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Sammanfattning  

Maskinell hållfasthetssortering innebär att man oförstörande mäter en egenskap, ofta styvhet-
en; som man kan använda för att uppskatta hållfasthet, styvhet och densitet hos virket. Den i 
maskinen uppmätta egenskapen benämns ofta IP-värde (Indicating Property). För att få klassa 
det sorterade virket som konstruktionsvirke måste maskinens sorteringsresultat kompletteras 
med en visuell bedömning av virket med avseende på de defekter som maskinen inte kan mäta, 
i första hand formfel, sprickor, röta och toppbrott. 

I Sverige används inställningsvärden för olika hållfasthetsklasser eller kombinationer av klas-
ser som bestäms vid en inledande provning och som sedan inte ändras över tid. Dessa värden 
baseras på en jämförelse mellan kraven på olika hållfasthetsklasser och resultatet efter sorte-
ring och provning. Det innebär att man vid sortering av flera klasser samtidigt kan anpassa in-
ställningsvärdena efter det utfall man önskar i de olika klasserna. Maximalt utfall i högsta klas-
sen innebär också att andelen urlägg ökar. För klasserna C24 och lägre är oftast den visuella 
kompletteringssorteringen den dominerande orsaken till nedklassning till urlägg.  

Projektets primära syfte var att undersöka om det virke som klassas ned på grund av den visu-
ella tilläggssorteringen också har en lägre hållfasthet och styvhet än det övriga virket. I så fall 
är det inte ekonomiskt lönsamt att optimera inställningsvärden för att få en låg andel rejekt från 
maskinen. De virkesstycken med låga IP-värden, och därmed också låg hållfasthet och styvhet, 
kommer i så fall i hög grad att sorteras bort i alla fall och utfallet i den högre klassen blir onö-
digt lågt. 

Studien genomfördes på ett års produktion vid ett hyvleri och omfattade ca 400 000 virkes-
stycken gav följande resultat: 

Fördelningen av sorteringsmaskinens uppmätta IP-värden skiljer sig mellan det 
material som klarar den visuella tilläggssorteringen och det material som blir nedklas-
sat på grund av de visuella tilläggskrav som ställs på det sorterade materialet. Skillna-
den är sannolikt inte så stor att den innebär någon ekonomisk eller praktisk skillnad 
om man tar hänsyn till den när inställningsvärden för en kombination av hållfasthets-
klasser till en sorteringsmaskin skall optimeras. 

En kompletterande analys visar att virkestjockleken inte tycks ha någon inverkan på 
IP-värdenas fördelning, dvs. det går inte att se att det skulle vara en skillnad i styrka, 
styvhet och/eller densitet mellan olika virkestjocklekar. En viss skillnad om än inte 
statistiskt säkerställd kan ses för virkesbredden, framför allt på brett virke, min 195 
mm.   
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Bakgrund 

Klasser och egenskaper hos konstruktionsvirke 

För att kunna utnyttja trå i de bärande delarna av en konstruktion krävs att de finns accepterade 
dimensioneringsvärden för hållfasthet och styvhet i olika belastningstyper. I den europeiska 
standarden SS EN 338 finns klasser med tillhörande dimensioneringsvärden för såväl barr som 
lövträ, se bilaga 1. Tre av de i standarden angivna egenskaperna, böjhållfasthet, E-modul och 
densitet, används för att definiera klassen, sk. Grade determining properties (GDP). Vid sorte-
ring av virke skall kraven vid sorteringen sättas så att alla tre GDP uppfyller kraven i den aktu-
ella klassen. 

Sortering av konstruktionsvirke 

För att kunna klassa virke som konstruktionsvirke krävs att virkes sorteras. Sorteringen kan 
ske visuellt eller med en sorteringsmaskin. Som visuellt sorterat konstruktionsvirke räknas 
också virke som sorterats med virkesscanner enligt de visuella sorteringsreglerna som ges i 
INSTA 142:2009 ”Nordic visual strength grading rules for timber”, publicerad som svensk 
standard med beteckning SS 230120:2010.  

