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1 Sammanfattning 
Denna skrift utgör en redovisning av resultat som framkommit i delprojektet Kundvärden i 
färdigvarupaket, som ingår i projekt IT-stödför sågverkets sortering, försäljning och distri
bution av sina produkter. Projektet är finansierat av Träforsk och NUTEK. 

Projektets imiktning bygger på att system för automatsortering finns i drift i sågverk. Syste
men skall sortera sågat virke antingen rått eller torrt. Projektets planering förutsatte, och an
tog, att det skulle finnas automatsorteringssystem utvecklade, som kunde leverera data t i l l 
fristående IT-system. Dessa antaganden uppfylldes dock inte under projekttiden. 

Projektets mål är att ta fram två IT-stöd, nämligen "Optimering av produktmix" och "Kund
värden i färdigvarupaket". Det förra delprojektet avrapporteras i / I / . I det senare, även kallat 
"Paketspecifikation", som behandlas i föreliggande skrift, utvecklas ett uppföljningssystem, 
som hanterar information knutet t i l l potentiell producent- och kundnytta i lagerförda paket 
eller till kund levererade färdigvarupaket. I rapporten beskrivs ett antal metoder och medel för 
att redovisa och beskriva ett virkespakets eller -partis innehåll i fråga om särdrag och sorter. 

Ett eller fler paket tillsammans kallar vi för ett virkesparti. För närvarande ser vi att två olika 
typer av partier är av intresse nämligen kundparti (parti levererat t i l l kund) och produktions
parti (parti som kan knytas t i l l exempelvis samma produktionstidpunkt eller process). 

Resultatet från projektet är i förlängningen tänkt att användas av försäljningsorganisationen på 
sågverk, för att utveckla kundnyttoperspektivet. Data om alla lagerförda och sålda paket skall 
finnas lätt åtkomligt för att sammanställa och statistiskt bearbeta information om paket och 
partier. Denna information skall vara både bred och djup, och försäljaren skall kunna välja 
vilken information som kunden skall delges. 

De olika "nyttor" vid användande av paketspecifikation, som vi har kunnat härleda, kan 
sammanfattas i nedanstående punkter: 

1. Inköpsnytta för sågverket 
2. Produktionsnytta för sågverket 
3. Försäljningsnytta för sågverket 
4. Inköpsnytta för sågverkens kunder. 
5. Produktionsnytta för sågverkens kunder 

I rapporten visas olika möjligheter att beskriva paket och partier, med hjälp av diagram, som 
presenterar de olika särdragens förekomst, fördelning och påverkan på sorteringsutfallet. Även 
presenteras olika särdrags inverkan på och förekomst i olika sorter, jämfört med andra särdag 
och sorter. 

Längdavkapens fördelning på topp- rot- och modulkap visas i diagram. 

Problematiken med gränsfall, som uppstår vid sortering med numeriska regelverk, behandlas i 
ett eget avsnitt. 
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1 det sista kapitlet visas ett exempel på hur använda paketlappar från sågverk ser ut samt hur 
en paketlapp, innehållande valbar information, kan se ut. 

2 Bakgrund 
Denna skrift utgör en redovisning av resultat som framkommit i delprojektet Kundvärden i 
färdigvarupaket som ingår i projekt IT-stödför sågverkets sortering, försäljning och distri
bution av sina produkter. Rapporten skall också tjäna som ett diskussionsunderlag inför det 
fortsätta arbetet. Projektet igångsattes våren 1997 och avbröts av huvudfmansiären hösten 
1998. Avrapporteringen av projektet sker med denna rapport samt med rapport / ! / från del
projekt Optimering av produktmix våren 1999. Arbetet är finansierat av Träforsk och NUTEK. 

Trätek har under flera år arbetat med automatsorteringssystem och kringliggande problem och 
möjligheter, 121, /3/, I Al, 151. Arbetena har visat att dagens system har både brister och företrä
den, men samtidigt att de rätt nyttjade kan användas till mycket mer än bara sortering och op
timering av trävarorna, 161, 111, /8/. 

Projektets inriktning bygger på att system för automatsortering finns i drift i sågverk. Syste
men skall sortera sågat virke antingen rått eller torrt. Dessutom skall systemen leverera data 
och information om de avsynade virkesstyckena till fristående IT-system. Projektets planering 
förutsatte, och antog, att det skulle finnas automatsorteringssystem utvecklade, som kunde 
leverera data till fristående IT-system. Utvecklingen av sorteringssystemen har dock inte fort
skridit i riktigt den takt som vi hoppades, varför projektets tidplan har formulerats om ett 
flertal gånger. De nu använda råsorteringssystemen har ingen effektiv datautmatningsrutin i 
realtid men kan modifieras till en kostnad av ca 100 kSEK (1998). 

Projektets mål är att ta fram två IT-stöd, nämligen "Optimering av produktmix" och "Kund
värden i färdigvarupaket". Det förra delprojektet avrapporteras i / I / . I det senare, även kallat 
"Paketspecifikafion", som behandlas i föreliggande skrift, utvecklas ett uppföljningssystem, 
som hanterar information om potentiell producent- och kundnytta i lagerförda eller mot kund 
levererade färdigvarupaket. I rapporten beskrivs några metoder och medel att redovisa och 
beskriva ett virkespakets eller -partis innehåll i fråga om särdrag och sorter. De här presente
rade metoderna utgör ett diskussionsunderlag inför den fortsatta utvecklingen. Rapporten gör 
inga anspråk på att vara fullständigt vetenskaplig i sina resultat. Metoderna som presenteras är 
inte låsta av att man måste känna till samtliga särdrags- eller defekttyper, utan metoden kan 
användas även om endast en av typerna finns registrerad. 

3 Inledning 
Denna skrift är dels beskrivande av hur en parti- eller paketspecifikationsfunktion skulle 
kunna se ut samt vilka beskrivande egenskaper som kan tas fram och användas av både säljare 
och köpare. Dels är den ett diskussionsunderlag inför kommande arbeten inom området. 

I enlighet med Nordiskt Trä, NT, Blå Boken, 191, används benämningen "sort" i stället för 
"kvalitef. Likaså används här (ibland) "särdrag" istället för "defekt" likasom "sortsättande" 
används parallellt med "nedklassande". Betydelsen av begreppen är dock densamma. 



Paketspecifikationen utgörs av en positiv beskrivning av virkespaket. Vanlig sortering, till 
t.ex. B-sort, är i huvudsak negativ (utan värdering av ordet negativ). Den traditionella, negati
va, sortbeteckningen talar i första hand om hur virket inte ser ut, vilka defekter som infe fmns 
representerade på plankan. Hur det verkligen ser ut kallar vi för en positiv sortbeskrivning. 
Hur detta låter sig göras presenteras nedan. 

De diagram som visas i rapporten är exempel på information som kan sammanställas om pa
ket och partier. Ytterligare och mer djupgående information finns att dra ur automatiska sorte
ringssystem. Vår idé är att en del av informationen skall visas på paketet, för kunden, och en 
del av informationen skall vara förbehållen säljaren. Säljaren skall i sin dator ha tillgång till 
alla lagerförda pakets information och skall ha en enkel möjlighet att skapa partier av paket 
och kondensera samt extrahera information om partier och paket. 

4 Nyttan med Paketspecifikation 
De olika "nyttor", som vi har kunnat härleda, kan sammanfattas i nedanstående punkter: 

1. Inköpsnytta för sågverket 
2. Produktionsnytta för sågverket 
3. Försäljningsnytta för sågverket 
4. Inköpsnytta för sågverkens kunder 
5. Produktionsnytta för sågverkens kunder. 

Som en förutsättning för projektarbetet kan sägas att nyttoområde 3 har ansetts som primärt 
viktigast och nyttoområde 2 och 4 har ansetts som av sekundär nytta. Nyttoområdena 1 och 5 
har varit av perifert intresse under arbetets gång, men de kanske blir intressantare i framtiden. 

Inköpsnytta för sågverket 
Sågverket kan erhålla information och statistik om råvaruvalets betydelse för t.ex. 

