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Abstract
State of the art – Energy usage in the Swedish sawmill
industry
The aim of the project Energy Efficiency in the Sawmill Industry, EESI is to show that it
is possible to reduce the energy use in the Swedish sawmill industry by at least 20% by
2020. One of the deliverables in the first phase of the project is to compile a state-of-the
art report that summaries the present state of energy using technology in Swedish
sawmills. The report also looks forward and, area by area, the BAT technology available
is reviewed. BAT, Best Available Technology, is technology that is available, but
generally not used in all areas in a sawmill, not even in new sawmills. When available,
also BKT, Best Known Technology is reviewed. BKT is technology that is known, but
not yet commercialized. Thus no concepts ready for purchase and installation is available.
The report reviews the equipment used for splitting the logs, equipment for drying and
heat generation and heat recovery. Some technologies not presently used in sawmills in
Sweden, but could be an interesting option in the future are also reviewed. Such
technologies include e.g. ORC and gasification.
Finally this report summaries a large number of measures to improve energy efficiency
that have been identified in this project. This list forms the basis for the options that were
chosen for further study and implementation in phase II of this project.
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Förord
Denna rapport ingår i rapporteringen från fas 1 av projekt EESI – Energieffektivisering i
sågverksindustrin, som pågått från januari 2010 till juni 2011. Rapporten är skriven
främst för sågverkens personal, både i ledning och operativa funktioner.
Rapporten beskriver energiläget i den svenska sågverksindustrin. Energianvändningen i
de olika processtegen i sågverksproduktionen beskrivs, liksom de energiproducerande
processerna och besparingsmöjligheterna. En överblick ges över dagsläget och en
framåtblick mot 2020 presenteras.
Projektet är finansierat av Energimyndigheten och deltagande industrier, som varit Bergs
Timber AB, Bergkvist-Insjön AB, Norra Skogsägarna, Norrskog, SCA Timber AB, Blyberg Sveg Timber AB, Siljan Timber AB, Swedwood och TräCentrum Norr.
Arbetet har utförts av SP Energiteknik, SP Trätek och de deltagande industrierna. Många
författare har varit inblandade i författandet av delkapitel i rapporten. Förutom de tidigare
nämnda vill vi särskilt tacka Peter Wahlgren, Sofia Stenson och Jan Henrik Sällström.

8

Sammanfattning
Syftet med projekt EnergiEffektivisering i SågverksIndustrin, EESI är att visa att det är
möjligt att minska energianvändningen med 20 % i den svenska sågverksindustrin. Ett av
delmålen i första fasen av projektet är att sammanställa en state-of-the art rapport som
sammanfattar teknikläget gällande den energianvändande teknik som används vid
sågverken idag. Rapporten skådar även framåt genom att gå genom område för område
och identifierar BAT-teknik, teknik som idag finns på marknaden, men inte ofta används
inom alla områden inom sågverken. I förekommande fall sammanfattas även så kallad
BKT-teknik, dvs teknik som man känner till, men som i dagsläget inte finns som färdiga
koncept för sågverken att köpa och installera.
Rapporten går genom sågverkets sönderdelningsutrustning, utrustning för torkning, samt
utrustning för värmeproduktion och värmeåtervinning. En del tekniker som idag inte
finns vid de svenska sågverken, men som skulle kunna vara fullt möjliga, såsom ORC
och förgasningsteknik har även genomlysts i denna rapport.
Slutligen sammanfattar rapporten i form av en lista ett stort antal energieffektiviseringsåtgärder som har identifierats i detta projekt. Denna lista ligger till grund för de förslag
som utvalts för vidare studier och implementering i Fas 2 till detta projekt.
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1

Introduktion

Skogsindustrin är väsentlig för Sveriges välstånd. Exportvärdet av skogs- och skogsindustriprodukter var år 2010 129 miljarder kronor, eller 11 % av totala exportvärdet. Nettoexporten var ca 96 miljarder kronor, vilket gör skogsindustrin till den största nettoexportgruppen. Även sågverksindustrin som delmängd är viktig för Sveriges ekonomi. Sverige
är efter Kanada och Ryssland den tredje största exportören av sågade barrträvaror i
världen (se Figur 1). Sverige står för 13 % av den exporterade volymen. Den totala produktionen av sågade barrträvaror i Sverige nådde en rekordnivå under 2007 med 18,6
miljoner m3, för att sjunka under den följande lågkonjunkturen och under 2009 nå 16 miljoner m3. Världsproduktionen år 2009 var 288 miljoner m3. Av de i Sverige producerade
16 miljoner m3 sågad vara exporterades 12,3 miljoner m3 till ett värde av 23,1 miljarder
kronor, se Figur 3 /1/, /4/. Den inhemska konsumtionen har legat på 5-6 miljoner m3
sågad vara årligen de senaste 30 åren, se Figur 3 och Figur 8.

Figur 1. Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2009. (Källa:
Skogsindustrierna, FAO /3/)

Totalt finns det ca 2 000 sågverk i Sverige. De allra flesta är dock mycket små, och har en
produktion understigande 5 000 m3 sågad vara per år. De med en produktion mer än
10 000 m3 per år var ca 150 stycken år 2010. Större verk, med produktion överstigande
100 000 m3 per år är 50–60 stycken och är utspridda över i stort sett hela Sverige, utom i
den allra nordligaste delen, se Figur 2 och i kapitel 2.
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Figur 2. Sveriges sågverk med produktion större än 100 000 m3 år 2008.(Källa Skogsindustrierna
/3/)
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Det visas tydligt i tabellen i Figur 3 att de producerande enheterna blivit färre sedan 1980,
men att de samtidigt blivit mer produktiva.

Sågade trävaror

Antal sågverk prod >10 000 m3/år

1980

1990

2000

2005

2010

150

283

260

207

175

Produktion per sågverk, 1 000 m3 (ca)

40

45

80

100

110

Total sågverksproduktion, miljoner m3

11,2

11,7

16,3

17,6

17,0

Export, miljoner m3

5,9

6,5

11,1

12,2

11,5

Exportvärde, miljarder kr

5,4

11

19,4

21,7

24,3

Stora köparländer, 1 000 m3
Storbritannien

1 000

1 240

2 460

2 835

2 390

Egypten

250

380

640

330

1 110

Tyskland

900

1 220

1 170

800

1 020

Danmark

600

740

1 300

1 425

850

Figur 3. Översikt över sågverksindustrin 1980–2010. (Källa: Skogsindustrierna)

Sågverksindustrin är en stor energianvändare och räknas därmed till den energiintensiva
industrin. Den totala energianvändningen i trävaruindustrin (sågverk och snickeriindustri)
under 2009 var ca 10 TWh, vilket motsvarade ca 340 MWh/anställd /1/ eller knappt
600 kWh/m3 sågad vara, se även kapitel 3. Sveriges totala energianvändning 2008 var
613 TWh. Trävaruindustrin sysselsätter omkring 28 000 personer (varav sågverksindustrin omkring 14 000).
Energianvändningen per sågad m3 i har ökat de senare åren, framför allt på grund av att
andelen virke som torkas till lägre fuktkvoter har ökat /1/.
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2

De svenska sågverkens framtid: storlek,
produktion, förutsättningar

I detta kapitel beskrivs de svenska sågverkens storleksstruktur, råvaruförutsättningar
produktionen av sågad vara samt biprodukter.

2.1

Sågverkens storleksstruktur

Den svenska sågverksindustrin, liksom sågverksindustrin i den övriga västvärlden, går
igenom en strukturomvandling som medför att verken blir färre och större. Som ses i
Figur 3 har antalet sågverk av betydelse (en årsproduktion > 10 000 m3) minskat med
40 % de senaste 30 åren, samtidigt som produktionen per verk ökat med 150 %. Flera
redan stora verk bygger ut och de närmaste åren planeras dessutom ytterligare jättesågverk med en årlig produktionskapacitet på 750 000 m3 sågad vara byggas och tas i
drift. De mindre verken har lättare att anpassa sig till ändrade förutsättningar, liksom de
större verken. De som troligen får svårt att överleva är de mellanstora sågverken. Det är
även en trend att enskilda sågverksföretag köps upp eller slås samman med andra för att
ingå i större grupperingar.

2.2

Råvara

Tillväxten i den svenska skogen är större än avverkningen (se Figur 4), vilket betyder att
det stående virkesförrådet ökar, se Figur 5. Sågverken använde år 2009 ca 36 miljoner m3
timmer. Övrigt virke gick till massaindustrin och bränslesektorn.

Figur 4. Diagrammet visar den årliga avverkningen och tillväxten i de svenska skogarna åren
1958 – 2007. Glidande femårsmedelvärde. Ur /4/.
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Figur 5. Diagrammet visar virkesförrådet i de svenska skogarna åren 1930 - 2010, samt
prognosen fram till 2030.

I Figur 6 ses utvecklingen av timmerpriserna, mellan åren 1967 och 2009 /4/. Priserna är
normerade till 2009 års prisnivå. Man kan se en sjunkande pristrend från toppåren i mitten på 70-talet. Det spekuleras dock om att etableringen av flera mycket stora verk i södra
Sverige kommer att driva upp priserna i södra och mellersta Sverige, liksom utbyggnaden
av kapaciteten i norra Sverige gör. Till det kommer konkurrensen om råvaran, inte bara
mellan sågverken, utan även från massaindustrin och biobränsleanvändare.
Då intresset för biobränsle ökar, genom ökat antal biobränsleeldade kraft- och värmeproducenter, ökar priset på biobränsle. Då kommer konkurrensen om den ”enklare” råvaran i
gränsen mellan bränsle och massaved att pressa upp massavedspriset, vilket gör att även
de klenare och sämre sortimenten av sågtimmer prismässigt blir attraktiva för massaindustrin, och därmed drivs även de övriga sågtimmerpriserna upp.
Vi kan alltså troligen se en framtida reell prisökning på sågverkens råvara, trots den
hittills långa nedåtgående trenden.

Figur 6. Prisutveckling på sågtimmer av tall och gran (leveransvirke) i 2009 års prisnivå (justerat
med KPI) /4/.
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I och med att sågverken blir större kommer även fångstområdena bli större, och därmed
blir transportavstånden längre. Idag är medelavståndet mindre är 100 km (medeltransportarbetet för rundvirke, både sågtimmer och massaved, med lastbil var 83 km år 2008).
Med ökande transportavstånd ökar naturligtvis även bränsleåtgången och totalkostnaden
för virkesanskaffningen. Skogs- och skogsindustriprodukter utgör ca 25 % av alla landtransporter /4/.

2.3

Utbyte, produktion och pris på färdigvara

Vid sönderdelningen av en stock blir det inte bara bräder och plank, utan även spån och
flis, se Figur 7, vilket är naturligt när en rund produkt skall omvandlas till en fyrkantig.
När man jämför den inkommande stockvolymen med den utgående volymen sågad vara
”fattas” det en restpost på ca 8 %. Den uppstår då virket torkar och krymper. Eftersom
timmervolymen mäts under bark, dvs enbart veden mäts, tillkommer dessutom barken,
vars volym är ca 10 % av stockvedsvolymen.

Figur 7. Produktionsbalans för sågverk med en årsproduktion om 5000 m3 eller mer, procent av
timmerförbrukningen /4/.

Produktion och export av sågad vara från 1965 till 2009 ses i Figur 8. Toppåret hittills var
2007 med dryga 18 miljoner m3.

Figur 8. Produktion och export av sågade och hyvlade barrträvaror. Ur /4/.

Prisutvecklingen för sågade trävaror under åren 1960 till 2009 ses i Tabell 1.
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Tabell 1. Medelexportpriset för sågade och hyvlade barrträvaror 1960 - 2009 /4/.

Sågverket själv använder en stor del av biprodukterna som bränsle, medan annat säljs vidare till massa- och skivindustrin eller till bränsle /5/. Av flisen (drygt 10,6 miljoner m3)
går till 90 % till massa- och skivindustrin, medan 5 % används som eget bränsle och 5 %
säljs som bränsle. Av spånet (4,7 miljoner m3) säljs den största delen, ca 70 %, som
bränsle. Omkring 10 % används som bränsle på sågen och 13 % säljs till massa- och skivindustrin. En restpost på 8 % används till annat, odefinierat. Barken eldas nästan uteslutande; runt 47 % bränns på sågen och 51 % säljs som bränsle. En restpost på 2 % finns
även här.
Totalt används sågverkens biprodukter (2,5 miljoner m3) till att industriellt (ej fjärrvärme
eller småhus) producera ca 4,4 TWh energi i olika former /4/. Biobränsle och torv mm
användes till att producera totalt 116 TWh i industri, småhus, elproduktion och fjärrvärme.
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3
3.1

Energianvändning och -priser
Dagens energianvändning

Trävaruindustrin använde år 2008 närmare 350 MWh per anställd. Totalt använde trävaruindustrin ca 2 200 GWh elektrisk energi, 180 GWh eldningsolja (19 000 m3),
4 900 GWh biobränsle (422 000 toe), 805 GWh fjärrvärme vilket kan summeras till
9 886 GWh /1/. Produktionen av sågade trävaror var under denna tid ca 17 Mm3 /4/. Det
ger att energiåtgången per sågad m3 kan anges till ca 580 kWh/m3, om man även inkluderar vidareförädling och trämanufakturindustrin.
Ovanstående samlade energisiffror gäller således för hela trävaruindustrin. För sågverken,
som är en del av trävaruindustrin, finns ingen separerad och samlad central statistik att
tillgå. De industrispecifika studier som gjorts genom åren visar på en förbrukning på 330–
350 kWh/m3 sågad vara. Studierna har några år på nacken och andelen virke som torkas
till lägre fuktkvoter har ökat, så den specifika energiåtgången har sannolikt inte minskat,
utan snarare ökat.
Medelanvändningen per producerad kubikmeter sågat virke, den specifika energiåtgången, varierar hos de i projektet deltagande sågverken mellan ca 300 kWh/m3 och ca 500
kWh/m3, med ett medelvärde på ca 400 kWh/m3. Av detta är elenergi i medeltal ca 85
kWh/m3, i ett spann mellan 65 kWh/m3 och 100 kWh/m3. Bioenergin står för ca 290
kWh/m3 i medelvärde, i ett spann mellan 225 kWh/m3 och 390 kWh/m3. Dieselförbrukningen ligger mellan 1,2 l/m3 och 2,4 l/m3, med ett medelvärde på 1,8 l/m3.
Energianvändningen hos de deltagande verken har angivits för ett antal år, tillsammans
med producerad volym sågat virke. Det visar sig att den specifika energianvändningen
sjunker med ökande produktion. Det kan naturligtvis ha ett antal olika skäl, men den troligaste orsaken är att anläggningarna utnyttjas effektivare med hög produktion, så ”offseten” relativt sett blir mindre.
Den huvudsakliga energianvändningen för sågverksindustrin är i samband med torkning
av virke. Där används ca 80 % av all energi. Omkring 10–15 % av energiåtgången är el
till sågutrustningen, och resten är till belysning och värme av byggnader. Av energin till
torkarna är 80 % värmeenergi och resten el för att driva fläktarna.
Merparten av sågverken producerar värmeenergin på sågverksområdet, i egen panna eller
panna som ägs av exempelvis ett energibolag. Några sågverk, företrädesvis de belägna
nära cellulosaindustri, köper värme från en extern leverantör. En del sågverk köper värme
från kommunalt värmeverk eller energibolag. Endast en mindre andel producerar elektricitet, så den allra största andelen el är köpt.

3.2

Energipriser

Energipriserna har en stadigt ökande trend, se Figur 9 för elpris och Figur 10 för oljepris,
och det är nog få som tror att priserna skall bli lägre i Sverige eller övriga världen under
de kommande åren.
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Figur 9. Elpriser för industrikunder. Källa SCB

Figur 10. Oljepriset i USD 1987 – 2008. Källa: EIA.

Under vintern 2010 var det i vissa delar av Sverige ingen prisskillnad mellan massa- och
bränslesortimenten. Det kan möjligen uppstå importproblem för biobränsle av barrved,
beroende på tallvedsnematoden, som är ett fruktat skadedjur. Importproblemen driver
också upp priserna för det inhemska biobränslet. Flera länder i Europa planerar att bygga
ut sin bioenergiproduktion, vilket också sannolikt kommer att driva upp efterfrågan på
bränsle, och därmed höja priserna.

3.3

Potential för energianvändningen intill år 2020

Fram till år 2020 är målet för detta projekt att visa att det går att minska den specifika
energiåtgången med minst 20 %, jämfört med dagens nivå, utan att minska kvaliteten på
de producerade varorna eller försämra produktiviteten.
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4

Sönderdelningsutrustning

Detta kapitel behandlar de utrustningar och system som mest intimt förknippas med ett
sågverk, det vill säga sönderdelning i form av barkning, sågning, och även flisning.

4.1

Vad används generellt idag?

Den utrustning som nu används för sågning på sågverk är endast i undantagsfall optimerad med avseende på energiåtgång. Det väsentliga är att produktionen kan flyta smidigt
och att allt material, timmer och sågad vara, inom givna dimensioner kan bearbetas utan
produktionsstörningar.
En av de första bearbetningsmaskinerna som stockarna möter är i de flesta fall en barkmaskin, eller barkningsmaskin, se Figur 11. Den tar bort barken från stocken med hjälp
av roterande knivar.

Figur 11. Barkmaskin utdragen för service från sitt arbetsläge.
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I samband med barkmaskinen finns rotreduceraren se Figur 12, som ibland är integrerad
med barkmaskinen, och ibland är en fristående enhet. Reduceraren sitter antingen före
eller efter barkmaskinen. I nedanstående fall sitter den före barkmaskinen.

Figur 12. Rotreducerare installerad före barkmaskinen.

Placeringen väljs utifrån ett antal olika kriterier, varav två kan urskiljas lätt: antingen sätts
reduceraren före – då blir barkningen lättare eftersom rotbenen är borta; eller så sätts reduceraren efter – då blir flisen renare och kan säljas som massflis. Förutom dessa faktorer
spelar utrymme, logistik och övrig layout stor roll.
För själva sönderdelningen, sågningen, används bandsågar, cirkelsågar eller profileringslinjer. Band- och cirkelsågarna kombineras oftast med planreducerare. Vilken utrustning
som väljs beror på ett antal olika kriterier, som produktivitet, vilka produkter som tillverkas, utrymme, verktygsskötsel, utbyte, pris mm. Det är en trend att gå mot profileringslinjer för att nå hög produktivitet. Ofta sker det på bekostnad av utbytet, men med de moderna maskinerna kan optimering göras mellan maskingrupperna och ett högt utbyte kan
uppnås med hög produktivitet.
Vilken maskintyp som är energieffektivast har hittills inte gått att fastställa, då inga direkt
jämförande tester har utförts. Det som konstaterats vid våra mätningar är att den installerade motoreffekten är hög i förhållande till de vanligaste arbetsfallen. Vid diskussion med
tillverkare och sågverk framkommer att det väsentligaste är att produktionsapparaten fungerar. För att garantera detta är det bättre att överdimensionera, så att det fungerar i alla
fall, utom i de mest exceptionella.
I Figur 13 ses en översiktsbild över en såglinje. Det stora antalet motorer för stockmatning syns tydligt.
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Figur 13. Såglinjen.

I Figur 14 ses ena sidan i en cirkelsåg med motstående klingor, det är inte samma sågverk
som i Figur 13. Varje axel har sin motor, i detta fall finns det alltså fyra motorer i såggruppen. Motorerna är vanligen på 160-200 kW.
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Figur 14. Cirkelsåg med motstående klingor. I bilden visas ena sidan av postningen.

Vid mätningar utförda i projektet konstaterandes att den reaktiva effekten i flera fall är
mer än dubbelt så stor som den aktiva effekten, se Figur 15. Här finns det alltså en stor
potential till förbättring av energieffektivitet och elkvalitet genom bättre design och
anpassning av utrustningen till de uppgifter den har att utföra.
100

Aktiv ef f ekt Av g
Reaktiv ef f ekt Av g

80

Total ( kW, kVAR)

60

40

20

0
11:00

11:10

11:20

11:30

11:40

11:50

12:00

12:10

12:20

12:30

Figur 15. Elmätning på en motor i andra delningssågen. Märkeffekt 160 kW. Mätningen varade
under två sekunders samplingsintervall. Den reaktiva effekten (grön kurva) är ungefär dubbelt så
stor som medelvärdet av den aktiva (röd kurva).

Energiåtgången i en såg beror av, bland annat, matningshastighet, spåntjocklek, klingbredd, rensskär, stockdimension, blockhöjd, antal snitt, träslag och fruset/ofruset, förutom
motorernas kondition och dimensionering.
Det som inte blir sågad vara i sågverket blir till största delen flis. Flisningen sker antingen
direkt i samband med sönderdelningen med hjälp av reducerare på flatsidorna och kantnings- eller profileringsfräs på kantsidorna.
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Avkap flisas i en speciell flishugg, dit de avkapade bitarna transporteras, vanligen på
bandtransportörer. Huggens motor är även den dimensionerad för svåra förhållanden, som
ytterst sällan inträffar. Det innebär att huggen oftast går på tomgång, och därmed inte blir
särskilt energieffektiv.
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5

Torkar

Virkestorkarna använder betydande mängder energi, både i form av el till cirkulationsfläktarna och i form av hetvatten i värmebatterierna. Ungefär 80 % av den tillförda
energin vädras sedan bort som fuktig luft. En torksats på 100 m3 virke förbrukar ca.
30 000 kWh på tre dygn, vilket är mer än en normalvillas årsbehov. I Sverige produceras
det ca. 17 miljoner m3 sågat virke, ur vilket det torkas bort 5 miljoner kubikmeter vatten.
För att förånga den mängden vatten åtgår ca. 5 TWh energi.
Kapitlet beskriver olika typer av torkar, torkprocesser och torkhuset, medan system för
återvinning av energi ur torkluften beskrivs separat i kapitel 6.

