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Förord 
 
Förstudien ”Robust processtyrning av vandringstorkar för jämnare torkningskvalitet” är 
finansierat av TräCentrum Norr och har genomförts av LTU och SP under 2014-2015.  
 
Ett varmt tack riktas till industrireferensgruppens deltagare och företag för sitt stora 
engagemang med värdefulla synpunkter och insatser vid den workshop som inledde 
förstudien. Speciellt tack riktas till Tomas Wamming Valutec AB samt till Bo Birath, Setra 
Hasselfors och Ted Vikström NWP Östavall som ställt upp med kompetens, arbetstid, 
dokumentation och torkutrustning i olika försök.   
 
 
 
Skellefteå, september 2015. 
 



 
 
 

 

 Sammanfattning  
 
Under 2000-talet har vandringstorkarna genomgått något av en renässans och alltfler verk 
har investerat i nya vandringstorkar med stor kapacitet och helt nya möjligheter. Kunskapen 
om att styra dessa vandringstorkar för att få en jämn löpande torkningskvalitet har dock 
hamnat på efterkälken. Det finns ett stort kunskapsbehov att fylla för att förstå processen, 
kunna hantera avvikelser, tolka och hantera processparametrar, att ha en plan när något 
”går snett” för att våga röra styrparametrar och tolka konsekvenserna i dessa trögstyrda 
system.  
 
Syftet med denna förstudie är identifiera de problemställningar som dagens ansvariga för 
styrning av vandringstorkar måste hantera. Målet är att få en jämnare torkningskvalitet samt 
en fördjupad förståelse av hur torkningsprocessen ska styras och göras mer robust.   
 
Förstudien inleddes med en entusiastisk workshop med god uppslutning från industrin där 
en gemensam prioritering gjordes av ett antal punkter som förstudien har fokuserat på näm-
ligen medelvärdesstyrning i zon 1 och 2, tryckfallsmätning över batteri samt test av en ny typ 
av lufthastighetsgivare.  Övriga frågor som prioriterades högt har på grund av förstudiens 
begränsade resurser ej kunnat genomföras i förstudien utan finns med i framtida arbete.   
 

• Inledande försök med medelvärdesstyrning i zon 1, samt i både zon 1 och zon 2, visar 
fördelar med förbättrad målfuktkvotsträff, mindre fuktkvotsspridning och färre 
ändringar i satsningstider.  

 
• Inledande mätningar av differenstryck över batteri som signal för att indikera när 

värmebatterier behöver rengöras från spånlimning bedöms vara en lovande metod 
med tydliga signaler. Fortsatt arbete med att få en kontinuerlig mätning över en hel 
vintersäsong fortgår. Förhoppningsvis kommer faktiska effekter på cirkulations-
fläktarnas elförbrukning och/eller lufthastigheten genom virket kunna påvisas. 
 

• Den nya lufthastighetsgivaren som kopplades till en datalogger och kördes igenom 
kanalen flera gånger fungerade väl. Ytterligare tester genomförda av Valutec med 
liknande givare har slagit väl ut och har varit ett bra hjälpmedel vid t.ex. felsökning. 

 
För mer information om projektet kontakta: 
 
Fredrik Persson Margot Sehlstedt-Persson 
SP LTU  
Skellefteå Skellefteå 
010-516 62 27 0910-58 53 05 
Fredrik.Persson@sp.se Margot.Sehlstedt-Persson@ltu.se 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Forskning och utveckling av torksstyrning och torkningsscheman har gjort stora framsteg vad 
gäller kunskap och förståelse för samspel mellan process och trämaterial för att komma till 
rätta med tidigare klassiska kvalitetsproblem som sprickbildning, mögel, torkspänningar och 
deformationer. Denna utveckling har företrädesvis handlat om torkstyrning i kammartorkar 
där kunskapsnivån idag är hög och möjliggör god torkningskvalitet även av de mest svårtor-
kade dimensionerna.  
 
Utveckling inom sågverksnäringen har lett till färre och större enheter med allt större och 
snabbare flöden i produktionslinjen där torkningsprocessen är en ur kvalitetsperspektiv sett 
mycket viktig process. Progressiva torkar/vandringstorkar med stor kapacitet har sen lång tid 
tillbaka varit en förutsättning för stora bulkflöden av torkat virke – då främst i s.k. brädkana-
ler avsedda för torkning av tunnare dimensioner. Förväntningarna på hög torkningskvalitet 
har under lång tid inte kännetecknat synen på vandringstorkar. Under 2000-talet har dock 
vandringstorkarna genomgått något av en renässans och alltfler verk har investerat nya 
vandringstorkar med helt nya möjligheter.  
 
Kunskapen om att styra dessa torkar och att under tid få en jämn löpande torkningskvalitet i 
dessa ”evigt hungriga” torkar har dock hamnat på efterkälken jämfört med kammartorkar. 
De simuleringsverktyg som finns är av stor hjälp men gäller under ideala förhållanden. Ideala 
förhållanden med jämnt och stadigt flöde av virke från sågen under lång tid råder dock sällan 
i verkligheten. Ofta får torkansvariga hantera ”slut på virke”, blandade dimensioner, ”skvätt-
paket”, stänga ner kanal, starta om kanal vilket är verkliga utmaningar för dessa trögstyrda 
processer.  
 
Här finns ett stort kunskapsbehov att fylla för att förstå processen, kunna hantera avvikelser, 
tolka och hantera processparametrar, att ha en plan när något ”går snett” för att våga röra 
styrparametrar och tolka konsekvenserna.     

