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Förord 
Studierna som avrapporteras i denna rapport har utförts inom delprojekt 3 inom ramen för 
projektet ”TiiN, TräInnovation i Norr” och vi vill rikta ett varmt tack till projektets finansiärer. 
Vi vill också rikta ett stort tack till de industrier som funnits representerade i delprojektets 
arbetsgrupp: SCA Timber, Norra Timber, Martinsons, Stenvalls Trä, Setra och Valutec. 

Ett speciellt tack vill vi också rikta till Leif Gustavsson på J-G Anderssons i Linneryd för att ha 
upplåtit virkestorkar, sin tid och sitt kunnande till oss. 

Skellefteå, Januari 2019. 



 

 

Sammanfattning 
Det är möjligt att ta bra värmebilder i en virkestork. Värmebilderna ger en mer komplett 
uppfattning om torkningsläget. En förutsättning är dock att fönstret har hunnit värma upp 
och håller en temperatur högre än daggpunkt för att undvika kondens. 

Kärnved och splint är lätt att identifiera på färskt virke. Variationer över en stapel syns och 
ytfuktkvot kan uppskattas. Mängden information som värmebilderna förmedlar gör det 
möjligt att studera ytfuktvariationer inom en bräda eller planka, variationer mellan bräder, 
variationer mellan paket, processpecifika effekter (t.ex. reverseringar), osv. Med långvariga 
mätningar i en kammartork skulle även fuktkvotsutvecklingen över tid i olika positioner i 
stapeln kunna studeras. 

Slutsatsen är att värmekameran är ett bra komplement till befintliga mätmetoder som 
fördelaktigt kan användas ihop med t.ex. provbitar, som kan agera som referenspunkter i 
värmebilden.  
 



 

 
 

 

Organisation: 
TräCentrum Norr 

Författare: 
Scheepers, G. 

Utgåva: 
1.0 

Status: 
Klar 

Dokumenttyp: 
Slutrapport delprojekt 

Filnamn: 
Värmekameramätningar i 
virkestorkar 

Datum 
2019-01-14 

Sida: 
4(11) 

Innehåll 
Förord ................................................................................................................................... - 2 - 

Sammanfattning ................................................................................................................... - 3 - 

1 Inledning ................................................................................................................................. 5 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................................... 5 

1.2 Syfte och mål................................................................................................................................ 5 

2 Metoder och genomförande ................................................................................................... 5 

3 Resultat, slutsatser .................................................................................................................. 8 

3.1 Uppnådda resultat i förhållande till syfte och mål ................................................................... 8 

3.2 Övriga resultat........................................................................................................................... 10 

 
 



 

 
 

 

Organisation: 
TräCentrum Norr 

Författare: 
Scheepers, G. 

Utgåva: 
1.0 

Status: 
Klar 

Dokumenttyp: 
Slutrapport delprojekt 

Filnamn: 
Värmekameramätningar i 
virkestorkar 

Datum 
2019-01-14 

Sida: 
5(11) 

1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Vid mätningar av fuktkvotsutvecklingen i virkestorkar brukas ändtätade provbitar placeras i 
utvalda positioner i virkespaketen. Detta görs oftast i begränsat omfång pga. tidskrävande 
förberedningar och svårigheten med vägningar mitt i torkningsprocessen. Pga. det begrän-
sande omfånget blir det oftast oklart om provbitarnas fuktkvotsutveckling är representativt 
för de övriga virkesstyckena. 

Virkets yttemperatur under torkningsprocessen ger också en indikation av medelfuktkvot 
eller virkesstyckens medelfuktkvot relativ till varandra. Därför kan mätningar med en 
värmekamera potentiellt avslöja mer om fuktkvotsutvecklingen i en virkesstapel från botten 
till topp och ände till ände. Frågan är dock om det går att ta bra värmekamerabilder i en 
virkestork för att generera användbara data. 

1.2 Syfte och mål 
Undersöka ifall det är möjligt att ta bra värmekamerabilder i en virkestork för att generera 
användbara data. 

2 Metoder och genomförande 
En värmekamera hyrdes från Termisk Systemteknik, som också tog fram uppställningen 
(Figur 1). 
 

