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1 Introduktion 
Trä som material har en konkurrensnackdel i att dess egenskaper varierar mycket, både mellan och 

inom en och samma individ. Att bättre än idag kunna sortera virke utifrån dess egenskaper skulle 

möjliggöra en ökad användning av trä som ett ingenjörsmässigt material och i förlängningen öka 

värdet på skogsråvaran. Inneboende faktorer som påverkar egenskaperna hos trä är bland annat 

kärnvedsandel, kvistandel, kvisttyp, fiberriktning, frodvuxenhet med mera. En av de viktigaste 

parametrarna att fastslå i träförädlingskedjan är fuktkvoten. Den behöver bestämmas för att kunna 

göra en korrekt hållfasthetssortering, säkerställa dimensionsstabilitet hos slutprodukten, förhindra 

mögeltillväxt etc. 

 

Kunskapen om vad fuktkvoten hos virke är, på vilka sätt den påverkar produkten och att vatten 

finns dels bundet i virkets cellväggar och dels fritt i hålrum vid olika fuktkvoter är i många fall 

bristfällig. Detta kan ses bland många artiklar eftersom flertalet undersökningar att försöka 

bestämma fuktkvoten skett över stora fuktkvotsspann (ofta med fuktkvoter upp till åtminstone 70 

%) och att definitionen som använts för fuktkvoten inte nämnts. 

 

Målet med projektet i vilket följande studie gjorts är att hitta eller utveckla mätmetoder för 

fuktkvoter inom 7-18 fuktkvotsprocent på torr bas där 90 % av mätningarna ska ha ett mätfel 

understigande en fuktkvotsprocent oavsett mängden ved mätningen avser, eg. enbitsmätning eller 

batchmätning. Denna rapport innehåller korta beskrivningar av olika mätmetoder och deras 

noggrannhet. 

 

1.1 Allmänt om fuktkvotsmätning på trä 
Fuktkvoten hos trä brukar mätas som kvoten mellan massan vatten i en viss volym och den torra 

vedsubstansens massa inom samma volym. Formeln för fuktkvoten, u, blir då: 

00

0

m

m

m

mm
u vu 


      (1) 

där: 

u  = fuktkvot  

um  = massan hos fuktigt trä [kg] 

0m  = massan hos torrt trä [kg] 

vm  = massan hos vattnet i träet [kg]. 

Splintveden hos furu (pinus sylvestris) och gran (picea abies) har en fuktkvot i storleksordningen 

~120-150 % i rått tillstånd medan kärnveden på desamma är i storleksordningen 30-40 % (Morén 

2007). 

 

1.2 Känslighetsanalys 
En kort översikt över mätfelens påverkan på fuktkvotsbestämningen i en torksats redovisas. Fel 

som diskuteras är felaktig bestämning av massan och volymen virke. Resultatet visar på att 

effekten av en enskild felkälla kan skattas med felets storlek i procent av den verkliga fuktkvoten. 

En storlek av felkällan på 5 % ger således vid 8 % fuktkvot ett fel på 0,4 fuktkvotsprocent medan 

motsvarande fel vid 16 % fuktkvot blir 0,8 fuktkvotsprocent. Känslighetsanalysen är giltig för alla 

mätmetoder men koncentrerar sig kring batchmätning i virkestork. 

  

1.2.1 Vägning 
Noggrannheten hos metoder som bygger på att mäta eller uppskatta vikt eller densiteten hos virke 

kommer att påverka den skattade massan hos veden. Felen hos lastceller ligger i storleksordningen 

±0,1 % medan felen hos truckvågar ligger inom ±0,5 % av vågens kapacitet vilket ger ett fel på en 

20-tons truck inom ±100 kg. En noggrant bestämd vattenmassa i ett virkespaket ger att felet hos 

vågen ger ett fel i den skattade vedmassan. På ett 4m
3
 virkespaket av gran motsvarar en felvägning 

på 100 kg ett densitetsfel på cirka 6,5 % (räknat på rå/0  om 385kg/m
3
). Ur praktisk synvinkel kan 
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man använda kurvorna i Figur 1 även vid felskattning av vattenmassan (procentuellt). Samtliga 

beräkningar, där ej annat anges, har gjorts på furu med en densitet, rå/0 , av 430 kg/m
3
. 

 
Figur 1. Påverkan av felaktigt skattad virkesdensitet på skattad fuktkvot hos en virkesbatch. 