Maskinellt sorterat konstruktionsvirke 

Vid maskinell hållfasthetssortering mäts en eller flera egenskaper med en maskin och dessa 
uppmätta egenskaper används för att skatta böjhållfasthet, E-modul och densitet. Sambandet 
mellan maskinens uppmätta värden s.k. ”Indicating properties (IP)” och böjhållfasthet, E-
modul resp. densitet bestäms med linjär regression. Som IP används i allmänhet mätningar av 
E-modul, i vissa fall kompletterat med densitet. 

Traditionellt har E-modulen bestämts genom flatsidesböjning av virket. Dessa sorteringsma-
skiner, ”Computermatic”, ”Cook-Bolinder” och ”Raute” håller nu på att fasas ut. Den idag 
dominerande tekniken för att mäta E-modulen är med hjälp av virkets resonansfrekvens. De i 
Sverige dominerande sorteringsmaskinerna ”Dynagrade”, ”Precigrader”, ”Rosgrade” och 
”Viscan” verkar alla enligt den principen. För att erhålla en bättre skattning av ”grade determi-
ning properties” är Precigrader samt vissa modeller av Rosgrade och Viscan utrustade för att 
också bestämma densiteten. 

Bestämning av inställningsvärden 

Kraven vid hållfasthetssortering styrs av en Europeisk standard SS EN 14081 och kan delas i 
två huvuddelar, ett minsta IP-värde från sorteringsmaskinen och ett visuellt tilläggskrav.  

De visuella tilläggskraven skall täcka de egenskaper som inte sorteringsmaskinen tar hänsyn 
till. Exempel på visuella tilläggskrav är: 

 Form (Flatböj, kantkrökning, vridning, kupning) 
 Sprickor 
 Röta 
 Stora lokala defekter (t. ex. toppbrott) 

Kraven på maskinens IP-värden styrs av de tre ”grade determining properties” och är anpas-
sade så att samtliga tre egenskaper med stor sannolikhet skall vara större än det dimension-
erande värdet för klassen i SS EN 338. Hållfasthet och densitet är definierade som 5%-fraktiler 
och E-modulen som medelvärdet. 

5%-fraktilen är ett statistiskt begrepp som innebär att 5% av det färdigsorterade virket får ha 
hållfasthet och/eller densitet som är lägre än vad som krävs enligt SS EN 338. För E-modulen 
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är ungefär hälften av virket sämre än kravet. Detta innebär då att om man sorterar en högre 
klass tillsammans med en lägre klass så blir det ofördelaktigt för den lägre klassen. Eftersom 
man tar bort en del av det bästa virket till en annan klass så sjunker fraktilvärdet. För att klara 
av att uppfylla kraven måste man då sortera bort mera av det sämre materialet. Det innebär att 
inställningsvärdet måste höjas och att andelen rejekt ökar.  

Det innebär också att man, när man bestämmer inställningsvärdena, till viss gräns kan be-
stämma vilken fördelning man vill ha genom att höja inställningsvärdena för den högre klas-
sen. Med ökade inställningsvärden i den högre klassen följer lägre inställningsvärden i den 
lägre klassen. Vilken fördelning man väljer blir då en beslut som grundar sig på vilket pris man 
kan erhålla för olika klasser och på vilket efterfrågan man förväntar sig i de olika klasserna. 
Oftast är prisskillnaden mellan rejekt och klassat konstruktionsvirke betydligt högre än mellan 
olika klasser samtidigt som efterfrågan på höghållfast konstruktionsvirke är låg, det blir då 
ekonomiskt fördelaktigt att prioritera en låg andel rejekt och att nöja sig med ett lägre utfall i 
den högre klassen. 

