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Medlemsnytt  
mai  2021 

 

Års- og fagmøte i Energi og Tørkeklubben  
21. mai 2021 på Teams  
 
Oppsummering av årsmøtet  
På års- og fagmøtet deltok ca. 28 deltakere, og møteformen virket bra! 
Covid-19 påvirket aktivitetsnivået slik at det for 2020 ble et overskudd på  
kr 123.139. Det er midler som vil bli benyttet til fremtidige aktiviteter.  
Det er ingen endringer i styret. Det fremkom ikke kommentarer til 
årsmelding og regnskap under oppsummering av årsmøtet. 

Energi og Tørkeklubben SA har har nå fått delfinansiering av 
bedriftsnettverket Sagbruk 4.0. og det vil ha stor betydning for 
aktivitetsnivået i 2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fagforedrag 

Tørkebygg og annet nytt 
Mikael Edde - Drytech AB kjenner trolig mange av dere. Han og en gammel 
kollega fra WSAB, Pentti Jokinen har startet firmaet Drytech AB, som 
renoverer og bygger tørker med egenutviklet styringsutrustning for både 
kammer og kanaltørker. 

Erfaringer viser at rustfrie tørker, de 
forvitrer også. Her kan duplexstål 
benyttes. F.eks. eik krever bygning i 
aluminium, men aluminium liker dårlig 
stillestående vann og røff behandling. 
Ubehandlet betong brytes ned av den 
sure atmosfæren med høy temperatur og 
luftfuktighet. Vedlikeholder dine 

betongflater og din betongtørke får et halvt hundre års levetid. Drytech kan 
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bidra med å berge betongkonstruksjoner via Conzi AB. 
Ellers er Drytech komplett innen tørking og kan også levere anlegg for 
varmebehandling, vacuumtørker, tørking av bulkprodukter m.v.  
 www.edde.nu    www.drytech.nu 

Nye utslippkrav for mellomstore forbrenningsanlegg 
Henning Horn – Treteknisk 

Det blir strengere krav til støvutslipp. Krav til CO utslipp ser ut til å falle 
bort. Det blir krav om NOx utslipp også for anlegg mellom 1 MW og 5 MW. 
For store eksisterende anlegg over 2025 gjelder endringene fra 1. januar 
2025 og for mindre anlegg fra 2030. 
Se egen pdf på web. 

Støvrensing - Klimalagring trelast - Tørkenytt 
Reidar Smeby, Sveinung Bekken og Haakon L. Bryhn -  
Alfsen og Gunderson AS 

Flere og flere sagbruk ønsker å øke kapasiteten og kvaliteten i hele 
leveransekjeden, men også stå godt rustet for å møte nye miljøkrav. Alfsen 
og Gunderson (AG) kan bidra med det meste innen tørking, klimalagring 
og støvrensing, og leverer utstyr som er energieffektivt til beste for 
bedriftene og miljøet.  

Nye krav til utslipp fra fyringsanlegg er på vei, og Reidar Smeby fra AG 
presenterte ulike teknologier fra sykloner, til posefilter og elfilter. AG har 
flere referanser å vise til og kan tilby nøkkelferdige anlegg.  

Et annet tema som stadig 
får større oppmerksomhet 
er klimalagring av ferdig 
tørket last som benyttes til 
limtre, trevare og 
innredningsprodukter. Den 
enkleste og beste løsningen 
er en tett plasthall eller 
betonghall og en avfukter 

med vifte som sikrer god luftfordeling. Avfukterspesialist Sveinung Bekken 
fra AG, har levert en rekke anlegg innen ulike bransjer, og garanterer at 
kunden får et system som gir lasten riktig fuktighet året rundt og med 
minimale driftskostnader. 

http://www.edde.nu/
http://www.drytech.nu/
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AG har levert en rekke rustfri kammer de siste 4-5 årene, og har nylig fått 
bestilling på 3 stk store truckkammer med 170 kbm pr kammer og 4x7 
ranker. Disse skal stå ferdige i november. Ellers er rådet å stelle pent med 
det utstyret du allerede har, og gjerne oppgradere dette før du kjøper nytt. 
Det gir ofte den beste totaløkonomien. 
Se pdf på web. 
 
Forbedret tørkestyring for miljøvennlige treprodukter – 
WoodPerfect  
Henning Horn - Treteknisk 

Treteknisk har det siste året samarbeidet med Moelven Østerdalsbruket i et 
FoU- prosjekt der en har veid trelastpakkene før tørking for beregning av 
startfuktighet. Ønsket er å benytte dataene som direkte input i 
tørkestyringsprogrammene for å kunne redusere energibruken, treffe bedre 
på sluttfuktigheten og generelt bedre tørkekvaliteten på treproduktene.  

Veiingen er gjort med lastetruck og resultatene fra prosjektet viser at 
modellen, som benyttes for konvertering fra vekt til fuktighet, treffer 
ganske bra i forhold til den målte fuktigheten for hele tørkebatchen. Det er 
nødvendig å ha større nøyaktighet på selve vektmålingene. I tillegg må det 
gjøres grunnlagsmålinger for hver enkelt trelastdimensjon som skal tørkes. 
Se pdf på web. 
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