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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, Norra Timber, Martinsons, Stenvalls Trä, Setra och Valutec. 
 
Ett speciellt stort tack vill vi även rikta till Fredrik Persson på NWP-Östavall som var med och 
startade mätningarna i sin tidigare tjänst på RISE och som efter bytet av arbetsgivare fortsatt 
att utföra en värdefull och omfattande arbetsinsats inom projektet. 
 
Skellefteå, januari 2019. 

  



 

 

Sammanfattning 
Möjligheterna att utföra behovsstyrt underhåll på virkestorkar istället för enligt ett 
underhållschema vore önskvärt. En av underhållsåtgärderna som är svåra att schemalägga i 
tiden är rengöring av värmebatterierna eftersom graden av nedsmutsning i stor del beror på 
råvaran, utomhusklimatet och sågutrustningen. I detta projekt mättes det statiska tryckfallet 
över värmebatteriet i 1:a-zon i en två zons kanaltork. Mätningen pågick under tre års tid och 
målet var att få till stånd en mätning som indikerar när det är dags att rengöra värmebatteriet. 
Projektets slutsatser är: 

• Det är möjligt att mäta graden av spånpålimning på värmebatterierna genom att mäta 
tryckfallet över värmebatteriet. 

• Tryckfallsmätning kan tjäna som indikator för när det är lämpligt att rengöra 
värmebatteriet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Utvecklingen inom sågverksnäringen går emot färre men större producerande enheter. När 
stora volymer processas vid sågverken ger detta bättre förutsättningar för att torka virke i 
vandringstorkar vars kontinuerliga drift har stora fördelar ur logistik- och värmeåtervinnings-
synpunkt. Vandringstorkar har därför under 2000-talet genomgått något av en renässans och 
allt fler verk har investerat nya vandringstorkar. 
 
Under pågående drift är virkestorkar inte tillgängliga för inspektioner på grund av det rådande 
torkklimatet. En kontinuerlig drift, som i fallet med en väl fungerande vandringstork och 
tillräckligt mycket virke att torka, gör därför att inspektioner i princip aldrig kan ske annat än 
under längre produktionsuppehåll. 
 
Under vinterhalvåret, när virket är fruset, fryser lätt spån fast på det nysågade virket. I 
virkestorken lossnar detta och följer delvis med den cirkulerande luften och sätter igen 
värmebatteriet. Problemet är större när man sågar furu än gran på grund av furuns högre halt 
av hartser. Igensatta värmebatterier leder till ett oönskat strömningsmotstånd hos torkluften. 
 
Vid en tidigare workshop med torkskötare framkom därför förslaget att mäta tryckfallet över 
värmebatteriet i en kanaltork för att indikera hur smutsigt detta är och kunna besluta ifall 
torken ska stannas och en rengöring ske. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet var att undersöka möjligheterna att mäta graden av nedsmutsning hos 
värmebatteriet genom att mäta tryckfallet över detta. Målet var att få till stånd en mätning 
som indikerar när det är dags att rengöra värmebatteriet. 

2 Metoder och genomförande 
En differenstryckgivare installerades på en 2-zons kanaltork av Feedback (FB)-typ vid NWPs 
sågverk i Östavall december 2014, se Figur 1. Det statiska tryckfallet över värmebatteriet i 1:a-
zon mättes med hjälp av piezometerrör. 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:a-zonens värmebatterier valdes eftersom de har den största 
spånpålimningen pga. luftens cirkulationsriktning.  
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Figur 1. Schematisk illustration över en två zoners kanaltork av typen FB, Feedback, (illustration från Valutec). 

 
Differenstryckgivare (Figur 2) och övrig utrustning placerades på torkvindan. Från givaren 
drogs pneumatikslangar som anslöts till de rostfria piezometerrören. 
 

