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Abstract 
 
Customised optimisation in the saw line – Wood quality On-line 
 
The Swedish sawmill industry has for a long time prioritised productivity measured by volume. Today the 
industry is facing a situation where the competition for raw material hardens at the same time as the 
customers demand rise for specific features, such as strength, dimension and knot quality. The raw 
material accounts for about 70 % of a sawmill’s total cost, which means that a sawmill’s ability to stay 
competitive depends heavily on the ability to use the raw material efficiently.  

When producing customer specific products, an efficient raw material utility demands that the log’s 
features are known and that the production facility is flexible enough to handle each log’s individual 
properties. 

The purpose of the project is to examine the potential to make a customised optimisation in the saw line, 
based on detailed knowledge about customer demands as well as the individual log’s features. The log’s 
features are measured with different non destructive measurement techniques or combination of 
techniques. The goal is to be able to demonstrate which method or combination of methods that give the 
most cost efficient solution for customised optimisation in the saw line. A promising result would 
conclude in a method that is possible to implement in the saw mill industry. Possible customer demands 
are strength grading, boards with high heartwood content or side board optimisation of width depending 
on wane and knot quality. 

The material used in the study is approximately 190 spruce logs in the diameter interval 176-187 mm, and 
approximately 170 logs of pine in the diameter interval 177-186 mm. The spruce logs were sawn into 
boards 2 X 51x125 mm2. The side boards had the dimension 16x75 mm2 and 22x100 mm2. The pine logs 
were sawn into boards 2 X 50x125 mm2 and the side boards had the dimension 16x75 mm2 and 25x100 
mm2. The total amount of boards is 374 boards of spruce and 336 boards of pine. 

There is a difference between how the equipments for measuring the natural frequency behave when 
measuring frozen wood. The r2 value for correlation between the logs’ frequency and the boards’ MOE 
decrease from 0,65 to 0,29 when measuring on frozen pine compared to unfrozen. 

The measured frequency is depending on density and MOE. If the density is assigned, without measuring, 
the MOE can be calculated too high or too low. If the assigned density is too high, as in the case with 
light logs/boards, the logs/boards are given an MOE that is too high. If the assigned density is too low, as 
in the case with heavy logs/ boards, the logs/boards are given a too low MOE. 

The conclusion from heartwood measurements showed that: X-ray on logs and laser on boards works; the 
existing X-ray methods on logs are acceptable, but there is potential for improvements; the existing laser 
methods for spruce boards are not good enough. 

Sawing for producing spruce claddings with high heartwood content has been simulated. The results 
show that there generally are no approved logs in the normal dimension classes. Even in the larger 
dimensions only a minority of logs have a large enough heartwood diameter. This means that it is 
necessary to actively choose logs with the right heartwood diameter and saw them with a special saw set 
up to be able to get a high yield and a high heartwood content. 

Both boards from a log gives similar values on MOE and MOR (modulus of rupture) which indicate that 
it is possible to get a good estimation of theses properties by measuring them on the log and predict them 
on the boards. 

Both MOE and MOR on boards are possible to predict with relatively high accuracy for pine from 
measuring on logs. Spruce is more difficult. 

A study of log sorting based on knot quality has been accomplished to see if it is possible to choose 
boards with the right appearance grade based on log sorting. With only 3D measurement 16 % of the pine 
logs were wrong graded, while 3D and two X-ray direction decreases the amount to 11 %. With only 3D 
measurement 25 % of the spruce logs were wrong graded, while 3D and two X-ray direction decreases 
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the amount to 17 %. The amount of off-grade logs decreases with approximately 1/3 when 
complementing the 3D measurement with two X-ray directions. 

Conclusions to be drawn from quality grading of boards based on log measurements are that X-ray 
contributes more for larger logs, while 3D contributes more for thinner and more “sound knot” logs. Also, 
the combination 3D and two X-ray directions is better than 3D and one X-ray direction, which is better 
than only X-ray or only 3D.  

It is possible, with fairly good precision, to grade logs, particularly spruce, in the same grades as the 
manual VMF grader. Of the automatic graded spruce logs 86 % got the same grade while, of the pine 
logs, 81 % got the same grade as the manual grader. 

One of the project’s goals was to investigate if it is possible to predict the side boards quality based on the 
log’s shape and choose dimension and wane rules accordingly. By that it is possible to receive sharp 
edged U/S boards while V boards are allowing more wane. Relatively large price differences are needed 
for the strategy to be profitable. This makes the method applicable only for pine. The method is to be 
implemented on one of the participating sawmills. 
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Förord                 . 
Föreliggande rapport är slutrapport i projekt ”Kundanpassad optimering i såglinjen”. 

Projektet är finansierat av Vinnova, TräCentrum Norr, Skogsindustrierna samt sågverken/ 
bolagen Martinsons, StoraEnso, Setra Group, SCA, Bergkvist-Insjön och Norra Skogs-
ägarna. Representanter från sågverken/bolagen har medverkat i projektets referensgrupp.  

Ett stort tack till Martinsons, där de flesta försöken gjorts och som bidragit med produk-
tionstid och försöksmaterial i form av timmer, plank och bräder; till StoraEnso, som rönt-
gat timret; till övriga deltagare i referensgruppen, som stött och hjälpt projektet framåt 
samt till projektets övriga finansiärer. 

Ett stort tack riktas även till Jacob Edlund som bistått vid frekvensmätningar med Fibre-
gen. 

Kapitel 5.6.2 har i huvudsak skrivits av Carl. G. Lundahl, LTU Skellefteå. Övrig text har 
skrivits av övriga författare. 
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Sammanfattning 
Sågverken har, vid investeringar och i utvecklingsarbete, under lång tid prioriterat pro-
duktivitet mätt i volym. Idag befinner sig svensk sågverksindustri i en situation där kon-
kurrensen om råvaran hårdnar samtidigt som att kunderna ställer allt större krav på speci-
fika kombinationer av egenskaper, som till exempel hållfasthet, dimension och kvistkva-
litet. För sågverken utgör råvaran, timret, cirka 70 % av den totala kostnaden. Detta inne-
bär att ett sågverks lönsamhet till stor del beror på dess förmåga att uppnå ett effektivt rå-
varuutnyttjande. Vid produktion av kundspecifika produkter kräver ett effektivt råvaruut-
nyttjande att man känner stockens egenskaper redan innan sönderdelningen och att man 
har en produktionsapparat som är tillräckligt flexibel för att ta vara på varje stocks indivi-
duella egenskaper. 

Projektets syfte är att undersöka potentialen i att i såglinjen göra en kundanpassad opti-
mering baserad på detaljerad kunskap om såväl kundkrav som den individuella timmer-
stockens egenskaper. Timrets egenskaper mäts med olika oförstörande mätmetoder eller 
kombinationer av mätmetoder. Målet är att visa på vilken mätmetod eller kombination av 
mätmetoder som ger den mest kostnadseffektiva lösningen för kundanpassad optimering i 
såglinjen. Ett lovande projektresultat ska mynna ut i en industriellt implementerbar me-
tod. De kundkrav/sorteringar som kan tänkas möjliga är exempelvis hållfasthetssortering, 
plankor med hög kärnvedsandel och sidobräder med vankant som motsvarar kvist-
kvaliteten. 

Materialet som ingår i studien består av ca 190 granstockar i diameterintervallet 176-187 
mm samt ca 170 furustockar i diameterintervallet 177-186 mm. Av granstockarna sågades 
centrumutbytet till 2 X 51x125 mm2. Sidobräderna i kantsågen hade dimensionen 16x75 
mm2, sidobräderna i delningssågen hade dimensionen 22x100 mm2. Furustockarna hade 
postningen 2 X 50x125 mm2 för centrumutbytet. Dimensionen på sidobräderna i första 
sågen var 16x75 mm2 och i andra sågen 25x100 mm2. 

Totalt antal plankor som ingår i studien är 336 furuplankor och 374 granplankor.  

Det är skillnad på hur de olika egenfrekvensgivarna reagerar på fruset virke. De mäter 
ofta fel genom att ta någon av övertonerna. Detta kan till viss del kompenseras genom en 
bättre signalbehandling. R2-värdet för korrelation mellan frekvensmätning på stock och 
plankans E-modul minskar från 0,65 till 0,29 vid mätning på fruset furutimmer jämfört 
med ofruset timmer, med det lägre värdet för det frusna timret. Dessutom ändras nivån 
eftersom en frusen stock har högre egenfrekvens än en ofrusen.  

Den uppmätta egenfrekvensen hos stockar/plankor beror på E-modul och densitet. Om 
densiteten inte mäts, utan ansätts med ett värde som tycks rimligt men avviker från det 
verkliga kan E-modulen bli för hög eller för låg. Om densiteten ansätts för hög, som är 
fallet med ”lätta” stockar/plankor, ges de stockarna/plankorna en högre E-modul än de 
borde. Om densiteten ansätts för låg, som är fallet med ”tunga” stockar/plankor, ges de 
stockarna/plankorna en lägre E-modul är de borde. 

Slutsatserna från utvärderingarna av kärnvedsmätning på timmer respektive plank visade: 
att båda mätprinciperna, röntgen på timmer respektive laser på plankor, fungerar; att den 
befintliga röntgentekniken för mätning på timmer fungerar acceptabelt men att det finns 
möjlighet till förbättringar samt att den laserbaserade mätningen på rått granvirke inte ger 
tillräcklig noggrannhet med dagens algoritmer. 

Sågning för att producera granpanel med hög kärnvedsandel har simulerats i granstam-
banken. Simuleringsresultaten visar att det generellt inte finns några godkända stockar 
inom de sågklasser där produkterna normalt sågas. Även i de grövre timmerklasserna är 
det bara en mindre del av stockarna som har tillräckligt stor kärnvedsdiameter. Detta be-
tyder att det är nödvändigt att aktivt välja ut stockar med rätt kärnvedsdiameter för att 
kunna såga dessa med avvikande postningsmönster, som uppfyller kraven på både högt 
volymsutbyte och hög kärnvedsandel i centrumutbytena. Lösningen är att i timmersorte-
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ringen välja ut stockar med rätt kärnvedsdiameter och en ytterdiameter som gör det 
möjligt att hitta postningsmönster som ger ett bra volymsutbyte. 

Båda plankorna ur stocken ger likartade värden på E-modul och brotthållfasthet vilket ty-
der på att det kan gå att göra en god uppskattning genom att mäta på stocken och predik-
tera E-modul och brottstyrka på plankorna. 

Både E-modul och brotthållfasthet går att prediktera med tämligen stor säkerhet för furu. 
För gran är det svårare. En möjlig orsak är skillnad i kviststrukturen mellan träslagen. 

En studie av stocksortering baserat på kvistkvalitet har genomförts för att se om det är 
möjligt att plocka ut plank och/eller bräder med rätt kvalitet för utseendesortering baserat 
på stocksortering. Med bara 3D mätning erhålls 16 % felsorterade furustockar, medan 3D 
+ två röntgenriktningar minskar andelen felsorterat timmer till 11 %. Andelen felsortera-
de stockar (”off-grade”) minskar alltså med en tredjedel när man kompletterar 3D-mät-
ningen med två röntgenmätriktningar. Med bara 3D mätning erhålls 25 % felsorterade 
granstockar, medan 3D + två röntgenriktningar minskar andelen felsorterat timmer till 17 
%. Även för granstockar minskar andelen off-grade alltså med ungefär en tredjedel när 
man kompletterar 3D-mätningen med två röntgenmätriktningar.  

