Alholmen Kraft

Världens största
biokraftvärmeverk

Världens hitills största bio-bränsleeldade kraftvärmeverk tas nu i
drift i finska Jakobstad. Bränsleeffekten är hela 550 MW och
eleffekten vid optimerad eldrift är 240 MWe. På ett år åtgår inte
mindre än 3,5 TWh bränsle varav hälften är torv och hälften
trädbränsle.
Pannan är en cirkulerande fluidicerad bädd och är levererad av
Kvaerner. Anläggningen är uppförd på UPM Kymmenes
fabriksområde och levererar förutom el, även processånga och
fjärrvärme.
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Kraftvärmeverket med bränsleinmatning. Till höger ligger
massa och pappersbruket. /foto från Kvaerner/

Stig Nickull, vd Alholmen Kraft AB

Foto taget från pannhusets tak.
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En montör klättrar upp ur en av
mottagningsfickorna. Intill syns
provtagningsskruven. Den tar
löpande bränsle från lossningen.
Proven sammanförs för respektive
leverantör och blandas varav ett
mindre prov förs till analys som
finns på verket.

Kross och sållningsstation. Varje silo rymmer 3.500 kubikmeter.

Marko Nylund, produktionschef
på pannhusets tak.

Här syns delar av råvarulagret för såväl
massaved, spån som grotstockar. Observera
långtradarekipaget som lossar spån i mitten
av bilden, då blir perspektivet tydligare.

Planeringsmöte pågår rörande
bränsletransporterna.
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Krister Backlund UPM Kymmene, Stig Nickull Alhomens Kraft & Sixten Sunabacka UPM
Kymmene studerar Bioenergy International
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Tre år
Tidtabellen ligger på tre år från
investeringsbeslut till övertagande. Den 12 februari 1999 togs
investeringsbeslut.
– I maj började vi pröva kylvattentunnlarna, berättar Marko
Nylund. Vi har byggt 2 km tunnel. Årskiftet 99/00 blev pannfundamentet klart, första maj
kom pannan, i september turbinen och i maj 2001 startade
provdriften.
– Nu pågår så kallad oavbruten testperiod. Övertagandet planeras till efter årsskiftet.
Det är företaget Electrowatt
Ekono OY som har varit huvudkonsult. Projekteringen pågick
under tre år från 1996 - 1999.
Kraven var bland andra låga
produktionskostnader, att befintlig barkpanna skulle ersättas,
hög tillgänglighet, hög bränsleflexibilitet, transparant energiprissättning och inte minst miljövänlig och biobränslebaserad.

med 3,5 TWh bränsle på ett år.
Anläggningen är egentligen ett
mellanting mellan ett kondenskraftverk och ett värmeverk. Vid
full effekt på kondensorn så klarar man 240 MWe med dryga
40 procent verkningsgrad. Samtidig avtappning från turbinen
ger då processånga på 100 MW
samt 60 MW fjärrvärme varav
20 MW går åt i fabriken och 40
MW levereras till Jakobstad.
Verkningsgraden blir då på 60
procent.
Om man istället maximerar
drift för hög verkningsgrad når
man upp till dryga 80 procent.
Prioriteten i driften ligger på
ånga och fjärrvärme men det
medför inga egentliga driftsvårigheter. Dessutom finns den gamla barkpannan som kan användas
vid behov.
Anläggningen är alltså mycket
flexibel. Att det är en stor anläggning förstår man då elproduktionen i Alholmen är lika stor som
hälften av en av Finlands kärnkraftreaktorer i Lovisa.

bränslet vara bark/skogsbränsle,
45 procent torv och 10 procent
annat, kol och olja.