                  
Figur 2 (Vänster) Differenstryckgivare (Jumo dTrans p20 Delta). (Höger) Bild på ett av piezometerrören som 
monterades för att mäta det statiska lufttryckets differens över värmebatteriet. De horisontellt borrade hållen 
syns tydligt och är vinkelräta i förhållande till luftens flödesriktning. Spetsen på röret är tät och riktad mot 
luftens rörelseriktning. 

 
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 kortare 
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 värme-
batteriet valdes av samma anledning, dvs. för att undvika turbulens. 
 
Viss grad av spånlimning och nedsmutsning förekom redan vid installationstillfället, Figur 3. 
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 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 3. 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. 

 
Vid ett senare besök på sågverket noterades högre grad av spånpålimning, Figur 4.  
 

 
Figur 4.(Vänster) Samma del av värmebatteriet som i Figur 3 efter ca sex månaders drift i juli 2015 med högre 
grad av spånlimning. (Höger) Annan del av värmebatteriet vid samma tillfälle.  



 

 
 

 

Organisation: 

TräCentrum Norr 
Författare: 

Vikberg, T., Sehlstedt-Persson, M. 
Utgåva: 

1.0 
Status: 

Klar 
Dokumenttyp: 

Slutrapport delprojekt 
Filnamn: 
Tryckfall över värmebatteri 

Slutrapport.docx 

Datum 

2019-01-16 
Sida: 8(
17) 

En kort tid efter installationen började mätresultaten tyda på att mätuppställningen inte 
fungerade tillfredställande. Det visade sig vid en felsökning att detta berodde på att kondens 
hade bildats i slangarna mellan differenstryckgivaren och piezometerrören. Mätdata för 
perioden mellan installationen och augusti 2015 redovisas därför ej. 
 
I projektet undersöktes även möjligheterna att mäta andra storheter än tryckfallet över 
värmebatteriet för att få ett mått på graden av spånpålimningen. Dessa parametrar var: 
Effekten på en cirkulationsfläkt, shuntens öppningsgrad till värmebatteriet i 1:a-zon samt 
lufthastigheten i torken. Dessa resultat redovisas i kapitel 3.2. 

3 Resultat, slutsatser 

3.1 Uppnådda resultat i förhållande till syfte och mål 
Det uppmätta statiska tryckfallet över värmebatteriet i 1:a-zon för perioden augusti 2015 till 
och med september 2018 redovisas i Figur 5. För att öka läsbarheten i figuren har ett löpande 
50 punkters medianfilter applicerats på data innan figuren skapades. 

 
Figur 5. Statiska tryckfallet över värmebatteriet i 1:a-zon för perioden augusti 2015 till och med september 
2018. Tidpunkterna när lufthastighetsmätningar utfördes är markerade med svarta stjärnor. 

 
Från Figur 5 kan man notera att tryckfallet ökade mycket under den första vintern medan 
relativt små tryckökningar noters de två senare vintrarna. Orsaken till detta beror troligtvis 
huvudsakligen på att det mestadels gick furu i kanalen den första vintern och gran de två 
följande vintrarna. Större spånpålimning kan även ha förekommit den första vintern på grund 
av de lägre temperaturerna, se Figur 6. I den aktuella torken har rengöring av 
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värmebatterierna skett under varje sommar-semester vilket förklarar de stora skillnaderna i 
tryckfall mellan före och efter sommar-semestern. Perioden augusti till september 2017 var 
delar av värmebatterierna täckta med OSB-skivor för att möjliggöra lufthastighetsmätningar 
vid höga tryckfall över värmebatteriet. Tidpunkterna när lufthastigheterna mättes i kanalen är 
markerade i Figur 5. 

 
Figur 6. Medelvärde på dygnstemperaturen på SMHIs station ”Torpshammar A” (källa, SMHI Open Data). 

 
Kopplat till syftet och målet med projektet kan man konstatera att: 

• Det är möjligt att mäta graden av spånpålimning på värmebatterierna genom att mäta 
tryckfallet över värmebatteriet. 

• Tryckfallsmätning kan tjäna som indikator för när det är lämpligt att rengöra 
värmebatteriet. 

