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1. Sammanfattning med belysning av marknad 
lönsamhet 

Projektets syfte är att genom analyser av förutsättningar och kalkyler (fallstudier) 
för ett antal sågverk öka insikt och kompetens om sågverken som energiaktörer 
och därmed skapa grund för en utvecklad bränsleproduktion och utnyttjande av 
energimarknaden i övrigt. 

Marknaden för förädlade bränslen domineras fortfarande av stora köpare med 
huvudsakligen stora värmeanläggningar. Prisnivån har hållits nere under senare år 
p g a balans utbudZ-efterfrågan och köpamas marknadsagerande. Då projektet 
inleddes vid årsskiftet 1995/96 var prisnivån 800 kr/ton för pellets t i l l stora 
köpare. Aktuell nivå våren 1998 är 700-750 kr/ton eller 15,5-16 öre/kWh. 
Prisexempel 1998 för pelletar distribuerad till villaägare är 1 400 kr/ton (bulkbil) 
och 1 450-1 500 kr/ton (storsäck). Villamarknaden utvecklas efterhand som flera 
distributionsalternativ och företag etableras. 

Analyser av hränsleproduktion har genomförts för följande sågverk: 

Produktion sågade 
varor (planerad 

utbyggnad) 

Analyserad produktionskostnad kr/ton 

Torkad 
flis/spån 

Briketter Pellets 

AB Gyllsjö Trä
industri 

Södra Timber, 
Västervikssågen 

AB C F Berg & Co 

Boo Hjortkvarn AB 

Bodafors Trä AB 

38 500 

52 000 

95 000 
(130 000) 

100 000 
(120 000-200 000) 

110 000 
(240 000) 

630-700 

580 

(efter expansion) 

570-620 

580-825'^ 

560 

645 2) 

630-740 2) 

' Torkad massaflis vid 50 respektive 90 kr/m s alt. pris för otorkad flis 
Kräver investering i ny pannanläggning. 

Analyserna medger inga säkra slutsatser beträffande möjlig lönsamhet eftersom 
de gjorda beräkningarna dels inte inkluderar kostnader för lagring och distribution 
och dels inte har kunnat ställas mot några säkrade försäljningsalternativ. 
R VENSVPROrtKPTRATEKVeOOOgOVALLMANNHUNTlAPVDOC /GBO 
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En jämförelse med generell marknadsprisstatistik indikerar att vid aktuell prisnivå 
bränsleförädling kan bli lönsam där tillräcklig pannkapacitet för bränsletorkning 
redan finns eller där endast marginalkostnaden vid investering i ny 
pannanläggning belastar bränsleproduktionen. När sågverket står inför nyinves
tering i pannanläggning är det angeläget att analysera marknadsläge och övriga 
förutsättningar för bränsleförädling. För sågverk med en produktionsvolym större 
än 100.000 m^ sågad volym föreligger möjligheter att uppnå god lönsamhet. 

Den småskaliga marknaden bedöms få snabb tillväxt vilket på sikt kan leda ti l l en 
prisnivå som ger rimlig lönsamhet för nyinvesteringar i pelletar- och brikettpro
duktion.. 

Prisutvecklingen för sågsj)ån är en viktig faktor för sågverkens bränsle förädling. 
Från en låg nivå, 30 kr/m 1994 har den ökat till 37 kr/m 1997. Denna nivå är 
fortfarande låg jämfört med andra förädlade bränslen, exempelvis skogsbränsle, 
och ger utrymme för en förädlingsvinst. 

Avsättning och prisnivå för massaflis är en kritisk fråga för sågverken vid låg
konjunktur. I ett fall (se Boo Hjortkvam ovan) har förädling av massaflis t i l l tor
kad bränsleflis belysts. Kostnadsnivån är dock hög om altemativpriset är normalt 
massaflispris (90 Vxim) och alternativet kan endast motiveras av brist på 
avsättning. 

Analyser av småskalig kraftvärme har utförts för två av sågverken, Bergs och 
Bodafors, tillsammans med en generell beskrivning av tillgängliga teknikalter
nativ. 

Analysen visar att med tillgänglig teknik är kraftvärme inget lönsamt alternativ 
med aktuella kraftpriser. Det är dock ur strategisk synpunkt ett mycket tilltalande 
energialternativ och fortsatt teknikutveckling för ett kraftvärmealtemativ bör 
understödjas från sågverkens organisationer och ledande företag. 

I en särskild studie av SÅBIs pelletsfabrik i Vaggeryd belystes effekterna av att 
integrera pelletsproduktion med fjärrvärmeproduktion till angränsande 
fjärrvärmenät. Studien visade på att det är ekonomiskt intressant att genom 
installation av rökgaskondensering höja energiutnyttjandet och leverera 
fjärrvärme till angränsande fjärrvärmenät i Vaggeryd centralort respektive 
Skillingaryd. 
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2. Projektets bakgrund och syfte 

Trädbränslemarknaden ökar i Sverige som en följd av den omställning mot för
nyelsebara bränslen som pågår. 

Sågverken är ur många aspekter lämpade som trädbränsleproducenter. De hanterar 
stora flöden och har relativt stora värmeanläggningar för virkestorkning. Det fmns 
skäl som talar för att de borde kunna ta en mer aktiv roll än hittills i produktion av 
förädlade bränslen och/eller elgenerering integrerad med processvärme till 
virkestorkningen. 

Sågverken har också ett starkt behov av högre intäktsnivå för den del av den in
köpta sågtimmervolymen - ca 40 % - som av kvalitetsskäl ej kan förädlas t i l l 
trävaror utan går till s.k. biprodukter. Biproduktsvolymen (40 %) av råvaran 
bidrar i normalfallet inte med mer än 15-20 % av intäkterna. 

Trätek har mot denna bakgrund sedan lång tid haft sågverkens uppdrag att genom 
FoU-insatser få fram kunskap som stödjer utveckling av produkter och processer 
som kan öka intäkterna från biprodukterna. FoU-arbetet har strukturerats i 
följande insatsområden: 

1. kvalitetssäkring och anpassning av konventionell cellulosaflisproduktion 

2. förädlade trädbränslen och andra energialternativ 

3. helt nya produkter från biprodukterna 

Det övergripande strategiska målet att öka intäktsnivån har brutits ned i delmål 
eller frågeställningar, exempelvis: 

ökad kompetensnivå för att kunna agera mer affärsmässigt beträffande cel-
lulosaflis 

ökad efterfrågan på sågspån för att få upp prisnivån från 30 kr som rådde 
1994 ti l l en nivå som motsvarar energivärdet 

alternativ för biproduktsförädling som kan balansera den oligopolliknande 
marknaden för cellulosaflis. 

Område 1 har inriktats mot bl a problemlösning vid reducerflisproduktion med 
nya sågmaskiner (ex. profilsågning) samt ett datorstöd REDUC för produktions
styrning. 

Område 3 koncentreras till FoU-stöd för utveckling av en ny produktionsteknik 
(Engineered Wood) för balkar och andra kvalificerade byggprodukter anpassad 
till sågverkens förutsättningar. 
R XENSVPROJEKmRATEKNöOOOgOVALLMANVHUVRAPJ D O C / G B O 
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Inom område 2 genomfördes 1994 dels energibalansanalyser och dels en förstudie 
för pelletsproduktion för Östavallsågen (40 km syd Ånge). När Opti-
träprogrammet inom NUTEK öppnades för energiprojekt i början av 1995 for
mulerades projektet "Optimal trädbränsleproduktion vid sågverk" för att genom 
konkreta studier vid ett antal sågverk få fram dels konkreta beslutsunderlag och 
dels en samlad bild av möjligheter och problem. Ansökan formulerades våren 
1995 men beslutsprocessen för projektet blev utdragen och starten skedde först i 
början av 1996. 
Finansieringen baserades på 50 % industri och 50 % NUTEK genom OPTITRÄ-
programmet. 

3. Projektgenomförande och organisation 

Projektet organiserades i fallstudier baserade på projektavtal med sågverksföretag 
vilka delfinansierade respektive projekt genom egna arbetsinsatser och viss del 
kontantinsatser. För att möjliggöra finansiering av övergripande analyser och 
rapportproduktion förutsattes att varje delprojekt genererar ett överskott. 

Projektgenomförandet stötte på svårigheter eftersom alltför fa sågverksföretag var 
tillräckligt motiverade för att ställa upp på de förutsättningar som projektet hade. 
Ett av skälen till detta är att under 1996 fattades investeringsbeslut avseende 
förädling av sågspån till pelletar av flera större producenter (Sydved, SÅBI, 
Forssjö) och BioNorr expanderade. Detta ökade efterfrågan på spån och 
spånpriset började stiga. Därför gjordes en överenskommelse med NUTEK att 
vidga målsättningen för projektet till att även belysa andra energiprodukter från 
trädbränsle än pelletar, i första hand småskalig kraftvärme. 

Projektgenomförandet har mot denna bakgrund kommit att omfatta: 

Företag Analyser 

AB Gyllsjö Träindustri, Klippan Förstudie pellets- och brikettproduktion 

AB C F Berg & Co, Mörlunda Utvecklingsplan brikettproduktion alternativt små
skalig kraft värme 

Södra Timber, Västervikssågen Investeringskalkyl brikettproduktion 

Boo Hjortkvarn AB, Hjortkvam Förstudie torkad massaflis alternativt komprime
rade bränslen 

Bodafors Trä AB, Malmbäck Förstudier torkade bränslen, pelletar och 
småskalig kraft värme 

Vaggeryds Pelletsfabrik (SÅBI) Utvecklad pelletsproduktion kombinerad med 
fjärrvärme 

Analyserna har fått en mycket bredare omfattning än ursprungligen planerades. 
Därigenom belyses många olika frågeställningar men samtidigt begränsas möj-
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lighetema att fi-ån fallstudierna fa den ursprungliga frågeställningen - lönsamhet 
för pelletsproduktion - belyst. 

Av denna anledning har en grundlig generell redovisning gjorts av teknik och 
marknadsaspekter. Dessa återfinns i kapitel 4 - 7 avseende bränsleproduktion 
kompletterat med kraftvärme i kapitel 7.1 kapitel 8 redovisas översiktligt innehåll 
och resultat av fallstudierna. De fullständiga delrapporterna avseende de sex 
delprojekten delges endast respektive företag eftersom de innehåller konfidentiell 
information. 

Träteks projektledare har varit Hartwig Blumer. Olle Stendahl, Trätek, har svarat 
för kapitel 1, 2 och 3. Ansvarig för genomförandet och rapportering av 
delprojekten liksom kapitel 4-9 i huvudrapporten har vairt ÅF-Energikonsult Syd 
AB, Malmökontoret. Uppdragsansvarig för ÅF har varit Yngve Lundberg. 

Samrådsmöten har på NUTEKs initiativ hållits vid fyra tillfällen med SkogForsk, 
SLU Virkeslära respektive SIMS representerande de fyra energiprojekten i 
OPTITRÄ-programmet. 

Projektgruppmöten med deltagande industriföretag har hållits juni 1997 och april 
1998. 

Projektresultaten redovisades vid ett seminarium i Vaggeryd den 21 april 1998 
med 47 deltagare från sågverk, bränsleproducenter och värmeverk (se program 
och deltagarförteckning i bilaga). 

4. Sågverken som bränsleproducenter 

4.1 Förädlade biobränslen 

4.1.1 Allmänt 

Förädlade biobränslen kan delas in i briketter, pelletar och pulver. Briketter är oftast 
cylindriska plattor med en diameter större än 25 mm och en längd mellan 10 och 
250 mm. Formningen sker oftast i kolvpressar med material som inte har högre 
fukthalt än 15%. Pelletar är mindre med en diameter mellan 6 och 12 mm. Det är 
något svårare att tillverka än briketter och materialet för pelletar måste vara mer 
finmalet. Tillverkningen för pulver är snarlik tillverkningen av pelletar med undan
tag av pressningen. 

Till fördelama med ett förädlat komprimerat bränsle må nämnas högt värmevärde, 
hög densitet, homogen struktur och ofta låg askhalt. Dessa egenskaper för med sig 
att förädlade bränslen kräver mindre lager och innebär billigare transporter. Ytter
ligare en mycket viktig fördel är lång lagringsmöjlighet på gmnd av det låga fiikt-

R \ E N S \ P R O J F , K T \ T R A T E K \ 6 0 0 0 8 0 \ A L L M A N \ H U V R A P 3 D O C / G B O 
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innehållet. Dessutom blir den totala skötseln blir båda enklare och billigare främst 
för att lagring och hantering blir smidigare men även eldstaden och parman kan 
göras mer automatiska. 

Vid förbräiming av ett homogent, förädlat bränsle med hög torrhalt minskar 
bränslemängden och man far en effektivare förbränning vilket dessutom leder till 
lägre emissioner. Vid förbränning av trädbränslen har man också den fördelen att 
emissionen av fossilt koldioxid är eliminerad och att askan i princip kan återföras 
till naturen. 

Som en följd av fördelama med ett förädlat bränsle kan man noggrant definiera 
bränslekostnad samt behov av lagervolymer och hanteringssystem. 

4.1.2 Briketter kontra pellets 

Det har ansetts att pelletar är bäst lämpat för mindre pannor, briketter för medelstora 
och pulver för stora pannor. Särskilt träpulver kan dock i princip användas inom 
vida gränser men en förutsättning är, liksom för övriga altemativ, att eldnings
utrustning och pannkoncept är lämpade för ändamålet. 

Under senare år har ett flertal brikettfabriker uppförts, medan produktionen av 
pelletar och pulver varit mer begränsad. Den tydliga trenden visar dock på ett 
stigande intresse för pelletar bland annat i form av ökad användning av pelletar 
främst inom området småskalig uppvärmning men även större pannor använder 
numera pellet som bränsle. Bra småskalig teknik, till exempel för villapamior, finns 
tillgänglig på marknaden som vid ftiUast erhålls bra utsläppsvärden och hög 
verkningsgrad. Vid jämförelse mellan konventionell vedeldning och eldning med 
pelletar erhålls bättre utsläppsvärden för pelletsbrärmama än de bästa vedpannoma 
vid f i j l l effekt. Ett problem som dock återstår att lösa är den försämrade förbränning 
vid dellast. 

Pelleten har delvis andra bränsleegenskaper än briketten. Den är lättare att hantera 
genom att den är självrinnande på ett annat sätt. Detta irmebär att transportsystem 
och lager vid t ex ett pannrum kan utformas mer flexibelt. Denna "självrinnande" 
egenskap gör också att pelletar går bra att blåsa med luft, t ex vid på- och avlastning 
av transportbilar. Detta är inte möjligt för briketter. Skall materialet flyttas mycket 
är pelleten mera hållbar än briketten vilken har lättare för att falla sönder vid stötar. 
För lagring av briketter krävs större utrymme än för pelletar. 

Pelleten har också andra eldningsegenskaper än briketten. Ett biobränsle brirmer på 
två sätt, dels först genom förgasning av lättflyktiga ämnen och därefter genom 
förbränning av kolåterstoden. Genom att pelleten är så kompakt brinner den länge i 
kolfasen och betingelsema blir likartade de som gäller vid koleldning. Detta är ett av 
skälen till att pelleten är populär vid kolersättning. 

En annan pelletfördel är också att genom att först förädla bränslet till pelletar kan 
användningsområdet utvidgas genom att man i ett senare steg kan sönderdela pel-
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letar till pulver. Detta kan ske eftersom pelleten produceras av finmalt biobränsle. 
För att pulvret skall ge ett godtagbart förbränningsresultat krävs dock en finmalning 
till 0,8 å 1 mm. 

Trenden mot den allmänna "favoriseringen" av pelletar och gör att användning av 
briketter kommer i skymundan. Det bör dock undvikas då det finns flera skäl till att 
använda briketter. Ett skäl är att pelletar oftast har ett högre pris än briketter, 
beroende på högre investeringskostnader för produktionsanläggningen, så om inte 
ovanstående fördelar kan utnyttjas kan det vara svårt att motivera användning av 
pelletar istället för briketter. Briketter har dessutom visat sig vara ett mer ekono
miskt altemativ än flis för värmeverk i en region där konkurrensen om flisen är 
hård. Ytterligare en faktor som talar för att briketter inte bör "glömmas bort" är att 
för sågverk med stor andel torra biprodukter krävs endast en mindre investering för 
att erhålla en enklare hantering och lagerhållning samt mindre transport genom 
tillverkning av briketter. 

Vilken förädlingsprodukt som är bästa valet varierar naturligtvis för varje enskilt 
sågverk. En mängd faktorer som tillgång till råvara för förädling, pannkapacitet, 
avsättningsmöjligheter etc. måste beaktas innan beslut tas. Denna fi"ågeställning 
diskuteras vidare nedan. 

4.1.3 Produktionsvolym betydelsefull for lönsamhet 

Det är svårt att göra en generell bedömning av vilken typ av förädling samt pro
duktionsvolym av denna som är mest lönsam. Förhållandena varierar från sågverk 
till sågverk och det är viktigt att göra en grundlig undersökning för varje verk. 
Storleken på ett sågverk, d.v.s. produktionen av sågat timmer, är av stor betydelse 
eftersom råvaran till förädlingen kommer från biproduktema. Det finns ingen klar 
gräns för när ett sågverk är "tillräckligt stort" för att förädling ska bli lönsam. In
vesteringarna för att producera briketter är lägre än för pelletar och därför kan även 
en mindre produktionsvolym av briketter vara lönsam, förutsatt att en stabil och 
näraliggande marknad finns. Ytterligare en förutsättning för att erhålla lönsamhet 
för en mindre produktionsvolym är att befintlig utrustning klarar det ökade energi
behovet för torkning av biproduktema. 

