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Sammanfattning 
 

Invid Skellefteåkrafts anläggning i Malå står ett sågverk. Sågverkets virkestorkar kräver 

ansenliga mängder med energi som kraftvärmeverket levererar via fjärrvärmenätet. Eftersom 

återlednings-temperaturen från sågen är alltför hög, så finns en önskan att sänka denna, för att 

därpå kunna öka elproduktionen vid kraftvärmeverket. Det senare kräver dock att 

framledningstemperaturen samtidigt sänks. 

 

Syftet med detta arbete är att utreda huruvida en torkanläggning skulle kunna uppföras, för att 

sänka återledningstemperaturen, vid returen på fjärrvärmenätet. Genom detta skulle bränslet 

kunna torkas innan det går till kraftvärmeanläggningen för förbränning. Den viktigaste 

aspekten här är om torkanläggningen samtidigt skulle kunna drivas med vinst.  

 

Med hjälp av data från SMHI, samt från Skellefteåkraft, har sedan produktionskapaciteten hos 

olika bandtorkningsanläggningar beräknats under ett referensår. Samtliga beräkningar har 

utförts i Excel, och i rapporten beskrives tillvägagångssättet. 

 

Resultatet av beräkningarna visar att det fordras en tämligen effektiv torkanläggning om vinst 

skall kunna erhållas utav att torka bränsle till den egna pannan. Det är dock svårt att exakt 

utsäga hur stor denna vinst kommer att bli i ett verkligt fall. Försegår torkningsprocessen i två 

steg bör en vinst om ca 60000 kr/år kunna uppnås, vid ett bränslepris om 190 kr/MWh.  

Anläggningskostnaden uppgår då till skattat värde om ca 4,27 Mkr, och avskrivningstiden är 

satt till 25 år. För detta fall är också utgångspunkten att egenproducerad el måste användas till 

fläktar samt övrig tilläggsutrustning, till en kostnad om 30 öre/kWh.   

 

 

I ett fall där torken istället användes för pelletsproduktion uppstår dock troligen tämligen god 

lönsamhet. Beräkningar påvisar att den årliga vinsten då skulle kunna uppgå till omkring 2,5 

Mkr, även om anläggningskostnaden förutsättes vara ca 10 Mkr. Det föregående är beräknat 

på en avskrivningstid om 25 år, och för en märkeffekt hos torken om 2500 kW. 

För detta fall bör dock påpekas att inköpspriset för flisen har satts till 170 kr/MWh, och vid ett 

högre bränslepris hos den inköpta flisen, minskar förstås den årliga vinsten. 
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Abstract 
 

The purpose of this study has been to evaluate whether a Low temperature bio-mass dryer 

could be integrated with the local district heating system in Malå. The aim is to increase the 

thermal efficiency of the cogeneration plant in Malå, by lowering the temperature of the 

cooling medium. Another benefit that comes from this is improved combustion efficiency at 

the power plant, since drying the fuel causes an Increase of the heating value.  

Simulations has been made in Excel, and with use of linear regression, to find out if it is 

profitable. Data for this purpose has been supplied by the power company Skellefteåkraft and 

furthermore SMHI. 

 

The result of the Calculations shows that a very efficient bio-mass dryer is needed, if yield of 

investments should be made possible. An Investment of 4,27 Mkr, in a dryer, could at a such 

criterium return 60000 kr/year, if the price of the biomass is 190 kr/MWh. Furthermore this 

also demands that the time of instalments is set to 25 years, and that electrical power can be 

used at the cost of 0,30 kr/kWh. 

 

Calculations also shows that it could be quite profitable, If wood chips instead were to be 

made, with use of the Bio-mass dryer. In a such case the income could be 2,5 Mkr/year even if 

the investment of the dryer would be 10 Mkr. This demand that the time of instalments is set 

to 25 years and that biomass can be purchased at he cost of 170 kr/MWh. 
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1 Inledning 
 

I följande avsnitt presenteras bakgrunden till detta arbete, och hur problemställningen 

uppstått. Vidare redovisas rapportens syfte, mål och de avgränsningar som har gjorts. 

1.1 Bakgrund  
 

Inom den moderna industrin finns idag ett stort antal spillvärmekällor. Dessa härrör ofta från 

olika typer av torkningsprocesser inom massaindustrin etc. Genom att använda dessa 

lågvärdiga spillvärmekällor, för torkning av flis och spån, skulle biobränslepotentialen i landet 

kunna öka åtskilligt. Detta eftersom ett högre värmevärde hos bränslet då kan erhållas, utan 

insatts av spetsvärme.  

 

Vid kraftvärmeverket i Malå finns ett sågverk i det närliggande området. Detta sågverk 

levererar under året, allt det bränsle som kraftvärmeverket behöver för sin kraftproduktion. 

Flisen som levereras har då ofta en fukthalt omkring 0,55 och även däröver, vilket vintertid 

kan orsaka en fluktuation, vid driften av kraftvärmepannan.  

 

Samtidigt gäller att återledningstemperaturen, vid fjärrvärmenätet från sågverket är alltför 

hög. Under ett stort antal dagar under året överskrider den 75°C, och därtill gäller att flödet 

samtidigt är mycket stort. Det finns därför en önskan från kraftbolagets sida, att sänka denna 

temperatur till 45 °C, och därigenom kan elproduktionen sedermera ökas.  

 

Det beskrivna problemet skulle kanske kunna lösas genom att upprätta en torkanläggning för 

bränslet. Igenom detta skulle både bränslet till pannan kunna torkas till fukthalten 0,45, och 

samtidigt återledningstemperaturen sänkas. Efter några enkla beräkningar, så kan dessutom 

påvisas, att en tork som installeras vid återledningen på fjärrvärmenätet från sågverket, skulle 

kunna ha flera MW i märkeffekt.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med detta projekt är undersöka huruvida återledningstemperaturen skulle kunna sänkas, 

genom att uppföra en biomassa-tork. Denna tork skulle då dessutom kunna öka värmevärdet 

hos flisen, innan detta går som bränsle till kraftvärmeverket. 

 

Målet med detta arbete är att utröna huruvida lönsamhet kan nås utav att torka bränsle till den 

egna pannan. För att undersöka begränsningarna utav detta kommer även en pelletsproduktion 

att beaktas. 

1.3 Avgränsningar 
 

I detta arbete kommer endast vinsten utav torkningen att bestämmas. Hur mycket elproduk-

tionen sedan kan ökas till en följd av att en torkanläggning uppföres, ligger inte inom ramen 

för detta arbete, att bestämma.   
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2 Kraftvärmeanläggningen i Malå 
 

Skellefteåkrafts panna i Malå har en märkeffekt om 16 MW. Denna panna eldas under året 

uteslutande med flis från sågverket, som ägs av Setra Group, och därigenom åtgår vanligen  

ca 80000 MWh bränsle. Under normala förhållanden är återledningsflödet från sågverket ca 

180     , och temperaturen hos detta återledningsflöde håller ungefär ca 75°C, vid trycket 

0,30 MPa. Framledningstemperaturen hos flödet som levereras gentemot sågen håller 

vanligen 110 °C, och drifloggar upptas fortlöpande med PGIM av Skellefteåkraft för 

övervakning. Dessa driftloggar innehåller data om flöden samt temperaturer etc. 

Under referensåret 2010-07-01 tom. 2011-06-30 var kraftvärmeverket endast tagit ur drift 17 

dagar för underhåll. Detta tyder på en hög tillgänglighet hos detta kraftvärmeverk. En 

principskiss över anläggningen följer nedan, med och utan tork-anläggning.  

 

 

Figur 1. Kraftvärmeanläggningen i Malå [1] 

Med föreslagen torkanläggning installerad vid återledningen krävs en avtappning innan kondensorn, 

där en del av flödet får passera den föreslagna torkanläggningen. 

 

 
Figur 2. Kraftvärmeanläggningen i Malå med tork [1], [2] 
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3 Teori 
 

Detta avsnitt behandlar initialt torkgodsets egenskaper samt de principer som följer med olika 

torkningsprocesser. I kapitlet ges även en genomgång av de formler som används vid 

torkningsberäkningar, och slutligen anges olika metoder som användes för att höja torknings-

kapaciteten. 

 

3.1 Allmänt om torkning 
 

Med torkning avses en process där fukten i torkgodset förångas, medelst hjälp av värme. 

Fukten upptas sedermera av en omgivande gas, vanligtvis dock rökgaser, luft eller ånga. 

Således krävs vid alla torkprocessen både värme- som masstransport. Ytterligare information 

kan inhämtas från [3] för en mera ingående beskrivning av torkprocesser.  

 

När luft användes för att åstadkomma en masstransport av fukten, så måste luften först värmas  

indirekt med hjälp av ett ångbatteri eller en värmeväxlare som genomströmmas av vatten. 

Även rökgaser kan användas för ovanstående ändamål, men eftersom dessa erhålles genom 

förbränning, fås en högre temperatur då, och risken för brand ökar [4]. 

 

Av det föregående resonemanget framgår att värmetransporten ofta sker medelst hjälp av 

gasen, och därmed konvektion. I vissa torkanläggningar finns dock dessutom ytterligare 

värmeslingor som överför värme till torkgodset direkt genom värmeledning [3].  

 

Den totala värmetransporten till materialet som skall torkas sker dock allmänt genom en 

kombination av värmeledning, konvektion och överföring av värme genom strålning.  

 

I det fall när ångtorkning tillämpas krävs högvärdiga energikällor, varför spillvärme inte 

längre är tillämpbart. Fördelen med ångtorkning är dock att godset då inte befinner sig i en 

oxiderande miljö [4]. 

 

3.2 Torkgodsets egenskaper 
 

När godset står inför torkning kommer yttorrhet först att uppnås. Hur tidigt detta sker beror på 

partikelstorleken, men även på värmeöverföringen samt den rådande konvektionen [3]. 

    

Det fria vattnet i godset kommer först att avdunstas, och under förloppet beter sig då godset 

som en fri vattenyta. Ångtrycket över denna yta kommer således att bli likvärdigt med 

ångtrycket hos en fri vattenyta, vilken endast beror på temperaturen. Under avdunstningen 

inställer sig dessutom hela tiden samma temperatur vid godsytan, eftersom all energi åtgår till 

förångningen. Denna temperatur motsvaras av våtkuletemperaturen enligt [3].     

 

Efter att godset blivit yttorrt finns inte längre lika stor värmeöverförande yta tillgänglig för 

avdunstningen. Detta får till följd att torkningen förlöper allt långsammare. En annan orsak till 

varför torkningshastigheten avtar, är att vattnet måste transporteras allt längre för att nå 

godsets yta [3].  
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Trä tenderar att bete sig hygroskopiskt vid låga fukthalter, varpå yttemperaturen hos godset 

ökar om torkningen fortgår. Med anledning av detta tenderar då även temperaturen hos den 

luft som lämnar torken att öka, alltmedan torkgodset når en riktigt låg fukthalt. I dessa fall har 

torkgasen inte längre våt-temperaturen när den lämnar torkzonen [3], vilket ger ett dåligt 

utnyttjande av torkgasens fuktbärande förmåga.  Allmänt kan dessutom sägas att torknings-

förloppet kommer att fortgå så länge ångans partialtryck över godsytan är högre än i den 

omgivande luften. 

 

3.3 Torkning med luft 
 

Vad gäller torkning med luft, så kan denna ske antingen i motströms eller i medströms [3].  

I det följande kommer medströmsfallet först och främst att beaktas. Detta innebär att den 

varmaste luften kommer att möta torkgodset när fuktinnehållet hos detta är som störts  

Vad gäller motströmsfallet finns ibland problem då den hetaste gasen stället möter det torraste 

godset, vilket speciellt ökar brandrisken i fallet med en rotertork [4]. 

 

Nedan åskådliggörs principen för en torkanläggning där spillvärme används. 

 

 
Figur 3. Medströms torkanläggning [4]  
 

Torkningsberäkningar har enligt [3] som syfte att bestämma  

 

1) Hur mycket vatten som måste avdunsta för att önskad torrhalt i godset skall uppnås. 

2) Erforderlig luftmängd vid torkningen. 

3) Värmemängden som krävs för torkprocessen. 

 

Med anledning av ovanstående måste följande definitioner beaktas. 

Vad gäller torkgodset eller bränslet som skall torkas gäller nämligen att 

 

F  = fukthalten hos torkgodset angiven i procent % 

D = torrhalten hos materialet i procent % 

X = fuktkvoten eller likvärdigt vatteninnehållet angivit i enheten % 

 

och 

 

100 = 𝐹 + 𝐷     (1) 

 

samt 

 

X=F/D      (2) 
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För torkgodset in i till torken anges ofta massflödet enligt nedan. Uttrycket avser mängden 

torr substansmängd som passerar in till torken varje sekund [3].  

 

�̇�          [kg TS/s] 

 

För torkningsluften anges följande storheter som elementära när torkningsprocessen skall 

beaktas i ett Mollierdiagram.   

 

x = luftens vatteninnehåll (kg vätska i luften per kg torr luft) 

 

Den relativa fuktigheten blir då enligt [5] 

 

𝑅𝐹 =
𝑥100

𝑥𝑚
                                                                                                                              (3) 

 

Där 𝑥𝑚 avser luften vatteninnehåll när mättnad uppstått vid samma lufttemperatur.  

 

För att läsaren snabbare skall kunna ta del utav hur ett Mollierdiagram används åskådliggörs 

först diagrammet i sin helhet nedan, och i bilaga B2 följer även detta diagram splittrat i olika 

del -diagram som användes vid avläsningar [5].  

 
Figur 4. Mollierdiagram [5], [18] 
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3.4 Förloppet vid torkning i ett Mollierdiagram 
 

När luften kommer in i värmeväxlaren sker en uppvärmning av luften varför temperaturen 

ökar, och detsamma gäller luftens entalpi. Uppvärmningen av luften medger dock ej en 

ökning vatteninnehållet i denna process [3]. I enlighet med föregående resonemang måste 

således tillståndsförändringen representeras av en vertikal linje emellan 1)→2) i diagramet på 

denna sida [5]. 

 

 
 

Figur 5. Medströms torkanläggning för beskrivning av processen [4] 

 

Luften skickas småningom in tillsammans med torkgodset in till torken, och i och med detta 

avlämnar luften genom värmetransport en del av sin energi till torkgodset. Föregående orsakar 

en förångning av vätskan i godset och samtidigt minskar luftens temperatur eftersom energi 

åtgår till förångningen. Mer information kan inhämtas från [3]. 

 

Tidigare har nämnts att luften utgör ett medium för masstransporten av vätska från godset. 

Detta innebär att vatteninnehållet i luften kommer att öka under torkningen av biomassan.  

När luften rör sig över en våt yta inträder dessutom ett jämviktstillstånd, varför luften  

erhåller våttemperaturen. Föregående kan jämföras med befuktning av luft med vatten. 

De linjer som representerar våttemperaturen är i diagrammet parallella med linjerna för 

luftens entalpi [5]. Av detta följer att luftens tillståndsförändring sker efter en linje mellan  

2) →3) under torkningen. 

 
 

Figur 6. Torkning i medströms torkanläggning [3]. 
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3.5 Formler vid torkningsberäkningar 
 

För torkanläggningen på föregående sida gäller att den totala vätskemängden in till torken  

är likvärdigt med den utgående. Genom detta kan vätskebalansen för torkningen uttryckas 

såsom följer, enligt [3]:  

 

 

�̇� ∙ 𝑋𝑖𝑛 𝑔𝑜𝑑𝑠 + �̇� ∙ 𝑥𝑖𝑛 𝑙𝑢𝑓𝑡 = �̇� ∙ 𝑋𝑢𝑡 𝑔𝑜𝑑𝑠 + �̇� ∙ 𝑥𝑢𝑡 𝑙𝑢𝑓𝑡   (4) 

 

 

I det föregående anger �̇�  mängden torr luft, som åtgår vid torkningen varje sekund. 

Vätskemängen som följer med luften blir då 

 

�̇� ∙ 𝑥𝑙𝑢𝑓𝑡 

 

Motsvarande samband gäller för godset, men då fås följande uttryck  

 

�̇� ∙ 𝑋𝑔𝑜𝑑𝑠 
 

Vid torkning kan man ofta bortse från att torkgodsets upptar en del av värmemängden  

som förmedlas via luften, och detsamma gäller förlusterna genom torkapparaturen.  

Energibalansen för systemet kan då uttryckas som nedan, och denna anger att all energi  

åtgår till att värma luften. Ytterligare information kan inhämtas från [3]. 

 

 

�̇� ∙  1 𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑖𝑛 + �̇� = �̇� ∙  2 𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑢𝑡    (5) 

 

 

Eller likvärdigt 

 

 

�̇� = 𝐿 ∙̇ ( 2𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑢𝑡 −  1𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑖𝑛)    (6) 

 

 

Ovan utgör �̇� den tillförda effekten som krävs för att värma luften till avsedd torktemperatur. 

Mängden vatten som samtidigt kan avdrivas varje sekund kan enkelt beräknas genom att 

konstatera följande. Den mängd vätska som avdrivs måste upptas av luften, som därvidlag 

ökar sitt vatteninnehåll. 

 

 

�̇� ∙ ( 𝑋𝑖𝑛 𝑔𝑜𝑑𝑠 − 𝑋𝑢𝑡 𝑔𝑜𝑑𝑠) = �̇�    (7) 

 

Vilket även kan uttryckas som 

 

�̇� = �̇� ∙ (𝑥𝑢𝑡 𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑥𝑖𝑛 𝑙𝑢𝑓𝑡)    (8) 

 

I det föregående är  �̇� mängden avdriven vätska, vid torkningen av godset. Enheten för detta 

blir om SI enheter tillämpats för övrigt antalet kg vatten/s [3]. 
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Genom att sammansätta ekvation (6) samt (8) erhålles enligt [3] 

 

�̇� = �̇�
∆ 

∆𝑥
                                                                                                                                 (9) 

 

Formeln ovan visar att för varje given effekt, så kan en maximal mängd vätska utrivas  

under förutsättningen att vatteninnehållet vid start och sluttillståndet hos luften är känt,  

och att förändringskvoten för övrigt görs så liten som möjligt. 

 

I verkligheten kan föregående process inte till fullo helt åstadkommas, eftersom detta  

kommer att få till följd att ångan i luften då måste kondensera vid sluttillståndet [3].  

 

Den totala massan hos bränslet eller om man så vill torkgodset, är en summa av  

mängden helt torr substans och mängden fukt som ingår, därigenom måste  

enligt [3] följande gälla: 

 

 =  𝑑 + 𝑓     (10) 

 

Eftersom samtidigt 

 

𝑋 =
𝑚𝑓

𝑚𝑑
      (11) 

 

måste även den totala massan kunna uttryckas på följande sätt: 

 

Den totala massan är 

 

 =  𝑑 + 𝑑 ∙ 𝑋     (12) 

 

Mängden torr substans �̇� kg TS/s motsvarar i sambandet ovan  𝑑, emedan 

 𝑓 avser mängden fukt i torkgodset. 

 

 

Entalpin hos luften kan bestämmas antingen medelst hjälp av Mollierdiagram eller 

med användning av följande formel [3]: 

 

 

 = 𝑇 + 𝑥 ∙ (2500 + 1,88 ∙ 𝑇)    (13) 

 

där T är luften temperatur och x utgör luftens vatteninnehåll. 
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Vid ett stort antal torkförlopp återleds en del av luftflödet, för att förbättra värmeekonomin i 

anläggningen. Detta resulterar i att två luftflöden står inför beblandning, och ofta är tillståndet 

hos dessa två luftmängder kända.  

 

Utgå i det följande från att mängderna  1 och  2 skall beblandas. Fuktinnehållet hos dessa är 

𝑥1 samt 𝑥2, och entalpin ges av  1 resp.  2. 

 

 

Då gäller enligt [5] att beblandningen får fuktinnehållet 

 

 

𝑥𝑏 =
 1𝑥1 + 2𝑥2
 1 + 2

                                                                                                               (14)    

       

samt att entalpin hos denna beblandade luftmängd blir 

 

 

 𝑏 =
 1 1 + 2 2
 1 + 2

                                                                                                               (15)  

 

Grafiskt återges den blandade luftens tillstånd, av punkten p, som ligger på linjen mellan de 

två ursprungliga tillstånden. Punkten hamnar närmast den luftmängd som har störst massa. 

Med hjälp av likformighet beräknas punktens läge enkelt genom användning av nedanstående 

formel. I det följande antages dessutom  1utgöra den största av de två luftmängderna. 

 

 
 

Figur 7. Blandning av luft med olika vatteninnehåll [5] 

 

 
𝑆𝑡ä𝑐𝑘𝑎𝑛  𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 2 𝑜𝑐  𝑝

𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛  𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 1 𝑜𝑐  2
=

 1

 1 + 2
                                                                            (16) 
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3.6 Formler inom termodynamiken 
 

Inom termodynamiken återges de formler och metoder som behövs för att beräkna 

hur stor effekt som kan avlämnas vid fjärrvärmenätets retur. Enligt Cengel [6] bör  

följande definitioner och formler fästas avseende vid. 

 

 

Densiteten hos en given vätska eller annat objekt ges av 

 

𝜌 =
 

𝑉
                                                                                                                                       (17) 

 

Där m är föremålets massa och V utgör dess volym. 

Enheterna är i respektive ordning som ovan Kg för massan, och    för volymen. 

