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Lönsamhet genom
täckning av energived

F

lisens viktigaste egenskaper är fukthalt, trädslag och
fastvolymprocent
eftersom
en kombination av dessa bestämmer det tillgängliga energiinnehållet efter pannan. Det förstnämnda
kan man inverka på genom en
bra lagring och framför allt genom
att skydda virket från nederbörd.
Ju fuktigare virke, desto mer vatten skall kokas bort och det gör att
utbytet av nyttig värme minskar.
Fuktig flis orsakar även förluster för värmeföretagaren genom
att den är tyngre att transportera,
fryser fast i flak och lager, osakar
störningar i inmatningen och förbränningen. Dessutom ökar elbehovet vid anläggningen. Ett exempel:
Vid en värmecentral eldas a) 1000
flis-m3 tallflis med en fukthalt på
30% och b) motsvarande mängd
flis med 50% fukthalt. Flisens fastvolym-% är 40 och temperaturen
är minus 15 grader. För värmen
debiterar man 60€/MWh. Då man
använder flis med fukthalten 30%
är pannans verkningsgrad 90% och

med fuktig flis bara 70%. Bränslets
energiinnehåll är för den torrare flisen 796 kWh/flis-m3 och den fuktigare 733 kWh/flis-m3. Den värme
som kan tas tillvara i pannan är för
den torrare flisen 756 kWh/flis-m3
och för den fuktigare flisen bara
682 kWh/flis-m3. För energin ur de
båda partierna får man av kunden a)
0,756*1000*0,90 = 680 MWh d.v.s.
40 800€ och b) 0,682*1000*0,70
= 477 MWh eller 28 620€. Skillnaden i utbyte är alltså över 12€
per eldad flis-m3. (Källa: Forestpower.net, Matti Härkönen, 2011).
Genom att täcka energivirket kan
man i medeltal sänka fukthalten
med omkring 5% för kvistat virke
och med 10-15% för träddelar. Skillnaden mellan täckta hopar och
otäckta, kan vara mycket större än
så om vädret är ogynnsamt. Det
kan i värsta fall till och med bli fråga
om en hop överhuvudtaget är flisningsbar då blöt snö frusit fast. För
värmeföretagaren betyder täckningen av högarna en ökad leveranssäkerhet. I det ovanstående exem-

Elda snö lönar sig inte. Fukthalten i en dylik hög kan vara högre än i färsk ved.

plet får värmeföretagaren ut ungefär
3€ mera per flis-m3 för varje sänkning av fukthalten med 5%. Den
verkliga siffran beror på hur mycket
pannans verkningsgrad samtidigt
stiger. I exemplet sjönk verkningsgraden med en procent för varje höjning av fukthalten med en procent.
Kostnaderna för täckning av energived består av täckpapper och arbete. Pappret kostar ca 700€ moms
0 (Hankintaosuuskunta Hansu) för
en 300 m rulle med bredden 4 m,
eller drygt 2,3€/meter. Papperskostnaden är då i storleksordningen
0,17€ / flis-m3 om vi tänker oss att
det finns 13,5 flis-m3 per löpmeter
trave. Exemplet är räknat med kvistad energived av 3 meters längd
och travens höjd 3 meter. Till detta
kommer ännu själva arbets- och
maskinkostnaden för täckningen.
Om vi utgår från att arbetet tar tar
en timme per avlägg till en kostnad
av 100€ och det vid ett avlägg finns
i medeltal 150 flis-m3 kostar täckningen 0,67€/flis-m3 . Tillsammans
med pappret blir den totala kostnaden då 0,84€ per flis-m3. För långt
virke kan det krävas dubbla rader
av täckpapper för nå en godtagbar
täckning, men samtidigt är även
travarna ofta högre. För att det för
skogsägaren skall löna sig att täcka
hoparna bör han få ett tilläggspris
som överstiger täckningskostnaden.
En bra tid att täcka högarna är
på sensommaren. Man bör reservera tillräckligt med virke för att
placeras utanpå täckpappret för
att hindra det från att blåsa ner.