För stora anläggningar med produktion av förädlande biobränslen blir situationen 
annorlunda. Lönsamheten är där starkt beroende på avsättningen för överskotts
värmen som uppstår vid rökgaskondensering efter torkning av råvaran. En effektiv 
lösning är integrering med kraft/fjärrvärmeverk genom att där utnyttja överskotts
värmen. En intressant utveckling av intergrering av detta slag pågår och ett stort 
intresse finns ft-ån fiera håll. Vid anläggningar med trycksatt torkning erhålls en 
prima ånga ut som även den kan användas för fjärrvärme. 

Flera exempel finns på produktion av förädlade biobränslen i stor volym; Mönsterås 
Bruk, Skellefte Kraft och Borås. 

R \ENS\PROJEKT>TRATEK\600080\ALLMAN\HUVRAPJ DOC: /GBO 
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Framför allt är följande faktorer är viktiga att studera vid bedömning av vidareför
ädling av egna biprodukter: 
• Befintlig verksamhet och utrustning, 
• Tillgång till råvara (internt och eventuellt extemt), 
• Tillgång till värmeenergi för torkning av biprodukter, 
• Investeringsbehov för ny utrustning, 
• Avsättningsmöjligheter, 
• Pris på produkten. 

4.1.4 Råvara 

Som råvara för produktion av förädlade träbränslen kan i princip samtliga delar Irån 
ett träd användas. Ur ekonomisk synpunkt blir emellertid endast biprodukterna från 
massaindustrin och sågverksindustrin aktuella. Andra råvaror som också kan 
användas är rivningsvirke, emballage, halm och torv. Denna rapport behandlar dock 
endast fallande biprodukter från sågverk vilka kan delas in i tre huvudgrupper; 

• Biprodukter till industrin 

Massaflis 
Vid sågning av timmer utfaller sågverksflis, eller massaflis, som en rå biprodukt. 
Den utfaller då stockens sidor planreduceras eller sågas bort i form av bakar som 
sedan flisas. Massaflisen säljs i huvudsak till massaindustrin. Dock kan denna bi
produkt komma att användas annorlunda i framtiden eftersom sågverken allt oftare 
har avsättningssvårigheter. Massaflisen kan alltid användas som bränsle men även 
förädling är intressant att undersöka. 
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• Biprodukter för eget bränslebehov och extern försäljning 

Bark och spillbark 
Dessa kan erhållas både i form av spillbark fi-ån massabruk och som biprodukt fi"ån 
sågverken. Barken är en billig råvara för förädling, men tillgången för detta ändamål 
är begränsad då såväl massabruk som sågverken använder merparten av sin bark 
internt. Dessutom medför användning av alltför mycket bark en högre askhalt i 
pelletama. Spillbark är inte någon lämplig råvara för förädling. 

Grot 
Grot betyder "grenar och toppar" och avser rester från slutawerkning. Andra be
nämningar är hyggesrester, trädrester eller skogsrester. De kan flisas direkt vid av
verkning eller lagras i skogen för att därefter fraktas för vidare upparbetning. I 
rapporten förekommer biprodukten bränsleflis som produceras av grot. Denna bi
produkt är ofta i dagsläget för dyr att användas som råvara till förädling. Dock före
kommer goegrafiska skillnader på avsättningsmöjligheter för denna biprodukt. I 
vissa delar av landet har man överskott på grot p.g.a. tekniska problem med kvamar 
som krossar gröten vid värmeverken. Följden blir att gröten lämnas kvar i skogen. I 
dessa fall bör förädling undersökas. 

Sekunda massaved (rötad ved, träddelar etc) 
Genom ökade kvalitets- och miljökrav på pappersmassa ökar även kraven på prima 
vedråvara. Mängden sekunda massaved ökar därigenom och skogsägama far 
problem med avsättning av denna. Denna biprodukt är dock starkt konjunktur
beroende och massaindustrins efterfrågan styrs förstås av importprisema på 
massaflis. Då detta stiger sjunker kraven på den inhemska råvaran och i det läget 
blir den sekunda massaveden en relativt dyr produkt och kan med prisnivå ej kon
kurrera med andra biobränsleråvaror. 

• Biprodukter lämpliga för förädling 

Råspån 
Råspån är en biprodukt från sågverken. Den används internt och säljs till bränsle-
förädlingsfabriker och spånskiveindustri. Det låga priset gör den till en attraktiv 
råvara för förädling. 

Torrflis 
Torrflis en torr biprodukt från sågverken som uppkommer vid justering av torkat 
virke. Den har tidigare använts för massaproduktion, men av kvalitetsskäl försvin
ner den alltmer. Den är dyrare än bark och råspån och sågverken har avsättnings
problem för denna råvara. Torrflis kan i regel användas direkt för förädling på grund 
av den låga ftikthalten. Beroende på flisstorlek kan den behöva sönderdelas innan 
komprimering. 

R XENSVPROJEK'PTRATEKVeOOOSONALLMANVHUVRAPS DOC /GBO 
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Kutterspån 
Vid hyvling av virke faller den torra biprodukten kutterspån. Denna biprodukt kan 
med fördel användas direkt som råvara till brikettproduktion efter sönderdelning 
även till pelletar. 

4.1.5 Miljöaspekter 

Miljöförstöring har tidigare inte värderats genom prissättning. Detta har stimulerat 
användandet av billiga bränslen och motverkat investeringar i rening av ti l l 
exempel rökgaser från förbränning. Följden av detta blir en negativ miljöpåver
kan. Dock anges numera, allt oftare maximigränser för tillåtna utsläpp per 
energienhet för koncessionspliktig verksamhet. 

I föreliggande rapport presenteras en mängd faktorer som belyser fördelama med 
och användbarheten av biobränsle. Inte minst ur miljösynpunkt är det mycket 
fördelaktigt att använda biobränsle jämfört med icke förnyelsebara bränslen. 
Dessutom gynnas sysselsättningen av användning av inhemska bränslen. 

Miljömässiga skäl till att använda trädbränsle 
Träbränslen bidrar inte till växthuseffekten genom emissioner till atmosfären av 
koldioxid eller andra växthusgaser. Genom fotosyntesen och växtprocessen fixe
ras samma mängd kol och andra substanser i biomassan hos de växande träden 
och växterna, som avges vid eldning av eller vid förruttnelse i naturen av mate
rialet. 

Utsläpp av svaveldioxid och kvävedioxider är de huvudsakliga orsakerna fill 
försurning av luft, vatten och mark. Eftersom svavelinnehållet i träbränsle är lågt 
och i hög grad recirkuleras i naturen så leder inte eldning fill någon försurnings-
effekt. Innehållet av tunga metaller i trädbränsle är lågt och eldning av trädbränsle 
bidrar inte till koncentrationen av tungmetaller. 

Om aska från träden recirkuleras till skogen innebär inte användningen någon 
påtaglig skillnad jämfört med den eviga cirkulafionen i naturen genom växnade-
och förruttnelseprocessen. 

Trädbränsle är inhemska och förnyelsebara resurser. Rätt skött kommer skogen att 
fortsätta att producera råvara till bränsle i all evighet om inte växtförutsätt-
ningarna undermineras. Försörjningen kan organiseras och kontrolleras på regio
nal nivå utan att beröras av internafionella kriser. 

Sysselsättningen påverkas positivt 
Som en inhemsk råvara skapar skörd, vidareförädling, hantering och användning 
av trädbränsle sysselsättning för skogsbrukare, entrepenörer, etc. såväl som sys
selsättning vid eldningsanläggningama. 
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5. Marknad 

Ett flertal faktorer påverkar huruvida en lönsam och stabil marknad för förädlande 
bränslen kan åstadkommas i en region. Tillgång och närhet till såväl råvara som 
kunder är de främsta faktorerna. En samlokalisering av sågverk och 
bränsleproduktion ger bl a fördel i form av minskade transportkostnader. Likaväl 
är det viktigt att så långt som möjligt eftersträva en stabil närmarknad för att 
minimera transportkostnaderna. För att kunna erhålla god ekonomi bör kunder med 
anläggningar inom en radie av 50 km och max 100 km eftersträvas. Större volymer 
och sjötransport kan dock ge andra avstånd. Närmarknaden för förädlade 
biobränslen kommer framför allt att bestå av små- och medelstora värmeprodu-
cerande enheter. 

En satsning på produktion av förädlade biobränslen bör föregås av en under
sökning av potentiella energiavnämare följt av en målmedveten marknadsbear
betning i regionen för att säkra ett tillräckligt underlag. En betydande faktor för 
lönsamheten, och naturligtvis för kunden, är priset på produkten. Ett flertal 
mindre och kortsiktiga kunder som betalar ett högt pris ger kanske vid en första 
anblick en högre vinst men är samtidigt en större osäkerhetsfaktor. Istället är att 
föredra långsiktiga avtal som också ger kunden ett mer fördelaktigt pris. 

En ny strategi som kan öppna nya marknader är att bränslelevercintören etablerar sig 
som producent av färdig värme. Detta bör prövas om lämplig personal kan ti l l
handahållas kopplat till den normala verksamheten. 

5.1 Marknadsstruktur 

5.1.1 Allmänt 

Allt sedan oljekrisema 1973 och 1978 har man i Sverige utvecklat användningen av 
träbränslen. Som exempel kan nämnas utvecklingen av svensk förgasningsteknik 
för modem effektiv elproduktion med biobränsle. Det som nu behövs är praktisk 
erfarenhet. Det borde finnas goda möjligheter till detta i och med regeringens 
energiproposition där man satsar 1 650 miljoner kronor för att minska elanvänd
ningen och 450 miljoner kronor kommer att användas till biobränslebaserad kraft
värme. Detta tillsammans med kämkraftsawecklingen är tydliga markeringar på att 
Sverige ska satsa på ett uthålligt energisystem och användandet av biobränslen, 
såväl förädlade som oförädlade, kommer därmed att öka. Många kommuner har 
redan konverterat till fömybar energi i fjärrvärmeanläggningama och fler lär följa. 

I nedanstående stycke presenteras diverse erfarenheter från såväl producenter som 
konsumenter av förädlade biobränslen. 

RAENSXPROreKIATRATF.KXöOnOSONALl MAN J U ' V R A P J D O C /GBO 
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5.1.2 Dagens aktörer 

Under senare år har flera stora brukare av kol aktiverat sig för att finna ersättnings
bränsle. Bl. a. har Stockholms Energi, Hässelbyverket, beslutat att gå över till trä-
pelleteldning. Senaste tillskottet är Helsingborg Energi som beslutat sig för att an
vända träpelletar istället för kol. Stockholms Energi gick av denna anledning in som 
majoritetsägare i BioEnergi i Norrland AB med en stor pelletfabrik i Hämösand. 
Delägama och råvaruleverantörer är Graningeverken och Sågverkens Träprodukter 
AB. Produktionstekniken är sk maltorkning. Stöd har lämnats av NUTEKs energi-
och utvecklingsfond. 

Den nordsvenska biobränslemarknaden har sedan länge stora inslag av förädlade 
bränslen. Härjedalens Mineral med en omsättning av 200 milj kr och produktion av 
briketter är den största. SCA Skog, Norrbränslen och Rågsjö Torv omsätter vardera 
en bit över 100 milj kr per år men har oförädlade bränslen i sortimentet. 

Den sydsvenska biobränslemarknaden domineras av Södra Skogsenergi i Ronneby 
och SÅBI i Jönköping. Andra aktörer med tyngdpunkt inom komprimerade 
bränslen är Svensk Brikettenergi med fabrik, bl.a. i Malmbäck, Norberg och i 
Nävlinge samt Bergs i Mörlunda och några ytterligare sågverk. Ytterligare exempel 
på bränslefabriker är Södras nya fabrik vid Mönsterås Bruk, Sydveds i Österbymo, 
SÅBFs i Vaggerryd och Forssjö Bruk i Forssjö. 

Kährs i Nybro har etablerat sig som träpulverleverantör, liksom Sydkraft Bränsle i 
Värnamo och Kalmar Energi i Sävsjö. 

En mycket intressant utveckling finns i Danmark som kraftsamlar för kraftvämie 
och bioenergi. Där finns en mycket ainbitiös omställningsplan för fjärrvärmeverk. 
Meningen är att hela 27 kol- och oljebaserade Q ärrvärmeverk som ligger utanför 
naturgasområdet skall konverteras till biobränslen. 

5.1.3 Möjlig utveckling 

Ett ganska stort antal fastbränsleanläggningar finns inom det sydsvenska området. 
De mindre är utrustade för torrt bränsle i såväl lös som i komprimerad form. 
Dessa anläggningar har stora olikheter i sitt bränslebehov. För att erhålla bästa 
möjliga avsättning bör även mottagaranläggningama analyseras så att bränslemix 
och mottagningsförhållanden optimeras. Fastbränsleanläggningar kan identifieras 
via kontrollmyndighetemas register och genom pannleverantörer och länsstyrelser. 

Utvecklingen på bränslemarknaden kommer med stor säkerhet att gå mot ökat be
hov av förädlat bränsle. Inte minst mot den bakgrunden att lager av buffertmaterial 
kräver stort utrymme och binder stora kapital. Miljömyndigheterna ställer också 
större krav på eldningsresultatet. 

Återstående värmebehov, som idag täcks med olja och som skall konverteras till 
fasta bränslen, är också inom lägre effektområde, varför förädlat bränsle har extra 
fördelar och marknaden för dessa sortiment kommer därför att öka. En rimlig upp-
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skattning är att potentialen för konvertering av befintliga koleldade kraftvärme-
anläggningar för fjärrvärmeleverans i landet till eldning med förädlat biobränsle 
uppgår fill ca 2500 GWh/år. Detta motsvarar drygt 500 000 ton förädlat biobränsle. 

Det visar sig vara klart konkurrenskraftigt att konvertera befintliga pannor fill 
eldning med förädlat biobränsle framför att bygga nya pannor för biobränsle. Vidare 
är investeringsbehovet oftast väsentligt lägre vid konvertering än vid nyanläggning. 

Den uppskattade produktionskapaciteten av förädlat biobränsle uppgår till mer än 1 
miljon ton/år, motsvarande ca 5000 GWh/år. Eldningssäsongen 1996-97 fanns 
enligt uppgifter i branschen avsättning för ungefar 700 000 ton/år. 

I en utredning av ÅF Energikonsult gjordes en genomgång av kolanvändare 1995. 
Utredningen visar på en potential för möjlig konvertering och därmed ökad 
biobränsleförbränning, i stället för kol, av storleksordningen 2500 GWh/år. 
Om denna genomförs fullt ut kommer en brist att uppstå på produktionskapacitet av 
förädlat biobränsle på ca 1000 GWh/år eller 210 000 ton/år, vilket motsvarar ca. 
fem större bränslefabriker i Sverige. 

Med denna kraftiga ökning av biobränsleanvändning kommer de idag fallande 
biproduktema inte att räcka till på sikt. Spånskiveindustrin t.ex. kommer att fa 
svårigheter att fa tillräckligt med råvaror. Avsättningsmöjlighetema och därmed 
konkurrenssituationen för sågverken kommer definitivt förändras och en mer dif
ferentierad marknad kan växa fram. En strävan borde vara att optimera biobränsle
användningen så långt som möjligt och detta innebär bl.a. att minimera runtflyttning 
av råvaror. 

Nya råvaror kommer troligtvis att behövas för produktion av förädlade biobränslen. 
Vid lågkonjunktur för massaflis kommer denna råvara att bli intressant ur 
förädlingssynpunkt. Även t.ex. Salix och rötad massaflis kan komma att bli in
tressanta. 

5.2 Erfarenheter från sågverkens egna marknadsunder
sökningar 

En regelrätt marknadsundersökning har genomförts inom projektets ram av 
Gyllsjö Träindutri AB. Denna ger vid handen att ett tiotal värmeverk och kom
muner i närområdet använder eller planerar att etablera biobränsleeldning. Pris
konkurrensen är påtaglig och ännu har användning av förädlade biobränslen 
knappast påbörjats. För övriga projektintressenter finns sedan tidigare pågående 
samarbete med förbrukare i närområdet i några fall via särskilda bränslebolag. Här 
kan nämnas SÅBFs Vaggerydsanläggningen, Svensk Brikettenergi, Malmbäck 
och Södra Skogsenergi, Ronneby. 

RAENS\PROJEK^ATRATEK\600080\ALLMA^4\HUVRAP3 DOC /GBO 
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Ett ökat intresse för förädlade bränslen kan noteras men fortfarande erfordras 
informationsinsatser för att sprida kunskap om tillgänglig eldningsteknik och 
transport- och lagersystem. 

5.3 Storskalig förbränning 

De större avnämama av förädlade biobränslen är våra kraftvärmeverk med nu
varande koleldning. Tanken är ju att befintlig utrustning ska kunna användas så 
mycket som möjligt vid en övergång till förädlade biobränslen. Vi noterar att de 
förhärskande kvamtypema är valskvamar eller varianter av dessa. Vilken malgrad 
som kan uppnås för biobränslen med dessa kvamar har oss veterligen ej dokumente
rats, klart är dock att man far räkna med en betydande kapacitetssänkning p.g.a. 
större bränslevolymer (låg densitet) och lägre värmevärde. En blandning av kol- och 
träpulver kan därför erfordras i vissa fall. 

Efter kontakter med brukare kan konstateras att pelletar går att sönderdela med 
tillfredsställande resultat i befintliga kolkvamar men att komstorleken motsvarar 
råvaran för pelletama. Det sker alltså ingen ytterligare sönderdelning. 