   
Figur 1: Batteri och kamera (FLIR SC655) i värmeisolerad låda. En dator kopplas till 
kameran, sedan läggs datorn också i lådan. Fönstret (till höger) är dubbelglas med 
kalciumfluorid ytterst och Germanium innerst. 

Mätningar gjordes i mitten och slutet av torkningsprocessen i kanaltorkar med 22 och 43 
mm virkestjocklek. Utöver det, gjordes mätningar på stormsidan i en kammartork, 7 timmar 
in i torkningsfasen av 75 mm virke. 
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Vid mätningarna stannades torken, den värmeisolerade lådan med värmekamera och 
loggningsdator monterades (Figur 2) och torkningen upptogs igen. Efter 15 minuter 
stannades torken och värmekameran plockades ur torken. 
 

    
Figur 2: 75 mm virke, porten öppen, fläktar av. Montering av våttrasa som referensyta, 
våt/torrtemperaturgivare, torr 0,6 mm björkfaner som torreferens. Kameran vinklas uppåt från 
golvet (bilden till höger) för att säkerställa att bara stapelkanten, där klimatet är känt, är med i 
värmebilden och för att få så mycket som möjligt av stapeln med. 

Effekten av emissivitetsskillnader 
Emissiviteten (ε) av ett material indikerar vilken del av den uppmätta strålningen som 
emitteras av materialet, och vilken del reflekteras från bakgrundsstrålning. Blött trä har en 
emissivitet kring 0.95 och torr trä 0.90. Det är viktigt att korrigera för emissiviteten t.ex. när 
mätningar görs på objekt med mycket hög temperatur, t.ex. smält metall i ett 
luftkonditionerat rum, där bakgrundsstrålningen är mycket lägre och därför skiljer sig mycket 
från strålningen som värmekameran fångar från objektet. 

Om bakgrundstemperaturen är känd, t.ex. 22 °C, kan objektets verkliga temperatur beräknas 
utifrån den uppmätta strålningen och emissiviteten med följande ekvation: 

 
Men pga. en likadan bakgrundsstrålning/temperatur i en virkestork, är effekten minimal. 
Ungefär 0,5°C som värst på trä i en virkestork. Dvs. ingen emissivitetsjustering gjordes i den 
här studien och värmebilderna kalibrerades helt enkelt mot uppmätt Ttorr och Tvåt. 

Uppskattning av ytfuktkvot och medelfuktkvot 
Virkets yttemperatur har ett samband med ytfuktkvot. Ju fuktigare desto lägre temperatur, 
och ju torrare desto högre temperatur. (Detta pga. skillnader i avdunstningstakt. En virkesyta 
som är helt mättad med fukt skulle då hålla våttemperatur under torkning. Om ytan är helt 
torrt (i fuktbalans med luften, inget vatten förångas), håller ytan torrtemperaturen. 
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Figur 3: En illustration om kopplingen mellan yttemperatur och ytfuktkvot. 

Fuktinnehållet i ytan kan då uppskattas mha. yttemperaturen om materialets fuktrelation till 
klimatet är känd med följande ekvation: 
 

 
 
Där: 

Ms = ytfuktkvot (%); 
Memc = jämviktsfuktkvot (%); 
T = torrtemperatur (°C); 
Ts = yttemperatur (%); 
Tw = våttemperatur (°C); and 
Mfsp = fibermättnadspunkten (%) 

Den ekvationen evaluerades tidigare i en studie som Södras Forskningsstiftelse finansierade, 
där även relationen mellan ytfuktkvot och medelfuktvot undersöktes (Figur 4). 

  
Figur 4: Till vänster, prediktion av medelfuktkvoten av 0,6 mm tjock björkfanér mha. yttemperaturen. Till höger, relation av 
uppmätt ytfuktkvot på flatsidan till medelfuktkvoten av en 20 mm tjock gran splintbräda. 
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3 Resultat, slutsatser 

3.1 Uppnådda resultat i förhållande till syfte och mål 
Vid mätningen på 75 mm tjockt virke efter 7 timmars torkning i en kammartork, dvs. virket 
höll fortfarande nästan ingångsfuktkvoten, kunde man enkelt identifiera kärna och splint, 
och andra objekt i värmebilden (Figur 5). Kärnveden höll en högre temperatur, ca. 66-68 °C, 
än den mer fuktiga splinten som höll våttemperatur upp till nästan 66 °C, vilket också syns i 
histogrammet i Figur 5. 