Bränslet
Det är stora bränslemängder som
förbrukas, 3,5 TWh vilket grovt
kan sägas motsvara 4.000.000
kubikmeter flis. Ungefär samtidigt som Alholmen kraft tas i
bruk startar dessutom ett kraftvärmeverk i grannstaden Karleby. Det är ur det perspektivet
inte så underligt att en väsentlig
bränslemängd till Alholmen
Kraft baseras på torv enligt tabellen nedan.
Bränslefördelningen är:
%
GWh
Torv
44,9
1650
Bark, spån 32,4
1200
Grot
9,5
350
Kol
8,2
300
Kom. avfall 4,8
175
Torven står med andra ord för
45 procent av bränsletillförseln.
De flesta mossarna som används
är gamla, vilket medför en stabil
Ägare
bränslekvalitet. Huvudleverantör
Huvudägare är PVO Pohjolan
är Turve Bottnia, en sammanVoima som äger 49,9 procent va- Cirkulerande fluid
slutning av privata leverantörer.
rav UPM Kymmene är den bädd
Även statliga Vapo svarar för
största ägaren, även Jakobstad Bland annat för att säkerställa en vissa leveranser. Alholmen Kraft
äger en andel. Andra ägare är maximal bränsleflexibilitet valdes äger och producerar dessutom på
Perhonjoki, Oulun Seudun Säh- en cirkulerande fluidicerad bädd några egna mossar. Ungefär tio
kö samt Revon
procent är
Sähkö.
eget bränsDe svensk
le. Det är
baserade inockså bra ur
tressena är stoförbränra. Sammantaningssynget 45 procent.
punkt att
Varav Skellefblanda torv
teå Kraft bidrar
och
trädmed 20 probränsle.
cent och GranKnappt
2
inge med lika
procent av ommycket. Granrådets torvmosinge är dock i sin
sar tas i anspråk
tur ägt av franska
för bränsleskörd.
EDF.
Trädbränslet
Ägarna fakturekommer från UPM
ras för de fasta
Kymmene till allra
Den cirkulerande fluidicerande bädden från
kostnaderna i andel
största delen. Vissa
Kvaerner är designad att generera 194 kg/s ånga
till aktieägandet. All
mängder levereras
vid 165 bar (a) och 545 oC och återupphettad
el levereras till ägarna
också
från Metsäliitånga vid 37 bar (a) vid 545 oC.
som varje dag senast
tos bränsleföretag
klockan 11 framför
Biowatti.
sina beställningar för kommande från Kvaerner. Den kan i nästan
Leverantörerna svarar för att
valfria proportioner elda såväl, bränsle levereras fritt mottagdag.
kol som trä som torv.
ningsficka. Leverans sker alla
Normalmixen är 50 procent veckans dagar av tio olika leveEffekten
Den totala bränsleeffekten ligger bark/skogsbränsle respektive rantörsbolag. Betalning sker per
på 550 MWth och den gör av torv. Totalt skall 45 procent av MWh.
forts sid 15
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Med bland annat åtta storbildsskärmar styrs anläggningen från
kontrollrummet. Displayerna
kan delas så man får totalt 20
fönster. Totalt finns 11 000
signaler (input/output) i
systemet. Därtill finns
videoövervakning på bland
annat mottagningsstationen men
också på andra ställen.
Varje skift består av fyra
personer. En chef, en som arbetar
i kontrollrummet och två som
går omkring i anläggningen.
Totalt finns 6 skift.
Endast 7 personer är anställda
i bolaget. Merparten av de som
arbetar i verksamheten köps som
tjänst. 50 personer finns totalt i
kraftvärmeverket.

Arbete med turbin och generator
pågår.
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Totalentreprenören för
bränsle- och askanläggningar
BMH Wood Technology Oy levererar
kompletta bränslehanterings-anläggningar till industrins pannan-läggningar
samt till de kommunala kraft- och
värmeverken, anpassade till olika
bränslen, som t.ex. bark, skogsflis, torv,
returbränslen och kol.
Även hantering av sand, kalk, bottenoch flygaska hör till vårt produkt-sortiment.
Nyckelprodukterna tillverkar vi på vår
egen verkstad i Rauma, vilket garanterar en hög kvalitet samt säkra leveranser.
Vår mångsidiga kompetens med konstruktion, tillverkning, projektering,
montage, idrifttagning och utbildning
samt högklassiga produkter och goda
samarbetspartners står som garanti för
lyckade projektgenomföringar hos våra
kunder.

I BMH Wood Technology Oy:s
leveranser ingår:
●
●
●
●
●
●
●
●

Bränslemottagningssystem
Krossning
Sållning
Mellanlager
Transportsystem till panna
Inmatning i panna
Bottenaskhantering
Flygaskhantering

Vår kundserviceavdelning garanterar
genom sin verksamhet våra anläggningsleveransers kontinuerliga och
störningsfria drift. Kundservice erbjuder
snabba och tillförlitliga reservdelsleveranser, modernisering av befintlig
utrustning,
besiktningar
samt
underhållsavtal.

