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The world’s most powerful control system for wood drying.

Alent Academy konceptet

24 Maj 2016

STAFFAN RUUTH

Virkestorkning är den sista och absolut svåraste
fasen vid förädlingen av trä. Vårt uppdrag är att
ständigt utveckla och förbättra processen för att
hjälpa våra kunder att producera trä med ännu
högre kvalitet, till ett betydligt lägre pris och med 
lägre miljöpåverkan.

Alent Dynamic lanserar ett 
kvalitetssystem för torkning av 
trävirke.

Vi vill ge våra kunder ett sätt att visa att de 
producerar virke av högsta möjliga kvalitet och 
samtidigt minskar sin miljöpåverkan avsevärt. 
Därför lanserar vi nu Alent Academy och inför 
kvalitets- och miljöstämpeln Alent Premium 
Quality.

Alent Academy konceptet

ujm
Textruta
1. Alent Academy - kunskaps- & kvalitetskoncept med de olika stegen.
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Kvalitetssystemet består av:
• Styrsystemet Alent Dynamic® 
• Ett kompetens-program för 

sågverkspersonal 
• En stämpel som kan användas på 

Alent-torkat virke när sågverket 
har uppnått en viss nivå i Alent 
Academy.

Alent Academy konceptet

Som ett led i detta nya kvalitetssystem lanserar vi också 
vår nya produkt Alent Dynamic® — efter vilken vi nu 
döpt vårt företag. Styrsystemet har alla funktioner och 
förbättringsidéer som vi samlat på oss under åren vi 
jobbat med torkstyrsystem. 

Alent Academy konceptet

Tre olika nivåer:

• Alent Academy – Diamant(Högsta nivån)
• Alent Academy – Platina
• Alent Academy – Guld

Alent Academy konceptet
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Alent Academy – Guld

Alent Academy konceptet

Grundläggande utbildning på hantera Alent Dynamic 
styrsystem. En dags utbildning.

Kriterie: Ges till deltagare som genomgått Alent 
Dynamics grundläggande utbildning i hur man styr 
virkestorkning med Alent Dynamic. 

Alent Academy – Platina

Alent Academy konceptet

Torkskötare klarar examensprov och trimning av 
torkschema mot sågverkets olika kundkrav.

Kriterie:
Har klarat Alent Academy Guld +
Torkskötare klarar webbaserad kunskapsenkät.
Besök vid sågverket för att säkerställa god virkestorkning, 
stiftning, ordning och reda, rutiner, att kontinuerlig 
uppföljning av torkresultat görs.
Sågverket kan nu använda kvalitets- och 
miljöstämpeln Alent Premium Quality.

Alent Academy – Diamant

Alent Academy konceptet

Torkansvarig skapar bättre ekonomi genom att trimma 
virkestorkningen och sågverksledningen ser 
värdeökningen i priser och kalkyler.

Kriterie: Har klarat Alent Academy Platina + 
Sågverksledningen tar tillvara resultaten från bättre 
torkning vilket verifieras med en genomgång.
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Tack!

STAFFAN RUUTH
VD
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Alent Dynamic

• Alent WMC Softsensor beräknar 
fuktkvoten på 8 positioner i blåsdjupet. 
I varje position beräknas fuktkvoten i 10 
skikt från yta till plankmitt. 
Stora färgskillnader mellan angränsande 
skikt indikerar hög spänning i virket som 
vägledning för att justera torkschemat.

Alent Dynamic, ny torkstyrning
Alent Academy, utvecklingssteg för ekonomisk kvalitetstorkning

Ny teknik för energieffektiv dynamisk torkning
Excellence center för torksupport
Totalstyrning av sågverksenergi

F
a
c
e
b
o
o
k

Luleå 
tekniska 
universitet

Alent Dynamic
Excellence Center

• 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  

ujm
Textruta
2. Alent Dynamic® - huvudfunktioner framtidens dynamiska styrsystem.
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• Automatisk styrning mot målfuktkvot med WMC
• Enklare handhavande
• Pumpslag anpassade mot kundkrav
• Verktyg för ständiga förbättringar av torkresultat

Huvudfunktioner i Alent Dynamic

Alents nya torkstyrning  Alent Dynamic

Nytt i uppvärmningen
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Automatisk styrning mot målfuktkvot

Fuktkvotsfördelning 
online

Värme funktion Vent funktion

WMC-kanal
För automatisk 

styrning mot målfukt

Alents patenterade 
fuktkvotsmätare WMC

Äntligen!
Nu styr vi med WMC

WMC-patentet publicerades 21 maj 2015 

WMC visar 
fuktkvoten 
online i 80 
positioner
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Inträde i WMC-kanal

Kapad tid i två pumprader

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

Förlänger pumpraden med 4h 
vid brytning av övre kanalgräns

Nytt i Konditionering

Basningen 
styrs mot 

EMC

Torrtemp hålls konstant eller tillåts falla

Övergång till konditionering när kanalen lämnas 
(tid i sista pumpraden)

Nytt i Utjämning och Avkylning

Basning om EMC 
lägre än 14%

Basning eller ventilering 
startar när 15% av 
Blåstiden återstår
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• Automatisk styrning mot målfuktkvot med WMC
• Enklare handhavande
• Pumpslag anpassade mot kundkrav
• Verktyg för ständiga förbättringar av torkresultat

Huvudfunktioner i Alent Dynamic

Alent levererar schemamallar

Skapa egna torkscheman

Torkscheman skapas för viss kundkvalitet och för körning i en 
grupp av likvärdiga torkar. Vi utgår ifrån mallar eller 

angränsande schema och trimmar schemat steg för steg för 
automatisk drift mot beställd kvalitet.