5.1

Bakgrund

Historiskt har friluftstorkning varit den vanligaste torkmetoden i Sverige. För att påskynda torkningsförloppet har torkning i rökgaser provats, men i början på 1920- talet började
torkhus att användas. Kammartorken var först, och det var den dominerade typen av virkestorkar fram till 1927 då den första kanaltorken (progressiv tvärcirkulationstork) levererades till Korsnäs sågverk av Svenska Fläktfabriken. Under 1940-talet och fram till
1960 byggdes stora kanaltorkningsanläggningar på de stora sågverken längs kusterna. Det
finns fortfarande en del 50- och 60-talstorkar i drift, som var byggda för en årsproduktion
på 100 000-150 000 m3 sågad vara.
Fördelarna med ett konstant flöde och lägre torkningskostnader nämns som orsak till att
kanaltorkarna blev så vanliga. I Finland dominerar fortfarande de stora kanaltorkarna produktionen av skeppningstorra varor, det vill säga varor med en fuktkvot på 18-20 %. På
70-talet tog byggandet av kammartorkar på de svenska sågverken fart och under 80- talet
torkade sågverken allt mer ”snickeritorrt”, när snickerierna ville köpa produkter med anpassade fuktkvoter direkt från sågverken och i mycket mindre skala torka själva. Man
insåg att det var mycket hanteringskostnader med att ströa upp virket igen och det var
stora diskussioner om vem som bar ansvaret om virket hade några kvalitetsbrister; om det
var sågverkets första torksteg eller snickeriets andra steg.
1982 uppmärksammades stora problem med mögel i och utanför torkarna, och en stor
utredning tillsattes av Statens industriverk (SIND). Den stora förändringen som skedde
efter det projektet var att torkningstemperaturer steg till 50°C våttemperatur och mögeltillväxten i torkarna försvann. Det medförde en annan positiv effekt, nämligen att även
sprickförekomsten reducerades, vilket gjorde att torkningstiderna kunde förkortas. Samma mängd vatten skulle nu avdunstas under kortare tid, och det ställde helt andra krav på
dimensionering av värme och luftflöden i torkarna.
Sprickförekomsten var tydligt kopplat till materialtemperatur och när sprickorna inte var
en begränsning på hur fort man kunde torka, steg temperaturerna snabbt, så under mitten
av 1990-talet var det stort intresse för att torka vid mer än 100°C. Det stora problemet var
att skapa värmeenergi vid så höga temperaturer utan att behöva investera i nya pannanläggningar, med de tryckklasser och den bemanning som det medförde. Resultatet som
består än idag är att torkning vid upp till 90°C är vanligast i Sverige idag, både i kammare
och kanal.

5.2

Torktyper

Som nämnts tidigare så är kanal- och kammartorkar vanligast i Sverige, se Figur 16,
Figur 17 och Figur 18. Snickerier hade förut kondensationstorkar när de saknade fastbränslepannor som kunde leverera tillräcklig mängd värmeenergi. I slutet på 80-talet
förbjöds freoner och många kondensaggregat skrotades. Idag är luftväxlingstorkar det
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som används på sågverken med en viss ökning av kanaler, eftersom sågverken blir färre
och större.
Högtemperaturtorkning (HT) är torkning vid temperaturer över 100°C. Det används inte
idag på sågverken i Sverige. Det har tidigare förekommit vid torkning av tele- och
kraftledningsstolpar. Kammartorkar har idag normalt en inlastad volym mellan 150 - 175
m3 per torksats, med en årskapacitet på ungefär 15 000 m3, att jämföra med en stor
kanaltork som kan torka upp till 90 000 m3 på ett år.

Figur 16. Inmatningsporten till en kanaltork med dubbla paketrader
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Figur 17. Kanaltork med paket väntande på att bli inmatade.

Figur 18. Kammartorkar med dubbla portlyftare så två kammare kan betjänas samtidigt för
tömning och lastning.

Vakuumtorkar finns inte på sågverken men har förekommit hos en del större golvtillverkare som torkat lövträd med hög densitet. Eftersom lövträd är svårt att torka och
kräver långa torktider finns det en ekonomisk potential att torka med vakuum men det
anses vara en för dyr process för barrträd.
Mikrovågstorkar har inte funnits i Sverige för torkning av strölagda paket. En del forskning har gjorts på Luleå tekniska universitet som visar att det är stora problem med att få
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energin att sprida sig jämnt över virkesvolymen. En liten prototyptork för torkning av en
virkesbit i taget har byggts, för att se om det går att torka i ett kontinuerligt flöde med
mikrovågor, men styrningen av tillförd effekt är fortfarande svårt att kontrollera. Idag är
inte mikrovågor aktuellt att torka med på grund av rådande höga elpriser, men det kan bli
en torkningsprocess för snickeri och slöjdändamål i framtiden.

5.3

Utveckling av luftväxlingstorkar

Det är alltså främst intresset av korta torktider vid höga temperaturer som drivit torkmaskineriets utveckling framåt. Man har kunnat investera i en dyrare anläggning men torkkostnader per torkad kubikmeter har sjunkit genom att man har byggt större torkar med
högre kapacitet. Förutom väl dimensionerade fläktar och värmebatterier har basningstekniken med ånga och vatten haft en stor betydelse för utvecklingen av torkningsprocessen.
På mitten av 90-talet utvecklades både ångbasning och högtrycksvattenbasning för att
säkra processen både i uppvärmningen och i konditioneringssteget. Basning innebär att
stora mängder vatten sprutas in i processen och måste förångas i en tank utanför torken,
eller att finfördelat vatten sprutas in i torken och får sin förångningsenergi från värmebatterierna. Basning har betydande inverkan på kvaliteten på virket men kräver att stora
mängder extra vatten måste förångas på kort tid, vilket ställer stora krav på pannkapaciteten.
Byte av byggnadsmaterial från betong till rostfritt stål i torkhusen har varit positivt för
funktionen på torkarna. I slutet på 90-talet börjar de första kammartorkarna byggas med
tre mm rostfri plåt. Tidigare hade finska Valmet använt rostfri plåt i sina kanaltorkar, men
inte som självbärande väggar utan bara som inre skal mot torkklimatet. De rostfria torkarna blev snabbt en beprövad byggnadsteknik och torkarna blev mycket tätare, vilket
gjorde att klimatet i torken gick att styra på ett mer precist sätt. Tätare torkhus har haft en
betydande positiv effekt för att reducera energikostnaderna, genom att tiden kan reduceras när basningen går för att fukta upp torkluften, när inte fukten direkt läcker ut och
även blöter isoleringen. En modern vattenbasning sprutar in ca 800-1000 kg/h och en
ånganläggning förångar ca 3000 kg/h. Byggnadstiden på sågverket reducerades också
kraftigt tack vare de prefabricerade vägg- och takelementen.
Moderna torkar har relativt hög lufthastighet som ställer högre krav på att tätningarna (de
så kallade ”flapsen”) runt virkeslasten håller tätt. Exempelvis finns nya typer av ”flaps”
ska stå emot lufttrycket bättre, ävenså har tryckramarna viraduk i stället för gummi, som
följer med ner på virket när ramen går ned vid start. Vikväggar på sidan om virkesstapeln
har också förbättras under åren, och tätar effektivt luften utan större arbetsinsats från
operatören vid start. God avtätning av luften gör att luften går genom virket och inte
läcker ovanför eller på sidan. Då kan varvtalet på motorerna för cirkulationsfläktarna
optimeras utan större läckageluftmängder.

5.4

Energibesparing

Inom utveckling av virkestorkar har energibesparing inte varit någon stor drivkraft, eftersom energin till torkarna kommer från fastbränslepannor som eldas med bark och restprodukter från sågningen. Ett större intresse har varit att spara elenergi till cirkulationsfläktarna, eftersom det har varit ett dyrare energislag. Elenergidelen på en torkad kubikmeter
är ca. 10 - 20 % av den totala energiförbrukningen. På kanaltorkar har det varit standard
med en korsströmsvärmeväxlare som värmer den inkommande kalla luften med den
fuktiga utgående. Stora problem har varit att bibehålla god funktion på dessa växlare.
Problemen har varit avlagringar och igensatta kanaler i växlaren, som gjort att torkarna
inte får ut den fuktiga luften och torkningen nere i kanalen stannar av.
På kammartorkar har det förekommit en del tester med att dra samman frånluften från alla
kammare till en värmeväxlare, eller att med ett vätskesystem överföra energi från utgåen-
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de luft till den ingående luften. Värmeenergibesparingar på 8-10 % har nämnts från torkleverantörerna, och den i sammanhanget ringa besparingen har varit svårt att motivera,
när bioenergi har varit billig. En snabb och effektiv torkningsprocess vid högre
temperaturer på ca. 90°C har varit större drivkraft till utveckling, för den kan kopplas till
ökad kapacitet på torkanläggningen.
I de svenska styrsystemen har det oftast funnits funktioner för anpassning av fläkthastighet mot fuktavgång, vilket har använts vid nedtorkning till snickeritorrt, 8-12 % fuktkvot.
Vid torkning till 18 % är det på nya kammartorkar intressant att hitta utrymme för
reducerad fläkthastighet, när torken oftast är anpassad för torkning för både bräder och
plank. Vid torkning av plank finns det möjlighet att varva ner fläktarna, eftersom de
innehåller mindre mängd vatten än bräder. En nivå på ca 20 kWh/m3 är en möjlig
elenergiförbrukning vid torkning av plank i en kammartork på 175 m3 och ett blåsdjup på
10 meter, utan att problem uppstår med ökad fuktkvotsspridning .
Att på ett noggrannare sätt stanna torken på rätt målfuktkvot har en stor energibesparingspotential. Genom att minska övertorkningen och avsluta torkningen vid rätt målfuktkvot
uppskattas befintlig torkningskapacitet kunna öka med ca. 10 %. De verktyg som finns i
styrsystemen är simulatorer som kan beräkna när torken ska stoppas, förutom den erfarenhetsbaserade kunskapen som finns hos torkoperatören. Problemen med simulatorerna är
att de måste få bra indata, i form av ingående fuktkvot och densitet på torksatsen, för att
träffa målfuktkvoten rätt och ha möjlighet att räkna om tiden till stopp om värmebortfall
har förekommit. Mer detaljerat arbete borde göras med att finna rätt målfuktkvot på varje
torksats, med hjälp av torkmodeller, bättre fuktkvotsmätning och stabilare värmeleveranser.
Ett antal olika styrmetodiker finns inom kammartorkningen:
 Schemastyrning
 Effektstyrning
 Temperaturfallsstyrning
 Kontinuerlig elfuktkvotsmätning
 Torkmodeller
Självklart har de sina för- och nackdelar men de har oftast utvecklats för ökad kapacitet
och inte ökad kvalitet eller förbättrad energieffektivitet. Om man vill fokusera på hög
kapacitet så är effektstyrningen intressant, men den skapar en mer instabil process och har
höga krav på god pannkapacitet. Att styra efter fasta klimatscheman kan ge längre torktider men kan därigenom skapa en tryggare torkningsprocess, som gör att målfuktkvoten
och kvaliteten blir mer stabil mellan olika torkningssatser, men med en högre energikostnad p.g.a. längre torktid.
Torkhusets historia
Torkhuset är en klimatskärm som gör att luftens temperatur och vatteninnehåll kan regleras i första hand med hjälp av luftväxling med uteluft. De stora kanaltorkarna från 60-talet
var oftast byggda i hålsten med tjära på insidan. Golven bestod av grovt singel och rälsen
var ingjuten i betongsyllar. När kammartorkarna blev allt vanligare på 80-talet byggdes
de oftast som platsgjutna betonghus. Prefabricerade betongblock började konkurrera allt
mer med platsgjutna hus under början på 90-talet men de började visa sig vara svåra att få
ångtäta i skarvarna mellan blocken. Det gjorde att många torkar inte gick att styra klimatmässigt för att husen var så otäta.
Under betongtiden experimenterades det också med aluminiumhus med skumisolering.
Värmeisoleringen blev bättre men skummet släppte från plåten och många torkar stängdes pga. arbetsskyddstekniska skäl. I slutet av 90-talet började rostfria torkhus byggas i
Skandinavien. De visade sig bli väldigt täta och mekaniskt stabila vid truckkörning inne i
kamrarna, och de blev snabbt den dominerande hustypen både för kanal och kammare.
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Skillnaderna på byggsättet av husen mellan de tidigare leverantörerna ABB, WSAB och
Valutec var plåttjocklek, självbärande väggblock eller en bärande stomme som kläddes
med plåt.
Valutec bygger sina byggnadsstommar för torkarna i rostfritt stål. Det är en FEM-beräknad konstruktion i 2 till 10 mm stålplåt. Modulerna är prefabricerade med ett minimum av
svetsning, statiska fogar med skruvförband och silikontätning. Stommen är konstruerad
för tålighet mot värmeutvidgning och utmattning. Den har inget behov av
montagesvetsning, och har stor säkerhet mot instabilitet och brott /30/.
Isolering av torkhus
Torkhuset är ofta antingen helt oisolerat (t.ex. 120 mm betong) eller isolerat med 50-100
mm mineralull. På grund av temperaturspänningar läcker ofta väggarna i fogarna. Förutom läckaget i sig blir isoleringen blöt, eftersom torkluften är mättad med vattenånga.
Blöt mineralull isolerar inte särskilt bra. Nya torkar är ibland byggda helt i rostfritt stål,
vilket minimerar läckaget i fogar. Även portarna läcker ofta i nederkant då dessa slits och
kärvar, körs på av truckar, etc. Isoleringen i portar är i paritet med övriga delar av
torkhuset. Bottenplattan är helt oisolerad, medan fläktvinden vanligen har 100-200 mm
isolering mot taket.
För en vanlig nybyggd villa är ca 150 mm isolering i vägg, 250 mm i tak samt 100 mm
under bottenplattan ungefär vad som anses ekonomiskt lönsamt. Villan är ca 15°C
varmare än omgivningen under de 9 månader den behöver värmas. Detta skall jämföras
med torkhuset som är ca 60°C varmare än omgivningen 10-11 månader per år. Om
samma kalkyl användes skulle torkhuset ha 4-5 gånger så tjock isolering som villan, inte
hälften eller mindre, vilket är fallet nu.
Figur 19 visar en kalkyl där nuvärdet har beräknats för olika isolertjocklekar. Den gröna
linjen visar kostnaden att isolera antaget en startkostnad och därefter linjär kostnadsökning med ökande tjocklek. Den röda linjen är kostnaden för energiläckaget genom väggen
under 20 år, omräknat till nukostnad, antaget 5 % ränta och ett energipris på 200
kr/MWh.

Figur 19. Diagrammet visar kostnad, kr/m2 omslutningsyta som funktion av isolertjocklek, med
antaget energipris på 200 kr/MWh.

Med antagna data är ca 300 mm isolering mest ekonomiskt, då blir totalkostnaden ca
25 kr/kvm, år och omslutningsyta. Värt att notera är att om man vill ha säkerhetsmarginal
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till förändrade energipriser, drifttider, etc. skall man överisolera och inte underisolera,
eftersom totalkostnaden ökar mycket snabbt vid stigande energipris/drifttid, medan
kostnaden i det omvända fallet ökar mycket långsamt. T.ex. är 100 mm för lite isolering
lika ”kostsamt” som 200 mm för mycket isolering jämfört optimala 300 mm i exemplet
ovan.
En annan aspekt av isolering är att torkprocessens påverkan av utomhusklimatet minskar
och blir stabilare. Mindre fukt kondenserar mot väggarna och mer värme går att återvinna
ur vädringsluften.
Figur 20 visar en syn som är alltför vanlig på svenska sågverk: torkar med bristfällig isolering. Hur mycket energi som försvinner genom taket kan man bara gissa.

Figur 20. Tork med bristfällig isolering.

Slussar (Ångfarstu)
Kanaltorkar är en av få industriella processer som inte använder slussning in och ut ur en
klimatzon som har stor kvalitetsmässig inverkan på kärnprocessen. Jämför t.ex. med ett
kyllager eller ett härdverk.
Vid varje satsning öppnas portarna och den fuktiga torkluften rusar ut. För att undvika att
ett ångmoln (som snabbt blir ett regnmoln) väller ut ur portöppningarna körs frånluftsfläkten för att skapa undertryck. Detta innebär dels att stora mängder energi förloras i
form av fuktig luft samt att innerväggar kyls ned av uteluften, dels att det tar tid att åter
bygga upp ångtrycket i torken. Den förlorade tiden stjäl kapacitet och den förlorade energin kräver hög effekt att återställa, och därmed belastar såväl panna, som distributionssystem.
Enkelt uppbyggda och någorlunda lufttäta slussar utanför huvudportarna skulle förhindra
detta. Endast slussutrymmet, farstun, fylls med fuktig torkluft vid skifte av paket. Slussarna skulle kunna bestå av vanliga rullportar och plast- eller plåtväggar och vara designade
för att tåla kondensering av den fuktiga luften. Markvärme hindrar att avloppet fryser, och
i övrigt räcker sannolikt värmeläckaget genom porten för att hindra isuppbyggnad.
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5.5

Nya idéer för effektiva torkningsprocesser med
lägre energikostnad

Optimering av torkningsprocessen i framtiden kommer att ske med hjälp av att övrig teknik på sågverket samordnas. Råvaran kommer allt mer att sorteras i rått tillstånd som ger
homogenare torksatser och det ger möjlighet till ett mer anpassad process och maskineri.
Torkarna har blivit större de senaste 10 åren, för lägre torkningskostnad men samtidigt
går utvecklingen mot mer kundanpassning av den producerade sågvaran, vilket talar för
mindre torkenheter. Med bättre styrning av processen genom att t.ex. densitet och ingående fuktkvot mäts på stockarna vid sortering, kan torkförloppet beräknas bättre i en torkmodell både för kanal och kammare. Några idéer för effektivare torkningsprocesser med
lägre energikostnad visas nedan i punktform:


Torkning vid hög temperatur, HT, >100°C, för virke som är lämpligt för det.
Torkning med HT ger kortare torktider och lägre ventilationsbehov, ca. 30 % lägre
energiförbrukning kan uppnås. Viss typ av virke skulle kunna torkas med HT utan att
kvalitetsbrister ska uppstå. Om inte HT-temperaturer kan uppnås, skall man torka vid
så hög våttemperatur som möjligt så länge fuktkvoten i virket är över fibermättnad.



Noggrannare mätning av slutfuktkvot.
Felkällor i mätning av fuktkvot skapar misstro till de uppmätta värdena. Därför görs
generellt en övertorkning med 1-2 % fuktkvot för att säkerställa att partiet skall hålla
sig under den kontrakterade fuktkvoten och för att inte för fuktiga plankor eller brädor ska börja mögla.



Noggrannare klimatmätning för bedömning av torkstopp.
Med en bättre mätning av temperaturfallet i kammartorkar kan styrsystemet på mer
exakt sätt stoppa torken vid rätt medelfuktkvot.



Verktyg för beräkning/mätning av torkstopp vid rätt målfuktkvot.
Med bättre indata till beräkningsmodellerna, såsom densitet och råfuktkvot, kan slutfuktkvoten beräknas på ett exaktare sätt och torkstopp bli mer automatiserat.



Anpassning av lufthastigheter genom hela torkförloppet.
Arbeta fram grundläggande data om hur jämnheten i luftfördelningen påverkas i blåsdjupet av lägre lufthastighet under torkförloppet.



Kundanpassade torksatser med spårbarhet.
Kvalitetsbrister på virket såsom sprickor eller avvikande fuktkvot kan spåras tillbaka
till rätt tork och torksats för att åtgärda felet så inte mer virke påverkas negativt.



Återkoppling till torkningsprocessen vid värmebortfall.
Den största felkällan som påverkar kvaliteten utanför torken är pannan. Torkarnas
styrsystem kopplas ihop med pannans styrsystem för åtgärder vid värmebortfall och
toppbelastningar.



Kontinuerlig torkning av bräder utan ströläggning.
Reducera hanteringskostnader på bräder och skapa en inline-torkmetod som effektivt
torkar bräder i en tork av fanertorktyp.



Större volymer i kanaler utan avkall på kvalitet med bättre modeller.
Ge operatörerna bättre verktyg för att ta vara på kanalernas fördelar, som bra logistik
och torkning till höga medelfuktkvoter med låg spridning.

