längdriktning i test 4. 

 
Exakt som i de tidigare testen anpassades simuleringens klimat till de uppmätta värdena 
och resultatet framgår av Figur 14. De genom anpassning bestämda lufthastigheterna blev 
3,0 m/s i den första zonen och 2,9 m/s i den andra. Överensstämmelsen mellan beräknade 
och uppmätta temperaturer är god men man fäster sig vid att den ingående torra 
temperaturen nu blev hög i första zonen och att temperaturkurvan där blev brant genom 
att den anpassade lufthastigheten var betydligt lägre än vad man kunde förvänta sig 
baserat på test 3. Det bör observeras att då det finns bara 4 staplar i den första zonen blir 
med nödvändighet uppskattningen av temperaturfallet (och därmed lufthastigheten) i 
denna zon inte speciellt noggrann. Ett fel i temperaturen för en av de fyra positionerna 
påverkar slutresultatet märkbart. Det är därför troligt att lufthastigheten i första zonen i 
verkligheten var högre än 3 m/s och att den ingående torra temperaturen var lägre. Den 
med de anpassade värdena med simuleringen erhållna slutfuktkvoten var 13,44% medan 
uppmätt värde var 12,3%. Denna rätt så stora skillnad återspeglar troligen samma 
problematik. 
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5.5 Sammanfattning av modellverifiering 
 
Såsom av Figur 11-14 framgår, förmår TorksimLC beskriva klimatvariationen i torkarnas 
längdriktning på ett acceptabelt sätt, åtminstone på en kvalitativ nivå. Genom att direkta 
mätvärden saknats för lufthastigheterna har dessa valts så att överensstämmelsen mellan 
uppmätt och beräknat klimat blivit så god som möjligt. De lufthastigheter som på detta 
sätt beräknats verkar plausibla, möjligen med undantag av första zonen i test 4. Resultatet 
av anpassningen av klimatet ger inte anledning till att tro att något större fel skulle ingå i 
modellen i detta avseende. 
 
Efter valet av klimat i torkens längdriktning har den egentliga simuleringen av torkningen 
genomförts. I de tidigare avsnitten har uppmätt och med simuleringen beräknad 
slutfuktkvot angetts för varje test. Dessa resultat har jämförts med resultat från en 
motsvarande men mera omfattande verifiering av TORKSIM för simulering av 
kammartorkar. Resultatet framgår av Figur 15 där de fyra testen i vandringstorkar 
utmärkts med cirklar. 
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Figur 15. Jämförelse av i full skala uppmätta slutfuktkvoter med beräknade. Kvadrater 

anger försök i kammartorkar simulerade med TORKSIM och cirklar försök i 
vandringstorkar simulerade med TorksimLC. 

 
Såsom framgår av figuren är vandringstorkarnas resultat med TorksimLC helt i nivå med 
motsvarande resultat uppnådda med TORKSIM. Eftersom modellernas bakgrund är 
identiska är detta ingen större överraskning men visar ändå att den tidigare diskuterade 
klimatanpassningen varit korrekt till sin natur. 
 
För uppmätta och beräknade klyvprov har en likadan jämförelse gjorts i Figur 16. Det är 
känt att TORKSIM inte helt förmår förutspå klyvgapet korrekt, men en någorlunda tydlig 
korrelation finns ändå mellan uppmätta och simulerade värden. I denna helhet passar de 
fyra försöken i vandringstorkarna in på ett helt acceptabelt sätt.  
 
I testerna 1,2 och 4 var uppmätt spricklängd obetydlig, 2,2% som mest. 
Spänningsnivåerna beräknade med TorksimLC motsvarade spricklängder mellan 0 och 
3,8%. Dessa värden är för låga för att en meningsfull jämförelse skall kunna göras. 
Däremot var uppmätt spricklängd i test 3 hela 12% medan simuleringen visade mycket 
låga spänningar, långt under den kritiska nivån. Allt tyder på att sprickorna antingen 
initierats redan före torkningen eller att aerodynamiken i torken inte var helt i balans. 
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Figur 16. Jämförelse av i full skala uppmätta klyvprov med beräknade. Kvadrater anger 
försök i kammartorkar simulerade med TORKSIM och cirklar försök i vandringstorkar 

simulerade med TorksimLC. 
 

