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Abstract 
 
The project has investigated how a separate conditioning chamber can make progressive 
kilns more efficient. The 2- zone progressive kilns have a decreasing wet bulb depression 
in the second zone, which leads to low moisture spread even without conditioning 
chamber. With a separate conditioning chamber the capacity can, however, be increased 
by shortening the drying time. This is possible since the conditioning phase can be 
adapted to get a good drying quality without tensions in the cross section of the board.  If 
needed the conditioning chamber can also be used as to extend the drying time which is 
useful especially when the board dimensions in the kiln is changed. The conditioning face 
also reduces the moisture spread with 50% compared to batches from chamber kilns with 
target moisture content is around 18%. 
 
When the drying is performed in a level of wet bulb temperatures over 60°C there is less 
problems with cracks on thicker boards because of the plastic behavior on the wood 
surface. Progressive kilns with conditioning face can therefore produce greater volumes 
then from separate chamber kilns with equal quality concerning slicing test gap and even 
moisture spread.  
 
The technical performance of the conditioning chamber was very god on the pilot kiln. 
The conditioning chamber opens one door on each side when the loading starts, which 
influence the climate. It was, however, not any problem to get a stable climate after 
loading/unloading a tray in the conditioning chamber throughout the experiments, but the 
spray line must be in perfect condition to reach the wet bulb temperature fast enough. 
Finally the control system to support the kiln operator in his daily work must be 
developed with more functions when adding a conditioning chamber to the progressive 
kiln. This system should give some guidance of how to adjust the climate in the 
conditioning chamber when changing board-dimensions to be able to achieve a good 
accuracy around the target moisture.              
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Förord 
 
Projektet Konditioneringsmetod för vandringstorkar genomfördes av SP Trätek, WSAB 
OY och NWP Östvallsågen. Finansiärer var Norrskogs forskningsstiftelse, WSAB OY 
och Östavallsågen. Projektet genomfördes i huvudsak under 2009-2010 med avrapporte-
ring i januari 2011. Stort tack till torkoperatör Magnus Decker på Östavallsågen som har 
gjort många av mätningarna. 
 
Under projekttiden köptes WSAB OY upp av Valutec AB. 
 

 
Sammanfattning 
 
Projektet har undersökt hur man kan effektivisera virkestorkningen genom att komplet-
tera en vandringstork av typ FB (feedback) med en separat kammare för konditionering. 
Kanaler av FB typ har en låg fuktkvotsspridning vid normal drift tack vare den sjunkande 
torkkraften i torkzon två. Med ett konditioneringssteg kan kapaciteten ökas ytterligare 
och producera virke som kvalitetsmässigt är likställt med virke torkat i kammartorkar. 
Jämfört med kammartorkning ger en kanaltork med separat konditioneringskammare 
ungefär halverad spridning i fuktkvot vid hög kapacitet. 
 
Dagens kanaltorkar har normalt en bra dimensionering av lufthastighet och värmeinstalla-
tion som gör att det går att torka stora volymer virke med korta torktider. Om ett relativt 
snabbt torkningsförlopp används skapas stora spänningar i tvärsnittet och fuktkvots-
gradient på grövre dimensioner som måste konditioneras bort, vilket blir möjligt med en 
kanal av denna typ.  
 
Projektet har haft problem att skapa de virkesmängder som gjort att torktiderna kan redu-
ceras på samma dimension under en längre period. Det har gjort att mätningar inte kunnat 
utföras på virke med den tänkta höga kapaciteten.  
 
Ingen negativ effekt har påvisats av de klimatstörningar som sker vid portöppning i kon-
ditioneringskammaren varken i labtester eller i fullskala. 
 
Styrsystemen måste utvecklas för att ge operatören ett bättre stöd vid justering av klimat 
och satsningstid vid dimensionsbyte. Syftet med ett sådant styrsystem är att ge operatören 
möjlighet att kunna byta dimension i kanaltorken med så liten avvikelse från målfukt-
kvoten som möjligt.  
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1 Bakgrund 
 
Sågverken har under 2000-talet i allt större utsträckning byggt ny torkkapacitet i form av 
vandringstorkar (kanaltorkar, progressiva längdcirkulationstorkar). Större sågverk som 
har möjlighet att producera högre andel av samma dimension och träslag gör att man kan 
torka dessa volymer med lägre torkningskostnad jämfört med kammartorkning.  

I ett av Energimyndigheten finansierat projekt som slutrapporterats i ”Virkestorkning i 
vandringstorkar” (SP Rapport 2005:22) har det för ett representativt exempel visats att 
energiförbrukningen är ca 11 % lägre i en 2-zons vandringstork än i en jämförbar kam-
martork och att torkningskostnaden (kapital + energi) är hela 20-25% lägre. 