5.3.1 Konvertering 

För att elda biobränsle i redan befintliga ugnar som konstruerats för annat bränsle 
måste de i regel konverteras. 

Fluidiserade bäddar 
Fluidiserade pannor är vanligen dimensionerade för att kunna eldas med både kol 
och biobränslen. Detta gäller främst de cirkulerande bäddarna (CFB) medan de 
bubblande bäddama (BFB) inte är lika bränsleflexibla. Pannorna är generellt enkla 
att konvertera. Konverteringen imiebär antingen att bränslehanteringen anpassas för 
det biobränsle man vill elda eller att bränsle väljs som passar det befintliga 
bränslehanteringssystemet. 

Rostpannor 
De vanligaste koleldade rostpannoma är försedda med wanderrost eller spreadersto-
ker. Pannorna är normalt inte dimensionerade för annat än koleldning. 
För att konvertera en wanderrostpanna till biobränsle är det troligt att någon form av 
förädlat biobränsle måste användas, om inte rosten ska bytas ut mot en ny rost som 
är anpassad för fuktigt biobränsle altemativt att en separat förugn installeras före 
pannan. 

Kalmar Energiverk valde att konvertera sin wanderrostpanna till träpulver. Rosten 
murades igen och två pulverbrännare monterades på panntoppen. Bortsett från 
ombyggnaden av pannan har även bränslehanteringssystemet kompletterats. 
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Pulverpannor 
Kolpulver eldas i pannor antingen med centralmalt kolpulver eller i pannor där kolet 
mals direkt vid transporten in till brännama. Pulverpannor för kol är relativt enkla 
att konvertera till biobränsleeldning. För att fa samma buffertkapacitet med 
träpulver som med färdigmalt kolpulver krävs en tredubbling av lagringsvolymen. 
Ett alternativ är att lagra biobränslet som pelletar eller briketter. Dessa kan malas till 
pulver i enkla hammarkvamar vid anläggningen. Beroende på den befintliga 
anläggningens utrustning för bränslehantering, kvamkapacitet etc krävs mer eller 
mindre ombyggnader av anläggningen för att inte effektreduktionen ska bli för stor. 

Den största potentialen för konvertering av kolpannor är de med direktmalning, dvs 
där bränslet leds till brännama direkt efter målning utan någon mellanlagring. Dessa 
pannor är vanligen större än 100 MW. I de flesta fall är utrymmet i anläggningen 
begränsat, vilket försvårar eller omöjliggör hantering av oförädlade biobränslen. Ett 
annat viktigt skäl som talar mot oförädlade biobränslen är att effekten sannolikt 
måste begränsas mycket mer än om man satsar på ett förädlat biobränsle. 
Altemativet till förädlat biobränsle är att komplettera pannan med en separat förugn 
med t ex en fluid bädd eller att bygga om pannan och installera en rost. 

5.3.2 Effektreduktion efter konvertering 

Den påverkan av produktionskapaciteten som konverteringen ger upphov till är 
olika för olika pannor. Den maximala effekt som en konverterad anläggning kan 
uppnå bestäms till väsentlig del av den maximalt tillåtna rökgashastigheten genom 
konvektions- och ekonomiserytor. Maximalt tillåten rökgashastighet bestäms av det 
långsiktigt tillåtna slitaget på konvektionstubema i pannan. Genom att stoft
innehållet i rökgaserna också är högre vid biobränsleeldning än vid eldning med 
kol, är det i de flesta fall nödvändigt att glesa vissa eller kanske till och med samt
liga tuber i rökgasstråket. 

Olika typer av rostar har olika hög tillåten rostbelastning vilket medför att det finns 
en praktisk gräns för hur stor rost det är möjligt att bygga in i en panna. Vid stora 
effekter kan den erforderliga rostytan bli för stor for det tillgängliga utrymmet i 
pamian. Breddning av pannbotten kan dock ske, förutsatt att det finns utrymme 
utanför pannan. Vid förbränning av pelletar eller briketter kan man generellt 
uppskatta att pannans maximala effekt minskar med ca 20 % jämfört med 
koleldning. 

Då träpulver är mycket explosivt, framför allt vid låga fukthalter 4 - 5 %, måste 
uppmärksamhet fästas vid brandskyddet i samband med konvertering av anlägg
ningar. 

RXENSVPROJEKT.TRATEKNÖOOOSOULLMANMnJXTlAPJ DOC /GBO 
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5.3.3 Kostnader för konvertering 

Generella kostnader för konvertering av anläggningar är omöjligt att ange, bl.a. 
beroende på att lokala förutsättningar kan variera kraftigt. Detta kan vara t.ex. ut
rymme i anläggningen, befintlig utrustnings användbarhet utan effektreduktion etc. 
Kostnaden för konvertering av en anläggning med koleldad rostpanna till eldning 
med träpulver kan för normala fall uppskattas till mellan 500 - 700 kr/kW bl a 
beroende på pannans storlek. Att installera en förugn med fluid bädd bedöms kosta 
mellan 1500 - 2000 kr/kW. Att installera en ny rost eller byta en befintlig rost mot 
en som är anpassad för våta biobränslen bedöms kosta mellan 1000 - 1400 kr/kW. 
Investeringskostnaden för en ny pannanläggning för våta biobränslen, inklusive 
bränslehantering, rökgasrening, byggnader etc att kopplas till befintlig ångturbin 
kan uppskattas till mellan 3000 - 3500 kr/kW. I industrianläggningar i lägre 
effektområden kan nivån 2500 kr/kW anges. 

5.3.4 Marknadspriser 

Prisnivån under de senaste tre åren har varit relativt stabil för förädlade bränslen. 
Värmeverken betalade 1994 143 kr/MWh fritt för brukare, motsvarande siffra för 
slutet av 1997 156 kr/MWh. Motsvarande siffror för skogsflis är för industribruk 
98 kr/MWh respektive 116 kr/MWh och vid förbrukning vid värmeverk 109 
kr/MWh och i slutet på 1997 var priset 115 kr/MWh. 

Avvikelser från ovannämda priser förekommer lokalt och storleken på använd
ningen och drifttidens längd har stor inverkan på priset. 

5.4 Småskalig förbränning 

På det småskaliga området växer intresset för altemativa energikällor till fossila 
bränslen och el. En ständig utveckling på lämplig teknik sker. Ett lättskött exempel 
på småskalig teknik är pelletskaminer och pelletsbrännare, i synnerhet om de är 
kopplade till en ackumulatortank vilket gör att eldning blir enklare och kräver 
mindre arbetsinsats. Ackumulatortanken gör att antalet uppstarter minskar och 
därmed minskar också utsläppen eftersom dessa framförallt kommer från uppstart 
och nedeldningstiden. Med en avancerad pelletsbrännare kan utsläppet av tjära från 
en villa minskas till 0,5 kg/år jämfört med 270 kg/år vid vedeldning. 

5.4.1 Teknik 

Dagens teknik för småskalig eldning med pellets är väl utvecklad och beprövad. En 
stor fördel är att en pelletsbrännare passar i vanliga olje- och vedpannor utan 
ombyggnationer. Pelletsbrännaren är i regel enkel att installera och kan jobba 
automatiskt mot pannans drifttermostat. Jämfört med oljeeldning krävs en något 
större arbetsinsats. Brännaren måste regelbundet askas ur och sotning med tätare 
intervaller krävs. Dessutom måste förrådet av pellets fyllas på oftare än olja. Jämfört 
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med vedeldning är dock arbetsinsatsen betydligt mycket mindre. På bilden nedan 
visas en principskiss över en pelletsbrännare från Solett. 

Pelletsbrännare 2-30 kW 

Principskissen nedan visar en pelletskamin från Solett som levererar cirka 10 kW 
under cirka 12 timmar på en påfyllning. Denna typ av kamin kan värma en nor
malstor villa utan tillsyn en hel dag. 

Kamin 1,5-10 kW 
1. Biopelletslager 
2. Matningsskniv 
3. Härd 
4. Uppvärmd luft 
5. Luftintag 
6. Fläkt 
7. Skorsten, cirka 75 mm 
8. Asklåda 

Distribution av pellets görs på ett flertal olika sätt. Kunden kan välja att själv köpa 
vid ett lager, transportera själv och därmed erhålla ett lägre pris. Pellets säljs ofta i 
småsäck, cirka 20 kg, eller i storsäck, cirka 600 kg. I de fall silo eller annan lämplig 
behållare fmns hos kunden kan distribution ske med bulkbil. Vanligtvis är minsta 
mängden för denna distribution 3 ton eller cirka 4,5 m^. På bilden nedan visas 
Janfire's princip för ett automatiskt system för leverans av pellets. Se även avsnittet 
"Hantering av förädlade biobränslen" under kapitlet "Teknik för bränsleförädling i 
sågverk". 

R \ENS\PROJEK1ATRATEK\60(X)80\ALLMAN\HUVRAP3 D O C /GBO 
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I dagens läge kan villaägaren, normalt sett, sänka sina kostnader för uppvärmning 
upp mellan 30-50% vid en konvertering till pelletseldning jämfört med kostnaden 
för oljeuppvärmning. En jämförelse med kostnaden för eluppvärmning ger en 
sänkning med upp till 50%. Kostnaden för att installera en pelletsbrännare i nuläget 
är cirka 20 000 kr. Tiden för att investeringen ska ha betalat sig varierar från cirka 
två år upp till fyra-fem. Med tanke på den stora potentialen som finns i de ca 1,7 
miljoner småhus som finns i Sverige borde marknadsutsiktema för pelletspro-
duktion vara gynnsamma. 

5.4.2 Marknadpriser 

Priser i Sydsverige har noterats fritt kund enligt följande: 

Villakund via bulkbil (leverans ca 3 ton) 
Villakund 25 kg säck (44 kr/st) 
Storsäckskund (500-600 kg) 
Storförbrukare (1000 ton) 

1400 kr/ton (inkl. moms) 
1760 kr/ton (inkl. moms) 
1450 kr/ton (inkl. moms) 
750 kr/ton (moms neutral) 

Något högre prisnivåer har indikerats norrut i landet. 

5.5 Statistik och tendenser 

Under 1996 användes biobränsle och torv för motsvarande 87 TWh. I denna siffra 
ingår lutar, träbränsle (bark, spån, energiskog etc), halm och energigräs, avfall 
samt torv. Största delen av dessa bränslen producerades i Sverige. Av de 87 TWh 
används 31 TWli inom massa- och pappersindustrin. Andra användningsområden 
är fjärrvärmeproduktion, en-familjshus och elproduktion. Inom fjärrvärmesektorn 
har användningen av biobränsle ökat stadigt de senaste åren. Merparten består 
fortfarande av skogsavfall och biprodukter men andelen förädlade biobränslen, 
briketter och pellets, ökar. Nedan presenteras de senaste årens användning av 
biobränsle för produktion av fjärrvärme där den ökande trenden tydligt ses. 
Siffrorna är hämtade ur Fjärrvärmeföreningens statistik. 

1996 1995 1994 1993 1992 
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Levererad värme
energi 
(TWh) 

44,2 40,3 38,7 38,4 36,5 

Förbrukat träbränsle 
(TWh) 

12,3 10,5 8,6 7,0 5,2 

Förbrukat träbränsle 
(% av total) 

28 26 22 18 14 

Den importerade delen av biobränslen beräknades uppgå fill 3-5 TWh 1996. 
Mellan 15 och 25% av biobränslen som används inom fjärrvärmesektorn kommer 
från importerade biobränslen. Priset för importerat biobränsle är lägre än på den 
inhemska marknaden vilket medför en press på priset på den senare. För vissa 
enskilda energiproducenter utgör importerat bränsle merparten av förbrukningen. 

1996 användes ved och flis motsvarande cirka 12 TWh i en-familjshus. Samma år 
användes cirka 3 TWh av biobränsle för elproduktion. Den totala användningen 
av biobränsle för produktion av el har legat på samma nivå hela nittiotalet medan 
el producerat av biobränsle i fjärrvärmeverk har ökat stadigt sedan slutet av 
åttiotalet. 

Det firms en stor potential för användningen av biobränsle både som råmaterial 
och för annan användning i såväl Sverige som i angränsande länder. Möjlighet att 
utveckla denna bransch är beroende av utvecklingen av marknaden. Under 90-
talet har ökningstakten för användning av biobränsle varit cirka 10 TWh per år. 
Denna takt ses även som en fortsatt realistisk ökning. 

5.6 Avsättningsmöjligheter 

5.6.1 Allmänt 

För att få god lönsamhet på bränsleförädling gäller att avsättningsmöjligheterna är 
goda och stabila. Innan beslut om förädling tas måste därför en närmarknads
analys genomföras och underlaget för långsiktiga avtal, en stabil grund för in
vesteringarna, undersökas. 

Den totala produktionskostnaden är starkt beroende av mängden som produceras 
eftersom både fasta och rörliga kostnader slås ut på den totala tillverkningsmängden 
per år. I föreliggande utredning har därför olika produktionsfall för olika sågverk 
studerats. Generellt kan sägas att en produktionsvolym på minst 100 000 m^ sågad 
vara krävs för att en satsning på förädling ska bli ekonomiskt lönsam. Dessutom 
krävs, förutom ovan nämnda stabila närmarknad, utrymme på energisidan för 
anläggningens befinfiiga utrustning. Beroende på att utrustningen för förädling av 
pellets kräver en större investering, jämfört med utrustning för brikettprodukfion, 
krävs följaktligen en större produktionsvolym för pellets för att erhålla lönsamhet. 
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5.6.2 Pris på råvaran och produkten 

Ytterligare faktorer som har mycket stor betydelse för det totala resultatet, förutom 
de ovan nämnda, är pris för råvaran, som används såväl som bränsle och för för
ädling, samt det slutliga priset på den förädlade produkten. 

Av nedanstående tabell över bränslepriser daterad 1/1 1998, med av riksdagen be
slutade skatter och avgifter för 1998, framgår att en betydande konkurrenskraft finns 
till kol i övrigsektom och även i mindre anläggningar med oljeeldning. 
Bränslepriserna i tabellen är en sammanställning av uppgifter från en del av 
marknadens huvudaktörer. Priset vid respektive anläggning kan variera från 
tabellvärdet med hänsyn fill energiomsättning och drifttid. Varje kunds specifika 
situation avgör bränslepriserna med hänsyn ti l l storlek, produktionsmix geogra
fiskt läge mm. Begreppet skatter och avgifter innefattar allmän energiskatt, kol
dioxidskatt samt i förekommande fall svavelskatt för ett antaget svavelinnehåll i 
bränslet. 
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Bränsle Enhet Grundpris Skatter och Totalpris Värmevärde Bränslekostnad 

avgifter 

kr/enhet kr/enhet kr/enhet MWh/enhet kr/MWh 

ind övriga ind övriga industri Övriga 

E O l 1615 529 1801 2144 3416 9,9 217 345 

E 0 5 0,8% S m' 905 745 2017 1650 2922 10,8 152 270 

Kol 0,5% S ton 377 610 1386 987 1763 7,6 129 231 

Gasol ton *** 556 1257 *** *** 12,8 *** *** 

Naturgas 1000 m ' *** 396 1033 *** *** 10,8 *** *** 

Stycketorv ton 400 0-150 0-150 400 400 3,5 114 114 
"0,25%S 

Frästorv ton 370 0-150 0-150 370 370 3,5 106 106 
"0,25%S 

Skogsflis m ' (S) 110 0 0 110 110 0,85 129 129 

Briketter ton 720 0 0 720 720 4,75 152 152 

Träpellets ton 865 0 0 865 865 4,75 182 182 
Träpulver ton 950 0 0 950 950 4,75 200 200 

Sågverksbränsle m^(S) 
blandning bark o spån 

62 0 0 62 62 0,65 95 95 

*** Naturgas och gasol prissätts enligt substitutionsprincipen, varför s k marknadspris inte 
existerar. 
'̂ Stycketorv och frästorv har en svavelskatt beroende av för

bränningstekniken. Skatten är inom interv 0-42:-/MWh 
De som idag använder dessa energislag har en förbränningsteknik som belastas med 

0:- i svavelskatt. 

5.6.3 Prisutveckling för sågspån 

Sågspån är den tekniskt sett lämpligaste råvaran för pellets och en ökande volym 
spån går t i l l pelletfabriker. 

Spån efterfrågas också från spånskiveindustrier och befarad konkurrens och 
pristryck ledde till att en statlig utredning, 1997, lade fram ett förslag på en sär
skild spånskatt för att "skydda" spånskiveindustrin. Förslaget har dock inte 
accepterats politiskt och kommer sannolikt ej att genomföras. 
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Prisutvecklingen för sågspån för leverans till spånskiveindustrin var enligt upp
gifter från Sågverkens Riksförbund: 

1993 och 9430 kr/rn fritt sågverk 
1995 32 kr/m^ fritt sågverk 
1996 35 kr/m^ fritt sågverk 
1997 37 kr/m^ fiitt sågverk 

Prisökningen är en följd av ökad efterfrågan från dels pelletsfabriker och dels 
värmeverk, som ökat inblandningen av spån i trädbränslet. 

Prisökningen har kommit trots att totala utbudet ökat som följd av produktions
ökningar! sågverksindustrin 1993-97. 

6. Faktorer för val av förädlingsalternativ 

I kapitel fyra har diskussion förts angående vilka faktorer som måste beaktas innan 
beslut om bränsleproduktion kan tas. Tillgång och närhet till råvara och en stabil 
närmarknad är yttre avgörande faktorer. Därefter måste naturligtvis det enskilda 
sågverkets förutsättningar undersökas. Vilken kapacitet och utrustning finns samt 
vilka möjligheter för utveckling ges. Svaren på dessa frågor tillsammans med övriga 
faktorer utgör därefter en grund för beslut om framtida utveckling. 