Som sammanfattning av verifieringen av TorksimLC mot mätningar i industriella 
vandringstorkar kan sägas att man uppenbart uppnår ungefär samma noggrannhet som 
med TORKSIM för kammartorkar. Detta var ett väntat resultat förutsatt att klimatet i 
vandringstorkens längdriktning kan bestämmas eller uppskattas tillräckligt exakt. Av 
avgörande betydelse i en sådan uppskattning är att lufthastigheterna och startfuktkvoten 
väljs riktigt. Verifieringen indikerar klart att något fatalt fel inte ingår i TorksimLC och 
därför används denna modell som ett färdigt verktyg i de följande analyserna. 
 

6 Analys och förbättring av vandringstorkars 
körsätt 

 
Det finns flera typiska situationer där en analys av en vandringstork är på sin plats. Ett 
normalfall är att ett sågverk har en eller flera vandringstorkar och att något akut problem 
uppstått – t.ex. i form av en reklamation – som kräver någon form av åtgärd. Detta 
problem kan oftast härledas till en specifik tork och det gäller då att i första hand 
analysera enbart denna. Det skall genast konstateras att möjligheterna att åtgärda en 
existerande vandringstork är begränsade jämfört med motsvarande situation i en 
kammartork. I en kammare kan torkschemat i princip väljas på oändligt många sätt och 
detta ger viss extra flexibilitet. I en vandringstork kan man ändra matningsintervall 
(torkningstid) samt torr och våt temperatur för den luft som matas in till virket, men redan 
ändring av lufthastigheter är i många existerande torkar inte direkt möjlig. I undantagsfall 
kan det vara möjligt och motiverat att minska antalet virkesstaplar i torken. 
 
Om man således har problem med en existerande tork är det naturligast att först med 
TorksimLC i datorn återskapa det körsätt och den situation som lett till problem. Redan 
en sådan simulering ger ofta en anvisning om var problemet ligger. Om problemet t.ex. är 
förhöjd sprickbildning kan man få fram i vilkendera zonen av en tvåstegstork som ett för 
hårt klimat råder. På basen av en sådan lokalisering av det egentliga problemet kan man 
sedan med programvaran pröva olika lösningar och se hur de påverkar slutresultatet. På 
detta sätt kan man söka fram ett ändrat körsätt som enligt simuleringen bör ge ett bättre 
resultat och sedan pröva detta i verkligheten. Det är viktigt att man följer upp det nya 
körsättet med hjälp av mätning av torkningsresultatet. Om det nya körsättet utgör en 
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väsentlig förändring jämfört med det tidigare är det lämpligt att göra förändringen stegvis 
och följa upp resultatet samt eventuellt upprepa simuleringarna för en finjustering. 
 
Om problemet utgörs av sprickbildning är den naturliga lösningen att minska 
psykrometerskillnaden i den eller de zoner där sprickbildningsrisken enligt simuleringen 
är hög. Detta leder i sin tur till att matningsintervallet (torkningstiden) måste förlängas för 
att man med det mildare klimatet skall nå önskad slutfuktkvot. I många fall är dock 
torkningen en flaskhals i produktionen och då är en sådan förlängning av torkningstiden 
inte önskvärd. Det effektivaste sättet att öka kapaciteten i en existerande tork är att höja 
torkningens temperaturnivå, d.v.s. höja både den torra och den våta temperaturen. 
Eftersom en temperaturhöjning är en central fråga vid energi- och kostnadsoptimering av 
torkprocessen behandlas denna mera i detalj i avsnitt 7. 
 
Det är självfallet ett slöseri med torkningskapacitet att torka till lägre slutfukter än vad 
som krävs – det vill säga vad kunden vill ha. I Figur 17 och 18 visas två exempel på hur 
slutfuktkvot och torkningstid hänger samman. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17. Torkningstidens beroende av slutfuktkvoten för 47 mm gran vid maximalt 80oC 
i en typisk FB-tork. 
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Figur 18. Torkningstidens beroende av slutfuktkvoten för 47 mm gran vid maximalt 80oC 

i en typisk OTC-tork. 
 

Figurerna visar att rätt betydande kapaciteter kan frigöras om slutfuktkvoten kan höjas. 
Detta faktum har sin speciella aktualitet (2005) med tanke på stormen Gudruns härjningar 
i södra Sverige när det gäller att torka stora mängder virke till en fuktkvot som skyddar 
mot biologiskt angrepp. 
 