 

Därtill förhåller sig vätskan till dess volymiditet såsom 

 

𝜌 =
1

𝜈
                                                                                                                                        (18) 

 

 

Enheten för volymiditet följer av definitionen ovan som    𝑘𝑔. 

 

 

Genom att omskriva och derivera ekvation (17) fås  

 

 

 ̇ = �̇� ∙ 𝜌                                                                                                                                 (19) 
 

 

För ett öppet system som befinner sig i jämvikt gäller att 

 

(�̇�𝑖𝑛 − �̇�𝑢𝑡) + (�̇�𝑖𝑛 − �̇�𝑢𝑡) +  ̇( 𝑖𝑛 −  𝑢𝑡) = 0                                                        (20) 
 

 

I det ovanstående avses att: 

 

 

�̇�𝑖𝑛 = 𝑑𝑒𝑛 𝑣ä𝑟 𝑒 ä𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑜  𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑  
            𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛𝑓ö𝑟 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑡𝑠 𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑒𝑟 
           𝐸𝑛 𝑒𝑡 [𝐽 𝑠]  
 

 

�̇�𝑢𝑡 = 𝑑𝑒𝑛 𝑣ä𝑟 𝑒 ä𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑜  𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑  
           𝑙ä 𝑛𝑎𝑟 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑡𝑠 𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑒𝑟  
           𝐸𝑛 𝑒𝑡 [𝐽 𝑠] 
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�̇�𝑖𝑛 = 𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒 𝑠𝑜  𝑢𝑡𝑟ä𝑡𝑡𝑎𝑠 𝑝å 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑡  
             𝐸𝑛 𝑒𝑡 [𝐽 𝑠]  
 

�̇�𝑢𝑡 = 𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒 𝑠𝑜  𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑡 𝑢𝑡𝑟ä𝑡𝑡𝑎𝑟  
             𝐸𝑛 𝑒𝑡 [𝐽 𝑠]  
 

 ̇ = 𝑑𝑒𝑛  𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑜  𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑  
          𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑡𝑠 𝑔𝑟ä𝑛𝑠, 𝑖𝑛 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑢𝑡 
          𝐸𝑛 𝑒𝑡 [𝐾𝑔 𝑠] 
 

 

 𝑖𝑛 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑛  𝑜𝑠 𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑜   
            𝑘𝑜  𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑖 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑡 
            𝐸𝑛 𝑒𝑡 [𝐽 𝑠] 
 

 
 𝑢𝑡 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑛  𝑜𝑠 𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑜   
            𝑙ä 𝑛𝑎𝑟 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑡 𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑒𝑟 

            𝐸𝑛 𝑒𝑡 [𝐽 𝑠] 
 

Metoderna som återges av Cengel [6] renderar i att den effekt som kan avlämnas vid 

fjärrvärmenätets retur kan uttryckas utav 

 

 

�̇�𝑢𝑡 =  ∙̇ ( 𝑖𝑛 −  𝑢𝑡)                                                                                                                        (21) 
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3.7 Formler för att skatta anläggningskostnaden 

 
I Värmeforsk artikel om Torkning av biobränslen [3], så kan anläggningskostnaden 

approximativt bestämmas med följande ekvation.  

 𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 0,2  
(𝑇𝑜𝑟𝑘𝑙𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö    𝑖 𝑣𝑎𝑟 𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑡å𝑛𝑑) , 

1000
             (22) 

 

Torkluftflödet anges ovan i      

Det fanns redan år 2004 en osäkerhet förknippad med föregående formel, och de bedömde då 

att anläggningskostnaden kunde avvika från ovanstående med -15 % till +30%.  Kostnaden 

inkluderar sedan enligt Värmeforsk artikel projekteringskostnaden samt markarbeten med 

bottenplattan och transportörer för anläggningen [4] 

 

Vad gäller den installerade effekten för torkningsanläggningen, så finns även där ett samband 

som presenteras i Värmeforsk artikel. Vid kostnadsberäkningar vad avser elförbrukningen för 

anläggningen uppges att 80 % av den installerade effekten bör tas upp. 

    

 𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 0,6  
(𝑇𝑜𝑟𝑘𝑙𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑖 𝑣𝑎𝑟 𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑡å𝑛𝑑)

1000
                        (23) 

Torkluftflödet anges i den föregående formeln i      

 

Eftersom vissa leverantörer uppger kostnaden hos anläggningen som en funktion utav 

bäddytan kan det vara relevant att kunna uppskatta denna.  Värmeforsk [3] anger här följande 

samband: 

 

 𝑡𝑎 = 2  (𝑇𝑜𝑟𝑘𝑙𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑖 𝑣𝑎𝑟 𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑡å𝑛𝑑)                                                           (24) 

 

Torkluftflödet anges ovan i    𝑠. 
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3.8 Formler för ekonomiska beräkningar 
 

Enligt nuvärdesmetoden gäller att kostnaden eller investeringen kan förskjutas i tid enligt 

sambandet som följer. Se referens [7]:  

𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  𝑢 = (1 + 𝑟)𝑛 ∙ 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑖𝑔𝑎𝑟𝑒                                                                 (25) 

Där r utgör räntan och n antalet år som förflutit. 

 

Annuitetsmetoden föreslår sedan att den årliga vinsten kan beräknas såsom nedan: 

Mer information kan hämtas från [7] 

𝑉å 𝑙𝑖𝑔 =  å 𝑙𝑖𝑔 − 𝐷å 𝑙𝑖𝑔 −  å 𝑙𝑖𝑔 − 𝐾å 𝑙𝑖𝑔                                                                          (26) 

 

I det ovanstående gäller att: 

 å 𝑙𝑖𝑔 =  𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡 

𝐷å 𝑙𝑖𝑔 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 

 å 𝑙𝑖𝑔 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 å𝑙𝑙 

Samt att den årliga kostnaden för investeringen är 

𝐾å 𝑙𝑖𝑔 = 𝑎 ∙ 𝐾𝑖                                                                                                                                        (27) 

Där 

𝐾𝑖 = 𝐷𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 

Och annuiteten 

𝑎 =
𝑟 ∙ (1 + 𝑟)𝑛

(1 + 𝑟)𝑛 − 1
                                                                                                                                (28) 
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3.7 Metoder för att höja torkningskapaciteten 
 

Eftersom torkning i ett ”steg” kräver en hög temperatur för att processen skall bli effektiv, så 

erfordras andra genvägar om spillvärme skall kunna användas effektivt, för att torka stora 

mängder bio- massa [4]. I bilagorna B3 t.o.m. B6 återfinnes utförligt redogörande beräkningar 

för de efter-följande torkförloppen. Dessa tjänar dock endast som exempel för att lättare 

tillgodogöra sig teorin bakom torkning, och beskriver ej situationen i Malå. 

   

 
 

Figur 8 Torkning i medströmsanläggning med aningen  

             högre temperatur, för effektivare torkning [3]  

 

När mer än en värmeväxlare användes för att värma luften erhålles en bättre värmeekonomi. 

Principen för hur detta skulle kunna gå till åskådliggörs i bilden nedan som ett flödesschema.  

Vid flerstegsprocesser kan man enligt Jukka Pekka Spets spara upp till 72 % av luften i 

jämförelse med en enstegsprocess, dessutom kan då även 10 % lägre specifik energi-

användning nås enligt [4] 

 

 

 
Figur 9. Medströms torkanläggning i två steg [4] 
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I ett Mollierdiagram får ett tvåstegsförlopp följande utseende, se figur 10 och referens [4]. 

Emellan punkt 1 och 2 sker en uppvärmning av luften, och detsamma gäller mellan punkterna 

3 och 4. Torkning av biomassa försegår, enligt tidigare, vid konstant entalpi, och sker i 

diagramet inunder mellan tillstånds-förändringen 2 till 3, samt emellan punkt 4 och 5.  

I bilaga B5 påvisas hur man räknar på en tvåstegsprocess. 

 

 
Figur 10. Medströms torkning i tvåstegsförlopp [4] 

 

Genom att beblanda inkommande luft till torken 1) med utgående luft 4) erhålles tillståndet 

2). Även i denna process med återcirkulering fås en förbättrad värmeekonomi [4], och i bilaga 

B6 påvisas hur man räknar på detta. 

 
Figur 11.  Återcirkulering av luft i anläggningen [4] 
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3.8 Diagram för luftflöde 
I en mycket viktig artikel för detta arbete kan de två nedanstående diagramen skådas [4]. 

Det första diagramet åskådliggör hur stort luftbehovet är för en given torkprocess, i ett steg 

emellan givna temperaturer. Det andra diagrammet i ordningen visar hur mycket energi som 

åtgår för att avdriva 1 kg vätska, vid en viss temperatur. 

 

 
Figur 12. Beräknad specifik luftförbrukning vid förvärmning av uteluft, 10 °C  

                 och 80 % relativ fuktighet. Utgående lufttemperatur från torken är 5 °C  

                 över mättnadstemperaturen enligt [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Beräknad specifik energiförbrukning med uteluft, 10 °C och 80 %  

                 relativ fuktighet.  Utgående lufttemperatur från torken är 5 °C  

                 över mättnadstemperaturen enligt [4]. 
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4 Torkningsmetoder 
De olika torkmetoder som kan förekomma vid torkning av flis i stor skala har bla. publicerats 

utav Wimmerstedt [8]. Eftersom många av dessa torktekniker fortfarande är högst aktuella, 

följer i detta avsnitt en kort beskrivande sammanfattning, för de intressantaste av dessa.  

Slutligen sammanställs också i avsnittet en jämförelse av de olika torkanläggningarnas för och 

nackdelar, som måste tas i beaktande, när en ny anläggning skall uppföras.    

 

Valet av torkningsteknik som kan komma på fråga vid en viss specifik anläggning, beror 

sedan ofta på önskad kapacitet, samt i viken form eventuella spillvärmekällor finns för 

torkningen. Det finns dessutom ytterligare faktorer som kan komma att styra detta, såsom 

beredskap på utveckling och anläggningskostnaden [4]. I det följande beaktas olika 

torkningsförfaranden.   

4.1 Rotertork 
Vid storskalig verksamhet är trumtorkar ganska vanliga. I dessa kan man torka kalk och 

cement, men även flis och bark. Materialet eller om man så vill torkgodset, flyttas sakta 

framåt genom trummans rotation, men även som en följd utav att den är svagt lutande, från 

inloppet till utloppet. I trumman finns samtidigt skovlar eller liknande lyftanordning, som 

lyfter materialet under rotationen, och därigenom får torkgodset falla genom torkningsmediet.  

 

Rotertorkar är ofta direktvärmda med hjälp av rökgaser, men det förekommer även andra 

tekniska lösningar där t.ex. hetvatten samtidigt kan cirkulera i trummans mantel. Viktig är 

dessutom att genom-strömningen arrangeras i medströmsriktning, om värmekänsliga material 

skall torkas. Detta för att torken skall klara en bred storleksfördelning av partiklarna, med ett 

jämt torknings-resultat. Mer information kan inhämtas från [4]. 

 

I en direkt trumtork där rökgaser används som torkmedium uppges den ingående 

temperaturen till Rotertorken uppgå till omkring 400 C [9]. När torkningsmediet istället 

utgörs av luft anges 80-180 C som lämplig temperatur [4]. Vid högre temperaturer uppges  

att vissa kolväten försvinner, varpå värmevärdet hos flisen minskar. 

 

 
Figur 14. Trumtork [9] 
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4.2 Bandtork 
 

En bandtork består vanligen utav ett eller flera perforerade transportband. Dessa genom-

strömmas sedan utav torkgasen underifrån eller uppifrån tvärströms, så att torkgodset längs 

sin väg över transportbanden genomblåses [3]. För att minska värmebehovet kan luften 

återcirkuleras, men man kan även förbättra ekonomin hos torken genom att tillföra värmen i 

flera mellanliggande steg. Föregående minskar nämligen luftbehovet hos torken, och 

dessutom fås lägre specifik energiförbrukning [4].  

 

Vad gäller bandtorkar så belägges transportbandet med ett torkgodsskikt som är ca 2-15 cm 

tjockt. Temperaturen hos gasen som utgör masstransportmediumet varierar inom vida gränser.  

I en av de artiklar som Värmeforsk [4] presenterat uppges allt mellan 30-90 C. På ett stort 

antal håll anges även att temperaturer kring 100-120 C kan användas, se exempelvis [10].  

 

 

 
 

Figur 15. Bandtork [10] 
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4.3  Silotork 
 

I en silotork transporteras torkgodset först lämpligen till silons övre del med hjälp av en 

transportör. En fördelning av torkgodset sker därpå medelst skruvar över hela silons 

tvärsnittsyta. Torkgodset kommer sedan på sin väg genom silon att genomströmmas av varm 

luft i tvärströms-riktningen, tills det att utmatningen slutligen kan ske utav godset vid bottnen 

av silon. Frammatningshastigheten på flisen styrs lämpligen av en mätare som uppmäter 

fukthalten hos flisen och denna är belägen vid utloppet [10]. 

 

 
 

Figur 16. Silotork [10] 

 

4.4 Fluidbäddstorkning 
 

När torkluften tillåtes passera förbi torkgodset med tillräckligt hög hastighet underifrån fås en 

fluidiserande verkan, se figur 17. I dessa svävtorkar är torkningshastigheten mycket hög, 

eftersom värmeöverföringskoefficienten ökar med konvektionen. Även masstransporten av 

fukt från materialet tilltar i och med det föregående, och pga. den större kontaktyta som då 

erhålls. Ytterligare information kan inhämtas från [3].   

   

Torkgodset kan anta nära jämvikt med torkluften om uppehållstiden är tillräckligt lång, men 

generellt är tiden för torkning i dessa anläggningar mycket kort. NIRO har levererat två 

anläggningar till Sverige, men det krävs dock en höggradig värmekälla för att driva denna 

torkningsutrustning. Detta är således fråga om en högtemperaturtork [4]. 
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Figur 17. Fluidbäddtork [12]  

 

4,5 Strömtorkar 
 

Vid strömningstorkning används ofta rökgaser som med hög hastighet ledes in i torken. 

Inuti torken möter småningom rökgaserna den våta biomassan, som lämpligen matas in med 

hjälp av en grovrivare. Därigenom medrycks torkgodset med de heta gaserna tills godset når 

en vindsikt, där större partiklar avskiljs för ommalning. De torra partiklarna som har 

godtagbar storlek passerar vindsikten och avskiljs sedan med en cyklon [4].   

ABB Fläkt utgör en av de leverantörer som finns på marknaden. De uppger att rökgaserna 

minst skall ha temperaturen 200 C för att torken skall fungera på ett tillfredsställande sätt. 

 

 
Figur 18. Strömtork [4] 
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4.6 Sammanfattande jämförelse emellan olika torkningstekniker 
 

Nedanstående sammanfattar de olika torkanläggningarnas ändamålsenlighet vid torkning: 

Informationen har främst inhämtats från [4] samt [11]. 

 

Rotertorkar 

- Relativt hög elförbrukning. 

- Använder ofta höggradig värmekälla. 

+ Robust konstruktion. 

+ Hög tillgänglighet. 

+ Klarar stor storleksspridning på torkgodset. 

 

 

Bäddtorkar 

- Stor yta krävs. 

+ Låg energiförbrukning. 

+ Klarar stor storleksfördelning hos godset. 

+ Spillvärme kan användas. 

 

 

Silotork 

- Driftssäkerhet när flis skall torkas. 

- Stort specifikt fläktarbete och därmed hög elförbrukning. 

- Hög energiförbrukning 

- Använder ofta höggradig värmekälla. 

+ Enkel konstriktion 

 

 

Fluidbäddstorkning 

- Hög elförbrukning. 

- Använder ofta höggradig värmekälla. 

- Kräver mycket underhåll. 

- Kan inte hantera stora partiklar och kräver jämn storleksfördelning. 

+ Behövs liten yta för torken. 

+ Finns ett antal referensanläggningar för torkning av biobränsle. 

 

 

Strömtorkar 

- Hög elförbrukning. 

- Använder ofta höggradig värmekälla. 

- Malning eller sållning av godset krävs. 

- Utrustningen kräver mycket underhåll. 

+ Kräver liten yta pga. god värmeöverföring 

+ En del referensanläggningar finns redan. 
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5 Genomförande/metod 
  

I detta kapitel beskrivs metodiken som använts för att beräkna produktionskapaciteten, hos  

en given torkanläggning. Denna kommer att åtskilja sig något, ifall torkning i ett eller två  

steg användes, varför den enklaste av dessa två metoder först beskrivs ingående. 

Hur produktionskapaciteterna bestämts är sedan allmänt gällande, såtillvida att det inte har 

någon betydelse om flis skall torkas till den egna pannan, eller om pellets sedan skall 

tillverkas. Enda skillnaden i det ovanstående är att det leder till olika inmatningar i Excelarket 

vad gäller önskad slutgiltig fukthalt. Beräkningar har därpå genomförts med Excel över ett 

helt ”referensår” för att fastställa de respektive produktionskapaciteterna.  

 

När endast flis skall torkas till den egna pannan, ges metoden för värdeökningen hos bränslet 

av Värmeforsk [4], men även här i bilaga B11. Hur sedan annuitetsmetoden applicerats därpå 

för att beräkna den årliga vinsten framgår i slutet av kapitlet. 

För det fall när en pelletsproduktion beaktas, beräknas vinsten återigen med hjälp av annitets-

metoden. Detta förutsätter dock att torkanläggningens produktionskapacitet för pellets först 

bestämts. Även detta finns beskrivet i slutet av avsnittet. Förutsättningarna för detta anges i 

bilaga B14.  

 

5.1 Antaganden för beräkningar 
 

I den datalogg som Skellefteåkraft delgett, se bilaga B7, anges temperaturen vid återledningen 

från fjärrvärmenätet samt flödet, och detta gäller då specifikt från sågverket.  

Av praktiska skäl har dock ej hela driftsloggen redovisats i bilagan, eftersom den innehåller 

hundratals värden.  Ett ingenjörsmässigt antagande i detta sammanhang är att torkluften 

förmodligen når ca 5 °C under återlednings-temperaturen [4], för varje given dag under året 

när torken används. Ovanstående har sin orsak i att värmeväxlaren, inte har oändligt stor yta, 

och dessutom understiger verkningsgraden med säkerhet 100 %.    

 

Med utgångspunkt från figur 12, så kan enkelt konstateras att detta diagram inte är helt  

representativt för torkning, över vilken dag som helst på året. Detta beror på att utomhus-

temperaturen varierar över vida gränser, över året, och likaså den relativa luftfuktigheten. 

Däremot gav diagramet uppslag till idén att bestämma luftbehovet hos en viss specifik tork, 

med given märkeffekt, utifrån de rådande väderförhållandena. Genomföres dessutom detta 

över ett helt år, så kan torkens totala produktion bestämmas, småningom, för en given 

märkeffekt.  Med utgångspunkt från det ovanstående resonemanget kontaktades SMHI och ett 

utdrag av en datalogg finns med som bilaga B8. Dessa data anger begränsningarna, för den 

luft som torken kommer att förses med. 

  

När torken används har det dessutom förutsatts att den tillgängliga effekten via återledningen 

från sågverket måste överstiga torkens märkeffekt. Eftersom det sedan främst är pannan som 

skall förses med bränsle har dessutom antagits att torken ej körs om pannan är tagen ur drift. 

De beräkningar som utförts har sedan gjorts med en intervallindelning om 500 kW intervall, 

vad gäller torkens märkeffekt. Se resultaten.  
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Med hänsyn till att den tillgängliga temperaturen vid återledningen ofta hamnar i temperatur-

området omkring 75 °C, så förutsättes i det följande att bäddtorkning är att föredra vid denna 

anläggning [4]. Detta beror på den goda tillgången på spillvärme, och att denna då kan 

användas som värmekälla.   

5.2 Algoritmbeskrivning av torkning i ett steg 
 

Vid en viss specifik dag under året råder utomhustemperaturen T, vilken erhålles från den data 

som SMHI delgivit. Samtidigt råder då enligt deras mätningar den relativa luftfuktigheten RF.   

 

Medelst användning av nedanstående ekvation (3) kan då vatteninnehållet x, hos luften, 

bestämmas när 𝑥𝑚 är känd. I det föregående anger 𝑥𝑚det största vatteninnehåll som kan fås 

innan utfällning av vätska sker vid samma temperatur. 

 

 

𝑅𝐹 =
𝑥1  

𝑥𝑚
      (3) 

 

 

Genom att ur ett stort Mollierdiagram avläsa sammanhörande värden på torr temperatur samt 

maximalt vatteninnehåll, och därpå tillämpa linjär regression, så kan följande formel skapas. 

Se bilaga B9.  

 

𝑥𝑚 = (1,0 ∙ 10
−12) ∙ 𝑇6 + (1,0 ∙ 10−11) ∙ 𝑇5 + (1,0 ∙ 10−9) ∙ 𝑇4 + (2,0 ∙ 10−7) ∙ 𝑇  

 

            +(9,0 ∙ 10−6) ∙ 𝑇2 + 0,0003 ∙ 𝑇 + 0,0036 
 

 

Föregående medför att vatteninnehållet hos luften till torken kan bestämmas för varje  

given dag under året. Detta har sedermera gjorts i Excel för referensårets samtliga dagar. 

Ekvation 3) kombineras med formeln ovan för att bestämma vatteninnehållet x. 

 

Entalpin hos luften kan som tidigare påpekats bestämmas med användning av följande 

formel hämtad från teoriavsnittet: 

 

 

 = 𝑇 + 𝑥 ∙ (2500 + 1,88 ∙ 𝑇)    (13) 

 

 

Luftens entalpi bestämmes med ekvation 13) för den inkommande luften till torken, och  

även detta kan utföras för alla dagar under året, eftersom SMHI har levererat de värden som 

behövs.  

