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Simulera effekten av en ändring i antingen ingående 
råmaterial eller i torkprocessen med SP Torksim. Spara 
tid och pengar samtidigt som risken vid fullskaleförsök 
undviks. 

Torkning av virke använder den största mängden energi 
på sågverket, samtidigt som stora värden står på spel vid 
torkningen. På grund av den stora komplexiteten i tork-
processen kan en liten ändring i processparametrarna ha 
en stor inverkan på slutresultatet. 

Med programvaran Torksim kan processen i kammartorkar 
och kanaltorkar simuleras, för att förbättra prestanda med 
avseende på energi, tid och kvalitet i enlighet med givna 
förutsättningar.

Eftersom det är möjligt att ställa in kapaciteten i de simu-
lerade torkarna, kan Torksim också användas vid planering 
av investering i ny torkkapacitet – om det behövs efter 
kapacitetshöjning i befintliga torkar.

SP Torksim – Simulera torkprocessen med Torksim™
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SP Trä
SP Torksim

För mer information, kontakta: 
Tommy Vikberg
SP Trä
Skeria 2
SE-931 77 SKELLEFTEÅ
Telefon: 010-516 62 64
E-post: tommy.vikberg@sp.se



SP Trä är en viktig aktör i utvecklingen av det nya biobaserade samhället. Vår forsknings- och utvecklingsverksamhet 
domineras av stora nationella och internationella projekt samt projekt inom industrin. Vi deltar också aktivt i standar-
diseringsarbetet genom CEN och ISO. SP Trä har kvalificerade resurser för såväl forskning som testning för en rad olika 
material och produkter.

Sektionen Förädling och processer förser den träbearbetande industrin med mätverktyg och metoder som utvecklats från 
omfattande forskningsverksamhet samt från kundkrav. Förädling och processer förser industrin med utveckling av ny 
teknik, metoder och processer i syfte att ge den trämekaniska industrin möjligheter att leverera högkvalitativa produkter 
på ett kostnadseffektivt sätt.

SP Trä
Borås, Skellefteå, Stockholm, Växjö
Adress: Box 857, 501 15 Borås
Telefon: 010-516 50 00
www.sp.se

Våra produkter Våra tjänster

SP Bark On-Line 3D-visualisering

SP Fibervinkel On-Line Deformationskontroll

SP Kärnved On-Line Energimätningar

SP Kvalitet On-Line Lean-produktion och förebyggande innehåll

SP Måttkontroll Limning

SP PlankProfil On-Line Programmering, Databaslayout, Dataanalys och Långtidsdatainsamling

SP TimberNav Provning

SP Torksim Sorteringsregler

Spårning

Tillgänglighet, stopptider

Torkning