BMH Wood Technology Oy
Kaivopuistontie 31
Box 32
FIN-26101 Rauma
Tlf
+358 2 83151
Fax
+358 2 8221327
www.bmh.fi
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Gesällgatan 7
Box 914
745 25 Enköping
Tlf
0171 23200
Fax
0171 23299
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100 långtradare per
dag
Upp till 15 000 kubikmeter
bränsle per dag behövs vilket levereras av upp till 100 långtradare. Transportkostnaden är den
största delen av bränslekostnaden. Merparten mindre än 100
km transportavstånd, max 200
km.
En stor del av lagret kan man
säga ligger på hjul på lastbilarna.
Vid ankomst lossas bilarna i en
obemannad mottagning. Automatiskt sker också provtagning.
Chaufförerna stoppar bara in ett
magnetkort och knappar in varifrån bränslet kommer så sköter
systemet resten.
Bränslet matas vidare till en
kross och ett såll och lagras därefter i tre stycken bränslesilos på
vardera 3.500 m3. Totalt kan
man alltså lagra cirka 10.000 m3
vilket motsvarar mindre än en
dags förbrukning.
Bränslet håller en storlek under 50 mm när det matas in till
pannan. 600 -1 000 m3 går åt
per timme.
Beprövad teknik
Det mesta i anläggningen är beprövad teknik. Det som är nytt
är skalan - det är stort. Det blir
därför många förbindelse punkter och då att full kapacitet också kan klaras enbart från en av
inmatningslinjerna så blir det
sammantaget alltså en väldigt
stor kapacitet.
Därigenom blir också ledtiderna långa. En bränslematningslinje
är som exempel 400 meter lång.
Torv kommer på ett band och
trädbränslet på ett annat och blandas sedan ihop för att matas till

pannan.
CFB pannan möjliggör som
nämnts en stor frihet i bränsleblandningar. Inkommande torv
och trädbränsle som kommer på
varsitt transportband kan i princip mixas hur som helst. Det yttre bränslesystemet har levererats
av Roxon.
Miljövärdena säkerställs med
ammoniakinsprutning för halten
kväveoxider, NOx. Högst 50 mg
MJ bränsle gäller som medelvärde över året. För SO2 gäller max
100 mg/MJ bränsle som årsmedelvärde. För att klara detta blandar man in kalk. Ett elfilter tar
bort bildat stoft.
Kværner har ansvarat för panna, pannhus (PPTH underleverantör) och elfilter (ABB underleverantör). Leveransen är nyckelfärdig.
Turbin
Turbinen levereras av ett konsortium, Energico bestående av en
ingenjörsbyrå och tillverkaren
ryska LMZ. Högtrycksdelen har
man i sin tur köpt från Siemens.
Generatorn kommer från österrikiska Elin.
Aska
Askan deponeras. Man bygger
nu ett deponeringsområde. Förutsättningarna för akshanteringen har dock ändrats och påverkar
kraftigt lönsamheten. Man arbetar nu aktivt för att finna användningsområden för askan.
Detta är dock ej klart.
Hela projektet syftar till att
hålla en elproduktionskostnad
som ligger under motsvarande
kolkondenspris.
Text och bild
Lennart Ljungblom
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torr bunt kan ha värmevärdet 1,2
och en fuktig 0,9 MWh.
Riset här på hygget ligger i
ganska glesa strängar som innebär att buntaren får förflytta sig
ganska mycket. Ett annat alternativ hade varit att man redan
från början samlat groten i stackar. Ungefär en tredjedel av groten blir kvar på hygget efter
buntningen.