 

Vid samma tidpunkt anger Skellefteåkraft i sin driftslogg återlednings-temperaturen i 

fjärrvärmenätet. Därigenom kan luftens entalpi beräknas efter uppvärmning skett i 

värmeväxlaren. Denna luft får dock något lägre temperatur än återledningstemperaturen,  

och luften fläktas därefter in över torkgodset.  

 

 

 

 



29 
 

 

Med känd märkeffekt hos torken kan luftmängden för torkningen sedan bestämmas.  

Detta sker med följande ekvation, och ett av kraven i beräkningarna som gjorts är 

att ”återledningseffekten” då måste överstiga torkens märkeffekt. Se teoriavsnittet 

ekvation (6). 

 

�̇� = 𝐿 ∙̇ ( 2𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑢𝑡 −  1𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑖𝑛)    (6) 

 

En verkningsgrad har senare införts så att märkeffekten �̇� multipliceras med Ƞ för att  

därpå beräkna luftbehovet genom nedanstående ekvation. I Excelarket som har skapats  

kan verkningsgraden, således ändras för att uppnå mer realistiska förhållanden. 

Detta beror på att en del av den tillförda effekten försvinner i form av förluster.  

Om verkningsgraden anges i det följande till 90 %, menas således att 10 %  av effekten  

försvinner i värmeförluster. 

 

�̇� =
�̇� ∙ Ƞ

( 2𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑢𝑡 −  1𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑖𝑛)
 

 

Medelst användning av föregående algoritm kan luftbehovet för torken bestämmas under  

årets alla dagar. Detta ger då en möjlighet att ”simulera” torkens kapacitet utifrån att man  

först bestämmer dess verkningsgrad, samt för in märkeffekten i nämnt Excelark. 

 

För att bestämma den avdrivna vätskemängden från torkgodset användes därefter följande 

ekvation, för årets alla dagar. Se teoriavsnittet och ekvation (8). 

 

�̇� = �̇� ∙ (𝑥𝑢𝑡 𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑥𝑖𝑛 𝑙𝑢𝑓𝑡)    (8) 

 

Ett problem i det föregående är att fuktinnehållet i den utgående luften från torken inte är 

känd i direkt mening. Denna kan dock approximeras med en formel som bygger på följande 

resonemang.    

 

Beakta en given dag då bränsle skall torkas till pannan.  Antag att utomhusluften har 

temperaturen 10 °C, samt att RF är 80 %. Återledningstemperaturen är vid samma tidpunkt  

77 °C, varför luften högst kan värmas till den lägre temperaturen 72 °C. Då kan detta 

åskådliggöras som i figur 19, på nästkommande sida.  

 

I mer teoretiska termer: Luften kommer att värmas till en given sluttemperatur som beror av 

återlednings-temperaturen i fjärrvärmenätet. Detta renderar i att luften efter uppvärmning når 

entalpin  2 vid punkt 2). Se den efterföljande figuren 19.  

 

I teoriavsnittet beskrives sedan varför entalpin i punkt 3) när luften lämnar torken är 

densamma som i punkt 2). Genom föregående är således entalpin i punkt 3) entydigt bestämd. 

Eftersom det inte är önskvärt att fukten i den utgående luften från torken skall kondensera 

direkt den lämnar torken, så bör denna temperatur vara ca 5 °C över mättnadstemperaturen [4]  

För varje given entalpilinje, i diagrammet fås då ett givet vatteninnehåll hos luften i 

sluttillståndet 3). Detta innebär att entalpin för ett stort antal linjer kan avläsas, samt det 

sammanhörande vatteninnehållet vid sluttillståndet. Om linjär regression sedan tillämpas på 

dessa värden kan en formel skapas. Syftet med det föregående är att kunna beskriva 

vatteninnehållet vid 3) som en funktion av entalpin i tillståndet 2). 
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Figur 19. Exempel på torkanläggningens funktion en representativ dag. 
 

 
Figur 20. Linjer för konstant entalpi 

 

Med hjälp av avläsningar beträffande tillstånden i punkterna 1) tom 6), i den rakt ovanstående 

figuren 20. Detta avser då avläsningar av absolut fuktighet för en viss entalpi, samt om linjär 

regression tillämpas, så kan en funktion skapas.  Se bilaga B10 för tabell som upprättats. 
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Resultatet blir: 

 

𝑥𝑢𝑡 𝑙𝑢𝑓𝑡 = (4,95 ∙ 10
−12) ∙  2

5 − (1,73 ∙ 10−9) ∙  2
4 + (2,28 ∙ 10−7) ∙  2

  

 

                    −(1,36 ∙ 10−5) ∙  2
2 + (6,24 ∙ 10−4) ∙  2 − (5,79 ∙ 10

− ) 
 

Med föregående formel bestäms följaktligen vatteninnehållet i luften ut från torken, som  

en funktion av entalpin, hos luften som lämnar värmeväxlaren. För att kunna göra detta  

krävs således endast kännedom om luftens entalpi efter uppvärmning, och denna är redan 

känd. 

 

Nu kan sålunda den avdrivna vätskemängden under torkningen bestämmas, vilket sker  

med tidigare nämnd formel. Se teoriavsnittet och formel (8). 

 

�̇� = �̇� ∙ (𝑥𝑢𝑡 𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑥𝑖𝑛 𝑙𝑢𝑓𝑡)    (8) 

 

Föregående har gjort under referensårets alla dagar i förväntan om att kunna bestämma 

torkens totala kapacitet. Detta medför som tidigare framhållits att man kan undersöka  

vilken produktiv verksamhet, en given tork skulle ha haft under året. 

 

Torkad godsmängd förhåller sig sedan till den avdrivna vätskemängden, och godsets  

ingående samt utgående fukthalt såsom nedan. I teoriavsnittet återfinnes ekvationen som  

nr (7) i ordningen. 

 

�̇� ∙ ( 𝑋𝑖𝑛 𝑔𝑜𝑑𝑠 − 𝑋𝑢𝑡 𝑔𝑜𝑑𝑠) = �̇�    (7) 

 

På så sätt har den torkade bränslemängden �̇� kunnat fastställas dag för dag över referensåret. 

I det ovanstående avses dock heltorr godsmängd, varför följande uträkning måste göras om 

den egentliga bränslemängden ut skall kunna fastställas. Se teoriavsnittet. 

 

 ̇𝑏 ä𝑛𝑠𝑙𝑒 𝑢𝑡 = �̇� + �̇� ∙ 𝑋𝑢𝑡 𝑔𝑜𝑑𝑠    (12) 

 

Ett motsvarande samband finns för att beräkna den mängd flis som torkningsanläggningen 

samtidigt måste förses med. Även detta bygger på ovanstående ekvation 

 

 ̇𝑓𝑙𝑖𝑠 𝑖𝑛 = �̇� + �̇� ∙ 𝑋𝑖𝑛 𝑔𝑜𝑑𝑠     (12) 

 

Alla de föregående beräkningarna har utförts i Excel för olika effekter och verkningsgrader, 

och på detta sätt har produktionskapaciteten kunnat bedömmas. Genom att torka flisen ökas 

värmevärdet och i bilaga B11 återfinns dessutom en redogörelse, för hur mycket detta kan 

vara värt i kronor och ören.  Det bör återigen påpekas att algoritmen ovan gäller oavsett om 

flis skall torkas till pannan, eller om pellets sedan skall tillverkas. 

 

 

Vad gäller den tillgängliga återledningseffekten bestämmes denna enkelt från kriteriet att 

återledningstemperaturen skall sänkas till 45 °C, samt det rådande flöde i fjärrvärmenätet  

från sågen och temperaturen hos detta flöde.  
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För att kunna bestämma entalpin som en funktion av temperaturen hos återledningsvattnet 

tillgrips återigen linjär regression. I bilaga B12 utföres denna med hjälp av de tabeller som 

återfinnes i Cengel [6]: 

 

 = 4,19 ∙ 𝑇 ,99  
 

Ovan gäller att h är entalpin hos detta återledningsvatten vid temperaturen T. 

 

Enligt ekvation (21) beräknas den effekt som finns tillgänglig vid återledningen såsom följer 

nedan. Denna finns även beskriven under teoriavsnittet. 

 

𝑃 =  ̇𝑓𝑗ä  ( 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑒𝑚𝑝 𝑇 −  𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 45 𝑔 𝑎𝑑𝑒  𝐶)                                                                 (21) 

 

I det föregående anger P effekten och  ̇𝑓𝑗ä   det massflöde med vätska som återleds via 

fjärrvärmenätet. Tyvärr återger Skellefteåkrafts driftsloggar ej massflödet utan istället 

vätskeflödet under årets alla dagar i enheten     . Detta sker samtidigt vid trycket 

0,30 MPa, vilket ger volymiditeten ν = 0,001073 𝑘𝑔    enligt [6]. 

Densiteten hos vätskan erhålles sedan genom nedanstående ekvation: 

 

𝜌 =
1

𝜈
                                                                                                                                        (18) 

 

Massflödet beräknas därpå såsom: 

 

 ̇𝑓𝑗ä  = �̇�𝑓𝑗ä  ∙ 𝜌                                                                                                                 (19) 

 

Ovanstående förutsätter emellertid att volymsflödet har omräknats till SI enheten 𝑘𝑔 𝑠. 
I Excelmallen har förutsatts att torken ej kan driftsättas om ”återledningseffekten” understiger 

den valda märkeffekten hos torken. Under dessa omständigheter kommer inte återlednings-

temperaturen att sänkas. 

 

En sänkning av temperaturen vid återledningen kommer sålunda att ske endast när torken 

körs. Sänkningen av vattnets temperatur bestämmes då utav effektuttaget hos torknings-

utrustningen. 

 

 

(�̇�𝑖𝑛 − �̇�𝑢𝑡) + (�̇�𝑖𝑛 − �̇�𝑢𝑡) +  ̇( 𝑖𝑛 −  𝑢𝑡) = 0                                                        (20) 
 

 

Den föregående energibalansen kan förutsättas gälla under stationärt tillstånd enligt Cengel 

[6]. Eftersom inget arbete heller utförs, så försvinner termerna �̇�𝑖𝑛 samt �̇�𝑢𝑡. Antages 

dessutom att ingen ytterligare värme tillföres från omgivningen, så kan dessutom termen 

 �̇�𝑖𝑛 försummas. Torkens effekt återges då av �̇�𝑢𝑡. 
 

Med hjälp av föregående ekvation har återledningstemperaturen beräknas när torken är 

driftsatt. Återledningstemperaturen ger nämligen ett värde hos  𝑖𝑛 genom att 

 

 𝑖𝑛 = 4,19 ∙ 𝑇𝑖𝑛
 ,99 
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Där 𝑇𝑖𝑛 är temperaturen vid fjärrvärmenätets återledning från sågen till torken. 

I bilaga B12 återfinnes dessutom inversen till det tidigare nämnda sambandet, som lyder:  

   

𝑇å𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 0,2385 ∙  𝑢𝑡
1,  2 

Vid insättning av föregående samband i nämnd energibalans, ekvation (20), kan således 

den ”nya” återledningstemperaturen beräknas. Detta har i Excelmallen genomförts 

för ”referensårets” samtliga dagar, och kan därmed utgöra ett underlag för senare bedömning. 

Man skulle t.ex. med dessa data kunna uppskatta hur mycket elproduktionen kan komma att 

öka, om samtidigt framledningstemperaturen sänks vid kraftvärmeverket. 

 

5.3 Algoritmbeskrivning av torkning i två steg 
 

En torkning i två steg illustreras återigen i figur 21. Denna process innebär att mindre 

luft kommer att användas vid torkningen av godset.  Följden av detta har beskrivit under 

teoriavsnittet, och i bilaga B6 redovisas att denna process är ungefär lika effektiv som 

när luften återcirkuleras. Anledningen till varför denna process bör beaktas har sin orsak i att 

vissa torkanläggningar som säljs idag just har någon form av återcirkulering av luft.   

 

 
 

Figur 21. En representativ medströms torkprocess i två steg [4]. 

 

I den tidigare algoritmbeskrivningen har redogjorts för hur man från givna driftsdata samt 

väderdata kan beräkna entalpierna, samt vatteninnehållet vid punkterna 1 t.o.m. 3 i figuren  

på föregående sida. 
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Eftersom vatteninnehållet i punkt 3) kan förutsättas vara approximativt bestämt, så kan även 

entalpin i punkt 4) bestämmas med följande ekvation 

 

 = 𝑇 + 𝑥 ∙ (2500 + 1,88 ∙ 𝑇)    (13) 

 

Detta har sin orsak i att temperaturen är känd i denna punkt. Återledningstemperaturen är den 

övre begränsande faktorn och denna temperatur har förutsatts vara ca 5 grader lägre.  

När väl entalpin vid punkt 4) är känd beräknas vatteninnehållet genom tillämpning av linjär 

regression i punkt 5). Se bilaga B13.  

 

Det ovanstående förfarandet har använts för att beräkna vatteninnehållet i den från torken 

utgående luften, under referensårets samtliga dagar. Beräkningarna har utförs med hjälp av 

Excel. 

 

Då den tillgängliga effekten vid återledningen överskriver torken märkeffekt beräknas 

luftbehovet med en modifikation av nedanstående formel. 

 

 

�̇� = 𝐿 ∙̇ ( 4𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑢𝑡 −  1𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑖𝑛)    (6) 

 

Nämligen nedanstående, vilket beror på verkningsgraden Ƞ hos värmeväxlaren i 

torkningsutrustningen understiger 100 %.  

 

�̇� =
�̇� ∙ Ƞ

( 4𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑢𝑡 −  1𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑖𝑛)
 

 

 

Med tidigare beräknade värden kan sedan den från torkgodset avdrivna vätskemängden  

bestämmas med följande ekvation 

 

 

�̇� = �̇� ∙ (𝑥5 𝑢𝑡 𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑥1 𝑖𝑛 𝑙𝑢𝑓𝑡)    (8) 

 

 

Även torkgodsmängden som står inför torkning kan då bestämmas genom att tillämpa 

ekvationen  

 

�̇� ∙ ( 𝑋𝑖𝑛 𝑔𝑜𝑑𝑠 − 𝑋𝑢𝑡 𝑔𝑜𝑑𝑠) = �̇�    (7) 

 

Övriga beräkningar av återledningstemperaturen mm. utföres med tidigare angiven metod.  

Här bör även påpekas att man i Excelmallen kan ändra godsets slutgiltiga fuktkvot vid behov. 

Detta har betydelse när man skall kunna bedöma en eventuell pelletsproduktion. Det går då 

att ändra vilken fuktkvot som flisen skall ha efter torkningen. 
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5.4 Bestämning av investeringskostnaden hos en tork 
 

Utifrån formel (22) så kan anläggningskostnaden approximativt bestämmas. Denna formel var 

dock gällande år 2004 enligt Värmeforsk [4], varför en uppräkning därpå måste ske med 

nuvärdesmetoden, för att fastställa kostnaden hos anläggningen detta år. 

Antagen ränta i detta projekt är för övrigt 5 %.  I de utförda beräkningarna, i detta projekt, har 

för varje given märkeffekt hos torken använts det största varmluftflödet som kan uppstå under 

referens-året. Detta har sin orsak i att det vore förargligt att underskatta kostnaden hos torken. 

Kostnaden inkluderar sedan enligt Värmeforsk artikel projekteringskostnaden samt 

markarbeten med bottenplattan och transportörer för anläggningen [4]. Eftersom det samtidigt 

kan förekomma avvikelser enligt teoriavsnittet, så har även en maxkostnad respektive normal-

kostnad framtagits. Föregående beskrivna beräkningar har utförts i Excel, och för max-

kostnaden antas avvikelsen vara +50 %.  

 

Vad gäller den installerade effekten för torkningsanläggningen, så finns även där ett samband 

som presenteras i Värmeforsk artikel, nämligen formel 23 under teoriavsnittet [4].  

Vid kostnadsberäkningar vad avser elförbrukningen för anläggningen uppges att 80 % av den 

installerade effekten bör tas upp. Nämnd formel har sedan använts för att uppskatta 

driftskostnaden som följer med elförbrukningen, och detta är utfört i Excel. 

Eftersom vissa leverantörer även uppger kostnaden hos anläggningen som en funktion utav 

bäddytan kan det vara relevant att kunna uppskatta denna.  Värmeforsk anger här sambandet 

som ges av ekvation (24). Detta samband användes senare i ett avsnitt där annan indata 

tillämpas för att skatta torkanläggningens kostnad, och i det avsnittet användes även 

ingångsdata som kommer direkt från torkanläggningstillverkaren Bruks [13] i samma syfte. 

 

5.5 Att bestämma den årliga vinsten 
 

Produktionskapaciteten hos en given anläggning bestämmes med tidigare angiven metod. 

Det enda som här skiljer åt, emellan torkningen av flis till pannan, och en eventuell pellets-

produktion är att en annan slutgiltig fukthalt måste inmatas i nämnt Excelark. 

I bilaga B11 återfinns hur intäkten från torkningen av flis har beräknats. Intäkten som däremot 

följer med en pelletstillverkning har beräknats såsom 

 å 𝑙𝑖𝑔 = (𝑡𝑜𝑛 𝑠𝑜  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡𝑠) ∙ (𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛) 

och då antages försäljningspriset vara 2800 kr/ton pellets. 

När intäkten från antingen pelletstillverkningen eller torkningen av flisen bestämts, beräknas 

sedan den årliga vinsten utifrån annuitetsmetoden [7]. Denna finns angiven under teori-

avsnittet som formel (26). Det finns dock underhålls och driftskostnader som följer på 

nästkommande sida, och som är viktiga vid dessa beräkningar. 
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För ett fall när endast flis ämnas torkas till den egna pannan finns en underhållskostnad för 

torkanläggningen i form av ett filterbyte. Detta filterbyte kostar enligt Bruks 50000 kr vart 

10:e år [13]. På grund av föregående har underhållskostnaden satts till 5000 kr/år för 

torkanläggningen. Driftskostnaden i form av el har sedan beräknats med angiven metod i 

teoriavsnittet, och formel (23). Vilket elpris som är antagit framgår sedan i rapporten under 

respektive avsnitt. Kostnaden för anläggningen uppskattas med angiven formel enligt 

Värmeforsk, om inte annat framgår av texten i de följande avsnitten [4]. 

När en pelletsproduktion istället beaktas finns andra kostnader för drift och underhåll. 

Antagna värden på drift och underhåll mm. följer då nedan. Dessa har framkommit genom 

samtal med driftspersonal [16] och återfinns även i bilaga B14. 

 Underhållet för torken kostar 5000 kr/år i form av ett filterbyte. 

 Elpriset för beräknad drift av tork mm. uppgår till 0,90 kr/kWh. 

 Underhållskostnaden för paketeringsutrustningen är 30 kr/ton. 

 Underhållskostnaden för kvarnen är 33 kr/ton.  

 Driftskostnad kvarn 19,8 kr/ton i form av el. 

 Driftskostnaden för paketeringsutrustningen uppgår till 400 kr/ton. 

 Driften och underhållet av pelletspressen kostar 600 kr/ton. 

 Frakt med lastbil kostar 283 kr/ton emellan Malå och Skellefteå. 

 Investeringen av en pelletspress kostar 1,5 Mkr. 

 Investeringen av en paketeringsmaskin kostar 1,8 mkr. 

 Investering av en kvarn kostar 0,50 Mkr. 

 Försäljningen av pellets inbringar 2800 kr/ton. 

 Räntan är 5% 

 Inköpspriset för flisen är 170 kr/MWh, vilket minskar vinsten. 

 

Även för fallet där en pelletsproduktion uppmärksammats har investeringskostnaden för 

torkanläggningen bestämts med den formel som Värmeforsk tillhandahållit. 

Vad gäller driftskostnaden för fläktarna till torken och övrig kringutrustning till just denna  

del av anläggningen, bestämmes installerad eleffekt som tidigare angetts med formel (23). 

Genom detta kan elkostnaden sedan bestämmas om man multiplicerar denna med elpriset och 

antalet timmar som anläggningen varit i drift.  I de tabeller som upprättats redovisas alltid 

endast kostnaden för torkanläggningen även om vinsten beräknats utifrån den totala 

investeringskostnaden mm. 
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6 Resultat 
 

I detta avsnitt kommer resultaten av beräkningarna att presenteras utan större omsvep.  

Först kommer dock några diagram att presenteras, som visar hur den relativa fuktigheten och 

utomhustemperaturen varierat över referensåret. Detta för att understryka att beräkningar för 

produktionen har gjorts över årets samtliga dagar. Därefter har den totala produktionen 

summerats, vid en given märkeffekt och värmeförlust hos torken. Detta kräver dessutom att 

bränslet slutgiltiga fukthalt matas in i Excelarket. 

 

Under en del av detta avsnitt fästes avseende vid då torkning av bränsle endast sker till den 

egna pannan och den vinst som därvidlag skulle kunna uppstå. Därpå beaktas också den 

förtjänst som fås vid en eventuell utökning av pelletsproduktionen.  

Förutsättningarna för beräkningarna har redan redovisats tidigare, och dessutom gäller 

samtidigt att torkanläggningen under alla omständigheter antages drifttas i 8 h skift.   

 

Här bör även poängteras att det vid Skellefteåkrafts anläggning i Malå användes ungefär 

79666 MWh bränsle under det rådande referensåret 2010-07-01 tom. 2011-06-30.  

För torkning av flis till pannan gäller främst att denna bränslemängd bör fästas avseende vid. 