6.1 Sågverksförutsättningar 

6.1.1 Verksamhet och utrustning 

Till att börja med måste en kartläggning av verksamheten göras, vilka volymer 
produceras, vilken vidareförädling av sågade varor har man och hur ser man på 
framtiden. Om planer på utökad verksamhet finns ska givetvis en eventuell för
ädling av biprodukter beaktas utifrån detta. 

Därefter bör en kartläggning av befintlig utrustning göras; ska t ex investeringar 
på energisidan göras inom en snar framtid. I så fall kan man "slå två flugor i en 
smäll" genom att fördela investeringskostnaden på både den normala produktio
nen samt en eventuell förädling av biprodukter. Dessutom måste man beakta det 
utrymmet som en förädlingslinje tar i anspråk. En bränsletork bör placeras i nära 
anslutning till pannan. 

6.1.2 Tillgång till biprodukter som råvara för förädling 

Fallande biprodukter från sågverken tjänar som råvara vid förädling av träbränsle. 
Det följande steget i en bedömning av eventuell förädling blir därför att beräkna 
mass- och energiflöden för biprodukterna. Biprodukterna ska användas till både 
tänkt förädlad biobränsleproduktion och sågverkets normala energiproduktion 
(inklusive lokaluppvärmning). För att tillverka förädlade biobränslen krävs det att 



23 (61) 

dessa torkas innan förädling. Energin som åtgår för torkningen tas enklast från 
rökgaser från ugnen. Behovet av energi för den egna energiproduktionen stiger 
därför om produktion av förädlade biobränsle införs på ett sågverk. 

6.1.3 Energiinnehåll i biprodukterna - specifika tal 

De specifika tal som använts i beräkningama i sågverksrapportema är samman
ställda i tabeller nedan. Energiinnehållet och densitet är starkt beroende på bipro
duktemas ftikthalt, packningsgrad och dessutom på träslag. Relativt stora variationer 
på dessa värden förekommer i olika litteraturkällor. De använda värdena i 
nedanstående tabeller utgör erfarenhetsvärden. Vid avstämning mot sågverkens 
egna värden har justeringar gjorts i vissa fall. 

Erfarenhetsvärden på energiinnehåll i biprodukter. 

Biprodukt Värmevärde Enhet 

Massaflis 0,80 MWh/rns 

Torrflis 0,86 MWh/rns 

Pinnflis 0,63 MWh/m^s 

Sågspån 0,70 MWh/m^s 

Kutterspån 5,2* MWh/ton TS 

Bränsleflis (grot) 0,70 MWh/rns 

Bark 0,50 MWh/m^s 

Spillbark 0,40 MWh/rns 

Erfarenhetsvärden på densitet och fukthalt i biprodukter 

Biprodukt Densitet Enhet Fukthalt Enhet 

Massaflis 330* kg/m^s 58* % 

Torrflis 180 kg/m^s 15 % 

Pinnflis 350 kgWs 55 % 

Sågspån 270 kgWs 50 % 

Kutterspån 110* kg/m^s 14* % 

Bränsleflis (grot) 320* kg/m s 42* % 

Bark 300 kgWs 60 % 

Spillbark 350 kg/m s 70 % 

* Rapport nr 250, Värden från Trädbränslesortiment, Definitioner och egenskaper från Sveriges 
Lantbruksun iversitet 
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6.2 Energibalans 

6.2.1 Allmänt 

Ska man börja förädla biobränslen genom torkning irmebär det att det blir konkur
rens om ugnens produktion av heta rökgaser eller sk energi. Dels ska energin räcka 
till för att framställa varmvatten i pannan för lokaluppvärmning och virkestorkar 
och dels ska den räcka till för att torka biobränslet i någon typ av rökgastork. För att 
kunna bedöma potentialen för torkning av biobränsle måste den nuvarande 
energiförbrukningen samt eventuella framtida förändringar vara kända för respek
tive sågverk. Normalt sett behövs ingen lokaluppvärrrming under sommarhalvåret 
vilket irmebär att under den här tiden finns ännu mer energi fillgängligt att användas 
för torkningen av bränsle. En grundlig beräkning av mass- och energibalanser för 
sågverkets biprodukter är nödvändig som en av delarna i beslutsunderlaget. 

Ett generellt varaktighetsdiagram för ett medelstort sågverk visas i figuren nedan. 

Varaktighetsdiagram, typsägverk 

lokaluppvarnnnmg 

torkning 

2O00 4000 6000 

h/år 

8O00 100O0 

6.2.2 Ökning av pannverkningsgraden genom bränsleförädling 

Den största delen av energin i ett sågverk kommer från eldning av bark. Fukt
halten på bark kan under hösten uppgå till ca 70% och i vissa fall uppstår då 
problem vid förbränningen p.g.a. den höga fukthalten. Genom att installera en 
bränsletork som vinterhalvåret används för att torka barken ti l l en lägre fukthalt ca 
50%, erhålls en ökning av såväl effekt som verkningsgrad för paiman. Den högre 
verkningsgraden resulterar i minskat bränslebehov och dessutom krävs en mindre 
energianläggning och därmed minskar investeringskostnaderna. Sommartid kan 
sedan bränsletorken användas till att torka biprodukter för produktion av t ex 
briketter. 

En annan aspekt på bränsleförädling genom torkning är möjlighetema ti l l redu
cerad NOx-avgift genom ökning av pannverkningsgraden. Rökgasflöden ti l l 
bränsletorken kan utformas på flera olika sätt och naturligtvis beror detta till stor 
del på befintlig utrustning. Vid nyanskaffning har man större möjligheter att ut
forma anläggningen så opfimalt som möjligt. Oavsett gammal eller ny anläggning 
ska dock energin i rökgaserna tas tillvara på bästa möjliga sätt. Genom att leda 
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rökgaserna efter konvektionspartiet genom bränsletorken tas mer energi tillvara. 1 
de flesta fall är energimängden i rökgaserna från konvektionssidan inte tillräcklig 
för bränsletorkning utan rökgaser måste även tas direkt från ugnen. Dessa 
kopplingar kan utformas på flera olika sätt. 

I en skiss nedan visas en princip som kan vara av intresse att studera. Rökgaserna 
delas i två strömmar direkt 
efter ugnen, en ström till konvektionssidan i pannan där vanliga mätningar på 

nyttiggjorda energi i vattensystemet görs, och en ström direkt till bränsletorken. 
Rökgaserna från konvektionsdelen blandas sedan tillsammans med de direkta 
rökgaserna samt recirkulerade rökgaser i en blandningskammare till önskad 
temperatur. Energin i rökgaserna som går direkt t i l l torken ingår inte i den 
nyttiggjorda energin som utgör beräkningsgrund för NOx-avgiften. Däremot 
erhålls en temperatursänkning på de totala rökgaserna efter torken jämfört med 
efter konvektionspartiet och detta ger en ökad verkningsgrad. 1 detta fall fimgerar 
bränsletorken i princip som en economiser och den ökade verkningsgraden kan ge 
en lägre NOx-avgift. Emissioner och syre mäts innan torken p.g.a. risk för 
syreläckage in till torken som oftast arbetar med undertryck. Från mätningarna 
erhålls rökgasflödet som sedan används för beräkning av energianläggningens 
verkningsgrad. 

iränsle till 
kund 

Temp F 

rän.slclork 

ökgaslemp t lork 

KSkgaUeinp F lork 

6.2.3 Elförbrukning 

Sågverken förbrukar inte bara energi i form av värme utan är också relativt stora 
förbrukare av elenergi. Ofta saknas dock information om aktuell förbrukning för 
olika delprocesser inom verken vilket gör det svårare att fa en samlad bild av 
elförbrukningen. Istället far den specifika elförbrukningen för hela sågverket an
vändas som ett mått på den totala förbrukningen. 
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Delprocesser som timmermottagning och sortering, barkning, sågning, justering, 
sortering och diverse vidareförädling (framför allt virkestorkning med elkrävande 
fläktar) har ett relativt stort behov av el. Dessutom har ett sågverk en mängd 
transportband och annan utrustning som drivs med el. Den absolut största delen 
av elförbrukningen sker i virkestorkama. 

Flera möjligheter finns för att minska elförbrukning. En stor hjälp i detta arbete är 
förstås information om respektive förbrukare. Genom att koppla ihop alla större 
elanvändare i ett nät och med hjälp av en PC övervaka deras elförbrukning och 
drifttider kan mycket el sparas genom att undvika fel. PCn kan varna då någon 
förbrukare uppträder onormalt. Detta antingen kan bero på fel i utrustningen eller 
på felaktigt handhavande. 

Disciplin och medvetande är A och O vid elbesparing. Att stänga av datorer, 
belysning, ventilation, luftkonditionering och annan elektrisk utrustning då den 
inte används eller behövs är en av de dagliga små åtgärderna som, konsekvent 
utfört kan ge resultat i långa loppet. Till viss del kan dessa åtgärder utföras av 
reglersystem, som t.ex. slår av luftkonditioneringen då ett fönster Öppnas, men 
man kommer aldrig ifrån det personliga engagemangets betydelse. Detta kan 
påverkas med utbildning, information och incitament. 

Rätt dimensionering av fläktar och pumpar är väsentlig, mycket ofta ser man att 
ingenjören "tar i " och lägger på marginal på kraven vid dimensioneringen för att 
vara säker på att den skall klara uppgiften. Detta gör dock ofta även installatören 
som går upp en storlek hellre än ned vid beställningen, och slutligen av tillverka
ren som har sin marginal. Total sett är pumpar och fläktar därför ofta rejält 
överdimensionerade, vilket leder t i l l låg verkningsgrad, nedåt 50-60% är inte 
ovanligt. Förutom rätt dimensionering kan mycket el sparas genom att styra flödet 
från en fläkt eller pump genom minskning av motoreffekten i stället för att höja 
mottrycket genom strypning. För att få stora besparingar bör motom gå på dellast 
en stor del av tiden och ha lång drifttid. Systemet är dock begränsat till motorer 
mindre än ca 1000 kW. 

Ventilationssystem kräver en hel del underhåll för att fungera effektivt. Balan
sering, minskning av tryckfallsförluster, intrimning av reglersystem och rengöring 
av värmeväxlarytor är viktigt eftersom elförbrukningen är en kubisk funktion av 
luftflödet. Det innebär att en minskning av luftflödet med 10 % sparar 27 % el, 
förutsatt att energin inte stryps bort istället. Genom att installera punktutsug eller 
deplacerande ventilation kan behovet för ventilation och därmed energibehovet 
minskas ytterligare. Även här är drifttidsstyming en billig och effektiv åtgärd. 

Ytterligare åtgärder för elbesparing är exempelvis fotodetektorer för transportband 
som inte kräver kontinuerlig drift samt byte t i l l energieffektivare belysning. Det 
senare är oftast bara lönsamt då armaturerna ändå måste bytas. Möjligheter finns 
dock till installation av punktbelysning samt tidsstyrning. 



27 (61) 

7. Teknik för bränsleförädling i sågverk 

7.1 Allmänt 

De olika operationema som behövs för att framställa ett förädlat träbränsle är i stort; 
sönderdelning, torkning, komprimering och lagring. Nedan följer ett allmänt 
energirelaterat blockschema över hur en anläggning kan planeras samt en generell 
genomgång av de olika operationema och tillhörande utrustning. 
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7.2 Sönderdelning 

Sönderdelning kan ske på flera olika sätt och vid olika stadier vid framställningen 
av förädlade biobränslen. 

7.2.1 Sönderdelning till bränsleflis 

I en flishugg sker sönderdelningen genom att materialet bearbetas av fast monte
rade, hastigt roterande knivar. Kniveggama griper härvid in i materialet i det när
maste tvärs fiberriktningen i trumhuggar eller huvudsakligen i 60" mot fiberrikt
ningen i skivhuggar och liknande. 
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Huggarna finns i ett stort antal utföranden från traktordrivna tillsatser till större 
mobila och stationära aggregat. 

I skivhuggar matas materialet mot en roterande skiva med infällda knivar. Vid 
skivans rotation arbetar knivarna mot ett motstål i den sk hugglådan, vilket ger 
huggverkan. När kniven skär genom materialet splittras det upp i större eller mindre 
flisbitar. Bitarna går igenom öppningama vid knivama och slungas ut från huggen 
med hjälp av vingar på huggskivans baksida. 

Trumhuggen består av en horisontell trumma med längsgående knivar. Dessa spe-
cialformade stål skär ut strimlor vinkelrätt mot materialets längdriktning. 

Huggama förmår sönderdela alla typer av trä, halm och vass till en relativt enhetlig 
partikelstorlek, under förutsättning att materialet inte innehåller föroreningar som 
metallföremål, stenar etc som lätt skadar de fast monterade knivama. 

huggstål 

trumma 

roterande 
axel 

Fig. Trumhugg, skärprincip Skivhugg 

Maskiner med roterande slagor av typ hammarkvarn är mera okänsliga för för
oreningar, men ger i gengäld ett malgods som inte är lika enhetligt som det som 
erhålls i konventionella huggar. Hammarkvamar levereras för såväl mobila som 
stationära anläggningar. Malningsarbetet tillgår så att slagor fastade på en rotor 
passerar mellan tänder i en fast knivbrygga. Det inmatade materialet slås genom 
mellanrummen i knivbryggan och sönderdelas därefter mellan slagoma och rost
stavarna tills de kan passera ut mellan stavarna. Slagoma är vanligtvis ledbart fas
tade vid rotom, vilket gör att de svänger bakåt när de träffar okrossbara föremål. 
Dessa föremål skjuts därigenom ut ur kvamen genom fjäderbelastade luckor. 

En variant på den konventionella hammarkvamen är hammarkvamar med dubbla 
rotorer. Maleffekten i konventionella hammarkvamar är starkt beroende av ham-
markantemas skärpa, vilket leder till tämligen täta hammarbyten eller -vändningar. I 
dubbelrotorkvamen är hammamas funktion att accelerera material från ena rotom 
mot materialströmmen från andra rotom. Denna maleffekt erhålls även när ham-
markantema blir utnötta. Dessutom har denna kvamtyp visat sig vara lämpligare än 
konventionella hammarkvamar för sönderdelning av grönflis. 
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Roststav Ro^o'' Slaga Knivbrygga 
Rejektlucka 

Figur: Hammarkvamar med rosterstavar 

Knivkvarnar (rotorsaxar) för detta ändamål är i det närmaste identiska med de för 
framställning av flis med grövre struktur, dock med den skillnaden att bredden på 
rotorknivama är mindre, vilket möjliggör sönderdelning fill mindre partikelstorlek. 

Enkelrotorkvarnen är försedd med en rotor, placerad i botten på en ficka. Rotom, 
som är långsamtgående, är försedd med ungefär decimeterlånga medbringare, som 
dels för med sig materialet och dels sönderdelar det mot ett antal fast monterade 
motstål. Kvamtypen kan fas i såväl mobilt som stationärt utförande. 

1 

Figur: Knivkvarn 

7.2.2 Sönderdelning efter torkning till spån och träpulver 

Pulver av biomassa produceras oftast genom att råvaran sönderdelas i två steg med 
ett mellanliggande torksteg. Finmalningen till pulver kan ske antingen i kvamar av 
slaghjuls-Zfläkthjulstyp eller i hammarkvamar. I de fall flis eller bark utgör råvara 
används i allmänhet hammarkvamar med siktutmsming. Om istället råvaran i 
huvudsak består av torv används med fördel kvamar av slaghjuls-Zfläkthjulstyp, 
vilka består av en fast stator och en roterande rotor, båda försedda med skarp
slipande tungstenseggar. 
R \ENS\PROJEKP.TRATEK\60O080\ALLMAN\HUVRAP3 DOC /GBO 
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Malningseffekten uppstår av: 

* klippning mellan rotor- och statorblad 
* sönderdelning genom lokala lufttrycksstötar mellan stator och rotor 
* krossning genom kollisioner mot stator och rotor 

Fukthalten efter finmalningen är ofta mycket låg, 3-5%, genom att värme utvecklas 
i kvarnen och att denna genomblåses med luft. 

Energiförbrukning för kvarnar 
Genom åren har mycket arbete genomförts för att minimera energiåtgången vid 
målning. En ny metod är att behandla grovmalet material med myrsyra, en så kallad 
hydrolys sker, och därigenom blir komen uppluckrade och lättare att mala. 
Följaktligen åtgår betydhgt mindre energi för målningen jämfört med målning av 
icke-behandlat material. Fukthalten hos materialet bör inte överstiga 7% för att 
målning skall kunna utföras i den typ av kvamar som här presenteras. 

För att undvika brand och kvamhaverier är det viktigt att föroreningar typ grus, sand 
och metallföremål siktas bort. I de flesta av de aktuella kvamama finns apparatur för 
separering av föroreningar inbyggd i kvamen. Dessutom finns mycket effektiva 
brandskydd och detektorer, som snabbt bryter målningen om gnistor skulle 
uppkomma. 

7.2.3 Maltorkning 

Svenska Fläktfabriken har utvecklat ett system för samtidig målning (förmalning) 
och torkning av vedbränsle. Systemet är avsett att användas för torkning i direkt 
anslutning till förbränningsanläggningen, där torkning sker med rökgaser från 
(förbränningsanläggningen) ångpannan. Anläggningen kan dock modifieras för här 
avsett ändamål genom att rökgasema genereras direkt för torkningsprocessen i en 
pulverbrännare samt att en del av rökgasema efter tork recirkuleras för att erhålla 
lämplig torkmedietemperatur. 