Slutsatser som kan dras från kvalitetssortering av plankor baserat på mätning av timmer 
med kombinationer av 3D och röntgen med olika många mätriktningar visar att: röntgen 
bidrar mer för grövre timmer; att 3D bidrar mer för klenare och mer ”friskkvistigt” tim-
mer; att kombinationen ger högre noggrannhet än bara röntgen samt att 3D+2 röntgen-
riktningar ger något högre noggrannhet än 3D+1 röntgenriktning. 

Det går att med en tämligen god precision sortera timmer, framför allt grantimmer, i sam-
ma kvalitetsklasser som VMF:s vederlagsmätning. Av det automatsorterade grantimret 
fick 86 % samma kvalitet som av VMF, medan 81 % av furutimret fick samma kvalitet. 

Ett av projektets mål var att undersöka om det är möjligt att prediktera sidbrädornas kvist-
kvalitet baserat på stockens form. Idén var att därigenom kunna välja vankantsregler för 
sidbrädorna. På så sätt skulle det bli möjligt att såga fram skarpkantiga O/S-brädor medan 
utskotts- och V-brädor sågas med mer vankant. Resultaten visar att det krävs relativt stora 
prisskillnader för att strategin ska vara lönsam. Eftersom att potentialen är liten för gran-
timmer, samtidigt som att prisskillnaden mellan O/S och V för granbräder är liten, så är 
tekniken endast lämplig för furutimmer. Även om intresset för att arbeta enligt denna 
strategi varierar med konjunkturen så bedöms tekniken så pass intressant att den ska im-
plementeras på ett av de deltagande sågverken. 
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1 Syfte och bakgrund 
Sågverken har, vid investeringar och i utvecklingsarbete, under lång tid prioriterat pro-
duktivitet mätt i volym. Idag befinner sig svensk sågverksindustri i en situation där kon-
kurrensen om råvaran hårdnar samtidigt som att kunderna ställer allt större krav på speci-
fika kombinationer av egenskaper som till exempel hållfasthet, dimension och kvistkva-
litet. För sågverken utgör råvaran, timret, cirka 70 % av den totala kostnaden. Detta inne-
bär att ett sågverks lönsamhet till stor del beror på dess förmåga att uppnå ett effektivt rå-
varuutnyttjande. Vid produktion av kundspecifika produkter kräver ett effektivt råvaruut-
nyttjande att man känner stockens egenskaper redan innan sönderdelningen och att man 
har en produktionsapparat som är tillräckligt flexibel för att ta vara på varje stocks indivi-
duella egenskaper. Detta för att man skall kunna optimera produktmixen och öka 
värdeutbytet.  

Dynamisk mätning av styvhet på stockar har gjorts i tidigare försök (Kliger et al 2003; 
Edlund et al 2004). I Kliger et al (2003) utfördes två försöksled. Där mättes egenfrekven-
sen på ett mindre antal stockar, 35 stockar per försök, och på de ur stockarna framsågade 
plankorna. I det ena försöksledet, där densiteten inte medräknades, var r2-värdet mellan 
egenfrekvenserna hos stock och tillhörande plankor 0,50. I det andra försöksledet, där 
hänsyn även togs till densiteten hos stockarna och plankorna, var r2-värdet ca 0,60. 

Edlund et al (2004) undersökte drygt 800 granstockar i två timmerklasser på vilka egen-
frekvensen mättes tillsammans med andra timmeregenskaper. Ur dessa stockar sågades 
plankor i antingen 4 X 34x112 mm2 eller 42-47-42x175 mm2. Plankorna hållfasthetssorte-
rades i en böjande sorteringsmaskin. Studien visar att det går att med viss säkerhet sortera 
bort plankor med sämre hållfasthet genom att mäta egenskaper på timret. Densitetens 
betydelse för ett korrekt värde på E-modulen framhålls. Edlund et al visar i studier att 
uttorkning av timret (2005) samt timmertemperaturen (2009) påverkar möjligheten att 
beräkna E-modulen korrekt, men att det ändå går att skilja ut både ”dåliga” och ”bra” 
stockar ur den totala timmervolymen, då den inbördes ordningen inte förändras nämnvärt. 

Under de senaste åren har både ny mätteknik och ny sönderdelningsteknik utvecklats. Ex-
empel på oförstörande mätmetoder är röntgen (Pietikäinen 1996; Oja et al. 2004), fiber-
vinkelmätning baserat på trakeideffekten (Nyström 2002; Oja et al. 2006) och mätning 
baserat på mekaniska vågor (Aratake et al. 1992; Ross et al. 1997). Olika mätmetoder har 
olika för- och nackdelar. Det kan därför ofta vara effektivt att kombinera olika 
mätmetoder med hjälp av multivariat statistik (Geladi & Kowalski 1986) och sensor fu-
sion-modeller (Dasarathy 1997). Ett exempel på hur olika metoder kan komplettera var-
andra är det faktum att röntgen gör det möjligt att med hög noggrannhet mäta kvistar i 
stockens inre, i kärnveden, medan den råa splintvedens höga densitet resulterar i sämre 
noggrannhet vid mätning av kvistarnas längd och tangentiella position (Grundberg & 
Grönlund 1998). Bilder av stockens mantelyta gör det möjligt att med hög noggrannhet 
mäta positionen för de kvistar som når mantelytan men ger å andra sidan ingen informa-
tion om kvistar som inte syns på mantelytan (Brdicko et al. 2003). 

Antalet nödvändiga röntgenriktningar har undersökts av Brännström et al. (2007). Det 
visade sig i den studien att två riktningar räcker, jämfört med fyra. De extra två riktning-
arna tillför mycket lite information. 

Brännström et al. (2008) undersökte möjligheten att prediktera plankors brotthållfasthet 
genom att mäta fibervinkeln på stockarna kombinerat med andra tekniker, såsom röntgen 
och akustiska metoder. Fibervinkelmätningens korrelation med brotthållfastheten gav ett 
r2-värde på 0,2, medan man med en kombination av mätmetoder kunde erhålla r2 på upp 
till 0,4. Lundgren et al (2007) visade att mikrovågor kan hjälpa till vid bestämning av E-
modul och brotthållfasthet.  

Flera projekt för att utreda potentialen med kombinerade mätmetoder har genomförts. I 
ett av dem, Combigrade (Hanhijärvi et al 2005 och Hanhijärvi & Ranta-Maunus 2008), 
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testades och jämfördes ett antal olika metoder för att prediktera hållfasthetsegenskaperna 
hos furu- och granplankor. Det konstaterades att det finns betydligt bättre förklaringsgrad, 
r2-värde, mellan hållfasthet och oförstörande mätningar för furu jämfört med gran. Det 
kan förklaras med furuvirkets större variation i kviststorlek och densitet. Därmed inte sagt 
att utbytet i högre hållfasthetsklasser skulle vara högre i furu.  

De nyaste såglinjerna har möjlighet att med hög produktionshastighet samtidigt styra sön-
derdelningen individuellt för varje enskild stock. Trots dessa möjligheter baseras sönder-
delningsbeslutet i dessa nya såglinjer endast på stockens yttre form. Studier baserat på si-
muleringar har visat att en optimering baserat på kunskap om stockens yttre geometri gör 
det möjligt att höja värdeutbytet med 2 % (Drake & Johansson 1986) medan fullständig 
kunskap om stockens kviststruktur kan resultera ett 10 % högre värdeutbyte (Johansson & 
Liljeblad 1988). Det är därför mycket intressant att undersöka potentialen i att optimera 
sönderdelningen baserat på kunskap om både kundernas krav och den enskilda stockens 
inre egenskaper.  

Tidigare studier visar således att det inte är ett trivialt problem att sortera timmer på ett 
effektivt sätt. Det tycks dock inte alls omöjligt att med relativt enkla medel uppnå en 
betydligt bättre och mer ändamålsanpassad timmermätning än dagens, även om facit, i 
form av bedömning och sortering av plankor i sig inte är oomkullrunkelig. 

Projektets syfte är att undersöka potentialen i att i såglinjen göra en kundanpassad opti-
mering baserad på detaljerad kunskap om såväl kundkrav som den individuella timmer-
stockens egenskaper. Timrets egenskaper mäts med olika oförstörande mätmetoder eller 
kombinationer av mätmetoder. Målet är visa på vilken mätmetod eller kombination av 
mätmetoder som ger den mest kostnadseffektiva lösningen för kundanpassad optimering i 
såglinjen. Ett lovande projektresultat ska mynna ut i en industriellt implementerbar me-
tod. De kundkrav/sorteringar som kan tänkas möjliga är exempelvis hållfasthetssortering, 
plankor med hög kärnvedsandel, sidobräder med vankant som motsvarar kvistkvaliteten. 

2 Begränsningar 
En begränsning som inställer sig i så gott som samtliga studier av detta slag är antalet 
timmer- och plankdimensioner. I detta fall har vi använt en (1) timmerklass vardera av 
furu och gran samt en (1) dimension på den sågade centrumvaran av vardera furu och 
gran. 

Vid sortering med Dynagrade fick vi tillgång endast till den bedömda klassen, inte de 
bakomliggande IP-värdena vilket medförde att det inte gick att se hur långt ifrån en gräns 
plankans IP-värde var. 

3 Material 
Materialet som ingår i studien består av ca 190 granstockar i diameterintervallet 176-187 
mm samt ca 170 furu stockar i diameterintervallet 177-186 mm. Av granstockarna såga-
des centrumutbytet till 2 X 51x125 mm2. Sidobräderna i kantsågen hade dimensionen 
16x75 mm2, sidobräderna i delningssågen hade dimensionen 22x100 mm2. Furustockarna 
hade postningen 2 X 50x125 mm2 för centrumutbytet. Dimensionen på sidobräderna i 
första sågen var 16x75 mm2 och i andra sågen 25x100 mm2. 

Inför den förstörande böjprovningen hyvlades plankorna till dimensionen 45x120 mm2. 

Timmerdimension och postning valdes för att få vanliga plankdimensioner, som är han-
terbara och dessutom sidbräder som visar stor spridning i kvalitet. 
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Stockarna togs ur det redan inmätta timmerlagret på Martinsons såg i Bygdsiljum. Ingen 
kännedom finns om timrets skogliga historia, såsom växtplats, skogsvårdsåtgärder eller 
andra skogliga variabler. 

Timret var med största sannolikhet avverkat under sensommaren 2006. 

Genom produktionsprocessen försvinner av olika skäl både stockar och plankor, vilket 
gör att allt ursprungsmaterial inte ingår.  

Totalt antal plankor som ingår i studien är 336 furuplankor och 374 granplankor.  

Av sidbräderna försvann tre av fyra paket, vilket innebar att studien rörande sidbrädsopti-
mering fick kompletteras med ytterligare en provsågning. 

Plankorna torkades till 12 % fuktkvot och bräderna till 18 %. De konditionerades under 
tillräcklig tid innan de mätningar som var beroende av fuktkvot, satte igång.  

4 Försöksupplägg 
Timret valdes ut och mättes i ofruset tillstånd under september 2006. Det mättes igen, i 
fruset tillstånd, under januari 2007. Vintern 2007-2008 var ovanligt mild, men efter en 
köldknäpp runt nyår kunde stockarna konstateras vara frusna och mätningarna kunde åter-
upptas. 