* kvistförekomst, 
* kvisttyper, 
* tjurved, 
* kådlåpor mm 

Produktionsnytta för sågverket 
Sågverket kan kontrollera hur olika produktionsenheter bidrar t i l l den sågade varans kvalitet 
genom exempelvis: 

* Sågning: Vankantsförekomst, vrakandel, avkapslängder 
* Torkning: Sprickförekomst, deformationer 

Försäljningsnytta för sågverket 
1. Sågverket kan erhålla försäljningsargument genom att peka på positiva delkomponenter i 

en viss kvalitet. Ex: se så mycket A-kvalitet med avseende på kvist det finns i detta B-pa-
ket. Orsaken ti l l B-kvaliteten var sprickor som man vet att kunden är mindre känslig för. 

2. Paketspecen kan förenkla reklamationsärenden. Specen kan t.ex. visa att kunden har (eller 
inte har) fog för sina klagomål. 



3. Paketspecen kan fungera som ett kontrollhjälpmedel för att leverera en kvaJitetsmässigt 
jämn produkt t i l l kunden. 

4. Valda delar av paketspecens information kan medlevereras till kunden och denna kundser
vice kan ge sågverket konkurrensfördelar gentemot övriga sågverk. 

5. Paketspecen kan underlätta lösningen av problematiken med kvalitetsmässiga gränsfalls
bitar, genom att policybaserat hänföra dem till högre eller lägre sort. 

Inköpsnytta för sågverkens kunder 
1. Kunden vet att han far ett virkespaket med användbara produkter efter given kravspecifi

kation. 
2. Kunden ser direkt om priset motsvarar värdet av partiet. 
3. Kunden kan pressa priset genom att peka på negativa delkomponenter (t.ex. hög förekomst 

av tjurved) i en viss kvalitet. 
4. Specama ger stöd vid reklamationer. 
5. Specama kan avslöja att sågverket syndat på nåden när det gäller gränsfallsbitar (se pkt 5 

ovan). 

Produktionsnytta för sågverkens kunder 
1. Specarna gör det möjligt att kontrollera hur jämn den inköpta kvaliteten är över tiden. 
2. Beroende på specens innehåll kan produktionsinsatserna effektiviseras. 
3. Specamas fylliga innehåll kan vara vägledande för hur man vil l förändra kvalitetsvillkoren 

så att de passar kundens produktionsförhållanden bättre. 

Sammantaget kan sägas att det finns en mängd olika informationsstrategier, där paketinforma
tion är av stor betydelse. 

Om (när) sågverk och dess kunder delar på informationen, kan lönsamhetsvinster uppstå, som 
kommer ur själva öppenheten. 

5 Vad skall beskrivas - Parti eller paket 
Den minsta enhet som vi avser att beskriva är ett enda verkligt virkespaket. Denna beskriv
ning är dock behäftad med viss osäkerhet. Det som är praktiskt möjligt att beskriva är de paket 
som blev resultatet från tömningen av ett sorteringsfack, vilket dock oftast lyckligtvis är just 
ett färdigvarupaket, eller ett strölagt torkpaket. 

Ett eller fler paket tillsammans kallar vi för ett virkesparti. För närvarande ser vi att två olika 
typer av partier är av intresse nämligen kundparti och produkiionsparti, sett ur sågverkens 
synvinkel. 

Kimdparti 
Detta är det vanligaste virkespartiet och består av vanligen av flera paket med virkesstycken 
av föreskriven sort, dimension och längd. Vanligtvis har paketen levererats till en given kund. 

Produktionsparti 
Med detta parti menas samtliga paket som t.ex. kommer från en och samma justeromgång 
eller t.ex. samma torkomgång. Olika beskrivningar som knyter an till denna typ av virkesparti 
har cn mer produktionsupp följ ande betydelse än kundpartierna. Analysen av ett produktions-



parti kan ge en förståelse av hur råvarupartiet ser ur och varför kundpartiema ser ut som de 
gör. 

I den fortsatta framställningen gäller att de flesta presentationerna gäller för båda partityperna 
och bara när det är alldeles nödvändigt anges det vilken partityp det är frågan om. 

6 Databas, beräkning och presentation 
Plankoma och deras särdrag, vilka används i exemplen, är manuellt inmätta och lagrade i en 
Access-databas, / I O/, nedan kallad virkesdatabas. I databasen firms de största särdragen på 
varje virkesstyckes alla sidor angivet. Exempelvis den största friska kvisten, den största torra 
kvisten, vankantens längd, rötans volym och area etc. I databasmiljön kan sortering ske enligt 
givna sorteringsregler, tex NT eller andra egendefinierade regler. 

Beräkningarna har utförts i Access och Excel, medan presentationerna har producerats i Excel. 
En del av figurerna bygger på fiktiva siffror, vilket då anges. 

De defekter/särdrag som kan detekteras, anges och användas i industriell miljö inom den när
maste framtiden är starkt beroende av utvecklingen av automatiska sorteringssystem. 

Samtliga beskrivna diagram är inte utritade, beroende på bland annat att det inte är möjligt att 
göra baserat på tillgängliga data eller att ytterligare figurer inte skulle tillföra ytterligare hjälp 
i tankeverksamheten. 

O B S E R V E R A att de diagram och beräkningar som presenteras i rapporten är att betraktas 
som exempel på en metod och är ett diskussionsunderlag för att beskriva ett virkespakets eller 
ett virkespartis innehåll. De är inte kontrollräknade med nödvändig noggrannhet och kan där
för inte användas för att visa samband mellan särdrag och sorter osv. Databasen är inte heller i 
alla avseenden representativ för detta ändamål, då den skapades för ett helt annat syfte. 

I projektet har även en databas bestående av plankdata från BoardMaster (råsortering, ca 700 
virkesbitar) samt WoodEye2000 (kapoptimering ca 1600 virkesbitar) byggts upp. Databas
miljö är SQL-server. Denna "verkliga" databasens information har använts för att formulera 
metoderna, men inte till att extrahera information till diagrammen i denna rapport. 

7 Försöksmaterialets relevans 
Som nämnts, är provmaterialet framtaget och inmätt för att i datormiljö jämföra olika sorte
ringsreglers inverkan på kvalitetsutfallet av sågad vara / I O/. Provmaterialet är alltför litet för 
att man skall kunna dra några långtgående slutsatser om svenskt virkes "medelkvalitet". 

Vi har sett, att vissa sågverk i denna undersökning har ett betydligt sämre utbyte än de nor-
mah har. Detta är dock inte förvånande, det finns j u inget sågverk som inte någon gång 
misslyckas i hanteringen, lagringen eller torkprocessen, med t ex skevhet och sprickor som 
följd, eller där råvaran inte riktigt är anpassad till den framsågade produkten. 

De i databasen förekommande virkesstyckena har ändkapats enligt respektive sågverks nor
mala principer och normala prisdifferenser mellan kvalitetsklassema. Det innebär att vissa 
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kvalitetshöj ande avkap har utförts där det varit ekonomiskt motiverat, liksom det görs i nor
mal produktion. Hur många och hur långa avkapen varit finns inte noterat i databasen. Med 
andra sorteringsregler och andra prisförhållanden, som skiljer sig väsentligt från det 
traditionella, hade sannolikt avkapen blivit annorlunda. Det är i föreliggande databas inte 
möjligt att närmare studera detta, eftersom defekternas position inte finns angiven. De ovan 
nämnda förenklingarna i databasuppläggningen var nödvändiga, inte minst av praktiska skäl, 
men även av tids- och kostnadsskäl, vid databasens uppbyggnad. Det har i inget väsentligt 
påverkat föreliggande undersöknings resultat, som ju endast visar principer för redovisning av 
paketinnehåll. 

8 Hur och när skall parti- eller paketspecifikationen användas? 
Som visats i kapitel 4 finns det många tillfällen då en specifikation kan användas. Använd
ningssättet beror på tillfälle, varför endast ett fåtal exempel tas upp i detta stycke. 
De två främsta användningsområdena, som vi hittills har diskuterat, är dels som paketlapp 
och dels som försäljningsstöd. 