Speciellt i tvåstegstorkar hänger torkningsförhållandena i vardera zonen ihop på ett 
komplicerat sätt. Om man vill göra en ändring i ena zonen påverkas även den andra (FB-
tork) eller det är svårt att veta hur den andra zonens tillstånd skall väljas för kompensation 
(OTC-tork). Det är ofta komplicerat att ens kvalitativt resonera sig fram till hur ändringen 
skall göras. I dylika fall är simuleringsprogrammet ett värdefullt hjälpmedel. 
 
Även i det fallet att man inte har ett akut problem i en vandringstork, finns det – oftare än 
man kanske föreställer sig – fullt skäl att göra en analys av torken med TorksimLC. Man 
torkar kanske onödigt ”fegt” vilket leder till kapacitetsförluster eller har en obalans 
mellan zonerna i en tvåstegstork så att sprickbildningsrisken är låg i ena zonen och hög i 
den andra o.s.v. Vid tillfälle är det därför skäl att på ett systematiskt sätt gå igenom 
körsättet för alla torkarna på ett sågverk för att försäkra sig om att de körs på ett ”riktigt” 
sätt samt göra nödvändiga korrigeringar. 
 
En helt annan form av analys är den då man inte är bunden vid existerande torkar utan i 
stället frågar sig hur en, i något avseende, ”optimal” tork ser ut. Detta är en frågeställning 
som uppkommer när sågverket står inför en nyinvestering och som torkleverantörerna 
självfallet bör beakta. Denna problematik behandlas i avsnitten 7.2 och 8. 
 

7 Energi- och kostnadsoptimering för 
vandringstorkar 

 
7.1 Energibesparing 
 
Energifrågor har under årens lopp haft en varierande aktualitet men på sikt har dessa 
frågor hela tiden ökat i betydelse. Detta gäller självfallet även energiförbrukningen vid 
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virkestorkning, där vandringstorkarna uppvisar en klar fördel. Vid konventionell torkning 
i kammartorkar eller vandringstorkar är den centrala funktionen att förånga fukten i 
virket. Denna bildade ånga leds sedan ut i omgivningen, i en del fall eventuellt efter viss 
värmeåtervinning. Vattnets ångbildningsvärme är som känt högt och denna förångning är 
därför helt dominerande ifråga om energiförbrukningen vid torkningen. Eftersom 
mängden fukt som skall förångas är given av start- och slutfuktkvoterna i ett specifikt fall, 
så finns det alltså en grundförbrukning av energi som inte kan understigas i en 
konventionell process (såvitt det marginella bidraget från en värmeåtervinning 
försummas). Denna teoretiska grundförbrukning är av storleksordningen 2500 kJ/kg 
förångat vatten. Då fuktinnehållet i färskt virke varierar kraftigt med kärnvedshalten så 
varierar även grundförbrukningen om den räknas per m3 virke. 
 
Det bör i detta sammanhang påpekas att den elenergi som tillförs torkens 
cirkulationsfläktar först förvandlas till rörelseenergi i luften och vidare genom friktion till 
värme. I detta avseende är alltså elenergin till fläktarna likvärdig med värmen som tillförs 
via torkens värmebatterier, men energins pris är vanligtvis ett annat. Om man t.ex. 
försöker spara elenergi genom att minska lufthastigheten i torken, så måste denna 
minskning kompenseras av samma mängd värmeenergi, varigenom kostnaden påverkas 
endast av skillnaden i energislagens pris. 
 
Vad gäller energibesparing är det alltså bara förlusterna utöver den av förångningen 
bestämda grundförbrukningen som kan påverkas. Det finns i detta sammanhang två typer 
av förluster. De till sin karaktär ”traditionella” förlusterna utgörs av värmeläckage genom 
väggar och tak till omgivningen samt värmen i det heta virket som tas ut efter torkningen. 
Vidare kan hit räknas de förluster som uppstår i form av luftläckage vid paketsatsning. 
Den andra typen av förlust är klarare kopplad till själva torkprocessen och utgörs av 
uppvärmningen av den friskluft som tas in till torken och som sedan lämnar torken med 
evakueringsluften. 
 