I rapporten Energy Saving in Timber drying Träteknikrapport Nr 12, 1982, /6/ finns ett
fyrtiotal tips om olika besparingsåtgärder inom virkestorkning. Rapporten är gammal men
en del förslag är fortfarande aktuella, speciellt om man har en äldre torkanläggning.
Det finns en del programvaror som kan beräkna lufthastighetsfördelning i virkestorkar.
Riepen och Paarhuis från TNO i Holland har arbetat med ett program som heter WISH3D
som de använt för flödessimulering vid HT- torkning. De rekommenderar i sin rapport /7/
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att kontrollera att luftflödena är så homogena som möjligt vid korta torktider och snabb
avdunstning, för att säkerställa låg fuktkvotsspridning.
De visioner som finns om sågverkens framtida energiförändringar som kommer att påverka torkningsprocessen är främst val av ny fastbränslepanna. Vissa sågverk har planer på
att vid nästa investering rörande pannan göra ett kombinat och producera egen elenergi.
Det kommer att möjligen ge torkarna en lägre inkommande vattentemperatur <100°C,
vilket medför att temperaturen i torken och hela processen måste anpassas därefter. Den
förändringen har vi delvis fått i Mellaneuropa där ångturbinen är huvudförbrukaren av
ångan och torkarna får kondensat.
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6

Värmeåtervinning ur torkluft

Kapitlet avhandlar system för att ta tillvara energin i den fuktiga torkluften. Torkluften är
typiskt 50-70°C och innehåller stora mängder vattenånga. Torkluftkondensering, som
parallell till rökgaskondensering, vore därför ett mer rättvisande ord än värmeåtervinning.
Figur 21 nedan visar energiinnehåll i fuktig evakueringsluft respektive torr uteluft vid olika temperaturer. Evakueringsluften (blå linje) är från början (d.v.s. längst upp till höger)
65°C och innehåller ca 150 g vatten per kg torr luft. När den kylts till 60°C börjar vatten
kondensera och stora mängder energi frigöras för varje grad temperatursänkning. Uteluften som tillförs torken (orange linje) behöver omvänt inte alls tillföras lika mycket energi
som evakueringsluften innehåller för att nå önskad temperatur.

Figur 21. Energiinnehåll i luft med olika fukthalt.

Ett problem är att hitta värmebehov som temperaturmässigt matchar den kondenseringsvärme som går att utvinna ur torkluften. För att värma den torra uteluften som tillförs
torkprocessen åtgår bara en bråkdel. Närbelägna byggnader är en möjlig avnämare. Konventionella värmepumpar och andra möjliga tekniker för att uppgradera temperaturen så
att den blir användbar för fler tillämpningar beskrivs i kapitel 14, Värmepumpar i
sågverksindustrin. Torkluftens kondenseringstemperatur är dessutom ungefär samma som
pannans rökgaser, varför även rökgaskondensering är en möjlig värmekälla med likartad
temperatur, se kapitel 13.

6.1

Vad används generellt idag?

Den största energiförlusten på ett sågverk sker genom att varm fuktig luft evakueras från
virkestorkarna till omgivningen. Virkestorkar kräver en hög temperaturnivå, framledningstemperaturen är cirka 110°C och returtemperatur ca 80°C. Det är relativt sällsynt att
äldre virkestorkar har någon form av värmeåtervinning installerad utan det förekommer
endast på tämligen nybyggda torkanläggningar. Den vanligaste metoden är då konventionell värmeväxling av den varma fuktiga evakueringsluften mot uteluften som tillförs
torkprocessen
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6.2
6.2.1

Vad finns tillgängligt idag? (BAT)
Konventionell värmeväxling

Den höga temperaturnivå som krävs till virkestorken gör den till en olämplig mottagare
av uppgraderad spillvärme. Däremot finns det möjlighet till förvärmning av intagsluften
till virkestorkarna. En enkel lösning för öka energieffektiviteten i torkprocessen är alltså
att värmeväxla inloppsluft (uteluft) med den varma fuktiga luften från torkarna (ofta 5070°C). I ett flertal av de nordiska länderna implementeras denna enkla värmeväxlingsteknik i nybyggda virkestorkar /8/. Vätskekopplade värmeåtervinningsbatterier och plattvärmeväxlare är de två typer återvinningssystem som används. Eftersom avluften innehåller
många gånger mer energi än vad som åtgår att värma tilluften, se Figur 21, förekommer
system där värmen återvinns från en (vandrings-)tork och återförs till många torkar.
Ett problem är att avluften från torken innehåller spån, syror och hartser viket får batterierna att sätta igen om de inte underhålls regelbundet (renspolas).
Många torksystem ser ut som i Figur 22, värme från pannan värmer dels torkarna och dels
kontor och övriga byggnader. Den fuktiga och varma torkluften blåses ut över taket, utan
återvinning.

Figur 22. En vanlig systemlösning med värme från pannan som värmer dels virkestorken och dels
övriga byggnader /8/.

6.2.2

Våtskrubbersystem

En alternativ lösning till konventionell värmeåtervinningsteknik är ett våtskrubbersystem
där den varma fuktiga luften kondenseras i direkt kontakt med ett cirkulerande kylmedia.
Jämfört med konventionell återvinning kan man på detta sätt undvika problem med korrosion och igentäppt utrustning samtidigt som högre verkningsgrad uppnås.

6.2.3

Kondenseringstork

Om vattnet i avluften från torken kondenseras ut, vilket sker när luften kyls, kan luften
därefter återföras till torken igen. Detta innebär att i princip all värme i avluften tillvaratas. I Figur 21 ovan framgår att vattenmängden minskar från 150 g till 50 g per kg torr
luft när den kyls till 40°C. Om ventilationsflödet ökas med 50 % och luften därefter återförs kommer lika mycket vatten som tidigare att evakueras ut från torken, jämför Figur 23
a och b.
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Figur 23 a och b. Öppen vädringstork respektive sluten kondenseringstork /8/.

6.3

Leverantörer

Värmeåtervinningsystem Valutec
Valutecs värmeåtervinningssystem finns till både kanal- och kammartorksystem. I kanaltorken transporteras virket normalt genom två olika klimatzoner. Axialfläktar blåser cirkulationsluften via värmebatterier och vidare genom virket. Valutec tillhandahåller motströms luft/luft värmeväxlare som växlar frånluft med tilluft, där evakueringsfläkten placeras i anslutning till växlaren. Energiåtervinningen ligger enligt tillverkaren på ca 20 %
vid normala torkningstemperaturer. Luft/vätska-aggregat finns med motsvarande prestanda, och är ett flexiblare system, som ger fler möjligheter än uppvärmning av tilluft till den
egna torken. Energin kan bland annat användas till uppvärmning av lokaler och till att
värma tilluft till andra torkar. Maximal torktemperatur ligger på 90°C. Figur 24 visar en
2-zons OTC kanaltork med pilar som visar luftflödets riktning. I vindsutrymmet ovan
torkkanalen finns värmeåtervinningssystemet med värmeväxlaren monterad. Tilluften tas
ifrån vindsutrymmet och passerar genom värmeväxlaren innan den distribueras ner i de
olika klimatzonerna.

Figur 24. Valutecs 2-zons kanaltork med värmeåtervinningssystem. Källa: www.valutec.se

6.4

Referensanläggningar

Anläggningar nedan är utrustade med Valutecs värmeåtervinningsutrustning.
Kanaltork: SCA Timber Tunadal, värmeåtervinning luft/vätska. Siljan, värmeåtervinning
luft/vätska. Stenvalls Trä AB, värmeåtervinning luft/vätska.
Kammartork: SCA Timber Tunadal, värmeåtervinning. Rörvik, värmeåtervinning.
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7

Transportörer

De vanligaste typerna av transportörer för stockar och sågade varor är kedje- och bandtransportörer, medan flis, spån och bark transporteras med en uppsjö utrustningar, allt
från band och s.k. tubulatorer till skakbord och spånsugar.
Systemen är främst sammanlänkade med kärnprocesserna kring såghuset, men förekommer i hela verksamheten.

7.1

Vad finns tillgängligt idag? (BAT)

Verkningsgraden mellan tillförd effekt och den teoretiska effekten varierar kraftigt mellan
olika transportmetoder. Till exempel så har en bandtransportör en förlustfaktor mellan
0,01 och 0,1, en vibrationsmatare har en förlustfaktor mellan 0,1 och 1,0, medan en pneumatiktransportör har en förlustfaktor kring 10 /39/.
Att transportera material med band- eller kedjetransportörer har alltid räknats som ett effektivt sätt att transportera material. Även denna typ av transport har stora energiförluster
och arbetet med att reducera energiförbrukningen för denna typ av transportör fortgår
kontinuerligt. De huvudsakliga anledningarna till energiförluster från ett transportband
går att härledas till:





Tomgångsförluster
Friktioner på grund av spänning av transportband.
Material/Bandutböjning på grund av slack i bandet/kedjan.
Linjeringsfel

Dessa förluster, lyfthöjden samt sekundära förluster bestämmer den effekt som krävs för
att driva ett transportsystem. Som exempel har Alspaugh /34/ uppskattat uppdelningen av
energiförbrukningen enligt Figur 25 för ett 400 m långt transportband med 12 m lyfthöjd.
Det är svårt att åtgärda gravitationens inverkan, men ett stort arbete är gjort för att minimera förluster på grund av tomgångsförluster, bandsträckning och linjering. Tekniker och
metoder för att minimera dessa förluster existerar även om de valda metoderna varierar
mellan olika leverantörer.
Lyfthöjd

10%
43%

21%

Tomgångsmotstånd
Bandsträckning

9%
11%

6%

Linjering
Elasticitet i material
Övrigt

Figur 25: Olika variablers inverkan på energianvändning hos bandtransportör /34/.

Transportband med hastighetsstyrning räknas som en av den mest energieffektiva lösningen för att flytta material inom gruvindustrin, oberoende av avstånd, volym och terräng /37/. Energivinsten vid en hastighetsstyrning blir större ju större skillnad det är mellan det verkliga och det designade driftsförhållandet /40/. Till exempel så skulle bandens
hastighet kunna optimeras med avseende på hur mängden producerat spån och bark vari-
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erar beroende på vilken stockklass som körs, för att gå ned på krypkörning eller slås av
vid ompostning eller produktionsavbrott. För att optimera belastningen på installationen
samt minimera driftskostnaden i en bandtransportör är det viktigt att ta hänsyn till ett
antal faktorer, bland annat:
 Variationer i miljö och temperatur.
 Synkroniseringen av start och stopp mellan de olika delsystemen.
 Moment på motorer och slitage på bromsar.
 Underhållskostnad.
 Introduktion av regenerativ drivning.
 Införande av krypkörning.
 Minimera att bandet slirar vid start
 Minimera sträckningen av bandet under start och stopp.
 Förebygg att bandet lyfter.
Sammanfattningsvis så ökar tillgängligheten, medan slitaget och underhållsbehovet minskar samtidigt som även energibehovet minskar vid hastighetsstyrda transportband. Hastighetsstyrningen är dock inte hela hemligheten till energioptimering. Till exempel så kan
valet mellan en eldrivtrumma och en remdrift göra en skillnad på knappt 4 % i energiförbrukning per transporterat ton, medan en växellådsdrift ger 88 % högre energiförbrukning
än en eldrivtrumma /38/. Verkningsgradsmässigt så bör driften via växellåda vara bättre,
men här förklaras den högre energiförbrukningen med att växellådsdriften var överdimensionerad i detta fall.
Även utvecklingen av material i till exempel transportband går framåt. Nya gummimaterial i banden till transportörer som minskar kompressionen av bandet vid stödrullarna kan
minska driftskostnaden med upp 12 % /35/.

7.2

Vad finns om 10 år? (BKT)

Många av anledningarna till att det blir allt enklare att bygga komplexa transportlösningar
är att kunna beskriva de dynamiska förloppen i en transportlösning. Utvecklingen av analys och simuleringsverktyg vid konstruktionen av transportlösningar gör det enklare att
välja rätt komponenter till sin applikation. Om konstruktion av transportband görs enligt
DIN 22101 så antas det att transportband beter sig som en stel kropp. I realiteten så gör
elasticiteten i ett transportband och dess delkomponenter att transportbandet börjar röra
sig allt efter hand /39/. Simulering av elastiska material utvecklas kontinuerligt och börjar
i högre utsträckning att vara tillgängliga för konstruktörer till ett överkomligt pris. Allt
bättre kunskap och möjlighet att simulera dynamiska drivningar samt bättre regulatorer
gör det möjligt optimera start- och stoppmoment och därigenom minska slitage och
underhåll, samtidigt som drivningarna kan minimeras.
Enklare gränssnitt för kommunikation mellan olika delsystem, som till exempel mellan
barkmaskin, transportband för bark och barkhugg gör det möjligt att optimera driften av
hugg och band med avseende på den aktuella produktionen.
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8

Hydraulik/pneumatik

Hydraulik och pneumatik används idag i stort sett i alla delar av ett sågverk distribuerade
i en mängd delsystem. I genomsnitt står hydraulik för ca 5-10 % och pneumatik för 3-6 %
av den totala elenergianvändningen.
Båda teknikerna är väletablerade i industrin och har en mycket tydlig och väldefinierad
standard med många aktörer på marknaden som kan erbjuda liknande produkter. Detta
gör att de ekonomiskt är mycket attraktiva lösningar med möjlighet till second source.
Valet av teknik är starkt beroende vilken kraft, hastighet, miljö och inbyggnadsmått som
krävs för en specifik applikation. Det är enkelt att åstadkomma kompakta linjära rörelser
till låg investeringskostnad med både pneumatiska och hydrauliska system. Både pneumatiska och hydrauliska lösningar är praktiska i smutsiga och korrosiva miljöer eftersom
aktuatorer och ledningar går att få i rostfria utföranden och kraftgenereringen går därmed
att lyfta ut från korrosiva och miljöer såsom till exempel i virkestorkar. Både pneumatiska
och hydrauliska system går enkelt att konstruera så att dessa inte är självhämmande och
kan därmed användas för att applicera en konstant kraft i en odefinierad värld.

8.1

Energibesparande åtgärder för pneumatiska
system

EU’s energisparprogram har tydligt slagit igenom hos leverantörer av tryckluftsutrustning, både hos kompressortillverkare såsom Kaeser och Atlas Copco såväl som hos tillverkare av pneumatiska automationsutrustning såsom Bosch-Rexroth, Festo, Norgren,
Parker, med flera.
Den största delen av energin som används för att producera tryckluft går åt till att alstra
värme. Upp till 96 % är rena värmeförluster. Det går att minska dessa förluster genom
relativt enkla åtgärder. Följande punkter viktiga för att minska energikonsumtionen för ett
pneumatiksystem, i åtgärdsordning:

1.
2.
3.
4.
5.

8.1.1

Identifiera och åtgärda läckage.
Reducera systemtrycket
Kompressorstyrning
Installera värmeåtervinning.
Övriga åtgärder

Identifiera och åtgärda läckage

Att hålla koll på läckage i tryckluftssammanhang är framför allt viktigt för att skapa en
processäkerhet med en ekonomisk driftskostnadsvinst som bonus.
Att införa reguljära serviceprocedurer och installera rätt redskap för att hitta luftläckage
är relativt enkelt och billigt. När ett system som är väl underhållet så ska detta max ha ett
läckage på 10 %. Detta kan förefalla högt, men det är inte ovanligt med läckage på upp
emot 25 % även på väl underhållna system, se Figur 26. Att producera en kubikmeter
trycksatt luft per minut kräver ca 5,2 kW el. Låt säga att ett sågverk totalt sett förbrukar
24 kubikmeter tryckluft per minut med en driftstid av 3000 timmar per år. Om systemet
har ett läckage på 15 % så motsvarar detta en årsförbrukning på 56 000 kWh eller att
rationalisera bort en kompressor på 18 kW.
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5-10 %
Bra

10-30 %

30 % ->

Ok, men bör
åtgärdas

Uselt

Läckage
Figur 26. Vanliga nivåer på läckage för pneumatiska system.

Hur hittas och minimeras läckage lättast? Till att börja med så är det viktigt att veta nivån
av läckage från kompressorn när driften står still. Detta kan ske genom att antingen installera en flödesmätare vid kompressorn och/eller förbrukarna. Alternativt, om kompressorns verkningsgrad är känd, så går det att mäta effektförbrukningen eller driftstiden för
kompressorn. Är läckaget över 10 % är det läge för service.
Hur hittar man lättast läckorna? Valet på verktyg står mellan visuella och lyssnande typer.
De visuella verktygen domineras av bubbelmetoder och genom användandet av ultravioletta färgämnen. Det senare består i att försörjningsluften injiceras med en fluorescerande
färg som syns när läckan belyses med en ultraviolett lampa. Visuella metoder begränsas
av att man måste komma åt att se ledningen eller aktuatorn för att identifiera läckan, eller
alternativt byta ut ett helt ledningssegment.
Ett alternativ eller komplement till att se läckan är att lyssna efter den. Små läckor kan
dock vara svåra att höra inom det hörbara ljudspektrat (20 - 20 000 Hz). Tryckluftsläckage har oftast en extra ljudspets i ultraljudsspektrat 38 - 42 kHz, se Figur 27, där man oftast även har en mindre mängd bakgrundsbrus. En bra ultraljudsdetektor använder sig av
”heterodying”, som baseras sig på att dessa höga frekvenser konverteras till ett hörbart
”väsande” ljud /22/.

db

(1)

(2)

test 1

test 2

38 till 42 kHz
Hörbart område
Figur 27. Ljudspektrum för en luftläcka
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I arbetet med att minska läckaget är det även viktigt att analysera kvaliteten i den levererade luften från kompressorn. Ett allt för stort partikelinnehåll kan leda till ökat slitage
och därigenom minskad livslängd och ökat läckage hos komponenterna.
Om vatteninnehållet i luften är för högt kan detta leda till vattenfällor i ledningarna men
även till ”wash-out” av fett från cylindrarna vilket leder till ”stick-slip” samt ökat inre
läckage.

8.1.2

Reducera systemtrycket

Överväg att reducera systemtrycket till hela maskinen eller att introducera tryckzoner, där
varje zon har en egen regulator för att minimera luftförbrukningen. Använd tryckstegrare
endast om högt tryck behövs för vissa delar av en maskin. En sänkning av systemtrycket
med 1 bar, från 7 bar till 6 bar, sänker energianvändningen med ungefär 8 %.
Som ett exempel så består de flesta blåsmunstycken på marknaden idag av ett öppet rör
som är monterat direkt på matningsledningen, vilken oftast ligger på 6-7,5 bar, 600 – 750
kPa.
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200

300

400
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Tryck kPa
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Ljudnivå (dB(A))

Luftförbrukning (m3/min)

Luftförbrukning och Ljudnivå från ett 4 mm blåsmunstycke
2

90
800

Figur 28. Luftflöde och ljudnivå från ett 4 mm blåsmunstycke.

Genom att sänka systemtrycket ut från ett blåsmunstycke till ett tryck under 210 kPa (se
Figur 28) och ändra utformningen på utloppet (se Figur 29) så går det att minska på
luftförbrukningen vid renblåsning med 30-50 % /23/.
Flöde med och utan säkerhetsmunstycke
2
Öppet rör
Säkerhetsmunstycke

1.8
1.6

Flöde (m3/min)

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

2

3

4

5
Innerdiameter på munstycke (mm)

6

Figur 29. Ändrat munstycke för renblåsning = Minskad luftförbrukning
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8.1.3

Kompressorstyrning

En viktig punkt för att minska energikostnaderna för tryckluft är att hålla nere trycknivån,
som visats i kapitel 8.1.2. Moderna tryckluftsstyrningar arbetar oftast med frekvensstyrning för att kunna sänka systemtrycket och samtidigt bibehålla en säker tryckluftsförsörjning.
Vid större anläggningar så arbetar oftast flera kompressorer parallellt. Det klassiska sättet
att koppla ihop flera kompressorer är genom kaskadstyrning. Det vill säga, en kompressor
står för basförsörjningen av tryckluft. Varje kompressor tilldelas ett tryckspann p max och
pmin. Om luftförbrukningen ökar kraftigt så sjunker systemtrycket. Om systemtrycket faller under en kopplingstrycksdifferens så startar nästa kompressor och så vidare. Energitekniskt så ger detta ogynnsamma energiförhållanden, eftersom trycket och därmed läckaget är som högst när systemet står i tomgång.
Med buss-sammankopplade kompressorer så går det att koordinera en tryckbandsstyrning
vid varierande luftkompensation baserat på vektoriell, trend- eller topplastberoende styrning /24/, /25/. Om tryckluft behövs även när driften är stoppad för till exempel renblåsning så kan det vara idé att sänka tryckbandet för att minimera energikonsumtionen.

8.1.4

Installera värmeåtervinning

Kostnaden för en kompressor kan delas in i investering, service och energikostnader, där
energikostnaderna står för ca 75 % av den totala kostnaden under en kompressors livslängd /24/. Mycket av denna energi går förlorad helt i onödan. Om tryckluftsinstallationerna i Europa optimerades skulle man kunna spara upp till 33 % och i vissa fall ända upp
till 71 % av energiåtgången. I vätskekylda kompressorer finns 72 % av den utnyttjade elenergin i form av värme i kylmediet och 13 % från kylning av tryckluften, vilket efter
värmeväxling ger en maximal vattentemperatur på 70–80˚C beroende på kompressorfabrikat. Ytterligare 9 % försvinner i värme från motorn och resterande i form av konvektion
och kvarvarande värme i tryckluften.