Med paketlapp menar vi ett dokument som kan medfölja ett virkespaket eller -parti, gärna 
häftad på paketet. 

Paketlappen kan se ut som i nedanstående exempel, se Figur 1. En större bild samt ytterligare 
beskrivning av lappen finns i kapitel 15. 
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Figur I. Exempel på paket lapp framtagen i projektet. 



Försäljningsstödet kan bestå av att man i kontorsmiljö kan "klicka" sig fram bland de olika 
diagrammen och tabellerna, varefter man kan välja att för kunden visa det som passar bäst. 
Diagrammens detaljnivå skall vara val- och varierbart. 

9 Allmänt beskrivande virkesinformation. 
I detta avsnitt tas upp hur partiets och virkets egenskaper ser ut mer allmänt när det gäller 
olika defekttyper och även andra egenskaper. Om någon defekttyp inte är tillåten i betraktad 
sort så sker självfallet ingen redovisning av denna defekttyp. 

Partiets utfall i sorter 
Ett parti kan bestå av flera paket med olika sort i varje paket, eller av ett eller flera paket med 
"biandsort", t i l l exempel sågfallande eller liknande. Nedanstående figur. Figur 2, visar utfallet 
i ett parti bestående av 349 ftiruplankor, 50x100. Just detta parti råkar vara de plankor som 
finns i virkesdatabasen. För att visa sortfördelningen i ett sågfallande parti eller ett 
produktionsparti kan nedanstående diagramtyp vara lämplig. 

UtfaU i SORT-.er 
Furu SOx 100 

Figur 2. Utfallet i olika sorter. NT sortering av 349furuplankor 50x100. Källa: Träteks virkesdatabas. 

Virkeslängd 
Längdfördelningen i ett parti kan beskrivas i en tabell, se Tabell 1, eller en figur, se Figur 3. 

Tabell 1. Statistiska mått på virkeslängden i ett parti, [mni] 
Medelvärde Median Spridning Max Min 
4256 4300 534 5500 2200 
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Längdfbrdelning 
Furu 50 X 100 

L ä n g d e r , mm 

Figur 3. Längdfördelningen i ett parti, 349furuplankor 50x100. Källa: Träteks virkesdatabas. 

Kvist 
I detta avsnitt beskrivs kvistutseendet för ett betraktat partis virkesstycken. Ordet "kvistutse
ende" kan tolkas på många olika sätt. Exempelvis kan man mena typ (frisk, torr, rötad och så 
vidare), form (rund, oval, blad, hom, hörn och så vidare) eller position på virkesstycket (flat
sides- eller kantkvist, nära kanten, nära mitten och så vidare). Vilket sätt som används beror 
på vad som är relevant för köpare och säljare av virke. Denna beskrivning kan nästan göras 
hur omfattande som helst, så det gäller att prioritera bland de möjliga presentationerna. 

Kvistutseendet kan variera både inom ett virkesstycke och mellan styckena i det betraktade 
partiet. Den första avgränsningen vi gör är att vi i presentationema bortser för variationer 
inom styckena. Om dessa skulle behandlas skulle man ha anledning att studera inomvariatio
nens variation mellan styckena, vilket skulle leda till alldeles för komplicerade presentationer. 

Det finns emellertid fall där kvistvariationen inom ett stycke är av stor praktisk betydelse. 
Detta gäller om använda kvalitetsgränser vid apteringen skall följas upp efter sorteringen. Fel
aktigt satta kvalitetsgränser på stockarna resulterar nämligen i påtaglig variation i kvistutseen
det inom varje centrumutbyte, t.ex. i form av extra grova kvistar i utbytets toppända. Denna 
problematik är emellertid nog så komplicerad och kräver därför en helt egen satsning utanför 
detta projekts ram. 

Fel satta kvalitetsgränser indikeras emellertid av extra många kvalitetshöj ande längdavkap 
beroende av kvist, se kapitel 12 som beskriver längdavkapen. 

Kvistutseendet kan också variera påtagligt mellan virkesstyckets olika sidor varför beskriv
ningen måste knytas till vilken typ av sida som betraktas. För ett centrumutbyte gäller att 
märgsidans kvistar ser helt annorlunda ut än splintsidans, både vad avser form och typ. En 
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plankas eller brädas båda flatsidor avviker också ofta rejält från dess kantsidor med avseende 
på kvistutseende. 

En figur per virkesstyckessida ger viktig basinformation. Sammanställningen av basinforma
tion innehåller följande uppgifter per sida (ingen figur finns): 
• Antal kvist per meter - Medelvärde och spridning 
* Kvistdiameter - Medelvärde och spridning. 
* Andel av den sågade ytan som är täckt av kvist - Medelvärde och spridning. 
• Kvistamas sortfördelning på sidan i form av cirkeldiagram eller fördelningshistogram, 

staplar. 

Den mest intressanta bilden torde vara en bild som visar ett histogram över den största kvis
tens storlek. Varje stapel i diagrammet anger hur många (antal eller andel) som återfinns i ett 
visst storleksintervall, i Figur 4 är intervallet 5 mm. Dessutom visar figuren den kumulativa 
andelen kvistar av viss typ och sida. 

Histogrammen för de olika virkessidorna och kvisttypema visas i Figur 4. 

Friska, flatsida Friska, kantsida 100% 60 100% 

Torra, flat sida Torra, kant sid a 
150 . 100% 100% 

100 L 

övriga kvistar, flatsida 
100% 50 j. 

75% 40 
30 

50% 20 
25% 10 
0% 0 

övriga kvistar, kant sid a 
100% 

J 75% 

. 50% 

. 25% 

0% 

Figur 4. Figuren visar den största kvistens storlek på respektive sida samt den kumulativa fördel
ningen av kviststorleken. Kvistarnas storlek är omräknade enligt Nordiskt Trä. 349furuplankor 
50x100. Källa: Träteks virkesdatabas. 
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Största splintsideskvisten 

60% 

50% . 

40% . 
o 
•a 30% . 
c 
< 20% . 

10% . 

0% 

J 80% 

J 60% 

J 40% 

J 20% 

I övr iga 

I Torr 

I Frisk 

. Kumulativ 

30 40 50 

Storlek [mm] 

Figur 5. Figuren visar största splintsideskvistens storlek, sammanslaget men separerat inom storleks
intervall. Dessutom visas den kumulativa fördelningen. Kvistarnas storlek är omräknade enligt 
Nordiskt Trä. 349furuplankor 50x100. Källa: Träteks virkesdatabas. 

Figur 6 visar hur kvistplaceringen, per sida, inverkar på sorteringsresultatet. De olika sidomas 
inverkan redovisas för sig. 

Kvistplaceringcns inverkan på sortciingsresultatet 

Kant +Splint 

Kaiit Splint+Märg 

Margi-Kanl 
Märg 

Figur 6. Kvistplaceringens inverkan på sorteringsresultatet för B-sort. Fiktiva siffror 

Man kan även tänka sig diagram som visar kvisttypernas påverkan på sorteringsutfallet. Viss 
information kan erhållas ur Figur 4, genom att använda den kumulativa kurvan och avläsa hur 
stor andel kvistar som ligger över eller under en viss storlek. 

Nästa sorteringsregel som är intressant att presentera är kvistregeln om sämsta metern. Denna 
regel är emellertid beroende av hur regeln för den maximala kviststorleken utföll och sam
bandet lyder: varken den enskilda maximala storleken eller den sammanlagda kviststorleken 
får överskrida uppsatta gränsvärden. Den sammanlagda tillåtna storleken på sämsta metern 
beräknas som produkten av maxgränsen och maximalt fillåtet antal kvistar. 
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Sprickor 
Sprickor anges antingen med måttet "summerad relativ spricklängd" vilket betyder totalt 
spruckna virkeslängden dividerat med totala ursprungliga virkeslängden, eller med medelvär
det av den spruckna längden som ett absolut mått. I Nordiskt Trä är gränsvärdena satta relativt 
virkeslängden. 