Undersökningens syfte 

Genom en bättre kännedom om den i sorteringsmaskinen uppmätta styvhetsfördelningen hos 
det maskinsorterade materialet kan man studera skillnader mellan det virke som godkänns och     
som underkänns vid den visuella tilläggssorteringen. Kunskapen gör att inställningsvärdena 
kan justeras så att det totala värdet på det sorterade materialet maximeras. De ökade kunskap-
erna om IP-värdenas fördelning under drift skapar också ett underlag för att  styra virkesuttag i 
samband med inledande provning på ett bättre sätt. 

Utförda mätningar 

Vid diskussioner med sågverk och maskintillverkare framkom att samhörande värden med IP-
värden och beslut från den visuella tilläggssorteringen i allmänhet inte sparas. Det skulle alltså 
krävas en hel del omprogrammering för att kunna samla in värden från olika typer av sorte-
ringsmaskiner och olika sågverk. En stor del av projektsumman skulle förbrukas och dessutom 
finns alltid en risk för produktionsstörningar på sågverken vid ändringar av programvara. Efter 
diskussioner återstod Rosén Maskin AB som hade uppgifterna lagrade i sin sorteringsmaskin 
Rosgrade och som var beredda att hjälpa till med datainsamling under förutsättning att man 
från sorteringsstället var beredda att ställa upp. Teamwood, ett hyvleri i sydvästra Sverige till-
frågades och man var beredd att ställa upp och dela med sig av sina resultat. Sorteringsresulta-
tet samlades in under 2011. 

Resultat av utvärdering 

Drift 

Från mätdata kan man utläsa att TEAMWOOD kör sin sorteringsanläggning intermittent.  

Kvaliteten på det inkommande materialet har varierat kortsiktigt men det är inte en statistiskt 
säkerställd variation från körtillfälle till körtillfälle, mätdata är indelat i ca 110 sorteringstill-
fällen. Variationskoefficienten för medelvärdet vid varje sorteringstillfälle är ca 6,5% vilket 
kan jämföras med variationskoefficienten för hela materialet vilket är ca 15%. Sett över hela 
perioden har kvaliteten varit konstant, figur 1.  
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Figur 1 IP-värden från sorteringsmaskinen visade som en tidsserie, även presenterade som ett rul-
lande medelvärde 

Jämförelse mellan olika dimensioner 

Olika dimensioner av sågad vara tas ur stockar med olika diameter och med olika sågschema. 
Det har inom standardiseringen förts diskussioner om hur sortering av olika dimensioner samt 
godkännande av största och minsta dimensioner skall hanteras. Ur det aktuella materialet kan 
kvaliteten på det ingående materialet utvärderas. Ur figur 2 och 3 kan man se medelvärdet 
samt ett 95%-konfidensintervall för olika tjocklekar resp. olika bredder på virket. 

  

Figur 2 95%-konfidensintervall för medelvärdet av IP för olika virkesbredder 
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Figur 3 95%-konfidensintervall för medelvärdet av IP för olika virkestjocklekar 

Från diagrammen kan man se en svagt sjunkande tendens för IP-värdet vid ökad virkesbredd, 
för de utnyttjade virkestjocklekarna kan ingen tendens utskiljas. Förändringarna är inte statist-
iskt säkerställda.  

IP-värdets fördelning för visuella utlägg 

För att studera IP-värdets fördelning delades mätdata in i två grupper en grupp för virkesstyck-
en som underkänts i den visuella tilläggssorteringen (visuella rejekt) och en grupp för de som 
accepterats. Ingen hänsyn har tagits till den klasskombination som sorterats eller till att virkes-
klasser upp till C20 har lägre krav på den visuella tilläggssorteringen. Figur 4 visar en tydlig 
skillnad mellan grupperna där visuella låga IP-värden är vanligare för rejekt. 
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Figur 4  Relativ frekvensfunktion för IP-värdena 

 

Vid en studie av den ackumulerade relativa fördelningen, figur 5 kan man läsa ut följande vär-
den. Som gränsvärden på IP-värdet har valts inställningsvärdet för C24, TR26 och C30 sorte-
rade som singleklasser. 