I många fall har sågverket flera vandringstorkar och då är dessa oftast sammanbyggda till 
en helhet. Nettovärmeströmmen genom mellanväggen mellan två torkar blir därigenom 
liten och kan försummas i sammanhanget. Helhetens ytterväggar och tak samt deras 
värmeisolering bestämmer därför denna energiförlust. Den optimala isoleringstjockleken 
bestäms som för vilken isolering som helst och har därför inte någon direkt koppling till 
hur torken körs. Det samma kan sägas gälla för de övriga förlusterna av det första slaget. 
 
Däremot är det mera motiverat att analysera energiförlusten med 
friskluft/evakueringsluft. Vid torkning vid atmosfärstryck och under 100oC behövs 
friskluftintaget för att upprätthålla den relativa fukthaltsnivå i torkluften som ur 
processynpunkt är lämplig. Vid låg torkningstemperatur kan luften hålla bara låga halter 
ånga förrän luften blir mättad. Det behövs då en större luftmängd för att transportera bort 
en viss fuktmängd. Den energi som går åt för att värma denna större luftmängd 
kompenseras inte av att temperaturen är låg i evakueringsluften. Till följd av detta 
samband är det ur energisynpunkt klart fördelaktigt att torka vid högre temperatur – ett 
faktum som för en lekman kanske kan vara förvånande. 
 
Temperaturens inverkan enligt ovan gäller såväl kammar- som vandringstorkar. I en 
kammartork varierar dock relativa fukthaltsnivån under torkningscykeln så att mycket 
torr luft måste användas i slutet. Detta medför ökat luftintag räknat per kg avdunstat 
vatten. I en vandringstork är däremot relativa fukthaltsnivån i utgående luft i princip 
konstant och hög (då man helst tar evakueringsluften där den ligger närmast mättnad). 
Detta ger vandringstorkarna en klar fördel jämfört med kammartorkarna. 
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Det är inte bara lufthanteringen som gör att en temperaturhöjning har positiva effekter. 
Vid högre temperatur rör sig fukten snabbare i virket vilket gör att torkningen blir 
snabbare. Vidare är den mekano-sorptiva uttöjningen av virkesytan kraftigare vilket 
tillsammans med ett mjukare virke gör att sprickbildningsrisken minskar. Man kan 
därmed förkorta torkningstiderna väsentligt genom att höja temperaturnivån. Detta 
illustreras av exemplen i Figur 19 och 20 där torkningstiderna har beräknats utgående från 
vad sprickbildningsrisken tillåter. 
 

Figur 19. Torkningstidens beroende av maximal torr temperatur för 47 mm gran till 18% i 
en typisk FB-tork. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20. Torkningstidens beroende av maximal torr temperatur för 47 mm gran till 18% i 

en typisk OTC-tork. 
 
Som av figurerna framgår är temperaturens inverkan på torkningstiden mycket kraftig. Då 
temperaturen höjs i torken kommer värmeförlusterna genom väggar etc. att öka räknat per 
tidsenhet, men genom att torkningstiden förkortas blir oftast dessa värmeförluster räknade 
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per torkad m3 faktiskt lägre. Ur både energi- och kapacitetssynpunkt finns det alltså skäl 
att torka vid så hög temperatur som möjligt, men självfallet inom de gränser som 
utrustning och virkeskvalitet sätter. 
 
Man kan anlägga ett historiskt perspektiv på de samband som illustreras av Figur 19 och 
20. För 20-30 år sedan ansåg man med den tidens krav och kunskaper att 38oC våt 
temperatur var en lämplig temperaturnivå för virkestorkning. Ur figurerna framgår att 
detta kräver mycket långa torkningstider om målet är en sprickfri produkt. Resultatet var 
att man accepterade en betydande sprickbildning såsom oundviklig och detta ledde i sin 
tur till att vandringstorkarna fick ett dåligt rykte. Idag är läget ett annat men man kan med 
fog fråga sig om de kapacitetsvinster som figurerna antyder har tagits i användning eller 
om det fortfarande finns dold kapacitet i dagens torkar. Det är därför motiverat att med 
simuleringsprogram analysera om en existerande tork kunde köras snabbare. 
 