Ur Figur 1 kan man se att en felskattning av virkesmassan om 10 % redan vid 11 procents fuktkvot 

ger en felaktig skattning av fuktkvoten på en procentenhet. Eftersom standardavvikelsen på 

veddensiteten ligger runt 10 procent är det därför viktigt att nyttja en metod som istället mäter den 

verkliga densiteten på mindre partier virke. Punkternas avvikelse från den räta linjen i Figur 1 - 

Figur 4 beror på att en fördelning av virke med viss spridning simulerats. 

 

1.2.2 Volymskattning 
Den ingående volymen i ett virkespaket kan till exempel felskattas genom felaktiga råmått på virket 

eller ej noggranna längdmätningar på virket. Ifall längden mäts i fallande 3 dm moduler kan felen 

teoretiskt uppgå till 7,5 volymprocent för 4 meters virke under förutsättning att allt virke har en 

längd som ligger just under modulgränsen. I Figur 2 redovisas felen i fuktkvotsskattningen när 

virkeslängden avrundats till modulbotten. Virkets längd har antagits vara jämt fördelat i längder 

mellan 35 och 54 dm. En längdavrundning till fallande 3 dm moduler innebär därför att 

medelplankan har avrundats 15 cm. Längdfördelningen av virket ger en medellängd av 445 cm och 

således en underskattning av volymen om 3,4 %. Felaktiga råmått bör ge ett mindre volymfel än 

längdmätning med 3dm moduler. Till exempel ger ett 0,5 mm fel i råmåttet ett volymfel på 2,5 % 

för en 20 mm tjock bräda. Ett billigt sätt att minska felskattningen av volymen in i torken är att 

utföra längdmätning med åtminstone centimeter-precision ifall detta inte redan görs idag. 

 

En simulering hur avrundningar i längdmåtten av virket på verkar fuktkvotsskattningen gjordes där 

virkeslängden avrundades till fallande 1cm, 1dm samt 3dm moduler respektive. 
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Figur 2. Längdavrundnings, (i.e. volymfel), påverkan på den skattade fuktkvoten hos en virkesbatch. 

 

Vid bestämning av fuktkvoten behöver man titta på felkällornas sammanlagda inverkan. I Figur 3 

redovisas en simulering där fel finns i vedvolymen, vattenmassan och trädensiteten. Felen har valts 

så att de samverkar och ger så stort totalfel som möjligt. 

 
Figur 3. Kombination av mätfel för volym, vattenmassa och trädensitet. 

Ur figuren ovan kan man se att totala felet när flera felkällor samverkar blir stort. För att få en 

noggrann bestämning av fuktkvoten är det därför viktigt att försöka bestämma samtliga ingående 
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faktorer med så stor noggrannhet som möjligt. Eftersom längdmätning inom centimeter-precision 

är enkel att åstadkomma upprepades simulering enligt Figur 3 men med längdavrundning till 

fallande 1cm klasser i samtliga fall. Resultatet redovisas i Figur 4. 

 
Figur 4. Kombination av olika mätfel med en noggrann volymskattning. 

Genom att jämföra Figur 3 och Figur 4 kan man se att en stor förbättring av mätnoggrannheten kan 

åstadkommas endast genom att förbättra volymskattningen. 

 

2 Mätmetoder 
 

2.1 Resistiva mätare 
Resistiva fuktkvotsmätare utnyttjar förhållandet mellan resistansen i veden, eller impedans i fall där 

mätaren använder växelspänning, och dess vatteninnehåll. Vid fuktkvoter under 

fibermättnadsfuktkvoten är motståndet kraftigt beroende av vedens fuktinnehåll medan beroendet 

avtar då fuktkvoten överstiger fibermättnadsfuktkvoten. Vid de höga fuktkvoterna är det istället 

andra ämnen i veden som främst påverkar motståndet som till exempel saltinnehållet (Esping 

1992).  

 

Tidigare undersökningar av handhållna resistiva fuktkvotsmätare (Forsén and Tarvainen 2000) 

fastslår vikten av en noga kalibrerad mätare. Stora skillnader i kalibreringskurvorna påvisas för 

virkestemperatur, kärnved/splintved och elektrodernas utformning. Ingen signifikant skillnad 

beroende på mätriktning i förhållande till fiberriktning, vedens densitet eller elektrodavståndet 

påvisas. 

 

Industriella försök att bestämma slutfuktkvoten hos en virkesbatch under torkning, (FlØtaker and 

Tronstad 2000), visar att medelfuktkvoten bör mätas före en eventuell konditioneringsfas. 