7.3 Avskiljning 

Vid förädling av bränslet genom fraktionering används främst någon eller några av 
följande maskintyper: 

• skivsåll 
• plansåll 
• trumsåll 
• luftfraktionering 

Inom gruppema finns ett antal olika fabrikat, användbara för både avskiljning av 
övergrovt och främmande föremål samt fraktionsuppdelning. 
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Skivsållen kan utformas med olika skivmönster och skivarrangemang för att klara 
övergrovt och finfraktion. De kan också kombineras med olika sektioner för att sålla 
i flera steg. Kapaciteten är hög och sållen är oftast självrensande och klimat
beroende med viss tveksamhet för fmfraktionssåll. Avskiljningsförmågan för längre 
pinnar o dyl är inte övertygande. 

Plansållen ger något bättre avskiljning av pinnar, men är istället klimatkänsligare 
och måste ofta byggas in. Ytkapaciteten är lägre än för skivsåll. 

Trumsåll används i ganska liten utsträckning, tormodligen beroende på lägre ka
pacitet. Vid material med spridd fraktionsfördelning, som exempelvis skogs
bränslen, borde trumsåll med olika hålsektioner kunna ge bra kapacitet och god 
fraktionering på mellan- och finfraktion. Sålltypen torde vara billigare än många 
andra. 

Luftfraktionering används i många fall för att skilja sten och virkesbräckage från 
bränsle. Både ren centrifugalsiktning och fallkammarluftsiktning förekommer. I 
sista fallet möter bränsleflödet en stigande luftström och tyngre stycken faller ut i 
botten. Enbart fraktionsuppdelning kan inte göras med tillräckligt distinkt separe
ring i dessa apparater. Däremot kan de användas för att exempelvis skilja barr, 
gröndelar och kvistar från skogsflis, för att fa ut en mera normal flisfraktion. 

Vanlig teknik för avskiljning av främmande föremål är: 

• magnetavskiljning 
• ljudfallor 
• luftfraktionering 
• våtseparering 

En svårighet är att kunna skilja ut alla sorters främmande föremål. Magnetavskiljare 
tar bara magnetiskt material, medan ljudfallor avlägsnar ett bredare register men 
"läcker" samtidigt ut prima bränsle. 

Luftfraktionering har nämnts tidigare och är ofta en dyr lösning för måttliga kapa-
citeter. Våtseparering är ibland använt i renserier men måste inskränkas till ved
material, som inte hinner vätas under separeringen. 

7.4 Torkning 

7.4.1 Bakgrund 

För att erhålla lämplig vara for bränsleproduktion måste vatten avdunstas ur rå
varan. Det torkade materialet ska därefter vidareförädlas till briketter, pellets eller 
pulver. De mest förekommande sätten att torka fuktiga bränslen är: 
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Att använda antingen rökgaser producerade i en bränsleugn eller uppvärmd luft, 
som i direkt kontakt med bränslet förångar en del av ftikten. Den förångade ftik-
ten följer med gasema ut. 

Om man har tillgång på ånga så är mottryckstorkning en annan torkmetod som 
numera används på flera ställen inom biobränslebranschen. 

Vilken teknik man väljer att använda beror på en hel del olika faktorer som t. ex. 
effektivitet, kostnader, energiåtgång, råvarans beskaffenhet, produktens utform-ning 
och tillgängliga energikällor. 

Vid en sågverksanläggning har man vanligen ingen ånga som gör att alternativet att 
torka biproduktema med ånga inte är det främsta alternativet. Tekniken finns dock 
på ett antal andra anläggningar i Sverige varför den också kommer att beskrivas. Att 
använda hetolja istället för ånga kan också vara intressant som tekniskt koncept om 
inte ånga finns men tekniken ändå vill utnyttjas. 

7.4.2 Definition av torkning 

Torkning innebär att man avlägsnar vätska ur ett material genom avdunstning. 
Avdunstning kan definieras på följande sätt: Då en gas strömmar över en vätskeyta 
bildas över denna ett gränsskikt. I detta gränsskikt befinner sig en gas-ånga 
blandning. Omedelbart intill vätskeytan uppnår ångan mättningskoncentrafion. Vad 
denna koncentration blir beror av rådande temperatur (se Mollierdiagrammet). På 
grund av den koncentrationsgradient som uppstår i gränsskiktet diffunderar ångan 
från vätskeytan in i gasen och den vid ytan rådande mättningskoncentrationen av 
ånga upprätthålls genom avdunstning av vatten. (Allting strävar efter att utjämnas.) 
Detta fenomen kallas alltså avdunstning. I allmänhet är vätskan som ska avdunstas 
vatten och gasen som strömmar över ytan luft men det kan förekomma många andra 
kombinationer. Till exempel kan olika lösningsmedel avdunstas och den sk 
torkgasen kan vara överhettad ånga. 

7.4.3 Rök- eller hetgastorkning 

Det vanligaste sättet att torka fuktiga biobränslen är att använda rökgaser från någon 
form av förbränning. Oftast är det rökgaserna från den befintliga förbrän
ningsanläggningen som utnyttjas för att torka material som sedan eldas i samma 
anläggning. 

Ekonomin i rökgastorkning ligger i första hand i att värmeförlusterna med avgående 
rökgaser sänks genom att rökgastemperaturen kan sänkas ytterligare vid den 
efterföljande torkprocessen. Vid t ex barktorkning gäller också att eftersom den 
torkade barken kan eldas med minskat luftöverskott, minskar även rökgasmängden 
och de totala förlustema blir mindre. 
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Finns inte förutsättningen att använda befintliga rökgaser kan torkningen genom
föras med separat framställda torkgaser, t ex genom att en del av det bränsle man 
tänkt torka eller något helt annat bränsle förbränns i en separat eldstad och för
bränningsgaserna används för torkningen. 

Torkprincipen är sådan att de varma rökgaserna och det ftiktiga bränslet bringas i 
kontakt med varandra på något sätt. I och med det sker en värmetransport från de 
torra rökgasema till det fuktiga bränslet där vattnet avdunstar och på det viset torkar 
bränslet. Det finns flera olika sätt att blanda rökgaser och fijktigt material och torkar 
som använder rökgaser kan indelas i följande grupper: 

rotertork (trumtork) 
bandtork 
svävtork (fluidiserad bädd) 
strömtork (pneumatisk tork, flashtork) 

Nedan kommer de olika grupperna att beskrivas ytterligare. 

Det förekommer att man återför en del av rökgasema efter att de har varit i kontakt 
med materialet. Detta förfarande innebär en del fördelar. Klimatet i torken kan 
kontrolleras bättre vilket medför att torkförloppet kan styras så att uppkomsten av 
övertorkade ytor som hindrar vidare avdunstning av innesluten fukt i materialet kan 
undvikas. Dessutom sänks syrehalten i torken vilket innebär att brandrisken sjunker. 

Temperaturen på rökgasema kan variera mycket, främst den ingående temperaturen 
som kan variera mellan 175-500°C. Utgående temperatur varierar mellan 100-
120°C och ibland kan den vara ännu lägre. Utgående temperatur styrs oftast av 
risken för kondensation i cykloner och fläktar. 

Behöver man inte ta hänsyn till befintlig ingående temperatur på rökgasema till 
torken kan man välja torktemperaturen själv. Ju högre temperatur desto snabbare 
torkning och desto mindre apparatur. Man kan i trumtorkar ha så höga temperaturer 
som 600-700°C. Storleken på torken och rökgasmängden är också beroende av 
vilken kapacitet och slutfukthalt man vill uppnå. 

Ur torkningssynpunkt är det också lämpligt om partikelstorleken på materialet är så 
liten som möjligt eftersom torktiden då kan minskas. Detta innebär dock att det efter 
torken alltid måste finnas rökgasrening eftersom det finkomiga materialet gärna 
följer med rökgasema ut ur torken. Rökgasreningen består av grovavskiljare, 
cykloner och/eller våtskrubber. 

Rökgastorkar är energimässigt sett relativt ineffektiva. Värmeåtgången varierar 
beroende på såväl torken som materialet. Värden mellan 2 800 och 4 500 kJ per kg 
avdrivet vatten, vilket motsvarar 0,78-1,25 MWh/ton vatten, har angetts men erfa
renheten har visat att bränsletorkar ofta inte klarar den designade kapaciteten. 
Det går inte att ange en exakt siffra för energiåtgång för att driva av en viss mängd 
vatten. Teoretiskt kan man räkna fram den erforderliga energin men detta stämmer 
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inte med verkligheten. Med hjälp av mätningar, bedömningar och erfarenheter kan 
dock riktvärden anges för beräkning. En generell bedömning är att: 1 MW effekt 
tork behövs för att producera 0,8 ton TS/h. Undantag kan göras i de fall då 
t. ex. direkta mätningar kan användas. 

På grund av en relativt stor osäkerhet i energibehov vid torkning av bränsle är det 
mycket viktigt att vara noggrann vid dimensionering av bränsletorkar. Ineffektivi
teten i en rökgastork beror bl a på att mycket av energin försvinner med utgående 
rökgaser efter torken utan att ha utnyttjats. Det är också en relativt stor volym (hela 
torken) som ska värmas upp. Man far dock samtidigt tänka på att de rökgaser som 
används i vissa fall annars kanske bara hade släppts ut. Ett sätt att ytterligare an
vända energin i rökgasema är att kondensera de fuktiga torkgasema efter torkning. 
Detta kräver förstås tillgång till kylvatten av lämplig temperatur. 

7.4.4 Rökgastorkar 

Rotertorkar (trumtorkar) 

Roter- eller trumtorkningen är den vanligaste metoden att torka biobränslen. 
Metoden har använts länge för att torka olika typer av material såsom spannmål, 
foder och spån. 

Trumtorkning utförs företrädesvis i svagt lutande, horisontella, roterande trummor. 
Torken kan också vara försedd med bafflar eller liknande typ av medbringare som 
rör om i godset och transporterar det genom torktrumman för att torkningen ska bli 
så jämn som möjligt. Se figur nedan. 

Fina partiklar och stoft från materialet som torkas följer oftast med rökgasema ut. 
Avgasen renas därför med cykloner eller annan stoftreningsutrustning innan den 
släpps ut i luften. 

En fördel med trumtorken är att den är enkel och kan klara många olika typer av 
material, även inhomogena material med stor variation i storlek. Uppehållstiden i 
torken är relativt lång, längst för torkar där materialet passerar igenom flera gånger. 
Det gör torken lämplig vid användning när höga torrhalter ska uppnås. 
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Som nämnts tidigare kan rökgasema och materialet som ska torkas antingen trans
porteras i samma riktning, sk medströmstorkning eller i motsatt riktning, sk mot
strömstorkning. Ibland förekommer kombinationer av båda sätten. T ex så säljer 
Jämforsen Export AB en torktrumma, Swiss-Combi där materialet passerar genom 
trumman i tre stråk. Se figur. 

Vid höga temperaturer arrangeras av brandsäkerhetsskäl oftast bränsle- och rök
gasflödena medströms, dvs vått bränsle och het gas matas in i ena änden på 
torktrumman och sval gas och torkat bränsle lämnar torktrumman i andra ändan. 

Ett förekommande praktiskt problem vid konstruktion och drift av trumtorkar är 
ofta luftläckaget in i torktrumman. På grund av rökgasemas höga temperatur före 
torktrumman placeras rökgasfläkten oftast efter torktmmman vilket innebär att hela 
torktrumman och dess in- och utmatning av bränsle kommer att arbeta i undertryck. 
Därför måste speciell uppmärksamhet ägnas åt inläckage av kall luft eftersom det 
påverkar torkförloppet och energiförbrukningen negativt. Med hänsyn till detta görs 
oftast in- och utmatning av bränslet med någon form av cellmatare. 

Storleken på trummorna varierar givetvis med kapaciteten. Det finns torktrummor 
med diametrar mellan 0.5-5.5 m och med längder på upp till 20 m. 

Vid ett sågverk arrangeras med fördel energiförsörjningen till torken genom kopp
ling av rökgasema från pannan till torken. 

För att erhålla hög och jämn temperatur utformas en by-pass kanal för hetgas från 
pannans varmare delar till torken. På detta sätt kan ftiU eldningseffekt tas ut från 
barkeldningen under all driftstid och värmen till virkestorkama kan prioriteras 
genom styrning av by-pass spjället, se figur nedan. 
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I V . 
nma-

Strömtorkar 

Strömtorkar kallas också för pneumatiska torkar eller flashtorkar. Principen här är 
att materialet som ska torkas får följa med torkgasen en viss sträcka eller tid innan 
man skiljer dem åt igen på något sätt. Avskiljningen kan t ex ske i cykloner. 

Strömtorkar har oftast en ganska så kort uppehålllstid och kräver därför ett material 
som är finfördelat för att man ska uppnå rätt torkningsresultat. För att enklare uppnå 
det rätta torkningsresultatet har man utvecklat så kallade maltorkar. I maltorkama är 
strömtorken sammanbyggd med en kvarn och en del av torkningen sker samtidigt 
som materialet mals. 

Bandtork 

Bandtorkar kallas även för bäddtorkar. Materialet som ska torkas matas fram i form 
av en bädd som genomströmmas av rökgas. Torkama kan ibland vara byggda i flera 
nivåer för att storleken på torken inte ska bli alltför skrymmande. För denna typen 
av tork behöver man inte bara använda rökgaser utan även ånga kan användas. 
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Svävtork 

I en svävtork hålls materialet som ska torkas svävande i en fluidiserad bädd. En 
nackdel med svävtorkning är att partiklama som ska torkas bör vara ganska lika i 
form annars blir det svårare att uppnå ett jämnt resultat. 

Har man för fina eller för små partiklar är det stor risk att dessa följer med rök
gaserna ut istället för med materialet. Cykloner och filter behövs för att rena rök
gasen innan den kan släppas ut till luften. 

7.4.5 Ångtorkning 

Mottryckstorkning eller som man också kan kalla det, torkning i överhettad ånga, 
bygger på principen att det fuktiga bränslet transporteras snabbt i en bränsleång
ström, sk transportånga, alstrad bl a genom avdunstning av vattnet i bränslet. Av-
dunstningen sker genom att den sk transportångan värms upp och överhettas 
genom indirekt värmning på ett eller annat sätt i en eller flera värmeväxlare. På 
grund av överhettningen sker en värmetransport till det fuktiga bränslet och 
vattnet i bränslet förångas. Mängden transportånga ökar i och med detta och ett 
överskott på ånga kan separeras från materialet. Värmeväxlaren som värmer trans
portångan matas oftast med farskånga av högre tryck och temperatur än 
transportångan. En konstant mängd av transportånga recirkuleras och över
skottsånga tas, efter separation från materialet, tillvara och nyttiggörs på lämpligt 
sätt. Oftast måste överskottsångan som har varit i kontakt med materialet som ska 
torkas renas på något sätt innan den kan användas vidare. Mer om detta beskrivs 
nedan. 

Cirkulationen i torken sker med hjälp av en eller flera fläktar. Trycket på bränsle
sidan och på transportångan kan variera mellan 2 t i l l 5 bar. Trycket på ångan som 
används som värmemedium kan variera mellan 10 bar och uppåt beroende på vad 
som fimis tillgängligt. 

Det finns även ångtorkar som torkar vid atmosfärstryck. Den utgående ångan som 
avdunstats från materialet uppnår då en temperatur på ca 100°C. Ångan innehåller 
oftast också en del luft vilket får till följd att energiinnehållet minskar. Det är 
svårare att utföra energiåtervinning på en ångtork som arbetar vid atmosfärstryck 
eftersom energin så att säga befinner sig på en lägre nivå. Kravet på trycket för 
drivångan ligger i samma nivå som för ångtorkar som arbetar vid övertryck. 

För att få bästa möjliga ekonomi för den här typen av torkning är det viktigt att 
energin i den producerade lågtrycksångan kan återvinnas och utnyttjas. Oftast är 
det dock så att den avdrivna ångan från materialet (sk överskottsångan) inte är helt 
ren, den har ju varit i kontakt med materialet som ska torkas och därför kan man 
inte använda den direkt i andra processer. En ångomformare som istället 
producerar ren ånga får då installeras efter torken. En ångomformare är vanligtvis 
en värmeväxlare där man har rent vatten på ena sidan, oftast kondensatet av 
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fårskångan som driver torken och den så kallade "smutsiga " ångan på andra 
sidan. 

Har man inte krav på en absolut ren ånga finns det möjlighet att tvätta den 
smutsiga ångan i en s.k. ångtvätt. Detta är oftare ett billigare altemativ än instal
lation av en ångomformare men ger alltså inte en 100% ren ånga. 

På grund av ångtorkens speciella konstruktion har den vissa fördelar gentemot 
rökgastorkning. Ett trycksatt system medför oftast en kompakt anläggning med 
höga värmeövergångstal och korta uppehållstider. Eftersom processavsnitt med 
höga arbetstemperaturer är fyllda med ånga innebär detta en större säkerhet mot 
brand än om utrymmena hade varit fyllda med luft. Att utföra torkningen under 
tryck i ett slutet system innebär också att stoft, damm och lukt problemen minskar 
drastiskt. Temperaturjämvikten mellan ångan och materialet ger oftast en jämn 
och kontrollerbar sluttorrhalt. För att uppnå detta innebär det dock att materialet 
måste vara jämnt fördelat och partikelstorleken relativt liten och inte alltför 
varierande. 

Torkning med ånga vid övertryck har även nackdelar. Eftersom man arbetar vid 
övertryck innebär det att hela torken i stort sett blir klassat som ett tryckkärl och 
det ställs därmed högre krav på utrustningen. Dessutom blir både in- och ut
matningen av materialet t i l l torken komplicerat på grund av de stora tryck ski 11-
nadema innanför och utanför torken. Det är också oftast in- och utmatnings
delarna som slits mest och kräver mest underhåll. 