Sågning skedde i januari, varefter mätning på den sågade varan kunde påbörjas. Den var 
mycket arbetskrävande och avslutades i februari 2008.  

Mätningarna och sorteringarna genomfördes främst på Martinsons såg i Bygdsiljum. 
Stockarna mättes dessutom i röntgen och 3-D-mätram på Ala sågverk. Den slutliga E-mo-
dulmätningen samt mätning av densitet och fuktkvot på plankorna skedde på SP Träteks 
laboratorium i Skellefteå.  

4.1 Mätning på stockar 
Stockarna har mätts på ett flertal sätt med olika metoder för att få med de flesta relevanta 
parametrarna. Mätningarna har varit både manuella och automatiska, med både kommer-
siella produktionsanpassade givare och mer labmässiga givare och mätdon. 

4.1.1 Manuella mätningar på stockarna 
Stockarna mättes in med VMF:s nya mätregler i timmersorteringen. Eventuell nedklass-
ningsorsak angavs.  

Stockarna placerades på uppläggningsbalkar före den manuella mätningen, se Figur 1. 
Stockarnas längd och toppdiameter mättes manuellt. 

På stockarnas ändytor mättes kärnvedsandel samt årsringsbredd efter renhyvling, se Figur 
2. Samtliga stockändar fotograferades och kärnvedsdiametern mättes igen i bilden. I vissa 
fall var det lättare att se diametern i bilden än i verkligheten pga ljusets spridning och 
reflektion. 
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Figur 1. Mätning av stockparametrar. 

 
Figur 2. Mätning av kärnvedsandel och årsringsbredd. 

Den longitudinella egenfrekvensen på stockarna mättes med tre olika givare. 

Egenfrekvensen är mätt med två kommersiella givare och en mer ”vetenskaplig” labora-
torieutrustning: 

- Hitman Director HM 200 är ett handburet redskapet utvecklat av Fibre-gen, ett bolag 
från Nya Zeeland, för mätning och sortering av stockar med akustisk resonansteknik. 
Den används i skoglig och sågverksmässig miljö. 

- GrindoSonic, från Belgien, en utrustning i storlek som en mindre resväska, är en 
kommersiella utrustning för mätning av frekvens i olika material och föremål.  

- Det sista mätsystemet heter MGC-plus och är från HBM, ett företag med huvudsäte i 
Tyskland, med en accelerometer av fabrikat PCB från USA. Insamlings- och utvärde-
ringsprogrammet heter CatMan, från HBM. Accelerationerna som uppmäts med 
HBM-systemet omräknas till frekvens med FFT-analys i CatMan-programmet. Även 
det systemet har en storlek som en mindre resväska och behöver dessutom en dator 
för insamling och beräkning. I figurer och text nedan benämns mätningarna med detta 
system som ”CatMan”. 

I alla mätmetoderna hålls en givare mot stocken och en puls erhålls med hjälp av en ham-
mare som man slår mot stockens ändyta. Fibre-gen använder mikrofon och ”lyssnar” på 
ändytan, se Figur 3, GrindoSonic känner vibrationerna med en piezoelektrisk sensor, lik-
nande en penna, som hålls mot mantelytan. För att mäta med HBM/CatMan skall man 
sätta fast den piezoelektriska sensorn på stockänden. Därför måste en metallbricka skru-
vas fast på änden så att sensorn sitter fast magnetiskt innan mätning kan genomföras, se 
Figur 5. Sensorn känner därefter vibrationerna i stocken. 

 
Figur 3. Mätning av egenfrekvens med Fibre-gen. 
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Vid mätning med GrindoSonic slogs hammaren tre gånger mot stocken, för att avgöra om 
signalen var stabil. I de fall den inte var det slogs ett antal gånger till, och det mest stabila 
värdet angavs.  

Även vid mätning med HBM/CatMan slogs tre gånger med hammaren, se Figur 4. 

De båda kommersiella givarna levererar ett mätvärde som svarar mot frekvensen, medan 
CatMan levererar mätvärden som motsvarar accelerationen i mätpunkten, se Figur 4. 
Dessa värden insamlas i dator, Figur 5, och behandlas med FFT, varefter en frekvens-
kurva kan ritas upp, se Figur 6. Ur kurvan får man manuellt välja rätt frekvenstopp som 
motsvarar stockens egenfrekvens.  

De akustiska frekvensmätningarna skedde både på ofruset och på fruset timmer. 
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Figur 4. Accelerationen i stockänden. Tre 
hammarslag syns. 

Figur 5. Mätning av 
egenfrekvens med CatMan. 

Figur 6. Resultat av mätning med 
HBM/CatMan. Den första toppen är 
stockens egenfekvens. 

 

4.1.2 Automatiska mätningar på stockarna 
Stockarna mättes i med 3-D-mätram i timmersorteringen och i sågintaget på Martinsons 
såg samt i Ala sågverks timmerröntgen och 3-D-mätram. I sågintaget på Martinsons såg 
mättes även fibervinkeln på stockarnas mantelyta. 

I 3-D-mätramarna mäts och registreras stockarnas yttre form, se Figur 7, medan röntgen-
mätramen ”ser” stockarnas inre, se Figur 8, och därmed gör det möjligt att mäta egenska-
per som till exempel densitet, kärnvedsandel och kvistvarvsavstånd (Pietikäinen 1996; 
Grundberg & Grönlund 1998; Oja et al. 2004; Skog & Oja 2007).  

Figur 7. Exempel på 3D-mätning av timmer. 
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Röntgning av timmer, se Figur 8, kan användas för att bestämma dels den inre strukturen, 
såsom kvistar mm, och dels för att bestämma stockens densitet, där det är möjligt att ange 
såväl stockens råa medeldensitet som kärnvedens densitet skild från splintvedens.  

Signal from one
log, detector 1

Signal from one
log, detector 2

Source 1 Source 2

Detector 1Dete
cto

r 2
D2 D1

Signal from one
cross section

Signal from one
cross section

X-ray LogScanner

 
Figur 8. Röntgenbaserad mätning av kärnvedsmängd i furutimmer. 

Den automatiska stockmätningen inkluderade därmed både parametrar mätta på ytan, till 
exempel längd, diametrar, fibervinkel och volymer, och inre egenskaper som kärnveds-
densitet, kärnvedsandel, kvistvarvsavstånd, massa, densitet och stockkvalitet.  

4.2 Mätning på sågat virke 
På det sågade virket gjordes ett antal manuella och automatiska mätningar och bedöm-
ningar. 

4.2.1 Manuella mätningar på det sågade virket 
På bräderna mättes vankantlängden. Brädans kvalitet med avseende på kvistar bedömdes 
visuellt enligt Martinsons sorteringsregler, vilka liknar Nordiskt Trä. Då större delen av 
brädsortimentet försvann innan de var färdigbedömda gjordes en kompletterande studie 
på ett annat material, där även två grövre timmerklasser togs med. 

På plankorna mättes tjocklek, bredd och längd. Samtliga plankor bedömdes visuellt enligt 
Martinsons sorteringsregler. Nedklassande defekter noterades, såsom vankant, kvistar, 
tjurved, kåda och deformation. Kärnvedsandelen mättes för hand i rått tillstånd. 

För att mäta E-modulen gjordes två olika böjande mätningar: en oförstörande och en där 
plankan belastades till brott.  

Den oförstörande mätningen utfördes som ”långspannsmätning” där plankan belastas på 
lågkant med två olika vikter varvid nedböjningen mättes vid de olika belastningsfallen. E-
modulen beräknas ur skillnaden i nedböjning vid de olika belastningsfallen.  

Den förstörande provningen gjordes enligt standarden EN408 i en maskin av märket 
Instron. Där belastas plankan på högkant, till brott, varvid E-modul och brotthållfasthet 
kan beräknas. 

Densiteten mättes, både för hela plankan vid långspannsmätningen och för en provbit vid 
den förstörande provningen. Fuktkvoten mättes vid båda tillfällena. Vid långspannsmät-
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ningen mättes fuktkvoten med elektrisk resistansmätare och senare, på provbiten, med 
torrviktsmetoden. 

En manuell egenfrekvensmätning på plankorna gjordes med GrindoSonic innan de be-
lastades till brott. 

4.3 Automatiska mätningar på det sågade virket 
Som automatisk hållfasthetssortering användes Dynagrade. Dynagrade sorterar plankorna 
i hållfasthetsklasser, beroende på egenfrekvensmätning. Plankorna sorterades två gånger, 
den första med inställningar för klasserna C18, C24 och C30, den andra körningen med 
inställningar för klasserna LS15 och LS22. 

4.4 Modeller och beräkningar 
E-modulen för en planka kan beräknas ur plankans longitudinella egenfrekvens, längd 
och densitet med formeln 

ρ***4 22 lfE =         (1) 

där E är plankans E-modul 
 f är plankans egenfrekvens 
 l är plankans längd 
 ρ är plankans densitet. 

Alla värden är inlagda i en databas, där samtliga mätvärden är ordnade efter tillhörande 
stock och planka. 

Beräkningarna och diagrammen är i huvudsak gjorda i Excel.  

Den multivariata kalibreringen är gjord i programvaran SIMCA-P (Anon 2002).  

5 Resultat och diskussion 

5.1 Densitet 
Densiteten har mätts på ett antal olika sätt. På stockarna mättes den råa densiteten, både 
för hela stocken och för kärnveden. Stockdensiteten mättes med röntgen. Plankdensiteten 
för hela plankan har mätts efter torkning i samband med E-modulmätningen med lång-
spannsmetoden. Fuktkvoten var då ca 11 %, vilken mättes med elektrisk fuktkvotsmätare. 
Plankdensiteten har även mätts med torrviktsmetoden på provbitar som togs ut i samband 
med den förstörande E-modulmätningen. Provbiten var ca 3 cm lång och togs ut i felfri 
ved i närheten av brottet. Densiteten mättes både vid 11 % och 0 % fuktkvot. 

Densitetens korrelation med E-modulen för granplankor kan ses i Figur 9, och densitetens 
korrelation med den bedömda hållfasthetsklassen i Figur 10. Korrelationen är i dessa fall 
signifikant (0,34) respektive obefintlig (0,0). R2-värdet är ett mått på hur säker prediktio-
nen är. Ett högre värde visar på en högre säkerhet. Den obefintliga korrelationen med 
Dynagrademätningen i Figur 10 beror troligast på att Dynagrade saknar densitets-
kompensation. 
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Figur 9. 374 granplankors korrelation mellan densitet och E-modul. Hela plankans densitet har mätts i sam-
band med E-modulmätningen som är från ”långspannsmätningen”. Korrelationen är svag. Liknande utseen-
de erhålls oberoende på vilken densitets- och E-modulmätning som används. 
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Figur 10. 374 granplankors korrelation mellan densitet och Dynagradesortering i hållfasthetsklasserna C18, 
C24 och C30. Korrelationen är 0. 

5.2 Frekvensmätning 
Man kan i Figur 11 se att det finns tydliga egenfrekvenstoppar vid mätning på en stock. I 
vissa fall är inte topparna så tydliga, Figur 12. Den andra, och till och med den tredje top-
pen, kan vara större än den första, Figur 13. Det medför att mätsystemen, framför allt 
GrindoSonic, ibland tar fel och anger andra eller tredje toppen som egenfrekvensen. Även 
andra fenomen kan komplicera mätningen, exempelvis erhölls i vissa fall olika frekvens 
beroende på var hammaren träffade, i kärnan eller i splinten. 