1.2 Syfte och Mål 
Syftet med denna förstudie är identifiera de problemställningar som dagens ansvariga för 
styrning av vandringstorkar måste hantera. Målet är att få en jämnare torkningskvalitet samt 
en fördjupad förståelse av hur torkningsprocessen ska styras och göras mer robust   

1.3 Avgränsningar 
Förstudien inkluderar inte satstorkar/kammartorkar. 
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2 Workshop projektuppstart 
 
Ett uppstartmöte i referensgruppen hölls den 8 maj 2014 i Skellefteå med god uppslutning 
från sågverksindustrin. Under dagen gjordes en gemensam arbetsinsats att identifiera och 
prioritera de viktigaste frågorna och problemställningarna för processtyrningen av vand-
ringstorkar. Samtliga mötesdeltagare fick tre röster vardera att lägga på de goda idéer och 
problemställningar som kommit fram under workshopen. Prioriteringsordningen visas i 
Tabell 1. 
 
Tabell 1.  Prioriteringar från uppstartsmötet. 

Prio Punkt Antal röster 
1 Fuktkvotsmätning under processen, t.ex. el-stiftslogger. 10 
2 Dimensionsbyte, antal ex, skvättar, sortbyte 8 
 Mer inbyggda givare i styrsystemet 8 
 Medelvärdesstyrning i 1:a-zon. 8 

3 Automatiskt satsningsintervall 5 
4 1:a-zons prio 2 
 Feedback FinScan/in-line 2 

5 Larm prioritering 1 
 Utbildning personal 1 
 Luftens tryckfall över värmebatteri - spånlimning 1 
 Givare/inspektionsluckor/mätrör för lufthastighetsmätning 1 

 
Eftersom projektet är en förstudie med begränsade resurser gjordes en prioritering bland de 
punkter som fått flest röster och gruppen kom överens om att följande insatser i projektet 
undersöks vidare: 
 
A) Fuktkvotsmätning under processen 
Fuktkvotsmätning under pågående torkningsprocess är mycket angeläget tycker alla – men 
ingen enkel sak att utföra i praktiken. Vilken utrustning finns att tillgå rent tekniskt? Tomas 
Wamming nämner ”Lignomat-fuktkvotslogger-antenner” som dock har elstiftens nackdelar 
vid fuktkvoter över fibermättnad. Valutec utvärderar f.n. RF-antennernas potential.  

Förslag: I projektet görs en inventering av befintliga lösningar. Om lämplig utrustning som 
klarar klimat mm hittas kan utrustningen testas i projektet vid lämpligt verk. 
 
Genomfört: I TCN-projektet Automatisk övervakning och uppföljning i tork 2 har ett mät-
system för kontinuerlig fuktkvotsmätning i kammartork testats. Systemet använder sig av 1,5 
meter långa antenner som placeras i virkespaketen. Antennerna avger elektromagnetiska 
vågor vid 40-60 kHz (enl. uppgift). Systemet måste kalibreras för tjocklek och torktempera-
tur. En fördel med detta system är att många virkestycken ingår i mätningen och därför finns 
möjligheten att få ett medelvärde för fuktkvoten. En nackdel är att antennerna i dagsläget 
måste placeras för hand, likt många andra kända system för kontinuerlig fuktkvotsmätning 
under torkning. Leverantören, sydafrikanska Dryzone, planerar att ta fram ett system 
designat för kanaltorkar. 
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En alternativ teknik är resistiva fuktkvotsmätare med datalogger, eller eventuellt med 
trådlös dataöverföring, som kan skickas med virket genom kanaltorken. Nackdelar är det 
manuella arbetet att placera och samla in mätarna samt att mätningen sker punktvis på 
enskillda individuella virkesstycken. Möjligen skulle denna teknik kunna användas vid 
testkörningar och mätinsatser, därför prioriterades inte detta. 
 
B) Medelvärdesstyrning i 1:a zon (indirekt också ”1:a-zons prio”) 

Försök att likt en kammartork med styrning av torrtemperaturen som medelvärdet av 
storm-(nedblåsningsschaktet) och läsida(intagsända) i första zonen i en FB-kanal; en 
enkel typ av adaptiv styrning. 
 
Förslag: Försöksupplägg där man ”tar ut svängarna” och undersöker vad som händer 
med klimatet vid medelvärdesstyrning när man satsar virke med stor skillnad i infuktkvot, 
t ex vid samma dimension men olika postningar/splintvedsandel (variera mellan 2 och 
4ex) eller bräder kontra grövre dimension. Bo Birath, Setra Hasselfors ställer upp som 
försöksverk med körningar hösten -14. Ted Wikström, Östavall liksom Henrik Åkesson 
Norra Timber, Sävar visar också intresse. 
 
Genomfört: Se separata kapitel i denna rapport som behandlar medelvärdesstyrning. 

 
C) Dimensionsbyte, ”skvättar” sortbyte 

Frågan är om det finns möjlighet att göra en rekommendation för ”bästa dimensions-
följd” vid dimensionsbyten? Det skulle förenkla förutsättningarna för torkningen genom 
sågplanering mot tork.  
 
Förslag: Som ett första steg undersöks med simuleringsverktygen TorkSim – LC och 
Valusim en försöksdesign med torkindata från något typexempel ur referensgruppens 
maskinpark vad som händer vid dimensionsbyten. Är det möjligt att upprätta en ”bästa 
dimensionsföljd” med rekommenderade/icke rekommenderade ”dimensionskliv” i t ex 
grön/gul/röd dimensionsmatris? Fuktkvot efter torkning är den parameter som 
utvärderas i första hand. 
 