Evakueringsluften som lämnar torken har ett högt energiinnehåll genom att fuktens 
förångningsvärme ingår i form av en hög ånghalt. Man kan då fråga sig om inte denna 
energi kunde utnyttjas på något sätt, antingen såsom energikälla för någon annan process 
eller för återanvändning i torkprocessen. Trots det betydande energiinnehållet är denna 
energi dock tillgänglig på en relativt låg temperaturnivå. Först då daggpunkten nåtts 
frigörs större energimängder och det är normalt mycket svårt för ett sågverk att hitta 
någon lämplig extern användare. Tidigare var det vanligt att evakueringsluften användes 
för förvärmning av friskluftintaget i en värmeväxlare. Genom att friskluftmängden 
minskar då temperaturen höjs så är det allt mindre värme som kan tas tillvara på detta 
sätt, trots att värmens tillgänglighet i evakueringsluften ökat. Till följd av detta är det inte 
numera alltid lönsamt med en sådan värmeåtervinning. Det kan även nämnas att den ur 
evakueringsluften kondenserade fukten har ett mycket lågt pH på grund av ingående 
ättiks- och myrsyra som härstammar från virket. Kondensatet är därför korrosivt och 
därtill kommer nedsmutsningen av ytorna med kådprodukter och trädamm, vilket 
försämrar värmeöverföringen. 
 
Ur energibesparingssynpunkt är valet av temperaturnivå alltså av avgörande betydelse för 
begränsning av energiförbrukningen utöver den nivå som fuktens förångning motsvarar. 
Jämfört med en kammartork vid samma temperaturnivå är totala energibehovet cirka 10% 
lägre i en vandringstork. Vad gäller fördelningen mellan elenergi och värmeenergi samt 
en individuell jämförelse av dessa med motsvarande fördelning i en kammartork, så kan 
detta inte avgöras enbart i energitermer. Elenergin används av cirkulationsfläktarna och 
då lufthastigheten påverkar klimatprofilen i vandringstorkens längdriktning måste 
processen som helhet beaktas. Detta kan inte göras på annat sätt än genom en 
kostnadsberäkning. 
 
7.2 Torkningskostnad 
 
Det finns många sätt att göra kostnadsberäkningar för torkningsprocessen. I SP Träteks 
simuleringsmodeller för virkestorkning har en och samma princip använts genomgående 
för att jämförelser skall kunna göras mellan olika torktyper. Investeringen i torken med 
kringutrustning är en viktig komponent. Om torkningstiden kan reduceras kommer 
investeringens amorteringar och ränta att slås ut på en större virkesvolym vilket ju sänker 
totala produktionskostnaden. ”Tid är pengar” kommer alltså in i beräkningen denna väg. 
Då därtill denna kapitalkostnad är betydande är det nödvändigt att den ingår i 
beräkningen, även om man för kalkyler i en existerande tork kan tycka att den fungerar 
och står där, oberoende av vad den kostat i tiden. Av driftkostnaderna är energikostnaden 
en viktig del och bör därför självfallet ingå. Därtill finns det en del uppenbara kostnader 
såsom t.ex. underhåll och personalkostnader. I de flesta fall gör man dock 
kostnadsjämförelser enbart mellan relativt likartade alternativ som inte påverkar dessa 
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kostnader i avgörande grad. Därför hänförs underhåll, personal och liknande till de fasta 
kostnaderna. 
 
En viktig kostnad är självfallet den eventuella värdeminskning som torkningen orsakar i 
form av skador och andra kvalitetssänkande defekter på virket. En uppskattning av denna 
post är dock svår. Dels kan en defekt ha stor betydelse för en viss produkt medan den är 
betydelselös för en annan och dels kan en prissättning överhuvudtaget vara svår, t.ex. om 
det gäller att hålla kvar en viktig kund. Därför är kostnader till följd av kvalitetsförluster 
på virket bortlämnade ur beräkningen. Detta betyder att bara sådana fall kan direkt 
jämföras där kvaliteten hos det torkade virket uppskattas vara densamma i båda fallen. 
Därmed skall t.ex. bara sådana spänningsmaxima i virket accepteras som inte motsvarar 
någon förhöjd sprickbildning. Utöver de fasta kostnaderna ingår alltså enbart 
energiförbrukningen (el och värme) som en rörlig kostnad. 
 
För energikostnadens beräkning krävs ett pris både för elen och för värmen. För 
elenergins del är detta inget problem då den normalt köps utifrån till ett givet pris. 
Däremot kan prissättningen för värmen vara ett problem om den t.ex. genereras i en egen 
barkpanna. Man hör ibland påståendet att värmen är gratis då barken i varje fall måste 
destrueras. Detta leder självfallet inte till en seriös kostnadsberäkning. I stället bör 
åtminstone värmens produktionskostnad beaktas även om man anser bränsleråvaran vara 
”gratis”. Idag är det inte ovanligt att pannanläggningen är uthyrd till något kraftbolag och 
då finns det normalt ett värmepris som framgår av ifrågavarande avtal. 
 
