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Välkommen!



1. Stabil automatisk torkning till målfukt
2. Viktigaste nyheter sen förra Academy
3. Möta kundkrav, paketdata före och efter tork
4. Balans värme ventilation i en tork, 

i en super tork och i en super-TC-tunnel
5. Ytskiktets dynamik ~ kvalitetskrav

Alent Academy november 2018
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Special Production Verification
Test Methods for Wood Drying Process

– Solid Wood

Här är det två saker som är nytt:

1. Spänningar mäts med gaffelprov

2. Den uppmätta fuktkvoten ska utvärderas 
enligt: 
max 15% inom [6-8]; 
minst 70% inom [8-10] och 
max 15% inom [10-12]



Special Production Verification
Test Methods for Wood Drying Process

– Solid Wood



Ny option, mätstift i virket under torkning
Hardwood, låga vindhastigheter
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Alent Dynamic styr CT-scannern LTU Skellefteå

Alent leder ett forskningsprojekt för 
torkning av Eukalyptus Nitens.

Varje halvtimme tar CT-scannern en 
röntgenbild av virket i försökstorken. 



Torkning av Eucalyptus Nitens i CT-scanner LTU Skellefteå
Pumpning Konventionell



Alent WMC softsensor utvecklas vidare



Pumptorkningen är värd bättre torkar!



WMC WMC WMC

Uppvärmning              Torkning Torkning Torkning           Torkning/Konditionering/ Utjämning

Virkesmatning

Virket matas genom kanalen på plattformar. Det finns 6 plattformar i torken (en per kammare) och alla 
flyttas synkront. Plattformen anpassas till sågverkets paketdimensioner och kan vara 6-12 meter lång.

Maskineriet i varje kammare är anpassat för att klara alla torkförlopp med minimal energianvändning. Varm fuktmättad luft och varmt 
kondensvatten från kondensaggregaten i första torkkammaren går till uppvärmning. Uppvärmd uteluft från kondensenheterna driver 
torkningen i kammare 2,3 och 4. Kammare 5 har ingen luftväxling med uteluft. All fuktavverkning sker där med kondensering som mäts 
för att öka precisionen i slutfuktsmätningen enligt ett nytt Alentpatent.
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Eric Björkman

WMCWMC

Vy från gavel



Fortsättning praktiska exempel och tips
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Varför osymmetri?    Hur fixa?



Knepiga situationer, några svar:
1. Kortslutning i en torrgivare, visar -20°C

Kör vidare med låst värmeshunt, stäng WMC
2. Avbrott i en torrgivare, visar 3 168/100

d:o
3. Bägge våtgivarna trasiga

Kör vidare med låst ventilation, stäng WMC
4. Uppvärmningen går för långsamt

Öka min värme, öka PSY-driv, lägg in vilotid i uppv, gå över i torkning
5. Värmeshunten har låst sig i 100% läge

kort p1, kort p2, kort p3 med basning o lång p4 (vid sprickrisk)
fortsätt pumpa (vid sidvirke)



Nyheter i Dynamic® version 1.5.0
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Förbättringar

• Nya funktioner
• Prestanda programfunktioner (mindre resurskrävande)
• Storlek backupfilen
• NY WMC med större precision



Nya funktioner

• Flera konditioneringsrader kan införas



Nya funktioner

• Prober



Nya funktioner

• Virkestemperatur



Nya funktioner

• Export av data



Nya funktioner

• Justera



Nya funktioner
• Beräkning av WMC-förlopp vid ändring av Infukt i Justera 

och densitet eller infukt i aktivt schema 



• Justera - Alla avslutningsrader kan justeras och styrmetod väljas

Nya funktioner



• Ändra temperaturer i schema

Nya funktioner



Nya basningsvillkor i Uppvärmning och Konditionering

Extra gräns för 
basning i uppv

Basningsgräns i 
torkn, kond, utj o avk 

Minsta paustid basning



• Protokoll

Nya funktioner



• Värmebehandlingar/IPPC

Nya funktioner



Uppvärmning, torkförlopp, avslutning
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Uppvärmning
Virkestemperaturen stiger snabbt, normalt 10  °C/h

4 st IPPC-givare i virket



Inställningar för bra uppvärmning

Klimat
Styr basning

Fart = PSY-driv 
styr värme

Våttemp för 
övergång till torkning

Minfart, dämpar osymmetri

Begränsa värme för långsammare uppvärmning



27 till 62°C på 1,7h = 20 °C/h           Ånga = 30 °C/h !