Detta beror på att mer bränsle till pannan ej behöver torkas fram. 

 

6.1 Diagram för RF och temperaturen under referensåret  
 

Tidigare har beskrivits att SMHI har delgett data över hur den relativa fuktigheten beror i 

Malå under referensåret. Ett utdrag av en datalogg finns också med som bilaga B8, men där 

har endast ett mindre antal värden presenterats. Figur 22 nedan, åskådliggör hur RF varierar 

under angivet år. 

 

 
 

Figur 22. Relativ fuktighet i Malå under referensåret. 
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Under samma referensår, beskrives utav figur 23, hur utomhustemperaturen varierar under 

året. Detta diagram bygger också på data som SMHI delgett för arbetet. 

 

 
 

Figur 23. Utomhustemperaturen i Malå under referensåret. 

 

6.2 Produktionen under ett år vid torkning i ett steg med effekten 1500 kW 
 

Med en anläggningseffekt hos torken på 1500 kW och om värmeförlusten hos denna uppgår 

till 10 % gentemot omgivningen, erhålles produktionskapaciteten som beskrives utav figur 24. 

Denna visar att produktionen, rent generellt minskar under vintern. Detta har testats för högre 

anläggningseffekter och är ett allmängiltigt resultat. 

 

 
 

Figur 24. Produktionen utav bränsle till pannan under året. 

                 Värmeförlust 10 % hos torkanläggningen, och effekten 1500 kW.     
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Beräkningarna visar sedan också att torkanläggningseffekten 1500 kW, i stort sett räcker,  

för att torka fram allt det bränsle som behövs till den egna pannan. Detta gäller oavsett om 

torkning i ett eller två steg tillämpas. Summeras till exempel produktionen som är given i 

figur 24, erhålles 75482 MWh bränsle till nämnd panna.  

Produktionen som beskrivs utav figur 24, bygger också på att torkanläggningen endast körs i 

8 h skift. 

6.3 Torkning av bränsle till kraftvärmeverket 
 

I det följande är det använda bränslepriset hos flisen antaget till 170 kr/MWh, och från vinsten 

som uppstår genom torkningen har även subtraherats driften av torken, med ett antaget elpris 

om 0,90 kr/kWh. Ytterligare en faktor som medtagits när vinsten har beräknats är den kostnad 

som följer med ett filterbyte vart 10:e år om 50000 kr. Genom föregående minskar den årliga 

vinsten med ett antaget värde om 5000 kr under för torken varje produktivt år [13]. För övrigt 

bör här dessutom understryckas att annuitets-metoden tillämpats när vinsten har beräknats. Se 

teoriavsnittet för en ytterligare redogörelse.  

    

En anläggning som torkar bränslet i två steg kan nog för det mesta, anses vara mer effektiv 

och tekniskt raffinerad. Med anledning av detta antages i det följande att kostnaden för en 

sådan anläggning avviker med +50 % gentemot, den kostnad som Värmeforsk föreslår [4]. 

Kostnaden för en anläggning som däremot verkar i ett steg har i det påföljande satts till den 

normala kostnaden som kan beräknas med de angivna formlerna (22) och (25). 

 

De beräkningar som utförts med hjälp av Excel redovisas nedanför sammanställda i tabell 1. 

Samtliga redovisade data gäller för en torkanläggning med effekten 1500 kW, eftersom detta i 

princip alltid räcker för att torka fram allt bränsle till pannan. Tabellen avläses från vänster till 

höger enligt: För en torkanläggning som verkar i ett steg, där verkningsgraden är 100 %. Detta 

innebär då att värmeförlusten mot omgivningen har försummats, så kostar anläggningen 3,45 

Mkr. Anläggningen ifråga kan samtidigt torka fram 84 GWh bränsle till den egna pannan, och 

med en avskrivningstid på 25 år, så är vinsten -20466 kr. 

Den nämnda torkanläggningen levererade således ingen vinst inom normal avskrivningstid.  

Beaktar man istället en anläggning där torkprocessen skett i två steg ser det mera lovande ut. 

För en verkningsgrad om 90 %, vilket då innebär att värmeförlusten har satts till 10 % från 

torkanläggningen, fås en vinst omkring 71000 kr efter 25 års tid. Att denna anläggning kostar 

mindre, än en anläggning som verkar i ett steg beror sedan på att den kräver mycket mindre 

luft för torkningen, vilket medför att anläggningskostnaden minskar enligt de formler som 

Värmeforsk föreslår [4]. Se även teoriavsnittet och formel 22.   

 

Tabell 1. Den årliga vinstens beroende på val av anläggning, samt verkningsgrad. 

 

 

        

 

 

 

Antal steg i ƞ Anläggning Bränsle Årlig vinst n=15 Årlig vinst n=20 Årlig vinst n=25

torkprocessen (%) (Mkr) (GWh) (kr) (kr) (kr)

1 100 3,45 84 -107944 -52475 -20466

1 90 3,17 75 -104012 -53026 -23605

2 100 3,43 94 -2289 52922 84781

2 90 3,15 85 -8892 41856 71139
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Ur tabell 1 kan man se att anläggningskostnaden minskar när värmeförlusten ökar.  

Detta beror på att varmluftsvolymen inte blir lika stor, om inte all tillförd effekt, i form av 

restvärme, kan användas för att värma luften. Då sedan anläggningskostnaden beror av 

just varmluftsvolymen, så minskar kostnaden för anläggningen om volymen med luft minskar. 

I den nedanstående tabellen 2 redovisas beräknad sänkning av återledningstemperaturen som 

ett beroende på val av anläggning. Tabellen avläses som tidigare från vänster åt höger som 

följer. För en anläggning som torkar bränslet till pannan i ett steg, så gäller det att vid 90 % 

verkningsgrad, kan återledningstemperaturen sänkas 7 °C under 317 dagar. 

Elkostnaden för denna anläggning uppgår sedan till 108366 kr vid elpriset 90 öre/kWh. 

Med 90 % verkningsgrad menas att värmeförlusten från torkanläggningen varit 10 %, av den 

tillförda effekten 1500 kW.  

Tabell 2. Sänkningen av återledningstemperaturen som beroende på 

               val av anläggning. 

 

Återigen visar tabell 2 att varmluftsvolymen är mycket mindre för en anläggning som torkar 

bränslet i två steg.  Detta kan ses dels på anläggningskostnaden som för anläggningen med två 

torkningssteg har skattats till +50 % mot den som normalt gäller. Man kan även se att varm-

luftsvolymen måste ha varit mindre för denna anläggningstyp då elkostnaden för 

anläggningen blir mycket mindre. 

Från tabell 2 kan man utläsa att effektuttaget 1500 kW sänker återledningstemperaturen lika 

mycket, under ett till lika stort antal dagar, oavsett anläggningstyp. Detta beror på att effekten 

1500 kW avser torkanläggningsens märkeffekt, och hur mycket effekt som kan ”subtraheras” 

bort vid återledningen. Detta är även den effekt som anläggningen måste ha för sin 

försörjning, och vid lika stort effektuttag måste ju temperaturen sänkas lika mycket vid 

återledningen, och statistiskt sett, ett till antalet lika stort antal dagar. 

 

 

 

 

 

 

Antal steg i ƞ Anläggning Bränsle Sänkning delta T Antal dgr Elkostnad

torkprocessen (%) (Mkr) (GWh) (grader C) (kr)

1 100 3,45 84 7 317 120407

1 90 3,17 75 7 317 108366

2 100 3,43 94 7 317 69761

2 90 3,15 85 7 317 62785
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6,4 Torkning till kraftvärmepannan med annan indata 
 

Efter att ha etablerat kontakt med torkutrustningstillverkaren Bruks [13], framkom tack vare 

deras välvilja att 240  2installerat torkningsyta kostar 15 Mkr, och har en märkeffekt om  

6,6 MW. Kostnaden för anläggningen avser att tork-anläggningen är monterad och klar, exkl. 

rördragning för hetvatten och betongplatta. Underlåtes i detta fall kostnaden för 

rördragningen, och om betongplattan kostar 1200 kr/ 2 enligt uppgift [17], så kan 

anläggningens kostnad uppskattas. 

  

I det följande är det använda bränslepriset hos flisen antaget till 170 kr/MWh, och från vinsten 

som uppstår genom torkningen har även subtraherats driften av torken, med ett antaget elpris 

om 0,30 kr/kWh. Ytterligare en faktor som medtagits när vinsten har beräknats är den kostnad 

som följer med ett filterbyte. Genom detta minskar den årliga vinsten med ett antaget värde 

om 5000 kr per år [13]. För övrigt bör här dessutom understryckas att annuitets-metoden 

tillämpats när vinsten har beräknats, och att torken alltid i rapporten antas köras i 8 h skift.  

Den installerade fläkteffekten anges för övrigt till 1 kW/ 2enligt tillverkarens egna uppgifter, 

se tabellen nedan som Bruks bifogat för arbetet [13].  

Tabell 3. Bruks egna uppgifter för torkanläggningen. 

 

Ur den ovanstående tabellen kan kvoter av typen yta/effekt bildas. Dessa återger då i 

allmänhet samma värde 36,363636..  2  𝑊. Samtidigt gäller att 6,6 MW, eller 240 2 yta 

kostar 15 Mkr, vilket torde medföra att anläggningen kostar 2,2727… Mkr/MW.  
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Med hjälp av de ovanstående uppgifterna kan då följande tabell skapas.  

Tabell 4. Uppskattade kostnader med Bruks ingångsdata. 

 

I den simulering som har gjorts för torkning i två steg fås en specifik energianvändning 

omkring 4000 KJ/kg avdriven vätska. Bruks uppger att deras anläggning kräver ungefär 3000 

KJ/kg vätska som skall avdrivas [13]. Detta medför att produktionskapaciteten hos Bruks 

anläggning troligen är större, än för en anläggning som torkar godset i två steg. 

För att ej underskatta produktionskapaciteten helt hos torkanläggningen, antas därför i det 

följande att denna anläggning, har en kapacitet som motsvarar två steg istället för endast ett, 

som helt utesluts. Antagandet som gäller blir då att anläggningen producerar, jämlikt med 

tvåstegs -torkanläggningen, men har en kostnad som skattas delvis från tillverkarens egna 

data. 

Eftersom rördragningen är en kostnad som saknas i det föregående kommer kostnaderna att 

antas för detta i tabell 5. Med Bruks avses som tidigare att ingen rördragning har gjorts eller 

att den ingår i kostnaden för anläggningen, som då kostar 3,47 Mkr som tidigare.  

Denna anläggning har dessutom en installerad eleffekt som endast räcker för att driva 

fläktarna. För den anläggning som här anges som Bruks 0,5, i tabell 5, har ytterligare 0,50 

Mkr inberäknats i kostnaden för anläggningen. Detta för att utföra rördragningen och 

anslutningen av denna. Då gäller dessutom att ytterligare 30 kW eleffekt har inberäknats för 

att driva banden i anläggningen. Eftersom en siffra egentligen saknas för vad rördragningen 

skulle kunna kosta har även en kostnad om 0,80 Mkr antagits för att få detta gjort.  

Denna anläggning anges i tabellen som Bruks 0,8 och för denna anläggning har 50 kW 

eleffekt antagits, förutom fläktarna, för att driva banden i torkanläggningen. 

Tabell 5. Den årliga vinstens beroende på anläggningens kostnad vid effekten 1500 kW.  

 

 

Effekt Torkanläggning Yta Betongplatta Fläkt Total investering

MW Mkr M^2 [kr] [kW] [Mkr]

1 2,27 36,36 43636 36,36 2,32

1,5 3,41 54,55 65455 54,55 3,47

2 4,55 72,73 87273 72,73 4,63

2,5 5,68 90,91 109091 90,91 5,79

Anläggning ƞ Anläggning Bränsle Årlig vinst n=15 Årlig vinst n=20 Årlig vinst n=25

(%) (Mkr) (GWh) (kr) (kr) (kr)

Bruks 100 3,47 94 22055 77921 110158

Bruks 90 3,47 84 -18666 37273 69552

Bruks 0,5 100 3,97 94 -48940 14976 51858

Bruks 0,5 90 3,97 84 -89226 -25310 11572

Bruks 0,8 100 4,27 94 -93058 -24313 15356

Bruks 0,8 90 4,27 84 -133344 -64599 -24930
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Tabell 5 avläses från vänster mot höger. Detta medför att den anläggning som anges som 

Bruks 0,5 med 90 % verkningsgrad, ger vinsten 11572 kr/år med en avskrivningstid på 25 år. 

Denna anläggning har således en värmeförlust mot omgivningen som motsvarar 10 % av de 

1500 kW som tillföres, enligt konventionen att detta motsvarar 90 % verkningsgrad.  

Eftersom denna anläggning är mycket effektiv enligt tillverkaren, så är det troligt att 

anläggningen i verkligheten snarare återger en vinst som för fallet med 100 % verkningsgrad, 

d.v.s. helt utan värmeförluster. För Bruks 0,5 skulle då vinsten troligen bli 51858 kr årligen, 

och denna anläggning skulle samtidigt torka fram 94 MWh bränsle, vilket är mer än vad som 

krävs. Detta skulle i sin tur innebära att en mindre anläggning än 1500 kW kan inköpas och 

ändå torka fram allt bränsle som behövs till den egna pannan. Detta torde vara gällande 

utifrån angiven specifik energiförbrukning om 3000 kJ/kg vatten vid 110 °C, vilket snarare 

motsvarar torkning i tre steg. Noterbart är här att om bränslepriset ökar sker detsamma med 

vinsten. För ett bränslepris om190 kr/MWh för den inköpta flisen blir istället vinsten 54228 

kr/år om Bruks 0,5 här gäller för övrigt, med 90 % verkningsgrad, och därmed 10 % 

värmeförlust. Med en högre verknings-grad använd för att simulera Bruks torkanläggning 

borde dessutom vinsten öka än mera. Beräkningar visar då att vinsten blir uppemot 99253 

kr/årligen, om värmeförlusten försummas. I detta förutsättes då anläggningen kosta 3,97 Mkr 

inklusive rördragningen, och ytterligare 30 kW har tillkommit för att driva banden. 

 

I tabell 6 åskådliggöres anläggningens elkostnad, och hur mycket återledningstemperaturen 

förväntas sänkas, utifrån de angivna förutsättningarna. För Bruks 0,8, där rördragningen 

antagits kosta 0,80 Mkr blir elkostnaden 79538 kr per år. Totalkostnaden för denna 

anläggning blir när 0,8 Mkr tillkommit 4,27 Mkr för hela anläggnigen, inklusive botten-

plattan, och hela anläggningen för övrigt monterad och klar. 

Tabell 6. Elkostnadens samt återledningstemperaturens beroende på 

                anläggningens kostnad med angivna förutsättningar.  

                Anläggningseffekten uppgår till 1500 kW. 

 

 

Då målet med detta arbete har varit att utröna om vinst kan erhållas utav att torka bränsle till 

den egna pannan, åsidosättes här att undersöka hur mycket en annan skifttid påverkar vinsten. 

Att vinst kan fås har här redan visats, om förutsättningarna kan överföras på ett verkligt fall. 

Troligen kan dock en större vinst nås om skifttiden förändras till 16 h eftersom en mindre 

torkanläggning då torde kunna torka fram samma mängd bränsle.  

Anläggning ƞ Anläggning Bränsle Sänkning delta T Antal dgr Elkostnad

(%) (Mkr) (GWh) (grader C) (kr)

Bruks 100 3,47 94 7 317 41498

Bruks 90 3,47 84 7 317 41498

Bruks 0,5 100 3,97 94 7 317 63442

Bruks 0,5 90 3,97 84 7 317 63422

Bruks 0,8 100 4,27 94 7 317 79538

Bruks 0,8 90 4,27 84 7 317 79538
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6.5 Känslighetsanalys vid torkning till den egna pannan 
 

I detta avsnitt avses en känslighetsanalys göras för torkning av bränsle till den egna pannan. 

Genom detta kommer olika anläggningstyper att fästas avseende vid, som även tidigare 

beaktas. Samtliga anläggningar har dock alltid märkeffekten 1500 kW i det följande oavsett 

om torkningen skett i ett eller två steg. Detta eftersom denna effekt så gott som alltid räcker 

för att torka fram allt bränsle som behövs till kraftvärmeverket. 

Figur 25 påvisar hur den årliga vinsten beror utav elpriset samt avskrivningstiden vid torkning 

av bränsle till den egna pannan. Torkningen utav bränslet till pannan har genomförts i ett steg 

med ett bränslepris om 170 kr/MWh för den inköpta flisen. 

 

Figur 25. Den årliga vinstens beroende av avskrivningstiden, samt elpriset,  

                 vid torkning i ett steg till pannan, med värmeförlusten 10 %. 

                 Bränslepriset är 170 kr/kWh.  

                  

Ur figur 25 framgår att det råder ett starkt beroende emellan elpriset och den årliga vinst som 

kan erhållas, utav att man har torkat bränslet. Om egenproducerad el kan användas till själv-

kostnadspriset 0,30 kr/kWh blir vinsten ca 50000 kr/år om avskrivningstiden för anläggningen 

uppgår till 25 år. Noterbart är dessutom att vinsten skulle öka om inköpspriset för flisen vore 

ännu högre än 170 kr/MWh. Vid ett bränslepris om 190 kr/MWh och om elpriset är 

0,30 kr/MWh fås då istället vinsten 85634 kr per år, med en avskrivningstid på 25 år. 

Kostnaden för anläggningen blir här enligt Värmeforsk ca 3,16 Mkr, med använda formler, 

och då ingår projekteringskostnaden samt markarbeten med bottenplattan och transportörer 

[4]. Det bör nämnas att här har kostnaden för anläggningen beräknats utan avvikelse. 

Anläggningen skulle således kunna bli dyrare i verkligheten. Se teoriavsnittet. 
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Vid torkning av flis i två steg till den egna pannan och bränslepriset 170 kr/MWh fås en annan 

vinst. Figur 26 föreslår hur vinsten då beror av elpriset. Även här gäller dessutom att tork-

anläggningens effekt är 1500 kW samt att värmeförlusten är 10 % gentemot omgivningen från 

torkanläggningen. Användes t.ex. egenproducerad el till en kostnad om 0,30 kr/kWh blir 

vinsten ca 110000 kr/år, med en avskrivningstid på 25 år. Det råder dock ett tämligen starkt 

beroende emellan elpriset och den årliga vinsten. När elpriset ökar till 60 öre/kWh minskar 

vinsten då med ungefär 20000 kr/år. 

 

Figur 26. Den årliga vinstens beroende av avskrivningstiden, samt elpriset,  

                 vid torkning i två steg till pannan, med värmeförlusten 10 %. 

                 Bränslepriset är 170 kr/kWh.  

 

Kostnaden för anläggningen har ovan uppskattats till 3,15 Mkr med angivna formler enligt 

teoriavnittet och en avvikelse om +50 %. Osäkert är dock om anläggningen i verkligheten 

skulle kunna kosta 3,15 Mkr, för torkning i två steg.  Införs i Excelarket en kostnad om 4,15 

Mkr för anläggningen, så blir istället vinsten 42043 kr/år med en avbetalningsplan på 25 år.  

Detta om egenproducerad el användes, och vid bränslepriset 170 kr/MWh.  

Vore bränslepriset då istället 190 kr/MWh fås den årliga vinsten 84850 kr, på 25 års plan, 

med en anläggningskostnad om 4,15 Mkr. 
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I detta arbete har bränslepriset varit en helt hemligstämplad uppgift varför det ligger i arbetets 

natur att undersöka hur vinsten beror av inköpspriset på flisen. Figur 27 nedan, åskådliggör 

hur den årliga vinsten beror av bränslepriset vid torkning i ett steg till den egna pannan. 

Anläggningens effekt är alltjämt 1500 kW, och såsom tidigare är värmeförlusten 10 % från 

torken gentemot omgivningen. Elpriset har här satts till 0,90 kr/kWh vilket är högt, och av 

denna anledning torde vinsten vara underskattad. Känslighetsanalysen påvisar här att 

vid ett bränslepris om 190 kr/kWh bör den årliga vinsten bli ca 15000 kr, med en 

avbetalningsplan på 25 år.  Är dock bränslepriset 210 kr/MWh istället blir vinsten däremot 

ca 50000 kr/år. 

 

Figur 27. Den årliga vinstens beroende av avskrivningstiden, samt bränslepriset,  

                 vid torkning i ett steg till pannan, med värmeförlusten 10 %. 

                 Elpriset är satt till 0,90 kr/kWh. 

 

Skulle elpriset här sänkas till 0,30 kr/kWh bör man kunna förvänta sig att vinsten borde öka 

med 70000 kr enligt figur 25. Beräkningar i Excel visar också att vinsten blir 122629 kr/år, 

vid 25 års avskrivningstid, om bränslepriset är satt till 210 kr/MWh, vilket ger en tämligen 

god överensstämmelse. Denna vinst är dock sannolikt högst överskattad. 
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Även vid torkning av bränslet, i två steg till den egna pannan, har förstås den verkliga 

bränslekostnaden, för den inköpta flisen varit okänd. Att variera kostnaden och därefter 

betrakta utfallet är därför naturligt när en känslighetsanalys skall göras.  

Figur 28 visar hur den årliga vinsten beror av bränslepriset, vid torkning i två steg.  