Genomfört: Efter diskussion inom projektets utförandegrupp konstaterades det att olika 
sågverks kvalitetskrav skulle göra det svårt att kunna skapa en generell rekommendation 
gällande sortbyten. Vad vissa kan acceptera i avvikelse från målfuktkvot och fuktkvots-
spridning är inte godkänt för andra. Med fördel blandas produkter med liknande torktid, 
vilken påverkas av många faktorer (målfuktkvot, träslag, densitet, tjocklek, initial fukt-
kvot, kärnvedsandel, kvalitetskrav, torktemperaturer, torkens kapacitet mm.) som skapar 
en komplexitet som inte ansågs kunna hanteras i denna förstudie.  
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D) Automatiskt satsningsintervall med psykrometerbegränsning 

Patrik Nilsson, Martinsons Bygdsiljum erbjöd sig att dokumentera sina resultat vad gäller 
sin begränsning i satsning beroende på psykrometerskillnaden i uttagsändan. Om inte 
bestämd psykrometerskillnad uppnås under aktuellt satsningsintervall hindras kanal-
torken att mata in nytt virke.  
 
Förslag: I samråd med LTU/SP kan data och erfarenhet från aktuell kanaltork analyseras i 
projektet.  
 
Genomfört: Datainsamling skedde. Analys ej gjord pga. tidsbrist. 
 

E) Tryckfall över värmebatteri (indirekt också ”mer inbyggda givare i styrsystemet”). 
Mätningar av tryckfall för att se om det kan ge en signal om behov att rensa batterierna 
pga. spånlimning framförallt vid sågning av fruset virke. 
 
Förslag: Installera mätare med dataloggning för att se hur tryckfallet byggs upp under 
vintern. Om den mesta spånlimningen sker under vinterns kallaste perioder, skall man då 
prioritera rengöring av värmebatterierna tidigare? Istället för att köra med igensatta 
värmebatterier fram till sommaruppehållet. 
 
Genomfört: Se separata kapitel om differenstrycksmätning i denna rapport. 

 
Övriga förslag som industrin kan göra  
 
Uppstartsmanualer 
Bra kvalitetsarbete att varje verk dokumenterar sina egna uppstartsrutiner vid uppstart av 
kanaler, bra verktyg för mindre erfaren personal. 
 
Processlogg 
Dokumentera viktiga processparametrar dagligen för uppföljning och som stöd för 
jourpersonal. Förslagsvis kan parametrar som är/bör torr- och våttemperatur, dragnings-
intervall/torktid, dimension, träslag och slutfuktkvot/spridning dokumenteras.   
 
Våttrasor 
Valutec kan testa långtidskvalitet på sina nuvarande 3 typer av våttrasor samt några nya 
varianter med loggerbaljor i kammare eller kanal och se hur våttemperaturen förändras med 
tid, nedbrytning av våttrasor osv. 
 
Rekommendationer sortbyten 
Då det är svårt att skapa en generell rekommendation gällande sortbyten föreslås istället att 
varje sågverk skapar en egen tabell över rekommenderade sortbyten, samt de sortbyten 
som bör undvikas. Det är viktigt att produktionsplaneraren har rätt information och verktyg 
för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. 
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3 Material och Metoder 

3.1 Medelvärdesstyrning Setra Hasselfors Kanal 17 
För att testa en enkel typ av adaptiv styrning i en kanaltork beslöts vid inledande workshop 
att provköra det förslag som Thomas Wamming presenterade, med medelvärdesstyrning i 
zon 1. Bo Birath, Setra Hasselfors erbjöd sig att ställa upp som värdsågverk för försöket. 
 
Om man satsar en kanal med höga infuktkvoter och/eller korta dragintervall är risken stor 
att temperaturfallet genom zon 1 (T2-T1 i Figur 1) i en FB kanal blir så stort att psykrome-
terskillnaden kan bli 0 i de första vagnarna – vilket betyder att ingen torkning alls sker. Om så 
är fallet kommer alltför mycket virkesfukt att så småningom föras över till zon 2 vilket ofta 
ställer till problem med för höga slutfuktkvoter och stor fuktkvotsspridning.  Målsättningen 
är alltid att så mycket torkning som möjligt ska göras redan i första zon. 
 
Genom att styra på ett medelvärde av torrtemperaturerna T2 och T1 (Se Figur 1) – är 
hypotesen att detta ska kunna kompensera och självreglera för olikheter i infuktkvot. Om T1 
i intagsänden blir för låg (psykrometerskillnad nära 0) – så höjs T2) i slutet av zon 1. Blir 
psykrometerskillanden i intagsänden för stor (T1 blir för hög) sänks istället T2. För att inte 
riskera att torrtemperaturen i slutet av zon 1(T2) blir för hög sätts en maxtemperatur – ett 
”grillarm”. 
 

 
Figur 1. Placering av de fyra torrtemperaturgivarna T1-T4 - och de två våtgivarna V1-V2 längs kanalen i en 
Valutec två zoners FB kanaltork.  
 
Syftet med försöket som körts har varit att undersöka om och hur denna reglering fungerar, 
samt hur medelvärdesstyrningen påverkar utfuktkvot och fuktkvotsspridning.  
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Försöket med medelvärdesstyrning i första zon i FB kanal nr 17 (Valutec 2 zons FB byggd 
2012 med 8 + 18 vagnar) i Hasselfors, Setra startade den 29 september 2014 med Bo Birath 
som ansvarig torktekniker. Styrsystemet anpassades av Valutec till medelvärdesstyrning i 
zon 1. Periodvis har kanalen varit avstängd. Från och med 5 december 2014 ändrades till 
medelvärdesstyrning även i zon 2. Virket som torkas är gran. 
 
En rad data för kanal 17 har registrerats manuellt i ett Excel ark av torkteknikerna i 
Hasselfors varje skift dvs. tre gånger per dygn – ett imponerande kvalitetsuppföljningsar-
bete. Data som registreras är dimensioner, postningar, satsningsintervall, torktider, upp-
mätta elstiftade utfuktkvoter/standardavvikelser, momentana temperturavläsningar av torr 
och våttemp, börvärden mm. Dessa data har ställts till vårt förfogande för utvärdering i 
projektet. 
 