8.1.5





8.2

Vad finns om 10 år? (BKT)
Bättre metoder att finna “energitjuvar i pneumatiska system”
Bättre kompressorstyrning
Kontinuerlig övervakning av läckage
Bättre ventiler

Energibesparande åtgärder för hydrauliska system

Hydrauliska system kan gå att hitta i stort sett i alla delar av ett sågverk: i allt från truckar,
timmertransport, och såglina till virkestorkar och står för 5-10 % av den totala elförbrukningen. Beroende på hur ett hydraulsystem konstrueras så går det att få en verkningsgrad
som varierar mellan 5-80 %. I t.ex. hydraulsystem för skogsmaskiner var verkningsgraden ca 58 % för skördare och skotare 2001 med 90 % tillgänglighet /26/, men målet var
att nå 70 % verkningsgrad och 95 % tillgänglighet 2010. Att se över hydraulsystemen kan
alltså ge stora vinster med avseende på energiförbrukning.
Ett hydraulsystem har energimässigt en fördel mot servostyrning i system med varierande
last. En elektrisk aktuator dimensioneras efter sin maxlast medan ett hydraulsystem (motor och pump) kan dimensioneras efter systemets medelförbrukning av olja under en operations arbetscykel. För att dra nytta av denna fördel så måste oljan lagras i ackumulatorer
när energibehovet är mindre och återföra olja vid högt energibehov.
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8.2.1

Vikten av att hålla ett jämt systemtryck

När ett hydrauliksystem väl är konstruerat så är systemtrycket och förbrukarna de stora
prestandavariablerna. Om en cylinder arbetar med en fast deplacementspump mot en fast
last så står systemtrycket i direkt proportion till den hydrauliska koefficienten. Till exempel så innebär en sänkning av systemtrycket med 10 % en minskning av cylinderns
hastighet med 5 % vid samma ventilutställning. Vid konstruktion av ett hydrauliskt
system så vill man därför säkerställa att en cylinder alltid får rätt flöde och tryck för att få
en jämn cylinderrörelse. Detta är särskilt viktigt för servostyrda cylindrar. För att uppnå
detta mål så brukar detta oftast lösas på tre sätt:
1. Dimensionera in en så stor pump att flöde och tryck alltid räcker till.
2. Installera ackumulatorer.
3. Reglera cylinderrörelserna för att kompensera för variationer.
De enklaste och billigaste lösningarna på dessa problem är att strama åt tryckbandet för
hydraulpumpen och att införa ackumulatorer nära förbrukarna. Varvtalsstyrda pumpar
kan ytterligare minska energianvändningen, speciellt i system med stora variationer i
lasten.

8.2.2

Eliminera energitjuvarna i hydrauliksystemet

Rundpumpning: En av de största energitjuvarna i ett hydraulsystem är att hydraulaggregatet dimensioneras efter de sammanlagda komponenternas momentana flödesbehov
för att säkerställa att till exempel cylindrarna alltid har ett jämt systemtryck. I en processapplikation går det sällan att slå av och på motorn mellan varje arbetscykel, utan oljan
pumpas tillbaks till tanken när rätt systemtryck har upprättats. Detta innebär att pumpen
momentant är mycket kraftigt belastad men arbetar i huvudsak på tomgångseffekt. Vid
höga flöden ger detta en upphettning av oljan, vilken i sin tur måste kylas bort. Rundpumpningen kan dock innebära vissa problem. Man kan få problem att bygga upp systemtrycket tillräckligt fort vid snabba aktuatorrörelser om ledningslängden blir för lång.
Känn din process: En av de viktigaste kunskaperna för att kunna minimera installerad
aggregateffekt och därigenom den totala energiförbrukningen är att känna sin process, utnyttja den centrala energiförsörjningen som ett hydrauliksystem medger och fördela om
möjligt lasten över tiden. Resterande spetsförbrukningar löses genom att installera ackumulatorer så nära förbrukarna som möjligt. Genom att distribuera förbrukarna över tiden
och ackumulera spetsförbrukningen så går det att få hydraulaggregatet att arbeta kontinuerligt och det går därigenom att välja ett mindre aggregat.
Processtörningar är ovälkomna företeelser i produktionen, men de förekommer. För att
minimera kostnaderna för hydraulsystemets drift vid processstörning är det lämpligt att
slå av eller varva ned hydraulaggregatet vid dessa tillfällen genom att införa en tryckvakt.
Detta är en förhållandevis billig och enkel åtgärd.
Slang och ledningssystem: Om flödeshastigheterna ökar så ökar även förlusterna i ledningar och kopplingar. Att följa konstruktionsreglerna och helst lägga sig i det nedre
området av flödeshastighet genom att välja rätt systemtryck och rördimension säkerställs
ett energieffektivt rörledningssystem.
Oljekvalitet och kontamination: Valet av olja och underhållet av denna är avgörande
för ett hydraulsystems funktion och effektivitet. Partiklar och i synnerhet vatten är de
största anledningarna till att komponenter fallerar. Ett hydrauliskt system drar till sig
vatten genom att nivån i hydraultanken faller och stiger. Därigenom pumpas kontinuerligt
ny fuktig luft in i tanken, vilken löses in i hydrauloljan då denna är starkt hygroskopisk.
Vattnet befinner sig i systemet i tre former.
1. Upplöst i hydrauloljan med en mättnadspunkt på 200-300 ppm.
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2. Emulsifierad när vattenhalten är över 1 %. Hydrauloljan får ett vitaktigt utseende.
3. Fritt vatten i botten av tanken när systemet står still
Vatten har ett antal negativa effekter på hydraulolja som ger ökad korrosion, ökat slitage
och försämrad funktion hos hydraulkomponenterna genom att vattnet bryter ner additiverna i oljan, förändrar viskositeten, ökar oxidationen av oljan samt minskar bärigheten
hos oljan.
Vattenhalten i hydrauloljan ökar som regel med tiden. Traditionellt hanterar man dessa
problem med att byta olja och filter med regelbundna intervall. För att vara på den säkra
sidan så byter man hellre oljan för ofta än för sällan. På senare tid har det börjat dyka upp
produkter för fälttest och för kontinuerlig övervakning av vattenhalt och dessutom finns
automatiska partikelräknare för hydrauloljan. Den vanligaste metoden för partikelmätning
är genom optisk genomlysning av en tunn film av hydraulolja med hjälp av vitt ljus. En
vanlig metod med laser är såsom den som används i TestMate från Shroeder Industries
/27/ eller IcountPD från Parker Hannifin /28/. Det finns en mängd olika metoder för att
bedöma vattenhalten i hydraulolja. Av de existerande metoderna för on-line mätning av
vattenkoncentrationerna i hydraulolja så är kapacitiva och Fouriertransformerad infraröd
(FTIR) metodik de vanligaste. FTIR ger fördelen att den mäter både upplöst och fritt vatten i hydrauloljan. En kontinuerlig mätning ger en indikation på om oljan riskerar att
skapa en driftsstörning, eller om det går att vänta med att byta eller att rena oljan.
Behöver man byta olja? Om man inte kan kontrollera oljekvaliteten så är svaret ja, men
oftast så byts olja helt i onödan. Det största problemet med hydraulsystem är att vatten
löses in i oljan. Kostsamma oljebyten undviker man genom att:






8.2.3

välja rätt olja för applikationen
alltid byt luftfilter till tanken när oljan bytes. Oftast byter man oljefilter men inte
luftfilter, påfyllnadshålet agerar då som en stor dammsugare av partiklar och
vatten
serva skrapringar, packboxar och packningar och se i så stor möjlighet som
möjligt till att hålla kolvstänger och axlar rena
skydda packningar och påfyllningspunkter mot damm och högtryckstvätten.

Vad finns om 10 år? (BKT)

Tekniken finns för att göra hydrauliksystemen effektivare än vad de är idag, men det är
framför allt att finna metoder för att säkerställa att ett hydrauliksystem blir så effektivt
som möjligt. Detta samtidigt som man försöker ackumulera olja för att jämna ut förbrukningen över tiden samtidigt som man använder sig av en bättre styrning av hydraulsystemet.
Det börjar även komma utrusning som är relativt kostnadseffektiv för att mäta vattenmängd och mängd partiklar i hydrauloljan vilket förbättrar driften och minskar behovet
av att byta olja. Det räcker ofta i dessa fall att avskilja vattnet från hydrauloljan.
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9

Motordrift/-styrning

Det senaste decenniets utveckling av drivsystem har lett till en revolution inom byggandet
av produktionslinor. Nya drivenheter och ställdon ger möjligheter att ytterligare finna sätt
att designa produktionseffektiv och energisnål automationsutrustning. Vi nämner här bara
några av områdena som närmast berör sågverksindustrin.
För att kunna göra en korrekt dimensionering av en motorstyrning så måste en god kunskap om driftsmiljön finnas. Ett vanliga misstag är att överdimensionera vid konstruktion
av både rörlig mekanik och motordrift för att vara på den säkra sidan. Detta ger förutom
onödigt höga maskinkostnader även en högre driftskostnad. För att dimensionera rätt motordrift så bör säkerhetsmarginalerna för övriga komponenter läggas på efter det att den
generella dimensioneringen av systemet är klar.
Oavsett vilken applikation som vi väljer så bör vi först identifiera de grundläggande behoven för att sedan evaluera de parametrar som är viktigast för att få en lyckad lösning. Ett
första steg är att beskriva och utvärdera den operation som ska utföras i nära samarbete
med potentiella tillverkare eller underleverantörer. Huvudfokus i detta initiala skede är att
fokusera på att identifiera detaljer såsom kraft, riktning, rörelse, effekt, krav på styrningen
och yttre påverkan. Exempel på variabler som bör identifieras är:











Erforderlig kraft och riktning, både statisk och dynamisk.
Rörelseområde.
Rörelsens hastighet.
Cykeltid för operationen.
Livslängd.
Utrymme och möjlighet till montage av aktuatorn.
Säkerhetsfaktorer.
Miljöfaktorer i form av temperatur, fukt , vibrationer och stötar.
Kraftmedier.
Positionsåterkoppling.

När dessa parametrarna är identifierade så kan fokuset läggas på eleffekt, cykeltider, val
mellan revolut och prismatisk rörelse och aktuatorns verkningsgrad /9/.

9.1

Vad finns tillgängligt idag? (BAT)

Ett val av drivmetod är alltid ett samspel i utvecklingen av styrsystem, el och mekanik.
Till exempel för utrustning som är utsatta för att till exempel stockar fastnar, så kan en
motordrivning väljas som inte är självhämmande och därigenom möjliggöra att en mindre
säkerhetsfaktor väljs för mekaniken och därigenom krävs en mindre effekt för att driva
hela anläggningen.
I till exempel ett såghus eller ett sorteringsverk så finns det en uppsjö av olika drivmetoder av automation pumpar och fläktar. Valet av drivmetod och dimensionering av en motordrift är i huvudsak beroende av det lastfall som motorn arbetar mot. Man kan i huvudsak kategorisera lastfallen som används i fyra kategorier.


Konstant moment: Används vid till exempel servodrifter där man vill ha ett
konstant moment över samtliga varvtal. Typiska exempel är transportbanor,
servomotorstyrning, skruvkompressorer och barkmaskiner
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Konstant effekt: Laster vars effektbehov är konstant men där momentet ökar vid
ökat varvtal hittar man i till exempel i vajerspolen till traverser där man vill hålla
en konstant hastighet på hissning och halning av lasten.
Proportionellt moment : Är förhållandevis ovanligt och kan mest ses som ett
teoretiskt belastningsfall.
Kvadratiskt moment: I denna kategori finner vi alla lastfall där den erforderliga
effekten och momentet ökar kvadratiskt med ökat varvtal. Vi finner denna lasttyp
i de flesta fall av fläkt och pumpstyrningar.

När applikationen och lasttypen är bestämd så kan vi definiera hur momentet skall följa
utstyrt varvtal, det vill säga krav på maximalt varvtal och krav på acceleration och
retardation. I många fall är tröghetsmomentet med tillhörande accelerations- och
retardationsmoment de dimensionerande faktorerna som styr valet av styrmetod och val
av media. Valet mellan olika media, såsom elmotorstyrningar, hydraulik- och
pneumatiksystem, är oftast en kompromiss i att finna en driftssäker, ekonomisk och
samtidigt energimässigt optimal lösning.

9.1.1

AC-motor med frekvensomriktare

Asynkronmotorn är en av de vanligaste motorerna som går att finna i industrin idag. Den
kräver ett minimalt underhåll och tål även kortvariga överlaster. När frekvensomriktarna
började göra sitt intåg för ca 30 år sedan så började det skapas möjligheter att varvtalsstyra växelströmsmotorer. De första frekvensomriktarna hade problem med att nå jämn tomgång på låga frekvenser och det var svårt att få tillräckligt snabb och noggrann reglering
utan pulsgivare /10/.
Tidigare var det mycket svårt att åstadkomma momentreglering med frekvensomriktare
på grund av att det inte gick att mäta rotorströmmen i proportion till utgående vridmoment utan man var hänvisad till att utnyttja sig av likströmsdrift när noggrann motorstyrning krävdes. I och med mikroprocessorernas utveckling så har motormodellerna i frekvensomriktarna blivit allt mer raffinerade och därmed så har det beräknade utgående
momentblivit allt bättre med en reglertid under 2 millisekunder (ms).
Vilket reglersätt som väljs är beroende på vilken applikation som vi försöker styra.
Skalärstyrning (V/Hz ) är den enklaste reglerprincipen där spänningen och frekvensen
ökas linjärt och där motorn kommer att anta ett varvtal som är beroende på det uttagna
momentet, även kallad eftersläpningen. Eftersom att denna reglering inte ger någon återkoppling om rotorns position så har denna styrningsmetod förhållandevis låg noggrannhet
på varvtalsstyrningen, vanligtvis 1-5 % /11/. Denna styrmetod används i huvudsak för
fläkt och pumpstyrningar med begränsad varvtalsnoggrannhet. Denna drivmetod kan
rekommenderas för multimotordrifter där antalet motorer kan variera.
I öppen vektorstyrning så bygger man upp en motormodell baserat på asynkronmotorns
märkdata. Genom att använda denna referensmodell så går det att få fram en vektorfelsignal som ger ett beräknat värde på var rotorn befinner sig i jämförelse med det roterande
magnetfältet i statorn. Detta beräknade läge kan sedan läggas i en PI regulator som kompenserar för felet. Detta gör att det går att skapa en någorlunda bra beräkningsmodell av
motorns moment, vilket gör att det går att använda denna strategi för enklare momentstyrningar, för till exempel skruvmatare eller rulltrappor, men även för noggrannare styrning
av fläktar och pumpar. Varvtalet kan därigenom styras stabilt ned till 1 Hz utan givaråterkoppling eller ned till 0,25 Hz med återkoppling. Med riktigt goda motormodeller i frekvensomriktare så går det att skapa så går det att skapa så noggranna uppskattningar av
motorns faktiska flöde och moment att detta resulterar i momenttider under 1 ms och med
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en varvtalsnoggrannhet på upp till ± 0,1 % av märkvarvtalet. En bra motormodell möjliggör även att man kan nå toppmoment upp till 400 % av nominellt moment /29/.
Återkopplad vektorstyrning innebär att det finns en återkoppling från rotorn, vilket gör
att rotorns positionsfel i förhållande till statorns roterande fält inte behöver göras. Positionsåterkopplingen till regulatorn görs vanligen med hjälp av en pulsgivare. Detta gör att
det finns full kontroll på momentet under hela varvtalsområdet och det går att nå en varvtalsnoggrannhet på 0,01-0,05 %. Denna styrprincip används där höga kravs ställs på positioneringsnoggrannhet såsom i servostyrningar och tryckpressar.

9.1.1.1

Störningar förknippade med frekvensomriktare

En frekvensomriktare består i huvudsak av en likriktare, mellankrets, växelriktare och
styrkretsarnas elektronik. Ett flertal frekvensomriktare skapar den önskade utspänningen
vid en viss frekvens genom elektronisk switchning. Utspänningen kommer därigenom att
bestå av korta spänningspulser med korta stigtider vilket kan ge upphov till störningar på
frekvenser över 100 Hz /13/. Rajamäki, Kasanen och Axelsson beskrev i sin marknadsundersökning år 2001att endast 40 % av frekvensomriktarna klarade EMC direktiven
med medföljande komponenter /14/.
Frekvensstörningarna går att hitta både på frekvensomriktarens nät och motoranslutning.
Största störningskällan går oftast att finna i motorkablar som är längre än 10 meter mellan
motor och frekvensomriktare där man kan få spänningsreflektioner på grund av missanpassning av kabelns impedans mot motorns impedans. Andra vanliga fel är felaktig installation och skärmning. Instruktionerna och den generella kunskapen om hur en frekvensomriktardrift ska installeras för att undvika störningar har dock förbättras och allt fler frekvensomriktare har inbyggda filter för enklare installation. Det börjar dock komma frekvensomriktare med sinusformad utspänning vilket gör att det går att installera motorstyrning med hjälp av existerande oskärmade kablar och undviker ingrepp i motorerna /15/,
/16/.

9.1.1.2

Regenerativ drift (regenerative braking reactive power)

Kraven på att minimera störningarna från pulsbreddsmodulerade omrioktare (PWM) blir
allt striktare. Dessutom så används frekvensomriktare allt mer för servodrifter varvid det
blir allt mer intressant att ta tillvara den kinetiska energin. Om en motor tvingas att arbeta
över sin synkrona hastighet så kommer maskinen att generera energi som är möjlig att
återföra till nätet. Regenerativa frekvensomriktare möjliggör att leverera tillbaka energi
från lasten till nätet. Regenerativa frekvensomriktare finns i storlekar från ett par kilowatt
till flera megawatt och är idag en mogen teknik /17/. Bättre frekvensomriktare erbjuder
förutom att återmata bromsenergi till nätet vid bromsning, även kompensering för reaktiv
effekt och låga mängder av övertoner /18/, /16/.

9.1.2

Att välja rätt motortyp och växellåda

Vi har hitintills diskuterat frekvensstyrning med ”standard” AC motorer för att antal olika
applikationer där det oftast räcker med en open-loop controller för att uppnå tillräcklig
precision och hastighet. Denna typ av konstruktion lämpar sig för applikationer med något längre cykeltider eller kontinuerliga förlopp.
För kortare cykeltider och därigenom högre hastigheter och accelerationer måste såväl
mekanik, såsom transmission, växellåda och motor ha lågt tröghetsmoment. I servosammanhang brukar då asynkrona permanentmagnetmotorer eller DC motorer väljas.
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Trenden går mot integrerade kompakta direktverkande closed-control enheter med integrerad motor/växellåda och motor/encoder. Detta ger att det ställs mycket lägre krav på
att linjera upp enheterna samtidigt som påverkan av eftergivlighet i mekanik samt glapp
minskar .

9.1.3

Linjärenheter

Linjärenheter är utvecklade för att erhålla hög precision, effektivitet, noggrannhet och repeterbarhet i linjärt styrda applikationer. Elektriska enheter är attraktiva för att skapa ett
relativt underhållsfritt och energieffektivt alternativ till hydrauliska och pneumatiska aktuatorer. Linjärenheterna är oftast modulariserade och tillverkas mot kundorder. Kundanpassningen av linjärenheter brukar bestå i att olika standardkomponenter såsom skruvar,
motorer, cylinderfästen, lägesgivare , etc. varieras med avseende på applikationens krav
/9/. En allt större bredd av prisvärda linjäraktuatorer har börjat dyka upp på marknaden,
som kan hantera laster upp till 80 kN, köra i hastigheter upp till 650 mm/s med slaglängder upp till 1500 mm. Linjärenheter har i huvudsak använts i industrimiljöer men ny modeller har börjat se dagens ljus som även arbetar i utomhusapplikationer med temperaturer ned till −40˚C /20/.
Valet av linjärenhet är beroende på kraft, hastighet och inbyggnadsmått, men är också beroende på cylinderns cykeltid, det vill säga hur lång tid cylindern står still mellan varje
cykel. Beroende på vilken motor, transmission och kulskruv som väljs så fås olika värmealstring. Den komponent med lägsta tillåtna temperatur begränsar linjärenhetens cykeltid.
Om cykeltiden minskas så måste antingen lasten eller hastigheten minskas. Väl dimensionerade så kan man uppnå mycket långa livslängder på denna typ av drivenheter, till exempel så kan små DC-drivna linjärenheter med slaglängder upp till 50 mm och en toppkraft på upp till 80 N har en livslängd på 100 miljoner slag /21/.
Dessa linjärenheter är en god ersättning till små pneumatiska och hydrauliska cylindrar i
kontinuerlig drift och för medelstora cylindrar i intermittent drift. För stora laster med
korta cykeltider bör en annan enhet väljas

9.2

Vad finns om 10 år? (BKT)

Det är alltid svårt att sia om framtiden, men kvalificerade gissningar om framtiden listas
nedan:
- EU kommer ställa hårdare krav på elmotorer. De nya kraven kommer gälla alla
nyinstallationer och applikationerna måste i vissa fall anpassas.
- Bättre och kompaktare drivsteg kommer finnas tillgängligt. Detta kommer leda
till mindre reaktiv effekt och lägre störningsnivåer från de nya drivstegen.
- Allt mer modulariserade enheter för de olika delprocesserna i produktionen.
- Fler direktverkande servon.
- Asynkrona permanentmagnetsmotorer med högre moment och lägre varvtal
vilket ger mindre växellådor.
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10

Byggnader och komfortsystem

Kapitlet beskriver byggnader och byggnadstekniska system för såghus, justerverk, verkstad, med mera. Detta inkluderar bl.a. klimatskal, värme, ventilation och belysning. Torkhusbyggnadens klimatskal avhandlas i kapitel Torkar, då dessa har speciella invändiga
klimatkrav som är hårt knutna till torkningsprocessen.