Medelfuktkvoten kunde, för alla fyra testomgångar, bestämmas inom 1,4 fuktkvotsprocent med ett 

90 % konfidensintervall, detta efter att en ny resistanskurva utarbetats. Resultatet ska därför ses 

som ett mått på metodens potential. 
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Figur 5. Exempel på handhållen resistiv fuktkvotsmätare(1). 

 

2.2 Kapacitiv mätare 
Kapacitiva mätare är idag den vanliga typen av inlinemätare i sågverksindustrin. Mätvärdet för 

kapacitansen hos träet beror på den dielektriska konstanten (Skaar 1988). Den dielektriska 

konstanten är ett mått på polariseringen hos atomerna och molekylerna i ett material när detta 

placeras i ett elektriskt fält. Enligt (Torgovnikov 1993; Forsén and Tarvainen 2000) kan åtminstone 

fyra olika typer av polarisering ske i trä beroende på vilken mätfrekvens som används. Dessa fyra 

är elektron-, atom-, dipol- och interfacial polarisering. De två första är av primärt intresse vid 

användandet av optisk och infraröd spektroskopi medan de två senare är vad som främst mäts när 

man använder elektriska metoder med frekvenser av storleksordningen mikrovågor och lägre. 

 

Vid en undersökning som utfördes av Trätek visade den bästa av de fyra undersökta inline-mätarna, 

Brookhuis, Exotek, Quasar och Wagner, en mätnoggrannhet på individnivå med 90 % av 

individerna inom 2,4 fuktkvotsprocent och en repeterbarhet inom 1,8 fuktkvotsprocent (Esping 

2003). En äldre undersökning av inline-mätare fastslår att densitetskompensation sänker 

medelkvadratfelet från 2,9 till 2,1 (Eliasson 1989).  

 

Undersökning av en handhållen kapacitiv fuktkvotsmätare (Garrahan and Lavoie 2005) visar 

följande: 

 En hyvlad yta ger en uppvisad fuktkvot som ligger en fuktkvotsprocent lägre jämfört med 

motsvarande virke med sågad yta. 

 Virkets temperatur påverkar mätningen med 0,0477 fuktkvotsprocent per grad Celsius. 

 Virkets dimension påverkar den uppmätta fuktkvoten. 

 Tjurved och kvist påverkar inte den uppmätta fuktkvoten ifall hänsyn tas till den faktiska 

densiteten. 

 Ingen skillnad mellan mätresultat kunde påvisas mellan virke torkat vid två olika 

torktemperaturer, 82 respektive 110 


torrC . 

 

Enligt uppgifter från en säljare av kapacitiva inline-fuktkvotsmätare finns den största 

förbättringspotentialen i att använda sig av densitetskompensering, kompensering för plankans 

position relativt sensorn samt temperaturkompensering (Rasimus 2010). 
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Ifall mätaren endast består av ett mäthuvud, som oftast är fallet med handhållna mätare, påverkas 

mätresultatet i stor utsträckning av fuktkvoten i ytan där fältet är starkast. Två mäthuvuden som kan 

mäta den dielektriska konstanten både mellan mäthuvudena och runt respektive mäthuvud ger 

därför en möjlighet, åtminstone i teorin, att mäta fuktkvotsgradienten. 

 

En mätuppställning som kombinerar den kapacitiva och resistiva mätningen är den elektriska 

impedansspektroskopin vilken genom att använda olika frekvenser och därigenom erhålla olika 

inträngningsdjup kan skatta både medelfuktkvoten och fuktkvotsgradienten. En portabel utrustning 

som utvecklats i Finland (Tiitta and Olkkonen 2002) gav sämre skattning av medelfuktkvoten än 

kommersiella kapacitiva givare men en ökad möjlighet att upptäcka fuktkvotsgradienter. 

 

 
 
Figur 6. En modell av kapacitiv inlinefuktkvotstmätare (2). 

 

2.3 Gammastrålning 
Gammastrålar är de elektromagnetiska vågorna med högst energi och frekvens. Ifall man ska prata 

om våglängder, vilket kan vara förvirrande eftersom dessa är så korta att man lämpligast istället bör 

prata om energier, är dessa i storleksordningen mindre än en picometer. Genom att mäta 

dämpningen av gammastrålar när dessa passerar ett medium kan du få en uppfattning om 

materialets täthet. Med bara en mätning kan dock inte veden och vattnet särskiljas (Tiitta, 

Olkkonen et al. 1993). 

