Biobränsleberedning

Största studien av grotbuntningssystement

I Medelpad och Västerbotten har flera tusen buntar av grot producerats i SCAs studie.

SCA genomför en större studie för att få svar på
frågan hur konkurrenskraftig grotbuntningssystemet är jämfört med andra system. Studien omfattar alla led i kedjan, från risanpassning vid avverkning till barktrummor och barkpannor vid
massaindustrin.

Västerbotten
Ett annat delprojekt har genomförts i Västerbotten med leverans
av materialet till Obbola linerbruk utanför Umeå.
Olika sönderdelningemetoder
studeras också, till exempel kan
ett alternativ vara att låta buntarna följa med in i renseriets
barktrumma.
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Erfarna grotbuntare
Erik Östergren och Magnus
Henriksson är två av de förare
som utfört buntning i SCAs studie. De har båda stor erfarenhet
av grotbuntning då de tidigare
arbetat hos Christer Lennartsson
på Espetuna Skog i Vislanda.
Det var denna entreprenör i
Småland som tillsammans med

yftet med projektet är att
studera hela produktionskedjan och jämföra med
andra produktionssätt. Man tittar på ekonomin i de olika delarna av produktionen; buntningen, transporten, sönderdelningen och förbränningen.
Projektledare är Lena Petterson på SCAs skogtekniska avdel-

ning. Beställare av projektet är
SCA Norrbränslen.
Ett delprojektet startades i
Medelpad i maj 2004 där 3000
ton grot buntades i cirka 6000
buntar. Buntarna transporterades sedan till terminal där de
sönderdelades och sedan levererades till Ortvikens pappersbruk
utanför Sundsvall.
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Jan Karlsson konstruerade buntningsenheter Fiberpac som idag
sitter på Timberjacks 1490D.
Erfarenheter
– Med studien vill vi få bekräftat
de goda finska erfarenheterna på
svensk mark, säger Bertil Leijding på SCA Norrbränsle. Vi
kommer att fortsätta under vintern och våren med studier av
transporter, sönderdelning och
eldning.
– När det gäller buntaren tyder
det mesta på att de finska erfarenhetstalen gäller även för motsvarande förhållanden hos oss.
Men det finns alltid förbättringar att göra. Det gäller dessutom
att kunna pressa kostnaderna i
alla delar av kedjan
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Lena Pettersson är projektledare för studien av grotbuntningssystmet
inom SCA.
som till exempel för skotning,
vidaretransport och sönderdelning, förklarar Bertil Leijding.
Fler kraftvärmeverk
Användningen av buntningsmetoden kan passa för bränselförsörjning inom SCA-koncernen.

Erik Östergren och Magnus Henriksson är två erfarna förare av grotbuntningsaggregatet.

– Men vi tittar naturligtvis på andra möjligheter också. Det finns
fler nya kraftvärmeverk på gång
i Norrland och de ska förses med
bränsle.
– Vi räknar med att vara klara
med alla delstudier under våren
eller försommaren, säger Bertil
Leijding.

Bakom denna utrustning finns det
kontinuerlig utveckling...

TRADITION
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Hög tillgänglighet

Lång livslängd
Hög verkningsgrad

Låga emissioner

Järnforsen Energi System AB
Stenvinkelsgatan 2C, 302 36 Halmstad

... för att möta dina behov

Tel. +46 35 17 75 50
Fax. +46 35 17 75 59

BIOENERGI NÄR DET ÄR SOM BÄST

Email: info@jf-energi.se
www.jf-energi.com
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