En kostnadsberäkning känns naturligast för en jämförelse av olika alternativ vid en 
nyinvestering. En existerande anläggnings konfiguration (kanallängd, zonindelning, 
fläktstorlekar etc.) kan normalt inte ändras och då mister kostnadsberäkningen sin 
allmängiltighet, även om den kan vara nog så intressant för det aktuella sågverket. Likaså 
finns det vid en verklig torkinvestering en mängd lokala begränsningar i form av layout, 
produktionsnivåer o.s.v. som minskar allmängiltigheten. Därför görs de följande 
beräkningarna så fritt från oväsentliga begränsningar som möjligt. 
 
Diskussionen ovan visade att energiförbrukningen och därmed energikostnaden sjönk då 
torkningens temperaturnivå höjdes. Då därtill torkningstiden kortas av blir även 
kapitalkostnaden per m3 lägre då temperaturen höjs. Därmed är det ännu uppenbarare att 
en hög torkningstemperatur är fördelaktig. Det betyder även att man måste välja en 
högsta tillåten temperatur då kostnadsjämförelser görs mellan olika alternativ. 
 
För att illustrera inverkan av temperatur och slutfuktkvot har en kostnadsberäkning 
genomförts för fyra olika fall av torkning av 47 x 100 gran i enstegs vandringstorkar. För 
vart och ett av de fyra fallen (70 och 80oC temperatur, 16 och 12% slutfuktkvot) har den 
enstegstork sökts fram som ger den lägsta totalkostnaden per m3. Representativa priser för 
el och värme har använts. Kapitalkostnaden för varje tork har bestämts utgående från 
längden på torken (med tre paket i varje stapel). Därtill har cirkulationsfläktarnas storlek 
och pris bestämts utgående från lufthastigheten och antalet virkesstaplar i varje enskilt 
steg av kostnadsoptimeringen. Samma gäller för värmebatteriernas storlek och pris som 
funktion av värmeeffekten i varje enskilt optimeringssteg. På detta sätt har – efter 
självfallet rätt omfattande beräkningar – den ”optimala” torken tagits fram skilt för de 
fyra fallen. Resultatet framgår av följande tabell. 
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Tabell 1. Kostnadsoptimerade enstegs vandringstorkar för 47 x 100 gran. 
Maximal 

temperatur 
Slutfuktkvot 

16% 
Slutfuktkvot 

12% 
70oC Antal staplar              15 

Torkningstid              96 h 
Energiförbrukning 205 kWh/m3 
Torkningskostnad   105 kr/m3 

Antal staplar               20 
Torkningstid              153 h 
Energiförbrukning 219 kWh/m3 
Torkningskostnad   120 kr/m3 

80oC Antal staplar              15 
Torkningstid              51 h 
Energiförbrukning 205 kWh/m3 
Torkningskostnad   83 kr/m3 

Antal staplar              18 
Torkningstid              70 h 
Energiförbrukning 217 kWh/m3 
Torkningskostnad   90 kr/m3 

 
Tabell 1 utvisar att en höjning av temperaturen från 70 till 80oC sänker kostnaden med 21 
respektive 25% vilket är en anmärkningsvärt stor förändring. Det bör observeras att det är 
olika torkar i de två fallen före och efter temperaturändringen. I en och samma 
existerande tork blir utfallet beroende av hur nära optimum torken ligger före och efter. 
Storleksordningen på effekten bör dock bli likartad. Man ser också i tabellen att 
torkningstiden vid temperaturförändringen ungefär halverats. Det är klart att en ändring i 
torkens körsätt som halverar torkningstiden och samtidigt sänker torkningskostnaderna 
måste vara ett intressant alternativ att utreda. Även en höjning med någon enstaka grad 
bör ge en värdefull effekt. Självfallet finns det gränser för hur högt man kan gå uppåt i 
temperatur. I en existerande tork kan gränser sättas av vad utrustningen tål. 
Virkeskvaliteten påverkas givetvis mer eller mindre i form av mörkare färg, kådflytning, 
kvisturfall m.m. Vilken temperatur som är lämplig bör utredas från fall till fall. 
 