Egna 
mallar

Skapa 
schema

Schemabibliotek
för Tork 12-17

Masterscheman
i Tork 12-17

Godkänt schema (med kalibrerad WMC och 
trimmad WMC-kanal) kallas Master.
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Schemabibliotek

Skapa torkschema från egen mall

Huvudfunktioner i Alent Dynamic
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Start av ny sats

Lennart, nu kör vi live! 

Förbättring av Masterscheman i Historik
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Enklare hantering

• Alentmall från Alent tills man skapat 
egna mallar

• ALentmall kan bara förbättras – ej 
förstöras!

Schemahantering
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Pumpslag anpassade mot 
kundkrav

• Nya pumpslag jämförs med gamla
• Visa pumpslagets flexibilitet 

– 10 års utveckling som håller för 
framtiden!

Nya pumpslag jämförs med gamla
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Nya pumpslag jämförs med gamla

Nya pumpslag jämförs med gamla

Nya pumpslag jämförs med gamla
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O . S .  P A N T O  

S R L  

C A P A C I T Y  

K I L N  F R O M  

1 0 M 3  T O  

4 0 0 M 3

S IN C E  1 9 8 4  W E  P R O D U C E  

K IL N  D R Y FO R  W O O D

ujm
Textruta
3. OS Panto presenterar nya tekniska torklösningar som tar torkningen till ny nivå.
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T E M P E R A T U R E  U P  T O  1 1 0 ° C

STEAM CHAMBER

C O L L A B O R A T I O N  S I N C E  2 0 1 3
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I N O X L I N E  F O R  

N O R D I C  

M A R K E T

• EXAMPLE OF WALL 

CONSTRUCTION

S T A I N L E S S  

S T E E L  

C O N S T R U C T I O

N

N O R D IC  L IN E  IN O X

S T A I N L E S S  

S T E E L  

S T R U C T U R E

N O R D IC  L IN E  IN O X
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L A D E N B U R G E R  G E R M A N Y

Example of kiln capacity 300m3

M O V A B L E  K I L N S  U P  T O  

3 2 M T
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Kiln capacity 300m3 each
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Jan-Erik Andersson och Eric presenterar energimätningar

Alents syn på SP-mätningarna

EESI-projektets mål:
”att demonstrera nydanande energieffektiva systemlösningar 

samt tillgänglig energieffektiv teknik 
som inte är allmänt använd inom sågverksnäringen”

Alents syfte med att deltaga i EESI:
3e parts verifiering av pumptorkning

Maj 2013,  50x125 Rot 18%   1:a test

Elbesparing kWh/m3 47%
Värmebesparing kWh/m3 2%

Fuktkvot Inline:            13,3%  std 1,6
Fuktkvot Inline ref:      15,3%  std 2,0

ujm
Textruta
4. Kondenspaneler, Malå-tester och SP-Testerna 
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1:a test 50x150 Rot 18%, Resultat fortsättning

Jämnhet i 
blåsdjup!

..men torrt

.. och sprickor 
i mitten!

Referens

Resultat 50x150 kontenta

Alent började direkt med E-pump (effektpumpning) 
för att avverka mer vatten i början av torkningen

16 månader senare är SP Skellefteå nöjd 
och vill avsluta NEID-projektet:

75x150 Meto 18%

Alent var upptagna på annat håll men SP Skellefteå 
tvingade igenom första körningen av 75 mm.

Se det som en övningskörning!

• Elförbrukning          14 kWh/m³, 72% lägre än referens
• Värmeförbrukning     110 kWh/m³,  2% lägre än referens
• 98,9% utfall I-VI i justerverket, 
• Torktid 140 timmar     (ref 131 +15h i 70°C värme)

Alent 2:a test 75x150

ujm
Textruta
SP Skellefteå verkar ha haft ett annat syfte med 

ujm
Textruta
mätningarna än att demonstrera nydanande 

ujm
Textruta
energieffektiva systemlösningar samt tillgänglig

ujm
Textruta
energieffektiv teknik som inte är allmänt använd

ujm
Textruta
inom sågverksnäringen.

ujm
Textruta
SP-rapporten visar medelvärde av alla försök

ujm
Textruta
även övningskörning i stället för att visa potential

ujm
Textruta
i ny teknik, se andra test 75mm
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31x115 12% 1:a 

