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Abstract 
 

Determination of biomass fuel using NIR and 

relative humidity in the flue gases  
 

In this project two methods for determining the moisture content in biomass fuel have 

been studied, Near-Infrared Spectroscopy (NIR) and on-line monitoring of the relative 

humidity in the flue gases.   

 

The demonstration shows good results for both techniques. NIR is suitable to use as in 

data for direct regulation of a fuel mix, but could be sensitive to changes in the fuel 

content, considering the mixture of the fuel and it is necessary to make calibrations to a 

reference to work.  

 

Also the monitoring of the humidity in the flue gases show good results and  there for 

appear as a cheap and simple method for long-term control over the moisture content.  

For boilers with shorter response time, e.g. fluidized bed boilers, monitoring the humidity 

in the flue gases could be an alternative method to regulated the fuel mixture. In the grate 

that was used in this project the response time was to long for such  implementations. 

 

The demonstration was done with in the project EESI 2 (EnergyEfficency with in the 

Sawmill Industry phase 2). The project is financed by the Swedish Energy Agency.  
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Sammanfattning 
 

 

I projektet har två metoder för fukthaltsbestämning i biobränsle studeras, Near-Infrared 

Spectroscopy (NIR) och indirekt mätning i rökgaserna.  

 

Demonstrationen visar att båda teknikerna fungerar bra.  

NIR är lämplig för indata till direkt styrning av bränsleblandning, men kan vara känslig 

för förändringar i bränslemix, med avseende på bränslets sammansättning och kräver 

kalibrering mot en referens för att fungera.  

 

Även rökgasmätning av fukthalten ger tillförlitliga resultat och framstår därför som en 

billig och enkel metod för långsiktig kontroll över fukthaltsnivåer. För pannor med 

kortare svarstid, exempelvis fluidbäddpannor och pulverpannor, kan fukthaltsmätning i 

rökgaserna vara en alternativ metod för direkt reglering av bränsleblandningen. I den 

rosterpanna som användes i demonstrationen var svarstiden för lång för en sådan 

implementering.  

 

Försöken visar också på hur svårt det är att ta representativa prov med traditionell metod. 

Under båda demonstrationsdagarna finns provresultat som avviker från övriga mätningar.  
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1 Bakgrund 
 

Idag tar sågverken manuella biobränsleprover som torkas i ugn för att bestämma 

fukthalten. Proverna tas oftast ur inmatningsfickan med regelbundna intervall. Det är 

svårt att få fram ett representativt resultat eftersom bara små mängder av materialet 

analyseras. 

 

Med bra och kontinuerlig fukthaltsmätning i bränslet eller i rökgaserna finns möjlighet till 

bättre styrning av pannan. En bättre styrning av pannan ger möjlighet till ett stabilare 

effektuttag och därmed minskade effektförlusterna. Minskade effektförluster leder i sin 

tur mindre behov av stödeldning med olja eller ”finare” och torrare biobränsle. Bättre 

reglering ger också minskade störningar i förbränningen vilket i sin tur ger minskade 

emissioner. Genom att minska behovet av att blanda in torrt material kan mer högvärdigt 

bränsle säljas till externa kunder och sågverken kan i än större utsträckning elda sämre 

bränslen (såsom bark).  

 

I denna demonstration har två alternativ till den traditionella metoden för fukthalts-

mätning demonstrerats och utvärderats. Metoderna mäter båda två kontinuerligt och ger 

därför värden som är mer representativa för hela biobränslet.  

 

Demonstrationen gjordes inom ramen för  projektet EESI 2 (EnergiEffektivisering i 

SåverksIndustrin fas 2). Projektet finansieras av Energimyndigheten.  

 

2 Deltagare 
 

2.1 Sågverk 
 

Värdsågverk för demonstrationen var Norra Skogsägarna. Projektet genomfördes på deras 

sågverk i Sävar utanför Umeå. På sågverket i Sävar skulle mätning av fukthalten i 

rökgaserna och biobränslet ge ytterligare möjligheter till energieffektivisering. Den 

rökgaskondensor som är kopplad till pannan ger inte så hög effekt som den teoretiskt 

borde kunna leverera. Genom att få bättre koll på fukthalten i rökgaserna kan kondensorn 

lättare optimeras. Dessutom ses potential i att kunna sälja större mängd torr, högkvalitativ 

flis om jämnare bränslefukthaltsnivå i sågverkspannan skulle kunna uppnås. 