I ett annat projekt (”Rätt torkningskvalitet med effektiv vandringstorkning”, SP Rapport 
2005:28) har det framgått att det torkade virkets kvalitet från en vandringstork i flera 
avseenden är, jämförbar eller i en del fall t.o.m. bättre än för virke torkat i kammare. 
Detta gäller t.ex. spridningen i medelfuktkvot, sprickbildning etc. Ett undantag är dock 
spänningsnivån (klyvgap) som kan vara väldigt hög på vandringstorkat virke när kon-
ditioneringsmöjlighet saknas.  

Temperaturnivån vid torkningen har generellt sätt stigit år för år under en längre tid. Detta 
har möjliggjort torkning till lägre slutfuktkvoter även i vandringstorkar men har samtidigt 
accentuerat problemet med avsaknaden av konditionering. Mot denna bakgrund framstår 
det som synnerligen önskvärt att finna metoder att knyta en konditionering till vandrings-
torkningsprocessen.  

Utvecklingen av torkning i kammartorkar utvecklades snabbt i Sverige under 1990-talet 
när man fick kunskap om hur torkning kan genomföras i högre temperaturer. Mycket av 
kunskaperna hämtades från Nya Zeeland, Australien och Canada där torkning över 100°C 
började användas redan i början på 1970- talet, Haslett A. 1997. Kvalitetsbrister som stor 
fuktkvotsspridning och höga slutspänningar uppstod under själva torkprocessen och 
kunde återställas genom väl genomförd konditionering.  
 
Tjugo år senare började vi i Sverige utveckla konditioneringsteknik för kammartorkar 
med både ånga och högtrycksvattenbasning. Det är uppenbart att det har haft stor in-
verkan på hur dagens torkning genomförs där huvuddelen av det virke som torkas kund-
anpassat konditioneras efter själva torkprocessen. För att dra nytta av kanaltorkarnas 
fördelar är det därför viktigt att vidareutveckla vandringstorkningen genom att utveckla 
en metod för konditionering i vandringstorkar. 
 
Kammartorken har byggts i Sverige under många år som komplement för mer kundspe-
cifika varor. Antalet kammartorkar ökade markant i mitten på 80-talet då lägre fuktkvoter 
under 18 % skulle produceras. En avgörande sak var att manufakturindustrin började 
köpa virke nedtorkat till 8-12% fuktkvot direkt från sågverken för att därigenom minska 
den egna torkningen.  
 
Kammartorken är, jämfört med vandringstorken, en mer flexibel process med full möjlig-
het att styra torkförloppet via ett avancerat styrsystem. Det primära mätbara målet med 
projektet är därför att i en vandringstork kunna producera hög torkningskvalitet till lägre 
kostnad genom lägre energiförbrukning och maskinkostnad per torkad kubikmeter.  
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Figur 1. Bild på kanaltork med efterföljande konditioneringskammare. 
 
 

Syfte och mål 
 
Projektets huvudmål är att i fullskala demonstrera att torkning i vandringstork med efter-
följande konditionering är bra för produktanpassad torkning, och kommer göra att vand-
ringstorkning utvecklas vidare. Kombinationen av energi- och kostnadseffektiv torknings-
process tillsammans med visionen om produktanpassad torkning stöder tydligt såg-
verkens krav på kundanpassning på ett kostnadseffektivt sätt.  
 
Ökade krav från byggindustrin på konstruktionsvirke med lägre spridning vid högre 
medelfuktkvoter för att undvika problem med mögel och blånad.  Även det ett argument 
som påverkar specifikationen på det torkade virkets kvalitet. Behovet finns att skapa en 
torkprocess som kan hantera stora volymer utan att göra avkall på en mer kundstyrd 
torkningskvalitet till en lägre kostnad.   
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Projektets genomförande 
 
Tidpunkter för mätningar och avvikelser i projektflödet. 
 

1. Förstudie 071017 på Östavallsågen för att skapa underlag och intresse för pro-
jektet. Test av spänningsförändring på 38x150 mm furu torkat i kanal och som 
konditionerats i kammare. 
 

2. Projektet beviljades finansiering våren 2008. Inledande provtorkningar i labtork 
gjordes 080731 för kontroll av eventuell ökad sprickförekomst vid de klimat-
förändringar som portöppningarna medförde i konditioneringskammaren. 
 