Alents sista test i dec 2015 enligt SPs mätningar:

Furu 31x115 12%
• Elförbrukning            12 kWh/m³, 54% lägre än referens
• Värmeförbrukning 316 kWh/m³, 17% mer än referens*
• 93,1% utfall I-V i justerverket (referenserna hade 78,1% utfall)
• Klyvprov 1,2 mm (referens 1,5 mm)
• Torktid 78 timmar, 12,4% kortare än referenser

* Allvarliga fel i SPs värmemätningar och jämförelsedata ger fel slutsats! 

ujm
Textruta
31x115 12% 1:a

ujm
Textruta
1:a test i Lövholmen hade gett toppresultat

ujm
Textruta
om vi fått använda adaptiva funktioner och WMC!

ujm
Textruta
Istället gjordes omtorkning.

ujm
Textruta
Sista satsen blev bra men värmerapporteringen

ujm
Textruta
är felaktig! Se nästa bild
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Flera fel i SPs värmemätningar:
1. Alents sista torkning drabbades av en kallperiod där det dygnet innan torken 

fylldes var -10°C (frysta paket) medan referenstorkningen gjordes under en 
varmperiod på +8°C. Bara under uppvärmningen drog Alentsatsen 3 100 kWh 
mer värme än referenssatsen!

2. Referenssatsen stod i 20 graders värme i 8 timmar innan värme började 
registreras och stod kvar i 55 graders värme i 27 timmar efter att 
värmeförbrukning slutat registreras. 

3. För Alentsatsen registrerades 850 kWh värmeförbrukning under viloperioder när 
shunten var stängd och fläktarna stod stilla!

Stort fokus på gradienter och spridning, men

1. 31x115 testerna:    
Ref1+ref2+V1+V2 fick stå 81h i full värme innan uttag – A1+A2 bara 5h!

2. 50x125:
V1+V2 17h i full värme – A1+A2 2h efter avkylning som räknades in i 
torktiden!

3. 75x150:
V1 10h, Ref2 15h i full värme, A1 2h

Referens = 83h   V = 57h   Alent = 9h

Varför har SP mörkat EESI-
demoprojektet på bilden?

Alents patent på 
kondenspanel och 
mittinblåsning kan 
förbättra torkningen vid 
långa blåsdjup och sparar 
minst 60% el och 20% 
värme.

ujm
Textruta
Märkligt att Alentsatserna togs ut direkt efter

ujm
Textruta
avkylning medan referenserna och V-satsen

ujm
Textruta
fick gona sig i full värme i 140 timmar innan

ujm
Textruta
gradienten mättes!
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SP
Energikartläggning och systematiskt energiarbete

Jan-Erik Andersson
Jan-erik.andersson@sp.se
Maj 2016

Var och varför ska man börja?

Energiledningssystem: 

I. Skapa en energiledningsgrupp

II. Kartlägg vart du är

III. Gör en handlingsplan

IV. Åtgärda

V. Följ upp
--- --- ---

HANDBÖCKER MED MERA

 EU kommissionen, Sågverksanpassat energiledningssystem light:
-Handbok/guide SÅG-ELS, checklistor, etc (www.Ecoinflow.com)

 SS-EN IS 50001:2011

Energikartläggning och systematiskt energiarbete

Energikartläggning

I. Kartlägg vart du är

II. Vart har du dina största förbrukare

III. Underlag för åtgärdsplan
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http://www.ecoinflow.com/
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Energikartläggning

Torkning (värme)

Torkning (el)
Mätstation

Pannhus

Sågen

Justerverk

Belysning

Ventilation

Tryckluft, hydraulik

Lokalvärme

Transporter (truckar)

Total energianvändning på sågverk X

I. Kartlägg vart du är

II. Vart har du dina största förbrukare

III. Underlag för åtgärdsplan

Energikartläggning

I. Kartlägg vart du är

II. Vart har du dina förbrukare

III. Underlag för åtgärdsplan


25 % Övrigt

23% Ytterbelysning 19 % Transportörer

13 % Tryckluft

6 % Ventilation

14 % Allmänbelysning

Energitjuvar = 1,2MWh
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Energibalans i kammartork
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Energibalans i kammartork

EL

50x125 164 m3

Rått 66,5%
Torkat 16,15 %

36 MWh
222 kWh/m3

6,5 MWh
40 kWh/m3

29 MWh
182 kWh/m3

ELFöre: 94,2 kW
Efter:39,7 kW

27 kW

Före: 67 kW
Efter: 13 kW

0 10 20 30 40 50 60 70
0

20

40
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80

100

120

140

160

180

timmar

k
W

Kammare 11

Före: 
u=2,1 W/m2,°C  
Efter: 
u=0,83-1,25 W/m2,°C

Före: 
u=0,79-1,46 W/m2,°C  
Efter: 
u=0,51-1,25 W/m2,°C 

3-5 MWh

Energibalans i kammartork - Torkhuset

Energibalans i kammartork (NEID)