Märkeffekten hos torken har under hela detta avsnitt varit 1500 kW, och värmeförlusten 

uppgår även här till 10 %. Med ett elpris om 90 öre/kWh fås då en årlig vinst omkring 

110000 kr, när bränslepriset är 190 kr/MWh, och om avskrivningstiden är 25 år. 

 

Figur 28. Den årliga vinstens beroende av avskrivningstiden, samt bränslepriset,  

                 vid torkning i två steg till pannan, med värmeförlusten 10 %. 

                 Elpriset är satt till 0,90 kr/kWh. 

 

Kombineras figur 28 med 26, bör man kunna förvänta sig att vinsten skulle kunna öka med ca 

40000 kr om egenproducerad el användes till kostnaden 0,30 kr/kWh. Vinsten skulle sålunda 

kunna öka från 110000 kr/år till 150000 kr/år, vid avskrivningstiden 25 år. Detta förutsätter  

då ett  bränslepris om 190 kr/MWh. Beräkningar i Excel styrker detta. Vinsten blir enligt mer 

noggranna beräkningar 155652 kr/år. 
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För den anläggning som levereras utav Bruks har en känslighetsanalys endast utförts med 

avseende på bränslepriset. I det följande antages därför endast att egenproducerad el användes 

till en kostnad om 0,30 kr/kWh. Känslighetsanalysen nedan berör för övrigt den anläggning  

som tidigare benämnts som Bruks 0,5. Detta innebär att rördragningen och anslutningen av 

torkanläggningen har uppskattats kosta 0,50 Mkr. Anläggningskostnaden för hela denna 

anläggning blir dock 3,97 Mkr. Dessutom antogs i det tidigare att 30 kW eleffekt tillkommer 

för att driva banden i torkanläggningen, förutom den eleffekt som fläktarna krävde. 

Detsamma gäller även här.  

Figur 29 påvisar då hur den årliga vinsten beror av bränslepriset samt avskrivningstiden, för 

Bruks 0,5. Denna anläggning har antagits ha en produktion som är jämförbar med torkning i 

två steg, och i diagrammet nedan är värmeförlusten från torken mot omgivningen 10 %. 

Anläggningens effekt är som tidigare satt till 1500 kW. 

 

Figur 29. Den årliga vinstens beroende av avskrivningstiden, samt bränslepriset,  

                 vid torkning med Bruks 0,5, vid värmeförlusten 10 %. 

                 Elpriset är satt till 0,30 kr/kWh. 

 

Ur det ovanstående diagrammet, figur 29, kan man se att den årliga vinsten skulle kunna bli 

ca 50000 kr/år med en avskrivningstid på 25 år, vid bränslepriset 190 kr/MWh. 

Vinsten ökar sedan om inköpspriset för flisen är högre. Sannolikt är dock att vinsten i 

verkligheten är högre för varje angivet bränslepris, eftersom denna torkanläggning troligen är 

effektivare än en som verkar i två steg. Detta belyses åter under diskussionsdelen. 
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För Bruks 0,8 genomföres i likhet med tidigare, en analys av hur vinsten beror på bränsle-

priset, hos den inköpta flisen. Denna anläggning har tidigare beskrivits, och då avsågs att 

rördragningen samt anslutningen av anläggningen skulle kunna kosta 0,8 Mkr. 

Anläggningskostnaden blev då totalt 4,27 Mkr. För denna anläggning skattades ytterligare 50 

kW eleffekt dessutom tillkomma för att driva banden i anläggningen. Eleffekten som sedan 

krävdes för att driva fläktarna var endast ca 55 kW.  

Figur 29 belyser då hur den årliga vinsten beror av bränslepriset samt avskrivningstiden för 

anläggningen. Anläggningseffekten är här satt till 1500 kW, och värmeförlusten uppgår till 

för övrigt till 10 %. Vid framställandet av figuren har elpriset 0,30 kr/kWh tillämpats. 

Ur diagrammet, eller figur 29, kan man se att vinsten torde bli ca 20000 kr/år vid 25 års 

avbetalningstid, när bränslet kostar 190 kr/MWh.     

 

Figur 29. Den årliga vinstens beroende av avskrivningstiden, samt bränslepriset,  

                 vid torkning med Bruks 0,8, vid värmeförlusten 10 %. 

                 Elpriset är satt till 0,30 kr/kWh. 

 

Noterbart är här att om kostnaden för anläggningen skulle bli 4,27 Mkr totalt krävs att 

egenproducerad el användes om vinst skall kunna erhållas, med dessa bränslepriser.  

Ökas elpriset här till 0,60 kr/kWh fås en negativ vinst om -19156 kr/år, även om bränslepriset 

är 210 kr/kWh. Detta vid en avskrivningstid på 25 år. 
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6,6 Jämförelse mellan olika resultat vid torkning till den egna pannan 
 

I den nedanstående figuren 30, görs en jämförelse emellan den årliga vinst som kan erhållas 

vid en avskrivningstid på 25 år, för olika anläggningar. Förutsättningarna för detta har varit ett 

bränslepris om 190 kr/MWh respektive 170 kr/MWh, samt att egenproducerad el användes till 

kostnaden 0,30 kr/kWh. Verkningsgraden här är alltjämt antagen till 90 %, vilket innebär att 

10 % i värmeförlust kan förväntas från torkanläggningarna. För tork-anläggningen som då 

verkar i ett steg kan ingen vinst påvisas, om kostnaden för anläggningen antages vara den 

största möjliga som kan uppstå, nämligen 4,75 Mkr. Detta innebär att avvikelsen i kostnad har 

antagits vara +50 % gentemot den kostnad som Värmeforsk föreslår [4]. Denna anläggning 

kommer nämligen att förbruka mycket luft vilket driver upp kostnaden, med givna formler. 

För en anläggning som däremot torkar godset i två steg erhålles däremot en vinst, även när 

bränslepriset är tämligen lågt. Kostnaden för denna anläggning uppgår här till omkring 3,16 

Mkr med +50 % kostnadsavvikelse. Skattas kostnaden för rördragningen till 0,5 Mkr för 

Bruks anläggning, och om denna har samma produktion, motsvararande torkning i två steg, 

erhålles en årlig netto vinst enligt simuleringarna. Denna anläggning skulle då kosta 3,97 Mkr 

inklusive betongplatta, tork, samt installation. Dessutom antas för detta fall ytterligare 30 kW 

eleffekt tillkomma förutom fläktarna. I det sista fallet, Bruks 0,8, förutsättes rördragningen 

kosta 0,8 Mkr för att installera anläggningen. Eleffekten antas här vara 50 kW, förutom den 

effekt som behövs för att driva fläktarna. Detta visar sig då ändå ge en vinst om bränslepriset 

är 190 kr/MWh. Anläggnings-kostnaden för det sista fallet uppgår totalt till 4,27 Mkr, vilket 

inkluderar torkanläggningen, betongplattan samt installationen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30. Jämförelse emellan vinster när flis skall torkas till den egna pannan. 

                Torkning med anläggningseffekten 1500 kW, och värmeförlusten 10 %. 
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Ur figur 30 kan man se att vid torkning i två steg kan en vinst omkring 110000 kr/år erhållas 

om bränslepriset uppgår till 170 kr/MWh. Detta står utom jämförelse, när man samtidigt ser 

på Bruks anläggningar. Här bör dock understryckas att anläggningskostnaderna som kommer 

från Värmeforsk endast är uppskattningar, som utförts med formler. Med anledning av detta 

bör snarare fokus sättas på att beakta Bruks 0,5 samt Bruks 0,8. Kostar rördragningen inte mer 

än 0,5 Mkr bör en vinst om ca 50000 kr/år kunna nås om bränslepriset är 190 kr/MWh. 

Vid ett lägre bränslepris på den inköpta flisen minskar dock vinsten tämligen mycket, och om 

rördragningen skulle kosta 0,8 Mkr för att ansluta anläggningen, krävs ett bränslepris omkring 

190 kr/MWh om vinst ens skall kunna uppnås. 

När verkningsgraden ändras till 100 %, vilket då förutsätter att inga värmeförluster finns från 

anläggningarna, så ökar vinsten enligt figur 31.  Förutsättningarna för detta har varit ett 

bränslepris om 190 kr/MWh respektive 170 kr/MWh, samt att egenproducerad el användes till 

kostnaden 0,30 kr/kWh. Avskrivningstiden är dessutom fortfarande satt till 25 år som tidigare. 

För torkanläggningen som verkar i ett steg, erhålles dock fortfarande ingen vinst.  

Denna anläggning kostar nämligen med +50 % avvikelse, 5,17 Mkr enligt uppskattningarna, 

och för att vinst skall kunna erhållas måste anläggningen bli väsentligen mycket billigare.  

Att anläggningarnas kostnad här ökar beror på att man får en större varmluftsvolym, när 

värmeförlusten minskar. Således ökar kostnaden enligt Värmeforsk eftersom denna beror av 

varmluftsvolymen [4]. Se teoriavsnittet. 

   

Om anläggningen, torkar godset i två steg, fås ävenledes som tidigare en vinst. I detta fall 

ökar den dock något, när värmeförlusten minskat. Detta beror på att anläggningens 

produktionskapacitet ökat tämligen mycket. Prislappen för anläggningen, som torkar godset i 

två steg uppgår här till ca 3,42 Mkr, med givna uppskattningar, och detta rör den högsta 

tänkbara kostnaden för anläggningen. För Bruks anläggningar kommer kostanden för 

utrustningen inte att förändras eftersom prisuppgiften kommer från tillverkaren 

 

Skattas kostnaden som tidigare för rördragningen till 0,5 Mkr för Bruks anläggning, och om 

denna har samma produktion, motsvararande torkning i två steg, fås förstås fortfarande en 

vinst. Inte oväntat ökar även här vinsten vid en lägre värmeförlust.  

Denna anläggning kostar fortfarande 3,97 Mkr inklusive betongplatta, tork, samt installation. 

Här har dessutom förutsatts att 30 kW eleffekt tillkommer förutom fläktarna.   

 

För det sista fallet tillåtes rördragningen kosta 0,8 Mkr för att installera Bruks torkanläggning. 

Eleffekten antas även här vara 50 kW, förutom den effekt som behövs för att driva fläktarna. 

Anläggningskostnaden för det sista fallet blir då 4,27 Mkr, och detta inkluderar tork-

anläggningen, betongplattan samt installationen.  Ur figur 31 kan man se att vinsten som fås 

vid torkning i två steg blir ca 130000 kr/år redan vid bränslepriset 170 kr/MWh. 

I likhet med tidigare skulle vinsten öka om bränslepriset samtidigt ökar till 190 kr/MWh. 
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Figur 31. Jämförelse emellan vinster när flis skall torkas till den egna pannan. 

                Torkning med anläggningseffekten 1500 kW, och försumbar värmeförlust. 

Ur figur 31 kan man se att för Bruks 0,5, vilket inneburit att rördragningen kostat 0,5 Mkr, fås 

en vinst om 40000 kr/år om bränslepriset uppgår till 170 kr/MWh. I en mer gynnsam situation 

där bränslepriset istället vore 190 kr/MWh blir vinsten ca 90000 kr/år, och detta vid en 

avskrivningstid om 25 år.  

Antages priset för rördragningen vara 0,8 Mkr, kan ännu vinst påvisas, oavsett om bränsle-

priset är 170 eller 190 kr/MWh. Vinsten skiljer sig emellertid ganska mycket åt. Vid det högre 

bränslepriset blir vinsten enligt beräkningarna ca 60000 kr/år, och för det lägre priset 170 

kr/MWh fås endast en vinst omkring 20000 kr/år för Bruks 0,8. 

Det kan utifrån de föregående jämförelserna konstateras att det troligen är viktigt att fastställa 

kostnaden för rördragningen, och kontrollera att bränslepriset är det rätta för att en investering 

verkligen skall bära sig. Detta förutsätter emellertid att en anläggning från Bruks ämnas 

inköpas. Samtidigt bör dock påpekas att anläggningen mycket väl skulle kunna hålla längre än 

25 år, vilket skulle öka vinsten något. 
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6.7 Torkning till en annan fukthalt innan eldning i pannan 

 

I detta arbete har förutsatts att bränslet till pannan skall torkas till fukthalten 0,45, innan 

förbränning sker. Det är dock däremot troligt att en ökad vinst skulle kunna erhållas om flisen 

torkas ytterligare, eftersom detta leder till ett högre värmevärde. Torkningen kan ju dessutom 

utföras med restvärme! 

Torkningen i det efterföljande förutsättes ske i ett steg med verkningsgraden 90 % hos 

torkanläggningen. Detta betyder att värmeförlusten till omgivningen är ca 10 %.  

Med en torkning av flisen till fukthalten 0,45 fås enligt beräkningar, det resultat som tabell 7 

åskådliggör: 

Tabell 7. Vinsten som en funktion av anläggningens effekt, vid torkning i ett  

                steg till pannan, med slutgiltig fukthalt f=0,45.  

                Värmeförlusten från torkanläggningen är 10 % 

 

 

 

Ur tabell 7 framgår att den vinst som kan erhållas utav att torka fram 79 GWh bränsle ligger 

någonstans mellan -23605 kr/år och -13056 kr/år med en avskrivningstid om 25 år. 

Utföres istället torkningen av flisen till fukthalten 0,40, innan denna går som bränsle till 

pannan, så krävs enligt tabell 8, en helt annan effekt. Torkanläggningen blir då under 

omständigheterna mycket dyrbarare, vilket oväntat minskade vinsten ännu mera.  

Det krävs då en anläggningseffekt över 5000 kW för att torka fram allt bränsle till pannan.  

Vinsten från detta blir ca -61000 kr/år med en avskrivningstid på 25 år. 

Tabell 8. Vinsten som en funktion av anläggningens effekt, vid torkning i ett  

                steg till pannan med slutgiltig fukthalt f=0,40.  

                Värmeförlusten från torkanläggningen är 10 %. 

 

 

 

Att den framtorkade bränslemängden först ökar, och därpå minskar, med en ökande 

anläggningseffekt i tabell 8, har sin orsak i att anläggningen inte kan köras ett tillräckligt stort 

antal dagar, vid en hög effekt. Den tillgängliga effekten vid återledningen räcker helt enkelt 

inte till, för att driva en mycket stor torkanläggning. Då minskar istället produktionen och den 

vinst som kan göras. I detta avsnitt har dock framförallt påvisats att mer vinst inte alltid kan 

erhållas utav att torka bränslet ytterligare. 

 

Effekt Anläggning Bränsle Årlig vinst n=20 Årlig vinst n=25 Årlig vinst n=30

(kW) Mkr (GWh) (kr) (kr) (kr)

1500 3,17 75 -53026 -23605 -4917

2000 3,99 101 -50090 -13056 10468

2500 4,77 125 -45389 -1117 27005

Effekt Anläggning Bränsle Årlig vinst n=20 Årlig vinst n=25 Årlig vinst n=30

(kW) Mkr (GWh) (kr) (kr) (kr)

4500 7,40 78 -100210 -31464 12204

5000 8,05 79 -135449 -60656 -13149

5500 7,99 73 -147360 -73125 -25971
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6.8 Ett exempel på vinsten från en tänkbar pelletsproduktion 

 

I detta nu står fortfarande oklart, hur stor vinst som skulle kunna fås vid en tänkbar pellets-

produktion. Med anledning av föregående behövs ett exempel som illustrerar detta, utifrån 

givna indata.  Avsikten med detta exempel är att ge läsaren en möjlighet att kunna spåra hur 

vinsten konkret har framräknats. Av denna anledning beaktas produktionen under en given 

dag, och därefter extrapoleras produktionen fram över ett helt år. Resultatet kommer då förstås 

att avvika från vad som fås i verkligheten eftersom dygnsvariationer finns vad avser dygns-

medeltemperaturen samt den relativa luftfuktigheten. Den tillgängliga effekten vid 

återledningen, varierar dessutom, vilket också torde förändra resultatet.  

 

Beakta en given dag under referensåret. Under dagen den 2010-07-01 var den relativa 

luftfuktigheten 94,3 % och dygnsmedeltemperaturen 13,5 °C. Dessa data ger för torkning i ett 

steg med försumbar värmeförlust, och anläggningseffekten 1500 kW, resultatet enligt tabell 9 

nedan. Detta enligt de beräkningar som utförts i Excel. Viktigt är här att all produktion 

förutsätter endast 8 h skiftgång, och att bränslepriset är 170 kr/MWh för den inköpta flisen.  

Flisen hade dessutom denna dag fukthalten f = 0,49 innan torkningen, och slutgiltig fukthalt 

är satt till f=0,10. De data som presenteras i tabell 9, kan även beräknas fram relativt enkelt 

med penna och papper. Se teori- samt metod -avsnittet. 

 

Tabell 9. Beräknade data vid anläggningseffekten 1500 kW, den 2010-07-01. 

                Försumbar värmeförlust antagen.       

 

 

 

Vid anläggningseffekten 1500 kW, vilket kan fås denna dag, så krävs 25,8 kg luft varje 

sekund för att avdriva 0,37 kg vätska per sekund från torkgodset. Detta medför då att 

framtorkad godsmängd, som kan bli pellets, uppgår till 0,49 kg/s, och att all flis denna dag 

kostade 10080 kr. Fläktarna samt övrig kringutrustning krävde för övrigt 467 kWh denna dag 

enligt Värmeforsk [4]. Se även teoriavsnittet.  

 

Extrapoleras här värdena i tabell 9 till att gälla över ett helt år fås det resultat som följer i 

tabell 10.  Där kan man se att flisen kostade 3,2 Mkr över ett helt år betraktat. Samtidigt 

kunde man dock torka fram 4474 ton flis, som kan bli pellets. Den el som behövdes för detta 

ändamål var 148 MWh som vid ett elpris om 0,90 kr/kWh bör kosta ca 133200 kr. 

 

Tabell 9. Extrapolerade produktionsdata vid anläggningseffekten 1500 kW. 

                Försumbar värmeförlust antagen.   

 

 

 

För att kunna beräkna den årliga vinsten krävs dock kännedom om kostnader för underhåll, 

och drift av anläggningens olika delar. Antagna värden för detta återfinns på nästkommande 

sida i ordningen. 

 

 

Effekt Luft Avdrivit vatten Heltorrt Gods Flis in Flis ut Flis in El

(kW) (kg/s) (kg/s) (kg/s) (kg/s) (kg/s) (kr/dag) (kWh/dag)

1500 25,8 0,37 0,44 0,86 0,49 10080 467

Effekt Luft Avdrivit vatten Heltorrt Gods Flis in Flis ut Flis in El

(kW) (kton) (ton) (ton) (ton) (ton) (Mkr) (MWh)

1500 236 3378 4017 7851 4474 3,2 148
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Antagna värden på drift och underhåll vid pelletstillverkningen följer nedan. Dessa har 

framkommit genom samtal med driftspersonal [16] och återfinnes även i bilaga B14. 

Därtill bör påpekas att den beräknade kostnaden för en torkanläggning med +50 % avvikelse 

enligt Värmeforsk blir 5,17 Mkr, om värmeförlusten från anläggningen är försumbar. 

 

 Bränslepriset hos flis är 170 kr/MWh.  

 Underhållet för torken kostar 5000 kr/år i form av ett filterbyte. 

 Elpriset för beräknad drift av tork mm. uppgår till 0,90 kr/kWh. 

 Underhållskostnaden för paketeringsutrustningen är 30 kr/ton. 

 Underhållskostnaden för kvarnen är 33 kr/ton för byte av slagor mm.  

 Driftskostnad kvarn 19,8 kr/ton i form av el. 

 Driftskostnaden för paketeringsutrustningen uppgår till 400 kr/ton. 

 Driften och underhållet av pelletspressen kostar 600 kr/ton. 

 Frakt med lastbil kostar 283 kr/ton emellan Malå och Skellefteå. 

 Investeringen av en pelletspress kostar 1,5 Mkr. 

 Investeringen av en paketeringsmaskin kostar 1,8 Mkr. 

 Investering av en kvarn kostar 0,50 Mkr. 

 Försäljningen av pellets inbringar 2800 kr/ton. 

 Räntan för avbetalningen är i denna rapport 5 % 

 Torken körs i 8 h skift. 

 

Den årliga vinsten beräknas sedan med annuitetsmetoden, enligt nedan, och för ett fall där 

avskrivningstiden är 25 år blir 𝑎 ≈ 0,0709. Tag gärna del av teoriavsnittet för en utförligare 

beskrivning. Antalet producerade ton avser sedan mängden flis, som kan produceras till 

fukthalten 10 %. Tidigare i detta avsnitt, nämligen i tabell 10, påvisades att 4474 ton pellets 

kan erhållas vid produktionen. Intäkten av pelletstillverkningen blir då 2800 ∙ 𝑡𝑜𝑛, med givna 

förutsättningar. Driftskostnaderna samt underhållskostnaderna beror sedan ofta av antalet 

producerade ton. Detta renderar slutligen i att vinsten kan beräknas med formel (26) såsom: 

 

 𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 = 2800 ∙ 𝑡𝑜𝑛 − 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑓𝑙𝑖𝑠 − 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑒𝑙 − 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑏𝑦𝑡𝑒 
                         −30 ∙ 𝑡𝑜𝑛 − 33 ∙ 𝑡𝑜𝑛 − 19,8 ∙ 𝑡𝑜𝑛 − 400 ∙ 𝑡𝑜𝑛 − 600 ∙ 𝑡𝑜𝑛 

                         −283 ∙ 𝑡𝑜𝑛 − (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔) ∙ 𝑎 
 

Med insättning i det ovanstående, av producerad mängd pellets, samt kostnaden för flisen och 

elkostnaden för torkanläggningen, samt övriga kostander, erhålles resultatet ca 2,4 Mkr. 