 
Figur 5: Värmebilden på 75 mm virket och ett histogram på temperaturspridningen i bilden. 

Temperaturutvecklingen i olika punkter (Figur 6) kan följas sedan portarna stängdes. Den 
nästan färska splinten höll våttemperatur medan kärnveden var närmare flapsen, som kan 
ses som en torrtemperaturreferens. Under den första hälften av mätningen höll flapsen och 
kärnveden ungefär samma temperatur innan skillnaden blev tydligare. Det var egentligen en 
effekt av kondens på linsen, som först försvann i andra hälften av mätningen, vilken skapade 
suddiga bilder. Kondens förekommer i början av varje mätning pga. det kalla fönstret. 

 
Figur 6: Temperaturutvecklingen i olika punkter. "Start" indikerar punkten där portarna stängdes. 

Om yttemperaturen förvandlas till ytfuktkvot, resulterar det i bilden i Figur 7, där det syns 
att kärnveden höll ungefär 15-17 % ytfuktkvot medan splinten, som är i kapillärfas, höll 21-
25 % i ytfuktkvot. 

Torkgivare 
Ttorr 71,2 
Tvåt 65,0 
Tinytag 
Ttorr 69,12 
Tvåt 63,84 

flaps 
kärnved 
splint 
våttrasa 

start 
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Figur 7: En ytfuktkvotsbild och sitt tillhörande histogram. 

Mätningarna i nedblåsschakten av en FB-kanaltork på 22 mm gran splint (Figur 8) visade att 
fuktkvotsvariationen var mest vertikalt och paketvis. I den här torken fanns det dock ofta 
dubbellagda 16 mm bräder högst upp, vilket också var fallet här. Dvs. sannolikt rådde fukti-
gare klimat högst upp i den här torken vilket också förklarar den vertikala variationen. Vid 
mätningen i nedblåsschakten av en FB-kanaltork för 43 mm virke hann kondensen inte 
försvinna från fönstret. 

 
Figur 8: Värmebilden och ytfuktkvotsbilden av 22 mm granbräder i nedblåsschakten av en FB-kanaltork. Paketet högst upp 
är dubbellagda 16 mm bräder. I mitten av varje bild syns våttrasan som användes som referensyta för kalibreringen av 
värmebilden. 

Uttagsändarna är naturligtvis på läsidan vilket innebär att torrtemperaturen inte är stabil och 
ytfuktkvotsberäkningar inte kan göras. Däremot verkar det som 43 mm virket höll en jämna-
re ytfuktkvot än 22 mm bräderna (Figur 9 & 10). 
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Figur 9: Värmebilden vid uttagsänden av 22 mm torken och sitt tillhörande histogram. Brädändarna verkar torrare och 
fuktkvotsspridningen större än i 43 mm torken. 

 
Figur 10: Värmebilden vid uttagsänden av 43 mm virket och sitt tillhörande histogram. Fuktkvotsspridningen verkar vara 
liten. 

De redovisade resultaten kopplat till målen kan summeras till: 

• Det är möjligt att ta bra värmebilder i en virkestork. Värmebilderna ger en mer 
komplett uppfattning om torkningsläget. En förutsättning är dock att fönstret har 
hunnit värma upp och håller en temperatur högre än daggpunkt för att undvika 
kondens 

3.2 Övriga resultat 
Resultat som inte direkt kan kopplas till målen är: 

• Värmekamera visade sig utgöra ett bra komplement till befintliga mätmetoder som 
fördelaktigt kan användas ihop med t.ex. provbitar, som kan agera som 
referenspunkter i värmebilden. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Om TräCentrum Norr 
TräCentrum Norr finansieras 
av de deltagande parterna 
tillsammans med medel från 
Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden och 
Region Västerbotten. 
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