50x125 164 m3

Rått 66,5%
Torkat 16,15 %

34 MWh
206 kWh/m3

3,2 MWh      (-52%)
19 kWh/m3

30 MWh  (+1%)
187 kWh/m3

EL

-59 %

+11 %
-1 %
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Energibalans i kammartork - Kondenspanel och Mittinblås 

Alent Drying AB

3-stegseffekt med Alents kondenspatent

120 m3   F 38x100 12% - 5 °C   170.000 m3 (200.000)

5000 liter, 50 °C

+ 30 °C friskluft

- 3,4 MWh

Energibalans i kammartork - Kondenspanel och Mittinblås 

Alent Drying AB

3-stegseffekt med Alents kondenspatent

120 m3   F 38x100 12% - 5 °C   170.000 m3 (200.000)

5000 liter, 50 °C

+ 30 °C friskluft

- 3,4 MWh

48-65 °C

Energibalans i kammartork - Kondenspanel och Mittinblås 

Alent Drying AB

3-stegseffekt med Alents kondenspatent

120 m3   F 38x100 12% - 5 °C   170.000 m3 (200.000)

5000 liter, 50 °C

+ 30 °C friskluft

- 3,4 MWh
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Energibalans i kammartork - Kondenspanel och Mittinblås 

Alent Drying AB

3-stegseffekt med Alents kondenspatent

120 m3   F 38x100 12% - 5 °C   170.000 m3 (200.000)

5000 liter, 50 °C

+ 30 °C friskluft

- 3,4 MWh

Tack för er uppmärksamhet!
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Världens mest kraftfulla styrsystem för virkestorkning.

Klubbviken 24-25 maj 2016

Richard Korva

1993 – 2006            Konventionell torkning
2006 – 2012 Alent pumptorkning
2012 - 2017? Alent Drytec

Alent

Vad är Alent förkortning för ?

2016 - Alent Dynamic

Alent DryTec – Tips å Tricks 

- Ventilationsbegränsning i P2  
- Styra på våt i P1
- Ventilera i P1
- Kalibrera WMC

ujm
Textruta
5. Lärdomar och tips för bättre virkestorkning DryTec.



2016-06-01

2

Trendanalys

Kort P2 tid ?

P2 - tider



2016-06-01

3

Ventilationsbegränsning

Ventilationsbegränsning

Nu använder vi mer tid för vent.
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Alternativ ventilationsbegränsning

P1 - tider

P1 - tider
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P1 - tider

P1 - tider

P1 - tider
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P1 - tider

Ventilera i P1

P1 ventilation kan användas vid brist på ventilationskapacitet.

Eller för att tillsammans med begränsad ventilation i P2 
ventilera mjukare.

Ventilation under P1
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Ventilation under P1

Ny funktion : Kalibrera WMC

Frågor & funderingar ?  

DryTec ger dig stora möjligheter.   

Dynamic ger dig större möjligheter, och enklare.
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Tack!

Richard Korva
Försäljning & projekt
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FoU behoven i trä torkteknik

Det är min uppfattning att trä torkning har blivit en relativt 

mogen industriell process

Om man skulle fråga sågverkspersonal om prioriteringarna för trä 

torkning, skulle de mest troliga svar vara att minska:

o Torktid

o Produktionskostnad

o Energikonsumtion

o Trä med hög fukthalt efter torkning (våt)

o Trä med hög torkskador efter torkning

FoU behoven i trä torkteknik

För några decennier var i fokus för forskningen i trä torkning för

att utveckla en ny teknik som kan minska alla de problem som

beskrivits ovan

Det magiska lösningen

ujm
Textruta
6. Ny forskning med Diego Elustondo.



2

En idé var att torka trä med elektromagnetiska vågor appliceras 

mellan två metallelektroder genom virkespaket

Radiofrekvensvakuumtorkning

Fördel: Den elektromagnetiska energin effektivt överförs in i 

träet och ingen avståndet mellan horisontella trä skikt krävs

Another idea was to dry the wood with superheat steam under 

vacuum instead of hot air at atmospheric pressure

Överhettad vattenånga vakuumtorkning

Fördel: Trä i överhettad vattenånga torkar snabbare eftersom 

vattnet är vid kokpunkten och i frånvaro av syre

varmluftscirkulationen och friskluftsventilation

Ju enklare är bättre

Vapor

Efter alla dessa år av forskning, de flesta barrvirke idag

fortfarande torkas i konventionella virkestorkar med

Heat

Moist air

Leakage

Lumber charge

Dry-bulb

Dry-bulb

Heat

Dry air

Wet-bulb Wet-bulb
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Energiförbrukning

Det mesta av den energi som förbrukas för torkning används för att:

o Förånga vatten

o Värm upp trämaterialet

Dessa är mer eller mindre beroende på material!