 

Setra Malå deltog med en representant i demonstrationen av projektet. Setra Malå är 

intresserade av att använda ett on-line instrument för att bättre kunna styra fukthalten på 

det bränsle som säljs till Skellefteå energi. Genom att mäta fukthalten kan rätt mängd torrt 

material blandas in. Vid leverans av bränsle med för hög fukthalt så måste Setra Malå 

idag betala en straffavgift.  

 

 

2.2 Leverantör 
 

NIR- instrumentet som testades tillhandahölls av Pentronic AB. Pentronic är en av 

Europas största tillverkare av industriella temperaturgivare, men har även försäljning och 

installation av annan industriell mätteknik.  

 



7 

© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 

3 Teori 
 

3.1 Teknik 
 

I denna demonstration testades två metoder för att mäta fukthalten i biobränslet. 

1. Direkt mätning av fukthalten i biobränslet med en NIR-mätare från Pentronic.  

2. In-direkt mätning av fukthalten i rökgaserna med en mätare byggd av SP. 

Genom att använda två metoder samtidigt får man en god utvärdering av olika tekniker. 

Resultaten jämförs även med mätningar gjorda med referensmetoder. 

 

3.1.1 NIR 
 

NIR står för near-infrared spectroscopy. NIR-instrumentet är en befintlig produkt som 

finns på marknaden men som inte används av något av de sågverk som deltar i EESI-

projektet. Tekniken var dessutom okänd för resten av de deltagande sågverken.  

 

Tekniken att mäta fukthalt med NIR bygger på att olika molekyler absorberar ljus med 

olika våglängder. Med en ljuskälla belyses provet och de våglängder som inte absorberas 

i provet skickas tillbaka till detektorn. Med hjälp av det spektrum som fås kan fukthalten i 

biobränslet räknas ut.  

En betydande nackdel med fukthaltmätning med NIR är emellertid att den inte är 

universell, utan måste grundkalibreras för olika sortiment, samt genomgå regelbunden 

kalibrering. För fördjupad kunskap inom området rekommenderas rapporten: Automatisk 

fukthaltsbestämning av biobränslen med NIR-metoden [1] 

 

Den NIR-mätare som används i detta projekt tillverkas av NDC Infrared Engineering och 

är av märket CM710e.  

 

3.1.2 Indirekt mätning i rökgaserna 
 

Istället för att mäta fukthalten direkt i biobränslet går det att mäta fukthalten i rökgaserna 

och utifrån denna indirekt beräkna bränslets fukthalt [2] [3] .  För beräkningen krävs även 

att syrgashalten i rökgaserna mäts, vilket standardmässigt görs i de flesta pannor, samt 

kunskap om bränslets elementar-sammansättning (kol, väte, syre, aska). Tekniken finns 

inte att tillgå kommersiellt, men det instrument som använts i har byggts i SP:s labb kan 

tillhandahållas på konsultbasis. Alla komponenter är däremot tillgängliga i handeln.  

 

Den indirekta mätningen av fukthalten i rökgaserna genomfördes i detta projekt med en 

metod bygger på en kombinerad sensor för mätning av relativ fukthalt (induktiv) och 

temperatur (PT100) i gaser. Utifrån dessa mätdata, samt trycket i mätposition, kan den 

absoluta fukthalten i rökgaserna beräknas.  För att få hög noggrannhet i mätningen krävs 

att den relativa fukthalten är så hög som möjligt – åtminstone över 60 %. Därför går det 

inte att mäta direkt i rökgasflödet efter pannan, eftersom typiska temperaturer där är 100-

200C och den relativa fukthalten därmed mycket låg, även om den absoluta fukthalten 

(kg fukt/kg rökgas) kan vara hög. I det här projektet användes därför en metod som tagits 

fram vid Chalmers Tekniska Högskola [4] vilken även i detta projekt vidare förfinats. 

Metoden går ut på att ett delflöde (ca 20 l/min) sugs ut och på ett kontrollerat sätt kyls ner 

till önskad relativ fukthalt och mätnoggrannhet uppnås. I figuren nedan syns en 

schematisk skiss av hur tekniken är uppbyggd. 

 

Ett alternativ till att mäta fukthalten i rökgaserna med sensorteknik är att beräkna 

fukthalten i rökgaserna utifrån effekten i rökgaskondensorn. Denna teknik används 
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exempelvis av EON Värme AB [5], men har inte applicerats i detta projekt, då funktionen 

hos rökgaskondensorn inte var tillfredsställande. 

