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Biobränsleanläggningar med kapacitet upp till 20 MW
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Välkommen till JERNFORSEN
Företaget som i generationer har levererat bioenergilösningar till närmare 1 000 nöjda kunder runtom i Europa.

Även byggnation av pelletsfabriker samt totalentreprenader
är ett vanligt inslag i vår vardag.

Jernforsen producerar kompletta bioenergianläggningar
(upp till 20 MW) för värmeproduktion. Anläggningarna drivs
med biomassa, dvs skogsprodukter såsom trä, flis, bark och
pellets.

Vi har under snart 20 års tid haft ett nära samarbete med
Linnéuniversitetet. Tillsammans med forskare och experter
vidareutvecklas vårt förbränningssystem kontinuerligt. Detta
för att möta morgondagens allt striktare miljökrav och för
att kunna erbjuda er en anläggning med marknadens bästa
driftsekonomi.

Med våra högt ställda krav, ett stort engagemang och ett
gediget kunnande säkrar vi kvalitén på din anläggning.
En stor del av våra kunder är från fjärrvärmesektorn och
från sågverksindustrin. Ett segment vi har satsat extra på det
senaste decenniet är mindre kraftvärmeanläggningar (upp till
5 MWe).
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Vi hoppas du finner de nästkommande sidorna intressanta
och vi ser med glädje fram emot att få komma med förslag på
rätt energilösning för just dig.

Vår erfarenhet är till din fördel!

Några starka skäl att satsa på bioenergi
Bra miljöval

Framtidens energi

Ur miljösynpunkt anses biobränslen som de mest miljövänliga
bränslen. Det finns inga främmande ämnen i naturträ. Askan
kan återföras till naturen och bidra till att minska gödslingen.

På vår jord finns det begränsade resurser av olja och gas.
Med biobränslen som en förnyelsebar energikälla har vi möjlighet att ersätta olja och gas på ett miljömedvetet sätt.

Biobränslen räknas som ett koldioxidneutralt bränsle.

En stor del av den elenergi som idag används till industri och
hushåll kan ersättas med grön el från bioenergi. Bara i Sverige står bioenergi för knappt 35% av vår energianvändning
och den ökar för varje år.

Den koldioxid som bildas vid förbränningen tas upp och binds
av nya växter i kretsloppet, istället för att bidra till växthuseffekten.

Ekonomi
Biobränsle är framtidens energi då det ger möjlighet till
lokala arbetstillfällen. Allt från skogsbearbetare till driftpersonal i panncentralerna.
Bara i Sverige ger bioenergi mer än 24 000 arbetstillfällen.
Biobränslen ger även skatteintäkter genom förbättrad handelsbalans.
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Det är inte en slump att vi är
bäst på det vi gör
Högt ställda kvalitetskrav, senaste teknikutvecklingen och ett brinnande engagemang från ingenjörer och servicetekniker.
Att valet blir en anläggning från just Jernforsen är en självklarhet för de flesta av våra kunder...
och det bästa är att den åsikten kvarstår efter att anläggningen varit i drift i årtionden.
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Driftsäker anläggning

Förbränningssystemet

Genom att välja genomgående hög kvalité på våra komponenter kan vi bygga en anläggning som ger hög driftsäkerhet
med hög tillgänglighet!

Väl tilltagna rosterytor, utveckling av vårt förbränningsluftsystem i kombination med lång uppehållstid gör att vi får de
lägsta emissionerna. Det betyder att vi möter myndigheternas krav på NOx, CO och stoft.

Detta ger våra anläggningar lång livslängd och bästa driftekonomi för dig som kund.

Engagerade medarbetare
Tack vare ett stort engagemang hos våra medarbetare, som
dessutom besitter den bästa kompetensen inom förbränningsteknik, kan vi alltid erbjuda de mest optimala lösningarna.
Vi är med från början av projekteringen. Antingen som delprojektör för vår del av panncentralen, eller så kan vi åta oss
att vara totalprojektör. Vi ansvarar då för alla underentreprenörer såsom bygg-, el- och rörinstallatör. Detta ger många
fördelar för dig som kund. Lättare hantering av projektet och
endast en part att föra diskussionen med. Vi medarbetare
har alltid ett brinnande intresse…

Teknikutveckling

Vårt utvecklingssamarbete med Linnéuniversitetet bidrar
också till en kontinuerlig utveckling av vårt förbränningssystem. Utöver låga emissioner ger det fördelar med hög
verkningsgrad och driftekonomi i världsklass.

Styr och regler
Tack vare vår egen personal inom styr och regler kan vi
alltid optimera vårt system. Vi använder oss dessutom av
den senaste tekniken för att kunna finjustera och optimera
förbränningen.
Med modern teknik och dagens kommunikationsmöjligheter
kan vi ge våra kunder support vilken tid på dygnet som helst.
Idag har vi möjlighet att fjärrstyra hela anläggningen.

Serviceorganisationen

Tack vare vår långa erfarenhet och vilja att förbättra anses
vi vara det företaget som ligger längst fram när det gäller
teknikutveckling.