10.1 Klimatskal
Klimatskal är de delar av en byggnad som utgör en gräns mot uteluften, såsom ytterväggar, fönster, portar och tak. Även plattan mot marken ingår i klimatskalet. Kvaliteten på
klimatskalet bestämmer hur stora transmissionsförlusterna blir. Isoleringsförmågan hos en
byggnadsdel anges med U-värdet som mäts i W/m2/K. Ju lägre värdet är desto bättre är
isoleringsförmågan. Köldbryggor är delar av klimatskalet som är sämre isolerad än resten.
Otätheter i byggnaden kan ge ett oönskat och okontrollerat luftflöde men kan också fylla
en ventilationsmässig funktion. Portar, fönster och dörrar är svaga länkar i byggnadens
klimatskal då de har sämre isolerförmåga och ofta har otätheter i infästning eller i funktion.
En faktor som påverkar både energianvändningen och klimatet i lokalen är användandet
av stora portar. Törnström et al. /31/ undersökte vilka energiförluster som uppstår vid användandet av industriportar samt utvärderar lösningar för att minska dessa förluster. Stora
mängder energi går förlorad vid användandet av oskyddade industriportar.

10.1.1

Vad finns om 10 år? (BKT)

Enligt artikel 9 i direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD2 (Energy Performance
of Buildings Directive 2, /32/), ska alla nya byggnader senast den 31 december 2020 vara
nära-nollenergi-byggnader. När en byggnad genomgår större renoveringar ska den
renoverade delen av byggnaden också uppfylla minimikrav avseende energiprestanda i
den mån det är tekniskt, funktionellt och ekonomiskt genomförbart.
Prioriteringsordningen för de generella kraven för näranollenergibyggnader bör enligt
EPBD2 vara:
1. Mycket energieffektivt klimatskal
2. Mycket energieffektiva installationer
3. En stor andel av den energi som behövs ska vara förnybar
Boverkets byggregler /33/ ger direkta regler för byggande i Sverige baserat på EPBD. De
nya krav som införts i och med EPBD2 är i princip en halvering av dagens
energianvändningsnivåer i Boverkets ByggRegler, BBR som föreslås, se Tabell 2.
Tabell 2. Energianvändningsgränser för byggnader som uppförs i enlighet med BBR.
Användningen tillåts vara olika för tre olika geografiska zoner

Byggnadskategori/geografisk zon
Bostäder
Lokaler, grundvärde
Lokaler, högsta tillägg för
hygienluftflöde

Icke elvärmda
[kWh/m2,år]
I
II III
75
65 55
70
60 50
35
30 25

Elvärmda
[kWh/m2,år]
I
II
III
50
40
30
50
40
30
25
20
15
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10.2 Ventilation, värme/kyla
Syftet med ventilationen är att uppnå ett önskvärt inomhusklimat med avseende på temperatur, luftfuktighet och luftföroreningar för verksamheten och människorna som vistas i
lokalen. Inomhusklimatet bestäms av flera faktorer, bland annat byggnadens konstruktion, verksamheten i lokalen och ventilationssystemets utformning.
Man kan dela in ventilationssystemen i två huvudgrupper, allmänventilation och processventilation. Dessa är två skilda system som ofta verkar parallellt i en och samma lokal,
vilket gör att de påverkar varandra mer eller mindre.

10.2.1

Ventilationslösningar

Det finns två vanligt förekommande ventilationsprinciper för hur luften tillförs i kontor,
såghus och justerverk:
 Omblandande ventilation
 Deplacerande ventilation
Det omblandande systemet karaktäriseras av att luften tillförs med relativt hög hastighet.
Det uppstår därvid luftrörelser i lokalen vilka skapar omblandning och därigenom erhålls
en likformig fördelning av den luft som tillförs lokalen. Detta medför att man med små
kanaler kan transportera större mängder luft. Systemet är speciellt lämplig i lokaler där
man inte kan hänga stora kanaler i taket t ex på grund av traverser. För sågverk kan en
nackdel vara att tilluften blåser upp och virvlar runt trädamm så att det inte sedimenterar
utan sprids i lokalen. Detta är den vanligaste ventilationsprincipen hos de deltagande
företagen.
Deplacerande ventilation karaktäriseras av att undertempererad luft tillförs lokalen med
låg hastighet. Vid deplacerande ventilation tillförs luften genom större don i golvnivå.
Deplacerande ventilation är vanligt förekommande inom industrin generellt sett /47/. En
fördel med de lägre hastigheterna kan vara att trädamm har bättre möjlighet sedimentera.

10.2.1.1

Dimensionering

Vid dimensionering av ventilationen finns det flera faktorer att ta hänsyn till, bland annat
följande: /47/
 Värme-/kylbehov
 Föroreningskällor, placering och styrka
 Önskad arbetsmiljö avseende temperatur, luftkvalitet
 Önskade luftrörelser i lokalen
 Värmelaster och rörelser i lokalen som kan störa luftflödet
 Processens och arbetsplatsens utformning, så att inga svåra hinder är i vägen
 Befintliga och tänkta processutsug och dess placering
Flera studier visar att det råder ett samband mellan luftflöden och produktivitet. Ökade
luftflöden har visats innebära ökad produktivitet och färre sjukskrivningar. I industrin är
det oftast luftföroreningarna och processens termiska last som bestämmer tilluftflöde och
inte antalet personer i lokalen.
Inom sågverk är det generellt sett processutsugen som är avgörande för hur mycket tilluft
som behövs, alternativt är behovet att ventilera bort damm dimensionerande.
Förutom den mekaniska (fläktdrivna) ventilationen är självdraget ofta betydande, då såghusen är höga, otäta och har stora internlaster från maskiner vilket skapar en varm luftbubbla uppe under tak. Detta innebär att kall uteluft rusar in på lägre nivåer eller rasar ner
genom otätheter, medan uppvärmd luft stiger ut genom otätheter i byggnadens övre del.
Ofta öppnas takluckor för att medvetet öka självdragsventilationen under den varmare delen av året. Vintertid är inte alltid medvetenheten om detta fenomen lika stor, varför arbetsplatser kan hamna i icke avskärmade områden med uppenbar risk för kalldrag/kallrasproblem.
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10.2.1.2

Ventilation och arbetsmiljö

Industrin har krav på sig från myndigheter vad arbetsmiljön. Vad gäller luftföroreningar
är gränsvärdeslistan i AFS 2005:17 (Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar) /44/ och AFS 2000:4 (Kemiska arbetsmiljörisker) /45/ viktiga att känna till. Det
termiska klimatet regleras också av arbetsmiljöverket.
Det finns ett par krav/rekommendationer avseende ventilation i industrilokaler som
bör/skall uppfyllas. /47/
 Lufthastigheten i vistelsezonen bör vara < 0,15 m/s under uppvärmningssäsongen
annars < 0,25 m/s. Vid högre temperaturer kan högre hastigheter tillåtas.
 Yttemperaturen på golv bör vara mellan 16-27 ºC.
 En operativ temperatur >18 ºC och en operativ temperaturdifferens i
vistelsezonen <5ºC, alternativt 2-3 ºC/m. /47/
 Arbetsmiljöverkets gränsvärdeslista får ej överstigas
I sågverk är damm från trä är en uppenbar arbetsmiljöfråga. The European Commission’s
Scientific Committe on Occupational Exposure Limits (SCOEL) har rapporterat att
arbetare som utsätts för damm från trä vid högre koncentrationer än 0,5 mg/m3 har
uppvisat betydande hälsoproblem /41/. Flera studier har visat att det mesta trädammet
består av partiklar med aerodynamisk diameter1 ≥ 10 μm /42/. Vid inandning fastnar nästa
alla partiklar med en aerodynamisk diameter större än 10 μm i människans luftvägar, men
tränger däremot inte ned i lungornas alveoler /43/. Enligt AFS 2005:17 ligger högsta
godtagbara genomsnittshalten av inhalerbart damm av trä på 2 mg/m3. AFS 2005:17 säger
också att vid bedömning av damm från impregnerat virke måste hänsyn tas till de ämnen
som ingår i impregneringsmedlet. Trädamm finns även med i listan över
cancerframkallande ämnen /44/.

10.2.1.3

Spillvärme från torkar

Många gånger är sågverken lokaliserade så att det inte finns möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet. En möjlighet som inte utnyttjas i någon större utsträckning idag är att tillvarata spillvärme ifrån torkarna för att värma upp lokalerna. /46/

10.2.1.4

Bättre styr- och reglerteknik

Styr- och reglerföretagens roll är viktig för att åstadkomma energieffektivare ventilationssystem. De förfinar och optimerar sina styrsystem till ventilationen och en mer exakt och
sofistikerad styrning ger effektiviseringsvinster i form av minskad energianvändning och
minskat slitage. En möjlighet, som inte är känt ifall det används idag, är att styra ventilationen ihop med styrningen för processen.

10.2.1.5

Systemtänkande under hela sågverkets livstid

Idag utgörs sågverkens huvudsakliga ventilation genom spånsugarna /46/. För allmänventilation kan det finnas någon frånluftsfläkt. Enligt Lindhe /46/ fungerar ventilationen ofta
bra när sågverket är nybyggt. Men under om- och tillbyggnationer kan ventilationen i
vissa fall bli eftersatt eftersom den inte direkt bidrar till produktiviteten. Som för många
andra energieffektiviserande åtgärder blir det allt viktigare med systemtänkande. Så är
även fallet vid om- och nybyggnationer. Ofta är det inte samma personer och företag som
levererar de olika systemen, vilket gör att det finns en risk för att man inte tar hänsyn till
de olika systemen när man anlägger eller bygger om ett system. Det finns därför en risk
att systemen motverkar varandra istället för att samverka.

1

Partiklars storlek anges med deras aerodynamiska diameter, vilket är diametern hos en sfärisk
partikel med densiteten 1 g/cm3 som faller i samma hastighet som den aktuella partikeln.

50

10.2.1.6

Korrekt processventilation minskar behovet av
allmänventilationen

Idag ser somliga, felaktigt, allmänventilationen som en ersättare till processventilationen..
Allmänventilationen skall normalt inte klara av att kyla bort stora värmeöverskott från
processanläggningen utan den värmelasten bör processventilationen ta hand om. Allmänventilationen är inte heller avsett för att föra bort större mängder luftföroreningar. Att
använda allmänventilationen som processventilation är många gånger ineffektivare än att
ha separat processventilation. Onödigt höga luftflöden för att hålla nere föroreningshalter
eller temperaturer i arbetslokalen kostar såväl elenergi för fläktarbetet som värmeenergi i
form av ökade uppvärmningskostnader av tilluften. /47/ Det är med andra ord viktigt att
så långt det är möjligt ta hand om lokala föroreningar vid föroreningskällan, både ur
arbetsmiljö och energisynpunkt.
Att transportera spån och med luft är extremt ineffektivt ur energianvändningssynpunkt.
Genom att använda korta kanaler minskar fläktarbetet från punktutsug. Ställs ett
”slussfilter”, en stoftavskiljare avsedd för kontinuerlig drift försedd med rotorsluss, direkt
utanför yttervägg kan luften enkelt återföras in i lokalen igen. Detta minskar undertryck
(och därmed kalldrag) i lokalen vintertid vilket förbättrar arbetsmiljö och återför
betydande mängder värme som annars hade ventilerats bort.

10.3 Belysning
På grund av EUs skärpta krav på ljuskällor sker en mycket snabb utveckling inom belysningsområdet. Ett flertal nya typer introduceras när de gamla fasas ut. Belysningen som
hittills används på sågverk är oftast av konventionell typ: lysrörsarmaturer inomhus och
högtrycksnatrium utomhus.
Natriumbelysning, som är vanlig på många industrier, ger ett gult ljus, som kan göra det
svårt eller omöjligt att se vissa färger. Det gör det olämpligt att använda den typen på
vissa platser där färgseende är nödvändigt eller önskvärt.
En av de nyare typer som installerats både ute och inne på sågverk under senare tid är
keramiska metallhalogenlampor (CDM). De har högt ljusutbyte, över 100 lm/W, de har
ett färgåtergivningstal (Ra) nära dagsljusets, de flimrar inte och de kan riktas mycket
noggrant till den plats där ljuset behövs. Som jämförelse kan nämnas att ljusutbytet i
vanliga glödlampor är ca 15 lm/W, i lysrör 60 – 100 lm/W och i natriumlampor 100-200
lm/W.
Andra tekniker där det pågår mycket utveckling är inom LED-belysning (lysdioder) och
plasma. Även dessa är tekniker har högt ljusutbyte; över 100 lm/W är möjligt. De nya
teknikerna är i fler fall än så länge tämligen dyra. Inom en snar framtid förväntas ljusutbytet förbättras och priset gå ner. De kan trots sitt högre pris ändå löna sig, då de ger en
energibesparing och i flera fall även en längre livslängd.
Belysningens inverkan på ett sågverks elektricitetsåtgång kan tyckas marginell, men då
det är många lampor som lyser i lokaler, magasin och på stora ytor blir det ändå mycket
energi som åtgår till belysning. En genomgång på ett av sågverken i projektet visade att
såghallen hade drygt 11 kW installerad effekt i form av vanliga lysrör, liksom undervåningen. Dessa kan bytas ut mot exempelvis CDM-lampor och minska effektåtgången
till mindre än hälften /2/.
Vid byte av belysning är det inte bara priset, ljusutbytet och effekten som är väsentliga
parametrar att beakta. En mycket viktig faktor är livslängden. En billig lampa/armatur
som måste bytas ofta kan bli betydligt mer kostsam än en med lång livslängd. Framför
allt då armaturen sitter svåråtkomligt.
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11

Panncentral, kraftproduktion och
värmesystem

Sågverkets panncentral förser torkarna med processvärme och övriga byggnader med
komfortvärme. Panncentralen ger även möjlighet till förädling / torkning av biobränsle
och försäljning av elektricitet och fjärrvärme.
Framförallt eldas fuktig bark som är ett lågvärdigt biobränsle men ofta behöver torr flis
och spån blandas in för att erhålla rätt fukthalt och/eller för att nå tillräcklig hög levererad
värmeeffekt.
Panncentralen består i stora drag av följande komponenter (se Figur 30):
1. Bränsletork/förugn
2. Ugn, i vilken förbränningen sker
3. Panna och economizer, som växlar värmen från de heta rökgaserna till ånga
och/eller hetvatten (finns inte generellt på sågverk)
4. Turbin och kondensor, för att tillverka elektricitet (finns inte generellt på
sågverk)
5. Rökgaskondensering, för att återta energi de fuktiga rökgaserna (finns inte
generellt på sågverk)
6. Kringsystem, bl.a. bränslehantering, reningsutrustning, styr och reglersystem

Figur 30. Schematisk bild över en panncentral med de vanligast förekommande komponenterna
illustrerade.

Kraftproduktion (elproduktion) med olika tekniker och rökgaskondensering beskrivs i de
efterföljande kapitlen.

11.1 Sågverkets värmesystem
Värmesystemet består vanligen av en shuntad pannkrets med två eller fler värmekretsar
till olika torkgrupper och byggnader. Nyare panncentraler har ibland en separat pannkrets
som är värmeväxlad mot värmenätet. I byggnaderna förekommer undercentraler som växlar av värmen mot en sekundärkrets, men även andra konfigurationer förekommer.
Temperaturerna varierar mellan sågverken som deltog i projektet, men framledningstemperaturen är vanligen mellan 105-120°C och returtemperaturen 80-100°C, med en
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temperaturskillnad mindre än 20°C. Det är normalt sett torkarnas temperaturbehov som
styr framledningstemperatur och som även är orsaken till den höga returtemperaturen.
Några sågverk har ångsystem. Liksom alla ångsystem är dessa förknippade med avsevärda energiförluster och mer komplicerat underhåll än motsvarande hetvattensystem. Fördelarna är främst mycket hög effektöverföring, i synnerhet då ånga sprutas direkt in i
torken. Fjärrvärme levereras från några sågverk. Fjärrvärmesystemet är i regel alltid
åtskild från pannkretsen med en värmeväxlare. Fjärrvärmen har i regel lägre temperaturer
än torkvärmen, 75-90°C framledning sommartid och 90-110°C vintertid är vanligt. Returtemperaturen är ofta 40-50°C. De låga temperaturerna gör det möjligt tillvarata delar av
värmen i rökgaserna med en rökgaskondensor.

11.2 Värmebehov
Värmebehovet domineras helt av virkestorkarnas behov. Övriga byggnader använder förvisso betydande mängder värme, men jämfört med en virkestork (som kan använda lika
mycket värme som 1000 nybyggda småhus) blir byggnadernas andel av det totala behovet
litet. Torkarnas värmebehov varierar något med årstiden, men inte alls på samma sätt som
för byggnader och ev. fjärrvärmelast.
Torkarnas värmebatterier har dimensionerats olika genom åren. Temperaturförlusten mellan hetvatten och torkluft är typiskt 30-50°C. Tekniskt vore det fullt möjligt sänka den till
15-20°C med större värmebatterier. I torkprocessen är det framförallt i startförloppet som
hög temperatur behövs och därmed höga effekter. Generellt skulle lägre fram- och returledningstemperaturer främst ge ökad lönsamhet för elproduktion.
Byggnadernas värmesystem är ofta dimensionerade för höga framledningstemperaturer
(över 100°C), dessa kan dock i de flesta fall relativt enkelt byggas om till system med
lägre temperatur. Byggnadernas värmebehov s kulle kunna fås nästan helt och hållet från
rökgaskondensering om byggnadssystemen byggdes om till 60/40°C.

11.3 Ugn och panna
En undersökning bland de deltagande företaget i fas 1 i detta projekt visar att de flesta
sågverk har två till tre pannor, vanligen 2-8 MW värme, men även större pannor
förekommer. Några sågverk har ångpanna, men hetvattenpannor är dominerande.
Ugnen är företrädesvis en rörlig roster. Fast roster förekommer också, i synnerhet på
mindre och äldre anläggningar. Bubblande fluidiserande bädd förekommer inte alls hos
fas 1-sågverken. Anläggningarna är i regel dimensionerade för fast bränsle med 30-60 %
fukthalt.
Bränslehanteringen är i regel manuell vad avser blandning till ”rätt” fukthalt och mätning
av fukthalt. Fukthaltsprov tas manuellt med jämna mellanrum, från veckovis till några
gånger per år. ”Antal skopor” eller ”antal matarsteg” är det vanligaste måttet på använd
mängd bränsle.

11.4 Fjärrvärme, rör, kulvertar, isolering
11.4.1

Funktionsprincip

Fjärrvärmerör består av medierör omgivet av isolering och mantelrör. Medierören kan
vara av stål, koppar eller plast (t.ex. PEX, tvärbunden polyeten). Isoleringen består av
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polyuretanskum och mantelröret består ofta av polyeten. Syftet med manteln är att skydda
isoleringen vid hantering och mot yttre laster då fjärrvärmeröret har förlagts i marken.
Fjärrvärmerör kan vara av typen faströrsystem eller flexibla. För faströrsystemen är förläggningen viktigare, eftersom materialet runt mantelröret skall hålla fjärrvärmeröret på
plats via friktion vid temperaturvariationer i medieröret. För att medieröret skall hållas på
plats krävs dessutom adhesion mellan isolerskummet och medieröret, och även mantelröret. Alternativ till att hålla medieröret på plats vid temperaturvariationer är att konstruera
ett rörsystem som tillåter temperaturexpansion utan att höga böjspänningar uppstår vid
krökar. Detta kan åstadkommas genom att flexibla lyror används, vilka i princip ser ut
som ett U. Värmeexpansionen av de raka rören tas upp lyrorna utan att höga axiella krafter uppstår i de raka rören eller höga böjspänningar i de flexibla lyrorna. Medieröret är
företrädesvis i stål men även koppar förkommer.
Flexibla rör levereras på rulle och rätas ut före förläggning i mark. Medieröret kan vara
av korrugerat stål eller koppar men även släta rör med tvärbunden polyeten används.
Både faströrsystemen och de flexibla rörsystemen finns med enkla eller dubbla medierör.
De senare innehåller alltså både fram- och returledning. Fördelen med de senare är mindre värmeförluster och billigare installation.
Polyuretanskummet åldras och bryts ned till följd av den relativt höga temperaturen och
av att syre diffunderar in genom mantelröret och vidare in i skummet. Skummet oxideras
mest nära mantelröret. För att minska diffusionen av syre finns fjärrvärmerör med diffusionsspärr. Polyuretanskummet och även materialet i medieröret sätter begränsningar på
temperaturen. Faströrsystem med medierör i stål skall hålla i 30 år vid en kontinuerlig
driftstemperatur på 120°C, se EN 253 /48/ eller EN 13941 /49/. De flexibla rören med
medierör i metall skall också tåla en kontinuerlig driftstemperatur på 120°C, men de med
medierör i plast tål endast 80°C, se EN 15632-1 /50/. Högre kontinuerliga temperaturer
kan tillåtas av enskilda tillverkare. Det finns även krav på maximal temperatur som kan
tilllåtas under en kortare period. Faströrsystem kan levereras med olika tjock isolering.
Värmeledningsförmågan i polyuretanskummet ligger på 0,027 W/m K.
Fjärrvärmerör tillverkas med olika stora medierör, se Tabell 3. Värmeförluster i fjärrvärmerör ligger kring 50 W/m för enkelrör och 30 W/m för dubbelrör för DN200, se
Tabell 4.
Kostnaden för installation av fjärrvärmerör ligger på ca 4000 kr/m, vilket inkluderar
framledning och returledning, projektering, markarbeten och övriga installationsarbeten,
se Nordenswan (2007) /51/. Här framgår också att 19 MW kan levereras med medierör av
storlek DN200, då temperaturdifferensen är 55 K och vattnets hastighet 2,4 m/s. Ingen reduktion för värmeförluster görs i denna betraktelse.
Tabell 3: Nominella diametrar på medierör till olika slags fjärrvärmerör

Rör
Faströrsystem, enkel
Faströrsystem, dubbla
Flexibla rör, enkla
Flexibla rör, dubbla

Min diameter [mm]
20
20
15
15

Max diameter [mm]
1200
200
110
50
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Tabell 4: Jämförelse av värmeförluster i fjärrvärmerör med enkla och dubbla medierör. Ledningsförmågan idag ligger kring 0,029 W/m K i polyuretanskummet, men förväntas förbättras kontinuerligt. En reduktion av ledningsförmågan på 50 % antas under en tioårsperiod. Ledningsförmågan
i jorden har valts till 1,5W/m K, fyllhöjden är 0,6 m och temperaturen hos jorden 281 K.