 

 
Figur 1. Schematisk skiss av instrumentet för in-direktmätning av fukthalt i rökgaserna. (1) Utsug av 

rökgaser från skorsten (2) filter; (3) oljebad (4) mätcell. Bild hämtad från artikel On-line monitoring of 

fuel moisture-content. Med tillstånd av författaren [2] 

 

För mer information om tekniken rekommenderas artikeln: On-line monitoring of fuel 

moisture-content in biomass-fired furnaces by measuring relative humidity of the flue 

gases [2]. 

 

4 Genomförande 
 

Demonstrationen genomfördes 18-20 februari 2013 på Norra Skogsägarnas sågverk i 

Sävar. Skarpa försök genomfördes under två dagar.  

 

Dag 1. Konstant fukthalt 

Under den första dagen användes den bränslemix som sågverket i Sävar normalt använder  

 

Dag 2. Stegförsök 

Under andra dagen gjordes försök för att se hur fukthaltsmätarna reagerade på 

stegändringar i fukthalten. Ändringar i fukthalten gjordes i steg för att se hur de olika 

teknikerna för fukthaltsmätningar svarade. 

 

 
Tabell 1. Försöksplan med de fukthalter som siktades  

på vid blandning av bränslemixer.  

 Fukthalt  

Dag 1 -   

- No. 1 55 % 

Dag 2  

- No. 1 45 % 

- No 2 55 % 

- No 3 45 % 
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4.1 NIR-instrument 

 
Figur 2. Foto av NIR-instrument 

framför bränsleficka 

I Figur 2 syns hur NIR-instrumentet är monterat på en 

ställning framför pannans inmatning. Inmatningens synglas är 

gjorda i plast, vilket interfererar med NIR-mätaningen. En del 

av tittfönstret byttes därför ut till plexiglas, se bild. Vid vissa 

bränsleblandningar, framförallt då mycket bark, var inblandad 

byggdes ibland bryggor av bränslet som gjorde att det skapades 

tomrum fram NIR-mätaren. Det syns i bilden till vänster att 

bränslet är tättpackat högst upp men att det just när bilden är 

tagen saknas material framför mätaren vilket ger störningar i 

mätningen. Vid varje stegförändring kalibrerades NIR 

instrumentet om. Kalibreringen var inte absolut utan utgick 

från kända nivåer.  

 

4.2 Instrument för mätning i rökgaser 
 

 

 

I figuren syns montering av 

analysinstrument på rökgaskanalen i Sävar.  

 

Rökgaserna förs ut ur kanalen via ett borrat 

hål direkt ut till analysatorn.  

Figur 3. Foto på hur mätinstrumentet har installerats på Norra Skogsägarnas sågverk i Sävar.  

4.3 Referensmätningar 
 

Bränsleprover av togs regelbundet. Vid varje provtagning togs fem delprover från 

transportbandet med skyffel till ett samlingsprov. Fukthalten i samlingsproverna 

bestämdes med gravimetrisk ugnsmetod i sågverkets egen ugn.  

 

För att kontrollera noggrannheten i rökgasmätningen genomfördes nedströms 

sensormätningen även utkondensering av fukten i mätströmmen följt av absorption av 

resterande fukt i silikagel. 

 

Provtagning och 

analysinstruent 
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4.4 Demonstration 
Demonstrationen av projektet genomfördes i samband med genomförandet av projektet. 

Samtliga sågverk var inbjudna att delta på demonstrationen. Setra Malå var det företag 

som var intresserat de nya teknikerna.  

 

5 Utvärdering/resultat 

 
5.1 Dag 1 – konstant fukthalt  
 

 
Figur 4. Resultat från mätningar med konstant fukthalt. Resultaten från NIR-mätningen har filtrerats 

så att (flytande medelvärdering) för att eliminerar innehållslösa småvariationer. Den streckade linjen 

illustrerar målvärdet för bränslefukthalten utifrån den aktuella blandningen.   

 
Tabell 2. Resultat från mätningar dag 1 – konstant fukthalt.  

 Fukthalt 

(medelvärden) 

Kommentar 

Rökgasmätning 53,2% Ingen kalibrering (absolut metod)  

NIR-mätning 52,8% Kalibrerad 

Provtagning 

(gravimetrisk) 

50,3% 52,5% utan outlayer 

Förväntad fukthalt 54-57%  

 

 

Resultaten från körningen med konstant bränslefukthalt, Figur 4, visar att både den 

kalibrerade NIR-metoden och den okalibrerade indirekta metoden från rökgasmätning ger 

hög noggrannhet. I båda metoderna har cirka 95 % noggrannhet. Elimineras den andra 

referensprovtagningen, vilken kan misstänkas blivit felaktig, fås en noggrannhet på cirka 

99 %.  