Figurerna är ritade med värden från CatMan, med vilken man manuellt får avgöra vilken 
topp som är den eftersökta. De stockar som ser ut som i Figur 13 kunde oftast bli tolkade 
om endast en knackning, se Figur 4, FFT-beräknades. 
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Figur 11. Den första 
frekvenstoppen är tydlig. 
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Figur 12. Det är svårt att hitta 
någon frekvenstopp överhuvudtaget. 
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Figur 13. Den andra toppen är 
högre, starkare, än den första. 

Efter ”städning” och justering av mätvärdena kan vissa jämförelser göras. De presenteras 
i Figur 14 till och med Figur 21. 

5.3 Frusenhetens påverkan vid frekvensmätning 
Figur 14, Figur 16 och Figur 18 visar korrelationen mellan fruset och ofruset grantimmer 
för respektive givare. Figur 15, Figur 17 och Figur 19 visar motsvarande för furutimmer, 
se även Tabell 1. R2-värdet är ett mått på hur säker prediktionen är. Ett högre värde visar 
på en högre säkerhet. 

Figur 21 visar mätvärdena för fruset och ofruset grantimmer för respektive givare där ut-
liggarna tagits bort. I Figur 54 i Appendix kan man se en jämförelse mellan de kommersi-
ella givarna Fibre-gen och GrindoSonic, vid mätning på ofruset grantimmer, med utlig-
garna borttagna. 

Det är skillnad mellan hur givarna reagerar på fruset virke. Fibre-gen mäter ett fåtal fel 
genom att ta andra eller tredje toppen. GrindoSonic luras mer av övertonerna, och väljer 
oftare fel topp, framför allt gäller det för furutimret, se Figur 17. CatMan, eller rättare 
sagt det manuella valet, sprider kring en tämligen stabil linje, eftersom den första fre-
kvenstoppen valdes. 

Notera att det är olika skalor i diagrammen vilket lätt kan lura läsaren till fel slutsatser.  

Tabell 1. Sammanställning av korrelation mellan egenfrekvensmätning på fruset och ofruset timmer med 
olika givare. 

R2 Fibre-gen GrindoSonic CatMan 

Gran 0,32 0,06 0,81 

Furu 0,30 0,14 0,74 

 

I Figur 14 (furu) och i Figur 15 (gran) kan man se att det är stor överensstämmelse mellan 
de flesta av stockarnas mätvärden vid jämförelse mellan mätning i fruset och i ofruset till-
stånd med Fibre-gen. Det finns en del utliggare, som beror på att givaren väljer ”fel” frek-
venstopp som resonansfrekvens när timret är fruset. Även nivån skiljer mellan fruset och 
ofruset timmer. Flera av de felaktiga topparna kan man sortera bort genom att välja en 
gränsfrekvens, exempelvis 700 Hz, och halvera frekvenserna som ligger över 
gränsfrekvensen. Jämför Figur 14 med Figur 20 på sida 25 där frekvenser över 700 Hz 
har halverats för grantimret. R2-värdet har därmed ökat från 0,32 till 0,71. En risk att 
klassa ner timmer med hög styvhet, hög egenfrekvens, finns naturligtvis, men den kan 
troligen minska genom en genomtänkt strategi för signalanalys, vilken både justerar nivån 
och väljer rätt frekvenstopp. En mätning av timmertemperaturen skulle troligen hjälpa till 
vid E-modulbestämningen. 
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Figur 14. Jämförelse mellan fruset och ofruset grantimmer vid mätning med Fibre-gen. Vissa stockar visar 
dubbla frekvensen. Givaren tar alltså den andra frekvenstoppen, se Figur 13. 
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Figur 15. Jämförelse mellan fruset och ofruset furutimmer vid mätning med Fibre-gen. Vissa stockar visar 
dubbla frekvensen. Givaren tar alltså den andra frekvenstoppen, se Figur 13. 
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Även för GrindoSonic finns en stor risk att fel frekvenstopp väljes. Med denna givare är 
antalet felbedömningar betydligt större än med Fibre-gen, jämför Figur 16 med Figur 14.  
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Figur 16. Jämförelse mellan fruset och ofruset grantimmer vid mätning med GrindoSonic. Många stockar 
visar dubbla frekvensen. Givaren tar alltså den andra frekvenstoppen, se Figur 13. 
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Figur 17. Jämförelse mellan fruset och ofruset furutimmer vid mätning med GrindoSonic. Många stockar 
visar dubbla frekvensen. Givaren tar alltså den andra frekvenstoppen, se Figur 13. 

Gran



24 

 

I fallet med mätning med CatMan, se Figur 18 och Figur 19, valdes den första toppen ma-
nuellt, och därför finns det inget skäl att halvera höga frekvenser. Det finns ändå, som 
synes i figurerna, ett antal utliggare. 

 
Figur 18. Jämförelse mellan fruset och ofruset grantimmer vid mätning med CatMan. Då valet av 
frekvenstopp gjordes manuellt valdes den första frekvenstoppen.  
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Figur 19. Jämförelse mellan fruset och ofruset furutimmer vid mätning med CatMan. Då valet av 
frekvenstopp gjordes manuellt valdes den första frekvenstoppen. 
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I Figur 20 har frekvenser över 700 Hz halverats, med en korrelationsökning till r2=0,71 
från r2=0,32. 

 
Figur 20. Jämförelse mellan fruset och ofruset grantimmer vid mätning med Fibre-gen. För stockar med 
egenfrekvens över 700 Hz har frekvensen halverats. 

Om man med andra genomtänkta metoder kan spåra de stockar som inte mätts korrekt 
med akustiska metoder, så kan dessa stockar väljas bort. I Figur 21 har 25 stockar med 
mest avvikande mätvärde uteslutits. R2-värdet kan då ökas till 0,96 från 0,32. Svårigheten 
är att veta vilka mätvärden av de ”avvikande” som skall betraktas som fel. 
 

 
Figur 21. Jämförelse mellan fruset och ofruset grantimmer vid mätning med Fibre-gen. De 25 stockar som 
visade mest fel har uteslutits. 

På motsvarande sätt kan utliggarna plockas bort och r2-värdet ökas signifikant även för de 
andra givartyperna, se Figur 52, Figur 53 i Appendix. 
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I Figur 22 visas den beräknade E-modulen på stockarna utgående från frekvensmätning 
på fruset virke. Plankans E-modul är mätt på lågkant i ofruset tillstånd. Svårigheten fram-
går vid jämförelse med Figur 23. Man kan se att r2 minskar från 0,65 till 0,29 vid mätning 
på fruset timmer jämfört med ofruset timmer. 

 
Figur 22. Stockens E-modul beräknad utifrån frekvens, längd och verklig densitet uppmätt med röntgen-
mätram. Plankans E-modul mätt på lågkant enligt SS-EN 408, ”långspann”. Frusna stockar, ofrusna 
plankor. 
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Figur 23. Stockens E-modul beräknad utifrån uppmätt frekvens, längd och verklig densitet uppmätt med 
röntgenmätram. Plankans E-modul mätt på lågkant enligt SS-EN 408, ”långspann”. Ofrusna stockar och 
plankor. Furu. 
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5.4 Densitetens påverkan vid frekvensmätning 
Formeln för global E-modul ur frekvensmätning ser ut som i (1): 

ρ***4 22 lfE =         (1) 

Om f löses ut erhålls: 

ρ**4 2l
Ef =  eller 

ρ
Ef ~       (2) 

 
 

Den uppmätta frekvensen beror på E-modul och densitet enligt formel (2) ovan. Om den-
siteten ansätts för hög, vilket är fallet med ”lätta” stockar/plankor, ges de stockarna/ 
plankorna en högre E-modul är de borde. Om densiteten ansätts för låg, vilket är fallet 
med ”tunga” stockar/plankor, ges de stockarna/plankorna en lägre E-modul är de borde. 

Exempel: 
Tre plankor med samma egenfrekvens och olika verklig densitet ger E-modul enligt ne-
danstående tabell, Tabell 2, där dels den verkliga densiteten används och dels en antagen 
densitet. E-modulen i det första fallet (verklig densitet) varierar kraftigt, medan E-modul-
en i det andra fallet (ansatt densitet) är densamma. 

Tabell 2. Samma E-modul räknas fram ur samma frekvens trots olika densitet, om densiteten inte mäts. Om 
densiteten mäts kan ett sannare värde på E-modulen beräknas. 

Längd 
[m] 

Uppmätt 
egenfrekvens 

[Hz] 

Verklig 
Densitet 
[kg/m3] 

Verklig E-
modul 
[MPa] 

Ansatt 
Densitet
[kg/m3] 

Beräknad 
E-modul 

[MPa] 

4,50 497 400 8 000 500 10 000 

4,50 497 500 10 000 500 10 000 

4,50 497 600 12 000 500 10 000 

 
Om egenfrekvenserna är desamma och densiteten ansätts till 500 kg/m3 får alltså en 
stock/planka med densiteten 400 kg/m3 samma E-modul (10 000 MPa) som en stock/ 
planka med densiteten 500 kg/m3 och en stock/planka med densiteten 600 kg/m3, trots att 
de verkliga E-modulerna är respektive 8 000, 10 000 och 12 000 MPa.  

Nedan visas Tabell 3 och ett antal diagram över densitetsmätningens inverkan, se Figur 
24, Figur 25 och Figur 28 för furu samt Figur 26, Figur 27 och Figur 29 för gran.  

Tabell 3. R2-värden för korrelation mellan beräknad E-modul utgående från frekvensmätning på stock och E-
modulmätning på plankor. Plankornas E-modul mät på låg- eller högkant. Stockdensiteten är  ansatt till 1000 
kg/m3 eller verklig, uppmätt med röntgenmätram.  

R2 Lågkant Högkant 

Gran –  ansatt densitet 1000 kg/m3 0,27 0,29 

Gran –  verklig densitet 0,45 0,43 

Furu –  ansatt densitet 1000 kg/m3 0,54 0,60 

Furu –  verklig densitet 0,65 0,71 

 

Med kännedom om timrets densitet kan säkerheten i prediktionen av plankornas E-modul 
genom frekvensmätning på timmer öka, se Tabell 3. Om värdet för verklig densitet an-
vänds istället för ett ansatt densitetsvärde kan r2-värdet öka från 0,60, se Figur 24, till 
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0,71, se Figur 25, vid högkantsmätning för furu. För gran ökar r2 från 0,29 till 0,43, se 
Figur 26 och Figur 27. I samtliga fall, både furu och gran samt låg- och högkantmätning 
av E-modulen, ökar säkerheten markant genom att använda den verkliga densiteten vid 
beräkningen.  

I Figur 24 till Figur 27 visas diagram över plankornas E-modul beräknad utgående från 
stockens egenfrekvens och plankornas E-modul mätt vid böjning på högkant. I Appendix 
visas motsvarande mätningar där plankornas E-modul är mätt vid böjning på lågkant, se 
Figur 55, Figur 56, Figur 57 och Figur 58. 

I jämförelsen har frekvensmätningen med CatMan använts, då den visade generellt färre 
utliggare än de andra systemen. I CatMan-systemet väljs, manuellt, den första frekvens-
toppen. De andra systemen väljer en frekvenstopp på, för användaren, okända och opå-
verkbara villkor. 