Vid ångtorkning sker dock en ökad belastning på utsläppen ti l l vatten eftersom 
den vattenmängden som avdrivs från materialet innehåller låga halter av lätt
flyktiga organiska ämnen från trä och dessa troligtvis kommer att tillföras av
loppet utan någon föregående rening. 

Figuren nedan visar principen för Niro A/S' ångtork som är en trycksatt fluidi-
serande bäddtork som torkar med överhettad ånga. 
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Det våta materialet som ska torkas matas in vid (1) till den första av de 16 celler 
som torken består av. De J 6 cellerna är placerade runt överhettaren (7) som sitter 
mitt i torken. Materialet hålls fluidiserande i de olika cellema med hjälp av 
överhettad ånga som blåses uppåt från botten av torken genom perforerade plattor. 
Fläkten (8) som blåser runt den överhettade ångan är den enda rörliga delen i 
torken. Materialet förflyttar sig successivt genom de olika cellema och matas 
tillslut ut (10) med en skruv-transportör. En cyklon (4) placerad i toppen av torken 
avskiljer de finaste partiklama som torkar direkt. Ångan som har blåsts upp 
genom torken leds av en uppsättning ledskenor (6) in i överhettaren 
(värmeväxlaren) och värms upp på nytt. Överskottsångan som bildas genom 
vattenavdunstningen från materialet leds ut genom toppen på torken (9). 

Utgående ånga håller ca 3 barö och ångan i värmeväxlaren, den sk farskångan, 
kan ha ett tryck på mellan 10-25 barö. Fläktmotoms effekt kan variera mellan 
150-850 kW beroende på torkens storlek. Torken finns för kapaciteter mellan 6-
40 ton avdunstat vatten per timme. 

Ytterligare information angående torkningsteknik finns i rapporten "Uppföljning av 
erfarenheter från anläggningar för torkning av biobränsle" av Leif Magnusson, 
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utgiven av Värmeforsk - Stiftelsen för värmeteknisk forskning, hösten 1993. 
Rapporten beskriver erfarenheter så långt fram i tiden från torkning av 
biobränslen inom olika branscher såsom massa och papper, sågverk och enbart 
förädlingsanläggningar. Alla typer av torkar gås igenom och beskrivs med både 
fördelar, nackdelar och verkliga erfarenheter. 

7.5 Brikettering 

1 stort sett kan alla biprodukter från träindustrin briketteras. Allt material som 
pressas bör ha en fukthalt under 15% för att brikettkvaliteten ska bli bra. Mate
rialet bör också vara av jämn fraktionsstorlek. För att uppfylla dessa krav krävs 
för det mesta diverse utrustning som ansluts till brikettpressama. Bogma AB 
säljer kompletta briketteringanläggningar och informationen nedan är delvis 
hämtad därifrån. 

En brikettanläggning blir effektivast om den får gå så kontinuerligt som möjligt. 
Uppstart av makinen sker manuellt och därefter kopplas automatiken in och 
maskinen kan lämnas utan tillsyn även under natten. Förutsatt att det framför 
maskinen finns ett stort spånförråd som kan mata maskinen långa stunder utan 
påfyllning. Normalt krävs ingen tillsats av bindemedel beroende på kolvens 
mycket höga arbetstryck och som följd även hög temperatur. Denna kombination 
får det naturliga bindemedlet i råvaran att smälta och sammanbinda den blivande 
briketten. 

Efter vibratormataren med såll transporteras en likformig fraktion till ett råvaru
lager och därifrån vidare med skruvtransportör till brikettpressen. 
Bilden nedan, från Bogma, visar principen för tillverkning av briketter. 

MeliansUo med 
hydraulisk bottenutmatniHQ 

Bhkettpressar 

Kylsträcka 

Skrovtransportörer 

Fintugg 

Tranaport-
fliktar 

"Z^ Vibratormatare 
medsiU 

GrovkrosB-
inmatningsiicka 

De pressade brikettema transporteras på en 3 m lång kylsträcka innan de läggs på 
lager. De större brikettpressama kräver kylning av pressverktyget och 
smörj systemet under drift. 
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7.6 Pelletering 

Pelletering används storskaligt inom industrin framför allt i foderproduktion, t ex 
betforpellet. På bilden syns en beskrivning av Bio Norrs anläggning för pelletering i 
Hämösand. 

PROCESSBESKRIVNING 
ÖVER BIO NORRS 
TRÄPELLETFABRIK 
I HÄRNÖSAND 

Infrakt 

Hetgts- O 
Bcnerator 

0 

Kv.i r n 

CyVlon 

0 Luft 

* g»soi 

l ' o l i p t r r ; i ' . l j n 

Tillveikiiinys-
processvn i Bio 
Nurr& l.ibrik i 
Harnösanri 
beskrivs 
btl(li.-n, där 
siffrorna 1-9 
visar ravuruiis 
vä 9 fran 
infrahtvn i 
labrihun litt 
färdig trapcllet. 

Från utomhuslagret matas råvaran in via inlastningsfickab (1). Från denna ficka 
transporteras råvaran till en buffertficka (3) före kvarnen. På vägen passeras ett såll 
och en metalldetektor (2), där större stenar och eventuella metallbitar sorteras bort. 
Från buffertfickan doseras råvaran sedan in till kvamen (4) och mals ned till ett 
ännu finare pulver. I kvamen tillförs även varma rökgaser från en hetgasgenerator 
(5) för att torka materialet. Fukthalten minskar då från ca. 50% till ca. 11%. 

Efter denna maltorkning transporteras pulvret med rökgasema till en cyklon (6) där 
pulvret avskiljs från rökgaser och vattenånga. Det matas sedan vidare till pel-
letmaskinema (7). Vattenångan och rökgasema passerar ett textilfilter (8) innan de 
avleds via den 35 m höga skorstenen (9). I pelletmaskinema pressas pulvret ut via 
hålmatriser till mjuka pelletar som är ca 100°C varma. För att fa önskad hårdhet och 
lämplig temperatur kyls pelletema ner i en luftkylare (10). De kylda och färdiga 
pelletema (11) lagras sedan i anläggningen i avvaktan på fortsatt transport. 

RAENSVPROJEKTATRATEKXÖOOOSOVMXMANmiVRAPS D O C /GBO 



42 (61) 

Vid utläggning av pelletpressar kan noteras att råvaran starkt påverkar kapaciteten 
och att träbränsle är ett krävande material. 

Nedan visas mer i detalj hur själva processen sker. Inuti en ringmatris, till vilken 
materialet matas med de två inmatningsskruvama, finns två pressrullar. När ring
matrisen roterar, kommer materialet att föras med in mellan matris och pressrulle 
och pressas ut genom matrisens kanaler. Dessa kanaler är cirkulära och diametrarna 
kan variera, beroende av vilken pelletdiameter man önskar. Normalt ligger 
diametern vid 10-12 mm för bränslepelletar. De färdiga pelletama bryts av med 
hjälp av en kniv utanför matrisen. Längden bestäms genom knivens inställning. 

Pelletpress Ringmatrispress. 

7.7 Brand- och explosionsrisker 

Kvamtillverkare, i såväl Sverige som utomlands, anser att främmande partiklar 
såsom stenar eller metallföremål är den vanligaste orsaken till bränder eller haverier 
i anläggningen. Risken är inte så stor i själva förmalningsstegen då man har ett 
relati\'t fijktigt material men i finsteget finns stora risker för spridning till efter
följande steg av glödande partiklar från slagarbetet. Det är därför viktigt att de be
handlade materialet är så rent som möjligt. 

För förhindrande av gnistspridning eller spridning av glödande partiklar till efter
följande processenheter kan elektroniska gnisträknare insättas, som utlöser släck
nings- eller kvävningsmedel. 
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7.8 Hantering av förädlade träbränslen 

7.8.1 Briketter 

Lagring av briketter sker i hallar eller "lador". De lastas direkt på lastbil med hjälp 
av hjullastare. Vanligtvis transporteras briketter på vanlig tipplastbil för att sedan 
tippas ner i en mottagningsbunker hos användaren. Vid mer långväga transport kan 
tåg vara ett bättre transportalternativ. Ytterligare ett sätt att transportera briketter är 
genom container-system, zadig-systemet, se bild nedan. Den fulla containern byts 
mot en tom med hjälp av en speciell utmstning på lastbilen. 

Tiden det tar att lasta 10 ton briketter är ca 5-10 minuter. En nackdel med tippning 
av briketter är dammproblemet. Detta undviks genom att välja containertransport 
som dessutom fungerar som ett enkelt och billigt bränslelager hos förbrukaren. Byte 
av en container tar ca 5-10 minuter. Nackdelen med container-systemet är den högre 
kostnaden. På grund av containems egenvikt kan mindre mängd briketter 
transporteras per bil och därigenom ökar kostnaden. För mycket långa trans
portsträckor är detta system inte ekonomiskt rimligt. 

7.8.2 Pelletar 

För hantering och transport av pelletar finns lång erfarenhet från fodersidan. Skill
naden mellan bränsle- och foderpelletars fl ytegenskaper, densitet mm är mycket 
liten. 

Det vanligaste sättet att lagra pelletar är i silo, se bilderna nedan. Dessa kan tappas 
direkt på bränslet, t ex via slutna system kopplade till fordon med transporttankar. 
Pelletar "flyter" nämligen bättre än andra fastbränslen. Därmed far man en dammfri 
lastning, som är okänslig för väder och vind. 
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Tiden för lastningen är ca 15 minuter för 10 ton pelletar. Det tar alltså lite längre tid 
än om man skulle använda hjullastare på samma sätt som för briketter. 

För att transportera både bränsle och foderpelletar används oftast tankbilar avsedda 
för torrt bulkgods, sk bulkbilar. Tankarna eller behållarna är helt slutna och last
ningen görs genom tankarnas manluckor. En bulkbil med tre axlar får lagligt köra ca 
10-11 ton bränsle. En fordonskombination med bil och släpvagn och en total längd 
av 22-24 m far köra 30-32 ton. Lossning av en bulkbil görs med tryckluft via 
gummislangar direkt till mottagnings- och lagringsilo. Hanteringen är sluten. 
Lossningstiden för 10 ton pelletar är ca 18-22 minuter. 

Transportkostnaden blir något högre med bulkbilar jämfört med flaklastbilar. Det 
beror främst på längre tider för lastning och lossning. En ny metod med storsäck för 
hela flak prövas i jordbmket. 

7.9 Rökgaskondensering 

Rökgaskondensering kan användas för aU bättre tillvarata värmeinnehållet i rök
gaserna och därmed skapa möjligheter för ökad produktion av varmvatten främst 
för lokaluppvärmning (iQärrvärme). Energitillskottet varierar mellan 20-30 %. 
Ytterligare ett användningsområde är kondensering av torkgaser från t. ex. en 
biobränsletork. 
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Rökgaskondensering har, förutom fördelen att öka värmeutbytet, även miljö
mässiga fördelar. Tekniken medför att halten stoft och stoftbuma föroreningar i 
rökgasen kan minskas avsevärt, upp till 90%. Andra, fasta eller gasformiga, vat-
tenlösliga föroreningar övergår till kondensatet och kan därigenom, vid behov, 
renas ytterligare. Til l en följd av mindre bränslemängd för en given effekt får man 
även lägre mängd emissioner av koldioxid, svaveldioxid och kvävedioxider. 

Ett system för rökgaskondensering består i princip av ett antal kylare, som arbetar 
under kondensering av rökgasens vattenånga. I anslutning till dessa kylare finns 
ofta olika hjälpapparater för befuktning av förbränningsluften eller återvärmning 
av den kylda rökgasen. I fallet med kondensering efter en tork behövs ingen 
beflikting av förbränningsluften - detta sker j u automatiskt i torkprocessen. 

I ett första kylsteg tillförs vatten för att dels mätta rökgasen och dels tvätta ut 
gasformiga och fasta föroreningar i gasen. I ett följande kylsteg sker utkonden-
sering av vatten vid en lägre temperatumivå. Kylningen av det cirkulerande 
vattnet kan ske antingen i värmeväxlare i direkt kontakt med rökgasen eller med 
värmeväxlare i en cirkulafionsledning. Det andra kylsteget kompletteras ofta med 
koppling t i l l en befuktare för förbränningsluften. 

Rökgaskondensering blir intressantare ju högre daggpunkten ligger: dels är 
energimängden i vattenångan större och dels kan denna energi tas ut på en högre 
temperatumivå. Vid 40% vedfukt ligger daggpunkten på 65°C och vid 60% ved-
fukt ligger den på 73.5°C. 

Som nämnts tidigare innebär luftbefuktning att man slutkyler rökgasen och över
för värme och fukt till förbränningsluften. Om vi antar ett trädbränsle med 50% 
ftikt och luftbefuktar vid 50°C ökar vi fukthalten från 29.6% ti l l 37.6% och 
daggpunkten från 69.2°C fill 74.7°C vilket innebär en 9.1% ökning av energi
uttaget. Nackdelar med luftbefuktningen är att gasflödet från pannan ökar och att 
förbränningstemperaturen minskar. Tryckfall i pannan, försmutsningsrisk och 
begränsad fläktkapacitet kan alltså vålla problem och bör beaktas redan från 
början vid en nyinstallation och om man avser att installera rökgaskondensering 
vid ett senare tillfälle. 

Fördelar med luftbefuktningen är att temperaturen på det producerade varmvattnet 
tack vare den förhöjda daggpunkten kan ökas vilket ger högre effekt vid högre 
returtemperatur på fjärrvärmenätet. Samtidigt fordras en större värmeväxlaryta för 
att kondensera de större vattenmängden. 

Oftast är det så att värdet av rökgaskondenseringen minskar vid kall väderlek. 
Detta beror på att Q ärrvärmenätets returvattentemperatur ökar med fallande 
utomhustemperatur. I vissa fall ger kondenseringsanläggningen inget värmetill
skott under -15°C (daggpunkt 65°C och returvattentemperatur 66°C). 

På bilden nedan ses en principschema för rökgaskondensering vid en biobränsle
anläggning. Bilden är från en anläggning i Surahammar. 
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I n n m n 

1. Panna 
2. Förbränningsluft 
3. Beftiktningstom 
4. Kondensor 1 
5. Kondensor 2 
6. Fj ärrvärmevatten 
7. Rökgas 

8. Kraftvärme med biobränsle 

Den totala energimängden från biobränsle som 1996 användes för elproduktion 
uppgick till 3 TWh. Cirka 1 TWh av dessa producerades i kraftvärmeverk som 
distribuerar Q ärrvärme. 

8.1 Vid sågverket alternativa bränslen for kraftvärme 

Utformningen av en kraftvärmeanläggning börjar ofta med ett bränsleval. Här 
följer en kortfattad översikt om lämpliga bränslen i biobränsleanläggningar. V i l 
ket man väljer beror t i l l stor del på pris (inklusive skatter), efterfrågad automati-
seringsgrad (drift- och underhållskostnader) samt på vald förbränningsteknik. En 
prissammanställning fiims redovisad ovan. Utöver de konventionella bränslena 
kan träpulver bli aktuellt. 
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Biopellels fabrik: 
30 ton/h, 130.000ton/är, 92%tonrhali 
Pris: 2 I 5 M S E K 

!^ .Kri%ariucverk: Råspån, 
bark 

LP turbin 
4.9MW 

BIO-panna 

98 MW 

HP+LP turbin 
34MW 

G 

Pellets anl 

arme 
• MW 

Flis 
Flis kan baseras på en mängd olika utgångsmaterial. Vanligast är skogsflis som 
baseras på restprodukter från skogsavverkning. Med moderna maskiner flisas 
avverkningsresterna direkt på platsen och ett fullvärdigt bränsle erhålls. Beroende 
på råvara och fukthalt kan värmevärdet variera i intervallet 5-11 MJ/kg. 
Energitätheten / m^är ca 3-4 gånger lägre hos flis jämfört med pellets. 

Träpulver 
Består, som namnet antyder, av finfördelat trämaterial. I rätt miljö kan det ge 
rationell drift men priset är normalt for högt for att ge lönsamhet. Pellets är ofta 
ett bättre alternativ när bekväm eldning önskas. Målning till finfördelat pulver 
slukar mycket energi och därmed pengar. 

8.2 Anläggningstyper 

Att investera i kraftvärmeanläggningar är en stor investering som kan ge stora 
intäkter men som också kan ge stora förluster. På senare år har en mängd olika 
anläggningar byggts med hjälp av det investeringsstöd som funnits t i l l for-
fogande. Med stigande energipriser kan en del anläggningstyper bli lönsamma 
även utan stöd. Nedan presenteras två olika anläggningstyper från de senaste åren. 

• Kraftvärme for små och medelstora industrier med ångmotor/ångturbin 
• Kraftvärme for små och medelstora industrier med kombiprocess 
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Kraftvärme för små och medelstora industrier med ångmotor/ångturbin 

-nfflinnfil 

Fig. Exempel på kraftvärme i småindustrier 

Nyckeldata för anläggningar: 
Rörvik 
Processbeskrivning: Ångmotor i Sågverk där avsättning finns för värme 
(virkestork etc.) under större delen av året. 
Bränsle: Biobränsle, Sågverksbränsle 
Prestanda: Ca 1 MW el och 6 MW värme. 
Lönsamhet: Med ett högt elpris och lågt bränslepris eller andra gynnsamma 
förutsättningar kan detta alternativ bli intressant. Investeringsstöd hjälper till 
ytterligare. 