 

Kontrollen av rökgasmätningen mot referensmätning genom utkondensering och 

absorption visade på en mycket hög precision i mätningen; resultaten blev i det närmaste 

identiska.  

Bränslefukt (kg fukt/kg bränsle) 
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5.2 Dag 2 – stegförsök 
 

 
Figur 5. Resultat från mätningar med stegförsök. Resultaten från NIR-mätningen har filtrerats så att 

(flytande medelvärdering) för att eliminerar innehållslösa småvariationer. Den streckade linjen 

illustrerar målvärdet för bränslefukthalten utifrån den aktuella blandningen.     

 

Figur 5 visar att både rökgasmätningarna och NIR-mätningarna detekterar stegändringen i 

bränslefukthalt från 42 till 56 % relativt väl. Tidsmässigt fångar NIR-mätaren ändringen 

relativt omgående. Emellertid ses en fördröjning i detektionen via rökgasmätningen. För 

att jämföra mätresultaten från NIR och rökgasmätningen med varandra 

parallellförflyttades resultaten för rökgasmätningarna i bakåt i tidskalan. Förskjutningen 

bestämdes med en statistisk metod kallad cross correlation analysis (CCA). CCA innebär 

att de två mätserierna jämförs med minsta kvadratmetoden samtidigt som serierna 

förskjuts i förhållande till varandra. Därmed kan den specifika tidsförskjutningen med 

lägst residual och högst överensstämmelsen identifieras – i detta fall ca 1 h.   

 

 

 

Förväntade nivåer 

Bränslefukt (kg fukt/kg bränsle) 
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Figur 6. Resultaten för rökgasmätningen har förskjutits i tiden eftersom ledtiden mellan inmatning av 

bränsle till pannan är lång.  

 

NIR visade även initialt att mätaren behöver kalibreras om vid ändringen i fukthalten. 

Detta beror troligen på att det nya bränslet hade en annan sammansättning av träflis och 

bark än tidigare.  

 

Ett av bränsleproverna där fukthalten mätts med traditionell gravimetrisk ungsmetod 

stämmer inte alls överens med NIR och rökgasmätningarna. Det är troligen en outlayer 

som beror på att provet inte tagits i ett representativt material.  

 

6 Diskussion och slutsats 

 
Demonstrationen visar att NIR är lämplig för indata till direkt styrning av 

bränsleblandning. Metoden ger goda resultat som överensstämmer med de övriga 

mätningarna. En begränsning är emellertid att metoden är relativt känslig för förändringar 

i bränslemix, med avseende på bränslets sammansättning och kräver kalibrering mot en 

referens för att fungera. Därmed föreligger en inbyggd osäkerhet i om det är bränslets 

kvalitet eller fukthalt som förändras. En tänkbar åtgärd är att undersöka om det går att 

samtidigt analysera andra delar av NIR-spektrat, för att få en indikation om en förändring 

i bränslets sammansättning. Detta skulle i så fall kunna tjäna som en förvarning om att 

bränslet ändrats och eller om det är fukthalten som ändras.   

 

Eftersom rosten har en så lång svarstid ger rökgasmätningen utslag ca en timme efter det 

att bränslet matats in. Rökgasmätning framstår därför lämplig som en billig och enkel 

metod för långsiktig kontroll över fukthaltsnivåer. För pannor med kortare svarstid, 

exempelvis fluidbäddpannor och pulverpannor, kan fukthaltsmätning vara en alternativ 

metod för direkt reglering av bränsleblandningen.  

 

Skillnaden mellan NIR-mätningen och rökgasmätningen beror sannolikt på att ledtiden 

från det att bränslet matas in till det att fukten avgår i rostpannan är betydande. Den långa 

Förväntade nivåer 

Bränslefukt (kg fukt/kg bränsle) 

”Outlayer”? 
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svarstiden indikerar därmed även att mycket av tiden i rosten används för att torka 

bränslet. 

 

 

Eftersom tekniken enbart rör pannan påverkas inte kvalitén på virket och stämmer med 

andra ord bra överrens med EESIs mål minskad energianvändning med bibehållen 

kvalitet.   

 

Försöken visar också på hur svårt det är att ta representativa prov med traditionell metod. 

Både under dag 1 och dag 2 finns provresultat som avviker från övriga mätningar.  
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