Den ansatta stockdensiteten har i studien ansatts till 1000 kg/m3. Den uppmätta medel-
densiteten var 870 kg/m3 för gran och 950 kg/m3 för furu. Skillnaden mellan den ansatta 
och medeldensiteten har ingen betydelse för r2-värdet.  
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Figur 24. Stockens E-modul beräknad utifrån uppmätt frekvens, längd och antagen densitet (1000 kg/m3). 
Plankans E-modul mätt på högkant enligt SS-EN 408, i Instron. Ofrusna stockar och plankor. Furu. 
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E-modul
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Ofrusen furu

y = 1,369x - 3938,4
R2 = 0,7133

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

21000

23000

6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

Frekvensmätning med CatMan, uppmätt densitet

In
st

ro
n,

 h
ög

ka
nt

MPa

MPa

 
Figur 25. Stockens E-modul beräknad utifrån uppmätt frekvens, längd och verklig densitet uppmätt med 
röntgenmätram. Plankans E-modul på högkant mätt enligt SS-EN 408, i Instron. Ofrusna stockar och 
plankor. Furu. 
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Figur 26. Stockens E-modul beräknad utifrån uppmätt frekvens, längd och antagen densitet (1000 kg/m3). 
Plankans E-modul mätt på högkant enligt SS-EN 408, i Instron. Ofrusna stockar och plankor. Gran. 
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E-modul
Stock med uppmätt densitet / planka på högkant, 45x120
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Figur 27. Stockens E-modul beräknad utifrån uppmätt frekvens, längd och verklig densitet uppmätt med rönt-
genmätram. Plankans E-modul på högkant mätt enligt SS-EN 408, i Instron. Ofrusna stockar och plankor. 
Gran. 

 
Den skillnad vid bestämning av E-modul som uppstår vid antagen respektive uppmätt 
densitet kan även illustreras med Figur 28 och Figur 29 för respektive furu- och gran-
stockar. 
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Figur 28. Stockarnas E-modul beräknad utifrån frekvens, längd och antingen antagen densitet eller verklig 
densitet, uppmätt med röntgenmätram. Ofrusna furustockar 

. 
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E-modul
 Ofrusna granstockar
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Figur 29. Stockarnas E-modul beräknad utifrån frekvens, längd och antingen antagen densitet eller verklig 
densitet, uppmätt med röntgenmätram. Ofrusna granstockar. 

Svårigheten att mäta densitet illustreras av nedanstående diagram, Figur 30 och Figur 31 
för respektive furu- och granplankor. 
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Figur 30. Skillnad i densitet vid olika mätningar på furuplankor. Vid Långböjmätning vägdes hela plankan, 
vid Instronmätningen vägdes endast en liten, ca 3 cm lång, felfri bit. 
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Figur 31. Skillnad i densitet vid olika mätningar på granplankor. Vid långböjmätning vägdes hela plankan, 
vid Instronmätningen vägdes endast en liten, ca 3 cm lång, felfri bit. 

Att det är skillnad mellan de båda densitetsmätningarna har många orsaker. Bland dem 
kan nämnas: 

- plankan innehåller kvistar och andra områden med högre eller lägre densitet än 
den felfria veden 

- densiteten varierar längs med plankan, även i felfri ved 
- densiteten varierar tvärs plankan (kärnved, splintved) 
- måtten (tjocklek och bredd) kan variera längs plankan, endast en mätning per 

planka/provbit togs 
 
 

5.5 Fibervinkelns inverkan på E-modul och brott-
hållfasthet 

Fibervinkeln har en stor påverkan på hållfastheten på sågat virke. En fråga som ställdes i 
projektet var om det är möjligt att prediktera plankornas hållfasthet utifrån uppmätt fiber-
vinkel på stocken. Resultatet kan ses i Figur 32 och Figur 33 för furu, och i Figur 34 och 
Figur 35 för gran. Det går att sortera bort de värsta (sämsta) plankorna genom att ta bort 
stockarna med extrema fibervinklar. Problemet är att veta vilka som är extrema. Man kan 
se att flera plankor med dåliga hållfasthetsegenskaper inte fångas med enbart fibervinkel-
mätning samt att många med stor vinkel ändå ger styva/starka plankor. Fibervinkelmät-
ning är däremot ett utmärkt sätt att sortera bort stockar med plankor som inte förblir raka 
efter torkning. 
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Figur 32. Fibervinkelns påverkan på furuplankornas E-modul. Fibervinkeln uppmätt på stocken. Plankor 
från stockar med störst absolut fibervinkel markerade. 

 

 
Figur 33. Fibervinkelns påverkan på furuplankornas brotthållfasthet. Fibervinkeln uppmätt på stocken. 
Plankor från stockar med störst absolut fibervinkel markerade. 
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Figur 34. Fibervinkelns påverkan på granplankornas E-modul. Fibervinkeln uppmätt på stocken. Plankor 
från stockar med störst absolut fibervinkel markerade. 

 

 

 
Figur 35. Fibervinkelns påverkan på granplankornas brotthållfasthet. Fibervinkeln uppmätt på stocken. 
Plankor från stockar med störst absolut fibervinkel markerade. 
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5.6 Kärnvedsoptimering 

5.6.1 Mätning av kärnvedsandel 
Med data ur stambanken kan röntgenmätning av kärnved simuleras. Man kan då visa att 
det går att mäta kärnvedsandelen i granstockar med stor säkerhet, se Figur 36. Industriella 
mätningar ger jämförbara resultat, se Figur 37.  

Vissa stocktyper ger problem vid kärnvedsbestämning, exempelvis invallade kvistar och 
”outvecklad kärnved” (Sandberg 2004), se Figur 38. Dessa fel ger resultatet att kärnan 
mäts för liten, vilket gör att man ändå kan garantera den angivna kärnvedsandelen. Andel-
en ”problemstockar” är ca 10-15 %. Liknande effekter uppträder även vid mätning på 
furutimmer, om än inte lika frekvent, och har där visat sig bero dels på rena defekter i 
stocken, dels på att gränsen mellan kärn- och splintved helt enkelt är otydlig i röntgen-
bilderna. Skog & Oja (2007) visar att det vid mätning av kärnvedsdiameter i furustockar 
bör vara möjligt att med hjälp av en kombination av 3D och röntgenmätning minska an-
talet felmätningar. Mest troligt skulle samma typ av förbättring även fås vid mätning på 
grantimmer. 

 

 
Figur 38. Exempel på stocktvärsnitt som ger svårmätta kärnvedsgränser. 

 
Kärnvedsandelen kan också mätas med laserteknik på råa, otorkade, plankor i industriellt 
flöde, se Figur 39, Figur 40 och Figur 41, men inte tillräckligt bra för att sortera ut kärn-
vedsplankor på gran. Vissa granplankor har gradienter med språng i fuktkvoten, vilket 

 
Figur 36. Simulerad mätning av kärnvedsdiameter i gran-
stockar. 

 
Figur 37. Industriell röntgenmätning av kärnveds-
diameter i granstockar jämfört med manuellt 
uppmätt kärnvedsdiameter. 
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ställer till problem. Furuplank går det däremot bra att mäta på, då dessa inte har samma 
typ av fuktkvotsprång som granen har. Denna teknik har inte använts i detta projekt. 

 

Figur 39. Laserbaserad mätning av kärnvedsandel på plank. 

 

 
Figur 40. Lyckad mätning av kärnved på 
granplanka. Figuren visar en klar skillnad mellan 
splintveden i kanterna och kärnveden i mitten för 
både märgsida (röd kurva) och splintsida (blå 
kurva). 

 
Figur 41. Svårtolkad mätning av kärnved på 
granplanka. 

Slutsatserna från utvärderingarna av kärnvedsmätning på timmer respektive plank visade 
att: 

• båda mätprinciperna, röntgen på timmer respektive laser på plankor, fungerar 
• den befintliga röntgentekniken fungerar acceptabelt men det finns möjlighet till 

förbättringar 
• den laserbaserade mätningen på rått granvirke inte ger tillräcklig noggrannhet 

med dagens algoritmer 
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5.6.2 Simulering av kärnvedssågning 
Syftet med denna del av studien är att undersöka tänkbara strategier för att producera 
granpanel med 100 % kärnved. I denna rapport redovisas bara en sammanfattning av 
studien. Lundahl (2008) ger en detaljerad beskrivning av material, simuleringar och 
resultat. 

Underlaget för denna studie är baserat på Granstambankens stockar samt ett verkligt 
sågverks produktionsregler och produktionsdata för 2007. För att åstadkomma en ren 
volymsoptimering, utan inverkan från kviststrukturen, avaktiverades stambankens 
kvistdefinition i sågsimuleringsprogramvaran.  

För att möjliggöra en effektiv produktion av kärnvedsämnen sattes kravet att godkända 
stockar ska producera två centrumplankor med så hög kärnvedsandel att de kan klyvas till 
panelbrädor med 100 % kärnved på yttersidan se Figur 42.  

 

Figur 42. Tillåten splintved i centrumutbytet som består av två plankor som sedan klyvs i vardera tre 
panelämnen. 

 
Endast sågmönster med två centrumutbyten har utvärderats. Stockar med tillräcklig kärn-
vedsdiameter för att vara godkända för produktion av grankärnämnen måste hämtas från 
diameterintervall som normalt producerar andra produkter och produkterna konkurrerar 
därmed om samma stockar. Simuleringsresultaten visar att det generellt inte finns några 
godkända stockar inom de sågklasser där produkterna normalt sågas. Även om man stu-
derar grövre timmerklasser så är det bara en mindre del av stockarna som har tillräckligt 
stor kärnvedsdiameter. Detta betyder att det är nödvändigt att kunna välja ut stockar med 
rätt kärnvedsdiameter för att kunna såga dessa med avvikande postningsmönster som 
uppfyller kraven på både högt volymsutbyte och hög kärnvedsandel i centrumutbytena. 
Det är med andra ord inte intressant att såga enligt normala rutiner för att i råsorteringen 
välja ut plank med 100 % kärnved. Lösningen är istället att i timmersorteringen välja ut 
stockar med rätt kärnvedsdiameter och en ytterdiameter som gör det möjligt att hitta post-
ningsmönster som ger ett bra volymsutbyte.  

Exempelvis sågas 44x150 mm2 normalt inom diameterintervallet 180-196 mm, men topp-
diametern måste ökas till 215 mm innan några stockar godkänns. Inom intervallet 215-
245 mm godkänns cirka 10 % av stockarna för kärnvedsproduktion. Detta intervall är 
gynnsamt eftersom utbytesförluster kan minimeras genom att ytterligare sidbrädor adde-
ras till sågmönstret i första och andra såg. Detta motsvarar en produktion av ca 930 m3 
kärnvedsämnen 44x150 mm2 baserat på det antal stockar som sågades inom intervallet 
215-245 mm under 2007. Godkända stockar inom detta intervall skulle dock vid normal 
produktion ge cirka 1020 m3 centrumutbyten. Detta ger en total volymförlust på ca 120 
m3 eller 12 %. Volymförlusten kan dock kompenseras av ökade volymer av sidbrädor. I 
studien har endast sidbrädor adderats till sågmönstret vilket i vissa fall resulterar i upp till 
tio sidbrädor per stock. Produktionstekniskt skapar detta problem i kantverk, råsortering 
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och torkanläggningar. Ett alternativ kan vara att addera ytterligare centrumplankor till 
sågmönstret för att minska antalet bitar som ska hanteras. Om dessa centrumplankor väljs 
med mått som avviker från kärnvedsplankorna förenklas även råsorteringens uppgift att 
urskilja kärnvedsämnen från plankor med mer splintved än önskat.  