Andra energiförluster beror främst på tekniken:

o Ventilationsförluster

o Isoleringsförluster

o Elkraft för fläktar

Energi för torkning

Avfuktning teknik

Den energi som krävs för att förånga vatten kan teoretiskt

återvinnas genom användning av avfuktare. De kondensera fukt

som produceras genom torkning och återvinna värmen i torken

Nackdelar: De flesta avfuktare inte nå temperaturer som krävs 

för virkestorkning
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Det är värmen förlorade när torken öppnas ventilerna för att 

släppa fukt produceras genom torkning

Ventilationsförluster

Ventilationsförlusterna minskar när ”wet-bulb” ökar

eftersom mindre luft krävs för att släppa samma mängd fukt.

Det är möjligt 

ventilationsförluster 

ventilationssystemet

att återhämta sig de 

genom att installera

flesta av de 

värmeväxlare i

Ventilationsförluster är löst

Ventilationsförluster är löst

o Kanaltorkar minskar också ventilationsförluster på grund 

av varm fuktig luft används flera gånger genom tunneln
o Kanaltorkar ökar också produktiviteten eftersom de inte

behöver stoppas för lastning och lossning
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Elkraft för fläktar

Elkraft för att köra fläktarna kan bli mycket dyrt i vissa länder.

Fråga experterna!

Direkt uppvärmd torken minska energiförbrukningen eftersom 

indirekt värmesystem (som ångpannor) släpper heta gaser till miljön

Effektivitet av energisystemet

Nackdel: De torra förbränningsgaserna gör det svårt att nå höga 

”wet-bulb” temperaturer i direkt uppvärmda torkar

Indirect heating Direct fired

Indirect-fire 

kiln

Burner

Lumber

Hot gases Hot fluid 

circulation

Combustion

Fuel

Direct-fire

kiln

Burner

Combustion

Lumber

Hot

gases

Fuel

Kvalitet torkning
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Vi mätte i laboratoriet individuell träplankor under torkning

Vi börjar med ett exempel

Det var inte en direkt relation mellan initial och slutlig fukthalt.

Plankor som har hög fukthalt före torkning behöver inte

nödvändigtvis hög fukthalt efter torkning!
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Vi mätte också förvrängning och krympning av enskilda plankor 

under torkning

Formförändring

Bow

Crook

Twist



7

Förvrängning i de flesta fall ökade snabbt när träet fukthalt 

torkad under fibermättnadspunkten

Utveckling av förvrängning
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Torkning många plankor i samma torken resulterar i:

Plankor med hög fukthalt (wet): som inte kan sorteras som

torkas eftersom de kan krympa och utveckla mögel under lagring

Plankor med låg fukthalt: som tenderar att ackumuleras höga

nivåer av torkskador

Resultatet av torkning många brädor i samma torken
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Wet boards

Procentandelen av ”wets” och över torkat trä kan minskas genom 

att sortera träet i grupper med liknande torkningskaraktäristika

En möjlig lösning = Sortering
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Sortering genomförs inom industrin främst genom art, vikt och
kapacitans meter.

En möjlig lösning = Sortering

Capacitance meter

Nackdel: Dessa metoder inte mäta den faktiska tork

karakteristiska för plankorna. De är bra för att separera mellan

"svårt att torka" och "lätt att torka", men inte plankor i mitten

Torken är stoppad innan träet är korrekt torkas för att undvika att

producera alltför många plankor med låg fuktighetshalt, men sedan

plankorna som fortfarande "våta" sorteras ut för torkning i samma

eller en annan torken

En annan möjlig lösning = Omtorkning

Conventional Drying

Sort out

Dried 

Lumber

Wets

RFV Drying

Green 

Lumber

Re-dried 

Lumber

FoU behoven i trä torkteknik



9

Behoven

Det finns fortfarande ett behov att bestämma den optimala

fukthalten som ger det lägsta $ värdet förlust för varje träprodukt,

torken och torkningsprogram
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Även om den optimala fukthalten är känd, finns det inte tekniken

ännu som kan mäta exakt den genomsnittliga fukthalten i många

plankor under torkning

Problem 1: Att veta när du ska sluta torken

Elektriska konduktiviteten och kapacitans mätare kan användas i 

torkarna, men de bara utgör ett urval av plankor

Att veta när du ska sluta torken

Mer forskning behövs!

Kanske Alent Soft Sensor?
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För att optimera torkningsprocessen är det nödvändigt att sätta en

$ värde till förluster på grund av våt och torkskador

Detta är inte vanligtvis inom industrin eftersom det kan finnas

många produkter som kommer från samma torken baserat på

kombinerad torkskador och träfiber kvalitet

Problem 2: Mätning värdeförluster på grund av torkning

Hur kan vi tala om torkningen är bättre eller värsta om 

ingen mäter $ värdeförluster som orsakas av torkning?

Mätning $ värdeförluster på grund av torkning

Med automatiska kvalitetssorteringssystem finns det möjlighet att

att rapportera sig torkskador och träfiber kvalitet för varje planka

under sortering

Baserat på kvalitetsklassificering och marknadsvärdet, kan dessa data 

användas för att mäta värdet förlust på grund av endast torkning

Tack för att du lyssna!
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Bakgrund (HLu, LTU) 

• 1983 Program för Svensk torkningsforskning

• Industriprojekt inom torkning 1992-97 

– ”Relaxprojektet” ånga för uppvärmning och kond.