3. Referensmätningar gjordes på Östavallsågen 080915 av virkeskvalitet torkat i 
kammartorkar. Utförd vid normal produktion på de tänkta dimensionerna som 
skulle torkas i den nya kanalen. 

 
4.  Drifttagning av kanalen 081201-03 med inledande klimatmätningar och kontroll 

av funktioner i konditioneringskammaren. 
 

5. Kanalen står still i tre månader pga. virkesbrist. Kanalen startas upp i mars 2009 
för torkning av bräder, centrumvirket torkas i kammare. 

 
6. Torken används inte under andra halvåret 2009 för torkning av centrumvirke       

p g a byte av såglinje. 
 

7. Första mätningen på centrumvirke från kanalen gjordes 100216–18 . Problem 
med för lågt vattenflöde till högtryckspumpen i konditioneringskammaren. 
Åtgärdat under sommaren 2010. 

 
8. Timmerbrist hösten 2010 gör att endast korta serier sågas av samma dimension. 

Torkoperatören Magnus genomför stickprover på fuktkvot av stora partier 
centrumdimensioner om klimatet hinner stabiliseras.  

 
9. December 2010 -januari 2011, projektet avrapporteras och avslutas.   

 
 
 
1. Förstudie 071017 
 
Östavallsågen hade under 2007 en ökande produktion av kundanpassade varor med högt 
ställda krav på låga spänningar i tvärsnittet. För att uppnå kvalitetskraven konditionerades 
stora volymer av virket som torkats i kammartorkar, det gjorde att torkkapaciteten sjönk 
pga. långa torktider. Vid planeringen av investering av ny såglinje sommaren 2009 ingick 
även en översyn av kapaciteten på torkmaskineriet.  
 
Sågen hade nyligen investerat i en ny 2-zonskanal (kanal 27) som det torkades 50-63 mm 
centrumvirke i. Den torken var förberedd att kopplas till ytterligare en kanal genom att 
använda väggarna på en långsida till den nya kanalen. De tekniska förutsättningarna för 
ytterligare en kanal var god och det i kombination med en konditionering verkade en bra 
lösning. För att undersöka virkeskvaliteten gjordes en förstudie med några paket 38x 
150 mm furu som torkades i kanal 27 och konditionerades i kammare, se diagram 2. 
 



10 

 

    Diagram 2. Klimattrend av virke torkat i kanal och konditionerat i kammare. 
 
 
Resultat förstudie 
 
Tabell 1. Resultat av virke torkat i kanal och konditionerat i kammare. 

Fuktkvot Klyvprov 24 h Klyvprov 48 h
(%) (mm/100mm) (mm/100mm)

okonditionerat medel/stdav 16,4/ 0,6 1,01/ 0,26 1,34/ 0,38
konditionerat medel/stdav 15,8/ 0,8 0,73/ 0,48 0,81/ 0,43  

 
 
Virket lyftes över med truck till kammare och en 7 timmar lång konditionering utfördes. 
Klimatet i konditioneringen blev inte så fuktigt som tänkt så medelfuktkvoten sjönk med 
0,6 % men effekt på klyvprovsgapet kunde uppmätas. En minskning med 0,53 mm/100 
mm efter 48 timmars utjämning i plastpåse. Förstudiens resultat uppfattades som intres-
santa och projektet drevs vidare mot ett fullskaleprojekt.  
 
 
 
2. Provtorkning i labtork och simulering 
 
Efter beviljat projekt gjordes ett antal provtorkningar som genomfördes i SP Träteks 
laborationstork i Skellefteå med start 080731. Syftet var att se hur virkesytorna påverkas 
av den upprepade uttorkning och uppfuktning som orsakas på grund av klimatväxlingarna 
som sker vid portöppning/satsning i konditioneringsdelen. Indikationer från industrin 
menade på att virket hade tendens till ökad sprickförekomst vid snabb utkylning efter en 
konditionering med en psykrometer nära 0 C°. Den typen av klimat befarades kunna 
uppstå vid portöppning i konditioneringskammaren, se diagram 3. Ett effektivt sätt att 
reducera spänningarna i tvärsnittet kan vara att skapa ett varierande klimat som fuktar upp 
ytan och torkar ut den, men ligger på gränsen för spricktillväxt. Att variera klimatet 
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kraftigt kan även skapa spricktillväxt på befintliga sprickor som växer och blir längre i 
ändarna. 
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Diagram 3. Konditioneringstest i labtork. Dipparna i temperatur ska simulera port-
öppningar i konditioneringskammaren genom att öppna labtorkens lastningsluckor. 
 