 

 
 
Figur 7. Laborationsuppställning av mätsystem för gammastrålning (3). 

http://brookhuis.com/en/products/in-line-moisture-content/fmi-sensors-for-longitudinal-transport.php


8 (17) 
 

2.4 Röntgen 
Röntgenstrålning har relativt kort våglängd, (0,06-125nm), och hög energi. Detta gör att den får en 

hög inträngningsförmåga i olika material. Metoder med flera olika energinivåer kan öka 

informationen från mätningen eftersom molekylerna reagerar olika vid olika våglängder. Genom att 

använda minst två distinkta energinivåer kan därför en viss särskiljning av vatten respektive 

vedmängd göras. Ett försök att bestämma fuktkvoten hos granflis, (rå bas), genom att använda två 

energinivåer (Hultnäs, Kullenberg et al.) gav en standaravvikelse runt 0,5 fuktkvotsprocent i en 

repeterbarhetstest av tio mätningar per varje objekt. Vid undersökningen användes även 

väldefinierade prover samt mättider på runt en minut för att förbättra signal-brus förhållandet.  

Mätningar av bland annat fuktkvoten hos virke har utförts i forskningssyfte under pågående 

torkning och man har då visat på en maximal teoretisk standardavvikelse på 0,6 fuktkvotsprocent 

för virke under fibermättnadspunkten (Baettig 2006). Det ska noteras att vid försöket torkades och 

undersöktes endast en planka per gång i en liten labb-tork vilket underlättar mätningen avsevärt. 

 

En röntgendetektor kan byggas som en lång endimensionell detektor och man kan därför få till 

stånd ett stort mätområde för varje strålkälla vid en tvärmatning. Kombinerad med en metod som 

med stor noggrannhet mäter antingen veddensiteten eller vattenmängden är det därför troligt att en 

god fuktkvotsmätning skulle erhållas. 

 

 
 
Figur 8. Tomograf för forskningsändamål (4). 

 

2.5 NIR 
NIR (Near Infra Red) ligger i det elektromagnetiska spektrumet nära synligt ljus med våglängder 

på 780-3000nm (Hecht 2002). Vid undersökningar med hjälp av NIR erhålls ett spektra med 

vibrationsenergierna hos det undersökta materialet. Alla molekyler har sina speciella energinivåer 

för vibrationerna. Spektrumet som i slutändan ska analyseras innehåller många överlappningar och 

kombinationer av vibrationer vilket gör det svåranalyserat. Med NIR kan mycket information 

tolkas ur en enda mätning vilket kan ses som en fördel samtidigt som det förutsätter att man har bra 

koll på en rad ingående parametrar för att undvika feltolkning. Några parametrar som påverkar 

spektrumet är: vatteninnehåll (kan delas in efter hur detta är bundet), temperatur, fibervinkel, ytans 

beskaffenhet, extraktivämnen, mikrofibrillvinkel mm. (Tsuchikawa 2007). Med hjälp av NIR är det 

möjligt att direkt mäta fuktkvoten i trä. NIR har, på grund av sin våglängd, ett dåligt 

inträngningsdjup vilket gör att mätningen endast sker i ytskiktet. Medelfuktkvoten hos en planka 

kan därför inte mätas med bara NIR, däremot kan metoden tillsammans med en annan mätmetod ge 

en uppskattning av fuktkvotsgradienten. 

 

http://www.ltu.se/ske/wood/wood/wood-research
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Figur 9. Exempel på utrustning för NIR-analyser (5)  

 

2.6 Mikrovågor 
Mikrovågor är i det elektromagnetiska spektrumet placerat mellan radiovågor och infraröda vågor, 

det vill säga våglängder mellan 1mm till 30 cm. Den relativt långa våglängden, d.v.s. ett långsamt 

varierande elektromagnetiskt fält möjliggör för dipolära molekyler, till exempel vattenmolekyler, 

att ställa sig parallellt med fältet när detta byter riktning. Molekylerna behöver energi för att ställa 

sig parallellt med det pålagda elektromagnetiska fältet, energi som tas ifrån detta. Mängden 

vattenmolekyler i ett material kan därför mätas genom att mäta energiförlusten av ett 

elektromagnetiskt fält, med våglängder i mikrovågsområdet, när detta passerar genom ett material. 