Resultaten visar även att cirka 900 m3 centrumutbyten 63x150 mm2 med hög kärnvedsan-
del kan produceras inom ett för volymsutbytet gynnsamt intervall. Begreppet ”gynnsamt 
intervall” innebär här att de utbytesförluster som orsakas av att kärnvedsämnen sågas ur 
grövre timmer än normalt kan kompenseras genom fler sidbrädor i sågmönstret. Vid nor-
mal produktion skulle dessa godkända stockar gett ca 1300 m3 centrumutbyten, en utby-
tesminskning med 31 % för centrumutbytet. Det totala utbytet minskar inte så mycket. 
Motsvarande resultat för produkten 63x175 mm2 är ca 350 m3 kärnvedsämnen i jämförel-
se med ca 900 m3 centrumutbyten vid normal produktion. Detta är bruttovärden eftersom 
gynnsamt intervall för 63x150 mm2 och 63x175 mm2 återfinns inom samma diameterin-
tervall, 260-275 mm, och konkurrerar därmed också om samma stockar.  

Den totala potentialen av kärnvedsämnen ökar om högre utbytesförluster kan accepteras 
och kompenseras med högre pris. Resultaten visar till exempel att om utbytesförlusten för 
44x150 mm2 tillåts öka till maximalt 10 % procent inom ett intervall, ökar den potentiellt 
tillgängliga volymen från 930 m3 till ca 2700 m3. Notera att aktuellt intervall, 215-275 
mm, då överlappar gynnsamt intervall för 63x150 mm2 och 63x175 mm2.  

Det finns möjlighet att ytterligare öka antalet godkända stockar genom att tillåta mera 
splintved i blockets periferi och därmed minska den erforderliga kärnvedsdiametern. 
Figur 42 visar den grundläggande kravspecifikationen för maximalt tillåten splintved. 
Antalet godkända stockar kan öka om de två yttersta panelbrädorna (Figur 42, panel c) 
tillåts innehålla mer splint för att senare sorteras bort. 

5.7 Kombination av mätsystem 
Stocksorteringen som används i studien är utvecklad med PLS-modeller i SIMCA-P 
(Anon 2002). I dessa modeller har ett antal av parametrarna som mätts in vid 3D- och 
röntgenmätningen använts för att ge modeller med största överensstämmelse med önskat 
resultat.  

Mätvärdena från de olika systemen kan i studien användas var och en för sig eller kombi-
neras på önskvärt sätt.  

5.7.1 Hållfasthetssortering 
En jämförelse mellan å ena sidan stocksortering med 3D-scanner, med 3D-scanner och 
röntgen och plankmätning med långspannsmätning (E-modul) och å andra sidan bedöm-
ning av Dynagrade har gjorts, se Tabell 4. Med kombination röntgen och 3D nås 80 % 
lika sorterat som Dynagrade. Med endast 3D nås ca 70 % och med långspannsmätning 
nås drygt 70 % lika sorterat som Dynagrade.  

Tabell 4. Jämförelse mellan stocksortering med olika tekniker och kombinationer. Höghållfasta stockar 
definieras som de som ger två klass C30-plankor vid Dynagradesortering med inställning för C18, C24 och 
C30 för furusortering. 

% 3DX 3D Långspann 

Dynagrade Hög Låg Hög Låg Hög Låg 

Hög 40 10 34 15 36 14 

Låg 10 40 15 35 13 37 

 
I Tabell 5 och Tabell 6 kan man se hur väl olika mätmetoder förmår prediktera plankor-
nas brotthållfasthet och E-modul för furu respektive gran. Det är tydligt att furu är mer 
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lättsorterat än gran, samt att densitetskompensation behövs om frekvensmätning används. 
Frekvensvärdena som använts i detta fall är från mätning med CatMan, se kapitel 4.1.1. 
CatMan användes då den är mer ”manuellt” kontrollerbar jämfört med de övriga tekniker-
na. De andra metoderna krävde mer kompensation för övertoner och utliggare än CatMan 
gjorde. Densitetsvärdena har tagits från stockröntgen och anger stockens medeldensitet i 
rått, otorkat, tillstånd.  

Tabell 5. Resultat från prediktion av 
brotthållfasthet och E-modul för furustockar och -
plankor. Olika mätmetoder och kombination av 
metoder.  

Furu  

Brotthållfasthet R2 

Stockröntgen 0,64 

Stockröntgen + frekvensmätning 
med densitetskompensering 0,71 

Frekvensmätning  0,39 

Frekvensmätning med 
densitetskompensering 

0,50 

Fibervinkel 0,04 

  

  

E-modul   

Stockröntgen 0,67 

Stockröntgen + frekvensmätning 
med densitetskompensering 0,83 

Frekvensmätning  0,60 

Frekvensmätning med 
densitetskompensering 

0,71 

Fibervinkel  0,03 
 

Tabell 6. Resultat från prediktion av brotthållfasthet och E-
modul för granstockar och -plankor. Olika mätmetoder och 
kombination av metoder.  

Gran  

Brotthållfasthet  R2 

Stockröntgen 0,29 

Stockröntgen + frekvensmätning med 
densitetskompensering 

0,39 

Frekvensmätning  0,08 

Frekvensmätning med 
densitetskompensering 

0,16 

Fibervinkel 0,21 

Stockröntgen + fibervinkel 0,46 

Stockröntgen + fibervinkel + 
frekvensmätning med 

densitetskompensering 
0,53 

E-modul   

Stockröntgen 0,35 

Stockröntgen + frekvensmätning med 
densitetskompensering  

0,55 

Frekvensmätning 0,29 

Frekvensmätning med 
densitetskompensering 

0,42 

Fibervinkel  0,06  

Vid prediktion av hållfasthet och styvhet baserat på stockröntgen så är kviststorlek och 
kärnvedsdensitet viktiga variabler. Eftersom dessa egenskaper skiljer beroende på stock-
typ så är även stocktypen viktig i modellerna. Granmodellerna är överlag mer osäkra. Ett 
exempel på en tydlig skillnad mellan trädslagen är att storleken på det största kvistvarvet 
är en viktig parameter för furu men inte för gran; de tydliga kvistvarven i furu ger en mät-
bar inverkan på hållfastheten. För både gran och furu är dock variabler som beskriver 
total kvistvolym viktiga. För att se koefficienterna i röntgenmodellerna, se Tabell 18 i 
appendix. 

Om man söker ett enkelt sätt att mäta E-modul är frekvensmätning ett alternativ för furu. 
För gran fungerar det inte så bra. För att prediktera brotthållfastheten för gran är det inte 
alls lämpligt. 

Båda plankorna ur stocken ger likartade värden på E-modul och brotthållfasthet, se Tabell 
7 för sammanfattning och Figur 43 och Figur 44 för furu samt Figur 45 och Figur 46 för 
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gran, vilket tyder på att det kan gå att göra en god uppskattning genom att mäta på 
stocken och prediktera E-modul och brottstyrka på plankorna. Det tycks således som att 
kvistar och andra egenskaper i de flesta fall är jämnt fördelade mellan plankorna i paren. 

 
Tabell 7. Korrelation mellan två plankor ur samma stock med avseende på E-modul och brotthållfasthet. 

R2 E-modul Brotthållfasthet 

Furu 0,90 0,83 

Gran 0,73 0,74 
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Figur 43. Förhållandet mellan det låga och det höga uppmätta E-modulvärdet på furuplankor.  

 

 
Figur 44. Förhållandet mellan det låga och det höga brotthållfasthetsvärdet på furuplankor. 
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Figur 45. Förhållandet mellan det låga och det höga uppmätta E-modulvärdet på granplankor. 

 

 
Figur 46. Förhållandet mellan det låga och det höga brotthållfasthetsvärdet på granplankor. 

 
Både E-modul och brotthållfasthet går att prediktera med tämligen stor säkerhet för furu, 
se Figur 47 och Figur 48. För gran är det svårare, se Figur 49 och Figur 50. En samman-
fattning visas i Tabell 8. 
 
Tabell 8. Korrelation mellan prediktion av E-modul och brotthållfasthet utgående från röntgendata efter 
mätning på stocken. 

R2 E-modul Brotthållfasthet 

Furu 0,67 0,64 

Gran 0,35 0,29 
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Prediktion E-modul
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Figur 47. E-modulen för furuplankor predikterad utgående från röntgendata efter mätning på stocken. 

 

 
Figur 48. Brotthållfastheten för furuplankor predikterad utgående från röntgendata efter mätning på stocken. 
De rödmarkerade plankorna är de ”extrema” plankorna i Figur 32och Figur 33. 
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Figur 49. E-modulen för granplankor predikterad utgående från röntgendata efter mätning på stocken. 

 
 
 

 
Figur 50. Brotthållfastheten för granplankor predikterad utgående från röntgendata efter mätning på 
stocken. De rödmarkerade plankorna är de ”extrema” plankorna i Figur 34 och Figur 35. 

5.7.2 Automatisk vederlagsmätning av timmer baserat på 
röntgen och 3D 

Både gran- och furutimmersorteringen har jämförts med avseende på hur VMF bedömde 
timmerkvaliteten och hur en kombination av röntgen och 3D-mätram bedömde kvaliteten, 
se Tabell 9 för gran och Tabell 10 för furu. Vid automatisk vederlagsmätning baserat på 
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röntgen bedömdes 86 % till lika kvalitet som VMF-bedömningen vid gransortering. Vid 
furusortering bedömdes 81 % till lika kvalitet. 

Krokmått var viktiga variabler för att skilja mellan kvaliteterna för både furu och gran. 
För furu var även röntgenvariabler viktiga för att skilja mellan kvaliteterna. 

Tabell 9. Tabellen visar andelen granstockar bedömda av VMF:s konrollmätare samt av röntgenmätram i 
kombination med 3D-ram. Diagonalen i fetstil visar stockar som bedömts lika. 

Grantimmer Kvalitet enl. röntgen och 3D 
(andel stockar i %)  

Kvalitet enligt 
kontrollmätaren VMF1 VMF2 VMF8 VMF9 

VMF1 76  7  0  0  

VMF2 7  8  0  0  

VMF8 1  0  0  0  

VMF9 0  0  0  2  

 

Tabell 10. Tabellen visar andelen furustockar bedömda av VMF:s konrollmätare samt av röntgenmätram i 
kombination med 3D-ram. Diagonalen i fetstil visar stockar som bedömts lika. 

Furutimmer Kvalitet enl. röntgen och 3D 
(andel stockar i %) 

Kvalitet enligt 
kontrollmätaren VMF1  VMF2 VMF3 VMF4 VMF5  

VMF1 6  0  1  0 0 

VMF2 0  33  3  3 0 

VMF3 1  3  30  3 1 

VMF4 0  3  3  9 0 

VMF5 0  0  0  0 4 

 

5.7.3 Utseendesortering av plankor baserat på 
timmersortering 

En studie av stocksortering baserat på kvistkvalitet har genomförts för att se om det är 
möjligt att plocka ut plank och/eller bräder med rätt kvalitet baserat på stocksortering, se 
Tabell 11 och Tabell 12. A-stockar är de stockar där båda sidbräderna eller plankorna har 
bedömts som A-kvalitet vid den manuella bedömningen. Stockar där de två sidbrädorna 
har olika kvalitet ingår ej i sammanställningen. Undantaget är planksortering av den klena 
granklassen (G6). I denna klass var andelen stockar sämre än A-kvalitet så låg att stockar 
med endast en A-planka ingick och räknades som lågkvalitativa stockar. 