I Figur 7 visas ett tårtdiagram med två bitar, som anger hur stor del av virkesstyckena som är 
påverkade av sprickor. Virkesstycken med summerad spricklängd kortare än maximalt tillåten 
i A-sort betraktas i detta generella fall som sprickfria. I det speciella fallet kan man ange den 
gräns som önskas. 

Andel spruckna virkesstycken 
Furu 50 X 100 

• Antal spniclcna bitar. S O R T o A 

I Antal ospiuckna bitar, SORT=A 

Figur 7. Andel spruckna och ospruckna virkesstycken i ett parti furu 50x100, 349 plankor. Som 
spruckna virkesstycken räknas virkesstycken som inte klarar kraven i A-sort (max 25% av längden). 
Källa: Träteks virkesdatabas. 

För de stycken som anses spruckna kan sedan anges medelvärde och spridning för relativa 
eller absoluta spricklängden. I Figur 8 visas den relativa spricklängden i form av ett stapeldia
gram. Ett problem som måste lösas här är indelningsgrunden (i spricklängder) för staplama. 
Medtagna staplar bör för läsbarhetens skull inte innefatta spricklängder som inte är tillåtna i 
sorten. 

Gränsema har valts i överensstämmelse med Nordiskt Träs gränser mellan sorterna. 
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Relativ spricklängd 
Furu 50 X 100 

100% 

90% 

80% 

70% • 

60% 

i 50% 
< 

40% 

30% 

20% 

10% 
1 1 

<25% <3J% <90% >90% 

Rriitiv tprickUngd. % 

Figur 8. Relativa spricklängden i ett parti furu 50 x 100, 349 plankor, samtliga plankor i partiet, även 
ospruckna, ingår. Källa: Träteks virkesdatabas. 

Vankant 
Varje vankant mäts med måtten längd, bredd och djup. Om dessa mått underskrider vissa 
gränsvärden "upphör" vankanten att existera. Att beskriva vankantema med tre dimensioner 
tar antagligen för stor del av användarens uppmärksamhet och därför genomförs följande för
enkling: Styckets vankanter beskrivs med den summerade vankantslängden (-volymen?) och 
deima storhet mäter de delar av stycket som påverkas av vankanter. 

I Figur 9 visas ett tårtdiagram, som anger hur stor del av virkesstyckena som överhuvudtaget 
är påverkade av vankanter. 

Virkesstycken med vankant tillåten i A-sort betraktas i detta generella fall som vankantfria. I 
det speciella fallet kan man ange den gräns som önskas. 
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Andel virkesstycken med vankant 
Furu 50 X 100 

lAnlal vankanlsbilar, S O R T o A 

I Anlal skarpkanlade bilar SORT=A 

91% 

Figur 9. Andel virkesstycken med och utan vankant i ett parti furu 50 x 100, 349 plankor. Källa: 
Träteks virkesdatabas. 

Styckena antas vankantsfria antingen om inga vankanter har identifierats på stycket eller om 
vankanten är så liten att den trots viss vankant platsar i högsta sorten. 

l(Kt% 

90% 

«0% 

70% 

60% 

< 

40% 

30% 

20% 

in% 

Relativ vankantlän|;cl 
Furu 50 X 100 

• I I 
=20% <3(l% 

Itclaliv sprickllngd, % 

Figur 10. Figuren visar andelen virkesstycken med vankant samt den relativa vankantslängden i ett 
parti furu 50 x 100, 349 plankor plankor, samtliga plankor i partiet ingår. Källa: Träteks 
virkesdatabas. 

Här har gränserna valts i överensstämmelse med Nordiskt Träs gränser mellan sorterna. 



16 

Deformationer 
Virkets deformation anges med fyra olika egenskaper nämligen: 
Flatböj, Kantkrokighet, Kupighet och Skevhet. 

I Figur 11 visas ett tårtdiagram som visar hur stor andel av virkesstyckena som är deformerade 
på olika vis. 

Andel virkesstycken med deformationer 
Furu 50x100 

40% 

O A 

60% 

Figur II. Andel virkesstycken med och utan deformationer i ett parti furu 50 x 100, 349 plankor. 
Observera att det i detta fall är onormalt mycket deformationer. Källa: Träteks virkesdatabas. 

Definitionen på odeformerat virkesstycke är i detta generella fall ett stycke som placeras i A-
sort med avseende på deformation. I det speciella fallet kan man ange den gräns som önskas. 

I Figur 12 visas de olika deformationstypemas inverkan på sorteringsresultatet. I figuren visas 
fördelningen på sortsättande deformation inom de deformerade plankoma. Man kan, av dessa 
fiktiva siffror, se att skevhet är den dominerande orsaken samt att flatböj är näst mest påver
kande. 



17 

Sortfördelning inom de deformerade virkes styckena. 
Furu 50x100 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Kantk rok Flat böj Kupighet Skevhet 

Figii?' 12. Sortfördelning beroende på olika deformationstyper inom de deformerade virkesstyckena. 
138 furuplank 50x100. Fiktiva siffror. 

Kådlåpor, Barkdrag 
Tårtdiagram motsvarande sprickor, vankant och deformationer kan visa andelen nedklassade 
virkesstycken beroende på kådlåpor respektive barkdrag. Diagram visas inte. 

För kådlåpor och barkdrag kan även anges hur många och hur långa de är i diagram som mot
svarar kvistarnas presentation. Diagram visas inte. 

Bitfel - Olika defekter som knyts till hela virkesstycket 
Under denna avdelning behandlas följande virkesegenskaper: 
Tjurved, Kådved, Vattved, Blånad och Röta. 

Alla dessa egenskaper anges på samma sätt, dvs med hur stor procentandel av virkesstycket 
soin upptages av egenskapen. 

Hur stor andel av virkesbitama som överhuvudtaget är påverkade av dylika bitfel anges på 
motsvarande sätt som sprickor, vankant och deformationer, dvs med tårtdiagram. 

På motsvarande sätt som visats för deformationer kan, för de virkesstycken som har bitfel, en 
frekvensfördelning visas på hur vanliga de olika bitfelen är. 

10 Paket- och partibeskrivning genom sortimentsuppdelning per 
defekttyp 

För dessa typer av redovisningar tänker vi oss i första hand hierarkiska sorteringssystem, där 
gränserna för A-sortens maximala särdragsstorlek och -antal är "bättre" än gränserna för B-
sortens i alla avseenden. Samma typ av förhållande gäller mellan B-, C- och D- sorterna. De 
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fall som studerats och visas i exemplen är furuplankor av dimensionen 50x100 sorterad enligt 
Nordiskt Trä i sorterna A (bäst), B, C och D (sämst). 

Eftersom A-sorten defmitionsmässigt innehåller de "bästa" plankoma och de inte har några 
nedklassande särdrag måste analysen av A-sort utgå. 

Sortfbrdelning inom särdragsgrupper i B - S O R T 
Furu 50 X 100 

60% L 

-O 50°/, 

40% L 

30% L 

20% L 

10% L 

Kvistar Kådlåpa, 
Barkdrag 

Spricka Röta, blånad 
etc 

Dcfomiation Vankant, 
mekanisk 

skada 

Figi4r 13. Sortfördelning inom särdragsgrupper i B-SORT. Andelen beräknad som andel av B-plan-
korna. 98 furuplank 50x100. Källa: Träteks virkesdatabas. 

Figur 13 visar hur detta parti av B-sort skulle se ut om man sorterar om partiet med avseende 
på en defekttyp i taget. Två typer av sorter är i detta möjliga för denna B-sort nämligen A 
(ljusare stapeldel) och B (mörkare stapeldel). 

Som synes uppvisar en bedömning av partiet enbart med hänsyn till kvistar den allra högsta 
andelen av B-sort, medan en exklusiv bedömning av deformationer bara ger A-sort. 

Den exklusiva bedömningen av kådlåpor och vankanter ger rätt måttliga mängder av B-sort, 
medan bedömningen av sprickor, röta och blånad ger lite mer B-sort. 