Eksjö 
Processbeskrivning: Enkel Ångturbin i småskalig kraftproduktion i energiverk 
där avsättning finns för värme (Fjärrvärme, varmvatten etc.) under större delen av 
året. 
Bränsle: Kommunalt avfall och annat biobränsle 
Prestanda: Ca 950 kW el och 7 MW värme. 
Lönsamhet: Genom att utnyttja befintlig paima där ångan genereras "externt" har 
investeringen hållits nere. En enkel och billig Curtisturbin har valts. 
Mottryckspaketet kostar totalt ca: 6,5 MSEK. Med hjälp av skatteeffekter och ev. 
investeringsstöd blir det lönsamt där rätt förutsättningar finns. 
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Kraftvärme för små och medelstora industrier med kombiprocess 
Diesel 

Turbin/ 
moto 

(SU>-97 

Fig. Biobränsle/diesel kombiprocess med turbindrift alternativt ångmotordrift. 
Nyckeldata för anläggningen: 
Biobränsle/diesel kombi 
Processbeskrivning: Biobränslepannan genererar mättad ånga. Avgaserna från 
dieselmotorn överhettar till lämplig temperatur för ångcykeln. Överhettardelen 
blir billig och hjälper ångcykeln att fa bättre ångdata med skapliga prestanda. 
Bränsle: Biobränsle + diesel 
Prestanda: Ca 2 MW el och 5 MW värme. 
Lönsamhet: Med ett högt elpris och lågt bränslepris eller andra gynnsamma 
förutsättningar kan detta alternativ bli intressant. Investeringsstöd hjälper till 
ytterligare. Lösningen passar bra för elproduktion med befintliga pannor. 

A f̂lir blir kraftvärme lönsamt? 
En mängd faktorer avgör om en investering i kraftvärme är lönsam och vad som 
är mest lönsamt. Följande faktorer behöver undersökas i det enskilda fallet: 

• Lokala bränslepriser och förväntad utveckling 
• Nödvändiga investeringar 
• Drift- och underhållsbehov och kostnader 
• Kapitalkostnader (Räntor och amortering) 
• Förväntad utveckling på produktion och efterfrågan 
• Tillgång till Spillvärme eller andra billiga energislag 
• Värmeunderlag och fördelningen över året 
• Värmepriser och dess förväntade utveckling 
• Elpriser över året och förväntad utveckling 
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• Prestanda i kundanpassad anläggning 
• Ev. kylbehov 
• Skatte- och miljöeffekter. 

Efter att ha beskrivit förutsättningarna enligt ovan listas alla realistiska alternativ 
ner. Alla huvuddata kring alternativet listas: 

• Investeringens storlek och kapitalkostnad 
• Värme och elintäkter 
• Drift och bränslekostnader 
• Lönsamhetsbedömning 
• Kommentarer till resultatet 

8.3 Resultat från fallstudier 

Resultatet från egen kraftgenerering på sågverk presenteras under respektive 
sågverk, kapitel "Översikt och resultat av fallstudier". 

9. Översikt och resultat av fallstudier 

9.1 Inledning 

Inrikmingen på undersökningen på vardera sågverk har varierat ganska mycket. 
Huvudinrikmingen har förstås varit att undersöka möjlighet och lämplighet för 
bränsleförädling på respektive sågverk. Ett flertal möjliga utvecklingsvägar, s k 
fall har undersökts på varje sågverk. Dessa presenteras under respektive verk. 
Följande sågverk har ingått i utredningen: 

• Södra Timber, Västervikssågen, Västervik 
• AB Gyllsjö Träindustri, Klippan 
• AB C F Berg & Co, Mörlunda 
• Boo Hjortkvam AB, Hjortkvam 
• Bodafors Trä AB, Malmbäck 
• Vaggeryd pelletsfabrik, Såbi AB 

Investeringsbehoven för de olika fallstudierna kommer naturligtvis att variera be
roende på en mängd faktorer; befintlig produktion med fallande biprodukter, status på 
befintlig utrustning, planer för framtiden, nuvarande avsättning för biprodukterna, nya 
avsättningsmöjligheter på närmarknaden etc. För varje sågverk rekommenderas ett 
grundaltemativ för anläggningsutveckling efter undersökning av ett flertal alternativ. 
Uppskattningar på investeringar har gjorts efter att kontakt har tagits med olika 
leverantörer av torkutrustning och maskinleverantörer angående priser. 
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Nedan presenteras data för varje sågverk men någon direkt jämförelse är svår att 
göra då sågverkens förutsättningar varierar kraftigt. Investeringskostnaderna som 
anges är relativt grova uppskattningar och för att få dessa säkerställda skulle man 
behöva genomföra nästa steg av ett projekt; projektering och att begära in anbud 
samt även inleda förhandlingar med entreprenörer och tillverkare av olika 
utrustningar. 

En möjlighet att sänka investeringskostnaden är att söka investeringsbidrag men 
detta har inte beaktats i någon kalkyl p.g.a. osäkerheten. Ett armat sätt som nämnts 
för att få stöd till verksamhet av bränsleförädling är att ansöka om anställnings
bidrag. 

9.2 Södra Timber, Västervikssågen 

Västervikssågen är en av Södra Timbers anläggningar och är belägen, som nam
net antyder, i Västervik. Västervikssågen sågade 1996 ca. 52 000 m^ men har 
planer på en ökning till det dubbla i framtiden. Anläggningen är utrustad med en 
fastbränslepanna från 1987 på ca. 4.5 MW som producerar värme för virkestor
karna, lokaluppvärmning och en befintlig bränsletork. Sågen är nämligen utrustad 
med en brikettanläggning för bränsleförädling av fallande biprodukter. Denna har 
dock inte varit i drift under de senare åren på grund av driftsproblem och bättre 
avsättning av biprodukterna på annat håll. 

Totala mängden biprodukter under 1995 uppgick ti l l ca. 162 000 m'̂ s (inkl. mas-
saflis) vilket innebär ca. 47 500 MWh tillgänglig energi (exkl. massaflis). An
läggningens energiförbrukning var 1995 17 160 MWh. Den specifika värmeför
brukningen uppgår därmed till 330 kWh/rn sågat. Den specifika elförbrukningen 
uppgår till 85 kWh/m^ sågat. 

För att undersöka möjligheterna för förbättrad bränsleförädling har tre olika fall 
inom ramen för befintlig förbränningsutrustning studerats: 

1. Befintlig utrustning efter viss renovering utnyttjas fullt ut. Enbart eget bränsle 
förädlas. 

2. Ytterligare en brikettpress inköps. Enbart eget bränsle förädlas. 

3. Ytterligare en brikettpress inköps. Utrustningen utnyttjas ftiUt ut vilket innebär 
att man far köpa in råvara också. 

Resultatet i fall 1 blir att ca 3 000 ton TS/år förädlade bränslen kan torkas och 
briketteras.. I fall 2 kommer ca. 4 400 ton TS/år att förädlas och i fall 3 kan man 
uppnå 6 000 ton/år. Investeringen i de olika fallen skiljer sig inte speciellt mycket. 
En brikettpress kostar ca 0.5 miljoner kronor. Investeringen för fall 1 blir ca. 1.25 
miljoner kronor vilket enligt investeringsbedömningen kommer att innebära en 
produktkostnad på 517 kr/ton när övriga driftskostnader (inkl. bränsle och 
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råvarukostnader) räknas med. I fall 2 och 3 blir den totala investeringen 1.75 
miljoner kronor och en produktkostnad på 516 resp. 512 kr/ton kommer att erhållas 
enligt investeringsbedömningen. 

Om anläggningen renoveras samt kompletteras med en separat spånlinje är våra 
rekommendationer att återuppta brikettproduktion. Beräkningar visar att, 
beroende på ansatta värden, där priset på produkten har stor betydelse, kommer 
brikettproduktion att ge vinst. Vinstens storlek beror dessutom på den interna 
kostnaden för råvaran. Uppkommer problem med avkastning av råa biprodukter 
ska kostnaden för intern råvara minskas och följaktligen ökar vinsten. Dessutom 
bör biproduktemas ökade värde beaktas genom att möjligheten t i l l lagerhållning 
ökar väsentligt genom förädling till briketter. 

Beslut har nu fattats om återupptagande av brikettproduktionen efter vissa 
renoveringar och för att undvika en del tidigare problem används enbart sågspån. 

9.3 AB Gyllsjö Träindustri 

AB Gyllsjö Träindustri är beläget i Klippan i norra Skåne. Gyllsjö sågar ca. 38500 
m^ sågat per år. Det torkade virket används för tillverkning av träemballage 
mestadels lastpallar. Anläggningen är utrustad med en fastbränslepanna på ca. 4 
MW. Pannan producerar värme för torkarna och lokaluppvärmning. Någon 
bränsleförädling finns ännu inte på sågverket. 

Totala mängden biprodukter vid en produktion på 38 500 m^ sågat per år uppgår 
till ca. 117 500 m ŝ (inkl. massaflis) vilket innebär ca. 27 600 MWh (exkl. massa-
flis). Anläggningens energiförbrukning vid ovanstående produktion uppskattas t i l l 
12 000 MWh. Den specifika värmeförbrukningen uppgår därmed till 300 kWh/m^ 
sågat. Den specifika elförbrukningen uppgår till 70 kWh/m sågat. 

För att undersöka möjligheterna för bränsleförädling har två driftsfall inom ramen 
för befintlig förbränningsutrustning studerats: 

1. En tork med kapaciteten 1.5 ton TS/h körs 1600 h/år. Enbart egna 
biprodukter används. 

2. En tork med kapaciteten 1.5 ton TS/h körs 2000 h/år. Egna och inköpta 
biprodukter används. 

Resultatet i fall I blir att ca 2400 ton TS/år förädlade bränslen kan torkas. I fall 2 
kommer ca. 3000 ton TS/år att förädlas. Efter torkning är det tänkt att bränslet mals 
och komprimeras till briketter. Investeringen i de båda fallen skiljer sig inte speciellt 
mycket. Man kan dock konstatera att investeringarna för en briketteringslinje blir 
för höga vid dessa små produktionskapaciteter. Någon lönsamhet går inte att uppnå. 

Ytterligare ett fall har därför studerats. Enbart torkning av sågspån och ingen 
komprimering därefter. Investeringen för detta fall blir ca. 3-4 miljoner kronor 
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vilket enligt investeringsbedömningen kommer att kräva ett produktpris högre än 
630 - 700 kr/ton när övriga driftskostnader (inkl. bränsle och råvarukostnader) 
räknas med. Produktionen uppgår till 2400 ton TS/år. Detta är ett högt pris for 
enbart torkad spån. 

Resultatet visar att investeringsnivån blir for stor för att lönsamhet av varken 
brikettproduktion eller förädling genom endast torkning ska kunna uppnås med 
gällande volymer. Däremot kan situationen bli annorlunda om nuvarande av
sättningsmöjligheter ändras, såsom specifika kunder för torkat bränsle eller färdig 
värme, nuvarande produktion ändras samt om eventuell billigare utrustning kan 
köpas. En marknadsundersökning bör därför utföras innan det beslut tas. 

9.4 AB C F Berg & Co 

AB C F Berg & Co är beläget 4 mil väster om Oskarshamn. Verksamheten består av 
skogsskötsel, intransport av rå- och handelsvaror, produktion av trävaror, bi
produkter och fasta bränslen, briketter, transport av produktionen samt uthyrnings
verksamhet. Årligen hanteras 150 000 m t̂o timmer som 1995 resulterade i en sågad 
volym på 95 000 m' samt 215 000 m ŝ biprodukter (exkl. massaflis) vilket 
motsvarar en värmemängd på cirka 134 000 MWli. Målet är att öka den sågade och 
torkade volymen till 130 000 m' per år. Cirka 40% av den sågade volymen går till 
vidareförädling, bl a hyvling och exaktkapning. Sågverket har redan i dagsläget en 
lönsam produktion av briketter, cirka 4 500 ton per år av fallande kutterspån. 

Energianläggningen på sågverket består av en fastbränslepanna på 7 MW samt en 
gammal reservpanna. 1995 uppgick den totala energiförbrukningen for vir
kestorkning, lokaluppvärmning etc. till 34000 MWh vilket motsvarar en specifik 
energiförbrukning på 360 kWhym"* sågat. Nyinstallerad torkteknik kommer dock att 
medföra en förbrukning på mellan 300 och 325 kWh/m^ 

Energibehovet for en framtida produktionen av 135 000 m^ uppgår till 190000 
MWh. Denna energiproduktionen är inte möjlig med dagens anläggning utan ny
investering kommer att krävas. Undersökningen inriktades på att optimera inves
teringen på energisidan i kombination med bränslefbrädling, torkning av bränsle for 
intemt bruk samt elgenerering. Fem olika fall studerades varav det första utgjorde 
dagens situation och de övriga tänkbara vägar för utveckling. 

1. Dagens (1995) produktion med befintlig utrustning. 

2. Installation av ny panna på 4 MW. Den äldsta befintliga pannan tas ur drift och 
den nyare pannan används till en produktionsnivå av 25 GWh/år. Inom detta 
fall studerades även bränsletorkning under sommartid. 

3. Installation av ny panna på 10 MW. Den äldsta befintliga pamian tas helt ur 
drift medan den nyare pannan används som reserv. Möjlighet och lämplighet 
för bränsletorkning året om undersöktes liksom utökad bränslekomprimering. 
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Vidare studerades inköp av spån som råvara för bränsleproduktion eller alter
nativt en sönderdelningsmaskin för råflis och använda denna för bränslepro
duktion. 

4. Resultatet av ovanstående fall resulterade i ett fjärde altemativ. Detta bestod av 
en nyinvestering av en panna på 6 MW, den äldsta befintliga pannan tas ur 
drift och den nyare pannan renoveras och används som reservpanna. Vidare 
installeras en bränsletork på 3-4 MW för intemt bruk under vintertid (för att 
öka såväl effekten som verkningsgraden på pannan) och för förädling under 
sommartid. Även utökning pressar för bränslekomprimering, briketter inklu
derades i detta fall. 

5. Ett alternativ till förädling av bränsle kan vara att använda biprodukterna för 
egen elgenerering. Denna studie omfattade sex olika kraftvärmesystem an
passade till förhållandena på Berg & Co. De olika systemen jämfördes på 
ekonomiska och tekniska grunder. Som jämförelsebas har alla kraftvärme-
alternativ jämförts med värmeproduktion i hetvattenpanna. Undersökning av 
konventionellt ånggenerering ställdes emot altemativet pulverdiesel, där tanken 
var att pulver tillverkas (genom hydrolys med myrsyra) på sågverket och 
användes i det egna kraftverket. 

Resultatet av beräkningarna för bränsleförädling, baserades på altemativ 4. 
Volymen på 17 000 ton förädlat material per år befanns vara i underkant för att 
erhålla lönsamhet vid pelletsproduktion varför brikettproduktion rekommendemdes. 
Energiproduktionen från en ny 6 MW panna konstaterades vara tillräcklig för att 
förädla nästan allt eget spån och pinnflis (torrflisen behöver inte torkas) samt täcka 
värmebehovet för virkestorkningen. Energiproduktionen med den befintliga 
renoverade pannan beräknades till 24 500 MWh/år, vilket motsvarar en medeleffekt 
på 3,3 MW och en drifttid på 7 500 h. Den nya pannans drifttid ansattes t i l l 4 500 h 
och effekten 4,5 MW sommartid, vilket ger 20 250 MWh/år samt 3 000 h och 6,5 
MW under vintern vilket resulterar i 19 500 MWh/år. Sammanlagt produceras alltså 
64 250 MWh/år varav mellan 40 000-44000 behövs för virkestorkningen. 

Då sågverket i vilket fall som helst måste investera i en ny panna kommer inte 
merkostnaden att bli så stor om man väljer att öka pannans storlek något för att få 
en flexiblare anläggning som klarar bränsleförädling. Den totala investeringen för 
altemativ fyra beräknades till cirka 21 milj kr. I denna summa ingår renovering av 
befintlig utrustning och cirka 12 mil kr kan hänföras enbart till bränsleförädlingen. 

Resultatet av altemativ fem var att med dagens fömtsättningar befanns inte 
kraftproduktion vara lönsam men känslighetsanalysen visar att med måttliga 
prisökningar på elpriset blir det ekonomiskt lönsamt med egen elproduktion. 

9.5 Boo Hjortkvarn AB 

Boo-Hjortkvarn AB är beläget ca. 7 mil nordväst om Norrköping. Boo-Hjortkvam 
sågar idag 100 000 m^ men har planer på en ökning ti l l 120 000 m^ i framtiden 
med hjälp av rationaliseringar och trimningar. Boo-Hjortkvam har erfarit problem 
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med avsättningen av cellulosaflis. Ibland har den inte alls gått att sälja. Övriga 
biprodukter har funnit avsättning. Därför har för Boo-Hjortkvam en beräkning 
med bara cellulosaflis som biprodukt utifrån dagens produktion gjorts. 

Energianläggningen består av en ugn och panna på ca. 6.5 MW respektive som 
producerar värme för virkestorkarna och lokaluppvärmning. Någon bränsleför
ädling finns inte. Totala mängden biprodukter 1995 uppgick till 329 000 m '̂s av 
vilket cellulosaflisen utgör 162 000 rns. Detta innebär ca. 220 000 MWh/år. 
Sågverkets energiförbrukning under 1995 blev 32 510 MWh. Idag klarar man 
energitillförseln med eldning av enbart bark och torrflis. Specifika värmeför
brukningen uppgår till 325 kWh/m' sågat och specifika elförbrukningen till 65 
kWh/m^ sågat. 