– Idéer för adaptiv styrning av torkprocessen

• Värmebehandling 2000 –

• FoU 

Nu:

”Net-workning”
• Formas: Kapillära fenomen i trä 

• BioInnovation: Träfasadprojekt

• Skadefall: Mögel på träfasader

Labbutrustning:

NIR 

spektroskopi

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyqZjTqunMAhXGiCwKHencAisQjRwIBw&url=http://www.secovac.com/Nessie/Methods_for_Humidifying.html&bvm=bv.122448493,d.bGg&psig=AFQjCNEGm2q4hxG1qpfLHfGQHkWdPY2p6Q&ust=1463857047563687
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyqZjTqunMAhXGiCwKHencAisQjRwIBw&url=http://www.secovac.com/Nessie/Methods_for_Humidifying.html&bvm=bv.122448493,d.bGg&psig=AFQjCNEGm2q4hxG1qpfLHfGQHkWdPY2p6Q&ust=1463857047563687
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzq8GX3-vMAhWF3CwKHaIzDdQQjRwIBw&url=http://8rf.danasogbe.top/near-infrared-wavelength/&bvm=bv.122448493,d.bGg&psig=AFQjCNFChh1RdptJQ6QyzYlX2PR3iSn17g&ust=1463939786644783
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzq8GX3-vMAhWF3CwKHaIzDdQQjRwIBw&url=http://8rf.danasogbe.top/near-infrared-wavelength/&bvm=bv.122448493,d.bGg&psig=AFQjCNFChh1RdptJQ6QyzYlX2PR3iSn17g&ust=1463939786644783
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAwvbb3-vMAhUGECwKHYAgAwgQjRwIBQ&url=http://costfp1407.iam.upr.si/en/resources/files//events/sisnir--cost-fp1303--fp1407-joint-meeting/nir-and-wood-2nd---call-for-abstracts.pdf&bvm=bv.122448493,d.bGg&psig=AFQjCNHjlJ04nLdu8zFRWP0EfHma2Hth1Q&ust=1463939646247037
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAwvbb3-vMAhUGECwKHYAgAwgQjRwIBQ&url=http://costfp1407.iam.upr.si/en/resources/files//events/sisnir--cost-fp1303--fp1407-joint-meeting/nir-and-wood-2nd---call-for-abstracts.pdf&bvm=bv.122448493,d.bGg&psig=AFQjCNHjlJ04nLdu8zFRWP0EfHma2Hth1Q&ust=1463939646247037
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ9MaB4evMAhUM1ywKHT5oAc4QjRwIBw&url=http://alfa-img.com/show/near-infrared-spectrum-chart.html&bvm=bv.122448493,d.bGg&psig=AFQjCNFYegQm_SBGoLfl7BvPkipK5Ka6pQ&ust=1463940195811514
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ9MaB4evMAhUM1ywKHT5oAc4QjRwIBw&url=http://alfa-img.com/show/near-infrared-spectrum-chart.html&bvm=bv.122448493,d.bGg&psig=AFQjCNFYegQm_SBGoLfl7BvPkipK5Ka6pQ&ust=1463940195811514
ujm
Textruta
7. Ny forskning med Tom Morén.
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Framtiden (forskningsfrågor)

Water-soaked Radiata Replicates

Rate of Moisture Loss from the Core

PhD Gerhard Scheepers
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Angelägna områden 

• Fuktdynamisk materialkarakterisering

• Kapillärtransport under torkning

• Intermittent torkning

• Adaptiva metoder för torkstyrning

• Termisk modifiering, träskydd

• Kollaps under torkning
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Gråträ

Furu 2 år
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BASTU

Innerpanel 

Värmebehandlad asp och furu

http://www.slu.se/
http://www.slu.se/
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Ny Forskning

• Utveckling av torktekniken
och maskinutrustningen

• Labtork
Martinsons, Kroksjön

• Ytfuktkvotsmätning
SP-Växjö
Linneuniversitetet

ujm
Textruta
8. Ny forskning med Pär Wiberg.
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Vad har hänt sedan 80-talet egentligen?
- byggnad och maskinutrustning

• Hårdvaran har gått från 
egentillverkade reglerdatorer till 
standardkomponenter, OMRON, 
SIEMENS, Allen Bradley etc.

• Mjukvaran anpassa efter aktuella 
standardkomponenter, PC och PLC

• Temperaturen har stigit sedan 80-
talet

• Från hålsten och betong till 
aluminium och rostfritt stål

• Från kallvatten till Alent Premo

• Stora fläktinstallationer

FÖRDELAR NACKDELAR

• Allt större 
fläktinstallationer

• Från hålsten och betong 
till aluminium och rostfritt 
stål

• Byggnader utan avlopp

Vad har hänt sedan 80-talet egentligen?
- torkteknik

• Diffusionsmodell börjar 
kompletteras med modell för 
kapillärfas

• Effektstyrning

• Mer fokus på uppvärmning 
och förlagring

• Adaptiv torkning med 
temperaturer som pumpar

FÖRDELAR NACKDELAR

• Utveckling/Inveckling i 
diffusionsmodell 

• För hög temperatur

• Från hålsten och betong till 
aluminium och rostfritt stål.