 
Diagram 3 visar klimattrenden från temperaturloggrarna som var placerade på en virkes-
last bestående av 4 st. 50x125 mm furu med en medelfuktkvot före konditionering på 
14,1%. Torken hade ett klimat av 64 torr och 62 våt. Med 3 timmars intervall öppnades 
torken ”portöppning” och klimatet förändrades snabbt. Tiden från att porten öppnar och 
stänger dvs. dragningstiden är 6 min på en fullstor kanaltork. Tiden som torken stod still 
är ca.15 min i testet innan fläktarna startar och processen är igång för att få en lägre 
materialtemperatur på virkesytan.  Ett likartat försök gjordes även på 45x120 mm furu.  
  
Undersökning av sprickrisk gjordes även med SP Träteks simuleringsmodell Torksim på 
50 mm furuvirke. En klimatloggning från den gamla kanalen användes som indata för 
själva torkningsfasen och det tänkta klimatet i konditioneringskammaren programmera-
des in och en sprickanalys gjordes, se diagram 4 och 5. 
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Diagram 4. Klimatschemat som programmerades in i Torksim. 
 
 
Simulering av klimatet i provtorkningen ger en antydan till en spänningsökning (sprick-
risk) i konditioneringskammaren på grund av lägre materialtemperatur i kombination med 
torrare luft som omger virket vid portöppning. En viktig faktor är att fläktarna stoppas när 
portarna öppnar då klimatet blir som torrast i kammaren.  Detta har beaktats i simulering-
en med indata på lufthastighet på 0,2 m/s för att i det verkliga fallet förekommer en viss 
termik, som påverkar värme och fukttransporten i ytan. Mätningen visade dock att mate-
rialtemperatur inte minskade så mycket som förväntat och inga synliga sprickor bildades 
på försöksplankorna i provtorkningen,  
se tabell 2.     
 
 
Tabell 2. Resultat av provtorkningarna i labtork för kontroll av fukt- och 
klyvprovsförändring under konditioneringssteget, samt sprickanalys. 

Dimension 50x125 mm F 45x120 mm F 
Fuktkvot före kond (%) medel/stdav 14,1/ 0,2 11,2/0,3 
Fuktkvot efter kond (%) medel/stdav 15,1/0,2 11,3/0,2 

Klyvprov före kond (mm/100mm) medel/stdav 0,5/0,1 1,0/0,2 
Klyvprov efter kond (mm/100mm) medel/stdav 0,0/0,1 0,1/0,1 

Sprickor efter kond (st) 0 0 
 
 
Under konditioneringen ökade fuktkvoten mellan 0,1-1% samtidigt som klyvprovernas 
gap minskade mellan 0,5- 0,9 mm/100mm. 
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Diagram 5. Spänningsresultat från simuleringsmodellen Torksim. 
 
 De fyra sista spänningstopparna är när virket gick i kammaren samt tre vagnsförflyttning 
inuti kammaren. Spänningstopparna beror främst på lägre materialtemperatur som 
minskar den plastiska krypförmågan i ytan, se trätemperaturen i labtestet, diagram 5. Den 
blåa kurvan visar på en fuktkvotsökning i konditioneringen med 0,8 %. Klyvprovets gap 
reducerades under 11 timmars konditionering med 0,7 mm 
 
 
3. Referenstorkning i kammare 
 
Den befintliga torkningskvalitet som produceras av dimensionerna 32-50 mm kontrollera-
des i en mätning genomförd 080915-16. Torkningen av dimensionerna skulle flyttas över 
från kammare till den nya kanaltorken. Torkningarna genomfördes under normala pro-
duktionsförhållanden och standardmässiga scheman, se diagram 6. Ett antal provpaket 
sparades för utvärdering från olika torksatser med de aktuella dimensionerna. Provtag-
ningen är inte gjord direkt efter torkning utan en viss lagringstid på några veckor fanns på 
virket innan mätning. Dimensionerna utvärderades med avseende på fuktkvot med torr-
viktsmetoden, spänningar och sprickor.  



14 

 

20

30

40

50

60

70

80
0,

0

3,
1

6,
2

9,
3

12
,4

15
,5

18
,6

21
,7

24
,8

27
,9

31
,0

34
,1

37
,2

40
,3

43
,4

46
,5

49
,6

52
,7

55
,8

58
,9

62
,0

65
,1

68
,2

71
,3

74
,4

77
,5

80
,6

83
,7

86
,8

89
,9

93
,0

96
,1

99
,2

10
2,

3

10
5,

4

Te
m

p 
(°C

)

Tid (t)

Referens kammare 17 38x125 mm F 16%

Våt

Torr1

Torr2

 
Diagram 6. Referenstorkning i kammare av 38x125 mm. 
 