Mattias Antfolk
i sin hytt

Färdiga grotstockar ligger i rad
efter maskinen

GrotStockar
pressar
bränslepriset
Vi har kört ut till en
skogsväg i Kronoby
kommun några mil från
Jakobstad. Här har
UPM Kymmene en slutavverkning på omkring
1 500 fastkubikmeter.
Skogen är ungefär 120
år gammal och den domineras av gran. Grenar och toppar tas om
hand som ris- eller
grotstockar som när de
är färdiga kan hanteras
med de vanliga timmerhanteringsskotarna och
bilarna.
16
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kogsbränsle är nytt för
UPM Kymmene och man
har inte investerat fast sig
i ett annat system. Därför var det
inte ett svårt beslut att satsa på
grotstockarna, när väl de första
försöken visade ett gott resultat.
UPM Kymmene har investerat i
fyra maskiner från Timberjack.
Uppfinningen är dock svensk
med namnet Fiberpack.
Stockarna körs ut från hygget
med en vanlig skotare, samma
maskin som används för timmer
och massaved. En stock väger
550 kg när den faller till marken
men sedan börjar den utveckla
värme. Efter tre månader väger
den bara 400 kg.
Fukthalten är från början omkring 55 procent och efter några
månader har den sjunkit till 40
- 45 procent. Den kan till och
med gå ner mot 30 procent vid
sommarlagring.
– Vi har kontrollerat fuktförloppet genom att undersöka några vältor. Stockarna i en välta
torkar från båda ändar och fukt
samlas i mitten där viss förmult-

Inmatning av grot och buntning
är separerade operationer.
ning sker. Sedan vid krossningen blandas allt och fukthalten
blir utjämnad.
Mellan 70 och 110 grotbuntar
produceras per hektar vilket är
lika mycket i megawattimmar per
hektar. Entreprenören heter Peter
Gunell med bolaget Risesset och
maskinföraren Mattias Antfolk.
Automatiserad
– Maskinen beter sig som en
fågelunge, förklarar Sixten Sunabacka
– När maskinen vill ha mer
mat (grot) så gapar den och maskinföraren matar in. När den är
nöjd så stängs munnen och de
båda matarvalsarna matar in till
förkomprimeringen. Därefter följer den slutliga komprimeringen,
sedan dras sisalhampa fyra varv
runt bunten i vardera ändarna.
Under tiden hämtar maskinföraren ny grot med kranen. Han
behöver inte bekymra sig om själva buntningen eller kapningen.
Varje gång sågen skär genom
bunten så vet man att man bärgat en megawattimme grot. En
Nr 6 2001

Kostnaden
Målsättningen är att bunten vid
värmeverket skall kosta 45 mark/
MWh. Idag ligger man på 50 mark.
Orsaken är att tre av de fyra
maskinerna som är igång ännu
inte kommit upp i full kapacitet.
Förarna är fortfarande under
inskolning. Nybörjarna klarar
12 - 17 buntar per timme under
det att den erfarne som mest klarar uppåt trettio buntar per timme, normalt mellan 20 och 30.
Lönesättningen påverkar också resultatet. Ackord ger högre
produktion än timlön.
Ett fortsatt lågt pris bygger
också på att det finns en effektiv
kross hos mottagaren. I Alholmen bygger man nu en stor kross
och man räknar med en krosskostnad på inte högre än 5
Mark/MWh. Detta är endast en
fjärdedel av kostnaden med en
mobil hugg. Det är i detta skede som inbesparingen kommer
som betalar den högre investeringen i buntaren.
Buntarna kan dock lagras upp
till 16 månader. Man kan därför
också tänka sig ett system där en
högeffektiv mobilkross kör runt
mellan olika förbrukare som har
buntar lagrade hos sig och då
krossar stora volymer på kort tid.
Kostnadsläget i
Finland
Tidigare användes inte så mycket skogsbränsle men nu har förbrukningen tagit fart. Nya tekniker och system har utvecklas.
Priset är kring 50 mark per megawattimme vid värmeverk. Då
får dock skogsägaren inget betalt.
Nyttan är att få upprensat på sitt
hygge och därmed lägre återplanteringskostnader. Åtta av tio
skogsägare, åtminstone i denna
region, tycker detta är rimligt,
avslutar Sixten Sunabacka.
Text o bild Lennart Ljungblom

Energi
på stubben
Energiskördaraggregatet Timberjack 720 är ett exempel på våra professionella
utrustningar för biobränsleproffsen. Hos oss hittar du även
buntningsaggregatet FiberPac.

www.timberjack.se
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