• Konstant temperatur

Labtork
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Labtork

• Undersöka hur 
spänningar relaxeras 
under pumpning

• WMC i liten skala

Tryckspänning

Dragspänning

Inre delar(konv)

Yttre delar(konv)

Pumptorkning(hyp.)

Tid

Mätning av ytfuktkvot med IR

0

5

10

15

20

25

30

35

40

00:00 01:00 02:00 03:00

M
o

is
tu

re
 c

o
n

te
n

t (
%

)

Time (hrs)

Measured

Predicted

Mätningen görs egentligen indirekt via mätning 
av  yttemperaturen

Us = Ue + (T-Ts) / (T - Tw) × (Uf - Ue) for Tw ≤ Ts ≤ T

där:

Us = ytfuktkvot (%);

Ue = jämviktsfuktkvot (%);

T = torrtemp (°C);

Ts = yttemperatur (%);

Tw = våttemp (°C); 

Uf = fibermättnadspunkt (%).
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Besiktningar och Effektiviseringar av torkar

• Spjäll, frånluftfläktar

• Fläkthjul och motorer, 
tätning

• Dysor

• Portar

• Flapps

• Fläktplan, tätning

• Givare

• Värmebatterier, tätning

• Ej tätad batterivägg

• 30% luftläckage!

• En luftspalt jämte batteriväggen betyder 
att luften smiter förbi värmebatteriet 
och värmer inte luften. 

• Ännu viktigare med tätning om du har 
lamellbatterier, eftersom de har högre 
luftmotstånd än kamflänsbatterier.

Flapps, Felmonterad (eller inte)

När fläktarna blåser mot port tätar 
flappsen luftspalten.

• Ett hemmasnickrat 
ventilationsspjäll

• 20% luftläckage!

• Om spjället är 10% mindre än 
kanalens diameter har du 20%  
luftläckage.

• Oavsett kanaldiameter

ujm
Textruta
9. Besiktningar.
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• Viktigt att täta runt 
fläktvägg och mellan 
fläktkassetterna. 

Alent Dynamic Drying
en patenterad metod för virkestorkning i harmoni med naturens lagar Lönsamhetskalkyl Lönsamhetskalkyl

trasigt spjäll ger för stor spridning

Förutsättningar för sågverket är

Antal kammartorkar 5 st 5 5

Antal tillgängliga torkdygn 340 dygn 340 340

Tillgänglighet
(byte av torksats ingår inte i torktiden) 94% 94% 94%

Antal effektiva torkdygn 320 dygn 320 320

Virkesvolym, 50x100mm, 3x5 staplar, 
paketstorlek: 1,5x1,5x5,0m, 25/75mm strö 108 m3/tork 108 108

Torktid 60 tim 66 10,0% längre torktid 60

Antal torksatser per år och kammare 128 per år 116 128

69 034 m3 62 758 69 034

Utpris sågat och torkat virke, ca 93% 1 450 kr per m3 93% 1 450 93% 1 350 6,9%
lägre 
pris

Utpris avkap och utskott före bearbetning, ca 7% 100 kr per m3 7% 100 7% 100

Försäljningsvärde 93 575 045 85 068 223 87 154 920

Skillnad -8 506 822 -6 420 125 

Ett trasigt spjäll innebär

- förlänging torkningen med 10%: missad försäljningen med 8 miljoner!

Kalkyl

Copy of Lönsamhetskalkyl besiktningar.xlsx
Copy of Lönsamhetskalkyl besiktningar.xlsx
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Reservdelar.

Klubbviken 24-25 maj 2016

Virkestorkning är den sista och absolut svåraste
fasen vid förädlingen av trä. Vårt uppdrag är att
ständigt utveckla och förbättra processen för att
hjälpa våra kunder att producera trä med ännu
högre kvalitet, till ett betydligt lägre pris och med 
lägre miljöpåverkan. Kan man se till att underhålla
sina torkar så är man en bra bit på väg för att
lyckas med detta.

Utveckling:

• >300 000 kr 2013

• 1 100 000 kr 2014

• 3 500 000 kr 2015

• ? 2016

ujm
Textruta
10. Reservdelar.
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Här ser man hur den har 
kortat ner schemat 21,8 

timmar.
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Dubbelsidig 
ventilation
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Tack!

Thomas Landström
Säljare/Reservdelar
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The world’s most powerful control system for wood drying.