Detta innebär således att en vinst omkring 2,4 Mkr/år skulle kunna förväntas vid en tänkbar 

pelletsproduktion, om avskrivningstiden för anläggningen uppgår till 25 år.  

Här bör dock understryckas, att denna vinst i verkligheten torde bli lägre eftersom 

produktionen under just denna dag som beaktats, inte är representativ för ett helt år. 

Beräkningen byggde ju på att produktionen extrapolerades till att gälla över ett helt år. 

Under andra dagar under referensåret är produktionen av flis lägre än vad som beräknats i 

detta avsnitt, och detta minskar vinsten totalt. Detta har sin orsak i att temperaturen utomhus 

varierar, och likaså den relativa luftfuktigheten, vilket inverkar på produktionen.   
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6.8 Torkning av flis med efterföljande pelletstillverkning 

 

Med tidigare angivna förutsättningar har vinsten från en tänkbar pelletsproduktion beräknats. 

Metoden för detta framgår under avsnittet genomförande, men även under teoriavsnittet finns 

en redogörelse av hur sedan annuitetsmetoden har tillämpats. Torkningen av godset antas i det 

följande ske i ett steg, och redovisningen kommer att innefatta olika värmeförluster från tork-

anläggningen. Genom att sedan fästa avseende vid det fall när anläggningskostnaden uppgår 

till den maximalt erhållna, med angivna formler i teoriavsnittet, så kan den minsta vinsten 

från en eventuell pelletsproduktion beräknas. Detta kommer att förutsättas i det följande när 

resultaten ämnas presenteras. I tabellerna som redovisas i detta avsnitt uppges endast 

kostnaden hos torkanläggningen, även om ytterligare investeringar finns som förstås minskar 

vinsten, enligt punktlistan i avsnittet 5,5, och som även återfinnes på föregående sida.  

Vinsten är dock beräknad utifrån totalinvesteringen samt de kostnader i form av underhåll och 

drift, som finns enligt nämnd punktlista. Torkning, malning samt pressning tas därefter för 

givet ske i Malå, innan efterföljande transport av godset sker till Skellefteå för paketering. 

 

I tabell 15, åskådliggörs hur den årliga vinsten beror av anläggningens effekt samt 

avskrivningstiden. Detta för ett fall där värmeförlusten är försumbar från anläggningen. 

Fukthalten hos flisen in till torkanläggningen har antagits variera såsom bränslet till pannan 

under referensåret. Den slutgiltiga fukthalten hos den utgående flisen är under 

omständigheterna satt till 10 %.  Ur tabellen kan man se att en torkanläggning med 2500 kW 

effekt, här kostar 7,78 Mkr. Utföres avläsningar därpå som vanligt åt höger i tabellen, så kan 

man se att vinsten från denna anläggning torde bli omkring 3,2 Mkr, efter avskrivningstiden 

25 år. 

Tabell 15. Vinsten vid en pelletsproduktion som funktion av anläggningens effekt samt 

                  avskrivningstiden. Värmeförlusten är försumbar, och flisen har en slutgiltig 

                  fukthalt på 10 %. Högsta anläggningskostnad + 50 % förutsättes. 

 

Tabell 15 påvisar också tydligt att vinsten först ökar med en större torkanläggning, för att 

därpå minska när anläggningseffekten blivit tillräckligt stor. Detta har sin orsak i att den 

tillgängliga effekten, via återledningen på fjärrvärmenätet, inte räcker till för att driva en 

Effekt Anläggning Vinst årlig  n=10 Vinst årlig n=15 Vinst årlig n=20 Vinst årlig n=25

(kW) (Mkr)  (kr)  (kr) (kr) (kr)

1500 5,17 1307046 1604449 1748833 1832147

2000 6,51 1958327 2300081 2465997 2561737

2500 7,78 2598018 2981936 3168322 3275874

3000 9,00 3065920 3490337 3696384 3815281

3500 9,98 3422831 3879697 4101497 4229484

4000 10,99 3690518 4180995 4419113 4556516

4500 12,08 3707424 4233912 4489512 4637003

5000 13,14 3704482 4266188 4538886 4696243

5500 13,04 3405099 3963559 4234681 4391129

6000 13,98 2987862 3577494 3863750 4028930

6500 14,60 2541350 3151460 3447658 3618575

7000 15,49 1841438 2481115 2791667 2970867
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större torkanläggning ett tillräckligt stort antal dagar. Således minskar produktionen av pellets 

om anläggningens effekt är för väl tilltagen, och därmed den vinst som kan göras.   

Förutom den vinst som kommer från en direkt pelletstillverkning, kan dessutom återlednings-

temperaturen sänkas ett stort antal dagar, vid installation av en tämligen stor torkanläggning. 

I tabell 16 framgår att om torkanläggningens märkeffekt är 2500 kW, så kommer åter-

ledningstemperaturen att sänkas 12 °C, ca 317 dagar under ”referensåret”. Detta kräver dock 

att flistillgången måste vara tillräckligt god, nämligen 10870 ton, och detta ger samtidigt 5840 

ton pellets.  

Tabell 16. Sänkningen av återledningstemperaturen och produktionen av pellets som en  

                 funktion av anläggningens effekt. Högsta anläggningskostnad förutsättes. 

                 Flisen har en slutgiltig fukthalt om 10 %.                 

 

Ännu en gång skall avseende fästas vid det fall när anläggningskostnaden uppgår till  

den maximalt erhållna med angivna formler. På så sätt kan nämligen den minsta vinsten från 

en eventuell pelletsproduktion beräknas. Detta kommer att förutsättas i de följande resultaten.  

I tabell 17 kan man se hur den årliga vinsten beror av anläggningens effekt, samt 

avskrivningstiden när värmeförlusten uppgår till 10 %, vilket troligen är mera rimligt.  

Under dessa sakförhållanden fås en något lägre årlig vinst jämte föregående fall, som 

redovisas i tabell 15. Detta beror på att denna torkningsprocess har en större värmeförlust, och 

därmed minskar produktionen av pellets, och intäkten av denna. Ur tabell 17 kan man också 

se att anläggningskostnaden blir lägre om värmeförlusten ökar. Detta beror emellertid på att 

anläggningskostnaden beror av varmluftsvolymen, och en minde varmluftsvolym är att vänta 

vid en högre värmeförlust [4]. Tabell 17 påvisar att för en anläggning med effekten 2500 kW, 

blir kostnaden för torken 7,15 Mkr. Nämnd torkanläggning returnerar samtidigt 2,9 Mkr i 

årlig vinst, vid en avskrivningstid på 25 år.  

 

Effekt Anläggning Sänkning Delta T Antal dgr Flis tillgång)  Produkt

(kW) (Mkr)  (grader C) (ton) (ton) 

1500 5,17 7,0 317 6552 3522

2000 6,51 9,5 317 8735 4695

2500 7,78 12,0 316 10870 5840

3000 9,00 14,1 305 12545 6727

3500 9,98 15,8 290 13849 7409

4000 10,99 17,6 275 14925 7969

4500 12,08 19,2 255 15390 8182

5000 13,14 20,7 237 15772 8363

5500 13,04 21,9 208 14982 7903

6000 13,98 23,2 185 14271 7473

6500 14,60 24,4 161 13306 6947

7000 15,49 25,4 135 11757 6118
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Tabell 17. Den årliga vinsten som en funktion av anläggningens märkeffekt och 

                  avskrivningstid, vid pelletsproduktion. Värmeförlusten är 10 % från 

                  anläggningen och högsta anläggningskostnad förutsättes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Den figur 32, som åskådliggöres på denna sida, påvisar hur den årliga vinsten beror av torkens 

märkeffekt. Avskrivningstiden för anläggningen har varit 25 år, när diagramet skapades. 

Värdena för detta kan också avläsas i tabellen ovan.  Resultatet av figur 32, visar att störst vinst 

erhålles, vid pelletstillverkningen för en märkeffekt omkring 4200 kW. Då bör den årliga 

vinsten överstiga 4,0 Mkr, vid de angivna förutsättningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32 Den årliga vinsten vid pelletstillverkning, som en funktion av anläggningens 

                märkeffekt. Slutlig fukthalt 10 % hos flisen. Avbetalningstid 25 år.  

                Högsta kostnaden för anläggningen iakttages och värmeförlusten är 10 %. 
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Effekt Anläggning Vinst årlig  n=10 Vinst årlig n=15 Vinst årlig n=20 Vinst årlig n=25

(kW) (Mkr)  (kr)  (kr) (kr) (kr)

1500 4,75 1113803 1397352 1535010 1614444

2000 5,98 1696640 2020955 2178405 2269259

2500 7,15 2269206 2632278 2808543 2910254

3000 8,27 2687276 3087573 3281910 3394049

3500 9,08 3017981 3445055 3652392 3772033

4000 10,10 3244480 3705495 3929310 4058459

4500 11,10 3256999 3751114 3990999 4129421

5000 12,08 3251713 3778201 4033801 4181292

5500 11,99 2982514 3506016 3760168 3906822

6000 12,85 2604666 3156823 3424885 3579567

6500 13,42 2201271 2772250 3049450 3209405

7000 14,24 1569132 2167289 2457684 2625252
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I figur 32 kan man återigen se att den största vinsten inte kan inkasseras vid den största 

märkeffekten hos torkanläggningen. Detta beror på att den tillgängliga effekten vid 

återledningen inte räcker till för att driva en stor anläggning. Med en för stor torkanläggning 

minskar således vinsten, eftersom den endast kan köras ett mindre antal dagar, då tillgänglig 

effekt faktiskt finns. 

Vid ett högre bränslepris ökar kostnaden för den inköpta flisen. När bränslepriset uppgår till 

190 kr/MWh fås vinsten 3,5 Mkr/år för anläggningseffekten 4000 kW, om avskrivningstiden 

för anläggningen är 25 år. Ökas bränslepriset än mera kommer detta således att sänka den 

årliga vinst, som kan fås med en given pelletsproduktion.  

Man kan i tabell 18 utläsa hur många dagar under referensåret som återledningstemperaturen 

samtidigt har kunnat sänkas. I tabellen kan man sedan naturligtvis dessutom samtidigt avläsa 

hur stor denna sänkning skulle kunna bli i genomsnitt, vid upprättande av en anläggning med 

en given märkeffekt. 

Tabell 18. Sänkningen av återledningstemperaturen och produktionen av pellets som en  

                 funktion av anläggningens effekt. Högsta anläggningskostnad förutsättes. 

                 Flisen har en slutgiltig fukthalt om 10 %, och värmeförlusten är 10 %.         

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur tabell 18 framgår dessutom hur stor flistillgången bör vara för varje given effekt om en 

given pelletsproduktion skall kunna nås. För anläggningseffekten 4000 kW kostar torken 

ca 10 Mkr. Denna anläggning skulle samtidigt sänka återledningstemperaturen 17,6 °C under 

275 dagar. Nämnd anläggning kräver sedan 13433 ton med flis från sågen om 7172 ton pellets 

skall kunna produceras.  

Under hela detta avsnitt har det förutsatts att flisen torkas till fukthalten 10 % samt att torken-

anläggningen endast körs i 8 h skift. Vid en annan skifttid förändras produktionen och den 

erhållna vinsten från denna. Eftersom målet med detta arbete inte har varit att direkt optimera 

en given pelletsproduktion åsidosättes det att här att undersöka, vilken skifttid som blir mest 

gynnsam för produktionen, och vinsten i sin helhet. 

Effekt Anläggning Sänkning Delta T Antal dgr Flis tillgång)  Produkt

(kW) (Mkr)  (grader C) (ton) (ton) 

1500 4,75 7,0 317 5896 3169

2000 5,98 9,5 317 7862 4226

2500 7,15 12,0 316 9783 5256

3000 8,27 14,1 305 11290 6054

3500 9,08 15,8 290 12464 6668

4000 10,10 17,6 275 13433 7172

4500 11,10 19,2 255 13851 7363

5000 12,08 20,7 237 14195 7527

5500 11,99 21,9 208 13484 7112

6000 12,85 23,2 185 12844 6726

6500 13,42 24,4 161 11975 6252

7000 14,24 25,4 135 10581 5506
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6.8 Känslighetsanalys vid pelletstillverkning 
 

Nedan har vinsten från en pelletsproduktion uppmärksammats. Anläggningseffekten har 

förutsatts vara 2500 kW, och värmeförlusten 10 % gentemot omgivningen. Torkningen av 

flisen har skett i ett steg med de förutsättningar som anges i denna rapport, och utav 

Värmeforsk [4]. Anläggningskostnaden antages avvika med +50 %. Eftersom en sådan 

investering, dessutom eventuellt kräver ännu mer omkringliggande investeringar, har  

följande analys utförts.  I serie 1 antages anläggningen kosta 7,15 Mkr, vilket tidigare har 

redovisats. Detta utgår då från att endast torkanläggningen kostar detta, samt att 

omkringliggande investeringar finns, enligt tidigare redovisade data, som förstås minskar den 

årliga vinsten. För serie 2, ökas torkanläggningens kostnad till 8,14 Mkr eftersom en silo kan 

behövas vid anläggningen. I serie 3 har anläggningens kostnad ökats till 9,14 Mkr eftersom en 

tillbyggnation kan krävas. För den sista serien 4, är kostnaden 10,14 Mkr och detta ger då en 

ändå en årlig vinst över 2,5 Mkr, vid avskrivningstiden 25 år.  

 

 

Figur 33. Den årliga vinstens beroende av torkanläggningens kostnad samt  

                avskrivningstiden, vid torkning i ett steg med anläggningseffekten 2500 kW. 

                Elpriset är 0,90 kr/kWh och kostnaden för bränslet uppgår till 170 kr/MWh. 
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7 Diskussion  
 

Detta avsnitt har som syfte att beskriva felkällorna och de avvikelser som eventuellt finns när 

beräkningar har utförts. I detta avsnitt diskuteras även torkningen av flis till den egna pannan 

och resultatens rimlighet. Slutgiltigt beaktas därefter en pelletsproduktion och vad som 

verkligen kan vinnas vid denna. 

7.1 Felkällorna 
 

I de resultat som erhållits i detta arbete finns ett otal felkällor. Dessa härstammar bl.a. från 

mätningarna av temperaturen vid återledningen, samt motsvarande flöden vid anläggningen. 

Även SMHI har delgett data till detta arbete, som innefattar mätningar av luftens temperatur 

samt relativa luftfuktighet. Vid anläggningen har under ”referensåret” samtidigt dock gjorts 

mätningar av utomhusluftens temperatur. Emellan dessa mätningar finns avvikelser om ca 

3 °C, under vissa dagar. Eftersom så stora avvikelser knappast kan påvisas, för övrigt, under 

ett större antal dagar, så bör denna felkälla anses som liten. Här är troligt att ”De stora talens 

lag” gäller och att resultatet utjämnas något över tid. 

Vad gäller återledningsflödet från sågverket kan inte detsamma som ovan konstateras.  

Här saknas helt kännedom om eventuella avvikelser, samt hur stora dessa kan vara. 

Eftersom resultatet av beräkningarna som gjorts i Excel dock påvisar rimliga värden hos 

specifik energi, så kan resultaten av simuleringarna anses skäligt nog giltiga ändå.  

Övriga felkällor kommer troligen från de formler som framtagits med hjälp av linjär 

regression, men även här är troligen avvikelserna inom marginalerna, då beräkningarna  

inte påvisar helt oväntade resultat.  

7.2 Torkning av flis till pannan 
 

Efter att ha kontaktat Bruks anger de att deras torkar har en specifik energianvändning 

omkring 3000 KJ/kg vatten enligt [13]. Dessa förses dock med luft som är relativ 

högtempererad, nämligen emellan temperaturen 80 °C till 110°C, och detta kan aldrig 

tillgodoses vid anläggningen i Malå om restvärmen skall kunna utnyttjas från återledningen 

vid sågen.  

 

I de ”simuleringar” som har gjorts uppnås istället ofta ungefär en specifik energi-användning 

omkring 4200 KJ/kg vätska, när torkning i två steg tillämpas. Detta är dock ungefär ett snitt 

värde. När ”simuleringar” har utförts har temperaturverkningsgraden redan fastlagts, såtillvida 

att utomhusluften förväntas värmas, tills att den underskrider återledningstemperaturen med 

5 °C, över året. Detta ger för torkning i två steg, om förlusten från anläggningen för övrigt 

försummas, ett rimligt värde om 3600 KJ/kg avdriven vätska när utomhustemperaturen är 

13 °C.  

 



62 
 

Denna dag var dock återledningstemperaturen från sågen ca 75 °C. Föregående påvisar att de 

simuleringar som gjorts troligen inte är helt felaktiga, om en jämförelse görs med figur 34.    

I den nedanstående figuren 34, kan man se hur den specifika energianvändningen beror av 

torkluftens temperatur, vid torkning i två steg.  Förutsättningen för detta har varit att luft med 

temperaturen 10 °C, och RF 80 % skall värmas till angiven temperatur i diagrammet. 

 

Figur 34. Beräknad specifik energiförbrukning vid förvärmning av uteluft, 10 °C  

                 och 80 % relativ fuktighet. Torkningsprocessen sker i två steg.  

                 Utgående lufttemperatur från torken är 5 °C över mättnadstemperaturen. 

 

När Bruks [13] anger en specifik energianvändning omkring 3000 KJ/kg vatten, så gäller 

troligen att temperaturen är 110 °C, hos torkluften. För att en anläggning skall kunna uppnå  

en sådan effektivitet krävs tre steg enligt figur 35, eller någon annan form av effektiv energi-

återvinning. Föregående verkar under omständigheterna rimligt. Eventuellt kan detta ha lett 

till en underskattning av produktionskapaciteten, när en anläggning som verkar i två steg 

jämförs med en av Bruks anläggningar. Med anledning av ovanstående är troligen vinsten 

som beräknats för detta fall större. 
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Figuren 35 påvisar hur den specifika energianvändningen beror av torkluftens temperatur, vid 

torkning i tre steg.  Förutsättningen för detta har varit att luft med temperaturen 10 °C, och RF 

80 % skall värmas till angiven temperatur i diagrammet. 

 

Figur 35. Beräknad specifik energiförbrukning vid förvärmning av uteluft, 10 °C  

                 och 80 % relativ fuktighet. Utgående lufttemperatur från torken är 5 °C  

                 över mättnadstemperaturen. Torkning i tre steg. 

 

Ur figur 35 kan man se att den specifika energiförbrukningen, vid värmning till 70 °C hos 

torkluften, blir ca 3400 kJ/kg. Detta torde gälla för Bruks torkanläggning, vilket står att 

jämföra med 3600 kJ/kg för torkning i två steg vid samma temperatur. Alltså ger en tork  

som endast torkar godset i två steg en lägre produktion. 

Om den tork som Bruks tillverkar även skulle kunna driftssättas vid en något lägre 

temperatur, kan troligen vinst nås. Detta är dock ett litet risktagande eftersom vinsten  

bör bedömmas som lite svag, även när egenproducerad el användes.  

För ett högre bränslepris än 170 kr/MWh ökar dock vinsten tämligen mycket, och detta  

skulle troligen kunna kompensera för eventuella reperationsarbeten som oavsiktligt kan 

uppstå. Därtill bör påpekas att anläggningen förmodligen håller längre än 25 år, vilket har 

varit den längsta avskrivningstiden i detta arbete. Detta ökar även i sin tur den vinst som fås 

från torkningen av bränslet till pannan. 

I detta arbete har inte undersökts hur skifttiden påverkar den vinst som kan fås utav att torka 

bränsle till den egna pannan. Med en skifttid på 16 h kan troligen torkanläggningens effekt 

minskas, och detta påverkar troligen starkt investeringskostnaden för torkanläggningen, och 
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den vinst som kan fås. Med en mindre anläggning bör ju samma mängd bränsle kunna torkas 

fram om den får arbeta en längre tid. Eftersom dock Skellefteåkraft har fått ta del av 

Excelmallen, som använts för att beräkna resultaten, så lämnar jag detta arbete till dem att 

underöka. 

Emellertid bör även understrykas, med hänsyn till det ovanstående, att en mindre tork-

anläggning sänker återledningstemperaturen mindre. Därigenom minskar eventuellt den vinst 

som kan komma från en ökning av elproduktionen, om en mindre torkanläggning uppföres. 

Med de avgränsningar som funnits i detta arbete har jag dock inte haft tid att undersöka 

hur totalvinsten beror av anläggningens effekt samt skifttiden. Detta kan vara ett viktigt arbete 

att utföra, om man skall kunna maximera totalvinsten. Med totalvinst avses både den vinst 

som kommer utav att man torkat bränslet, men även vinsten som följer med en ökning av 

elproduktionen. För att elproduktionen skall kunna öka måste emellertid framlednings-

temperaturen samtidigt sänkas.    

Vid anläggningen i Malå finns redan transportörer som kanske skulle kunna användas för att 

forsla flisen till en torkanläggning. Detta skulle då lösa tranportfrågan, och minska den totala 

investeringskostnaden, samt kostnaden för driften. Föregående beror på att en elevator då inte 

behöver inköpas, eftersom det redan finns en på plats. Vad gäller den totala investeringen bör 

även ifrågasättas ifall befintligt förråd kan användas för att lagra flisen till pannan innan 

eldning, ifall torkanläggningen skall kunna placeras i nära anslutning till befintlig elevator. 