13°C

30 minuter



Värme max = 60% infört utan större begränsningar

Höj minvärdet värme !



Fler inställningar för speciell uppvärmning

Vilotid i 
uppvärmning

Extra fart över 
60°C

En kund ville ventilera lite 
under uppvärmning



..mer om uppvärmning

Kallvattenbasning?
Stora droppar?
Dåligt eller inget avlopp?
Läckage?
Kondensering mot port, väggar och golv?
Blött sidvirke, tjockt rotstocksvirke, rundstolpar
Förtorkat?
..?
Dynamic kan anpassas och lagra alla parametrar per torkfall!



Automatiskt torkförlopp även vid förtorkat eller värmebrist

Förlänger pumpraden med 4h 
vid brytning av övre kanalgräns

Hoppar till 1h kvar på pumpraden 
vid brytning av nedre kanalgräns

Värmebrist 
minskar 
vilotiden

Fuktkvotsmätaren 
kalibreras för varje 

masterschema

Liten öppning mot 
konditionering



• Återkoppling från 
Justeringen för att skapa 
Masterschema

• Dialog kunder, 
kvalitet, pengar 
med bättre torkning 

• Automatisk torkning som 
parerar för låg värme och 
varierande fukt och styr 
mot målfuktkvot

• Utgå ifrån befintlig 
master eller mall och 
kör Pumpsim

Skapa 
schema

Adaptiv 
torkning

Master-
schema

Toppnivå 
Academy

Fyra steg med Alent Dynamic till toppnivå i Alent Academy  



Torkscheman skapas av Pumpsim och mallar (Masterscheman)

Torksimulatorn lanserades 1992 och Pumpsim påbörjades 2005

Alentpumpen® patent 2005

Pumpsim® registrerades 2012

Alent Dynamic lanserades 2016, 
med alla parametrar kopplade till scheman för automatisk torkning till kundkrav

Masterscheman, certifierade scheman för kundprodukter 2018

..nu jobbar vi med personlig Pumpsim och en ny simulator för kammartorkar

..och en TC-simulator



Pumpsim

Gör ett 
torkschema 
Gran 47 mm till 
17%

Använd Master 
47mm 16% och 
kör Pumpsim



Pumpsim utgår ifrån data till vänster och
beräknar tider och temperaturer i torkschemat till höger,
efter att ha formats av varje rads %-mallar.

Alla data i schemat kan ändras manuellt 
och sparas som Masterschema, som 
kopia eller ändras i Aktivt schema. Allt 
som varit i drift i en tork kan återskapas!

Pumpsim



Pumpsim Gulmarkerade fält kan låsas till personliga värden

personlig Spara kopia => Pumpsim personlig => nytt pumpschema beräknas



Gör en egen 
Master

..med 
mjukstart 
ventilering i p1

Spara som 
Master



51

P4-justering
Förkortar P4-tiden 

vid värmebrist.
Skall vara 30

P4-justering = 3
P4=0

P4-justering = 3
P4=6

P4-justering = 30
P4=21,1

Varning!  P4-justering i Konfig/Värme skall vara 30 default
ibland kan den vara lägre, t.ex 3, som i ex nedan och då kortas P4 för mycket



Justering av WMC-kanal – hur gör ni?

Övre trapp?
Nedra trapp?
Hur snäv?



Låst ventilation i p2 för att inte sänka torrtemperaturen 
Snedställd vent i konfig för att kompensera osymmetri



Avslutning för spänningslös klyvning av golvvirke
..vårt försök på Academy 2017



Fix värme i konditionering för att undvika temprusning pga basningsdroppar



Super kiln, Super TC Tunnel, Energy control and 
conversion of old kilns to top dynamic kilns
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O.S. Panto is a company established 35 years ago for Mr. Panto.
I’m working in the company since 22 years.
I’m a market manager and manager of R&D.