3.2 Övriga resultat 
Effekten på en av cirkulationsfläktarna i 1:a-zon samt shuntens öppningsgrad till 
värmebatteriet i 1:a-zon visade sig inte kunna användas som mätstorhet för att prediktera 
spånpålimningen på värmebatteriet. Eventuellt kan dock shuntens öppningsgrad användas 
som signal ifall man kopplar denna mot tillförd värmeeffekt. I detta projekt gjordes dock ingen 
sådan analys. En figur med shuntens öppningsgrad och fläktens effekt visas tillsammans med 
uppmätta tryckfallet i bilaga 1. 
 
Lufthastighetsmätningarna utfördes med hjälp av lufthastighetsgivare som följde med virket 
genom hela kanalen. Dessa mätningar gjordes vid 5 tillfällen varav två tillfällen var under 
perioden augusti till september 2017, när delar av värmebatterierna täckts för att efterlikna 
igensatta batterier. Det uppmätta tryckfallet var då på 4–4,5mbar medan det vid tidpunkterna 
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för de andra lufthastighetsmätningarna uppmättes tryckfall om 1–1,5mbar. Mätresultaten 
från dessa mätningar återfinns i bilaga 1. 
 
Slutsatserna från mätningarna av effekten på en cirkulationsfläkt, värmeshuntens 
öppningsgrad samt lufthastighetsmätningar i kanalen kan sammanfattas till: 

• Det var inte möjligt att koppla effekten på en cirkulationsfläkt mot graden av 
spånpålimning på värmebatteriet. 

• Öppningsgraden på shunten till värmebatteriet i 1:a-zon var inte möjlig att använda 
som indikation på graden av spånpålimning på värmebatteriet. I projektet prövades 
dock aldrig att koppla detta mot tillförd värmeeffekt. 

• Luften har högre medelhastighet i 1a-zon med rena batterier (ca 1 m/s). 

• Jämnare lufthastighet med igensatta batterier uttryckt i m/s men större procentuell 
skillnad mellan positioner med hög respektive låg lufthastighet. 

• Lufthastigheten i 2:a-zon tämligen oberoende av smutsgraden på värmebatterierna i 
1:a-zon. 
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Bilaga 1 

 
Figur 7. Effekt på en cirkulationsfläkt samt värmeshuntens öppningsgrad i 1:a-zon tillsammans med uppmätt 
statiskt tryckfall över värmebatteriet för perioden augusti 2015 till och med september 2018.  
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Figur 8. Uppmätta lufthastigheter vid ”Mätning 1” i olika paketpositioner genom hela kanaltorken. Uppe i 
högra hörnet visas givarnas position i virkespaketen sett från intagsporten.  
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Figur 9. Uppmätta lufthastigheter vid ”Mätning 2” i olika paketpositioner genom hela kanaltorken. Uppe i 
högra hörnet visas givarnas position i virkespaketen sett från intagsporten.  
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Figur 10. Uppmätta lufthastigheter vid ”Mätning 3” i olika paketpositioner genom hela kanaltorken. Uppe i 
högra hörnet visas givarnas position i virkespaketen sett från intagsporten.  
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Figur 11. Uppmätta lufthastigheter vid ”Mätning 4” i olika paketpositioner genom hela kanaltorken. Uppe i 
högra hörnet visas givarnas position i virkespaketen sett från intagsporten.  



 

 
 

 

Organisation: 

TräCentrum Norr 
Författare: 

Vikberg, T., Sehlstedt-Persson, M. 
Utgåva: 

1.0 
Status: 

Klar 
Dokumenttyp: 

Slutrapport delprojekt 
Filnamn: 
Tryckfall över värmebatteri 

Slutrapport.docx 

Datum 

2019-01-16 
Sida: 16
(17) 

 
Figur 12. Uppmätta lufthastigheter vid ”Mätning 5” i olika paketpositioner genom hela kanaltorken. Uppe i 
högra hörnet visas givarnas position i virkespaketen sett från intagsporten. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 