Torkanläggningens bäddyta uppgår nämligen till omkring 54 m
2
 om effekten hos denna är 

1500 kW, detta innebär troligen att 80 m
2
 yta måste reserveras för anläggningen.   

 

De föregående resultaten visar sammanfattningsvis att en torkningsprocess med hög 

effektivitet krävs om en garanterad vinst skall kunna uppnås, när endast bränsle skall torkas 

till den egna pannan. Det verkar också som om att vinsten starkt gynnas utav ett högt 

bränslepris, samt om egenproducerad el användes. Det är därför min rekommendation att 

dessa priser måste avstämmas mot den vinst som kan erhållas innan en investering kan göras. 

Vad gäller den anläggning som Bruks tillverkar bör man absolut undersöka vad rördragningen 

och anslutningen av anläggningen kan kosta, om en investering verkar intressant. 

Kostar dock rördragningen mindre än 0,8 Mkr bör en vinst över 60000 kr/år kunna fås vid en 

avskrivningstid om 25 år. Detta kräver dock att bränslepriset minst är 190 kr/MWh   

 

 

 

      

7.3 Pelletstillverkning 
 

Det är dock troligt att en tämligen stor vinst kan erhållas om framtida investeringar görs inför 

en kommande pelletstillverkning. I samband med detta bör man inte heller bortse från att detta 

skulle kunna leda till att återledningstemperaturen, kan sänkas ännu mera, vilket troligen 

följer med en lönsam pelletstillverkning. Detta bygger då på att man uppför en större 

anläggning. Utgångspunkten för en ökad elproduktion är dock samtidigt att framlednings-

temperaturen måste sänkas.  
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Figur 36. Jämförelse av vinsten vid tillverkning av pellets vid 10 % värmeförlust. 

                Maximalt dyr anläggning versus normalfallet när märkeffekten  

                uppgår till 2500 kW 

I figur 36 ovan, görs en jämförelse av den vinst som uppstår när anläggningseffekten uppgår 

till 2500 kW. Torkningen har skett i ett steg och pelletsproduktion förutsättes, med en 

värmeförlust om 10 % hos anläggningen. För Serie 1, i figur 36, antas att anläggnings-

kostnaden uppgår till 4,77 Mkr, och för Serie 2 antas torkanläggningen kosta 7,15 Mkr. 

Diagramet åskådliggör den årliga vinsten som en funktion av avbetalningstiden. 

Man kan här se att en ökad investeringskostnad inte minskar vinsten oerhört mycket.   

Detta beror troligen på att räntan 5 % är en tämligen låg siffra. Ovanstående antyder att 

ytterligare investeringar kan göras i form av ett pelletsförråd och vissa nybyggnationer utan 

att vinsten omintetgörs. Föregående kräver dock ett bränslepris på 170 kr/MWh för den 

inköpta flisen, och om bränslepriset ökar till 190 kr/MWh, tänker jag mig att vinsten borde 

minska med högst ca 0,5 Mkr. Detta resonemang bygger jag på att vinsten minskade med 

detta belopp vid anläggningseffekten 4000 kW, när motsvarande jämförelse gjordes i avsnitt 

6,8. 

Troligt är dock att om en pelletsproduktion sker med en torkanläggning som Bruks, så 

kommer vinsten från produktionen att öka åtskilligt eftersom denna torkanläggning är långt 

mer effektiv, än en tork som endast verkar i ett steg. De driftskostnader som för övrigt 

antagits i detta arbete, har framkommit, efter samtal med driftspersonalen vid Skellefteåkraft 

[16]. Dessa återfinnes i bilaga B14 och det är möjligt att de i verkligheten är lägre, enligt dem 

själva. Detta har främst sin orsak i att elkostnaden är mindre under drift, eftersom egen el kan 

användas. Detta har inte antagits, när en pelletsproduktion beaktats i det tidigare. 
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Även fraktkostnaden är en kostnad som torde minska. När jag kontaktade DHL uppgav de att 

frakten av pelletsen skulle kosta 283 kr/ton, emellan Malå och Skellefteå. Denna siffra 

uppgavs då som hög, och att kostnaden skulle minska, ifall ett kontrakt för frakten skulle 

upprättas.  

Vid kontakt med torkanläggningstillverkaren Bruks [13] uppger de att torken kräver ett 

underhåll, som endast omfattar ett filterbyte vart 10:e år. Detta skulle enligt dem kosta 

50000 kr. Troligt är att detta ej kan generalliseras till andra torkmodeller, vilket ändå antagits, 

För torkanläggningen, har därför i brist på annan bättre information, en underhållskostnad om 

5000 kr/år använts. Vid en högre underhållskostnad för torken minskar förstås vinsten. 

Beräkningar som ej redovisats i denna rapport, pekar dock på att vinst ändå kan nås om 

torkningen sker i två steg. Detta gäller även om denna underhållskostnad dubbleras eller 

tredubblas. 

Troligt är dock att ingen ytterligare anläggning kommer att uppföras för att tillverka pellets. 

Detta eftersom det redan i dagsläget finns existerande anläggningar i Skellefteå samt i 

Storuman för ändamålet. 
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Slutsats 
 

Skall en stor garanterad vinst kunna uppnås utav att en torkanläggning uppförs, så krävs att 

denna användes uteslutande till pelletsproduktion. En ytterligare vinst som då dessutom 

tillkommer är att återledningstemperaturen sänks, vilket gynnar elproduktionen, ifall samtidigt 

framledningstemperaturen sänks. Siffrorna pekar på att en vinst över 2,5 Mkr borde kunna 

intjänas, vid en torkanläggningseffekt om 2500 kW. Detta med en avskrivningstid på 25 år. 

 

Användes en torkanläggning för att endast torka bränsle till den egna pannan, så måste 

sannolikt torkningen minst ske i två steg, eller med god värmeåtervinning om en vinst skall 

kunna möjliggöras. Bruks [14] tillverkar och levererar en tork som i sammanhanget skulle 

kunna returnera en vinst. Det är dock svårt att exakt utsäga hur stor denna vinst kommer att 

bli i ett verkligt fall. En vinst om 60000 kr/år borde dock kunna nås, vid ett bränslepris om 

190 kr/MWh för den inköpta flisen. Anläggningskostnaden uppgår då till skattat värde om ca 

4,27 Mkr, och avskrivningstiden är satt till 25 år. För detta fall är också utgångspunkten att 

egenproducerad el måste användas, till en kostnad om 30 öre/kWh.   

 

Vad gäller den beräknade vinsten bör dessutom understyckas att elkostnaden för driften 

minskar, om egenproducerad el användes. Vid pelletstillverkningen har elpriset  

varit 0,90 kr/kWh, vid beräkningarna, och detta minskade definitivt den beräknade vinsten. 

Min slutsats här är att en högre vinst, än vad som beräknats, är således att vänta när 

egenproducerad el kan användas. Vid samma tillfälle har då inte ens en sänkning av 

återledningstemperaturen beaktats. Föregående kommer också att leda till en ökad vinst, 

eftersom något mer el då kan produceras. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en liten årlig vinst bör kunna nås, vid torkning av 

bränsle till den egna pannan. Detta utgår då ifrån att avbetalningsplanen sträcker sig över  

ca 25 års tid, samt att egenproducerad el användes för att driva fläktarna samt övrig 

utrustning. 
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Bilagor 
 

Bilaga B1 
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Bilaga B2 
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Bilaga B3  

 

Ett exempel på torkning vid låg temperatur i ett steg 

När torkning sker av ett gods vid låg temperatur och spillvärme används kommer man 

intuitivt att känna att en mindre mängd vätska kan avlägsnas. Hur stor mängd vätska står dock 

ännu oklart varför ett exempel används för att illustrera kapaciteten vid denna typ av torkning.  

 

 
 

Antag att godset skall torkas från  

 

𝑋𝑔𝑜𝑑𝑠 𝑖𝑛 = 0,60 

 

till fuktkvoten 

 

𝑋𝑔𝑜𝑑𝑠 𝑢𝑡 = 0,45 

 

Energin som finns tillgänglig för processen antages uppgå till 

 

�̇� = 1000 𝑘𝑤 
 

Medelst hjälp av ekvation samt avläsning av entalpin hos luften ur diagrammet, så kan 

luftbehovet därpå beräknas.   

 

�̇� =
1000

51 − 25
 

 

 

Luftbehovet blir således 38,46..    𝑠 
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Ur ekvation kan sedan den utdrivna vätskemängden från godset bestämmas 

 

 

�̇� = �̇� ∙ (𝑥𝑢𝑡 𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑥𝑖𝑛 𝑙𝑢𝑓𝑡)     

 

Med insatta värden på luften vatteninnehåll vid start 1) och sluttillståndet 3) fås  

 

�̇� = 38,46 ∙ (0,012 − 0,006) ≈ 0,23076. . 𝑘𝑔 𝑠   
  

Detta motsvarar i teorin ungefär avdunstningskapaciteten 831 kg/h 

Genom att tillämpa formel kan även godsmängden som torkas bestämmas 

 

 

�̇� =
�̇�

𝑋𝑖𝑛 𝑔𝑜𝑑𝑠 − 𝑋𝑢𝑡 𝑔𝑜𝑑𝑠
 

 

 

till 

 

�̇� = 1,538 𝑘𝑔 𝑠 
 

Ovanstående avser dock mängden torr substans, och med anledning av detta skall nu det totala 

massflödet hos godset in till torken beräknas. Den totala massan är  

 

 =  𝑑 + 𝑑 ∙ 𝑋 
 

 

Vid insättning av värden fås 

 

 = 1,538 + 1,538 ∙ 0,60 ≈ 2,46 𝑘𝑔 𝑠 
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Bilaga B4 Torkning vid en något högre temperatur 

Ett tänkbart scenario är att restvärme finns tillgänglig vid en högre temperatur än i det 

föregående exemplet. Med detta som utgångspunkt skall följande torkprocess beaktas. 

Luften kommer här att värmas till 50 °C innan den tillsammans med torkgodset skickas  

in i den huvudsakliga torkanläggningen.  

 
 

Följande antaganden är desamma som tidigare 

 

𝑋𝑔𝑜𝑑𝑠 𝑖𝑛 = 0,60 

 

𝑋𝑔𝑜𝑑𝑠 𝑢𝑡 = 0,45 

 

�̇� = 1000 𝑘𝑤 
 

Här fås istället luftbehovet  

 

�̇� =
1000

66 − 25
≈ 24,39    𝑠 

 

I det ovanstående kan konstatera att fläktarbetet minskar åtskilligt, men samtidigt enligt 

ekvation (8), så kan den avdrivna vätskemängden beräknas till  

 

�̇� = 24,39 ∙ (0,016 − 0,006) ≈ 0,2439. . 𝑘𝑔 𝑠  
 

Torkningskapaciteten har således ökat, och här kan nu ungefär 878 kg vatten avdrivas varje 

timme. 



75 
 

B5 Torkning i två steg med låg temperatur 

 

Genom att tillämpa värmning av luften i två steg, krävs förstås fler värmeväxlare, viket förstås genom 

att betrakta det nedanstående flödesschemat för processen. Fördelen med detta är dock, att mer 

värmeenergi kan tillföras för en given luftmängd. Jukka-Pekka Spets har presenterat en artikel som 

avhandlar flerstegssystem, och delar av denna återfinns även i värmeforsk [4]. 

 

I ett Mollier- diagram kan det hela åskådliggöras på följande sätt. Den inkommande luften värms 

först i en värmeväxlare, med bibehållen fukthalt. Detta representeras utav den lodräta linjen mellan 

punkt 1) och 2). Linjen som därpå sträcker sig emellan punkt 2) och 3) motsvarar en torkning utav 

godset, varpå luften upptar en given mängd fukt och vatteninnehållet ökar.  

 När luften kommer in i värmeväxlare nr 2, sker återigen en uppvärmning och som tidigare beskrivits 

även således en tillståndsförändring hos luften, som här representeras med en lodrät linje.  

Slutgiltigt torkas sedan biomassan till önskad torrhalt i det sista steget mellan 4) och 5). 

Luften upptar i samband med detta ännu mera fukt, tills luften slutligen lämnar torkanläggningen. 

 
 

Förloppet antages för enkelhetens skulle ske under förutsättningen att  

�̇� = 1000 𝑘𝑤 
 

Vad gäller torkgodset står fortfarande fast att 𝑋𝑔𝑜𝑑𝑠 𝑖𝑛 = 0,60 samt att 𝑋𝑔𝑜𝑑𝑠 𝑢𝑡 = 0,45. 
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Med användning av formel kan luftmängden för hela denna process beräknas. Detta bygger i 

grunden på en energibalans där hela värmemängden förutsättes användas för att värma luften. 

 

 

�̇� = 𝐿 ∙̇ ( 5𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑢𝑡 −  1𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑖𝑛) 

 

 

Vid starttillståndet är entalpin hos luften fortfarande densamma under de givna 

förutsättningarna. 

 

 

 1𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑖𝑛 = 25 𝐾𝐽 𝑘𝑔 

 

Entalpin hos luften i sluttillståndet kan även den bestämmas antingen med Mollier- diagram 

eller genom att tillämpa formel om värdena för sluttillståndet är givet. 

 

 5𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑢𝑡 = 𝑇5 + 𝑥5 ∙ (2500 + 1,88 ∙ 𝑇5)    

 

Med insatta värden erhålls ett resultat som överensstämmer med den avläsning som kan göras 

genom att följa linjen för konstant entalpi. 

 

 5𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑢𝑡 = 25 + 0,016 ∙ (2500 + 1,88 ∙ 25) ≈ 66𝐾𝐽 𝑘𝑔  

 

Beräkning av luftbehovet sker enligt 

 

�̇� =
�̇�

 5𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑢𝑡 −  1𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑖𝑛
 

 

 

Eller med siffor 

 

�̇� =
1000

66 − 25
≈ 24,39    𝑠 

 

 

Luftbehovet för det föregående torkningsförloppet är detsamma som erhålls vid den högre 

temperaturen 50 °C. Med ekvationen nedan  bestämmes sedan enkelt den avdrivna mängden 

fukt. 

 

�̇� = �̇� ∙ (𝑥𝑢𝑡 𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑥𝑖𝑛 𝑙𝑢𝑓𝑡) 
 

Resultatet blir 

 

�̇� = 24,39 ∙ (0,016 − 0,006) ≈ 0,2439 𝑘𝑔 𝑠 
 

Genom detta har en till lika stor mängd vätska lyckats avdrivas vid en lägre temperatur. 
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När luften under de angivna förutsättningarna kommer in i värmeväxlare nr 1, värms den från 

10 till 35 °C. Därigenom krävs att följande effekt tillförs. 

 

 �̇�1 = 𝐿 ̇ ( 2 −  1) 
 

Med avlästa värden hos entalpierna i dessa tillstånd, och insättning fås effekten  

 

�̇�1 = 24,39 ∙ (51 − 25) ≈ 634,146 𝑘𝑊 
 

Observera här att entalpin vid tillstånd två och tre är desamma, eftersom torkningsförloppet 

är en isentalpisk process.  

 

Eftersom totaleffekten hos processen redan är bestämd kan beräkningen av effekten hos 

värmeväxlare nr 2, utföras på två olika sätt. För att exemplifiera den svårare av dessa två 

metoder följer här nu ytterligare en uträkning   

 

 

Effekten bestämmes med följande formel 

 

�̇�2 = 𝐿 ̇ ( 4 −   ) 
 

 

Avläsningar av luftens entalpi med efterföljande insättning ger här resultatet 

 

�̇�2 = 24,39 ∙ (66 − 51) ≈ 365,854 𝑘𝑊 
 

 

De två ovanstående effekterna summeras enkelt ihop, och genom detta kan uträkningens 

giltighet kontrolleras. Ovanstående påvisar dessutom att en flerstegsprocess har flera fördelar, 

vid en given övre maximal temperatur. Dels sparas en stor andel luft, men enligt Spets kan 

därtill 10 % lägre energianvändning fås om processen är välutformad [4].  

 

En enkel jämförelse av de torkluftmängder som krävs vid ett enstegs respektive tvåstegs-

förlopp, visar i det föregående, att om den högsta tillgängliga temperaturen är 35 °C reduceras 

luftmängden med 

 

 

∆𝐿 = 38,46 − 24,39 ≈ 14,07    𝑠 
 

Detta utgör här en minskning av luftbehovet med 36,5 %. 
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B6 Torkning med återledning av luft  

I det följande beaktas en torkprocess med återcirkulering av luft. Antag att följande förlopp 

ger en rättvis jämförelse, med de övriga. 

 
 

Genom användande av formeln nedan fås 

 
5,25

9,9
=

 1

 1 + 2
 

 

Eller likvärdigt 

 

5,25 2 = 4,65 1 
 

Värmemängden 1000 kW överföres därefter emellan steg 2 samt 3. Med användning av 

formel beräknas sedan den totala luftmassan som krävs. 

 

�̇� =  ̇(  −  2) 
 

Insättning av värden 

 

1000 =  ̇(60 − 41,7) 
 

ger   ̇ = 54,64480874 𝑘𝑔 𝑠. 
 

Eftersom de två luftmassorna tillsammans blir den totala mängden luft som passerar torken 

 

 ̇ =  ̇1 +  ̇2 
 

Samtidigt som 
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5,25 2 = 4,65 1 
 

så kan massorna  ̇1 och  ̇2 beräknas. Detta ger 

 

 
 ̇

1 +
4,65
5,25

=  ̇1 

 

Och resultatet 

 

 ̇1 = 28,97830767 𝑘𝑔 𝑠 
 

Därigenom och med hjälp av återsubstitution fås dessutom att 

 

 ̇2 = 25,666501208 𝑘𝑔 𝑠 
 

Vätskevolymen som följer med ut ur torken blir 

 

�̇�𝑢𝑡 =  ̇1𝑥4 
 

 

Vid samma tillfälle kommer följande vätskemängd att följa med luften in 

 

�̇�𝑖𝑛 =  ̇1𝑥1 
 

 

Därigenom fås följande motsvarighet till ekvation (8) där �̇� är den totala mängden vätska  

som avdrivs i torken. 

�̇� =  ̇1(𝑥4 − 𝑥1) 

 

Med insatta värden som avläses erhålls 

�̇� = 28,9783. .∙ (0,0145 − 0,00609) ≈ 0,2437 𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑠 

Denna torkprocess har en effektivitet som står att jämföra med torkning i två steg. Se det 

föregående exemplet. 
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Bilaga B7 Ett utdrag ur driftsloggen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pannverkningsgrad 0,93

Sågen Panna

Flöde sågTryck retur Difftryck nätFramtemp Returtemp Utomhustemp Effekt Panna RökgastempFukthalt

Datum \\PGIM\MALA_PGIM\mala\FI367\\PGIM\MALA_PGIM\mala\PI377\\PGIM\MALA_PGIM\mala\PI395\\PGIM\MALA_PGIM\mala\TI369\\PGIM\MALA_PGIM\mala\TI368\\PGIM\MALA_PGIM\mala\TI380\\PGIM\MALA_PGIM\mala\XJ365\\PGIM\MALA_PGIM\mala\TI256Prov 1

Timestamp Avg m3/hAvg Mpa Avg MpaAvg ⁰C Avg ⁰C Avg ⁰C Avg MW Avg ⁰CAvg %

2010-07-01 176,44 0,30 110,17 75,70 11,14 7,78 48,61%

2010-07-02 184,80 0,30 110,19 76,47 15,33 7,80 50,25%

2010-07-03 214,37 0,30 110,14 78,21 18,43 8,35 50,48%

2010-07-04 212,44 0,30 110,18 78,47 18,52 8,17 48,94%

2010-07-05 178,23 0,30 110,20 77,66 19,12 7,11 48,43%

2010-07-06 165,47 0,30 110,19 77,24 15,57 6,75 50,31%

2010-07-07 197,85 0,30 110,20 78,01 13,49 7,86 49,52%

2010-07-08 190,55 0,30 110,17 77,51 14,60 7,68 48,62%

2010-07-09 188,07 0,30 110,23 77,68 15,50 7,56 48,73%

2010-07-10 165,58 0,30 110,21 75,73 15,06 7,11 48,03%

2010-07-11 167,03 0,30 110,22 76,89 15,10 6,96 47,22%

2010-07-12 133,25 0,30 110,86 78,64 17,25 5,43 53,56%
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Bilaga B8 Ett utdrag från SMHI 

 

 

 

 

 

 

15874 15874

  MALÅ-BRÄNNAN A            MALÅ-BRÄNNAN A          

20 102 011 20 102 011

7 010 630 7 010 630

 651522. 185974.  651522. 185974.