Since 6 years we are in close connection with Alent because the system to control the kilns is the 
most effective exist. The Dynamic applied to our kilns is giving a lot of benefit:
• Low electric energy demand
• Best quality of the drying materials
• Low spread in MC
• Better environments of the kilns
• Thermal management for the kilns

During the last edition of the Ligna 2017 we had presented our last technology in drying, we got 
success with improvements we did:
• Double radiators both sides, controlled by airflow direction
• Thermal saving unit integrate inside the kiln
• Introduced the Dynamic for controlling the Super Kiln
• Introduced the Condensation result applied to our Super Kiln
• Condensate water used for the spray



Our current focus:

Our focus is now in the Super TC tunnel were we transferred the following 
technologies:

1. Double radiators
2. Condensation technology
3. Meccanization of the wagons with storage in input and output
4. Measurement of the condensate water and controlling the Dynamic process
5. Condensate water for spray
6. High performance fan units
7. Dynamic control 









Example of the 
control room with 
technical equipment
installed.
Containers for 
collecting the 
condensate.
The condensate is
used for the spray.



Efficiency spray.



Sample of the 
hydraulic.
Each kiln has the 
own pump and 
Thermal energy
counter to complete 
the report with the 
values of 
consumption



Benefit of the Condensation Technology:

1. Reduction of 25% of the thermal energy used for drying the wood.
2. Reduction of 17% of the drying time 
3. Reduction of 28% of the flue gas for the boiler combustion for the thermal 

energy production. The comparison is made with a technology without 
condensation.

4. With the Dynamic control we check the removal water from the air (we use 
a instrument to control the water removal) and will be able to dry in soft 
way without removal too much water from the wood surface

5. Best equalization for the MC of the wood, for the reason we improve the 
distribution of the humidity in the kiln. At the end we get a very low spread 
of MC.

6. Increament for the quality of wood because we eliminate the Thermal 
shock when inside kiln is introduced the fresh and cold air. Inside kiln there 
is always the same air. (close circuite).

7. Global increament of 20% for the drying production in comparison of the 
technology without the condensation.

8. At disposal there is a big quantity of condensate at high temperature.
9. At disposal dry air at high temperature. It can be used to heat the 

workshop.



Mechanization of the wagons for the KTC kiln:
• With storage of wood in entering
• With storage of wood in output

Luca visade en helautomatisk hantering av virkespaket i Super-TC-Kanalen med tillhörande 
lager före och efter tork. Inlastning sker på en plats och uttag på en annan plats. Alla 
paketstaplar ”plattformslaster” i intagslagret kan rangeras fram till intagsplats före kanalen 
och alla paketstaplar i uttagslagret kan flyttas till avhämtningsposition. Tomma plattformar 
”vagnar” flyttas automatiskt till intagsändan. 

Luca Cadamuro vill att ni som är intresserade av OS Pantos Super-TC-Tunnel och 
Supertorkar med kondensering eller effektivisering av vanliga kammartorkar med 
kondensteknik skall kontakta honom direkt:

luca@ospanto.it
Tel.dir  +39 345 072 5625

mailto:luca@ospanto.it


Torkningsanalys
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Syftet
• Att träffa rätt med WMC-mätning

• Att få stabila torkningar gällande virkeskvalitet
(vridning, böjning, kupning, sprickor)

• Att få stabila torkningar gällande tid



Torkprestanda över tid



Värmebrist



Stabilitet



Spridning av rekommenderad WMC-kalibreringsfaktor



Skillnad mellan WMC och referensfuktkvot



Skillnad mellan WMC och referensfuktkvot



Skillnad mellan WMC och målfuktkvot



Exempel





Exempel

ok



öka kalibreringsfaktorn





Exempel



Exempel



Exempel



Exempel

Kan man öka psy genom att sänka temperaturen i detta fall?



Exempel



Exempel

ok ok ok ok







Spårbarhet, inlinemätning
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Spårbarhet



Varför är vi intresserade?

Kundkraven blir allt högre

• Fukt
• Exakt fuktkvot
• Liten spridning

• Kvalitet
• Deformation
• Inre spänningar
• Sprickor



Hur ska vi bli bättre?

System = data

• Timmer

• Såg

• Mellanlager

• Tork

• Justerverk/vidareförädling

• Färdigvarulager



I torken



I justerverket



Utmaningen

• Säkerställ att datat innehåller korrekt information

• Vem behöver veta vad, när och på vilket sätt?





Paketdata före tork
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Timmer

Timmer kvalitéer
• Sågfallande
• Rotstockar 
• MellanTopstockar



Exempel på postningar

DATA
• Timmer kvalité
• Virkes kvalité
• Kärnandel
• Fibervinkel