3.2 Tryckfallsmätning över värmebatteri 
Vid den genomförda workshopen var mer processdata/-mätningar, underhåll och ”spån-
limning” några av de saker som prioriterades. Spånlimning uppträder vintertid när timret är 
fruset och sågspån från sönderdelningen fryser fast på virket. När sedan virket tinas i torken 
lossnar sågspånet och flyger runt i torken och fastnar i t.ex. värmebatterierna. Även damm, 
träflisor, trähartser mm. bidrar till att smutsa ner värmebatterierna. Spånlimning från furu är 
större jämfört med gran beroende på högre hartshalter.  
 
Mot bakgrund av detta framkom idén att kontinuerligt mäta differenstrycket över värme-
batteriet, dvs. den tryckskillnad/motstånd som uppstår. Detta för att kontinuerligt övervaka 
graden av spånlimning och studera hur denna utvecklas under en vintersäsong. Normalt ren-
görs värmebatterierna under sommaren i samband med produktionsstopp och annat 
underhåll vid sågverken. Under antagandet att huvuddelen av spånlimningen sker tidigt 
under vintern för att nästintill upphöra tidigt på våren, varför skall då kanaltorken köras flera 
månader med onödigt igensatta värmebatterier? I värsta fall riskerar detta torkkvaliteten 
pga. låga lufthastigheter. 
 
Installation av mätutrustning gjordes på NWP Östavall sågverk under december 2014 (Figur 
4) på en av deras kanaltorkar av sorten FB, Feedback. En FB-kanaltork är mer benägen för 
spånlimning i 1:a-zonens värmebatterier pga. luftens cirkulationsriktning. Allt spån som följer 
med virket in i torken vill följa med luften och antingen lägga sig innanför porten vid intags-
ändan eller följa med upp till fläktvåningen där värmebatterierna sitter. 
 
Fördelar med differenstrycksmätning är att den är enkel att installera och att ingen mätut-
rustning behöver placeras inuti torken. Differenstrycksgivaren (Figur 2) och övrig utrustning 
placerades på torkvindan (Figur 3). Från givaren drogs pneumatikslangar som anslöts till 
speciellt tillverkade rostfria rör.  
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Figur 2 (Vänster) Differenstrycksgivare (Jumo dTrans p20 Delta) för mätningar över värmebatteriet. (Höger) 
Bild på ett av rören som monterades för att mäta det statiska lufttryckets differens över värmebatteriet. De 
horisontellt borrade hållen syns tydligt på fotot och de vertikalt borrade hålen kan skönjas på ovansidan. 
Hålen är vinkelräta i förhållande till luftens flödesriktning. Spetsen på röret är tät och riktad mot luftens 
rörelseriktning. 
 

 
Figur 3. Schematisk illustration över en två zoners kanaltork av typen FB, Feedback. Se placering av rör (röda 
streck) för den statiska differenstrycksmätningen över värmebatteriet i 1:a-zon. (illustration från Valutec) 
 
Efter konsultation med experter inom luftflödesmätning placerades rören på ett avstånd av 
ca 55 cm före värmebatteriet, respektive 3,9 m efter i cirkulationsluftens riktning. Det korta-
re avståndet före värmebatteriet beror på att ett så stort avstånd till cirkulationsfläktarna 
som möjligt är önskvärt för att undvika turbulens. Det var dessutom praktiskt att montera 
rören 55 cm före värmebatteriet pga. genomföringen i torktaket. Ett längre avstånd efter 
värmebatteriet valdes av samma anledning, dvs. för att undvika turbulens. Vid eventuella 
framtida mätningar av differenstrycket över värmebatteriet i 2:a-zon kan samma rör 
användas. 
 
Mätningar av medel, min och maxvärden registrerades var 30:e sekund i en datalogger med 
fjärrstyrning. Nedladdning av data gjordes i efterhand per distans via ”telefon-uppringning”.  
 

1 2 3 4 1. Cirkulationsfläktar 1:a-zon. 
 

2. Värmebatteri 1:a-zon. 
 

3. Värmebatteri 2:a-zon. 
 

4. Cirkulationsfläktar 2:a-zon. 
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Figur 4. Montering av mätrör för differenstryckmätning med genomföring från torkvindan. Undre bild till 
höger visar rörets placering ca 55 cm före och centralt monterat framför värmbatteriet med mätspetsen mot 
luftriktningen. 



 

 
 

 

Organisation: 
TräCentrum Norr 

Författare: 
Fredrik Persson,  
Margot Sehlstedt-Persson 

Utgåva: 
1.0 

Status: 
Klar 

Dokumenttyp: 
Slutrapport Förstudie 

Filnamn: 
Slutrapport_TCN-Förstudie Robust 
Kanaltork 2015-10-07 

Datum 
2015-10-29 

Sida: 
10(31) 

  
Figur 5. Bild över installationen på torkvindan för differenstrycksmätning över värmebatteriet i 1:a-zonen på 
en WSAB kanaltork byggd 2006 av typen FB (feedback). 
 
Viss grad av spånlimning och nedsmutsning förekom redan vid installationstillfället, Figur 6. 
Den ojämna spånlimningen beror bl.a. på ojämnt luftflöde igenom värmebatteriet. Det 
ojämna luftflödet kan bero på turbulens från cirkulationsfläktarna och torkbyggnadens ut-
formning eller att luften har olika lätt att passera igenom olika delar av värmebatteriet. 
 

1. Rörgenomföring placerad ca 
55 cm före värmebatteriet. 
 

2. Rörgenomföring placerat ca 
3,9 m efter värmebatteriet. 
 

3. Pneumatikslangar mellan 
givare och rör. 
 

4. Givare för differenstryck. 
Jumo dTrans p20 Delta 
Mätnoggrannhet <0,1 % 
Täthetsklass IP67 
Mätområde -10 till 10 mbar 
Drifttemp -40 till 85°C 
 

5. Datalogger med fjärrstyrning 
och reservbatteri. 
Sampling 1 Hz 
Medel, min och max sparas 
var 30:e sekund. 

2 

1 

3 

4 
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Figur 6. Bild över del av värmebatteri i kanaltork vid installationstillfället av mätutrustning för differens-
trycksmätning. Installationen skedde december 2014. Viss grad av spånlimning, träflisor och bitar av märk-
lappar från virkespaketen förekom. 
 