 DATUM     Rh i %                                                                                                                                                                                                                                                                                           DATUM     Dygnsmedeltemp

20100701 94,3 20100701 13,5

20100702 65,6 20100702 15,4

20100703 65,5 20100703 18,4

20100704 74,5 20100704 18,4

20100705 65,6 20100705 19,4

20100706 60,9 20100706 15,9

20100707 64 20100707 14,3

20100708 80 20100708 15,5

20100709 73,8 20100709 16,6

20100710 73,3 20100710 14,5

20100711 62,5 20100711 15,3

20100712 69,1 20100712 18,2

20100713 83,1 20100713 13,7

20100714 82 20100714 16,4

20100715 68,5 20100715 12,6

20100716 87,5 20100716 13,7

20100717 72 20100717 18,5

20100718 83,9 20100718 16

20100719 69,4 20100719 13,3

20100720 70,1 20100720 14,4

20100721 92,5 20100721 13,6

20100722 84,4 20100722 16,5

20100723 58,4 20100723 10,6

20100724 60 20100724 11,7

20100725 88,6 20100725 9,8

20100726 97,8 20100726 11,4

20100727 98,3 20100727 16,2

20100728 73 20100728 15,8

20100729 86,8 20100729 16,2

20100730 90,1 20100730 17,4
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Bilaga B9 

 

 

Torr temp Mättnad 

T x 

-25 0,0004 

-20 0,0006 

-15 0,001 

-10 0,0016 

-5 0,0024 

0 0,0036 

5 0,00525 

10 0,0076 

15 0,0106 

20 0,0146 

25 0,02 

30 0,027 
 

 

y = 1E-12x6 + 1E-11x5 + 1E-09x4 + 2E-07x3 + 9E-06x2 + 0,0003x + 
0,0036 
R² = 1 

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

X 
Mättnad 

Torr temp hos luft 

Series1

Poly. (Series1)
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Bilaga B10 Vatteninnehåll som funktion av entalpi 

 

 

 

 

Utifrån den övre entalpin beräknas x2 så att ångan ej skall kondensera ut ur luften ca 5 grader över gränstemp

h2 x2

30 0,0056

35 0,0068

40 0,0083

45 0,0094

50 0,0106

55 0,012

60 0,0136

65 0,015

70 0,0166

75 0,0176

80 0,0194

85 0,021

90 0,0224

95 0,024

100 0,0254

105 0,027

110 0,0286

y = 4,95E-12x5 - 1,73E-09x4 + 2,28E-07x3 - 1,36E-05x2 + 6,24E-04x - 5,79E-
03

R² = 1,00E+00

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0 20 40 60 80 100 120

Series1

Poly. (Series1)
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Bilaga B11 Beräkning av värdeökningen hos bränslet under ett skift 

Betänk att följande parametrar för torken först fastställs: 

 

Torkens märkeffekt 

�̇� = 2500 𝑘𝑤 

Verkningsgraden är 

Ƞ = 0,90 

Denna dag gäller dessutom att den inkommande flisen fukthalt är 𝑓 ≈ 0,49 . 

Flisen skall sedermera torkas tills fukthalten 𝑓 = 0,45 är uppnådd. 

Detta betyder att fuktkvoten hos det ingående torkgodset kan bestämmas till 

𝑋𝑓𝑙𝑖𝑠 𝑖𝑛 =
𝑓

𝑑
=
0,49

0,51
= 0,9607843  

Motsvarande fuktkvot för det färdigtorkade bränslet blir 

𝑋𝑏 ä𝑛𝑠𝑙𝑒 𝑢𝑡 =
𝑓

𝑑
=
0,45

0,55
= 0,818181818 . 

 

I Excelmallen returneras att �̇� = 0,666193553 𝑘𝑔 𝑠 som heltorr godsmängd, och den utgående 

bränslemängden kan då bestämmas till  

 ̇𝑓𝑙𝑖𝑠 𝑖𝑛 = 0,666 ∙ (1 + 0,96. . ) = 1,296 𝑘𝑔 𝑠 

Och 

 ̇𝑏 ä𝑛𝑠𝑙𝑒 𝑢𝑡 = 0,666 ∙ (1 + 0,8181818 ) = 0,7402. . 𝑘𝑔 𝑠 

 

Värmevärdet hos den inkommande flisen bestämmes med 

 

𝐸𝑖𝑛 = 19 − 2,442 ∙ 𝑋𝑓𝑙𝑖𝑠 𝑖𝑛 = 16,689. . 𝐽 𝐾𝑔 𝑇𝑠     

Detta betyder att flisen innehåller  

𝐸𝑖𝑛 =
16,689 ∙ 1000 ∙ 106

3,6 ∙ 109
= 4,636  𝑊  𝑡𝑜𝑛 𝑇𝑆            

 

Antalet MWh per ton brännbart fås då genom följande beräkning 

𝐸𝑖𝑛
(1 + 𝑋𝑓𝑙𝑖𝑠 𝑖𝑛)

= 2,3822  𝑊   𝑡𝑜𝑛 𝑏𝑟              

 



85 
 

Samtidigt som föregående gäller kommer 37,33 ton med flis att skickas till torken under ett 8 h skift. 

Detta ger oss värdet hos denna flis som: 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑖𝑠 𝑖𝑛 = 37,33 ∙ 2,3822 ∙ 150 ≈ 13342 𝑘𝑟 

Föregående förutsätter att flisen kostar 150 kr/MWh. 

 

Värmevärdet hos det utgående bränslet blir 

 

𝐸𝑢𝑡 = 19 − 2,442 ∙ 𝑋𝑏 ä𝑛𝑠𝑙𝑒 𝑢𝑡 = 18,72. . 𝐽 𝐾𝑔 𝑇𝑠     

 

Detta betyder att bränslet som skickas till pannan innehåller  

𝐸𝑢𝑡 =
18,72 ∙ 1000 ∙ 106

3,6 ∙ 109
= 5,202   𝑊  𝑡𝑜𝑛 𝑇𝑆            

 

Antalet MWh per ton brännbart fås då genom följande beräkning 

𝐸𝑢𝑡
(1 + 𝑋𝑏 ä𝑛𝑠𝑙𝑒 𝑢𝑡)

= 4,68   𝑊   𝑡𝑜𝑛 𝑏𝑟              

 

Mängden med bränsle som lämnar torken under skiften blir ungefär 21,31… ton. 

Detta betyder att bränslet till pannan har värdet: 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 𝑢𝑡 = 21,31 ∙ 4,68 ∙ 150 ≈ 14972 𝑘𝑟 

 

Värdeökningen hos bränslet under detta skift blev 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 1630 𝑘𝑟 

I Excellmallen kan skifttiden, såväl som utgående fukthalt hos bränslet ändras vid behov. 
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Bilaga B12 Entalpin hos återledningsvattnet som funktion av temperaturen 

 

 

 = 4,19 ∙ 𝑇 ,99  

 

Inversen följer nedan 

 

 

           𝑇 = 0,2385 ∙  1,   2 

 

 

Thermodynamics. Cengel, Boles. Tabell A-4 sid 916. Linjär regression för bestämmning av entalpin som funktion av temp.

T h

40 167,53

45 188,44

50 209,34

55 230,26

60 251,18

65 272,12

70 293,07

75 314,03

80 335,02

y = 4,191x0,9998

R² = 1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 20 40 60 80 100

H entalpi

T (grader C)

Series1

Power (Series1)

h T

167,53 40

188,44 45

209,34 50

230,26 55

251,18 60

272,12 65

293,07 70

314,03 75

335,02 80

y = 0,2385x1,0002

R² = 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 100 200 300 400

T (temp)

H (KJ/kg)

Series1

Power (Series1)
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Bilaga B13 Vatteninnehållet som en funktion av entalpin 

När väl tillståndet i punkt 4) har beräknats är entalpin i detta tillstånd detsamma som i något 

tänkbart tillstånd 5). Med kännedom om entalpin avläses vatteninnehållet i ett Mollierdiagram,  

och därefter tillämpas linjär regression. 

 

 

 

 

h3 x3

100 0,0255

110 0,0286

120 0,0316

130 0,035

140 0,038

150 0,0414

160 0,0446

170 0,048

180 0,0514

y = 4,08E-11x4 - 2,27E-08x3 + 4,89E-06x2 - 1,59E-04x + 1,12E-02
R² = 1,00E+00

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0 50 100 150 200

Series1

Poly. (Series1)
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Bilaga B14 Antagna förutsättningar 

 

 

 

Investeringskostnaden hos anläggningen beräknas automatiskt i mallen med angiven formel i bilaga 

B14. Detta gäller även driftskostnaden för torkanläggningen. 

Drifts och underhållskostnader är uppskattade värden som har diskuterats med Skellefteåkraft samt 

med Torkutrustningstillverkaren Bruks .  

Torkning av gods förutsättes ske i Malå. En malning av godset sker därpå antingen i Malå eller i 

Skellefteå. Förslagsvis vid angiven plats för torkningen eftersom materialet blir aningen hygroskopiskt 

efter torkning. Pressning sker därpå till pellets i Malå innan transport till Skellefteå med efterföljande 

paketering. 

 

 

 

 

Timmar om dagen som torken körs 8 h

Bränslepris flis 170 kr/MWh

Elpris 0,9 kr

Underhållningskostnad tork 5000 kr/år filter byte vart 10:e år

Underhållningskostnad kvarn 33 kr/ton slagor mm.

Underhållningskostnad pack utr 30 kr/ton

Driftskostnad Kvarn 19,8 kr/ton El

Driftskostnad Tork  I mallen Avser elkostnad El

Driftskostnad Packutr. 400 kr/ton

Drift frakt med lastbil 283,8888889 kr/ton Malå till Skellefteå

Försäljningspris pellets 2800 kr/ton

Drift och underhåll av pelletspress 600 kr/ton

Investeringskostnad kvarn 500000 kr

Investeringskostnad packutrutr 1800000 kr

Investerings kostnad tork I mallen

Investering pelletspress 1500000 kr

Ränta 5,00%

Annuitetsfaktor A Antal år N

0,129504575 10

0,096342288 15

0,080242587 20

0,070952457 25

0,065051435 30

0,061071707 35
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Bilaga B15 

Pelletstillverkning med 100 % verkningsgrad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekt (kW) Anläggning (Mkr) Sänkning Delta T (grader C) Kan köra tork antal dgr Flis tillgång (ton) Ton produkt

1500 3,4454 6,96 317 6551,52 3521,597

2000 4,337 9,53 317 8735,355 4695,46

2500 5,1846 12 316 10869,79 5840,31

3000 5,9987 14,05 305 12544,51 6726,63

3500 6,584446 15,84 290 13848,72 7408,77

4000 7,32677 17,6 275 14925,17941 7969,063155

4500 8,05 19,19 255 15390,21 8181,584

5000 8,7587 20,73 237 15771,69 8363,1549

5500 9,11 21,86 208 14981,89 7902,685

6000 9,32 23,16 185 14271,12 7472,97

6500 9,73 24,43 161 13305,579 6946,87

7000 10,326 25,35 135 11756,758 6118,325

Effekt (kW) Anläggning (Mkr) Driftskostnad Kvarn El (kr) Inkommst årlig (kr) Drift Pack.utr (kr) Drift frakt med lastbil (kr)

1500 3,4454 69727,6206 9860471,6 1408638,8 999742,2594

2000 4,337 92970,108 13147288 1878184 1332988,922

2500 5,1846 115638,138 16352868 2336124 1657999,117

3000 5,9987 133187,274 18834564 2690652 1909615,517

3500 6,584446 146693,646 20744556 2963508 2103267,483

4000 7,32677 157787,4505 22313376,83 3187625,262 2262328,485

4500 8,05 161995,3632 22908435,2 3272633,6 2322660,791

5000 8,7587 165590,467 23416833,72 3345261,96 2374206,752

5500 9,11 156473,163 22127518 3161074 2243484,464

6000 9,32 147964,806 20924316 2989188 2121493,15

6500 9,73 137548,026 19451236 2778748 1972139,206

7000 10,326 121142,835 17131310 2447330 1736924,486

Effekt (kW) Anläggning (Mkr) Drift och underhåll pelletpress (kr) Underhåll tork (kr) Underhåll kvarn (kr) Underhåll packutr (kr)

1500 3,4454 2112958,2 5000 116212,701 105647,91

2000 4,337 2817276 5000 154950,18 140863,8

2500 5,1846 3504186 5000 192730,23 175209,3

3000 5,9987 4035978 5000 221978,79 201798,9

3500 6,584446 4445262 5000 244489,41 222263,1

4000 7,32677 4781437,893 5000 262979,0841 239071,8947

4500 8,05 4908950,4 5000 269992,272 245447,52

5000 8,7587 5017892,94 5000 275984,1117 250894,647

5500 9,11 4741611 5000 260788,605 237080,55

6000 9,32 4483782 5000 246608,01 224189,1

6500 9,73 4168122 5000 229246,71 208406,1

7000 10,326 3670995 5000 201904,725 183549,75
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Pelletstillverkning med 90 % verkningsgrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekt (kW) Anläggning (Mkr) Sänkning Delta T (grader C) Kan köra tork antal dgr Flis tillgång (ton) Ton produkt

1500 3,166898072 6,96 317 5896,364674 3169,438166

2000 3,986438559 9,53 317 7861,819566 4225,917555

2500 4,765550601 12 316 9782,80909 5256,28272

3000 5,513889801 14,05 305 11290,05448 6053,963569

3500 6,052200184 15,84 290 12463,8492 6667,896021

4000 6,734523024 17,6 275 13432,66147 7172,15684

4500 7,399951227 19,19 255 13851,18799 7363,426286

5000 8,050722411 20,73 237 14194,52383 7526,839437

5500 7,990725999 21,86 208 13483,70372 7112,416705

6000 8,566769616 23,16 185 12844,00343 6725,676875

6500 8,945156992 24,43 161 11975,02129 6252,185195

7000 9,491518832 25,35 135 10581,08234 5506,492834

Effekt (kW) Anläggning (Mkr) Driftskostnad Kvarn El (kr) Inkommst årlig (kr) Drift Pack.utr. (kr) Drift frakt med lastbil (kr)

1500 3,166898072 62754,87569 8874426,865 1267775,266 899768,2793

2000 3,986438559 83673,16759 11832569,15 1690367,022 1199691,039

2500 4,765550601 104074,3979 14717591,62 2102513,088 1492200,261

3000 5,513889801 119868,4787 16951097,99 2421585,428 1718652,991

3500 6,052200184 132024,3412 18670108,86 2667158,408 1892941,593

4000 6,734523024 142008,7054 20082039,15 2868862,736 2036095,636

4500 7,399951227 145795,8405 20617593,6 2945370,514 2090394,907

5000 8,050722411 149031,4209 21075150,42 3010735,775 2136786,085

5500 7,990725999 140825,8508 19914766,77 2844966,682 2019136,076

6000 8,566769616 133168,4021 18831895,25 2690270,75 1909344,935

6500 8,945156992 123793,2669 17506118,55 2500874,078 1774925,908

7000 9,491518832 109028,5581 15418179,94 2202597,134 1563232,132

Effekt (kW) Anläggning (Mkr) Drift och underhåll pelletpress (kr) Underhåll tork år (kr) Underhåll kvarn år (kr) Underhåll packutr (kr)

1500 3,166898072 1901662,9 5000 104591,4595 95083,14498

2000 3,986438559 2535550,533 5000 139455,2793 126777,5267

2500 4,765550601 3153769,632 5000 173457,3298 157688,4816

3000 5,513889801 3632378,141 5000 199780,7978 181618,9071

3500 6,052200184 4000737,613 5000 220040,5687 200036,8806

4000 6,734523024 4303294,104 5000 236681,1757 215164,7052

4500 7,399951227 4418055,772 5000 242993,0674 220902,7886

5000 8,050722411 4516103,662 5000 248385,7014 225805,1831

5500 7,990725999 4267450,023 5000 234709,7513 213372,5012

6000 8,566769616 4035406,125 5000 221947,3369 201770,3063

6500 8,945156992 3751311,117 5000 206322,1114 187565,5559

7000 9,491518832 3303895,7 5000 181714,2635 165194,785
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Pelletstillverkning med 100 % verkningsgrad. Maximalt dyr anläggning förutsätts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekt (kW) Anläggning (Mkr) Sänkning Delta T (grader C) Kan köra tork antal dgr Flis tillgång (ton) Ton produkt

1500 5,16811 6,96 317 6551,52 3521,597

2000 6,50552 9,53 317 8735,355 4695,46

2500 7,77697 12 316 10869,79 5840,31

3000 8,99819 14,05 305 12544,51 6726,63

3500 9,97667 15,84 290 13848,72 7408,77

4000 10,9902 17,6 275 14925,17941 7969,063155

4500 12,0761 19,19 255 15390,21 8181,584

5000 13,1381 20,73 237 15771,69 8363,1549

5500 13,0402 21,86 208 14981,89 7902,685

6000 13,9802 23,16 185 14271,12 7472,97

6500 14,5977 24,43 161 13305,579 6946,87

7000 15,4893 25,35 135 11756,758 6118,325

Effekt (kW) Anläggning (Mkr) Driftskostnad Kvarn El (kr) Inkommst årlig (kr) Drift Pack.utr (kr) Drift frakt med lastbil (kr)

1500 5,16811 69727,6206 9860471,6 1408638,8 999742,2594

2000 6,50552 92970,108 13147288 1878184 1332988,922

2500 7,77697 115638,138 16352868 2336124 1657999,117

3000 8,99819 133187,274 18834564 2690652 1909615,517

3500 9,97667 146693,646 20744556 2963508 2103267,483

4000 10,9902 157787,4505 22313376,83 3187625,262 2262328,485

4500 12,0761 161995,3632 22908435,2 3272633,6 2322660,791

5000 13,1381 165590,467 23416833,72 3345261,96 2374206,752

5500 13,0402 156473,163 22127518 3161074 2243484,464

6000 13,9802 147964,806 20924316 2989188 2121493,15

6500 14,5977 137548,026 19451236 2778748 1972139,206

7000 15,4893 121142,835 17131310 2447330 1736924,486

Effekt (kW) Anläggning (Mkr) Drift och underhåll pelletpress (kr) Underhåll tork (kr) Underhåll kvarn (kr) Underhåll packutr (kr)

1500 5,16811 2112958,2 5000 116212,701 105647,91

2000 6,50552 2817276 5000 154950,18 140863,8

2500 7,77697 3504186 5000 192730,23 175209,3

3000 8,99819 4035978 5000 221978,79 201798,9

3500 9,97667 4445262 5000 244489,41 222263,1

4000 10,9902 4781437,893 5000 262979,0841 239071,8947

4500 12,0761 4908950,4 5000 269992,272 245447,52

5000 13,1381 5017892,94 5000 275984,1117 250894,647

5500 13,0402 4741611 5000 260788,605 237080,55

6000 13,9802 4483782 5000 246608,01 224189,1

6500 14,5977 4168122 5000 229246,71 208406,1

7000 15,4893 3670995 5000 201904,725 183549,75
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Pelletstillverkning med 90 % verkningsgrad. Maximalt dyr anläggning förutsätts. 

 

 

 

Effekt (kW) Anläggning (Mkr) Sänkning Delta T (grader C) Kan köra tork antal dgr Flis tillgång (ton) Ton produkt

1500 4,750347108 6,96 317 5896,364674 3169,438166

2000 5,979657838 9,53 317 7861,819566 4225,917555

2500 7,148325902 12 316 9782,80909 5256,28272

3000 8,270834701 14,05 305 11290,05448 6053,963569

3500 9,078300276 15,84 290 12463,8492 6667,896021

4000 10,10178454 17,6 275 13432,66147 7172,15684

4500 11,09992691 19,19 255 13851,18799 7363,426286

5000 12,07608362 20,73 237 14194,52383 7526,839437

5500 11,986089 21,86 208 13483,70372 7112,416705

6000 12,85015442 23,16 185 12844,00343 6725,676875

6500 13,41773549 24,43 161 11975,02129 6252,185195

7000 14,23727825 25,35 135 10581,08234 5506,492834

Effekt (kW) Anläggning (Mkr) Driftskostnad Kvarn El (kr) Inkommst årlig (kr) Drift Pack.utr. (kr) Drift frakt med lastbil (kr)

1500 4,750347108 62754,87569 8874426,865 1267775,266 899768,2793

2000 5,979657838 83673,16759 11832569,15 1690367,022 1199691,039

2500 7,148325902 104074,3979 14717591,62 2102513,088 1492200,261

3000 8,270834701 119868,4787 16951097,99 2421585,428 1718652,991

3500 9,078300276 132024,3412 18670108,86 2667158,408 1892941,593

4000 10,10178454 142008,7054 20082039,15 2868862,736 2036095,636

4500 11,09992691 145795,8405 20617593,6 2945370,514 2090394,907

5000 12,07608362 149031,4209 21075150,42 3010735,775 2136786,085

5500 11,986089 140825,8508 19914766,77 2844966,682 2019136,076

6000 12,85015442 133168,4021 18831895,25 2690270,75 1909344,935

6500 13,41773549 123793,2669 17506118,55 2500874,078 1774925,908

7000 14,23727825 109028,5581 15418179,94 2202597,134 1563232,132

Effekt (kW) Anläggning (Mkr) Drift och underhåll pelletpress (kr) Underhåll tork år (kr) Underhåll kvarn år (kr) Underhåll packutr (kr)

1500 4,750347108 1901662,9 5000 104591,4595 95083,14498

2000 5,979657838 2535550,533 5000 139455,2793 126777,5267

2500 7,148325902 3153769,632 5000 173457,3298 157688,4816

3000 8,270834701 3632378,141 5000 199780,7978 181618,9071

3500 9,078300276 4000737,613 5000 220040,5687 200036,8806

4000 10,10178454 4303294,104 5000 236681,1757 215164,7052

4500 11,09992691 4418055,772 5000 242993,0674 220902,7886

5000 12,07608362 4516103,662 5000 248385,7014 225805,1831

5500 11,986089 4267450,023 5000 234709,7513 213372,5012

6000 12,85015442 4035406,125 5000 221947,3369 201770,3063

6500 13,41773549 3751311,117 5000 206322,1114 187565,5559

7000 14,23727825 3303895,7 5000 181714,2635 165194,785