Av tabell 1 framgår även att totala energiförbrukningen (för given slutfuktkvot) inte 
påverkats just alls. Detta kan tyckas stå i strid med vad som ovan sagts om 
energibesparing, men det bör observeras att i detta fall har totalkostnaden minimerats, 
inte energiförbrukningen. Den fördel som en högre temperatur ger har alltså tagits ut som 
en lägre kostnad och inte som en lägre energiförbrukning. 
 
För den lägre slutfuktkvotsnivån i tabell 1 finner man som väntat längre torkningstid, 
högre energiförbrukning och högre kostnad. Ökningen i torkningstid är klart större än vad 
ändringen i förångad mängd fukt motsvarar medan energiförbrukningen ligger närmare 
detta beroende. Att kostnaden stigit rätt måttligt beror delvis på att den optimala 
lufthastigheten är något lägre då slutfuktkvotsmålet är lägre. 
 
Man kan även utläsa ur tabellen att en koncentration på enbart energibesparing utgör en 
suboptimering som inte nödvändigtvis ger en sänkt totalkostnad. Genom att 
energibehovet är så starkt kopplat till processen och speciellt elenergin kopplad till 
klimatprofilen via fläktarna, så måste helheten beaktas och då blir ekonomin avgörande. 
 

8 Jämförelse av torktyper 
 
I tabell 1 behandlades enbart enstegs vandringstorkar. För andra vandringstorkar, FB- och 
OTC-torkar, blir de relativa beroendena av temperaturnivå och slutfuktkvot likartade men 
däremot är en jämförelse av de absoluta nivåerna för olika torktyper av intresse. I tabell 2 
visas såsom ett exempel en jämförelse som gäller torkning av 47 x 100 mm2 gran till 16% 
slutfuktkvot vid en maximal temperatur av 80oC. Även i övriga avseenden är kalkylen 
gjort på samma sätt som i tabell 1. Tabell 3 innehåller resultaten för slutfuktkvoten 12% 
men med i övrigt lika förutsättningar. Tabellerna innehåller även kammartorkar, men 
deras storlek är inte optimerade utan 5 virkesstaplar har valts som ett typiskt fall där 
blåsdjupsproblematiken inte har en avgörande inverkan. Däremot har två olika strukturer 
för kammartorkens torkningsschema särskilts. Den traditionella strukturen utgår ifrån 
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konstant våt temperatur med en gradvis stigande torr temperatur. Den andra strukturen, 
som ger en lägre kostnad, bygger på konstant torr temperatur och gradvis sjunkande våt 
temperatur. 
 
Tabell 2. Kostnadsoptimerade torkar för 47 x 100 mm2 gran till 16% vid maximalt 80oC. 
Torktyp Antal 

virkesstaplar 
Torkningstid 

h 
Energiförbruk-
ning, kWh/m3 

Kostnad 
kr/m3 

Enstegs LC 15 51 205 83 
FB-tork 9+12 54 204 77 
OTC-tork 5+17 50 206 75 
Kammare 
(Konstant torr, 
sjunkande våt 
temperatur) 

5 37 229 94 

Kammare 
(Konstant våt 
stigande, torr 
temperatur) 

5 39 232 97 

 
Tabell 3. Kostnadsoptimerade torkar för 47 x 100 mm2 gran till 12% vid maximalt 80oC. 
Torktyp Antal 

virkesstaplar 
Torkningstid 

h 
Energiförbruk-
ning, kWh/m3 

Kostnad 
kr/m3 

Enstegs LC 18 70 217 90 
FB-tork 11+11 71 217 86 
OTC-tork 4+21 70 219 83 
Kammare 
(Konstant torr, 
sjunkande våt 
temperatur) 

5 46 248 108 

Kammare 
(Konstant våt 
stigande, torr 
temperatur) 

5 54 246 116 

 
Av tabellerna framgår att de tre typerna av vandringstorkar ger ungefär samma 
torkningstid och samma energiförbrukning. Däremot är enstegstorkens torkningskostnad 
högre än tvåstegstorkarnas och detta är i paritet med det faktum att nästan alla nya 
vandringstorkar byggs med två steg. 
 
