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321 Profilen
Jonas Sundström

-En slagskada på framkanten kan leda
till att den värmemattan alstrar ojämn
värme. Det uppstår "hot-spots". För
mycket värme på en punkt kan skada un
derliggande epoxikomposit så därför går
det inte att använda avisningen om det
har uppstått en potentiellt skadlig hot
spot, säger Jonas Sundström.
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"Vi visste att klimatet på fjället skulle
bli tufft, men vi hade inte räknat med
att behöva kämpa mot tillverkare,
säljare och jurister. "

Ett annat problem har varit att reläer,
sensorer och givare gått sönder och mätroblemen, anslutningar, kablar
och kolfibermattorna kom som en . ningarna av temperatur, luftfuktighet och
isläggning inte fungerat. Det här är ett
mindre trevlig överraskning för
vanligt problem på vindkraftverk i kalla
Skellefteå Kraft.Winwind, som var
klimat och beror på att mätutrustningen
en av de få tillverkarna som erbjöd avis
ofta består av standardkomponenter som
ningssystem runt 2006 hade lovat att sys
temet skulle vara i princip underhållsfritt. inte klarar de extrema förhållandena.
-Bristen på reservdelar har varit
- När kolfibermattorna skadades var vi
väldigt frustrerande för både företaget
där och skulle slipa och laga, men då gjor
och teknikerna och hänger ihop med
de vi hot-spoten större och förvärrade
att både den svenska leverantören och
problemen, berättar Jonas Sundström.

den finska tillverkaren fick ekonomiska
problem och till slut gick i konkurs. Det
har i sin tur lett till att även enklare fel har
orsakat längre stillestånd än väntat
Men nöden är uppfinningens moder
och Skellefteå Kraft och Energiservice
har på egen hand bytt ut smörj oljesys
temet med en egen konstruktion (där
temperaturen på oljan alltid håller minst
30 grader), bytt vibrationsövervaknings
system (CMS-system) från Sensodec till
SKFWindcon och kompletterat med en
partikelräknare, för att bättre kunna hålla
koll på drivlinans skick.
Energibolaget har också gjort något som
ingen trodde var möjligt: bytt växellåda
vintertid. Trots kylan, vindarna och en
brant tillfartsväg lyckades bolaget få upp
två stora kranar påfjället.
-Vi använde oss avtvå stora traktorer,
en som drog och en sköt på, för att få upp
kran och trailerekipage, som dessutom var
utrustade med hjulkedjor. För att kunna
byta växellåda var vi tvungna att lyfta ner
rotorn med två kranar. Under själva lyftet
höll två bandvagnar rotorn i spänn med
rep för att vinden inte skulle slita tag i ro
torbladen och kasta dem mot tornet.

19 Jonas Sundström och hans kollegor lyckades byta lager på plats i nacellen mellan
de två planetstegen i växellådan, trots att det enligt tillverkaren ska vara omöjligt.
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� Fakta Skellefteå Kraft AB

• Skellefteå Kraft AB är med sina 115
vindkraftverk en av de största operatörerna av vindkraft i kallt klimat. På
företaget har man räknat ut att om man
inte hade haft system för avisning, så
� hade man tappat upp till 40 procent av
�
produktionen mellan oktober och april.
�

�
�
�
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• Uljabuouda i Arjeplog är den
första stora anläggningen som
byggts ovan trädgränsen i svensk
fjäll miljö. Tillståndsprocessen för
etableringen blev långdragen och
det tog hela åtta år innan alla
tillstånd hade beviljats.

E

n annan bedrift är att Skellefteå
Kraft tillsammans med sina entre
prenörer har lyckats byta lager på
plats i nacellen mellan de två pla
netstegen i växellådan, trots att det enligt
tillverkaren ska vara omöjligt.
Nästa steg för Skellefteå Kraft är att
tillsammans med ett antal lokala entre
prenörer försöka ta fram en ny typ av av
isningssystem, som ska kunna installeras
på redan befintliga turbiner.
-Vi befinner oss precis i början av den
resan, men vi har samlat på oss kunskap
och erfarenhet som gör att vi skulle vilja
bygga något bättre än det som finns i dag,
säger Jonas Sundström.
-Omfem år tror jagattvi kommit en
bra bit på vägen att kraftigt minska nedis
ningen av bladen och turbinerna.•