 

Eftersom elektromagnetiska vågor färdas långsammare i ett material än i vakuum uppstår alltid en 

förskjutning av fasen när en våg passerar genom ett material vilket kan förstås som att vågen 

behöver längre tid på sig när denna ska passera genom ett material jämfört med vakuum. Förenklat 

sett beror energiförlusten på vattenmängden, fasskiftet på en kombination av fukt och veddensitet 

och förändringen av polariseringen på fiberriktningen (James, Yen et al. 1985). Mikrovågorna 

påverkas även olika beroende på våglängd, fiberriktning, temperatur, veddensitet, dimension och 

på vilket sätt vattenmolekylen är bunden till materialet (Okamura 2000). I artikeln listas även fem 

olika mätuppställningar för fuktkvotsmätningar, dessa är: ”fri-rymdsmetoden” (strålkälla och 

mottagare på olika sidor om mätobjektet), transmissionsmetoden, reflektionsmetoden, 

resonansmetoden och TDR (se separat kapitel). 

 

Mikrovågor kommer alltid, eftersom de sätter vattenmolekylerna i rörelse, att avge energi till 

mätobjektet. För att mäta fuktinnehållet räcker det dock med små energinivåer och därför blir 

värmningseffekten försumbar. Vid låga fuktkvoter kommer alltid signal-brus förhållandet att vara 

lägre eftersom dämpningen är mindre vilket innebär att mätresultaten vid låga fuktkvoter inte är 

lika pålitliga. Frusen ved kommer även att indikera för låg fuktkvot eftersom vattenmolekylerna 

inte har samma möjlighet att vrida sig med fältets riktning (Hansson, Lundgren et al. 2005). 

 

I en undersökning där en slitsad vågledare användes som ett strö kunde medelfuktkvoten under 

torkning beräknas inom två fuktkvotsprocent med ett 90 % konfidensintervall vid fuktkvoter under 

15 % (Holmes and Riley). Metoden verkar lovande men har följande nackdelar: extraarbete för 

sågverkspersonalen, känslig utrustning måste placeras i virkestorken, mätaren behöver 

strömförsörjning vilket gör den svår att använda i en vandringstork. 
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Figur 10. Inlinefuktkvotsmätare som använder mikrovågor (6). 

 

2.7 Radiovågor 
Radiovågor är de vågor med den längsta våglängden i det elektromagnetiska spektrumet (från 

30cm till flera kilometer). Det finns idag kommersiella fuktkvotsmätare som använder sig av 

radiovågor för att mäta fuktkvoten på enbitsnivå, se Figur 11. Radiovågor har även använts för att 

försöka bestämma medelfuktkvoten av en virkeslast under pågående torkning. Inga publicerade 

resultat på detta har dock hittats. Vid fuktkvotsbestämning av värmeflis har provmaterialets 

temperatur visats vara försumbar inom intervallet 2-60˚C (Paz, Nyström et al. 2006). En 

utvärdering av radiovågor för att bestämma vattenhalten i värmeflis gav ett medelkvadratfel på 

modellen av 4.9 vattenhaltsprocent (Paz, Nystöm et al. 2008). Vid den aktuella undersökningen 

innehöll flisen ungefär 25-65 vattenhaltsprocent. 

 

 
 
Figur 11. Exempel på en fuktkvotsmätare som använder sig av radiovågor (7).  

 

2.8 NMR 
NMR, Nuclear Magnetic Resonance, använder spinnet hos atomer, i fallet där vattenmängden ska 

mätas protonen H
+
, för att skapa en mätbar signal. Kärnspinnet kan sägas ha en viss riktning och 

kan lämpligt liknas vid en vektor. Utsätter man mätkroppen för ett externt magnetfällt kommer 

dessa vektorer att orientera sig parallellt med det externa fältet. Ifall man sedan utsätter mätkroppen 

för en elektromagnetisk våg kommer denna att få alla spin att oscillera, oscillationer som går att 

mäta genom den spänning de inducerar i en spole. Hur snabbt den inducerade signalen avtar är 

olika för olika material och genom att mäta detta kan man till exempel bestämma hur mycket vatten 

som finns i veden. Metoden fungerar ännu bättre ifall hänsyn tas till vedens kemiska 

sammansättning. Ett kalibrerat system, där provbitarna även vägs ger resultat på fuktkvoten som är 

jämförbart med torrviktsmetoden (Merela 2009) 
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Enkelt uttryckt kan man mäta mängden molekyler/atomer av olika slag i mätobjektet. Metoden kan 

även utnyttjas med hjälp av mindre permanentmagneter med den nackdelen att signalens härkomst 

endast går att bestämma i en dimension, det vill säga avståndet från mätaren. Fördelarna ligger i 

priset för både inköp och användande av utrustningen. 