Valda delar av innehållet passar bra att förmedla till sågverkets kunder, mycket tack vare att 
innehållet ger ett positivt intryck, då man tydligt ser att man har gott om "bättre" sorter när 
man betraktar varje defekttyp för sig. 

Det är säkert också så att utseendet på dessa figurer kan variera på ett intressant sätt mellan 
olika justeromgångar. Antag t.ex. att samma typ av virkesparti som i Figur 13 bedöms, men 
vid detta tillfälle fungerar torken eller hanteringen före torken sämre. Fler utbyten från det 
som brukar vara A-sort rasar då ned i B-sorten och primärt torde resultatet bli 
* mer B-sort i sprickstapeln 
* mer A-sort i de övriga staplarna, framförallt i kviststapeln 
genom inflytande från plankor som annars, kvistmässigt, skulle vara A-sort men som spruckit. 

Beroende på vad kunden är känslig för kan försäljaren lyfta fram olika företeelser i bilden. 



19 

En annan intressant frågeställning är vilka orsakerna var t i l l att virket hamnade i just den här 
sorten. Besvarandet av denna frågeställning ger möjligheter till kontinuerliga produktions
förbättringar och svaret på denna fråga ges i Figur 14. 

Nedklassande särdrag i B - S O R T 
Furu 50 X 100 

Sprckor 

g Kvistar 

g KådlåpaBark 

Q Spricka 

13 Bit Fel 

g Deformation 

n VankanlMek 

Kvistar 

69% 

Figur 14. Nedklassande särdrag i B-SORT. Andelen beräknad som andelen nedklassande enskilt sär
drag iförhållande till totala antalet nedklassningar i sorten. 98 furuplank 50x100. Källa: Träteks 
virkesdatabas. 

I Figur 14 kan utläsas att den viktigaste orsaken till att virkesstyckena hamnade i B-kvaliteten 
berodde på kvistar (69%) följt av olika typer av bitfel, såsom rota, blånad, tjurved (15%) och 
på tredje plats sprickor (12%). Figur 14 kan också anas i Figur 13 om man jämför B-sorternas 
storlek i de olika särdragsstaplama. 

Vilken typ av kvistar (frisk, torr etc) som orsakade nedklassningen kan till del härledas ur 
Figur 4. 

Figur 14 är emellertid mycket tydligare och ger en mycket tydlig signal som kan stimulera t i l l 
förbättringar i sågverksproduktionen. Figur 14 kan lämpligen förenklas genom att t.ex. de tre 
viktigaste sortsättande orsakerna anges och de övriga klumpas ihop under rubriken övrigt. Hur 
detaljerat redovisningen skall vara kan lämpligen vara styrbar av användaren. 

Innehållet i Figur 14 bör kompletteras något, då flera defekttyper samtidigt kan vara sortsätt
ande. Genom studier i databasen verkar det som det är allra vanligast att det bara är en defekt
typ åt gången som är sortsättande. Att två defekttyper samtidigt är sortsättande verkar vara vä
sentligt mindre vanligt, men förekommer. Att tre eller flera defekttyper samtidigt är sortsätt
ande verkar direkt ovanligt. 
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I cirkeldiagrammen nedan anges hur många defekttyper som samtidigt är sortsättande i alla 
sorter, Figur 15, samt i B-sort, Figur 16. 

Andel bitar med resp sortsättande antal särdragsgrupper 
Furu 50 X 100, alla sorter, alla grupper 

4% 
11% 

Antal 
sardrags-
gnipper 

• O 

• I 
• 2 

70% 

Anial bitar med resp 
sardtagsgruppsanlal/ 

antal bitar i partiet 

Figur 15. Figuren visar fördelningen av antalet sortsättande särdrag iförhållande till hela partiet. 
349furuplank 50x100. O särdragsgrupper innebär A-sort. Källa: Träteks virkesdatabas. 

Andel sortsättande särdragsgrupper 
Furu 50 X 100, B-SORT, alla grupper 

31% 

Antal 
sardrags-
gnipper 

• i 

ml 
• 3 

60% 

Antal bitar med resp 
sardragsgnjppsanlal/ 

antal bitar i S O R T 

Figur 16. Figuren visar fördelningen av antalet sort sä 11 ande särdrag i förhållande till antalet plankor 
i B~sort. 98 furuplank 50x100. Källa: Träleks virkesdatabas. 

Detta blev en ganska detaljerad redogörelse för B-sorten. Principen för bilderna som är knutna 
till de övriga sortema är densamma och dessa bilder skulle egentligen inte behöva visas, men 
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då de är så intressanta så skall vi inte undanhålla den intresserade läsaren dem. Kommente-
ringen ti l l bilderna blir emellertid lite knapphändigare i fortsättningen och sker efter samtliga 
bilder knutna ti l l respektive sort. 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Sortfördelning inom särdragsgrupper i C-SORT 
Furu SO X 100 

ne 
• 11 
D A 

Kvistar Kådlåpa, 
B ark drag 

Spricka Röta. blånad 
etc 

Defonnation Vankani, 
mekanisk 

skada 

Figur 17. Sortfördelning inom särdragsgrupper i C-SORT. Andelen beräknad som andel av C-plank-
orna. 126 furuplank 50x100. Källa: Träteks virkesdatabas. 

Nedklassande särdrag i C-SORT 
Furu 50 X 100 

2% 

Deformation 

Kvistar 

Hr 

B Kvistar 

• KådlåpaBark 

• Spricka 

• BilFel 

• Deformation 

• VankaiilMek 

Figur 18. Nedklassande särdrag i C-SORT. Andelen beräknad som andelen nedklassande enskilt sär
drag iförhållande till totala antalet nedklassningar i sorten. 126 furuplank 50x100. Källa: Träteks 
virkesdatabas. 
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Andel sortsättande särdragsgrupper 
Funi 50 X 100, C-SORT, alla grupper 

3% 

Antal 
särdrags-
grupper 

• 1 

a2 

Figur 19. Figuren visar fördelningen av antalet sortsättande särdrag iförhållande till antalet plankor 
i C-sort. 126 furuplank 50x100. Källa: Träteks virkesdatabas. 

För C-sorten, se Figur 17, Figur 18 och Figur 19, gäller att både kvist och deformationer var 
viktiga orsaker t i l l att virkesstyckena hamnade i denna sort. Mycket A- och B-sort kan erhål
las om sorten bara bedöms utifrån de enskilda defekterna kådlåpor, sprickor, röta och van
kanter. En positiv information som kan användas som försäljningsargument till kunder som 
inte är så känsliga för kvist eller deformationer. Motsvarande förhållande kan ses i D-sort i 
Figur 20, Figur 21 och Figur 22. 

Sorirördelning inom sardragsgruppcr i D-SORT 
Furu 50 X 100 

UK)*/. 

90% [ m 
in% 

7(t% 

6(1% 

1 5(1% 
< 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

ladlipa. 
Raridrag 

SpncLa Vankan(. 
mekanisk 

skada 

Figur 20. Sortfördelning inom särdragsgrupper i D-SORT. Andelen beräknad som andel av D-plank
orna. 85 furuplank 50x100. Källa: Träteks virkesdatabas. 
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Nedklassande särdrag i D-SORT 
Furu 50 X 100 

Kvistar 
Vankant. 

Mekaniska skador 

• Kvistar 

• KidlipaBark 

• Spricka 

• BitFel 

Deformation 

VankantMek 

Deformation 

Figur 21. Nedklassande särdrag i D-SORT. Andelen beräknad som andelen nedklassande enskilt sär
drag iförhållande till totala antalet nedklassningar i sorten. 85 furuplank 50x100. Källa: Träteks 
virkesdatabas. 

Andel sortsättande särdragsgrupper 
Furu 50 X 100, D-SORT, alla grupper 

3% 1% 

Antal 
särdrags
grupper 

Figur 22. Figuren visar fördelningen av antalet sortsättande särdrag iförhållande till antalet plankor 
i D-sort. 85 furuplank 50x100. Källa: Träteks virkesdatabas. 

