
MC-3 KONTROLBOKS

BRUGSANVISNING



MC-3 kontrolboksen er beregnet til 
kontrol og kalibrering af elektriske
træfugtighedsmålere forsynet med 
nåleelektroder.

Ved hjælp af MC-3 er det nemt, 
hurtigt og sikkert at kontrollere
eller kalibrere de fleste typer af 
fugtmålere.

MC-3 er derfor et godt værktøj ved 
kvalitetssikring i træindustrien
og alle andre steder, hvor træfugtig-
heden skal kontrolleres. MC-3 kon-
trolboksen er udviklet af Teknolo-
gisk Institut.
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BAGGRUND

Normalt måles træfugtigheden med 
en elektrisk fugtmåler baseret på 
modstandsprincippet. Fugtindholdet 
bestemmes på grundlag af træets 
elektriske modstand, der varierer 
med træets fugtindhold, træart og

temperatur. Der er ingen standard 
for, hvorledes træfugtighedsmålere 
skal være kalibreret, og målernes 
grundindstilling er derfor ofte for-
skellig.

Behov for kontrol
Som mange andre måleinstrumenter 
skal fugtmålere kontrolleres med 
jævne mellemrum, hvis de skal an-
vendes som en del af virksomhe-
dens kvalitetsstyring. Kontrol og ka-
librering af fugtmålere kan foretages 
med MC-3 kontrolboksen.

Visning af % træfugtighed
Ved måling af træfugtighed afhæn-
ger målerens visning af:

• Hvilken modstand, der måles på
• Fugtmålerens fabrikat (grund-
 indstilling)
• Fugtmålerens indstilling (træart/
 temperatur)
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BESKRIVELSE AF MC-3 

Boks 
• Sort plast, 25 x 50 x 100 mm
•  Vægt 75 g
•  6 sæt messingkontaktpunkter 

Anvendelse
Kontrol af elektriske træfugtigheds-
målere af typen: Modstandsmåler, 
forsynet med to nåle (elektroder). 
Nåleafstand: 12 til 32 mm.

Korrektionsværdier
På kontrolboksens bagside er der 
for hver af de 6 modstande anført 
kontrolværdier, der er beregnet for 
fyr og gran svarende til de 6 mod-
stande i boksen. Værdierne, der 
gælder for en trætemperatur på 
20ºC, er udregnet på grundlag af 
officielle svenske kalibreringskurver 
udarbejdet af Trätek, Instituttet för 
Träteknisk Forskning, Sverige, jf. 
følgende ligninger:

HVOR BRUGES MC-3 KONTROLBOKS

MC-3 kan anvendes til følgende 
kontrolopgaver:

• Korrektion for træart (fyr og 
 gran)

• Check af stabilitet (kalibrering)
• Sammenligning af målere

Korrektion for træart
Viser måleren korrekt ved måling 
på fyr og gran? Hvis ikke – hvor  
meget skal de aflæste værdier så 
korrigeres med?

MC-3 kontrolboks indeholder 6 for-
skellige præcisionsmodstande,
der hver er forbundet med et sæt 
kontaktpunkter. Når fugtmålerens
nåle (elektroder) sættes på kontakt-
punkterne, giver måleren et udslag 
svarende til den pågældende mod-
stand.

Check af stabilitet
• Er målerens grundindstilling 
 uændret fra gang til gang?
• Stemmer visningen med produ-
 centens angivelser – hvis disse
 foreligger?

Sammenligning af målere
• Hvilken forskel er der på to fugt-
 måleres visning ved kontrol
 med samme modstand?

• Hvor meget skal målerne korri-
 geres med for at stemme over-
 ens?

INSTRUKTION I ANVENDELSE

For anvendelse af MC-3 kontrol-
boks, når korrektionsværdien for fyr 
og gran skal findes se side 6 og 7.

Fyr:  ln(R) = 26,13 . exp(-0,0921 .  u) – 2,30
Gran:  In(R) = 27,18 . exp(-0,0852 .  u) – 2,30

R	 =	 Elektrisk	modstand	[MΩ]
u	 =	 Træfugtighed	[%]
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MÅLING I PRAKSIS

Hvem foretager målinger?
Det er ikke tilstrækkeligt, at fugtmå-
leren er kontrolleret, måleren skal 
også anvendes korrekt. Derfor er 
det vigtigt, at den, der foretager 
målingerne, er fortrolig med fugtmå-
lerens brug.