 
Figur 7.(Vänster) Samma del av värmebatteriet som i Figur 6 efter ca sex månaders drift i juli 2015 med högre 
grad av spånlimning. Kanaltorken var inte i drift hela den perioden. (Höger) Annan del av värmebatteriet vid 
samma tillfälle. 
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3.3 Lufthastighet 
I samband med uppstart av medelvärdesstyrning av första zon i FB kanalen, Setra Hasselfors, 
testades en ny lufthastighetsgivare (vinghjul) med kontinuerlig datainsamling med Tinytag 
datalogger. Datalogger och batterier för strömförsörjning till vinghjulsgivaren var inbyggda i 
en kapslad låda, Figur 8.  Vinghjulsgivaren placerades ca 1,5 m upp från botten på en virkes-
stapel och fick sedan följa med igenom kanaltorken som har 8+16 vagnar i respektive zon. 
 

 
Figur 8. Övre bilden visar lufthastighetsgivare och datalogger utformad för att t.ex. kunna logga lufthastighet 
genom en kanaltork i drift. Undre bilden visar placeringen av givaren i strömellanrum.  
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4 Resultat och diskussion 

4.1 Medelvärdesstyrning Setra Hasselfors Kanal 17 
Försöket med medelvärdesstyrning i kanal nr 17 i Hasselfors, Setra startade den 29 
september 2014 då styrsystemet anpassades till medelvärdesstyrning i zon 1. Från och med 
5 december 2014 ändrades till medelvärdesstyrning även i zon 2. 
 
Utvärdering av de data som registrerats av torktekniker varje skift dvs. tre gånger dagligen 
har utvärderats och jämförts med perioden före omställning till medelvärdesstyrning och 
presenteras i det följande:  
 
Dimensioner och postningar 
Dimensioner och postningar som körts under perioden visas i Figur 9. Vanligaste dimension 
är 47x150 postat både 2x och 4x. 
 

 
Figur 9. Gran-dimensioner och postningar som körts under perioden som utvärderats. 
 
2014-08-01  Normalstyrning 
2014-09-29  Start medelstyrning zon 1 – övergångsperiod 
2014-10-14  Stabil Medelstyrning zon 1 
2014-12-06  Medelstyrning båda zoner 
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Temperaturer 
Temperaturavläsningar av ärvärden  som gjorts manuellt varje skift visas i Figur 10. Notera 
hur torrgivaren T2 i zon 1 har höjts och justeras under medelvärdesstyrningen. En maxtem-
peratur har satts för att T2 inte ska tillåtas gå över 86 grader. Notera i Figur 11 hur psykro-
meterskillnaden i intagsänden aldrig varit lägre än ca 3,5 grader under perioden med 
medelvärdesstyrning. 
 

 
Figur 10. Temperaturavläsningar av ärvärden (3 gånger/dygn) under perioden. 
 

 
Figur 11. Psykrometerskillnad i intagsänden (Skillnaden mellan Torrgivare 1 och Våtgivare 1 i Figur 10)  
 
Tidsperioden med medelvärdesstyrning har varit  ryckig med många start och stopp samt 
tomma vagnar vilket  framgår av  Figur 10. Detta gör naturligtvis jämförelser osäkra men 
med detta i åtanke har ändå följande jämförelser gjorts: 
 

MEDELVÄRDESSTYRNING 
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Utfuktkvot 
Målfuktkvoten i kanal 17 är 16 %. Vid jämförelse på medelvärdesnivå av alla elstiftade medel 
utfuktkvoter (10 mätningar/batch och skift) under: normalstyrning, övergångsperiod, medel-
värdesstyrning i zon 1 samt medelvärdesstyrning i både zon 1 och zon 2, är fuktkvoten under 
medelvärdesstyrning signifikant lägre jämfört med normalstyrning; 16,6 och 15,9 % jämfört 
med normalstyrning 17,5%, Figur 12. Skillnaden är signifikant på 5 % -nivån.  Under över-
gången mellan normalstyrning och medelvärdesstyrning framgår att fuktkvotsspridningen 
ökade.  
 

 
Figur 12. Utfuktkvoter under perioden med olika styrprinciper. Medelvärde och 95 % konfidensintervall av 
elstiftade utfuktkvoters medelvärde. 
 
Avvikelse från målfuktkvot 16 % - samtliga dimensioner 
Under antagandet att målfuktkvot vid torkningen alltid är 16 % i kanalen har jämförelser 
gjorts mellan normalstyrning och medelvärdesstyrning för avvikelser från målfuktkvot. Av 
Figur 13 framgår tydligt hur målavikelsen under normalstyrning nästan hela tiden visade på 
för höga utfuktkvoter. Direkt efter omställning till medelstyrning visar avvikelserna på att de 
första vagnarna som gått hela torkningen med medelstyrning blev betydligt torrare. Det 
finns även vagnar som under övergången inledningsvis gick med normalstyrning och under 
senare del med medelstyrning. Därefter visar medelstyrningen på lägre målavvikelser som 
varierar mellan + och – dvs. en bättre målfuktkvotsträff. 
 
Vid jämförelse mellan normal- och medelvärdesstyrning för samtliga dimensioner har 
målavvikelsen minskat vid medelvärdesstyrning, Tabell 2. Trots att kanalen varit avstängd 
under flera perioder och gått med korta serier har fuktkvotsträffen förbättrats. Spridningen 
ökade under övergång samt under medelstyrning i zon 1. Under medelstyrning i både zon 1 
och 2 har förutom förbättrad fuktkvotsträff även spridningen minskat, Figur 14. 
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Figur 13. Avvikelse från målfuktkvot under perioden med olika styrprinciper. 
 