För D-kvaliteten gäller att deformationen har haft allra störst sortsättande betydelse. Kan man 
hitta en kund som inte är så känslig för denna företeelse finns det således möjlighet att argu
mentera för att detta parti är väl värt att köpa. 
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Härmed avslutar vi genomgången av fyra olika tänkbara kundpartier av A-, B-, C- och D-sort, 
och övergår t i l l att beskriva ett produktionsparti som representeras av samtliga tidigare be
handlade kundpartiema sammanslagna, eller med andra ord samtliga furuplankor av dimen
sionen 50x100 som finns i databasen, 349 st. I Figur 23 visas sortfördelningen för varje sär
dragsgrupp. Sorteringen har således skett en särdragsgrupp i taget. 

Andel plankor i resp sort och särdragsgnipp 
Furu 50 X 100 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

•a 50% 
e 

< 
40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

SORT 

Kvistar Kvist sämsta 
meter 

Kådlåpa, 
bark drag 

Spricka Tjurved, Deformation Vankani, 
mekaniska 

skador 

Figur 23. Andel plankor i respektive sort och särdragsgrupp. Källa: Träteks virkesdatabas. 

Figur 23 är av samma typ som Figur 13, Figur 17 och Figur 20, och anger justeromgångens 
sortfördelning komponentuppdelad i de olika särdragsgrupperna. Från denna bild kan man 
tydligt och överskådligt se den ingående råvarans kvalitet, samt hur stora kvalitetsbrister som 
orsakas av såg och tork. 

Ett alternativ t i l l ovanstående figur är att se den ackumulerade sortfördelningen, efter det att 
man lägger till en särdragsgrupp i taget. Man får således en sortfördelning som går så att säga 
i kronologisk produktionsordning (timmerförsörjning, såg och tork). Sortfördelningen blir så 
att säga "sämre" med tillägg av varje produktionssteg. Denna figur är speciellt lämplig om 
man t.ex. tillämpar en noggrannare torkning för stycken av högre biologisk kvalitet än för 
stycken av sämre kvalitet. Resultatet visas i Figur 24. 
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Skador Barkdrag 
Kådlåpa. 
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Figur 24. Figuren visar andelen plankor i respektive sort och särdragsgrupp samt sortfördelningens 
försämring beroende på utförda produktionssteg. Källa: Träteks virkesdatabas. 

I den 3:e stapeln ses den biologiska sortfördelningen och de övriga staplarna anger hur mycket 
de olika produktionsstegen inom sågverket försämrar sortfördelningen. I den 6:e stapeln ses 
den slutgiltiga sortfördelningen. Det är uppenbart att produktionsstegen inom sågverket för
sämrade kvalitetsfördelningen högst avsevärt vid just denna justeromgång. 

Ett ännu tydligare sätt att se försämringen i sortfördelningen efter varje produktionssteg är att 
betrakta utvecklingen av den sågade varans prisfall efter varje särdragsgrupp. Ett relativt pris 
har använts i Figur 25 med följande relativa priser för de olika kvaliteterna: 
A: 100 B:75 C:50ochD:35. 

I Figur 25 representerats det relativa priset av två staplar där den första representerar det verk
liga priset och den andra ett beräknat pris. Det beräknade priset baserar sig på den sortfördel
ning som erhålls om de nedklassande särdragens inverkan är oberoende av varandra. Den 
första stapeln skall helst ligga högre än den andra i figuren. 
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Relat ivt pr isfal l efter o l ika prodult t ionssteg F u r u 50x100 

Verkligt 
Beräknat 

Skador Barkdrag 
Kådlåpa, 

ationer 
Defonn-

Vankant, 

Sprickor 

Figur 25. Relativt prisfall efter olika produktionssteg. Det beräknade priset baserar sig på antagandet 
att särdragens inverkan är oberoende av varandra. 

11 Paketbeskrivning - Genom Sortimentsuppdelning per sida. 
I detta avsnitt studeras vilka sidor av virkesstyckena som är mest avgörande för sortklass-
ningen. 1 detta sammanhang betraktar vi effekten av alla defekttyper tillsammans men bedö
mer enskilda sidor för sig och kan på så sätt erhålla positiva sortbeskrivningar av liknande typ 
som beskrevs i föregående avsnitt. T.ex, kan vi säga att i ett parti av B-sort är de allra flesta 
märgsidoma av A-sort. 

Det första som behövs klargöras är hur stor del av de sortsättande orsakerna som gäller hela 
virkesstycket och hur stor del som kan knytas till defekter som är lokaliserade till någon eller 
några av styckets sidor. Principen beskrivs i Figur 26, Figur 27, Figur 28, Figur 29 och Figur 
30. 
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Andel "upptäckta" plankor 
Furu 50 X 100 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

Observera att 
märgkompensation inte 

utförts 

Figur 26. Figuren visar andelen, av samtliga plankor i partiet (349 st), som klassats till korrekt sort 
vid exklusivt betraktande av olika sidor på virkesstycket. De sista fyra staplarna visar hur många 
plankor som haft sortsättande särdrag endast på resp sida. I staplarna har även A-sort (11%) med
räknats, till skillnad från i Figur 28 och Figur 29. Källa: Träteks virkesdatabas. 

Utfall vid sortering på enskilda sidor eller sidkombinationer 
Furu 50 X 100 Observera att märg-i«ompensation 

inte utförts 

100% p 

90% • 

60'"o ^ 

30% k 

0% \. 

Sorl 

Figur 27. Figuren visar utfallet vid sortering med betraktande av enskilda sidor eller sidkombinatio
ner på virkesstycket samt det "verkliga" utfallet. Källa: Träteks virkesdatabas. 
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Andel bitar med olika sortsättande sidor 
Furu 50 X 100 

_ 25% 

5% ^ 

Antal i SORT Ibr sidan/ 
totalt antal bitar i partiet 

splint märg Sida kant splint+märg 

Sort 

BAWa 

• B 

• C 

• D 

Figur 28. Figuren visar utfallet vid sortering med betraktande av enskild sida eller sidkombinationer 
på virkesstycket. Källa: Träteks virkesdatabas 

Andel bitar i resp SORT med olika sortsättande sidor 
Furu 50 X 100 

Antal i SORT för sidan/ 
(otalt anta) bitar i partiet 

Sida 

< 20% 

S O R T 

O splint 

• märg 

• kant 

• splint+märg 

Figur 29. Figuren visar andelen plankor som klassats till olika sort vid betraktande av olika sidor på 
virkesstycket. I staplarna "Alla" har inte A-sort medräknats, till skillnad från i Figur 26. Källa: 
Träteks virkesdatabas. 
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Andel bitar i resp SORT med olika sortsättande sidor 
Furu 50 X 100 Antal i SORT för sidan/ 

totalt antal bitar i SORT 

90% r 

80% ^ 

70% ^ 

-r. 50% k 

< 40% 

Sida 

B splint 

• märg 

• kant 

• splint+märg 

Alla 
S O R T 

Figur 30. Figuren visar andelen plankor som klassats till olika sort vid betraktande av olika sidor på 
virkesstycket. 1 staplarna "Alla" har inte A-sort medräknats, till skillnad från i Figur 26. Källa: 
Träteks virkesdatabas. 

12 Behandling av längdavkap vid justeringen. 
För att belysa hur inverkan från längdavkapen kan beskrivas kan vi inte använda oss av Trä
teks databas, då den inte tar upp denna företeelse. Vi antar också att avkapen kan delas upp på 
"kvalitetshöjande" rotavkap och toppavkap å ena sidan samt "modulavkap" å andra sidan, då 
det är rimligt att kräva denna typ av stringens av ett automatsorteringssystem. 