Värmeledning PUR [W/mK]
Diameter medierör [mm]
Diameter mantelrör [mm]
Flödestemperatur [K]
Returtemperatur [K]
Förlust [W/m]

11.4.1.1

Enkel
0,029
219
355
393
313
51

Dubbel
0,029
219
560
393
313
33

Enkel
0,014
219
355
393
313
27

Dubbel
0,014
219
560
393
313
18

Lista på några leverantörer/tillverkare

Tillverkare med P-märkta fjärrvärmerör och rördelar:
Isoplus Fjervarmeteknik A/S
www.isoplus.dk
Logstor Holding A/S
www.logstor.com
OY KWH Pipe AB
www.kwhpipe.se
Powerpipe Systems AB
www.powerpipe.se
ZPU Miedzyrzecz Sp. z.o.o
www.zpu.pl

11.5 Vad används generellt idag?
Idag används rör med mycket varierande isolering. Detta beror på att rören förläggs under
gator inom sågverket, och utbyte av rör är inte aktuellt bara på grund av energibesparande
åtgärder, utan byte sker när det är nödvändigt av funktionsskäl. Det finns exempel på
oisolerade rör som ligger förlagda hundratals meter mellan torkar och pannhus, och det
finns även fjärrvärmerör. För att minimera värmeförlusterna bör alla rörförläggningar
inom sågverken som förser de stora användarna såsom torkarna ske med fjärrvärmerör
vid nyinstallationer.
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12

Samtidig produktion av el och värme

I detta kapitel behandlas kraftvärme, d.v.s. elproduktion där den bortkylda värmen utnyttjas (t.ex. i virkestorkar). De tekniker som beskrivs är
dels ångturbin (rankinecykel), som är den absolut vanligaste tekniken,
dels organisk rankinecykel (ORC), som är alternativ teknik främst för
anläggningar med lägre termisk effekt än ca 10-15 MW värme. Därutöver beskrivs några andra tekniker som skulle kunna användas på ett
sågverk: ångmotor, flashbox och oilbox.
Det finns ett stort antal olika definitioner på elverkningsgrad. I texten
nedan används följande definition om inte annat anges:
[el producerad av generatorn - el som åtgår i kondensatpump] / [tillförd
mängd värme från pannan].
Värmeförluster i panna, i rökgaser eller pannans driftel ingår således
inte.

Kraftvärmeverk,
värmekraftverk som förutom el
även producerar värme för
distribution via fjärrvärmenät
eller för industriellt bruk.
Källa: Nationalensyklopedin

Mottryck, övertryck hos
avloppsånga som (utan kondensering) lämnar en turbin och
används till värmekrävande
industriella processer (torkning,
kokning etc.). Ofta passerar
ångan först en elproducerande
turbin.
Källa: Nationalensyklopedin.

12.1 Vad används generellt idag?
Ångturbin, d.v.s. konventionell rankinecykel-ångturbin, är det absolut vanligaste sättet att
producera el, och används bl.a. i kolkondensverk, kraftvärmeverk och kärnkraftverk.
Ångturbiner finns i mängder av utföranden och finns tillgängliga med uteffekter från ca
10 kW till över 1 100 000 kW och med ångtryck på några få bar till flera hundra bar.

12.1.1

Princip för ångturbin

Ångturbin är det absolut vanligaste sättet att producera el med värmekraft. Förloppet sker
termodynamiskt enligt den s.k. rankinecykeln. Figur 31 och Figur 32 visar en rankinecykel. Siffrorna beskriver driftfallet med 50 bar drivånga och 40°C kondenseringstemperatur:
1→2: 40°C vatten pumpas in i ångpannan
2→3: Vattnet värms med trycket 50 bar och övergår i ånga vid 265°C
3→4: Ångan expanderas genom en ångturbin till 0,06 bar och ca 40°C
4→1: Ångan kondenseras i kondensorn till 40°C vatten
Eftersom sågverk vill utnyttja spillvärmen från kondensorn i virkestorkarna (och inte kyla
bort värmen) är ca 105°C en rimlig kondensortemperatur. Detta ger ett mottryck på 1,2
bar. Detta minskar elverkningsgraden och ökar andel värme till torkarna.
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Figur 31. Rankinecykel. Källa Wikimedia Commons

Figur 32. Ångturbin rankinecykel. Källa: Elproduktion från biobränsle, Energikontor sydost 2002

12.1.1.1

Ångturbiner med storlek 10 MW värme och 1-2 MW el

Det är svårt att tillverka ångturbiner mindre än 1-2 MW axeleffekt med hög verkningsgrad. De får helt enkelt för små fysiska dimensioner.
Mindre ångpanneläggningar (<20 MW) har dessutom av ekonomiska skäl ofta ångdata i
storleksordningen 50-60 bar eller lägre. Ovanstående ger sammantaget en praktisk årselverkningsgrad i storleksordning 10-15 % av tillförd värme från pannan.
Som jämförelse har stora biobränsleeldade kraftvärmeanläggningar 140 bar ånga eller
mer och över 30 % års-elverkningsgrad.
Tabell 5 visar på teoretisk elverkningsgrad med olika ångdata för en mindre turbin med
hög verkningsgrad.
Tabell 5 Tabellen 3-2 nedan visar på teoretisk elverkningsgrad med olika ångdata för en mindre
turbin med hög verkningsgrad
ÅNGTURBIN
Elverkningsgrad
(abolut)
Förändrad
elproduktion jämfört
med referens

25/1,2 bar
(225/105°C)
15,4%

25/0,7 bar
(225/90°C)
17,1%

25/0,5 bar
(225/80°C)
18,2%

50/1,2 bar
(265/105°C)
18,4%

50/0,7 bar
(265/90°C)
19,9

REFERENS

+11%

+18%

+19%

+29%
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I Tabell 6 nedan /52/ används fjärrvärme eller ren kondensdrift som mottryck (sannolikt
mottryck 0,5 bar eller lägre).
Tabell 6. Eleffekt och alfavärde från olika ångturbiner kopplade till en 10 MW panna.

Typ av
turbin

Ensteg

Ensteg

Ensteg

Ensteg

Flersteg

Flersteg

Flersteg

Tryck
(bar)

13

22

29

28

49

28

53

Temp
(C)

mättad

mättad

mättad

380

mättad

380

480

El (kW)

1,20

1,36

1,43

1,52

1,60

1,82

2,12

-el (%)

12

14

14

15

16

18

21

α

0,14

0,17

0,18

0,19

0,20

0,22

0,27

Tabellen nedan redogör för typiska anläggning i början av 2000-talet. Prisindex för
turbiner, etc. har gått upp med ca 30% /53/.
Tabell 7. Anläggningsdata för typiska mindre anläggningar år 2000.
Termisk effekt, MW
3
6
9
9
9
Tryck, bar
16
16
16
25
16
Ångtemperatur, °C
200
200
200
225
350
Elverkningsgrad med
11%
12%
11%
13%
17%
ca 75°C värmeleverans
Elverkningsgrad
9%
9%
9%
10%
14%
ca 105°C värmeleverans
Investering, MSEK
4-5
5-6
6-7
7-8
9-10
Källa: Elproduktion från biobränsle, Energikontor sydost, år 2002 /53/, lätt

9
25
380
19%
15%
9-11

omarbetad.
Prisindex för turbiner har gått upp med ca 30%, mellan år 2002 och år 2011.

12.1.2

Ekonomi

Ekonomin beror av en rad faktorer, finansiella och tekniska. Enbart intäkter och utgifter
för el består av följande poster: pris för köpt el, pris för såld el, pris för erhållna gröna
certifikat, alternativpris för biobränsle (d.v.s. vad man får betalt om man säljer biobränslet
istället för att själv elda det), eluttagsavgift och elinmatningavgift/intäkt. Årsproduktionen
el kommer dessutom att variera med sågverkets värmebehov.
Sågverk har vanligen nackdelen att elproduktionen går mot relativt höga mottryck, d.v.s.
höga returtemperaturer från virkestorkar, vilket minskar den potentiella elproduktionen.
Med förväntade stigande elpriser och ovan nämnda parametrar kan det ändå bli en bra
kalkyl.
Generellt gäller som tumregel att vid pannbyggen i storlek 10-12 MW och däröver börjar
det bli lönsamt att investera i kraftproduktion, d.v.s. har man ett värmeunderlag som kräver pannor av denna storlek bör man även noga se över sina möjligheter att producera el.
En ångpanna med tillhörande ångturbin innebär, grovt uppskattat, dubbla investeringen
jämfört med en ny hetvattenpanna för att tillgodose samma värmebehov. Valet mellan att
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producera el eller inte hänger ofta på hur man kan lösa finansieringen till en sådan investering då återbetalningstiden brukar vara ganska kort. Ligger man i det nedre spannet,
<12 MW, på aktuell panna bör man se över alternativet ORC i jämförelse med ångturbin.

12.1.3






Några referensanläggningar med konventionell
ångturbin:
Malå sågverk, mottrycksångturbin 3 MWe / 12 MWv, en del av värmen används i
kommunens fjärrvärmenät och en del till sågens virkestorkning.
Myresjöhus husfabrik/sågverk i Myresjö, mottrycksångturbin 1,6 MWe / 7 MWv,
värmen används för virkestorkning och uppvärmning av fabrikslokaler.
Kährs kraftvärmeverk i Nybro (parkettgolvtillverkare), mottrycksångturbin 4,9
MWe / ca15 MWv, värmen används för virkestorkning, uppvärmning av
fabrikslokaler samt i Nybro kommuns fjärrvärmenät.
Siljan Timber, sågverk i Mora, mottrycksturbin 1,4 MWe, värmen används
främst till fjärrvärme.

12.2 Vad finns tillgängligt idag? (BAT)
Ångturbiner är i princip ohotade som bästa teknik i storlekar över 1-2 MW el. I storlekar
mindre än 2 MW kan andra tekniker beroende på individuella förutsättningar vara mer
lönsamma.
Ångmotorer drivs med ånga som överför kraft via kolvar. Dessa finns framförallt i mycket små storleker och upp till några hundra kW. År 2002 fanns tre kända installationer i
Sverige, samtliga maskiner stod dock still av olika underhållsskäl /53/.
I Sverige säljs motorer av fabrikat Spilling av Pannpartner.

Figur 33. Rankinecykel med ångmotor istället för konventionell turbin.
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12.3 Organisk rankinecykel (ORC) /54/, /55/
I den organiska rankinecykeln används, till skillnad från i den vanliga ångcykeln (rankinecykeln), ett organisk media med högre densitet än vatten. Detta innebär att ångturbinens problem med små dimensioner undviks. I gengäld finns temperaturbegräsningar
som håller tillbaka verkningsgraden.
ORC anläggningar har i praktiken tre fördelar för ett sågverk jämfört med konventionell
ångturbin:
1. Hög grad av modulariserade produkter, “plug and play”.
2. En mellankrets med hetolja kan användas istället för ånga, vilket innebär att varken ångpanna (som är väsentligt dyrare än hetoljepanna) eller personal med ångkompetens behövs.(En befintlig hetvattenpanna kan relativt enkelt konverteras till
hetolja).
3. Hög elverkningsgrad i mindre anläggningar
ORC används även i tillämpningar med mycket låga drivtemperaturer, ner till 70-90°C
och kylvatten under 40°C. Dessa typer av ORC är dock ointressanta för sågverk, eftersom
de konkurrerar som värme med samma temperatur som virkestorkarna.
Tekniken är konkurrenskraftig jämfört med den traditionella ångturbinen vid lägre temperaturer och för små anläggningar upp till ca 10 MW värme, 2 MW el. Flera leverantörer
har dessutom färdiga moduler som relativt enkelt dockas in mot hetoljekretsen. Anläggningar finns med drivvärme i intervallet 250-300°C och kondensering 40-60°C. Vid dessa
temperaturer är elverkningsgraden 17-20 %. De har dessutom nästan bibehållen verkningsgrad ner till 50 % dellast.
Givetvis kan en ORC drivas med ånga som mellankrets istället för hetolja, men då försvinner några av kostnadsfördelarna av att slippa ångan..
Figur 34 visar den principiella uppbyggnaden. Två-kretssystemet ger ca en %-enhet högre
verkningsgrad på grund av den högre temperaturen jämfört med en enkretskoppling,

Figur 34. ORC med tvåkretssystem.
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12.3.1

Ekonomi

Ekonomin för en ORC-anläggning behöver detaljkalkyleras för ett sågverk för att kunna
jämföras mot en traditionell ångturbin. Ett problem är att ingen anläggning finns i drift i
Sverige.

12.3.2

Referensanläggningar ORC

År 2009 fanns ett 100-tal biobränslebaserade ORC-anläggningar i drift i Europa (Tyskland, Italien, Österike, m.fl.).

12.3.3

Flashbox (med konventionell ångturbin)

Flashbox är ett koncept som baseras på kraftgenerering utan tillgång till ångpanna.
Hetvatten från pannan expanderas till lågvärdig ånga i en s.k. flashbox, se Figur 35. En
hetvattenpanna klassad pn 16 kan i praktiken leverera 14,5 bar hetvatten. Detta
konverteras i flashboxen till ca 10 bar ånga. Ångan används sedan i en konventionell
ångturbin (beskriven ovan). Eftersom ångdata är låga blir verkningsgraden därefter /53/.

Figur 35. Flashboxsystem

Fördelar med ett flashboxsystem är att lösningen gör det enkelt att använda en befintlig
hetvattenpanna för elproduktion. Konceptet som säljs av Vaporel eftersträvar låg
investeringskostnad och enkelt underhåll. Nackdelar med systemet är en mycket låg
elverkningsgrad i sågverkstillämpning med 1,2 bar, 105°C mottryck. En referensanläggning finns vid Eksjö fjärrvärme

12.4 Oilbox (med konventionell ångturbin)
Principen för oilbox är densamma som för en ORC, men hetoljan används för att generera
ånga i en oilbox. Ångan driver en vanlig ångturbin.
Fördelar/Nackdelar: se Flashbox ovan
Svensk leverantör: SEP Scandinavian Energy Project.
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12.5 Vad finns om 10 år? (BKT)
Den teknik som alla redan talat om i över tio års tid, som en teknik som kommer få genomslag inom tio år, är förgasningsteknik, vilken beskrivs nedan. I övrigt sker mycket
forskning inom området småskalig elproduktion, varför en rad förbättringar av befintliga
tekniker sannolikt kommer att göras den kommande tioårsperioden.

12.6 Förgasning
Det mest kända exemplet på förgasningsteknik är de gengasaggregat som användes till
fordon under 30-talet och 40-talet, inte minst under andra världskriget. Tekniken blev
intressant igen för några år sedan när diskussionen om prisökning av fossila bränslen och
CO2-utsläp startade.
En förgasningsanläggning består i grova drag av följande delar: Bränslebehandling (kvarn
och tork), Förgasare, Gasrening, Kraftvärmeblock (gasmotor/turbin/ångpanna). Figur 36
visar exempel på en förgasningsanläggning.

Gasrening
QBiobränsle

Pel. ut
Gasturbin

GEN

Förgasare
Avgaspanna
(Ångpanna)

Ångturbin

Figur 36. Principschema för en förgasningsanläggning.

Fördelarna med förgasning är främst att biobränslet omvandlas till en produktgas, vilken
renas till en syntesgas (energigas), som kan användas i en gasdieselmotor eller gasturbin
med hög elverkningsgrad. Avgaserna från en gasturbin kan driva en avgaspanna med
ångturbin och på så sätt ge ytterligare elproduktion. En annan fördel är att gasen kemiskt
kan omvandlas till andra bränslen, t.ex. till metanol eller bio-diesel, som det går att köra
fordon på. Ett sågverk skulle även kunna bränna gas direkt i torkarna i den inledande
torkfasen, som har högt effektbehov, och på så sätt ersätta ett eventuellt ångsystem.
Idag finns ett antal mindre förgasningsanläggningar i drift i Finland, varav en på ett sågverk. En mindre anläggning är under uppförande utanför i Piteå. I Danmark, Tyskland
och Österrike finns ett betydande antal mindre anläggningar. Ingen anläggning drivs med
bark som huvudsaklig råvara, däremot är flis vanligt förekommande.
För att tekniken skall bli mogen för sågverk behöver en testanläggning avsedd för bark
byggas på ett sågverk, med en beprövad teknik som antingen går att modularisera, skala
upp eller skala ned, för att passa normalstora sågverk.
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12.6.1

Förgasningsteknik

Förgasning är en termokemisk omvandlingen av fast (bio)bränsle till produktgas. Detta
sker vid hög temperatur genom torkning, pyrolys, oxidations- och reduktionsreaktioner.
För att starta och genomföra reaktionerna måste värme och oxidationsmedel tillföras.
Produktgasen består huvudsakligen av kolmonoxid, koldioxid, vätgas, vattenånga,
kvävgas, metan och andra gasformiga kolväten. Exakt sammansättning varierar mellan
olika förgasningsprocesser. Gasen kan t.ex. användas i gasdieselmotorer och gasturbiner
eller kemiskt omvandlas till andra bränslen t.ex. till ”naturgas”, DME eller bio-diesel.
Innan förbränning i en motor sker måste gasen renas från partiklar och tjärkomponenter,
kraven på rening beror på typ av användning och gasens ingående sammansättning. Teoretiskt kan alla typer av biomassa förgasas men i praktiken används oftast träflis i mindre
anläggningar.

12.6.2

Förgasartyper för sågverk

Förgasare är en teknik som är utvecklad men inte välbeprövad i industriella tillämpningar.
Det finns dock tillverkare som kan visa referensanläggningar med tiotusentals
drifttimmar.
De vanligaste förgasartyperna är fastbädd (med- eller motström), fluidiserad bädd (bubblad eller cirkulerad) eller suspensionsreaktorer. Alla typer har sina fördelar och en rekommenderad storleksskala.
För sågverk med behov på 10 MW värme behövs en anläggning på i storleksordningen 20
MW tillfört bränsle, då en betydande del av tillfört bränsle omvandlas till elenergi istället
för att avgå som värmeenergi.
Statliga bidrag i Europa (främst Tyskland) har gynnat riktigt småskaliga anläggningar,
med bränsleeffekt mindre än 1 MW. Därför har utvecklingen av kommersiella anläggningar främst skett i denna storleksklass de senaste åren.
Fluidiserande förgasare och motströms fastbäddsförgasare är troligen mest lämpliga för
sågverk. Dessa finns tillgänglig på marknaden och går att anpassa i storlek eller modulbygga för sågverk. Tekniken är beprövad för träflis och visat sig vara pålitlig, om kraven
på bränslets ingående fukthalt och storlek följs. Totalverkningsgraden blir ca 80 % av
tillfört bränsle, varav ca 25 % elektricitet och ca 55 % värme.
Då bark delvis har andra egenskaper än träflis (askhalt, m.m.) behöver bränslet proveldas
under några veckor i en befintlig anläggning för att verifiera funktion.
Investeringskostnader i Tyskland och Österrike är ca 7,5-10 kkr/kW installerad bränsleeffekt, för en komplett anläggning med fluidiserande förgasare.
Medströms fastbäddsförgasare är den vanligaste förgasartekniken i riktigt små kommersiella anläggningar. Tekniken är lämplig upp till ca 2 MW tillfört bränsle. Flera parallella
förgasare av detta slag skulle kunna vara ett alternativ för ett sågverk.
Suspensionsreaktorer är välbeprövade för kol, men användningen av biomassa kräver
extra processteg. Reaktorerna är lämpliga ned till ca 10-20 MW värmeeffekt, men finns
bara som demonstrations- och pilotanläggningar för biobränslen (t.ex. CHOREN2).
En reaktor som är en variant av denna typ är under uppförande i Piteå (år 2010). Den anläggningen är på ca 2 MW bränsle.