Tabell 2. Utfuktkvot samt avvikelse från målfuktkvot 16 % under normalstyrning, övergång, medelvärdes-
styrning zon 1 samt medelvärdesstyrning i både zon 1 och zon 2. Tabellen visar även medelvärdet av torkskö-
tarnas uppmätta standardavvikelser vid elstiftning.  Std=standardavvikelse, N= antalet mätningar 
 

Period Utfuktkvot Std N 
Medel  

 uppmätt Std 
Normalstyr 17,5 1,2 157 1,4 
Övergång 16,3 1,6 39 1,4 
Medelstyr Z1 16,6 1,4 79 1,5 
Medelstyr Z1 och Z2 15,9 1,0 167 1,4 
  

   
  

  Målavvikelse Std N   
Normalstyr 1,5 1,2 157   
Övergång 0,3 1,6 39   
Medelstyr Z1 0,6 1,4 79   
Medelstyr Z1 och Z2 -0,1 1,0 167   
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Figur 14. Målavvikelse  i fuktkvotsprocent  för samtliga dimensioner under olika styrprinciper. 
 
Jämförelse mellan olika dimensioner och postningar 
Medelvärde av batchvis elstiftade värden på fuktkvot och standardavvikelser före och efter 
omställning till medelvärdesstyrning  i zon 1(stabiliserad fas) samt medelvärdesstyrning i 
båda zoner för några olika dimensioner och postningar visas i Figur 15 och Tabell 3. I 
samtliga fall framgår att fuktkvoten är lägst vid medelstyrning i båda zoner.  
 

 
Figur 15. Medelvärde av batchvis elstiftade fuktkvoter för några dimensioner och postningar under olika 
styrprinciper. 
 

0 1 2 
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Tabell 3. Utfuktkvot för några dimensioner och postningar mätt med elstiftsmätare under normalstyrning, 
medelvärdesstyrning zon 1 samt medelvärdesstyrning i både zon 1 och zon 2. Tabellen visar även medel-
värdet av torkskötarnas uppmätta standardavvikelser vid elstiftning.  
 
NORMALSTYRNING 47x125 2X 47x150 2X 47x150 4X 

Medel Uut 17,41 17,43 17,88 
Medel Ustd 0,66 1,34 0,90 
Medel MÄTT STD 1,40 1,49 1,41 
N Antal mätningar 9 44 37 

    MEDELSTYR zon 1 47x125 2X 47x150 2X 47x150 4X 
Medel Uut 17,73 17,52 15,26 
Medel Ustd 0,56 1,11 1,20 
Medel MÄTT STD 1,36 1,49 1,41 
N Antal mätningar 7 9 26 

    MEDELSTYR båda zoner 47x125 2X 47x150 2X 47x150 4X 
Medel Uut 16,69 15,44 15,03 
Medel Ustd 0,63 0,95 0,69 
Medel MÄTT STD 1,52 1,40 1,50 
N Antal mätningar 10 9 23 

 
Satsningsintervall 
 I Figur 16 visas de satsningsintervall som valts under perioden. Under normalstyrning ses 
hur ändringar i satsningsintervall har gjorts hela tiden – trots att ganska långa serier med 
samma dimension satsats.  Under medelstyrning har detta lugnat ner sig och intervallen har 
varit stabilare med längre perioder utan ändringar. Under medelstyrning i båda zoner har 
något längre satsningstider valts, Figur 17. 
 
Observera att de data som analyserats gäller manuellt införda satsningsintervall som 
registrerats 3 gånger per dygn. I verkligheten har satsningar gjorts oftare. 
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Figur 16. Satsningsintervall/dragtider under perioden.  
 
2014-08-01 Normalstyrning 
2014-09-29 Start medelstyrning zon 1 – insvängningsperiod 
2014-10-14 Stabil Medelstyrning zon 1 
2014-12-06 Medelstyrning båda zoner  
 

 
Figur 17. Medelvärden av samtliga satsningsintervall vid olika styrprinciper. 

 
Hur ofta har satstider ändrats? 
Under normalstyrning gjordes betydligt fler ändringar i satsningsintervall jämfört med under 
medelvärdesstyrning trots att dimensionsbyten förekommit i ungefär samma utsträckning 
(se Figur 9). I Tabell 4 och Figur 18 framgår hur många gånger ändringar har gjorts per totala 
antalet satsingar under olika styrprinciper.  Betydligt färre ändringar och därmed torktek-
nikerval har gjorts under perioderna med medelvärdestyrning.  
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Tabell 4. Antalet ändringar i satsningstid/ antal satsningar vid olika styrprinciper. Observera att de data som 
analyserats gäller manuellt införda satsningsintervall som registrerats 3 gånger per dygn. I verkligheten har 
satsningar gjorts oftare.  
  
 

  
Normal Övergång Medelstyr 

zon 1 
Medelstyr 

båda 
 Antal ändringar (n) 46 11 18 21 
 Antal satsningar (N) 167 41 94 234 
 n/N   0,28 0,27 0,19 0,09 
  

 
Figur 18. Antalet ändringar i satsningstid per antal satsningar vid olika styrprinciper 
 

4.2 Tryckfallsmätning över värmebatteri 
Förhoppningen att kontinuerligt mäta differenstrycket under hela vintern 2014-2015 
grusades tyvärr. Efter nedladdning av mätdata per distans visade det sig att det uppmätta 
differenstrycket i Figur 19 under det första dygnet visade rimliga värden för att därefter 
gradvis öka till konstant maxutslag för medeldifferenstrycket.  
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Figur 19. Differenstrycksmätningen under produktion.  
 