Våtkolning av torv

Idag utvecklar företag över hela
världen fukttåliga biopellets
med högt energivärde. Svensk
Torvfärädling gjorde det redan
1954 i en unik pilotanläggning.

n av Sveriges stora energi
resurserfinns i torven. Torven
består av delvis nedbruten och
konserverad biomassa, i vilken
merparten av syret och vätet
har avgasats och fibrerna med
tiden sönderdelats. Varje år tillförs ny
biomassa från gräset som växer på ytan,
framför allt starrgräs. Myrarnas övre la
ger har samma långa fibrer som gräset.
Torv används idag för energi och
jordförbättring. Den skördas genom att
de dikade mossarnas ytskikt harvas och
får torka i solen vilket på några dagar kan
sänka fukthalten från 90 till 50 procent.
All skörd sker under en hektisk tid i
juni. En dröm har därför varit att hitta en
metod att skörda torv året om, ett tek
niskt sätt att awattna torven.
Under kriget startades statliga Svensk
TorvförädlingAB en stor brikettfabrik
i skånska Sösdala. 1951 beslöt man att
komplettera med ett utvecklingsprojekt
för våtkolning, en metod som bröt den
starka kolloidala vattenbindningen i tor
ven. Företaget leddes då av den driftige
entreprenören och statstjänstemannen
Olle Uddgren, civilingenjör i kemiteknik
från KTH.
Via en trycksatt reaktor skulle en
torvslurry omvandlas till vattentåliga
och extra energirika briketter. 1954 stod
pilotanläggningen i skala 1/10 klar. Kost
naden blev 8 miljoner och 30 personer var
engagerade i projektet.
Ingenjörerna mötte många tekniska
problemet. Råvaran-mest vatten och
fiber måste separeras och sönderdelas .
De frigjorda tjärämnen täppte igen vär
meväxlarna, som också lätt korroderade.
Torven grävdes upp och transpor
terades in på räls i den takt den skulle

processas. I en suspension bortsepare
rades stenar och andra föroreningar. En
defibreringsteknik, hämtad från skogsin
dustrin, avskiljde långa fibrer.
Därefter bearbetades materialet i en
högfrekvent tysk vibrationssil för att ta
bort finkornig sand, som riskerade att
erodera utrustningen och sänka värdet
på slutprodukten.
Det följande värmesteget var kom
plicerat med många pumpar. Egenkon
struerade centrifugalpumpar visade sig
fungera bäst. Torvslurryn trycksattes
och upphettades stegvis till omkring 180
grader. Man slet hårt med värmeväxlarna
och såväl indirekta som direkta prövades.
Att hålla trycket stabilt var svårt. I pro
cessen frigjordes även en del koldioxid.
Själva våtkolningen var inte lika svår.
Ingenjörerna valde att seriekoppla två
reaktorer. Den efterfölj ande awatt
ningen gav dock en större utmaning. Man
utvecklade en ny presstyp och nådde en
torrsubstanshalt på hela 55 -60 procent.

Svensk Torvförädling planerade i sam
arbete med tyska BorsigA.G. Berlin en
fullstor anläggning på 125 ooo ton per år
med 45 procent vattenhalt i kombina
tion med en efterföljande brikettfabrik.
Produktionskostnaderna beräknades till
73 kronor perton, lägre är än för de tradi
tionella frästorvsbriketterna. Men det var
ändå för högt jämfört med kol och olja.
1964 awecklade Svensk Torvförädling
planerna på den nya fabriken. Våtkol
ningen nådde aldrig marknaden.
Nu, nästan 60 år senare, marknadsför
ValmetAB metoden "steam explosion",
som istället genom plötslig trycksänk
ning frigör det i fibrerna bundna vattnet
och gör vattentåliga biopellets av trä inte torv. Torvens maskinella awattning
väntar fortfarande på sin lösning.•
Lennart Ljungblom är teknik
positivist och är övertygad
om att växande grödor med
rätt teknik hållbart kan klara
världens behov av material,
energi och föda.
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