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RUNDBALNINGSTEKNIK FÖR PRODUKTION
AVTRÄDBRÄNSLE

Skogsbränsle produktion har tillgått på likartat ända sedan starten för ca. 20 år sedan.
Metodutvecklingen år att betrakta som vardagsrationalisering fram till nu. Av den
anledningen har Trädenergi Väst under de senaste åren arbetat aktivt med att ta fram
nya och rationella metoder för att möta den kraftiga ökningen på trädbränslemarkna-
den som nu sker. Det som vi sett som det mest angelägna området att lösa är logistik-
kedjan som med dagens metoder är mycket sårbar.

Ovanstående har lett fram till ett samarbetsprojekt mellan Trädenergi Väst AB och
Bala Press AB för att utveckla en skogspress.

Bala Press har utvecklat maskinen utifrån sina kunskaper på teknikområdet, avfall-
spressar. Trädenergi Väst

har bidragit med kunskaper om logistik, hantering, transport och har även lagt ut all
provverksamhet i fält.

En första prototyp av balaren har varit i drift sedan hösten 1995 och under våren
1996 togs maskin två i drift

Maskin ett byggdes om under våren 1997 för att anpassas till de krav som fram-
kommit under provdrift perioden.

Detta var i huvudsak, bättre viktfördelning och att ta bort separat motor för drift av
pressen.

Under 1997 har båda pressarna varit i drift och en del av dessa driftserfarenheter
kommer att redovisas på Nordiska Bioenergikonferensen 1997.

Uppföljning av projektet har skett med fältstudier utförda i Sverige, England och
Skottland, där har Skogforsk varit engagerade med tidstudier och systemanalyser, ett
flertal av studierna är dokumenterade av Skogforsk.

En av studierna avser en analys av ett system att försörja en stor förbrukare med
balat bränsle, transporterat i ett kombinations system med lastbil och järnväg. Kostna-
derna i det systemet har jämnförts med ett konventionellt containersystem och där
framkom att kostnadsfördelen för balsystemet på mellan 8 - 23 %.

Balpressen är byggd för att producera bålarna direkt på hygget och därmed har
ställts specifika krav på framkomlighet erc. Kapaciteten per G 15 h är beräknad till 15
balar. Efter balning skotas balen till väg och med modifiering av lastbäraren är lastka-
paciteten > 16 balar. Balvikten som är beroende av fukthalten i materialet ligger i
medeltal på 450 kg då avses produktion från "brunt material". För vidare transporten
används konventionella virkesbilar, utrustade med plåtar för att täcka sidorna, lastka-
pacitet 56 - 60 balar.
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Upparbetning av bålarna har huvudsakligen gjorts med krossverk av modell ham-
markvam mindre tester har gjorts med upparbetning i flishugg. Båda typerna av uppar-
betning har visat sig vara användbara, slutförbrukararens krav på fraktion och struktur
torde styra valet av upparbetningsmetod. Under senare delen av hösten kommer en flis-
maskin anpassad för upparbetning av balar att tas i drift hos Trädenergi Väst.

Balpressarna är i sitt första utförande byggda på skötare av mellanklass, ÖSA 250
och skötarna är endast marginellt modifierade för att anpassas till balpressen.

Hösten 1997 kommer det att bedrivas studier avseende skotning av balar och vida-
retranporten till terminal, värmeverk.

Från Trädenergi Västs sida anser vi att balsystemet är att betrakta som färdigutvec-
klat när vi har en kedja med bålarna levererade osönderdelade till slutförbrukaren dvs.
värrneverket/kraftvärmeverket och detta slutsteg ser vi som en utmaning för våra skick-
liga panntillverkare i Norden att utveckla.

Data

Pressen
Motor:
Effekt:
Manöverspänning:
Bränsleförbrukning:
Arbetsläge:
Hydraulpumpar:
Hydraulmotorer:
Hydraulcylindran
Hydrauloljemängd:
Max oljetryck:
Styrsystem:

Balen
Volym:
Volym flis:
Energiinnehåll:
Mått
Nät:

Perkins diesel
85 kW
24 volt
81/h
Pressen är vridbar 380 grader
2
2
15
3001
240 bar
PLC

1,3 m3
l ,6- l ,7m 3 s
l ,4- l ,5MWh
1120 x 1250 mm, längdmåttet varierar beronde på material
Polyeten (HDPE) nät
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