 
Resultat referenstorkning 
 
Tabell 3. Resultat från referensvirke torkat i kammare, fuktkvot och klyvprov.  

Dimension 44x150 mm F 38x125 mm F 38x125 mm G 32x125 mm F
Total torktid (t) 139 106 106 92 

Målfuktkvot (%) 16 16 12 16 

Fuktkvot (%) medel/ stdav 10,7/0,8 16,6/0,9 12,6/0,6 12,6/1,0 
Klyvprov (mm/100mm)  

medel/ stdav 1,3/0,5 0,8/0,4 1,0/0,3 0,9/0,7 
 
 
Avvikelse från målfuktkvoten fanns och dessutom bestående spänningar i tvärsnittet. 
Fuktkvotspridningen var låg och beror på långa torktider och lagringstid efter torkning. 
Största förbättringspotentialen bedömdes vara en noggrannare träff av målfuktkvot 
genom anpassade torkningstider. Inga sprickor förekom på de uppmätta dimensionerna. 
Torkningstiden kan reduceras genom en kombination av kortare torkningstid och bättre 
träff av målfuktkvot. Det kan ge en ökad produktion på ca. 33% med lägre spänningsnivå 
på virket. 
 
 
4. Drifttagning av kanal  
 
Första besöket på Östavallsågen efter att anläggningen hade startats upp var 081201-03. 
Syftet med besöket var att trimma in anläggningen inför drifttagning med virke. Kanalen 
är en 2-zonskanal av typen FB (feedback) med 7 vagnspositioner i zon 1, 11 i zon 2 och 3 
i konditioneringskammaren. Totalt 21vagnar i torken och tre paket högt. 
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Konditioneringskammaren styrs som en separat kammartork. Klimatet i kammaren går att 
styra med ett schema eller ett konstant hållning av temperaturerna. Basning är monterad 
på skyddsräckena på fläktvåningen och går att använda på stormsida, läsida eller båda. 
Kammaren är utrustad med värmebatterier och frånluftstrummor som gör att det går att 
utföra ett helt torkningsförlopp i den precis som en vanlig kammartork.   
 
På grund av problem med matningen av virket genom hela kanalen kunde inte en full-
ständig störningsfri torkning genomföras. Arbetet koncentrerades istället på kontroll av 
klimatmätning i konditioneringsdelen efter portöppning samt kontroll av basnings-
prestanda och värmeeffekt för att återställa klimatet så fort som möjligt efter portöppning. 

 
Diagram 7. Kontroll av klimat i konditioneringskammare med loggrar på virket. 
 
 
Mätningarna visade att dimensioneringen av värme och basningssystem i kammaren var 
väl genomfört, se diagram 7. Väl tilltagen värmeeffekt och basningskapacitet fanns för att 
snabbt kunna återställa klimatet efter portöppning till de tänkta börvärdena. Redan efter 
12-15 minuter var klimatet tillbaka på börvärdet vilket gör att portöppningarna inte stör 
klimatet lika mycket som befarat.  
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Diagram 8. Temperaturkontroll med två loggerpar som mäter över blåsdjupet på paketet. 
 
 
När de första vagnarna gick in i kammaren gjordes mätningar för att säkerställa klimatet. 
Loggerpar nr 2, en torr och en våt placerades på stormsidan på en vagn och på andra 
sidan placerades loggerpar nr 1, se diagram 8. Test gjordes av hur mycket vattenpåslag 
det blev på virket när basning är tillslagen efter varje satsning, och intrimning av styr-
parametrar. Basningen styrdes så att bara dysorna på intagssidan startar efter satsning. Då 
undvek man att plankorna på sista vagnen riskerar att få vatten på virkesytan som skapar 
problem vid fuktkvotsmätning med elfuktkvotsmätare. Detta innebar även att ingen 
reversering av luften görs i konditioneringskammaren, fläktarna låstes så att luften alltid 
går ner på intagssidan. 
 
Basningen har en stor inverkan på funktionen på kammaren. Viktigt är att munstycken 
inte sätter igen som gör att den våta temperaturen inte når sitt börvärde så fort som 
möjligt. Eller att funktionen på tryckstegringspumpen blir sämre pga. igensatta filter. 
Basningen måste hinna stänga av så en stabilisering av klimatet hinner ske innan nästa 
satsning. Om basningen är på hela tiden skapas stora ojämnheter i cirkulationsluftens 
vatten innehåll som kan ge ökad fuktkvotsspridningen och problem vid fuktkvotsmät-
ningen. Det första virket som kom ut från torken och konditioneringskammaren hade en 
medelfuktkvot på x=16,8 %, s=1,1 % uppmätt med elfuktkvotsmätare. 
 