 

En undersökning av en handhållen NMR-sensor visar på ett tydligt samband mellan fuktkvoten och 

den mätta signalen (Prado 2001). Undersökningen utfördes som ett led i att bestämma potentialen 

hos metoden för att bestämma fuktkvoten. Nämnas ska att undersökta fuktkvotsintervallet låg 

ungefär mellan 20 och 75 % fuktkvot och bestod av endast 9 mätpunkter. I en annan undersökning 

som gjorts kunde en regressionsanpassning för mätning av fuktkvoten hos ”Western red cedar”, där 

denna jämfördes med torrviktsmetoden, erhållas med ett R
2
-värde på 0,9916 (Bucur 2003). 

 

 
Figur 12. Exempel på en handhållen NMR-magnet (8). 

 

2.9 Ultraljud 
Ultraljud bygger på att en ljudvåg går in i materialet som ska mätas. Mätning kan ske antingen på 

den transmitterade eller reflekterade vågen som är fallet vid vanliga mammografiundersökningar. 

En metod där den reflekterade vågen mäts skulle ge möjlighet att mäta en fuktprofil under 

förutsättning att vågen reflekteras på olika djup. Vid en mammografiundersökning ses egentligen 

övergångarna mellan olika medium t.ex. muskel, ben, vatten medan ett virkesstycke saknar dessa 

tydliga skillnader annat än på mikroskopisk nivå. Ett försök att kalibrera en beröringsfri 

ultraljudsutrustning för att mäta fuktkvot på ”red pine” (Pinus resinosa) visar på att det finns ett 

samband mellan fuktkvoten och ljudhastigheten respektive transmittansen (Vun, Hoover et al. 

2008). Resultaten påvisar dock stort brus i mätningarna och att använda metoden för att bestämma 

fuktkvoten skulle ge stora felaktigheter i fuktkvotsskattningen. 

 

 
 
Figur 13. Figuren visar en variant av en ultraljudsmätare (9). 



12 (17) 
 

2.10 Gravimetriska metoder 
Metoden är att bestämma massan på veden vid den aktuella fuktkvoten. För att bestämma 

fuktkvoten i virket behöver antingen vedens torra massa eller vattnets massa vid en viss mätning 

vara känd. 

 

Metoden skulle fungera i en virkestork om man vid någon speciell tidpunkt kunde få en signal på 

vattnets massa och sedan använda denna punkt som referens och mäta massförändringar när 

torkningen fortskrider. Försök har gjorts där massan hos enskilda virkesstycken såväl som hela 

virkesstaplar bestämts under pågående torkning. Mätningen blir bättre på en hel virkesstapel än på 

enbitsnivå eftersom medeldensiteten på en virkesstapel varierar mindre än densiteten hos en enskild 

individ. Industriella försök, utförda av NTI, där en virkesstapel vägdes under pågående torkning 

visar på vikten av en noggrant bestämd virkesdensitet. När tabellvärden användes blev 

feluppskattningarna av fuktkvoten upp till 15,1 % -enheter. När istället den uppmätta 

medeldensiteten för furu (Pinus sylvestris) respektive gran (Picea abies) användes blev 

feluppskattningarna mellan 2,2 och 8,2 fuktkvotsprocent (FlØtaker and Tronstad 2000). 

 

Torrviktsmetoden som används för att mäta fuktkvoten enligt standarden, ISO 4470, är en variant 

av en gravimetrisk metod där massan hos en provbit bestäms innan denna torkas vidare i ugn tills 

förändringen av massan hos provbiten inte är större än 0,1 % per timme. Genom att mäta massan 

hos det torra provet kan sedan fuktkvoten vid den första mätningen bestämmas genom att använda 

ekvation 1. Eftersom metoden är tidsödande och förstörande är den endast aktuell för noggrann 

mätning av fuktkvoten hos ett begränsat antal individer i produktionen. En gemensam felkälla som 

finns hos alla metoder där totala massan ska bestämmas genom vägning är vågens precision. Det är 

därför viktigt att använda en kalibrerad våg med tillräckligt hög upplösning för ändamålet. Speciellt 

för torrviktsmetoden finns en rad andra felkällor som uttorkning vid provtagning eller mellan 

provtagning och första vägning, dålig ventilerad ugn, felaktig värme i ugnen, uttorkning av 

lättflyktiga ämnen som tolkas som vatten, vattenabsorption efter torkning samt att spån och små 

träflisor faller av provbiten under torkningen (Esping 1992). 

