
Medan EESI-projektet pågått har Alent utvecklat ny dynamisk torkteknik och
byggt världens starkaste utvecklingsteam för styrning av virkestorkning



Alent har introducerat ett helt nytt sätt att
torka virke – dynamisk virkestorkning

som sparar el och värme
och torkar snabbare men ändå
skonsammare för virket

Dynamisk torkning gör att fuktkvoten i
virket kan mätas och torkningen styras på
ett nytt sätt



Alents patenterade fuktkvotsmätare 
bygger på matematik och torkluftens 
snabba dynamiska samspel med 
virkesytan

Fuktkvotsmätarens noggrannhet 
ökar för varje pumpslag med Alents
patenterade dynamiska torkstyrning



EESI-projektets huvudmål var att demonstrera nydanande 
energieffektiva systemlösningar samt tillgänglig energieffektiv teknik 
som inte är allmänt använd inom sågverksnäringen.

Alent har presenterat just det, men

SP har motarbetat sådana demonstrationer och aktivt undanhållit 
sågverken från att ta del av vår energieffektiva teknik. Den rapport som 
SP nu presenterar är dessutom utvecklingsfientlig och felaktig på många 
punkter.



Alents torkteknik är ny för världen och har belönats med flera patent 
men SPs utvärderingsprojekt har riggats utifrån konventionell torkteknik 
och nedvarvning med utvecklingsfientliga begränsningar mot vår teknik:

FP 2012-11-13:
Leverantörerna skall i förväg skicka ett torkschema till SP. Samma fasta torkschema 
skall användas i båda torkningarna, dvs ingen adaptivitet eller justeringar under 
torkningen.
Utifrån provtagningen som kommer ske innan varje försök får leverantörerna i 
samråd med SP Trä justera tiden för att förbättra möjligheterna att träffa 
målfuktkvoten. Detta är enda justeringen som överhuvudtaget får ske.
Max 80°C torrtemperatur
Max 5 timmars konditionering 

Denna justeringsmöjlighet är upplagd för motparten i projektet.
Alent har inget behov av sådan provtagning för att styra torkningen!
Max 80°C och max 5 timmar är direkt riktad mot Alents nya teknik!



SPs regler är utvecklingsfientliga mot Alents nya torkteknik:
1. Alents teknik bygger på att vi känner av virket bättre och bättre för 

varje pumpslag och styr torkningen därefter
2. Vi har flera adaptiva funktioner för att parera för värmebortfall, 

förtorkat virke, utomhusklimat m.m
3. Vi ”mäter” fuktkvoten online och kan korrigera torktiden
4. Däremot har vi inget behov av de mätningar som SP gjort före varje 

torkstart för att förse konkurrenten med underlag för ”den enda 
justering som överhuvudtaget får ske”

5. Vi hade undvikit omtorkning om vi fått använda vår fuktkvotsmätare
6. Inför det sista försöket meddelade SP att det inte fanns något sådant 

hinder för oss att använda fuktkvotsmätaren!



Fyra år efter EESI-start går nu SP ut med en tvivelaktig rapport och vi är 
inte inbjudna att tala. Gamla överspelade tester, en övningssats och 
omtorkningssatsen har tagits med ”för att ge en mer tillförlitlig 
helhetsbild” enligt SP. 
Det är precis tvärtom! Alents teknik har utvecklats under tiden. Det är 
bara sista testen som tillät adaptivitet som gav oss en ärlig chans. Men 
den testen har allvarliga brister och rapporten drar fel slutsatser!

Marknaden har under EESI-tiden talat sitt tydliga språk:
• 50 sågverk kör Alentstyrning i 350 torkar
• 30 000 virkessatser har pumptorkats
• 100 miljoner kWh el har sparats
• De flesta av våra kunder har byggt vidare med Alentstyrning på grund 

av ekonomi, kvalitet, support och framtidstro 



Alents pumptorkning enligt SPs mätning i mars 2015:

Furu 75x150 18%
• Elförbrukning            14 kWh/m³, 74% lägre än referens
• Värmeförbrukning 110 kWh/m³, 18% lägre än referens*
• 98,9% utfall I-VI i justerverket
• Fuktkvot 16,6% std 2,2 med torrvikt, 16,9% std 2,4 med inlinemätare
• Klyvprov 0,9 mm
• Torktid 140 timmar,  2,6% längre än referens

* Alents pumptorkning drar mindre värme än konventionell torkning, men 18% är mätfel.

Troligen högsta utfall i justerverket av alla testsatser. SP lyfter trots det fram hög spridning och sprickor i 
rapporten och har lagt till 1 timme på torktiden. 



Alents sista test, 4-7 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)
• Fuktkvot 12,7% std 1,8 torrvikt
• Fuktkvot 12,6% std 1,6 enligt 101 stiftningar, alla staplar, alla värden!
• Klyvprov 1,2 mm (referens 1,5 mm)
• Torktid 78 timmar, 12,4% kortare än referenserna

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

Denna sats visar potentialen med Alents dynamiska torkstyrning. Kort torktid och låg elförbrukning. Högt utbyte 
genom låga spänningar och minskad vridning. Värmeförbrukningen är normalt lägre än för konventionell torkning.



Flera fel i SPs värmemätningar:

1. Att påstå att Alents teknik ökar värmeförbrukningen klingar falskt, och att försöka bevisa det 
med bristfällig mätmetod i ett projekt fokuserad på energieffektivitet är en grov förvanskning!

2. Största felet som SP gör är att inte ta hänsyn till borttorkad vattenmängd på rätt sätt. Istället 
baseras beräkningen på ett fåtal infukts- och densitetsprov. Alents omtorkade sats hade en 
värmeförbrukning på 1,0 kWh/kg vatten borttorkat. Referenserna hade 1,09 resp 1,05 kWh/kg. 
Alents sista sats mättes till 1,26 kWh/kg vilket är orimligt och borde kommenteras i rapporten! 

3. SP har dessutom missat att mäta och ta hänsyn till utomhusklimatet vilket i en jämförelse fick 
förödande konsekvens!

4. Alents sista torkning drabbades av en kallperiod där det dygnet innan torken fylldes var ner till 
-10°C (frysta paket) medan referenstorkningen gjordes under en varmperiod på +8°C. Bara 
under uppvärmningen drog Alentsatsen 3 100 kWh = 136% mer värme än referenssatsen!

5. 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. Är detta en 
representativ sats att jämföras med?

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



Varför har SP mörkat EESI-
demoprojektet på bilden?

Alents patent på kondenspanel och 
mittinblåsning kan förbättra torkningen vid 
långa blåsdjup och spara minst 60% el och 
20% värme vid pumptorkning.
Alent satsade flera hundra tusen kronor på 
att visa upp denna teknik för sågverken 
redan hösten 2014 och SP fick betalt för att 
mäta och rapportera. Trots många 
påstötningar har SP vägrat lämna ut 
rapporten och sen en tid tillbaka har den 
fastnat hos SP Skellefteå. 
Som uppdragsgivare kräver vi korten på 
bordet, nu snarast!



Alent jobbar nu vidare med ännu effektivare energilösningar som 
samtidigt förbättrar torkprocessens styrbarhet. 
Tre nya patentansökningar är inlämnade!

Flera lösningar för att minska spridningen i plank och i blåsdjup 
är på gång. 
Alent WMC fuktkvotsmätare kan snart visa fuktkvoten live i 160 
positioner i blåsdjupet. Vi räknar också med att mätaren skall 
kunna varna för sprickrisk!  

Port Vägg



SP-rapporten retar oss men låt den inte lura dig!