Slutsatser från drifttagning: 
• Ingen reversering av luften i kammaren. 
• Bra vattenmängd i basningen så den hinner stänga av mellan satsningarna. 
• Basning endast på första vagnsposition i kammaren. 
• Trimma in till- och frånslag på basningen så den verkliga temperaturen i kammaren 

överensstämmer med börvärdena.  
 
Efter julen 2008 stod kanalen still i flera månader på grund av virkesbrist. För att använda 
den nya kanalen i produktionen togs i mars månad 2009 beslut att istället börja torka 22 
mm granbräder. Kanalen trimmades in och bräderna styrdes mot en målfuktkvot på 16 %. 
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Kanalen visade sig kunna producera bräder med lägre avvikelse från målfuktkvot och 
med lägre fuktkvotsspridning än med tidigare torkningssätt. Detta har gjort att flödet av 
bräder genom justerverk har förbättras pga. mindre deformation när övertorkningen har 
reducerats. Projektet blev ”pausat” till dess att den nya sågen börjar producera de 
centrumvaror som ursprungligen var ämnat för kanal 28 och huvudsyftet med projektet.  
 
 
5. Provtorkning 100216-18       
 
Pausen i projektet blev längre än väntat pga. inverkan av lågkonjunkturen och fortsatt 
brädtorkning i kanal 28. Under januari 2010 beslöts att centrumvirke skulle sparas för en 
längre serie med likvärdigt virke för att kunna utföra ett antal mätningar i kanalen. Kana-
lens matning av virke hade fungerat bra under en längre period och skulle inte störa för-
söken som tidigare. Inför besöket kontrollerades torkningsförloppet med klimatlogger 
som placerades på en vagn när torkens var full med 54 st. paket 38x125 mm furu, se 
diagram 9. 
 

 
 
Diagram 9. Loggning av klimat vid mätning på 38x150 mm F med en pannstörning. 
 
 
På virket som stod på samma vagn som klimatloggrarna var placerade uppmättes sprickor 
och fuktkvot. Medelfuktkvoten med torrviktsmetoden var u=15,6%, s=1,0 % och inga 
synliga sprickor.  
 
Efter loggningen var kanalen full med 38 mm furu som låg rätt mot målfuktkvoten 16 %.  
Det skapade förutsättningarna för att undersöka hur virket påverkades av konditionerings-
kammarens klimatinställningar.  
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Figur 10. Buffertbana på uttagsända på torken där proverna togs.  
 
 
Syftet var att med ett jämnt transportflöde genom kanalen få en stabil fuktkvot mellan 
vagnarna ut ur kanalen som gör att det gick att undersöka hur fuktkvoten, fuktkvots-
spridning och klyvprov påverkas beroende på inställt klimat och satsningsintervall i 
kammaren.   
 
En fråga från torkoperatörerna var att veta hur mycket man kan påverka i första hand 
fuktkvoten i konditioneringskammaren, både vad gäller torka och fukta upp virket. 
Eftersom konditioneringskammaren går med samma satsningssintervall som övriga 
kanalen så får vi kortare tid i konditionering när vi har snabb torkning i kanalen. Egent-
ligen vill man ha längre konditioneringstid vid snabb torkning, men det går delvis att 
kompensera med fuktigare klimat i kammaren. 
 
Att det går att reducera fuktkvoten med ca 1 % i medel i kammaren som en förlängning 
av kanalen är självklart möjligt men hur mycket fukt vi kan tillföra virket är intressant 
eftersom det beror på den tekniska dimensioneringen av basningsanläggningen. Därför 
blev försöksupplägget koncentrerat på hur medelfuktkvoten och spridning påverkas av 
relativt låg psykrometer intressant och hur det påverkar på klyvgapet. Satsningsintervallet 
under testerna har legat mellan 3,4–3,8 timmar/vagn. 
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Tabell 4. Resultat från mätningar. 
 

 
 
Kommentarer till kolumnerna i tabell 4. 
 

• El 8 mm 
Stiften 8 mm djupt på 20 st. plankor med elfuktkvotsmätare taget mitt på paketets 
längd. Värden mellan 10,1-11,6 % före kond. med låg spridning. Efter kondi-
tionering steg ytfuktkvoten med 0,6% med 4°C psykrometerdifferens och 2,9% 
med 2°C psykrometerdifferens. 