Inledningsvis låg uppmätt medeldifferenstryck runt 1,2 mbar. Någon gång den 12 december 
gick en av motorerna till cirkulationsfläktarna sönder. Första antagandet var att den stigande 
trenden för medeldifferenstryck berodde på den trasiga fläktmotorn. Men när sedan givaren 
fortsatt konstant visade max differenstryck trots att alla cirkulationsfläktar var i funktion var 
en annan förklaring nödvändig. 
 
Troligen har det bildats kondens i pneumatikslangarna uppe på torkvindan som går till 
differenstryckgivaren. Kondensvatten kan bilda ”vattenlås” och konstiga effekter kan då 
uppstå. Då det handlar om relativt låga tryck och en känslig givare kan det räcka att ”vatten-
låset” flyttar sig i en av slangarna för att en mätbar tryckförändring ska ske.  
 
Under juli 2015 ändrades installationen för att förhindra att kondensvatten skall kunna 
ansamlas i pneumatikslangarna. Samtidigt gjordes nya mätningar (Figur 20) med tom kanal 
för att mäta differenstrycket före och efter rengöring av värmebatterierna. 
 



 

 
 

 

Organisation: 
TräCentrum Norr 

Författare: 
Fredrik Persson,  
Margot Sehlstedt-Persson 

Utgåva: 
1.0 

Status: 
Klar 

Dokumenttyp: 
Slutrapport Förstudie 

Filnamn: 
Slutrapport_TCN-Förstudie Robust 
Kanaltork 2015-10-07 

Datum 
2015-10-29 

Sida: 
22(31) 

 
Figur 20. Differenstrycksmätningar vid installationstillfället, före och efter rengöring av värmebatteriet med 
tom kanal. 
 
Vid installationen av differenstrycksmätningen uppmättes medeldifferenstrycket till 1,6 
mbar, utan virke i kanalen. Efter sommaruppehållet före rengöring (Figur 20) var motsvar-
ande värde avsevärt högre 6,1 mbar. Efter rengöring av batterierna uppmättes 1,0 mbar i 
medeldifferenstryck. Detta tolkas som att mätning av differenstryck är en lovande metod 
med tydliga signaler. Beklagligt är dock att kondensbildning i slangarna orsakade att ingen 
registrering kunde göras av förloppet hur uppbyggnaden av detta differenstryck har sett ut 
under vintermånaderna. 

4.3 Lufthastighet 
De tre lufthastighetsmätningarna som gjordes i en 2-zoners FB-kanaltork på Setra, Hasselfors 
visas här nedan. I Figur 21 visas första mätningen där mätutrustningen åkte med en virkes-
stapel genom 1:a-zon. Lufthastighetsgivaren var placerad i ett strömellanrum ca 1,5 m högt 
upp mitt på paketets långsida.  
 

 
Figur 21. Uppmätt lufthastighet i de första sju positionerna, av totalt åtta, i 1:a zon i en FB-kanaltork. 
 
I Figur 22 och Figur 23 visas uppmätta lufthastigheter då mätsystemet åkte med virket 
genom hela kanaltorken. 
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Figur 22. Uppmätt lufthastighet genom kanaltorken. Högst lufthastighet uppmättes mellan 1:a och 2:a zon i 
det så kallade ”nedblåsningsschaktet”. 
 

 
Figur 23. Uppmätt lufthastighet. Högst lufthastighet uppmättes mellan 1:a och 2:a zon i det så kallade 
”nedblåsningsschaktet”. 
 
Resultaten från lufthastighetsmätningarna visade på lufthastigheter som för det mesta låg 
inom intervallet 3,5–4,0 m/s. Största skillnaderna fanns i positionerna angränsande till 
”nedblåsningsschaktet” mellan första och andra zon. Högre grad av turbulens är att förvänta 
i dessa positioner och det är troligt att detta påverkat vinghjulsgivaren. Detta kan ses 
tydligast i Figur 23 efter 20-23 timmar där både en högre lufthastighet och större spridning 
uppmättes. Den större spridningen omkring blåsschaktet kan även urskiljas i de två 
föregående mätningarna. Överlag anses resultaten visa på en bra och jämn lufthastighet 
genom hela kanaltorken i den position i nedersta virkespaketen där lufthastighetsgivaren 
placerades. 
 
I början av varje satsning uppmättes initialt en högre lufthastighet i 1:a-zon. Detta antas bero 
på regleringen av ventilationen. Stängda ventilationsspjäll skapar en något, ca 0,2 m/s, högre 
lufthastighet. 
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5 Slutsatser och Rekommendationer 
 
Medelvärdesstyrning  
Resultaten av de inledande försöken med medelvärdesstyrning sammanfattas enligt 
följande: 
 
Medelvärdesstyrning i första zon tycks kunna balansera för olika infuktkvoter så att psykro-
meterskillnaden i intagsänden inte blir för låg vilket gör att torkning sker redan i första vagns 
position när virket väl har värmts upp. Torrtemperaturen i slutet av zon 1 (Torrgivare2) 
begränsades för att temperaturen inte ska rusa för högt vid medelvärdesstyrning.         
  
Under den utvärderade perioden har kanalen periodvis varit avstängd men de inledande 
försöken med medelvärdesstyrning i zon 1 samt i både zon 1 och zon 2 visar fördelar med 
förbättrad målfuktkvotsträff, mindre fuktkvotsspridning och färre ändringar i satsningstider.  
 
Några ord av ansvarig torktekniker Bo Birath om erfarenheter av medelvärdesstyrning under 
projektet: 
 
”Det har varit stimulerande att vara med i projektet för att förbättra torkningen i 
vandringstorkar. 
 
Medelvärdesstyrning ser ut att vara ett steg i rätt riktning för en bättre torkning med en 
jämnare utgående fuktkvot och ett stabilare klimat vilket inte då kräver lika mycket 
förändringar i temp och växlingstider 
 
Det går säkert att utveckla mer - kanske fler tempgivare längs kanalen.”  
 