För att undersöka möjligheterna för en eventuell bränsleförädling har följande 
förutsättningar använts: 

• Befintlig ugn och panna ska användas. 
• Förädling av cellulosa flis i första hand. 

Med ovanstående förutsättningar kan ca 14 500 ton TS/år förädlas. Återstår fort
farande ca 6 500 ton TS/år av cellulosaflisen plus övriga biprodukter. Kapacite-
tema vid torkning av cellulosaflis är inte verifierade och erfarenheterna från 
torkning av cellulosaflis är inte så stora. Vissa ytterligare tekniska och praktiska 
möjligheter behöver kontrolleras (slutfukthalt, materialstorlek, målning etc). 
Investeringen för torkning av cellulosaflis bedöms hamna runt 12 miljoner kronor. 
Eftersom råvarukostnaden för cellulosaflisen kan variera, i princip, från O kronor 
ti l l vad massaindustriema är beredda att betala. (Nu säljer man cellulosaflisen t i l l 
ett pris av 250 kr/ton. Detta är ett väldigt högt råvarupris vid en bränsleförädling.) 
Detta innebär att den totala kostnaden varierar mellan O till uppemot 825 kr/ton. 
825 kr/ton motsvarar ca 20 öre/kWh. 

Under projektets gång kom ytterligare produktionsökningar att diskuteras därför 
har också ett fall beräknats där produktionen ligger på ca 200 000 m"̂  sågat per år. 
Vid denna kapacitet kommer man att behöva investera i både nya virkestorkar och 
en ny energiproduktionsanläggning. En grov uppskattning av energi- och effekt
behovet för torkning av 200 000 mVår sågat ger att toppeffekten blir ca 11 MW 
under ca 2200 h/år. Under resten av året ligger effekten på ca 7 MW eller lägre 
vilket bör klaras av den befintliga pannan. Alltså, under 2200 h/år behövs ytterligare 
ca 4 MW för virkestorkama. En iterativ beräkning av hur mycket som måste eldas 
och hur mycket som kan torkas ger att torkens kapacitet behöver vara ca. 10 MW. 
Detta plus återstående effektbehov för virkestorkama far då tas från en ny panna 
vilket innebär att den bör kunna producera 10 + 4 = 14 MW. 

Investeringsnivån för ovanstående förädlingsaltemativ är mycket grov och far ses 
som ett riktvärde. Ca 59 000 ton TS/år kan torkas till en investering av ca 46 
miljoner kronor. Vill man ha pelletering efter torkningen kostar det ytterligare ca 10 
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miljoner kronor. Vid ett relativt högt råvarupris (80 krWs) hamnar totala 
produktionskostnaden på ca 730 altemativt 755 kr/ton (inkl. pelletering). 

Om investeringskostnaderna kan hållas inom givna ramar samt om en mark
nadsundersökning visar stabila avsättningsmöjligheter för den aktuella produk
tionen ti l l ett pris som täcker ovanstående kostnader inklusive bedömd råvaru
kostnad och cellulosaflismarknaden bedöms som fortsatt osäker är våra rekom
mendationer att satsa på förädling av egna biprodukter. 

Tillslut har också en beräkning utan massaflis genomförts för Boo-Hjortkvam för 
att kunna jämföra med övriga sågverk. Ett överslagsmässigt resultat visar att 
pannans kapacitet räcker mer än väl för att torka återstoden av biprodukterna. 
Ungefår 12 000 ton TS/år kan produceras när det som behöver eldas har bort
räknats. Detta inkluderar kutter som ju inte behöver torkas utan lämpligen "byts" 
mot spån. Vid en investeringsnivå på ca. 12 miljoner kronor hamnar kostnaderna 
på 645 kr/ton. Råvarukostnaden utgör då ungefår kostnaden om man skulle an
vända enbart spån. 

9.6 Bodafors Trä AB 

Bodafors Trä AB är beläget i Malmbäck i Nässjö kommun. Bodafors sågade 1996 
ca. 110 000 m^ men har planer på en ökning till 240 000 m^ sågat per år i 
framtiden. Anläggningen är utrustad med en fastbränsleparma på ca. 6 M W som 
producerar värme för torkarna och lokaluppvärmning. Någon bränsleförädling 
finns ännu inte på sågverket. Totala mängden biprodukter under 1996 uppgick till 
ca. 217 000 rns vilket innebär ca. 109 600 MWh (exkl. massaflis). Ökas 
produktionen till 240 000 m'̂  sågat per år kan biprodukterna producera ca. 239 
100 MWh/år (efter uppskalning från nuvarande kvoter exkl. massaflis). An
läggningens energiförbrukning var 1996 33 550 MWh och kommer vid en ökad 
produktion stiga till runt 73 000 MWh/år. Den specifika värmeförbrukningen 
uppgår därmed till 305 kWh/m"^ sågat. Den specifika elförbrukningen uppgår t i l l 
65 kWh/m^ sågat. 

För att undersöka möjligheterna för bränsleförädling har två fall på ugnen och 
pannans storlek studerats: 

1. Pannan dimensioneras bara efter toppeffekt behovet för virkestorkning och 
lokaluppvärmning. Vad som återstår av värmeproduktions kapacitet används för 
bränsleförädling så långt det är möjligt. Den framtida maxeffekten för 
virkestorkning och lokaluppvärmning har uppskattats till ca. 13 MW. 

2. Pannan dimensioneras så att den både ska klara av toppeffekt behovet för 
virkestorkningen och lokaluppvärmningen och producera så mycket förädlade 
bränslen som möjligt utifrån fallande mängder biprodukter, dvs inget köps in 
utan de egna biprodukterna används både till eldning och förädling. För att klara 
detta beräknas ca. 14 MW behövas. 
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Resultatet i fall 1 blir att ca 20 000 ton TS/år förädlade bränslen kan torkas. Ca. 
11000 ton TS/år av biproduktema återstår fortfarande (en del av detta är redan torrt 
och kan ev. komprimeras till pellets direkt). I fall 2 kommer ca. 28 800 ton TS/år 
att förädlas. Efter torkning kan bränslet malas och komprimeras till pellets eller 
eldas direkt. Investeringen i de båda fallen skiljer sig inte speciellt mycket. Vad som 
påverkar investeringsnivån mera är om man väljer att pelletera eller inte. 
Investeringen för fall 1 med pelletering blir ca. 26 miljoner kronor vilket enligt 
investeringsbedömningen kommer att kräva ett produktpris större än 700 kr/ton när 
övriga driftskostnader (inkl. bränsle och råvarukostnader) räknas med. I fall 2 blir 
den totala investeringen 28 miljoner kronor och ett produktpris på över 650 kr/ton 
kommer att krävas enligt investeringsbedömningen. Vill man inte mala och 
komprimera bränslet till pellets utan välja ett enklare utförande stannar 
investeringen runt 13 miljoner kronor och total kostnaden för produkten blir ca. 560 
kr/ton. 

Om investeringskostnaden kan hållas inom givna ramar samt om en marknads
undersökning visar stabila avsättningsmöjligheter för antingen den aktuella pel-
letsproduktionen eller försäljning av enbart torkat bränsle är våra rekommenda
tioner att satsa på förädling av egna biprodukter. 

Användningen av alternativa motorbränslen ökar. Ett förnyelsebart bränsle som 
diskuteras är framställning av etanol från bl.a sågverkens biprodukter. Ännu så 
länge finns ingen kommersiell marknad men tekniken finns framtagen för små-
skaliga anläggningar och troligtvis kan ett genombrott förväntas inom en inte 
alltför avlägsen framtid. Bodafors kan producera ca. 90 000 ton TS sk vitmassa 
som kan vidareförädlas till etanol vid en produktion av 240 000 m^ sågat per år. 
En separat utredning har genomförts angående tillverkning av etanol från sk 
vitmassa. 

Även tillverkning av nya produkter av spån och faner börjar utvecklas mer och 
mer. Målet är att man ska kunna utnyttja mer av timret och även använda timmer 
av låg kvalitet. Intressanta produkter är OSB, PSL, LSL och LVL. Råvarorna 
utgörs av rundved och bindemedel ev. vissa andra tillsatser för att förbättra re
sistensen mot fukt. Asp är den bästa vedråvaran men även gran och tall går bra. 

Ett alternativ för produktion av småskalig kraftvärme har också studerats för 
Bodafors. En utförlig separat rapport finns. För att elgenerering i sågverks
industrin skall bli lönsamt idag krävs en kombination av: 

Kostnadseffektiva små pannor 
Hög elkostnad (något högre än dagens nivå) 
Investeringsstöd 
Tillgång fill billigt bränsle 
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5 olika altemativ har undersökts: pulvereldad "diesel", 2 olika ångmotorer, 
ångturbin och hetvattenpanna. Mest lönsamma av dessa altemativ är ångmotom 
vid ökat elpris (eller annat stöd) och hetvattenpanna. 

Bodafors Trä har utöver bränsleförädling och kraftvärme även studerat medverkan 
i ett etanolprojekt, vilket dock ligger utanför föreliggande projekt. I denna studie 
har etanolproduktion studerats med placering vid kraftvärmeverket i Nässjö och 
alternativt vid sågverket och Sv. Brikettenergis fabrik i Malmbäck. 

9.7 Såbi AB 

Såbi AB's pelletsfabrik är beläget cirka tre km utanför Vaggeryd tätort. Verksam
heten består av pelletstillverkning samt uthyrning av lokaler t i l l andra verksam
heter bl a virkestorkning. Den befintliga verksamheten sker i ombyggda lokaler 
som tidigare användes för sågverksverksamhet. Inom verksamheten sker också 
uthyrning av lokaler till ett antal företag. 

Under 1997 producerades 43 722 ton pellets. Den totala kapaciteten är cirka 
75000 ton. Råvarorna består av sågspån samt kutterspån. Torkning av sågspån 
sker i en rotertork med kapacitet på 10,5 ton/h torkat material. Rökgaser t i l l 
bränsletorken produceras i en fastbränsleeldad 8 MW ugn. För en maximal pro
duktion behövs cirka 54 000 MWh värme, vilket resulterar i en specifik värme-
förbmkning på 720 kWh/ton producerad pellet. Den specifika elförbmkningen för 
motsvarande produktion blir cirka 110 kWh/ton eller uttryckt som total för
brukning över ett år, 8 250 MWh. 

Bränslefabriken har ytterligare två intakta pannor med effekten 3,5 MW vardera. I 
dagsläget används endast en i taget för lokalvärmebehov inom fabriken samt 
leverans av såväl lokalvärme och processvärme till företagen som hyr lokaler. 
Totalt uppgår detta värmebehov till knappt 4 000 MWh per år. Dessutom produ
ceras värme för virkestorkningen, cirka 720 MWh/år. 

För att bedöma råvam- och energisituationen idag samt möjligheter för framtida 
utveckling studerades dagens produktion, produktion med maximal kapacitet med 
och utan leverans av fjärrvärme samt egen generering av kraft enligt nedan. 
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1. dagens produktion av pellets 
2. maximal produktion av pellets 
3. maximal produktion av pellets och leverans av Qärrvärme till Vaggeryd 
4. maximal produktion av pellets och leverans av fjärrvärme till Vaggeryd och 

Skillingaryd 
5. egen kraftproduktion 

De två sista fallen förutsätter installation av rökgaskondensering efter bränsletork 
för att ta tillvara energin i de utgående torkgasema. 

Resultatet visar att ett maximalt utnyttjande av befintlig utrustning naturligtvis är att 
föredra framför utnyttjandet som motsvarar dagens produktion. Vidare, för fall tre 
och fyra, konstaterades att en stor del av Vaggeryds och Skillingaryds värmebehov 
(16 GWli respektive 12 GWh) kan erhållas från rökgaskondensering. 
Storleksordningen på nyinvestering vid leverans av fjärrvärme är bl a beroende av 
statusen på fabrikens befintliga pannor på vardera 3,5 MW. I beräkningarna har 
dock 30 respektive 37 miljoner kr antagits för fall 3 respektive 4 vilket innefattar 
kulvert, rökgaskondensering, samt två nya pannor, en fastbränsleeldad och en för 
pellets. Befinns de gamla pannorna vara av god status kan följaktligen 
nyinvesteringen minskar. 

Resultatet av beräkningarna visar att en anslutning ti l l fjärrvärmenätet i tätorterna 
och leverans av värme kan vara intressant ur ekonomisk synpunkt. Dock måste 
även kommunens nuvarande lån och avskrivningstid för befintlig utrustning för 
energiproduktion beaktas. Förutom en ekonomisk vinst innebär rökgas
kondensering en vinst även ur miljösynpunkt eftersom energin i rökgaserna tas 
tillvara. Detta resulterar i ett lägre bränslebehov, samt minskad mängd utsläppt 
stoft. 

Eftersom behovet av fjärrvärme varierar under året, och därmed tillgängligt kyl
vatten för kondensering, kan inte all energi som är möjlig att kondensera tas t i l l 
vara. Under den varmare delen av året vore det således mycket önskvärt med 
ytterligare en anslutning med returvatten av ungefär samma temperatur som 
returvattnet från fjärrvärmenätet. 

Resultatet avseende egen generering av kraft visade entydigt att värme-underlaget 
är för litet för att erhålla lönsamhet. Dock kan detta alternativ bli intressant om t 
ex en växthusanläggning med stort behov av värme av låg temperatur ansluts. 
Som närmaste granne kan dessutom Vaggeryd Cell, med ett stort behov av varmt 
processvatten, vara en intressant samarbetspartner för att öka det totala 
värmeunderlaget. 
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10. Diskussion av analysresultat och erfarenheter 

Utredningen har visat att det krävs en produktion av minst 100 000 m' sågat virke 
för att en förädling av biobränsle ska ge en rimlig lönsamhet på ett sågverk. För
utom en produktion av denna storleksordning krävs dessutom utrymme i befintlig 
förbränningsutrustning för att kunna försörja en bränsletork med varma rökgaser. 
Finns inte detta utrymme i den befintliga utrustningen bör förädling av bränsle 
undersökas den dag då det är dags att nyinvestera på energisidan. Marginalkostnad 
den för att investera i en större förbränningsutrustning som klarar behovet för 
torkning fill förädlingen är relafivt liten jämfört med den investering som ändå ska 
göras. 

Ytterligare en viktig faktor innan beslut om förädling tas är att säkra en långsiktig 
avsättning. Detta kan ske i olika former, t ex genom avtal för bränsleleverans över 
lång tid eller avtal för övertagande av totalansvaret för skötsel av förbrännings
centraler i närområdet. 

Att satsa på förädling av biobränslen är strategiskt riktigt för sågverken ur flera 
perspektiv. Förutom en jämnare och lagringsbar produkt far dessutom sågverken en 
ökad miljöprofil. Förbränning av ett förädlat biobränsle ger inget bidrag fill 
växthuseffekten, som däremot eldning av fossila bränslen gör, eftersom den pro
ducerade koldioxiden upptas av växterna och därmed ingår i den naturliga kol
cykeln. Framtida krav från myndighetema kommer med stor sannolikhet att inne
bära en minskning av småskalig eldning med fossila bränslen för att uppnå miljö
målen. En naturlig ersättning blir då förädlade biobränslen. Utveckling av förädling 
av biproduktema på ett sågverk innebär dessutom en förberedelse för att möta 
tekniken för egen kraftgenerering med förgasning. Intresset för denna teknik, som 
använder torkat bränsle, kommer säkerligen att öka i framtiden. 

Beslut att satsa på bränsleförädling och/eller kraft värme innebär ett beslut att 
komplettera kämverksamheten med ytterligare ett affärsområde. För att detta skall 
lyckas krävs utöver marknadsmässiga och tekniska förutsättningar också 
långsiktighet, kompetensutveckling och finansiell styrka. Om inte dessa 
förutsättningar kan uppfyllas kan ett altemativ vara att avgränsa och sälja ut hela 
energirörelsen till en extem part (outsourcing) och helt koncentrera på 
kämverksamheten. 
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10.1 Utvecklingsbehov 

Det föreligger ett stort behov av forsknings- och utvecklingsarbete för att öka 
kunskapen om: 

• Problemlösningar rent allmänt (process-tekniska), speciellt för bättre 
energiekonomi, -spillvärme, fjärrvärme 

• Råvaran, beroende av ålder, ftikthalt, storlek 
• Utveckling/förbättring av slitdelar och övrig maskinell utrustning för 

pelletframställning. 
• Utvärdering av nya tekniska konstruktioner för att spara elkraft. 
• Utvärdering av olika smörj- och bindemedel. 
• Småskalig kraftvärme avpassad för branschen. Pilotprojekt med 

förgasningsteknik bör prioriteras högt. 
• Småskalig villaeldning med pelleter. 

10.2 Bilagor 

I separat bilaga redovisas rapporterna över fallstudier enligt nedan. Dessa 
innehåller konfidentiell information varför dessa endast finns i två exemplar; 
ett exemplar överlämnat till NUTEK och ett i Träteks arkiv. 

Bilagor 1-6 

Företag Analyser 

AB Gyllsjö Träindustri, Klippan Förstudie pellets- och brikettproduktion 

AB C F Berg & Co, Möriunda Utvecklingsplan brikettproduktion altemativt små
skalig kraftvärme 

Södra Timber, Västervikssågen Investeringskalkyl brikettproduktion 

Boo Hjortkvarn AB, Hjortkvarn Förstudie torkad massaflis alternativt komprime
rade bränslen 

Bodafors Trä AB, Malmbäck Förstudier torkade bränslen, pelletar och 
småskalig kraftvärme 

Vaggeryds Pelletsfabrik (SÅBI) Utvecklad pelletsproduktion kombinerad med 
fjärrvärme 

Bilaga 7. 

Program för seminarium 98-04-21. 
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