 
• El 30 mm 

Stiften 30 mm djupt på 20 st. plankor med elfuktkvotsmätare. 
Värden på 15-17% och en reducering under konditionering med min 0,3% och 
max 1,2% 

 
• Diff  8-30 mm  

Skillnaden i fuktkvot mellan 8 och 30 mm djup. 
Konditioneringen reducerar fuktkvotsskillnaden i medeltal mellan yta och mitt 
från 5,8% till 3%. 
 

• Torrvikt  
Torrviktsprover tagna från 10 st. plankor i toppänden. 
Jämna värden med mycket låg spridning, både före och efter konditionering med 
en total torktid på 75 timmar.  

 
 

• Klyvprov 
Klyvprover tagna från 10 st. plankor i toppänden. 
Låga klyvprovsvärden runt 1 mm/100 mm bredd. En reducering av klyvprovs-
gapet från 2,1 mm till 1,1 mm i konditionering 1 trots en psykrometer på 4°C. 
 

• Elmedel 
Medelvärde av fuktkvotsvärden på 8 och 30 mm djup uppmätt med elfuktkvots-
mätaren. 30 mm värdet stämmer bättre med torrviktsmetoden. 
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Mätningarna gick bra med ett jämnt och fint virkesflöde genom torken. Iden var att få 
max psykrometer på 1°C i verkligt klimat vid 60 °C våttemperatur i konditionerings-
kammaren för att få effektiv uppfuktning av ytan och minskat klyvprovsgap. Problem 
uppstod med att den tillförda vattenmängden till högtryckspumpen inte var tillräcklig för 
att få en psykrometer under 2 °C i kammaren. Pumpen löste ut på ”torrkörningsskyddet” 
som gjorde att den stannade. En våttemperatur på 55°C var möjlig att styra på, se dia-
gram 11.   
 

 
Diagram 11. Klimat i konditioneringskammare under prov 3 med börvärde 57/56. 
 
 
 
6. Mätning på 34x127 mm till 12 % 
 
I slutet på projektet började sågen torka 34x127 mm furu till 12 % i kanal 28. Kanalen är 
så lång att den kan användas för torkning till fuktkvoter under 18 %. Tabell 5 visar på 
fuktkvotsmätning med elmätaren på 20 st. plankor både vid ytan och vanligt djup för 
bestämning av medelfuktkvotsnivån. Klimatet i kanalen var 71,3/60 °C och i konditione-
ringskammaren var det 65/59 °C med ett satsningsintervall på 4,8 timmar ger totalt 100 
timmar torktid. Skillnaden mellan yta- och mittfuktkvot är 4,7 % före konditioneringen 
och efter 0,3 %.   
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Tabell 5. Fuktkvotsmätning på 34x127 mm furu till 12 % i kanal 28. 
   Yta  Mitt  Yta  Mitt 

Mätning  Före kond  Före kond  Efter kond  Efter kond 

1  8,7  14,6  12,5  13,1 

2  9,8  13,3  11,3  14,1 

3  10,0  15,3  11,5  12,1 

4  11,1  15,0  10,1  8,8 

5  12,1  16,4  10,5  11,7 

6  8,5  15,4  8,7  10,2 

7  10,9  14,4  10,1  12,0 

8  10,6  17,2  10,0  10,2 

9  10,5  14,2  12,2  14,3 

10  7,7  13,5  11,1  10,0 

11  10,5  14,3  11,5  11,0 

12  9,5  13,8  12,3  11,2 

13  8,5  13,0  11,5  11,2 

14  10,0  13,9  10,9  12,1 

15  10,5  15,7  12,6  12,5 

16  9,7  15,0  11,3  11,1 

17  7,2  13,5  12,6  13,2 

18  10,3  13,5  12,2  10,8 

19  7,7  10,6  12,2  11,1 

20  9,3  14,5  12,6  13,3 

Medel=  9,7  14,4  11,4  11,7 

Stdav=  1,3  1,4  1,1  1,4 
 
 
 
7. Avvikelse från projektplan 
 
Projektarbetet har begränsats av bristen på virke och vissa tekniska störningar.  De försök 
som var planerade krävde stora volymer centrumvara, något som har saknats under större 
delen av projekttiden. Huvudsyftet med projektet var att visa på att en kanal med kondi-
tioneringsmöjlighet kan med ett jämnt flöde av virke skapa en bra kvalitet med hög kapa-
citet under lång tid. Alltså att inget avkall görs på kvalitén fast kapaciteten är hög. På 
grund av ett antal orsaker har inte det för projektet nödvändiga jämna flödet av virke 
kunnat skapas under projektets gång. Det har lösts en del tekniska problem med funktio-
nen på torken men projektet har inte lyckats uppfylla de projektmål som fanns fullt ut 
pga. yttre omständigheter.  
 