2

www.choren.com
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12.6.3

Tillverkare av kompletta referensanläggningar

12.6.3.1

Anläggningar med motströms fastbäddsförgasare

Danska Babcock & Wilcox Vølund har en referensanläggning i Harboøre, Danmark. Förgasaren installerades 1996 och har över 100.000 drifttimmar. Fördelen av förgasaren är
en bra dellastdriftförmåga och möjligheten att inmata fuktigt bränsle (upp till 55 %).
Nackdelen är hög tjärhalt i gasen som kräver omfattande rening före motorn. År 2000 var
dessa problem lösta och anläggningen kompletterades med förbränningsmotorer för kraftvärmeproduktion. Bränsleeffekten är ca 4 MW och verkningsgrad för elproduktionen är
över 27 %.

12.6.3.2

Anläggningar med fluidiserad bädd

Tillverkare för förgasare med fluidiserad bädd är till exempel Repotec och Ortner, båda
från Österrike.
Repotec har byggt en anläggning i Güssing (år 2002) som har över 50.000 drifttimmar.
Bränsleeffekten är ungefär 8 MW. Verkningsgrad för elproduktion är ca 25 % tillfört
bränsle och för värme ca 55 % tillfört bränsle. Förgasaren består av en cirkulerande
fluidiserad bädd med ånga som oxidationsmedel. Till skillnad från förgasaren i Harboøre
krävs ganska torrt bränsle, varför en bränsletork måste installeras om bark används.
Repotecs anläggning i Senden, Tyskland, har bränsleeffekt på 14 MW och den planerade
förgasaren i Göteborg (GoBiGas) har bränsleeffekt 32 MW, vilket visar förmågan för att
anpassa storleken för denna teknik.
Förgasare från Ortner använder en liknande cirkulerande fluidiserad bäddreaktor som
Repotec. Referensanläggningar finns bland annat i Oberwart och Villach, Österrike med
en bränsleeffekt på ungefär 10 och 15 MW. Bränslekrav och verkningsgrader ungefär
som Repotecs ovan.

12.6.3.3

Anläggningar med Suspensionsreaktorer

MEVA håller på att bygga en anläggning i Piteå på 2 MW bränsle. Anläggningen är ej
driftsatt januari 2011.

64

13

Rökgaskondensering

Rökgaskondensering är en teknik som används för att öka verkningsgraden i pannor som
eldas med fuktiga biobränslen.
Det huvudsakliga bränslet på ett sågverk är bark med fukthalt med 40-60 % beroende på
årstid. Den har ett effektivt värmevärde på 1,5-2,0 MWh/ton3 och det är från detta värde
som pannans verkningsgrad beräknas. Det kalorimetriska värmevärdet är dock mycket
högre, ca 5-5,5 MWh/ton. Skillnaden är i princip den värmeenergi som finns i de fuktiga
rökgaserna, som håller mellan 120-160°C. En panna med 90 % verkningsgrad har alltså
30 % kalorimetrisk verkningsgrad. Med rökgaskondensering kan systemets totalverkningsgrad därför bli mer än 100 %, räknat på effektivt värmevärde.
Rökgastemperaturen ligger mellan 100°C och cirka 200°C och innehåller en varierande
halt vattenånga /56/. Högre fukthalt i bränslet ger mer kondenseringsvärme (och lägre
effektivt värmevärde) och genom att befukta rökgaserna med en uppfuktare ökar halten
vattenånga, vilket medför att en högre värmeeffekt erhålls i rökgaskondensorn.
En rökgaskondensor bör ge ett tillskott på ca 30 % eller mer vid barkeldning, men temperaturen på det värmesystem kondensorn försörjer har stor påverkan på uppnådd effekt.
Temperaturen in i kondensorn bör vara under 50°C, gärna väsentligt lägre. Temperatur ut
från kondensorn är ca 60-70°C.
Likheterna mellan rökgaskondensering och värmeåtervinning ur torkluften är stora. Även
om rökgaserna håller högre temperatur än torkluften är kondenseringstemperaturen snarlik och det är vid kondensering den stora mängden energi frigörs. Gassammansättningen
skiljer sig från torkluften, men i båda fallen är det fråga om fuktiga luftflöden som är kontaminerade med partiklar (stoft respektive spån) och kemiska föreningar.

13.1 Vad används generellt idag?
Aktuella systemlösningar för sågverk är idag konventionell rökgaskondensering i två
varianter:
- Alternativ 1: Fyllkroppsskrubber + plattvärmeväxlare
- Alternativ 2: Indirekt kondensering i lamell-vvx eller tub-vvx
Förutsättningarna för rökgaskondensering är rökgas av 150°C, daggpunkt 60-70°C, med
en fjärrvärmeretur på 45-55°C.

13.2 Vad finns tillgängligt idag? (BAT)
De värmeväxlingstyper som används i kondenseringsprocessen är tub- och plattvärmeväxlare samt skrubber. Skrubbern skiljer sig från de övriga metoderna genom att kondensation och värmeöverföring sker i två från varandra fristående steg. Skrubbern är även
beskriven i kapitel 6.2.2. Den används främst vid höga krav på rening från t.ex. tungmetaller vid förbränning av sopor.
Kondenseringen sker genom att kondensatvatten sprayas över en fyllkroppsbädd som utgör den växlande ytan mot gasen. Rökgasen möter det motriktade kondensatvattnet som
faller genom fyllkroppsbädden. När kondensatet passerat bädden samlas det och leds ut
från fyllkroppsbädden för att sedan växlas genom en plattvärmeväxlare med fjärrvärmevattnet.

3

Vedpärmen, Novator/Nutek, 1996
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Figur 37. Rökgasskrubber med fyllkroppskolonn.

13.3 Rökgaskondensering på sågverk
En möjlighet för att ytterligare effektivisera rökgaskondenseringen är att integrera den
med virkestorken. En del av den fuktiga luften leds från virkestorken in i rökgaskondensorn och kan då ersätta befuktarens funktion.

Figur 38. Rökgaskondensor integrerad med virkestork.

13.3.1

Hygroskopisk rökgaskondensering

Hygroskopisk rökgaskondensering behandlas i kapitel 14.2.3.1 i samband med
applikationer med värmepumpar.

13.4 Leverantörer
Nedan listas ett par rökgaskondenseringssystem från olika tillverkare med goda
möjligheter till implementering i sågverkens processer.

13.4.1

Pilum, rökgaskondensering och uppfuktning med
lamellvärmeväxlare

Pilumsystem, Figur 39, består av en egenutvecklad lamellvärmeväxlare som ger effektiv
värmeöverföring, låga tryckfall både på rökgas- och fjärrvärmesidan, kompakt design
samt högt korrosionsmotstånd. Systemet uppges kunna ge 15-25 % av panneffekten då
enbart kondensor installeras och upp till 35 % då även en uppfuktare används.
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Figur 39. Pilums rökgaskondenseringssystem. (Källa: www.pilum.se)

13.4.2

HyHeat, hygroskopisk rökgaskondensering

HyHeats anläggning absorberar vatten från rökgaserna i tre steg med hjälp av en hygroskopisk vätska. I det första steget indunstas utspädd vätska genom kontakt med het rökgas. Samtidigt sker en befuktning av rökgasen som sedan leds in i ett konventionellt kondenseringsteg. I det tredje steget utnyttjas den koncentrerade vätskan från indunstningsprocessen för att ytterligare avfukta rökgasen. Anläggningen uppges kunna installeras i
befintliga anläggningar eller integreras i nyinstallationer. Prestanda är i dagsläget okänd
då ingen fullskaledemonstration ägt rum enligt författarnas kännedom.

13.4.3

Opcon (SRE, Svensk Rökgas Energi), Rökgaskondensor
Renergi

Opcons rökgaskondensor, Figur 40 ingår i ett komplett system för energieffektivisering
och rökgasrening som kallas Renergi. I rökgaskondensorn besprutas gasen av vätska i
svagt lutande rör och värmen i gasen tas upp av vätskan och överförs via en plattvärmeväxlare till processen, t.ex. fjärrvärmenätet. Den intensiva vattenbegjutningen medför att
kondensorn även fungerar som en skrubber och grova stoftpartiklar tvättas ur gasen.
Övriga moduler i systemet är saltspärr, befuktare och vattenbehandlingssystem.
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Figur 40. Systemet Renergi. (Källa: www.opcon.se)

Rökgaskondensornen ger en effekt på 32 % av panneffekten givet en fjärrvärmeretur på
50°C och ett bränsle med ett vatteninnehåll på 55 %.
I Figur 41 ses Opcons system, Renergi, för drift av en torkprocess. Systemet uppges
kunna ge en bränslereduktion på motsvarande 40 – 50 %.

Figur 41. System Renergi för torkprocess.

13.5 Referensanläggningar
En hygroskopisk kondensor finns hos Malå Sågverk. Malå Sågverk är ett relativt stort
företag inom sågbranschen och producerar årligen ca 186 000 m³ (år 2009) sågat virke.
Sågverkets värmeförsörjning är outsourcat till Skellefteå kraft som även försörjer Malå
centralort. Värmen produceras i ett kraftvärmeverk eldat med biobränsleavfall från Malå
såg. Ångdata för kraftvärmeverket är 40 bar/460°C. Pannans topplast ligger på 16 MW
med en maximal elproduktion på 2,5 MW.
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Kraftvärmeverket levererar hetvatten med en temperatur på 110°C till sågverket, som
använder detta i torkprocessen. Returtemperaturen från torkarna håller ca 78°C och används till fjärrvärmenätet och lokaluppvärmning på sågverket. Uppskattningsvis går ca 3
MW till Malå centralort, 7 MW till sågverkets torkar och 2 MW till uppvärmning av lokaler vintertid.
Malå sågs torkar är inte försedda med värmeåtervinningssystem, utan den kalla uteluften
tas in till torken och släpps sedan varm och fuktmättad ut till omgivningen. Det finns
totalt 5 kanaltorkar och 20 kammartorkar. En Värmeforsk-rapport beskriver studien av ett
par alternativ för att återvinna spillvärmen på Malå Sågverk /55/.
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14

Värmepumpar i sågverksindustrin

14.1 Vad används generellt idag?
Värmepumpar är i dagsläget ett ovanligt inslag i sågverkens processer. De skulle dock
kunna användas för att uppgradera lågtempererad återvunnen värme ur torkluft eller rökgaser.
Det finns t.ex. möjlighet att kondensera ut fukten ur torkluften, så att mindre eller ingen
fukt behöver vädras bort. Ett sätt att kondensera luften är att kyla den med en värmepump
och återföra värmen till torkprocessen. På motsvarande sätt kan värmepumpande tekniker
även användas för att tillgodogöra sig energin från rökgaskondensering.

14.2 Vad finns tillgängligt idag? (BAT)
När spillvärmens temperatur är för låg för att utnyttjas till värmeåtervinning kan en värmepump användas för att höja temperaturen. Detta kan vara ett ekonomiskt alternativ hos
sågverk där pannans effekt ej räcker till /8/. På grund av att sågverken har tillgång till
värme producerad av biobränsle, så är absorptionsvärmepumpar en intressant teknik då
dessa ej kräver eleenergi (el till pumpar). Absorptionsvärmepumpen drivs av värme och
kan arbeta både i en öppen och sluten process (se kapitel 14.2.2 och 14.2.3. Genom att
införa absorptionstekniken i sågverk kan temperaturen höjas på spillvärmen utan att det
ökar bränslebehovet. /8/. Konventionella kompressordrivna värmepumpar används idag
för intern värmeväxling i sågverksindustrin men endast i virkestorkar med låga
temperaturkrav oftast under 60° C /57/. Tekniken finns dock, men ej sammansatt i färdiga
koncept som sågverken direkt kan applicera, utan en noggrann design måste först göras.
Ett exempel på ett nytt koncept är en torkvärmepump utvecklad i Kanada /58/. Denna
lösning beskrivs nedan.

14.2.1

Kompressorvärmepump för virkestorkning

I Figur 42 ses en kanadensisk systemlösning för virkestorkning där två kompressordrivna
värmepumpar tillsammans med en oljepanna torkar virket. Pannan producerar vattenånga
som leds in i värmeslingor i taket. Fläktarna i torken driver luften genom virkespaketen
och kondensatet återförs till pannan. I värmepumpssystemet sugs fuktig luft in till kondensorn där ångan kondenserar och vattnet leds bort, luften återcirkuleras sedan till
torken. I värmepumpens slutna system används ett HFC-köldmedie där kondensationen
sker inne i virkestorken och värme avges till luften genom konvektion. Detta är en lösning som passar det kanadensiska energisystemet, eftersom det innebär att man kraftigt
reducerar sin användning av olja och går över till en ökad andel vattenkraftproducerad el
(98 % är vattenkraftproducerad el i Quebec, /58/). På svenska sågverk sker produktionen
av het ånga med biobränsleeldade pannor och denna lösning skulle innebära att
biobränsleanvändningen minskar samtidigt som det ersätts med elenergi.

70

Figur 42. Systemlösning med kompressorvärmepump för virkestorkning i Kanada. Källa: hpc
newsletter /58/.

14.2.2

Konventionell absorptionsvärmepump

Absorptionstekniken i en konventionell pump bygger på att ett kylmedium (t.ex. vattenånga) vid spillvärmetemperatur absorberas av en hygroskopisk vätska (absorbent) för att
sedan återvinna värmen vid en högre temperatur. (Det som skiljer en vanlig kompressorvärmepump och en absorptionsvärmepump är att kompressorn ersätts med en absorbator,
en generator, en cirkulationspump, en kondensor samt en förångare.
I absorptionsprocessens första steg, se Figur 43 förångas vatten vid lågt tryck med hjälp
av spillvärme som drivenergi (t.ex. våtluft). I absorbatorn sker en kondensering av vattenångan i det hygroskopiska mediet (t.ex. en saltlösning), och värme avges vid en temperatur som överstiger den i förångaren. Saltlösningen transporteras till generatorn där det absorberade vattnet avlägsnas genom indunstning. En regenerering sker av det hygroskopiska mediet och den avdrivna ångan leds till en kondensor. I kondensorn utvinns energi
genom att kondensationsvärmet växlas mot t.ex. ett fjärrvärmenät. Därefter strömmar
kondensatet åter till förångaren via en strypanordning. Det är lågt tryck i förångare och
absorbator och högre tryck i generator och kondensor /59/.
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Figur 43. Schema över absorptionsprocessen.

14.2.3

Öppen absorptionsvärmepump

Den öppna tekniken innebär att den fuktiga gasen har direktkontakt med den hygroskopiska vätskan. Detta medför att man avfuktar luftströmmen genom utdaggning under gasens
mättnadstemperatur, och gasen lämnar avfuktningstornet överhettad. Det latenta värmet
återvinns på en högre temperaturnivå med begränsad avkylning jämfört med vad som
sker vid indirekt kontakt mellan våtluft och absorbent. Några av de fördelar som uppnås
med det öppna systemet är att motströmskontakt sker mellan fuktig gas och hygroskopisk
vätska, vilket ger bättre värmeöverföring. Temperaturkravet för drivvärme vid regenerering är lägre. Det finns dock även risker med att föroreningar kan ackumuleras i den hydroskopiska vätskan /59/. För att utvinna det överförda förångningsvärmet från våtluften
krävs det att den del av absorbenteten som recirkuleras över ”kolonnen” kyls av t.ex. ett
fjärrvärmenät. Nedan visas en schematisk bild över en öppen absorptionsvärmepump.

14.2.3.1

Hygroskopisk torkluft- eller rökgaskondensering

Hygroskopisk torkluft- eller rökgaskondensering är en vidareutveckling av den öppna absorptionstekniken och kombinerar denna med konventionell rökgaskondensering. Spillvärmen (fuktig luft eller rökgas) leds till ett fyllkroppstorn där den får direktkontakt med
en hygroskopisk vätska. Fukten i den våta gasen kondenserar vid kontakten med det hygroskopiska mediet och temperaturen höjs. Det cirkulerande mediet leds till en plattvärmeväxlare och växlas exempelvis mot fjärrvärmenätet.
Den hygroskopiska tekniken ger genom olika val av absorbent möjlighet att nå olika sluttemperaturer beroende på ämnets (kaliumformiat, natronlut och fosforsyra) kokpunkt.
Processen kan användas för att uppgradera spillvärme till varmvatten eller processånga.
Detta möjliggör att primärbränsle kan sparas.
Den hygroskopiska vätskan måste regenereras för att processen skall kunna fortskrida och
detta kan ske med låg- eller mellantrycksånga eller spillvärme.
Studier över denna teknik med spillvärmekällor från våtluft från pappersmaskin, virkestork samt rökgas från sodapanna har gett en värmefaktor runt 1,5 – 1,7. Den specifika
investeringskostnaden i förhållande till mängden uppgraderat spillvärme ligger mellan
2700-3700 SEK/kW och återbetalningstiden uppges vara kortare än 2 år med både
investerings- och produktionskostnad inräknade. (www.hyheat.se)
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Figur 44. Principskiss för en hygroskopisk värmepumpslösning.

14.2.3.2

Användningsområde i sågverk

Ett användningsområde för öppna värmepumpsssystem i sågverk är till virkestorkning,
där det både kan avfukta och värma upp luften från torkarna så att återcirkulation av torkluft är möjlig. Genom att låta den fuktiga och varma evakueringsluften från virkestorken
passera genom en absorbator kan det hygroskopiska mediet uppta vattnet (och värmen)
och den nu avfuktade och torrare luften kan returneras in i torken. Vattnet och saltlösningen (det hygroskopiska mediet) separeras sedan via en indunstningsanläggning.
Eftersom evakueringsluften återcirkuleras till torken via absorbatorn ger detta ett kraftigt
minskat energibehov till torkprocessen.

Figur 45. Hygroskopiska tekniken tillsammans med en öppen absorptionsvärmepump.
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14.3 Vad finns om 10 år? (BKT)
Ett förslag på införande av skatt på flourkolväten (HFC) finns och kan träda i kraft i närtid. Skatten föreslås bli 22 öre/kg CO2-ekvivalent, och beräknas utifrån HFC-föreningarnas GWP-faktorer. Detta kommer exempelvis att innebära en skatt på 287 kr/kg för HFC134a. Finland och Norge införde en liknande skatt på HFC 2001 respektive 2003. I Danmark har detta resulterat i minskning av importen av HFC med 40 % och i Norge bedöms
utsläppen ha minskat med 30 % år 2005. De troliga är att HFC-användandet kommer att
minska även i Sverige men samtidigt kommer storleken på värmepumpen att ha betydelse
för hur stort genomslag beskattningen får.
Naturliga köldmedier såsom ammoniak och kolväten har god möjlighet att användas inom
denna industrigren då temperaturnivåerna för applikationerna är gynnsamma.
Det som hittills hindrat applikationer har varit tillgången på kompressorer som klarar de
tryckkrav som krävs. Det är i sammanhanget inga höga krav, ca 50-70 bar som krävs,
men då kompressortillverkare har höga utvecklingskostnader vill man ha igen
satsningarna i form av stora serier. Det finns idag ett par produkter på marknader som
klarar de trycknivåer som krävs, men inte alltid är kapacitetsområdet rätt. Det pågår för
närvarande intensiv forskning och utveckling, så det är rimligt att anta att inom 10 år
kommer det att finnas ett relativt stort utbud av kompressorer som passar
sågverkstillämpningar.
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15

Biobränsleförädling: briketter, pellets

Torra bränslen är enklare att bränna än fuktiga, i synnerhet i mindre pannor. Torkade
bränslen kan dessutom pressas till briketter eller pelleteras. Pressning gör bränslet mer
transportabelt, mindre dammande, enklare att hantera och lagra. För pellets förenklas
dessutom bränslematningen.
Råflis väger i storleksordning 300 kg per kubikmeter och innehåller 2-2,5 MWh/ton
energi. Efter torkning och pressning ökar densiteten till 500-700 kg/kubikmeter och
energiinnehållet till ca 4,75 MWh/ton. Energiinnehållet per kubikmeter ökar därmed
drygt fyra gånger, vilket minskar såväl transport- som lagringskostnader.
Priset som värmeverk (fjärrvärmeverk) betalar för briketter och pellets ligger ca 50-60%
högre än för råflis4. Det är alltså fråga om en betydande värdeökning, från ca 170-200
kr/MWh till ca 270-300 kr/MWh.
Brikettering är en enkel och helt automatiserad process. En press som klarar ca
1000 kg/timme kostar i storleksordningen 1 Mkr. Med en antagen värdeökning om
100 kr/MWh, motsvarar detta ett ökat förädlingsvärde på 3 Mkr/år med 6000 timmar
drifttid. Dessutom minskar kostnader för transport och hantering. Briketterna behöver
dock lagras under tak, till skillnad från råflisen.
Kan torkningen av flisen ske med spillvärme, t.ex. från rökgaskondesering eller ur
torkluft, blir produktionsprocessens rörliga kostnader mycket låga. En press som ovan
använder mindre än 300 MWh/år el, motsvarande 150-300 kkr/år.
Pelletering är en mer komplicerad process än brikettering och blir i praktiken en egen
affär som kräver personal och engagemang, i synnerhet när det är fråga om tillverkning
av högkvalitativ ”villa-pellets”. I gengäld är priset på ”villa-pellets” till slutkund ca 500
kr/MWh5. Räknat på samma fall som ovan motsvarar detta ett ökat förädlingsvärde med
8-9 Mkr/år.