Tryckfallsmätning över värmebatteri 
Avsikten med mätningen är att få en signal om när det är dags att rengöra igensatta värme-
batterier för att undvika att köra flera månader med igensatta värmebatterier som försämrar 
lufthastigheten i kanalen.   
 
Fördelar med differenstrycksmätningen är att den är enkel att installera och att ingen mätut-
rustning behöver placeras inuti torken. För denna förstudie tillverkades rostfria rör för mät-
ning av det statiska lufttrycket, dessa rör hade en böj, en solid spets och borrade hål vertikalt 
i förhållande till luftens flödesriktning. För industriell processmätning räcker det med en 
genomföring och ett rakt rör in i torken, öppningen på röret blir då av sig självt vinkelrätt 
mot luftflödet. 
 
Inledande mätningar av differenstryck över batteri bedöms vara en lovande metod med 
tydliga signaler.  
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Tyvärr gjorde kondensbildning i slangarna att ingen registrering kunde göras av förloppet hur 
uppbyggnaden av detta differenstryck såg ut under vintermånaderna dec-mars men efter 
korrigering av mätutrustning bedöms metoden lovande. Den installerade mätaren fortsätter 
datainsamlingen under kommande vintersäsong 15/16.    
 
Lufthastighetsmätning i kanal 
Den nya vinghjulsmätaren med kapslad låda och kontinuerlig loggning som följde med virke 
genom kanalen fungerade väl i de inledande försök som gjordes. Ett flertal mätare har körts 
av Valutec även vid andra verk under året.  
 
Externa givare för t.ex. lufthastighet, samt temperatur som är än viktigare, kopplad till en 
datalogger med eller utan trådlös dataöverföring är ett utomordentligt hjälpmedel. Detta 
möjliggör en utökad förståelse för processen och klimatet som virket utsätts för i olika delar 
av torkningen. Dessa hjälpmedel är även ofta till stor hjälp vid felsökning och process-
utveckling. 
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6 Fortsatt arbete 
 

• Fortsätta det lyckade arbetet med utvärdera andra reglermetoder i kanaltorkar samt 
fortsätta finslipa medelvärdesstyrning beroende på t.ex. följande variabler: 

o Förväntad operatörs inblandning och kompetens i framtiden. 
o Olika typer av kanaltorkar, FB OTC och TC. 
o En eller två zoner i kanaltorken, olika reglermetoder i zon ett och två? 
o Tjocklek(ar), brädor och plank 
o Kärnvedsandel 
o Råfuktkvot och dess variation 
o Acceptabel förekomst av sprickor 
o Målfuktkvot 
o Acceptabel fuktkvotsspridning och fuktkvotsvariation över tid 

 
• Ny mätteknik för bättre processtyrning t.ex. 

o Differenstrycksmätning, fortsatta mätningar för att utvärdera mättekniken och 
informationen den kan ge. 

o Mer temperaturmätningar av luften i kanaltorkens blåsdjup, t.ex. trådlösa 
givare och/eller fler fasta givare i kanaltorken. 

o Skatta/mäta fuktkvoten före, inuti och efter kanaltorken med t.ex. paket-
vägning, ytfuktkvotsmätning eller annan fuktkvotsmätning för att förbättra 
processtyrningen. I 2-zoners kanaltorkar anses det särskilt intressant att mäta 
fuktkvoten vid övergången från 1:a till 2:a-zonen  

o Kontinuerlig fuktkvotsmätning under hela torkförloppet. 
 

• Tredje zon, s.k. konditioneringszon. 
o När skall tredje zon användas för att konditionera eller parera fuktkvots-

avvikelser? 
o Tredje zon utformad som TC-kanaltork för att kunna parera avvikande fuktkvot 

i större grad och mer kontrollerat. Sista positionen i zonen skulle fortfarande 
kunna användas till konditionering. Kostnad och förtjänst är intressant att 
skatta då många befintliga kanaltorkar skulle kunna komplementeras med en 
separat tredje zon. 
 

• TC-kanaltork med separat klimatstyrning i varje zon. 
o Hur mycket kan klimatet variera mellan två närliggande zoner? 
o Hur olika produkter kan torkas tillsammans? 
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• Variabelt antal positioner i kanaltorken.  
o Med annat matningssystem än idag skulle antalet positioner kunna minskas 

och varieras i torkens olika zoner. Detta skulle kunna resultera i en mer 
utvecklad processtyrning genom att kunna variera torktiden mer flexibelt och 
individuellt för virket i olika virkesstaplar. 

o Simulera samt uppskatta förtjänster och konsekvenser av de mer flexibla 
torktiderna. 
 

• En spånfälla, eller annan typ av filter, placeras i torkvåningens förlängning vid intags-
änden på FB-kanaltorkar eller i nedblåsningsschaktet på OTC-kanaltorkar. Dessa filter 
skulle kunna göras mer lättåtkomliga och minska behovet av den mer omständliga 
rengöringen av värmebatterierna. Detta skulle även begränsa området där sågspån 
och andra grövre föroreningar har en benägenhet att ansamlas och som behöver 
städas oftare. Minskat rengöringsbehov av värmebatterierna skulle dessutom minska 
slitaget på dessa. 

  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Om TräCentrum Norr 
TräCentrum Norr finansieras av de deltagande parterna 
tillsammans med medel från Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden (Mål 2), Länsstyrelsen i Norrbottens län 
samt Region Västerbotten. 
 
Deltagande parter i TräCentrum Norr är: Lindbäcks Bygg, 
Martinsons Trä, SCA Forest Products, Norra Skogsägarna, 
Sågverken Mellansverige, SÅGAB, Sveaskog, Plusshus, Luleå 
tekniska universitet, Skellefteå kommun och Piteå kommun. 
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