 

Med sorteringsutbyte menas andelen av alla verkliga A-stockar som sorterats som A-
stockar. Med andel rätt menas andelen verkliga A-stockar bland de stockar som sorterats 
som A-stockar. 

I Tabell 11 ses hur andelen korrekt sorterade furustockar i klass F6 ökar med ökande antal 
givare i mätprocessen. Med bara 3D mätning erhålls 16 % felsorterat, medan 3D + två 
röntgenriktningar minskar andelen felsorterat timmer till 11 %. Andelen felsorterade 
stockar (off-grade) minskar alltså med en tredjedel när man kompletterar 3D-mätningen 
med två röntgenmätriktningar. 
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I Tabell 12 ses hur andelen korrekt sorterade granstockar i klass G6 ökar med ökande 
antal givare i mätprocessen. Med bara 3D mätning erhålls 25 % felsorterat, medan 3D + 
två röntgenriktningar minskar andelen felsorterat timmer till 17 %. Även för granstockar 
minskar andelen off-grade alltså med ungefär en tredjedel när man kompletterar 3D-mät-
ningen med två röntgenmätriktningar. 

Tabell 11. Sortering av furustockar i klass F6 base-
rat på centrumplankornas kvistkvalitet. Siffror i fet-
stil är andelen lika sorterat i respektive mätomgång.  

Furu, klass F6 

3D 

Man. kval. A Övriga 

A 25 % 6 % 
Övriga 10 % 60 % 

2 röntgenriktningar 

Man. kval. A Övriga 

A 25 % 6 % 

Övriga 6 % 63 % 

3D+1 röntgenriktning 

Man. kval. A Övriga 

A 25 % 6 % 

Övriga 6 % 63 % 

3D+2 röntgenriktningar 

Man. kval. A  Övriga 

A 25 % 6 % 

Övriga 5 % 64 %  

Tabell 12. Sortering av granstockar i klass G6 base-
rat på centrumplankornas kvistkvalitet. Siffror i fet-
stil är andelen lika sorterat i respektive mätomgång. 

Gran, klass G6 

3D 
Man. kval. A Övriga 

A 61 %  13 % 

Övriga 14 % 12 % 

2 röntgenriktningar 

Man. kval. A Övriga 

A 61 % 13 % 

Övriga 4 % 22 % 

3D+1 röntgenriktning 

Man. kval. A Övriga 

A 61 % 13 % 

Övriga 6 % 20 % 

3D+2 röntgenriktningar 

Man. kval. A  Övriga 

A 61 % 13 % 

Övriga 4 % 22 %  

I Tabell 13 ses resultatet vid sortering av furustockar i klass F6 baserat på sidobrädornas 
kvistkvalitet. Med bara 3D mätning erhålls 12 % felsorterat, medan 3D + två röntgenrikt-
ningar minskar andelen felsorterat timmer till 7 %. 
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Tabell 13. Sortering av furustockar i klass F6 baserat på sidobrädernas kvistkvalitet. Siffror i fetstil är 
andelen lika sorterat i respektive mätomgång. 

Furu, klass F6 

3D 

Man. kval. A Övriga 

A 25 % 4 % 

Övriga 8 % 63 % 

2 röntgenriktningar 

Man. kval. A Övriga 

A 25 % 4 % 

Övriga 7 % 64 % 

3D+1 röntgenriktning 

Man. kval. A Övriga 

A 25 % 4 % 

Övriga 6 % 65 % 

3D+2 röntgenriktningar 

Man. kval. A  Övriga 

A 25 % 4 % 

Övriga 3 % 68 % 
 
 
Som jämförelse presenteras i Tabell 14 resultat från en annan studie, med fler dimensio-
ner furuplank. I denna studie blev resultatet en förbättring (minskning) av andelen felsor-
terade plank (off-grade) med mellan 31 % och 71 %, där den största förbättringen gjordes 
vid sortering av O/S-stockar i en grov timmerklass. 

Tabell 14. Exempel på utbytesförbättring som kan nås vid övergång från 3D till kombination av 3D och 
röntgen vid sortering av furuplankor. 

Dimension Offgrade 
3D [%] 

Offgrade 
3D+röntgen 

[%] 
Förbättring 

[%] 

OS 50x100  44  25  43  

OS 50x150  30  17  43  

OS 63x200  35  10  71  

Golv 63x200  38  26  31  

 
 
Slutsatser från kvalitetssortering baserat på timmermätning med 3D och röntgen med 
olika många mätriktningar: 

- Röntgen bidrar mer för grövre timmer. 
- 3D bidrar mer för klenare och mer ”friskkvistigt” timmer. 
- Kombinationen ger högre noggrannhet än bara röntgen. 
- 3D + 2 röntgenriktningar ger något högre noggrannhet än 3D + 1 röntgenriktning. 
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5.8 Sidbrädesoptimering med hjälp av 
timmermätning 

Ett av projektets mål var att undersöka om det är möjligt att prediktera sidbrädornas kvist-
kvalitet baserat på stockens form mätt med 3D-mätram. Idén var att därigenom kunna 
välja vankantsregler för sidbrädorna. På så sätt är det möjligt att såga fram skarpkantiga 
O/S-brädor medan utskotts- och V-brädor sågas med mer vankant. En studie utfördes och 
presenteras i Figur 51, Tabell 15 och Tabell 16. Resultaten visar att det är fullt möjligt att 
hitta rätt brädkvalitet baserat på timmermätning, men att krävs relativt stora prisskillnader 
för att strategin ska vara lönsam. Eftersom potentialen att hitta O/S-bräder är liten för 
grantimmer, samtidigt som prisskillnaden mellan O/S och V för granbräder är liten, så är 
tekniken endast lämplig för furutimmer. Intresset för att arbeta enligt denna strategi varie-
rar med konjunkturen. Tekniken bedöms dock så intressant att den ska implementeras på 
ett av de deltagande sågverken. 

 
Figur 51. Figuren visar de olika postningsstrategierna och deras resultat. 
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Tabell 15. Timmersortering med 3D-mätram baserat på sidobrädernas kvistkvalitet. En klenare och en 
grövre timmerklass för furu (F6 och F11) respektive gran (G6 och G11). Siffror i fetstil är andelen lika 
sorterat i respektive mätomgång 

Sortering med 3D 

F6 (sidbrädor) 

Man. kval. A Övriga 

A 25 % 4 % 

Övriga 8 % 63 % 

F11 (sidbrädor) 

Man. kval. A Övriga 

A 25 % 5 % 

Övriga 14 % 55 % 

G6 (sidbrädor) 

Man. kval. A Övriga 

A 30 % 3 % 

Övriga 3 % 63 % 

G11 (sidbrädor) 

Man. kval. A  Övriga 

A 23 % 6 % 

Övriga 19 % 52 % 
 

Tabell 16. Förändring av värdeutbyte för sidobräder beroende på postning utgående från stockens yttre form. 

Förändring av värdeutbytet för sidbrädorna [%], furu och gran 
Prisrelation   

O/S-pris/V-pris  F6  F13  G6  G11  
1,2  -1  -2  -4  -3  
1,4  0  0  -2  -2  
1,6  +1  +2  -1  -1  
1,8  +2  +3  +1  0  
2,0  +3  +5  +2  +1  

 

6 Slutsatser 

6.1 Kärnvedssågning 
Ett antal slutsatser kan dras rörande produktion av sågat granvirke med hög andel 
kärnved: 

- Kärnvedsandelen i granvirke kan mätas med industriell röntgen. 
- Den industriella mätningen ger ett för lågt värde för 10-15 % av stockarna, vilket 

innebär att lämpligt virke inte kommer med. Risken att stockar med för lite kärn-
ved sorteras fram är liten. 

- Felandelen kan troligen minskas med förbättrade algoritmer och/eller en kombi-
nation av 3D och röntgenmätning. 

- Kärnvedsandelen kan mätas på rått sågat virke med trakeideffekten. 
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- De nuvarande metoderna för trakeidmätning måste förfinas till att passa gran-
virke. 

- Det är så få stockar som har tillräckligt stor kärnvedsdiameter vid normal post-
ning, att dessa måste väljas ut innan sågning.  

- Genom att välja ut rätt stockar och såga dessa med anpassade postningsmönster 
kan man producera relativt stora volymer granpanel med 100 % kärnved i ytter-
sidan. Simuleringar visar att ett pilotsågverk kan producera en volym kärnveds-
panel som motsvarar cirka 10% av total panelproduktion 

- Röntgenmätning i timmersorteringen är den mest attraktiva lösningen 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det går att sortera ut stockar med tillräcklig kärnveds-
andel för panelvirke med hjälp av stockröntgen men man måste mäta kärnvedsandelen för 
varje stock för att veta om just den stocken är lämplig till ändamålet. Andelen som passar 
är olika beroende på stockklass och postning. 

6.2 Hållfasthetssortering  

6.2.1 Hållfasthetssortering av plankor med hjälp av 
fibervinkelmätning på timret 

Slutsatser rörande fibervinkelmätning på stockarna: 

- För furu fanns inget samband mellan stockens fibervinkel och virkets brotthåll-
fasthet eller virkets E-modul. 

- För gran fanns ett signifikant samband mellan fibervinkel och brotthållfasthet 
(r2=0,21) däremot fanns inte heller för gran något samband mellan stockens 
fibervinkel och virkets E-modul. 

- För gran gav kombinationen stockröntgen och fibervinkel en bättre prediktion av 
virkets brotthållfasthet jämfört med kombinationen stockröntgen och egenfre-
kvensmätning (r2=0,46 resp. r2=0,39). 

6.2.2 Hållfasthetssortering av plankor med hjälp av röntgen- 
och egenfrekvensmätning på timret 

Vid jämförelse av kombinationer med 3D och röntgen med olika många mätriktningar 
framgår att: 

- Röntgen bidrar mer för grövre timmer vid prediktering av plankornas hållfasthet. 
- 3D bidrar mer för klenare och för mer ”friskkvistigt” timmer. 
- Kombinationen 3D och röntgen ger högre noggrannhet än bara röntgen. 
- 3D kombinerat med två röntgenriktningar ger något högre noggrannhet än 3D 

kombinerat med bara en röntgenriktning. 

Med kombinationen röntgen och egenfrekvensmätning kan furutimmer hållfasthetssorte-
ras med relativt god precision, se Tabell 17. Även grantimmer kan hållfasthetssorteras 
med röntgen och egenfrekvensmätning, men med väsentligt lägre precision än furutim-
mer. Vid röntgenmätning av timret är det möjligt att förbättra egenfrekvensmätningen 
med hjälp av densitetskompensation. 
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Tabell 17. Tabellen visar förmågan att prediktera E-modul och brotthållfasthet beroende på mätsystem. I 
tabellen visas egenfrekvensen för ofrusna stockar. 