I en kammartork är den optimala torkningstiden kortare än i vandringstorkarna men totala 
energiförbrukningen är 10-15% högre och kostnaden hela 20-30% högre än i tvåstegs 
vandringstorkar. Dessa resultat gäller för angiven dimension och med de kriterier som 
beskrivits tidigare, men resultaten torde dock visa trenderna rätt allmängiltigt. 
 
Mot denna bakgrund kan man kanske fråga sig varför kammartorkar överhuvud används. 
Ur virkeskvalitetssynpunkt bör konstateras att en konditionering av virket svårligen kan 
göras i en vandringstork. Speciellt vid lägre slutfuktkvoter blir denna aspekt viktig 
åtminstone för vissa produkter. En vandringstork lämpar sig även bäst bara för stora 
produktionsvolymer, där en jämn körning utan frekventa dimensionsbyten kan uppnås. 
Därför kommer nog kammartorkar att användas flitigt även i framtiden men det verkar 
som om vandringstorkarnas tidigare dåliga rykte fortfarande spelar in i valet av torktyp. 
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9 Sammandrag och slutsatser 
 
Målet med det projekt som här avrapporterats har varit att skapa ett hjälpmedel – i form 
av ett datorbaserat simuleringsprogram – för simulering av virkestorkning i 
vandringstorkar, samt att använda detta hjälpmedel för analys av processen med speciell 
vikt på energi- och kostnadseffektiv torkning. Simuleringsprogrammet, TorksimLC, har 
byggts upp på samma sätt som SP Träteks motsvarande program för kammartorkning, 
vilket möjliggör en direkt jämförelse av simulerade resultat för olika torktyper. 
TorksimLC omfattar enstegs vandringstorkar och de två i praktiken förekommande 
tvåstegstorkarna (FB- och OTC-torkar). 
 
Programvarans noggrannhet och pålitlighet har verifierats genom jämförelse med fyra 
fullskaleförsök i tvåstegstorkar. I en vandringstork blir klimatet i torkens längdriktning 
beroende av växelverkan mellan virke och torkluft och påverkas därmed t.ex. av virkets 
startfuktkvot. Klimatet är därför inte direkt givet såsom i en kammartork. Verifieringen 
har visat att klimatets beräkning i programmet är tillfredsställande och att själva 
simuleringen av virkets torkningsförlopp till sin noggrannhet motsvarar vad som uppnås 
med motsvarande programvara för kammartorkar. Genom verifieringen är det klart att 
TorksimLCs noggrannhet är tillräcklig för industriell analys av vandringstorkars funktion. 
 
Vid analys av hur olika faktorer påverkar torkningens resultat visar det sig att den klart 
viktigaste variabeln är den temperaturnivå vid vilken torkningen genomförs. En högre 
temperatur innebär en snabbare torkning och ett bättre energiutnyttjande. Detta leder i sin 
tur till en lägre torkningskostnad (kapital- och energikostnad). T.ex. en temperaturhöjning 
från 70oC till 80oC motsvarar en potentiell kostnadsbesparing av storleksordningen 20%. 
Det är därmed uppenbart att man bör eftersträva en torkning vid så hög temperatur som 
utrustning och virkeskvalitet tillåter. 
 
Vid jämförelse av olika torktyper finner man att tvåstegs vandringstorkar är mera 
kostnadseffektiva än enstegs torkar medan energiförbrukningen är ungefär den samma. 
En jämförelse av (tvåstegs) vandringstorkar med kammartorkar visar att torkningstiden är 
kortare i kammare men att vandringstorkarna har 10-15% lägre energiförbrukning och 20-
25% lägre torkningskostnad. Dessa värden är självfallet riktvärden som kan variera från 
fall till fall. Eftersom energiförbrukningen – och speciellt elförbrukningen i 
cirkulationsfläktarna – är direkt kopplad till torkprocessen som helhet, bör en 
energibesparingsinsats inte göras enbart i energitermer. Det avgörande är torkprocessens 
totalekonomi. 
 
Vandringstorkarna har alltså en god energi- och totalekonomi. Då t.ex. en konditionering 
av virket i slutet av torkningen inte kan utföras i en vandringstork på något enkelt sätt, så 
kommer kammartorkarna dock att ha sin givna plats även i framtiden. Det verkar dock 
som om den potential som vandringstorkarna uppvisar inte har utnyttjats fullt ut och att 
deras tidigare dåliga rykte fortfarande utgör en omotiverad broms. 
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