Bättre Sågverksekonomi

STAFFAN RUUTH

2016-06-01 2

50  Sågverk
350  Torkar

30 000  Satser         

Hållbar tillväxt
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Ekonomiska vinster
• Bättre kvalité

• Mindre avkap

• Snabbare torktid

• Lägre elförbrukning

• Lägre värmeförbrukning

• Lägre kostnad för effekttoppar

ujm
Textruta
11. Ekonomiska kalkyler
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Ekonomiska vinster – Förutsättningar vid sågverket i exempel

Ekonomiska vinster – Bättre kvalité

Ekonomiska vinster – Snabbare torktid
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Ekonomiska vinster – Lägre energiförbrukning 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p

Miljoner kWhSaved electricity

Ekonomiska vinster – Effekttoppar minskar  

Ekonomiska vinster
• Bättre kvalité

• Mindre avkap

• Snabbare torktid

• Lägre elförbrukning

• Lägre värmeförbrukning

• Lägre kostnad för effekttoppar
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Slutligen Payback med 
Alent Dynamic.

• Spara 35-60% elektricitet

• Spara 5-10% värme energi

• Upp till 10% snabbare

• Enklare att upptäcka problem i torken

• Mindre risk för deformation

• Mindre färgförändringar

• Mindre torkrellaterade sprickor

• Mindre kådflytning

• Mindre avkap

Lönsamhet Besiktning (Trasigt spjäll)

Lönsamhet Besiktning (För stor spridning)
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en av de bästa investeringar du kan göra
för ditt företag och miljön.

V I  K A N  V I S A  AT T  A L E N T  D Y N A M I C ®  Ä R

Tack!

STAFFAN RUUTH 
Vd



Alent Drying
en patenterad metod för virkestorkning i harmoni med naturens lagar Version 2015-12-08

Gula fält = Fält att fylla i med resp sågverks egna värden

Förutsättningar vid sågverket
Antal torkkammare med Alent Dynamic Drying 10 st

Antal torkade torksatser per år och kammare med konventionell torkning, ca 45 st

Volym i en kammare 105 m³

Årlig produktion i Alentstyrda torkkammare 47 250 m3

Utpris sågat virke, ca 1 500 kr/m³

Utpris avkap och utskott före bearbetning, ca 150 kr/m³

1. Bättre kvalité

1a. Bättre kvalitet på virket (jämnare fuktkvot, minskat antal sprickor, mindre 

skevhet, mindre kodflytningar etc.) vilket innebär att en del av virket enbart på grund 

av torkmetoden kan lyftas upp en kvalitetsklass och därmed ha ett högre utpris till 

marknaden.

        Om man lyfter kvaliteten en klass från utskott till kvinta så innebär det ca 200 kr/m³

       Volym som kan klassas upp till kvalitet kvinta 3 %

      Ekonomisk vinst av av förbättrad kvalite per torksats 630 kr

Total vinst av argument 1a  Värdet av uppgradering en klass, från utskott till Kvinta 283 500 kr/år

1b. Den högre kvaliteten innebär även att en längre del av varje bräda kan användas 

(minskat avkap för brädorna).

Minskat avkap med Alent Dynamic Drying, ca 0,25 %

Total vinst av argument 1b, mindre avkap 159 469 kr/år

2. Snabbare torktid för varje torksats, när torkningen är flaskhals
Normal torktid vid konventionell torkning 130 h

Kortare torktid vid med Alent-styrning per torksats 10 h

Det ger mer torkkapacitet räknat i timmar per torkkammare 450 h

Vilket tillåter mer torksatser i varje torkkammare per år 3,5 torksatser

Resulterar i mer torkkapacitet i varje torkkammare under ett år 363 m³

Möjlighetseffekten till mer omsättning med minskad torktid i pengar blir 5 451 923 kr/år



Förädlingsvärde i torkningen 10 %

Total vinst av argument 2, snabbare torktider 545 192 kr/år

3. Väsentligt lägre elförbrukning och lägre energiförbrukning
Elförbrukning per torksats vid konventionell torkning, ca 5 000 kWh

Elförbrukning per torksats vid torkning med Alent Dynamic Drying, ca 3 000 kWh

Pris för el 0,400 kr/kWh

Total vinst av lägre el förbrukning 360 000 kr/år

Värmeförbrukning per torksats vid konventionell torkning, ca 30 000 kWh

Värmeförbrukning per torksats vid torkning med Alent Dynamic Drying, ca 27 000 kWh

Pris för värme 0,250 kr/kWh

Total vinst av lägre värme förbrukning 337 500 kr/år

Total vinst av  lägre el- och energiförbrukning 697 500 kr/år

4. Lägre kostnad för effekttoppar med Alent Power
Toppeffekt pris 25 kr/kW/månad månadens toppeffekt

Toppeffekt priset under hög belastning perioder 61 kr/kW/månad

månadens toppeffekt 

under höglasttid kl 06-

22 under nov - april

Total fläkteffekt i varje torkkammare 31 kW

Procentuella användningen av torkning i hög belastning under ett år 20 %

Reduktion av topp effekt genom att använda  Alent Power 35 %

Beror på hur många 

torkar som körs med 

Alent

Total vinst av lägre effekttoppar 48 434 kr/år

Total vinst för argument 1-4 1 734 095 kr/år

vinst för varje kammare 173 410 kr/år