R2 Gran Furu 
 E-modul Brotthåll-

fasthet E-modul Brotthåll-
fasthet 

Stockröntgen 0,35 0,25 0,67 0,64 
Stockröntgen, egenfrekvens 
med densitetskompensering 0,55 0,39 0,83 0,71 

Egenfrekvens 0,29 0,08 0,60 0,39 
Egenfrekvens med 

densitetskompensering 0,42 0,16 0,71 0,50 

Fibervinkel 0,06 0,21 0,03 0,04 

Stockröntgen, fibervinkel  0,46   
Stockröntgen, fibervinkel, 

egenfrekvens med 
densitetskompensering 

 0,53   

 
Egenfrekvensmätningen påverkas tydligt beroende på om stockarna är frusna eller inte, 
både vad gäller nivå och precision. Det gör att fruset timmer är betydligt svårare att mäta. 

Om maskinsorteringen av det sågade virket baseras på egenfrekvensmätning utan densi-
tetskompensering så blir försorteringen av timret baserat på röntgeninformation mindre 
korrekt, beroende på att virke med hög densitet kommer att få lägre E-modulvärde i 
planksorteringen, enligt kapitel 5.4 och Tabell 2. 

Slutsatsen är att det är möjligt att försortera timret, framför allt furutimmer, med avseende 
på hållfasthet och erhålla ett högt utbyte av höghållfasta plankor med hjälp av röntgen 
och egenfrekvensmätning. 

6.3 Utseendesortering av timmer 

6.3.1 Automatisk vederlagsmätning av timmer baserat på 
röntgen och 3D 

Både gran- och furutimmersorteringen har jämförts med avseende på hur VMF bedömde 
timmerkvaliteten och hur en kombination av röntgen och 3D-mätram bedömde kvaliteten, 
se Tabell 9 för gran och Tabell 10 för furu.  

Nedanstående punkter sammanfattar resultaten:  
- 83% av granstockarna bedömdes som kvalitet 1 av kontrollmätaren. 
- Vid automatisk vederlagsmätning baserat på röntgen och 3D fick 86% av gran-

stockarna rätt kvalitet. 
- Krokmåtten var de viktigaste variablerna för att skilja mellan kvaliteterna för 

granstockar. 
- 75% av furustockarna bedömdes som kvalitet 2 eller 3 av kontrollmätaren. 
- Vid automatisk vederlagsmätning baserat på röntgen och 3D fick 81% av furu-

stockarna rätt kvalitet. 
- Röntgenvariablerna är viktiga för att skilja mellan kvaliteterna för furustockar. 
- För furustockarnas kvalitet 5 är krokvariabler viktiga (kvalitet 5 finns inte i reg-

lerna, är eventuellt en vrakklass). 

Det går alltså att med en tämligen god precision sortera timmer, framför allt grantimmer, i 
samma kvalitetsklasser som VMF:s vederlagsmätning.  
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6.3.2 Sortering av timmer med röntgen och 3D baserat på 
plankornas visuella kvalitet 

För timmersortering med avseende på plankornas utseendesortering nås liknande slut-
satser som för hållfasthetssortering: 

- Röntgen bidrar mer för grövre timmer. 
- 3D bidrar mer för klenare och mer ”friskkvistigt” timmer. 
- Kombinationen ger högre noggrannhet än bara röntgen. 
- 3D+2X ger något högre noggrannhet än 3D+1X. 
- Kombinationen röntgen och 3D ger hög precision för både gran- och furutimmer (83 

respektive 93% rätt för de stockar som har två centrumplank av samma kvalitet). 
- Röntgen bidrar mer för grövre timmer. 
- 3D bidrar mer för klenare och mer ”friskkvistigt” timmer. 
- Kombinationen ger högre noggrannhet än bara röntgen. 
- 3D + två röntgenriktningar ger något högre noggrannhet än 3D + en röntgenriktning. 

Det går alltså att med en tämligen god precision försortera timmer för att anrika timret till 
kvalitetsklasser lämpliga för olika plankändamål.  

6.4 Sidbrädsoptimering med hjälp av 
timmermätning 

Sidbrädsoptimering är mycket konjunkturkänsligt. Resultaten visar att det krävs relativt 
stora prisskillnader för att strategin att posta sidbrädsuttaget utgående från stockens yttre 
form ska vara lönsam. Eftersom att potentialen är liten för grantimmer, samtidigt som att 
prisskillnaden mellan O/S och V för granbräder är liten, så är tekniken endast lämplig för 
furutimmer. 

- Det går att förutsäga sidbrädornas kvistkvalitet med god precision (cirka 80% rätt för 
både gran och furu). 

- För att det ska vara lönsamt att välja vankantsregler baserat på stockens form krävs 
att O/S-bräder har minst 50% högre värde än V-bräder (därmed bara intressant för 
furu). 

- Om O/S-brädor har dubbla värdet jämfört med V-brädor så gör tekniken det möjligt 
att höja sidbrädornas värde med 3-5%. 

- Tekniken är känslig för pris (och konjunktur), men bedöms tillräckligt intressant för 
att ett av de deltagande sågverken ska vara intresserade av att gå vidare. 

6.5 Densitetens påverkan på krympningen 
Det gick inte att se något samband mellan densitet och krympning i denna begränsade 
studie. Tidigare studier visar att det finns ett samband, men sambandet är inte så starkt att 
det går att styra råmåtten på densitetsmätning. Densitet och ”torrmått” är mätta vid fukt-
kvoten ca 11 %. Ingen noggrannare fuktkvotsmätning gjordes på plankorna efter att de 
var konditionerade.  

6.6 Sammanfattande slutsatser 
Genom att mäta och sortera timret noggrant kan en anrikning av olika produktrelaterade 
egenskaper göras. Det skapar möjligheter att styra rätt virke till rätt produkt. Det går 
(ännu) inte att få 100 % rätt sorterat redan i timmersorteringen eller i såglinjen, eftersom 
det fortfarande finns ett antal plankparametrar som inte är tillräckligt säkert mätbara på 
timret. Studien visar dock att det går att, redan på stocken, mäta och med stor sannolikhet 
prediktera både utseende och hållfasthet på de framsågade plankorna och bräderna vilket 
kan användas för att optimera produktmixen och öka värdeutbytet. 
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Appendix 
 
 

Grindosonic, frekvenser över 700 Hz halverade, 15 utliggare borta 

y = 0,9658x + 43,141
R2 = 0,8336
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Figur 52. Jämförelse mellan fruset och ofruset grantimmer vid mätning med GrindoSonic. För stockar med 
egenfrekvens över 700 Hz har frekvensen halverats. De 15 stockar som därefter visade mest fel har uteslutits. 
 

CatMan, 25 utliggare borta

y = 1,0605x + 11,288
R2 = 0,9202
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Figur 53. Jämförelse mellan fruset och ofruset grantimmer vid mätning med CatMan. De 25 stockar som 
visade mest fel har uteslutits. 
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Fibre-gen / Grindosonic, ofruset 20 utliggare borta

y = 0,9685x + 15,091
R2 = 0,9856
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Figur 54. Jämförelse mellan Fibre-gen och GrindoSonic för ofruset grantimmer. De 20 stockar som visade 
mest fel har uteslutits. 
 

 

 

E-modul
Stock med ansatt densitet / planka på lågkant, 45x120

Ofrusen furu

y = 0,815x - 612,39
R2 = 0,5413
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Figur 55. Stockens E-modul beräknad utifrån uppmätt frekvens, längd och antagen densitet (1000 kg/m3). 
Plankans E-modul mätt på lågkant enligt SS-EN 408, ”långspann”. Ofrusna stockar och plankor. Furu. 
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E-modul
Stockmätning med verklig densitet / planka på lågkant, 45x120

Ofrusen Furu

y = 0,8547x - 544,74
R2 = 0,6512
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Figur 56. Stockens E-modul beräknad utifrån uppmätt frekvens, längd och verklig densitet uppmätt med 
röntgenmätram. Plankans E-modul mätt på lågkant enligt SS-EN 408, ”långspann”. Ofrusna stockar och 
plankor. Furu. 
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Figur 57. Stockens E-modul beräknad utifrån uppmätt frekvens, längd och antagen densitet (1000 kg/m3). 
Plankans E-modul mätt på lågkant enligt SS-EN 408, ”långspann”. Ofrusna stockar och plankor. Gran. 
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E-modul
Stock med uppmätt densitet / planka på lågkant, 45x120

 Ofrusen gran

y = 0,5796x + 2688,4
R2 = 0,4516
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Figur 58. Stockens E-modul beräknad utifrån uppmätt frekvens, längd och verklig densitet uppmätt med 
röntgenmätram. Plankans E-modul mätt på lågkant enligt SS-EN 408, ”långspann”. Ofrusna stockar och 
plankor. Gran. 
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Tabell 18. Koefficienter för röntgenmodeller. 

Koefficienter för röntgenmodeller   
 Gran Brotthållfasthet Gran E-modul Furu Brotthållfasthet Furu E-modul
Avsmalning1 -0,0407079  -0,0657978 -0,0328257
Avsmalning2 0,0344995    
Avsmalning3  0,0949287   
Densitet1 0,0270955    
Densitet2  0,127571 0,0296277 0,135897
Densitet3  0,110266   
Densitet4   0,0655639 0,108076
Densitet5  0,0662961   
Densitetsförändring1 0,0589035  0,0764299 0,0577027
Densitetsförändring2 -0,0345155    
Kviststruktur1 0,0484217 0,0583815   
Kviststruktur2 0,030003    
Kviststruktur3 0,0275221 0,0569035   
Kviststruktur4 0,0261143    
Kviststruktur5  0,0403073   
Kviststruktur6  0,043445   
Kviststruktur7 0,0182438    
Kviststruktur8   0,0624189  
Kvistvarvsavstånd1 -0,0487206  -0,0647446 -0,0881776
Kvistvarvsavstånd2 0,0362443    
Kvistvarvsavstånd3 -0,01958    
Kvistvarvsavstånd4 -0,0178417    
Kvistvarvsavstånd5 -0,0166304    
Kvistvolym1 -0,0567084    
Kvistvolym2 -0,0564847 -0,0882986   
Kvistvolym3 -0,0532553    
Kvistvolym4 -0,02989 -0,103981  -0,0950426
Kvistvolym5 -0,0277183    
Kvistvolym6 -0,0194413    
Kvistvolym7   -0,0636921 -0,0531492
Kvistvolym8  -0,0686741   
Kvistvolym9 -0,0525578 -0,0787215   
Kvistvolym10   -0,0605903  
Kvistvolym11   -0,0722762 -0,0628979
Kärnved1 -0,0394212 -0,111555 -0,0621109  
Kärnved2    -0,0551093
Kärnvedsvariation1  0,0838423   
Kärnvedsvariation2  0,0688815   
Kärnvedsvariation3  0,0624343   
Kärnvedsvariation4  0,109665   
Kärnvedsvariation5  0,0468358   
Kärnvedsvariation6    0,0396068
Pilhöjd1  -0,13052   
Stocktyp1 -0,06962  -0,0790269 -0,0634554
Stocktyp2 -0,0627968  -0,082597 -0,076425
Stocktyp3 -0,0543321  -0,0789078 -0,0995314
Stocktyp4 -0,0462403  -0,0688262 -0,0917583
Stocktyp5   -0,0622733 -0,0464595
Stocktyp6   -0,0618601 -0,0578803
Yttre form 1 -0,0553935 -0,108121   
Yttre form2 -0,040443    
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