 

Att använda lastceller i virkestorken och mäta en hel virkesstapels massa kan vara ett någorlunda 

robust system. Möjligheten att spåra individer genom systemet tillsammans med en 

fuktkvotsmätare för rått respektive torkat virke skulle ge en värdefull databas med bra möjligheter 

för att ytterligare utveckla torksimuleringarna. Lastceller skulle i så fall kunna monteras i de 

virkestorkar där speciellt värdefulla produkter torkas för att på så sätt få en indikation om 

slutfuktkvoten samtidigt som databasen, som går att använda i samtliga torkar, fylls på. 

 
Figur 14. Exempel på en lastcell av ”S-typ” (10). 
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2.11 Krympningsmätning 
Virke sägs vid fibermättnadsfuktkvoten, som ligger runt 28-30 % fuktkvot (Esping 1992), vara 

tömt på fritt vatten i lumen och endast innehålla vatten i cellväggarna. Vid ytterligare torkning, det 

vill säga när vatten försvinner ur cellväggarna krymper dessa. Genom att mäta krympningen av en 

planka kan man därigenom uppskatta fuktkvoten under fibermättnadsfuktkvoten. Variationen i 

krympning mellan individer är, även när dessa är sågade till samma dimension och härrör från 

samma position i stocken, stor (Hájek and Esping 1996). Skattning av fuktkvoten hos en enskild 

individ genom att mäta krympning ger därför ett osäkert resultat. Metoden är därför främst lämplig 

för att mäta medelfuktkvoten i en torksats genom att utföra krympningsmätningen på ett stort antal 

individer. 

 

Tidigare undersökningar där den totala höjden på en virkesstapel uppmätts visar på problem med 

strölagrens krympning, virkets kupning och skevning samt intryckningen av stön i virket på grund 

av den höga belastningen (FlØtaker and Tronstad 2000). I samma undersökning påtalas fördelarna 

med att endast mäta virkets krympning. Denna mätning bör i så fall, av praktiska skäl, ske optiskt 

och beröringsfritt på en kantsida av en virkesstapel. Skillnaden är då att mätningen inte görs på ren 

radiell krympning utan snarare på en kombination av radiell och tangentiell krympning samt att en 

fri kant under torkning kommer att torka något snabbare än medelplankan i hela torksatsen och 

därför indikera en för låg medelfuktkvot. Märgplaceringen i plankorna, att dessa har skarpa sidor 

som är enkla att mäta samt kantplankornas representativitet för medelplankan (vilket är av speciellt 

intresse när plankor från flera positioner i en stock torkas tillsammans) behöver därför hållas i 

åtanke.  

 

Miljön i en virkestork med hög värme och fuktighet samt lättflyktiga ämnen i torkluften som 

avgetts från virket och cirkulerar med torkluften ger ett ogynnsamt klimat för all utrustning. Ifall en 

kamera placeras inuti virkestorken för att fotografera kantsidan på en virkesstapel behöver linsen 

hållas fri från fukt och smuts. Klimatet kan dessutom direkt påverka uppmätta resultat ifall 

mätutrustningen har ett temperaturberoende eller fuktkvotsberoende.  

 

 
 
Figur 15. Strölagt virkespaket. 
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2.12 Neutronkällor 
Möjligheten finns att mäta vatteninnehållet i ett ämne med hjälp av att beskjuta detta med neutroner 

och jämföra antalet neutroner som tar sig igenom materialet med antalet som tar sig till detektorn 

när ingen provbit ligger i mätområdet. Experimentella data som jämförts med teoretiska värden 

genom Monte-Carlo simulering visar på svårigheter att exakt bestämma fuktkvoten trots att varje 

prov hade en mättid om 5-10 minuter (Naqvi 2003). Neutronkällor har även använts för att skatta 

fuktkvoten av en virkesbatch under pågående torkning (FlØtaker and Tronstad 2000). En 

neutronkälla och en sensor som monterats bredvid varandra placerades under en virkesstapel. 

Sensorn mätte på så sätt indirekt diametern på mätloben eftersom denna ökar när 

vätekoncentrationen sjunker, det vill säga när vatteninnehållet i virket minskar. Potentialen hos 

metoden beräknades till 0.7 fuktkvotsprocent vid ett 95 % konfidensintervall. Vid de aktuella 

mätningarna uppnåddes dock bara en mätnoggrannhet om 1,1 fuktkvotsprocent med ett 90 % 

konfidensintervall. Den aktuella mätuppställningen skulle även fungera bra i en vandringstork 

eftersom hela mätutrustningen var infälld i golvet och mätte fuktkvoten beröringsfritt. Viktigt att 

notera är att i rapporten understryks flera gånger att placeringen av paketet och individerna 

påverkar mätresultatet. Mätmetoden kan inte heller särskilja vatten eller vedmängd vilket gör att 

det krävs en känd kalibreringspunkt. 