Tabell 1  Andel av materialet med IP-värde lägre än inställningsvärdet uppdelat på visuella rejekt 
och övriga 

Hållfasthetsklass IP-värde 

Andel med IP-
värde lägre än in-
ställningsvärdet. 
Visuella accept 

Andel med IP-
värde lägre än in-
ställningsvärdet. 
Visuella rejekt  

C24 4 110 000 0,7% 1,9% 

TR26 5 800 000 16,8% 29,2% 

C30 6 400 000 22,4% 35,5% 
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Figur 5  Ackumulerad relativ fördelningsfunktion för IP-värden 

Vad innebär då detta rent praktiskt. De bitar som sorterats bort vid den visuella tilläggssorte-
ringen är konstant och oberoende av sorteringsmaskinens inställningsvärden. Nedan visas ett 
exempel på hur antalet rejekt ändras då inställningsvärdet ökar, som referensvärde har valts in-
ställningsvärdet för C24 vilket var 4 110 000. 

Tabell 2 Antal rejekt uppdelat på visuella rejekt och rejekt från IP-värde mindre är inställningsvär-
det vid höjning av inställningsvärdet 

inställningsvärde 
referensvärde +5% +10% 

4  110 000 4 315 500 4 521 000 

Totalt antal 452 515 452 515 452 515 

Visuella rejekt, antal 7 524 7 524 7 524 

Antal med IP-värde mindre 
är inställningsvärdet 

2 944 4 698 7 302 

Andel visuella rejekt 1,7% 1,7% 1,7% 

Andel rejekt från IP-värde 
mindre är inställningsvärdet 

0,65% 1,04% 1,61% 

Total andel rejekt 2,3% 2,7% 3,3% 

Ut tabellen framgår att de visuella rejekten är fler än rejekten från IP-värde mindre är inställ-
ningsvärdet. Skillnaden i utfall mellan de tre inställningsvärdena vid en sortering där ingen 
hänsyn tas till de visuella rejekten är nästan samma som i exemplet ovan, skillnaden är endast 
ca 0,1%-enheter. Det är dock vår erfarenhet att andelen visuella rejekt normalt är betydligt 
större än vad som visas i det här materialet, en normal siffra är ca 10%. Det tyder på att 
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materialet som köps in till hyvleriet i viss mån har sorterats med avseende på de visuella till-
läggskraven.     

Slutsatser 

När man skall värdera slutsatserna är det viktigt att relatera till förutsättningarna som är: 

 Råvaran kommer företrädesvis från sydvästra Sverige 
 Sorteringsmaskinen är placerad i ett hyvleri med intermittent produktion 
 Sorteringen är gjord på inköpt sågad råvara som sannolikt till viss del har blivit försor-

terad 

Man kan se att det finns en skillnad i fördelningen och att det är en större andel visuella urlägg 
av virkesstycken med lågt IP-värde. Maskintillverkare bör informeras om skillnaden. Exemplet 
i tabell 2 visar dock att det är tveksamt om skillnaden är så stor att det i nuläget finns något 
ekonomiskt incitament för att ta hänsyn till skillnaden vid bestämning av inställningsvärden. 

Det finns tendenser till ett samband mellan fördelningen av IP-värden och virkesbredden men 
sambandet är svagt. Informationen har ett stort värde då frågan sannolikt kommer att diskute-
ras i samband med tolkning och revidering av Europeiska standarder för maskinsortering av 
konstruktionsvirke, EN 14 081,del 1-3. 

Resultaten skulle möjligen bli säkrare att tolka om de kompletteras med resultat från sågverk 
som har ett komplett och osorterad råvarusortiment. Sannolikt skulle inte skillnaden i fördel-
ning av IP-värden bli större mellan visuella rejekt och övrigt material om andelen visuella re-
jekt hade varit större. 
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