
Paketvägning kan öka kvalitet

Marknadsunder- 
sökning på gång
Valutec kommer inom kort att genomföra en 
undersökning bland ryska sågverk. Syftet är att 
få veta mer om hur företaget uppfattas ute på 
sågverken. 

– Vi hoppas naturligtvis att så många som 
möjligt deltar. Det är en viktig del i vårt arbete 
för att bli en ännu bättre samarbetspartner till 
de ryska sågverken, säger marknadschefen 
Eric Johansson.
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Så här mycket kostar 
kvalitetsbrister i torkningen

Spånkullen

”Spånkullen”, exempelsågverk
Det fiktiva sågverket Spånkullen producerar 95 000 m3 
sågade trävaror per år. Följande kvalitetsbristkostnader 
är beräknade årliga kostnader baserat på den års
produktionen och utgående från svenska förhållanden. 

Kvalitetsbristkostnader kan uppstå 
på många håll i ett sågverk. Såväl 
timmerhantering, justering, lager-
hantering som virkestorkning kan 
medföra att marginalen minskar 
eller i värsta fall helt raderas ut. 
Valutec har studerat vilka faktorer 
som orsakar kvalitetsbristkostnader 
under torkning, och några av de 
viktigaste resultaten kan du se här 
ovan. 

– Vi vill att träets fulla värde ska kunna 
tas tillvara. Därför har vi som enda  
leverantör utvecklat ett styrsystem, 
under namnet Valmatics, där använ
daren kan optimera virkestorkningen 
utgående från kvalitet, kapacitet och 
energiförbrukning, säger John Karbin, 
automationschef på Valutec. 

Siffrorna visar tydligt hur viktigt det är 
att ha ett särskilt starkt fokus på kvali
tet i torkprocessen. 

– Valmatics är baserat på omfatt
ande fältstudier om hur träet beter sig 
under torkprocessen och om hur vi 
tillför energi där det gör störst nytta, 
säger John.

Sågverk som gått från enklare 
styrsystem till att fullt ut använda 
Valmatics har för vissa dimensioner 
kunnat halvera energikostnaden, sam
tidigt som man behållit en hög kvalitet. 
Även utrustningen spelar roll – genom 
att utrusta virkestorken med värme
återvinning kan ytterligare upp till  
20 % energi kapas bort.

Den typ av virkestork ett sågver k 
väljer spelar också en stor roll. 
 Kanal torkar, vars främsta fördelar är 

en hög kapacitet, har blivit allt popu
lärare även utanför Norden. Med ett 
bra kapacitetsutnyttjande kan kostna
den per torkad kubikmeter vara upp 
till femton procent lägre i en kanaltork 
än i en kammartork, vilket gör dem 
intress anta för sågverk som har ett 
jämnt och stadigt inflöde av timmer.

KOSTNAD FÖR ÖKAD 
SPRICKBILDNING 5 %

2,9 Mkr 
nedklassning, 2 kvalitetsklasser

7,1 Mkr 
om den spruckna volymen 
görs till flis

KOSTNAD FÖR ÖKAD 
FUKTKVOTSSPRIDNING 1 %

KOSTNAD FÖR
ÖVERTORKNING 2 %

1,5 Mkr

0,5 Mkr

KOSTNAD 
KVALITETSBRIST:

KOSTNAD 
ENERGIFÖRBRUKNING:

0–150 kr/m3 sågad vara Ca 65 kr/m3 sågad vara

KAPACITET
(INVESTERINGSKOSTNAD):

Ca 35 kr/m3 sågad vara

”Vi vill att träets fulla  
värde ska kunna tas  
tillvara.”

Stort intresse för ValuTa-dagarna
Den första veckan i oktober arrangerades den första av årets två upplagor av ValuTA
dagarna. Platsen var hotell Södra Berget i Sundsvall där Valutec bland annat höll en 
diskussion om för och nackdelarna med olika typer av virkestorkar.

– Särskilt kammare gentemot kanaler är något av en ständig debatt och diskussio
nen höll en riktigt hög nivå. Vi är rätt säkra på att deltagarna fick en hel del ny kunskap 
med sig som de kan ha nytta av när de ska vidareutveckla virkestorkningen på sina 
respektive anläggningar, säger marknadschefen Eric Johansson.

Diskussionen kretsade bland annat kring krav på energieffektivisering, flexibel pro
duktion och ökad kvalitet. Under den andra utbildningsdagen besökte deltagarna SCA 
Tunadal. 

Fulltecknat i Växjö
Nästa omgång av ValuTAdagarna arrangeras i Växjö den 13–14 november och är 
redan fulltecknad.

– Om du är intresserad av att delta, men inte hunnit anmäla dig ännu, så uppmanar 
vi dig att ändå kontakta oss för att få stå på väntelistan. Om det kommer sena återbud 
välkomnar vi förstås gärna andra deltagare, säger Eric.

Det forskningsprojekt som drivs av Träcentrum Norr och som inleddes med vägning
en av råa paket hos Kåge Såg, har nu gått vidare med nya mätningar hos Bergkvist
Insjön, som genomför mätningarna med vågar på truckarna.

– Vi hoppas att bättre beräkningar av den råa fuktkvoten ska resultera i en mer ex
akt målfuktkvot. Det kan också leda till energibesparingar, då övertorkningen minskar, 
säger Thomas Wamming, utvecklingschef på Valutec. Läs mer om detta på sidan 7.
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FAKTA
Valutec TorkAkademi, mer känt som ValuTadagarna, är ett årligen åter
kommande evenemang. Under två seminariedagar får deltagarna ta del av 
föreläsningar kring den senaste utvecklingen inom virkestorkning, varvat 
med studiebesök och mingel med andra representanter inom branschen.

Vida Hästveda, Sve 1 kanalatork (FB)

JSC Asia Les, Ry 8 kanaltorkar (FB)

JSC Asia Les, Ry 3 kammartorkar

Moelven Sokna bruk, No 2 kanaltorkar (FB)

Vida Borgstena, Sve 1 kanaltork (FB)

Höglandssågen, Sve 3 kanaltorkar (FB)

Pölkky, Kuusamo, Fi 1 kanalatork (FB)

Misawa Homes, Fi 4 kammartorkar

Ziegler, Ty 1 kanaltork (OTC)

Rörvik Timber, Sve 3 kammartorkar

Nydala Trävaru, Sve 3 kammartorkar

Urval av genomförda 
affärer 2014