Under projekttiden sågades korta serier av samma centrumdimension . Det har gjort att 
klimat och satsningsintervall för att uppnå bra torkningskvalitet på dimensionerna inte 
kunnat utprovas som tänkt. Viss erfarenhet av dimensionsbyte har självklart byggts upp 
hos torkoperatörerna under drifttiden av kanalen men meningen var att klimatdata skulle 
implementeras i styrsystemet genom modeller.  
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Slutsatser och diskussion 
 
Det råder ingen tvekan om det måste vara en konditionering på allt virke som torkas 
snabbt eller har kvalitetskrav som kräver låga fuktkvotsspridningar. Projektet har visat 
genom de separata försök som har genomförts att virke från en kanal med konditione-
ringsmöjlighet har en låg fuktkvotsspridning,  men inte med den jämnhet av god tork-
ningskvalitet under lång tid som projektet hade velat visa på.  
 
• Ytterligare förbättringar av styrsystemet bör göras för att kunna hantera dimensions-

byten i kanalen genom att styra klimat och satsningsintervall. 
 
• Funktioner som virkestransport genom kanalen och basningssystemens driftsäkerhet 

är viktiga för att kanalens positiva egenskaper ska kunna upprätthållas eftersom stör-
ningar av klimatet pga. matningsproblem tar tid att återställa.  

 
• Låg fuktkvotsspridning och lägre spridning av medelfuktkvotsträff runt målfuktkvo-

ten är viktiga kvalitetsparametrar för användare av virke. Sågverken har en ambition 
att leverera bra torkningskvalitet till kunderna som oftast är starkt kopplad till tork-
tid. Långa torktider har tidigare borgat för jämn och god kvalitet, men genom att 
torka virke i kanaltorkar med konditioneringsmöjlighet kan kapaciteten ökas med 
bibehållen kvalitet. 

 
• Vid stickprovsmätning av torkningskvalitet kan det vara svårt att få resultat som 

visar på stora förbättringar. Vinsterna av en bättre torkprocess visar sig i stället oftast 
genom bättre flöden i justerverket och/eller en känsla av att stora partier av leverans-
paket har blivit rakare. Intressant är om man har ambitionen att öka produktionen så 
behöver det inte vara på bekostnad av sämre eller ojämn kvalitet.  

 
Torkningskostnaden blir lägre i kanalen genom att den är mer energieffektiv och dess-
utom ger en kontinuerlig process och möjlighet till värmeåtervinning. Att kanalen hante-
rar större volym virke jämfört med kammaren gör också att kostnad/m3 minskar vid 
kanaltorkning. Den stora nackdelen är att förse kanalen med virke med samma dimension 
för att få en stabil process. Dimensionsbyte är mer vanligt vid låg produktionstakt och gör 
att kvalitén kan bli sämre pga. av klimatet inte hinner anpassas till aktuell dimension. 
Detta kan dock åtgärdas med genom att utveckla nya styrmodeller. 
 
Skillnaden mellan att torka i kanal och kammare märks också på hur toppeffekterna på-
verkar pannsystemet. Kanaltorkning skapar en jämn belastning på pannan medan högre 
kapacitet (kort torktid) vid kammartorkning ger höga momentana effekttoppar som 
värmesystem har svårt att hantera. Vid högkonjunktur är det största hindret för jämn och 
bra torkproduktion att värmen inte räcker till vid början på torkfasen i kammartorkar.  
 
Ett räkneexempel kan ge en indikation på skillnaden mellan den referenstorkning av  
38x125 mm F som gjordes i kammare 17 jämfört om samma virke hade torkats i kanal 
28. Simuleringarna är gjorda så att de ger jämförbar torkningskvalité, se tabell 6. 
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Tabell 6. Energiberäkning med LCsim och Torksim på 38x125mm F till 16%.  
 

Parameter  Kanal 28  Kammare 17 

Dimension (mm)  38x125 F  38x125 F 

Max Torr temp (°C)  71  70 

Start våt (°C)  60  60 

Torktid (t)  75  105 

Startfuktkvot (%)  75  75 

Slutfuktkvot (%)  16  16 

Energiförbrukning (kWh/m3)  202  271 

Energiförbrukning (kWh/kg H2O)  0,8  0,89 

Max effekt torkfas (kW)  900  604 

Kapacitet (m3/24h)  95,4  28,8 

Torkkostnad (kr/m3)  148  206 
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