Beskrivningen av de fiktiva längdavkapen visas i Figur 31 och delas för varje sort upp i : 
• Medelavkap 
• Endast rotavkap 
• Endast toppavkap 
• Båda typerna av kvalitetshöjande längdavkap tillsammans 
• Avkap till jämn modul 
• Totalt avkap 
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Av ka ps längder 
medelvärden (fingerade data) 

Medel alla 

T o p p Rot Topp+Rot Modul Tota l t 

Figur 31. Längdavkap i de olika sorterna. Avkapen uppdelade i "kvalitetshöjande" topp- och rot kap 
samt avkap till modullängd. Fiktiva värden. 

Fördelningen över virkesstycken som far modulavkap kan visas som i Figur 32. 

Antal moduler som kapas bort 

100% r 

vi
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-
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2 0% 

0% 

20% 

0% 
< =1 modul <=2 moduler <=̂ 3 moduler >3 moduler 

Figur 32. Figuren visar andelen virkesstycken med modulavkap mindre än 1, 2 och 3 samt mer än 3 
moduler. Fiktiva värden. 

Härefter kan orsakerna till längdavkapen beskrivas, vilket inte görs här. 
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13 Beskrivning av hur ett virkesparti avviker från det normala. 
När ett system med paketspecifikation varit i drift ett tag kan ett antal givande analyser göras 
och ytterligare kundvärden vinnas. 

Antag att vi har ett virkesparti med specificerade dimensioner och given sort som skall sändas 
till en given kund. Man vil l nu utröna om detta virkesparti verkar normalt. Vad man då vil l 
göra är att jämföra det aktuella partiet med alla paket av samma slag, dimension och sort, som 
har gått t i l l samma kund tidigare. Detta kan lösas genom att ha samma typ av beskrivning för 
ackumulerade paket av samma slag som för det aktuella virkespartiet kompletterade med ett 
antal beskrivande mått som anger avvikelsen från det normala. Användaren kan då själv ge
nom denna jämförelse avgöra hur normalt aktuellt virkesparti är. 

Efter ett tags användning av systemet är det lämpligt att ta upp förnyade diskussioner med 
användaren, för att med statistiken som hjälp kvantifiera hur stora och hur säkra avvikelserna 
från det normala är. Det är emellertid lämpligt att denna typ av systemutveckling påbörjas 
efter det att systemet varit i gång en viss tid och utvecklingen bör också initieras genom öns
kemål fi^ån användaren. Om man börjar med detta arbete på en gång är risken stor att den sta
tistiska avvikelsedelen av presentationen bara verkar förvirrande. 

Dessutom tror vi att vår första version av paketspecifikationen verkligen kommer att ge de 
första användarna en rejäl aha-upplevelse av ungefär följande slag: "Varierar verkligen virkets 
utseende så mycket från gång till gång? Det trodde jag aldrig!" vilket kan vara en fara för tron 
på systemet. 

Uppfattningen om vad som är normalt kan därför komma att ändras påtagligt efter en viss tids 
användning av systemet. 

Det kanske också är intressant att försöka bestämma vilka typer av virkespartier som det är 
meningsfullt att statistiskt utvärdera. Det kan vara vettigt att börja utvärderingen med ett för
hållandevis stort produktionsparti, exempelvis alla virkesstycken från en justeromgång. 
Avviker ett sådant parti kraftigt från vad som är normalt är sannolikheten stor att motsvarande 
kundpartier också framvisar påtagliga avvikelser från vad som är normalt. 

14 Beskrivning av gränsfallsbitar inom ett virkesparti. 
Sorteringsreglerna och de olika sorter de genererar, i till exempel Nordiskt Trä, är inte 
anpassade efter virkets biologiska karaktär / I O/. De är snarare, grovt generaliserat, ett 
praktiskt medel för att kunna dela upp ett parti virke i flera olika godhets- (nyttighets-) grader, 
från den bästa till den sämsta. 

Anledningen till virket delas upp på detta sätt är att såväl sågverket som dess kunder enkelt 
skall kunna beskriva hur ett virkesparti inte ser ut (eftersom det är negativ kvalitetsbeskriv
ning), vilket på ett rudimentärt sätt ofta räcker för att välja och prissätta virke efter använd
ningsområde. 
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Givet att sorteringsregler finns och att de inte är anpassade efter virkets biologiska karaktär in
nebär att en uppdelning i olika klasser kommer att orsaka problem i gränserna mellan klasser
na. Till exempel kommer olika sorterare, att med lika stor rätt, bedöma samma bitar till olika 
klasser. V i kallar dessa bitar gränsfallsbitar. 

Enligt virkessorterare är gränsfallsbitama genomsnittligt cirka 5%. (Det är inte nödvändigtvis 
gränsfallsbitarna som blir felsorterade.) Av dessa faller en del ut vid den högre gränsen, en del 
vid den lägre, se Figur 33. Om man utgår från ett tvådimensionellt fall (till exempel att endast 
kviststorleken är sortgrundande) kan man utgå från frekvensfunktioner på kviststoriekar och 
studera hur dessa anknyter till regelgränsema. Vid sådana studier konstaterar man ofta att 
sannolikheten för gränsfall är olika vid den övre och undre gränsen. Den verkliga situationen 
kompliceras dock av övriga kvalitetspåverkande faktorer som kvisttyp, antal kvistar, övriga 
defekter mm. 
I Figur 33 visas storleksfördelningen av den största frisk kvisten på splintsidan på plankorna i 
virkesdatabasen. I figuren är också inlagt gränserna mellan sort A och B (30 mm), mellan sort 
B och C (45 mm) samt mellan C och D (60 mm). I figuren ses att det stösta antalet gränsfalls
bitar, i detta friskkvistfall, finns mellan sort A och B. Med en gränszon på - 2 mm ses att ca 
9% av det totala antalet bitar hamnar i zonen. Andelen A-kvistar är ca 60%. Det innebär att 
man kan räkna med att andelen A-sort kan variera med upp till 15% beroende på hur gränsbi
tarna hanteras. 

Andel kvistar samt kumulativ andel kvistar av olika stoiiek 
Furu 50 X 100 
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8% 
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/ / 
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0% 
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Figur 33. Kvistandel samt kumulativ andel kvistar av olika storlek. Den största friska kvisten på 
splintsidan är inmätt. 349furuplank 50.x] 00. Källa: Träteks virkesdatabas. 

Vad är då mekanismen som genererar gränsfallsbitar? Är den likartad både vad gäller manuell 
och automatisk sortering? Vi tittar närmare på den automatiska sorteringen, eftersom det här 
ges bättre möjligheter för att objektivt kunna kvantifiera vad som skapar gränsfallen. 

Ingen sortering är ideal, varken den automatiska eller den manuella. I den automatiska finns, 
vad gäller alla insignaler, kvantifierbara osäkerheter, som beror på upplösning och noggrann-
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het. I fallet kviststorlek innebär det att antalet gränsbitar vid undre och övre gränsen kan be
stämmas entydigt om man väl kan bestämma sig för var en kvist börjar och slutar. 

För att få en objektiv siffra på antalet gränsfallsbitar är det stora datamängder och statistiska 
betraktningsmetoder som gäller. Det är då viktigt att inte bara studera det tvådimensionella 
fallet utan att ta med alla de kvalitetsnedklassningsfaktorer som är tillgängliga och dessutom 
försöka tillämpa sådana sorteringsregler och sorter som används i praktiken. 

I den löpande produktionen är hanteringen av gränsfallsbitarna en nog så intressant frågeställ
ning ur ekonomisk synpunkt. Problemet skulle kanske kunna formuleras på följande vis: 

Hur många av de bästa bitarna inom en viss sort törs vi flytta upp i närmast högre sort utan att 
kunderna som beställer denna högre sort klagar allt för högljutt. Att tänka på är att även den 
lägre sortens "medelkvalitet" försämras av detta manipulerande. Denna typ av manipulation 
utförs av tradition i dag och manipulationsgraden är beroende av följande faktorer: 

• Kundens preferenser (Vilka försämringar kan han acceptera och vilka reagerar han på.) 
• Konjunkturen (Är det köparens eller säljarens marknad?) 
• Råvarans kvalitet (In flyter virkesstycken sågade ur en varierande timmerfångst från både 

kvalitets- och skräpskog - samtidigt som sorteraren (mer eller mindre medvetet) vill hålla 
ett någorlunda jämnt utbyte) 

En första reaktion på problemet är att det faktiskt är mycket svårt att ta fram en allmän lös
ning. För att kunna behandla detta problem så skall en mängd olika virkesegenskaper kunna 
ställas samman till ett enda godhetstal och på så sätt kan varje stycke inom en sort avsättas på 
en godhetsaxel. Definitionen av godhetstalet bör också kunna variera från kund till kund. Ett 
svårt problem där man utan betänkande måste blanda äpplen och päron, i form av exempelvis 
kvistar, sprickor och deformationer. 