 

 
 
Figur 16. Exempel på utrustning för att mäta dämpningen av neutroner (11). 

 

2.13 TDR-Time Domain Reflectometry 
Arbetsprincipen för TDR är liknande den för ultraljud. Genom att skicka in en elektromagnetisk 

våg i ett material och mäta reflekterad amplitud som funktion av tiden kan en skattning göras av 

fuktinnehållet i ett material (Cerný 2009). Metoden bygger på att stift slås in i materialet och vågen 

skickas mellan dessa (Okamura 2000). Mätningar av hur fuktkvoten i levande träd förändras under 

åren har gjorts, det vill säga mätningar på fuktkvoter över fibermättnadsfuktkvoten och utan säkra 

referenser (Wullschleger, Hanson et al. 1996). 
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Figur 17. TDR-utrustning (12). 

 

2.14 Multisensorsystem 
Ett problem som återkommer för alla mätmetoder i större eller mindre utsträckning är att 

fuktkvotsmätningar förutsätter att både massan vatten och massan ved i en viss volym är känd. 

Medan vissa metoder är bra på att mäta totala massan, till exempel metoder som använder sig av 

röntgen eller gammastrålar; andra metoder snarare vatteninnehållet, t.ex. kapacitiva mätare. Fåtalet 

mätare kan, åtminstone delvis, särskilja vatten och vedmängd, till exempel NMR, neutronkällor. 

För att få till stånd en noggrann fuktkvotsmätning är det därför troligt att flera olika mätmetoder 

bör kombineras. Kombinationen av mätmetoder skulle även öka precisionen då kalibreringen kan 

ske för kombinationen av flera mätares resultat på samma individ istället för på en enskild mätare 

åt gången. 

 

3 Sammanfattning 
Mätning av fuktkvot i virke är en svår uppgift vilket kan förstås av hur mycket arbete som tidigare 

lagts ner för att hitta den perfekta mätmetoden. Det är knappast troligt att mycket bättre resultat än 

vad som erhålls idag kommer att kunna uppnås utan att kombinera flera olika mätprinciper. För att 

mäta medelfuktkvoten i en virkeslast under torkningen vore det även önskvärt att undvika placering 

av avancerad och dyr mätutrustning inne i det tuffa klimat som råder i en virkestork. Ett intressant 

alternativ vore billiga resistans och temperaturmätare som kunde placeras på virket redan i 

råsorteringen. Med grund i vad som hittats i artiklar och rapporter och som sammanställts i denna 

text presenteras en överskådlig sammanställning av mätmetodernas prestanda för enbits- respektive 

batchmätning i Tabell 1 och Tabell 2. Det är viktigt att notera att betygssättningen är godtycklig. 

 
Tabell 1. Mätmetoder, dess teknikmognad och potential för fuktkvotsmätning vid enbitsmätningar. 

Metod Teknikmognad Potential (Fuktkvot) 

Resistiva mätare +++ ++ 

Kapacitiva mätare +++ ++ 

Gammastrålning + ++ 

Röntgen + ++ 

NIR + + 

Mikrovågor ++ +++ 

Radiovågor ++ +++ 

NMR + +++ 

Ultraljud + + 

Neutronkällor 0 ++ 

TDR + + 

 

+++ Vanliga i 
industrin 

+++ Hög 

 

++ Finns i industrin ++ Medel 

 

+ Teknik välkänd + Låg 

 

0 Osäker 0 Osäker 
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Tabell 2. Mätmetoder, dess teknikmognad och potential för fuktkvotsmätning vid batchmätningar. 

Metod "Teknikmognad" Potential (Fuktkvot) Användarvänlighet 

Resistiva mätare ++ +++ + 

Kapacitiva mätare + ++ ++ 

Mikrovågor 0 ++ ++ 

Radiovågor + + ++ 

Neutronkällor + + ++ 

Vägning ++ + +++ 

Krympning ++ ++ ++ 

 

+++ Vanliga i 
industrin +++ Hög +++ Lite extraarbete 

 
++ Finns i industrin ++ Medel ++ Visst extraarbete 

 
+ Teknik välkänd + Låg 

+ Mycket 
extraarbete 

 
0 Osäker 0 Osäker 
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