4

Baserat på priser 2008-2010 tagna från Energimyndighetens prisblad för trädbränsle och
torvpriser, nr 1 år 2011.
5
Jämförelse av flera leverantörers lösviktspriser vid leverans över 3 ton, exkl frakt, maj 2011.
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16

Truckar, inkl GPS

16.1 Vad används generellt idag?
På sågverken används i huvudsak tre typer av lastmaskiner: de som hanterar timmer, se
Figur 46 och Figur 47, de som hanterar sågad vara, se Figur 48 och de som hanterar spån,
flis, bark och annat löst se Figur 49.

Figur 46. Hjullastare för timmerhantering.

Figur 47. Höglyftare för timmerhantering.
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Figur 48. Gaffeltruck för pakethantering.

Figur 49. Hjullastare för flis- och spånhantering.

Truckar och övriga lastmaskiner är så gott som undantagslöst dieseldrivna. Kostnaden
för diesel är i storleksordningen 20 kr/m3sv. Många sågverk har redan idag, för att minska
förbrukningen, utbildat sina maskinförare i ”eco-driving”. Detta ger 5-15 %
bränslebesparing beroende på typ av hantering och transportavstånd. De ledande
maskintillverkarna fokuserar hårt på bränslebesparande åtgärder på de nya modellerna,
främst då på utveckling och optimering av drivlina och hydraulik.
Antalet lyft som görs är, i normalfall, 4 stycken för timmer, nämligen:
- Avlastning av timmerbil till omätt välta.
- Från välta till inmatning till mätstation.
- Från fack till mätt välta.
- Från välta till sågintag.
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Det kan även i vissa fall gå att lasta av bilen direkt till timmerbord. Då undvikes 1 lyft.
Antalet lyft för sågad vara är, i normalfall, 6 stycken, nämligen:
- Ströat paket till mellanlager.
- Från mellanlager till tork.
- Från tork till mellanlager.
- Från mellanlager till justerverk.
- Från paketering till färdiglager.
- Från färdiglager till lastbil/tåg/båt.
Det kan ibland gå att lasta direkt från ströläggare till tork, respektive från tork till justerverk. Då kan 1 eller 2 lyft undvikas. Det är dock inte ovanligt att paket måste flyttas flera
gånger under mellanlagringen av en eller annan anledning, oftast beroende på trånga och
dåligt planerade lagerytor.
Normalt lyfts virket alltså mellan 7 och 10 gånger. Varje lyft och rangering kostar energi,
så ett av energibesparingsmedlen bör vara att minimera antalet lyft och sträckan virket
transporteras. En grov uppskattning är att varje lyft kostar ca 20 SEK, vilket alltså kostar
3-6 kr/m3sv.
Med GPS i truckarna och ett klokt upplagt lagerhanteringssystem kan körsträckorna och
lyftantalet minskas avsevärt.
Det finns ett antal leverantörer av GPS-systembaserade logistiklösningar. Systemet
hjälper till att hålla ordning på var materialet lagras samt hur mycket som finns på de
olika lagringsställena. Systemet ger instruktion om var material skall lämnas och hämtas
och hjälper till att minimera körsträckor.
I varje truck finns en dator med skärm, som ger föraren total koll på var varje paket finns
lagrat. I timmertraktorerna finns på motsvarande sätt uppgift om var varje timmerklass
ligger. Systemet är dynamiskt, så dimensionerna och timmerklasserna behöver inte ligga
på samma plats hela tiden. Systemet hjälper till att hitta de mest lönsamma lagringsplatserna för varje dimension och timmerklass, så körsträckorna minimeras.
Några leverantörer av system för GPS-navigering är:
Tieto:
http://www.tieto.com/
Datapolarna:
http://www.datapolarna.se/
Många andra leverantörer av GPS-baserade lager-/logistiksystem finns också.

16.2 Vad finns om 10 år? (BKT)
Redan nu finns mindre, 3,5 ton, gaffeltruckar med dieselhybridmotor och försök pågår
med större maskiner, så inom 10-årsperioden kommer det med all säkerhet att finnas lastmaskiner med alternativ drivning. Hybridgaffeltrucken påstås ha en halverad bränsleförbrukning jämfört med konventionell drivning.
Det kommer även att kunna erbjudas lastare som är upp till 50% mer bränsleeffektiva och
troligen drivs de med ett CO2-neutralt bränsle. Detta är möjligt via elektrifiering och införandet av en rad nya tekniker så som t.ex. hybridteknik
Lagersystem baserade på GPS eller lokala koordinatsystem kommer att vara normala och
väl beprövade. Genom dem har logistiken utvecklats till att passa produktionsprocessen
istället för tvärt om. Produktiviteten ökar samtidigt som energi och tid sparas.
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Förslag på energibesparande åtgärder

Strategin för att effektivt och ekonomiskt införa energibesparande åtgärder är att kombinera sågverkets typiska investeringscykel med energistrategiskt effektiva åtgärder. Detta
skapar maximal drivkraft för implementering av de åtgärder som ger störst genomslag,
oavsett var i investeringscykeln sågverket befinner sig.
Ett sågverks investeringscykel kan förenklat delas in i tre etapper. Investeringarna görs
med lite överkapacitet, för att inte bygga fast sig i något för litet. Det i sin tur möjliggör
och driver på nästa steg.
Etapperna kan beskrivas som:
1) Investering i ny såglinje med högre sågkapacitet. Detta ökar i sin tur torkbehovet.
2) Ökat torkbehov leder till nödvändiga investeringar i torkkapacitet och ökat värmebehov.
3) Ökat värmebehov leder i sin tur till nödvändiga investeringar i värmeproduktion,
vilket medger högre torkkapacitet, vilket i sin tur medger högre sågkapacitet.
Energistrategin för hållbar produktion består, tillämpad på ett sågverk, av följande delar:
1) Minska energianvändning i torkprocess, sönderdelning och stödsystem
2) Återför värme från torkar och rökgaser dit där den gör mest nytta (processintegration)
3) Förbättra energiproduktionen för det återstående energibehovet
Kombineras ovanstående investeringscykel och energistrategi, kan investeringar i nya torkar och pannor ersättas av investeringar i energieffektiviserande åtgärder, i utnyttjande av
spillvärme och i effektivare kraft-/värmeproduktion. Allteftersom produktionen av sågad
vara ökar innebär de alternativa investeringarna i sin tur att försäljningen av biobränslen
ökar, vilket ger ökad vinst och frigör kapital för ytterligare investeringar i effektiviserande tekniker.
Aktiviteterna kan fördelas på följande fem arbetspaket:
Energiledning – Stöd på ledningsnivå för energieffektiviseringsprocessen, inkluderar
bl.a. nätverk för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och energikartläggning.
Virkestorkning – Åtgärder som ökar torkkapacitet och energieffektivitet i befintliga
torkar och i energisystemet. Utvärdering och utveckling av bättre och effektivare styroch reglersystem utgör en relevant del av arbetet.
Stödsystem – System som omgärdar såglinje och övriga kärnprocesser, såsom transportörer för timmer, plank, brädor och spån; tryckluft, hydraulik, belysning och komfortvärme, utgör tillsammans en betydande del av sågverkets energianvändning, samtidigt
som systemen har god effektiviseringspotential.
Värmeåterföring – Omfattar dels hur värme kan återvinnas från torkar och rökgaser,
dels vart och hur värmen kan återföras. Det sistnämnda inkluderar återförsel till torkar
(processintegration), tillförsel till byggnader, bränsletorkar och fjärrvärmesystem. Arbetet
inkluderar även uppgradering av lågvärdig värme med värmepumpande tekniker.
Kraft- och värmeproduktion – Arbetet inkluderar bl.a. bränslehantering, trimning och
reglering. Paketet omfattar även mottrycksproduktion.

Nedan följer en tabell med förslag på åtgärder för energieffektivisering på sågverk. En del
av förslagen är enkla och billiga att införa, andra är mer kost- och arbetsamma, men är
ändå lönsamma. Några kräver forskningsinsatser eller stora investeringar och blir därför
inte av inom detta projekt. Några är enkla att införa men tekniken är för dyr, så de är inte
lönsamma med dagens energipriser. Förslagen är grupperade i ämnesområden och är inte
uppställda i kostnads- eller prioritetsordning.
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Nr

Projektidé

Kort beskrivning

Energiledningssystem
1

Utveckla och inför ett
energiledningssystem

Med ett effektivt energiledningssystem speciellt anpassat till
sågverkens förhållanden synliggörs energianvändningen och
besparingspotentialen

Aerodynamik i torken
2

Modellera aerodynamiken i
torkarnas "övervåning"

3

Modellera aerodynamiken i
torkarnas till- och frånluftkanaler

Modellera luftkanalernas utformning för att få en bättre
luftrörelse i ”övervåningen” på torken samt flödet ner i
själva torkkammaren
Modellera luftkanalernas utformning för att få en bättre
luftrörelse i till- och frånluftkanalerna

4

Ändra aerodynamiken

Ändra vid behov

Minska övertorkningen, ändra styrsystemet, mät fuktkvoten, återföring av fuktkvotdata
5

Utveckla avancerade system för
att minska övertorkningen

Utveckla avancerade system för att kunna avsluta torkningen
i rätt tid. Helst skall detta ske automatiskt.

6

Utveckla enkla system för att
minska övertorkningen

I enklaste fallet krävs endast ökad manuell kontroll i
slutfasen

7

Överväg att ”undertorka” och
sortera ut de våta plankorna i JV
för eftertorkning

En kalkyl behövs. Det kan vara en dyr hanteringslösning för
en liten energibesparing.

8

Väg varje paket/vagn före och
Väg paketen vid in- och utlastning av tork. Det ger en
efter tork för att få koll på mängd
ytterligare signal till styrsystemet.
avdunstat vatten

9

Väg varje paket/vagn före och
Våg i råsorteringen/ ströläggningen/ truckgafflarna/
efter tork för att få koll på mängd
avströningen
avdunstat vatten

10 Våg i kammare/kanal
Metod för att mäta ingående
11 fuktkvot, exempelvis med
röntgen
Metod för att mäta fukt under
12
torkning
13 Utveckla adaptiva torkscheman
14 Förenkla torkschemaförändring

Väg hela torksatsen/vagnen under torkning för att se
torkhastigheten.
Utveckla metod för att tillräckligt noggrant mäta ingående
fuktkvot i råsorteringen
Användes för adaptiva torkscheman
Utveckla bättre torkscheman för att adaptivt kunna styra
torken, istället för ”död räkning”. Kräver också något att
styra mot.
Utveckla metoder för att enkelt ändra torkschema beroende
på torkens kondition, både vid ”förfall” och vid renovering

15 Optimera torkschema map energi Ta med energiåtgång i optimeringen
Bättre metod att återföra inline
16 fuktkvotsmätningen i JV till
torkstyrningen
17

Bättre metod att mäta fuktkvot
inline i JV

18 Förtorka bräder utomhus

Kan vara så enkelt som att sätta upp en extra kontrollpanel
från mätaren i ”torkhytten”.
Användes för torkstyrningsåterförning
Medför stor risk för sprickbildning
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Justera temperaturnivåerna
19

Torkning vid högre temperaturer
<100°C

Högtemperaturtorkning >100°C
20
(HT)

Processen blir snabbare och luften bär mer vatten vid högre
temperaturer
Renässans för HT med hjälp av energidrivet? Torktider 30 %
av normal torkning. Kräver speciell hårdvara. (lämplig i
kombination med pkt 6 Compoundtork och/eller förbättrad
värmeåtervinning till normal temp. torkar?)

Styr fläktarna optimalt
Nedvarvning eller avstängning av
21 fläktar vid okritiska tillfällen i
Anpassa lufthastighet mot fuktavgång.
processen
Torkbyggnad mm
22 Flexibel kanaltork
23 Trekammarskanal
24 Compoundtork
Luftsluss, ångfarstu, för att
25 undvika värmeförluster på
vandringstorkar
26

Tork med återanvändning av
kondensvatten för basning

Minskad energi åtgång genom att man torkar en större andel
av produktionen i kanaltork. Kräver nya styrmodeller.
Kanaltork med extra uppvärmnings- och
konditioneringsfaser, som nyttjar redan varm luft.
Använd frånluft från en tork med hög temperatur och
kapacitet direkt i en annan tork med lägre temperatur och
kapacitet
Luftsluss, ångfarstu, för in och utlastning i vandringstorkar. I
princip en tätbyggd slusskammare med rullport som
förhindrar att torken töms på torkmediet (varm fuktig luft)
vid satsning.
Återanvänd kondensvatten från frånluften till uppvärmning
av nästa sats eller till konditionering

27 Korrekt fyllnadsgrad i torken

Över- eller underfyll inte torken

28 Se till att paketen är jämndragna

30 Justera flaps

Förhindrar läckageluft bredvid virket
Spara energiläckage och förbättra kvaliteten genom extra
isolering, utbytt isolering eller nytt skal. Isolera plattan?,
Fukt- ångisolera?
Se till alla flaps är hela. Byt vid behov.

31 Täta portar

Gör även beräkningsmall för kostnad för otäta portar

29 (Tilläggs-)Isolera torkhus

32 Isolera rör
33 Optimera basningen
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El, utom torkrelaterat, Hydraulik, Pneumatik, Pumpar
34 Pneumatik-/hydraulsystem
35 Tunnare klingor
Automatisk tändning/släckning
36 av lampor - skymningsrelä,
närvarosensor, rörelsesensor
37 Byt belysning
38

Skak- eller band- eller annan typ
av transportör?

Automatiskt stopp av
39
transportörer
40

Batchkörning av transportörer
och huggar

Se över om pneumatik och hydraulsystemen kan
effektiviseras, alternativt bytas ut mot eldrifter.
Mindre elförbrukning i sågen genom att man sågar med
tunnare klingor och på så sätt minskar skärkrafterna.
Lampor släcks när inget rör sig: såghuset, torkarna,
justerverk
Lampor släcks när ingen är där: toaletter, lunchrum, kontor,
gårdsplan
Byt gamla armaturer mot nya energibesparande, CDM,
LED, Plasma…
Mät / beräkna effekt- och energibehov/m och /kg
Med sensorer känns av om någon stock/planka finns på
bandet en bit bort. Om inte stoppar bandet, alternativt går
ned i varv. I projektet kan räcka att visa att sensorer
fungerar.
Magasin för avkapsrester som körs någon/några gånger per
dag, istället för att huggen skall gå i tomgång hela tiden.

41 Faskompensering

Gör den reaktiva energin nyttig, minskar förluster i kablar

42 Välj rätt motor

Dimensionera motorn rätt

43 Varvtalsstyrda motorer

Anpassa motorns arbete efter vad som ska göras.
Anpassa pumpens arbete efter vad som ska göras. Rätt
dimensionering.
Istället för strypventil för reglering används en pump som
därmed ersätter del av det pumparbete
distributionspumparna utför.

44 Varvtalsstyrda pumpar
45

Distribuerad pumpdrift (istället
för shunt)

46

Intelligent styrning av
kompressorer

47 Täta läckor i pneumatiksystemet

Onlinemätning på flera ställen för minskning av läckage
Täta läckor i pneumatiksystemet

48 Sektionera pneumatiksystemet
49 Elåtervinning från t.ex tiltar

Ta vara på lägesenergin hos tiltar vid återgång

50 Automatisk avstängning av utsug Stäng av utsug när maskinen inte går
Panna, förbränning, bränsle

51

Torkning av bark med
skruvpress.

52

Kontroll över ugnens
processtyrning

Mekanisk avvattning med skruvpress skulle vara ett
energieffektivt alternativ till värmedriven tork.
Minskar behov elda spån och flis. Ger jämnare fukthalt in,
vilket ger enklare pannreglering, högre effekt (eftersom
mindre vatten), lägre emissioner, högre verkningsgrad (rätt
reglering).
Mät fukthalten online i bränslet och/eller i rökgaserna för att
styra rökgasåterföring samt blandningen
bark/råflis/torrflis/spån
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Egen elproduktion
Beräkningsmodell för
53
elproduktion
54 Egen elproduktion

55

56

Egen elproduktion (<10 MW th,
<2MW el)

Egen elproduktion med
förgasning

Modell för att beräkna lönsamhet för pannbyte, elproduktion
mm.
Stirlingmotor
Hetoljedriven ORC är ett beprövat koncept bl.a. i Tyskland
och Österike för små elproduktionsanläggningar.
Anläggningarna får hög verkningsgrad för sin storlek,
samtidigt som hetoljepannor är väsentligt billigare än
ångpannor.
Det går även konvertera hetvatten till hetolja.
Hög grad av modularisering är en annan fördel.
Förgasningsteknik skulle kunna öka sågverkens elproduktion
avsevärt.
30-40% elverkningsgrad skulle bli möjlig, att jämföra med
10-15% för konv. teknik.
Någon kommersiell förgasningsanläggning utprovad för
bark finns inte i dagsläget.
Att provelda en eller flera anläggningar med bark skulle vara
ett första steg för att få tekniken närmare sågverksmarknaden

Kondensering, Värmeväxlare, Värmepumpar, både i tork och panna mm
57 Rökgaskondensering

Genom att kondensera rökgaserna från pannan återtas
kondensationsvärmen, som kan användas till något nyttigt,
se nedan, under Spillvärme. Ca 60°C

58

Värmeåtervinning ur avluft från
virkestork

Genom att kondensera avluften från torken återtas
kondensationsvärmen, som kan användas till något nyttigt,
se nedan, under Spillvärme. Temp varierar beroende på tork,
50-60°C rimlig. Många befintliga system har driftproblem,
funktionen oklar, liksom besparingen. Ofta optimerat endast
för att värma tillluften, ej för att tillvara ta energi till annat.

59

Kompressorvärmepump för
värmeåtervinning

Uppfordrar låg-temperatur-energi i kondensat från torkar och
eller rökgasåtervinning till användbar värme. Minskar
värmebehov från panna, ökar elbehov.

60

Öppen absorptionsvärmepump
för värmeåtervinning

61

Blästra/tvätta/underhåll batterier
och vvx

62 Vvx i utsug och ventilation
63

Kolla varför det är svårt att få
lönsamhet med vvx i torkluften

Uppfordrar låg-temperatur-energi i kondensat från torkar till
användbar värme. Minskar värmebehov från panna.
Sänker temperatur i hetvattensystem, minskar
temperaturförluster och ökar i förekommande fall
elproduktion, i vissa fall ökar torkkapaciteten
Återanvänd energin från utsug och ventilationsluft.
Avluften från torkarna innehåller betydande energimängder.
Flertalet värmeåtervinningssystem som finns i dag är
behäftade med olika typer av tekniska problem, samtidigt
som energiåtervinningen är oklar.
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Använd spillvärme, lågvärdig energi
64

Använd spillvärmen till att värma Använd inte primärvärme till uppvärmning av lokaler, tag
byggnader
spillvärme eller returvärme till det.

65

Använd spillvärmen till att torka
eget bränsle

Torkning av bark för eget bruk, minskar behov blanda in flis
och torrspån (alternativ till skruvpress för barktorkning,
kräver en bränsletork för verkligt låga temperaturer)

Använd spillvärmen till att torka
66
bränsle för försäljning

Torkning av våtflis och -spån medger enkel uppgradering till
bränslebriketter, dvs till ett förädlat biobränsle som kan
transporteras längre sträcka.
Kräver en bränsletork för verkligt låga temperaturer

67

Använd spillvärme till att töa
frusna stockar vintertid

Låt spillvärmen töa stockarna för att minska nödvändig
sönderdelningseffekt.

68

Använd spillvärme till att töa
frusna stockar vintertid

Tina stockarna för att underlätta vinterbarkning

69

Använd spillvärme till att värma
drivhus, lagerlokaler, m.m.

Sälj direkt till tredje part i ett lågtemperatur-närvärmenät.
T.ex. 50/30°C hos kund

70

Använd lågtempvärme till att
hålla marken isfri

Håll plattan framför torken isfri. Extremt lågt temperaturkrav
ca 20/5°C

Använd lågtempvärme till att
71 frosta av ströade paket, så ströna
lossnar

Buffra paket före avströaren och värm lokalen före tilten.

Truckar
72 Ecodriving av truckar

Lär truckförarna köra bränsleekonomiskt

73 Bättre lagerplanering, timmer

Placera vanligaste stockarna närmast sågen
Tänk igenom övrig placering av stockarna, kanske med hjälp
av plottning med GPS på någon truck

74 Bättre lagerplanering, paket

Placera produkternas lagerposition för att minimera körväg.

75 Bättre trucklogistik

Övervaka facken så att trucken slipper köra runt och
kontrollera om något fack är fullt

Övrigt

77 Nästan färdigkapa virket rått

Se över rutinen att:
Släcka lampor
Stänga dörrar när det är kallt ute
Köra värme och kyla när det behövs, och inte annars
Ingen tomgångskörning av maskiner, transportörer, truckar,
utsug
Minskar volymen som skall torkas

78 Nanomaterial för kondensering

Forskningsuppgift

76 Allmän attitydförändring

79 Igensättningsfria batterier/växlare Utveckla ytor som inte sätter igen av kåda och spån
Med spårbarhet blir det möjligt att spåra avvikelser tillbaka
80 Spårbarhet mellan torksatser
till rätt tork och rätt tillfälle, för att undvika samma misstag
igen.
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