Ytterligare funderingar som tarvar en lösning innan ett fungerande system ser dagens ljus är: 
• Hur mycket kan man synda på nåden i ett fördelaktigt konjunkturläge? 
• Hur bildar man en matematisk modell för denna företeelse? 
• När och hur märker man att man har och göra med en ofördelaktig råvaruström? Här be

hövs bl.a. en kvalificerad trendanalys. 

Gränsfall kan också uppkomma på grund av osäker defektbestämning. Rimligt är då att man 
tar hänsyn till detta vid automatsorteringen och beskriver sorteringsresultatet i form av sanno
likheter. Detta mer statistiska sättet att beskriva sorteringsresultatet kan säkert utnyttjas vid 
behandlingen av gränsfall. 

Olika sorteringsfilosofier genererar olika många gränsfall. En generell behandling av gränsfall 
kan mycket väl leda till att man omprövar gängse sorteringsfilosofier och prissättningssystem. 

Kort sagt, frågeställningar som löses på löpande band i praktiken kan vara mycket svåra att 
lösas teoretiskt och det är nog så det är i detta fall. Rent intuifivt tror vi att gränsfall behandlas 
bättre av manuella än automatiska sorteringssystem. Kanske representerar detta förhållande en 
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möjlighet. Kanske lösningen ligger i en finurlig kombination av manuell och automatisk sor
tering. 

En uttalad policy i gränsfallsproblematik måste utmynna i vinna/vinna-situationer och und
vika vinna/fbrlora-situationer mellan köpare och säljare. Med denna åsikt som utgångspunkt 
tror vi det fmns två framkomliga vägar (där den ena inte utesluter den andre) nämligen: 

Utvecklingsväg A.- Att utveckla paketspecifikationen så långt att den kan vara ett stödjande 
verktyg för sågverkens egen hantering av gränsfallsbitar. Däremot tar Trätek ingen aktiv del i 
själva hanteringen. 

I fall A gäller att Paketspecifikationen utvecklas stegvis mot att ge alltmer stödjande informa
tion, som underlättar en bra gränsfallshantering. 

Huvudpersonen i detta sammanhang är den duktige sorteraren. Denna sorterare skall sedan ge 
önskemål om vilken information han vill ha av systemet, för att kunna hantera gränsfallsbitar
na på ett relevant sätt. 

Om vi går tillbaka i rapporten kan man direkt se att flera figurer lämnar viktig information till 
manipulation av gränsfall. Om vi studerar Figur 14 som beskriver en B-sort ser man tydligt att 
det är mest intressant att ändra på kvistreglerna om man vill flytta upp virkesstycken från B-
sorten ti l l A-sorten. 

Antag nu att man kunde klicka på tårtbiten kvist, då skulle man få upp ytterligare ett tårtdia-
gram som t.ex. skulle visa en fem-i-topp lista på de kvistregler som hade störst sortsättande 
betydelse. Betraktar vi istället Figur 21 som beskriver en D-sort, ser man att man skall ändra 
på deformationsreglerna om man vill flytta upp virkesstycken i C-sorten. 

Utvecklingsväg B: Att göra en grundligare insats inom problemområdet gränsfallsbitar under 
förutsättningen att vi eftersträvar en vinna/vinna-situation för både säljare och köpare av 
virke. 

För detta fall gäller det att vi själva hårt engagerar oss i själva hanteringen av gränsfallsbitar 
och utgår från att det gäller en vinna/vinna situation mellan säljare och köpare. Om köparen 
betalar ett fixt pris för sitt virke så vill han j u ha så lite (lågkvalitativa) gränsfallsbitar som 
möjligt i sitt parti. Sågverkets intresse är det rakt motsatta, så vi verkar vara långt ifrån en 
vinna/vinna-situation. Om däremot köparen kan få möjlighet att betala ett lägre pris för sitt 
virkesparti kan även han tjäna på att ta en större andel gränsfallsbitar i sitt parti, och vi har lagt 
grunden till en vinna /vinna-situation. 

Slutsats: Flexibelt prissystem samt en hög kvalitet på informationen är grunden för att en 
vinna/vinna situation skall kunna uppstå. 

För att lösa gräsfallsproblemet i detta fall får man la itu med alla de svårigheter som togs upp i 
början av detta kapitel, och det fordrar att en ganska gedigen kompetens ställs till förfogande 
för uppgiftens lösande. Dels innebär detta olika interna kompetenser måste utnyttjas. Behovet 
av en duktig sorterare är lika stort som vid utvecklingsväg A. Kanske kan det också vara bra 
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att knyta någon extern kraft t i l l problemområdet? Hur som helst är uppgiften så stor att den 
förtjänar en egen skrift. 

15 Tillämpningsexempel 
Nedan visas några exempel på paketlappar. Figur 34 och Figur 35 visar exempel på 
traditionella paketlappar. Figur 36 visar exempel på den i projektet framtagna paketlappen. 

• • l i T I T i r t f f l T l 

K X B 

617802 
II 

• I KA 
III II 

lA 1 
3000 Kg 

MaUTUI 

12% 
KILN DRIED 

l { o jg o 21 D 42 O U O it iO n 
•in 
33 
56 

SI O 
54 M 

RllKM. 

sm fonw 1 
ORBin S I M 

2T7» 

105012521224CK 

K O R S N Ä S S W E D E N 

5Cx125 V 617Ö02 1D5fl1252l224tK 

vet t»» 
VDL,nt3 *.«>(> 
flOHM. T»I 

PACX1VPE Ltl<4dl< 
SLAW FORM Z 
•ROER 110) 

F/gwr 34. Exempel på paketlapp från Korsnäs sågverk. Verklig storlek är ca 21,5x42,5 cm. 

På lappen från Korsnäs, Figur 34, visas skeppningsmärke, träslag, dimension, volym, kvalitet, 
fuktkvot, maxlängd, längdfördelning i paketet, antal bitar, vikt, antal löpmeter, sågsätt, paket
typ, artikelnummer, paketnummer och ordernummer. 
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PAKET SPECIFIKATION / P A C K A G E SPECIFICATION 
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Figur 35. Exempel på paketlapp från Ala sågverk. Verklig storlek är A4. 

På lappen från Ala, Figur 35, visas träslag, dimension, volym, kvalitet, fuktkvot, maxlängd, 
medellängd, längdfördelning i paketet, antal bitar, vikt, antal löpmeter, packsätt, pakettyp, 
sågsätt, paketnummer, datum och ordernummer. 
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I Figur 36 ses ett exempel på en paketlapp som framtagits i projektet. Med ett utbyggt pro
gram för paketspecifikationer/kundvärden i färdigvarupaket skall säljaren själv kunna välja 
vilken information som skall visas på lappen. Exempel på information att visa är de diagram 
som presenterats i rapporten. På exempellappen visas några av diagrammen. 
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Figur 36. Exempel på paketlapp framtagen i projektet. Verklig storlek är A4. 

På exempellappen från projektet. Figur 36, visas träslag, dimension, volym, kvalitet, kvalitets
fördelning, defektfördelning på kvalitet, kviststoriekar per kvisttyp och sida, fuktkvot, max-
längd, minlängd, medellängd, längdfördelning i paketet, medellängd, antal löpmeter, antal 
bitar, vikt, sågsätt, skift, pakettyp, artikelnummer, paketnummer, ordernummer, packsätt och 
datum 
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