Skriftlige retningslinier
Kontrol af varepartier bør ske efter 
skriftlige retningslinier med angivel-
se af:

•  Stikprøvestørrelse

•  Hvordan prøverne udtages

•  Hvor på emnet der måles måle-
 dybde

Se http://vot.teknologisk.dk/10737

Betingelser for kontrol

Det anbefales at anvende kontrol-
boksen ved almindeligt indendørs 
klima, dvs. temperatur på 15 - 25ºC 
og luftfugtighed på 30 – 65%. Sørg 
for at holde kontrolboksen tør. Hvis 
der er fugt (vand eller kondens) på 
boksen, kan det give misvisning.

Rengøring og vedligeholdelse
Harpiks fjernes med en spritfugtet 
klud. Kontrolboksen skal opbevares 
ved almindeligt indendørs klima.

Kontrolhyppighed
Kontrolhyppigheden afhænger af 
fugtmålerens stabilitet og de opga-
ver, den anvendes til. Fugtmåleren 
bør kontrolleres med faste mellem-
rum fx hver måned, samt ved særli-
ge måleopgaver og efter batteriskift/
reparation.

Dokumentation
Som dokumentation for den udførte 
kontrol bør de aflæste værdier note-
res og gemmes. Skema kan down-
loades på:
www.teknologisk.dk./320

ISO 9000 
MC-3 kan anvendes ved kontrol el-
ler kalibrering af træfugtighedsmåle-
re, der indgår i et certificeret kvali-
tetsstyringssystem.

Instruktion for, hvorledes kontrollen 
foretages og dokumenteres, udfor-
mes efter den aktuelle opgave.
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REFERENCE 

Kalibreringskurverne for fyr og gran 
samt de undersøgelser, der er 
grundlaget for kurverne, fremgår af 
følgende:

”Kalilbreringskurvor för elektriska 
fuktkvotsmätare” Trätek,
informationsblad 9406033.

Samuelsson. A: Resistanskurvor för 
elektriska fuktkvotsmätare.
Trätek, Rapport L 9006029, 1990.
Samuelsson, A: Calibration Curves 
for Resistance-type Moisture
Meters. Paper presented at 3rd 
IUFRO International Wood
Drying Conference, Vienna, 
August 18-21, 1992. 
Trätek Rapport I 9302012.

Sikkerhed 
Spredningen i de måleresultater, der 
er grundlaget for kalibreringskurver-
ne for fyr og gran, giver følgende 
nøjagtighed:

•  fra 7 til 12% fugt  ±0,5% fugt

•  fra 12 til 23% fugt  ±1% fugt

Sporbarhed 
Hver kontrolboks er forsynet med 
løbenummer.

Kalibrering
MC-3 kontrolboksen kan efter aftale 
leveres med certifikat.

HJÆLP 

Teknologisk Institut, Træ og Tekstil 
yder professionel konsulentbistand 
til træindustrien bl.a. vedr. kvalitets-
sikring, herunder måling og kontrol 
af træfugtighed.

Tolerancer på modstande max. 2%

Kontaktpunkt 
nr.

Modstand – 
Mega Ohm

1 10.000

2 500

3 71

4 15

5 4,3

6 1,8

Modstande



SÅDAN ANVENDES
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KLARGØRING:
Måleren indstilles til træart 
fyr eller gran og tempe-
ratur 20°C, hvis det er 
muligt

KONTROL:
Nålespidserne sættes mod kontrol-
boksens kontaktpunkter nr. 1 til 6, 
et sæt kontaktpunkter ad gangen. 
Aflæs målerens visning.
(Undgå at berøre kontaktpunkter og 
nåle med fingrene)



MC-3 KONTROLBOKSEN
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KORREKTION:
For hver måling sammenlig-
nes målerens visning med 
kontrolværdien på kontrolske-
maet. Forskellen mellem de to 
værdier er den størrelse, som 
målerens visning skal korrige-
res med

EKSEMPEL:
I dette eksempel skal fugtmåle-
ren korrigeres med +0,4% ved 
måling i området omkring 8% 
træfugt
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