Vår serviceorganisation är väl utbyggd, oavsett om kunden
väljer att teckna ett serviceavtal eller kontaktar oss vid behov så har vi de resurser som krävs för att kunna ställa upp
när kunden behöver det som bäst.

I vår nära kontakt med kunderna, får vi alltid möjligheten att
ta till oss synpunkter från olika driftförhållanden. Detta leder
till kontinuerlig vidareutveckling av vårt energisystem.

Vårt förbränningssystem är inte heller bundet till något speciellt styrsystem utan även här anpassar vi oss efter kundens
önskemål och krav.
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JErnforsens energisystem

Energetski sustav Jernforsen

Naše energetske sustave možemo podijeliti u tri
Vi kan dela in våra energisystem i tre kategorier,
Hjärtat i förbränningen är vårt rörliga rostersystem. Rosterkategorije: kogeneracija, daljinsko grijanje i idustrijska postrojenja.
stegen styrs av en framåtriktad rörelse som förflyttar bränslet

kraftvärme, fjärrvärme och industrianläggningar.
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U završnoj fazi procesa izvršava se kompletno izgaranje pepela prije nego što se taj transportira u kontejnere
za pepeo. U vezi s kretanjem rešetke dodajemo primarni i sekundarni zrak, kako bi optimizirali izgaranje prije
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Tako je vrući plin spreman da se transformira u energiju koja vam je potrebna i prilagođena je vašem procesu.
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KRA F T VÄRME

Kraftvärme
Vårt förbränningssystem optimeras i samband med en
kraftvärmeanläggning. Vi dockar en högtryckspanna till vår
ugn och kan, lite beroende på ångbehovet, producera ånga
upp till 25 ton/h och 480°C i en eller två steg.

Högtrycksångan leder vi sedan in i turbinen, vilket kan vara
en enstegs- alternativt tvåstegsturbin, beroende på ditt behov. Vi optimerar systemet beroende på valet av mottryckseller kondenseringsutförandet.

Pannkonstruktionen är vår egen och är optimerad för att
möta tekniska data i balans med investeringskostnaden.
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FJÄRR VÄRME

HETVATTEN
Många av våra kunder är fjärrvärmeaktörer där verkningsgraden och miljökraven är de viktigaste faktorerna för en bra
driftekonomi. I dessa system försöker vi i de flesta fall bygga
in även rökgaskondensering för att öka anläggningens verkningsgrad. Fördelen är låga emissioner och skulle kravet vara
extremt hårt ställt kan vi även i dessa anläggningar komplettera med ytterligare rening för att möta myndigheternas krav.
Som de andra systemen är förbränningsutrustningen central
och utformas på samma robusta och tillförlitliga sätt som i de
övriga systemen.
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SÅG V ERK

Sågverk- och
processindustrin
De höga kraven från sågverk- och processindustrin ställer
extra höga krav på att utrustningen är designad för att klara
de tuffaste miljöer.
Våra system är robust byggda för att alltid ha hög tillgänglighet med endast planerade stopp för service och underhåll.
Speciellt har vi fokuserat på att utveckla bränslehanteringssystem för att klara de mest extrema bränslekvaliteter som
kan finnas i denna sektor, allt för att eliminera oplanerade
stopp av anläggningen.
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TORKANLÄGGNING

CNB Sia, Rezekne, Lettland. 18 MW

Torkanläggning
Sedan mer än 25 år har vi levererat ugnar till torksystem där
våra kunder torkar allt från sågspån för pelletsproduktion, till
gräs som torkas, pelleteras och används under vintern som
djurfoder.
Våra torkanläggningar är utvecklade att antingen förse torksystemen med heta rågaser mellan 300-500 °C eller till ångsystem som förser bandtorkar eller konverterade roterande
torkar med energi. I detta fall ställs det höga krav på att den
sluttorkade produkten har en jämn torkad kvalité innan den
t.ex. pelleteras.
Vårt förbränningssystem ingår i samma serie som de andra
energisystemen men i dessa applikationer ställs det lite andra
krav på temperaturstyrning av de heta gaserna. Detta gör att
våra styrsystem spelar en viktig roll vid utformningen av en
torkanläggning.
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RÖKGASRENING

Stoftkravet från myndigheter har skärpts radikalt de
senaste 10 åren
Detta har medfört att även vi på Jernforsen ombesörjer utrustning för stoftrening till våra anläggningar.
Detta gör vi genom tre olika teknologier för att på så sätt tillgodose våra kunders ekonomiska intressen och deras
krav från myndigheterna.

Multicyklon

Elektrofilter

Denna reningsteknik är en mekanisk
avskiljning för att avskilja de grövsta
partiklarna. Genom att nyttja centrifugalkraften som uppstår i varje liten
cyklon, slungas partiklarna ut mot
väggen och på detta sätt avskiljs de
från rökgaserna.

Anläggningar som placeras nära tätort
kräver i de flesta fall ytterligare ett
reningssteg utöver multicyklon.

Verkningsgraden är hög men att avskilja de allra finaste partiklarna är ytterst
svårt då egenvikten på varje partikel
är för liten för att kunna avskiljas från
rökgasen.
Driftkostnaden är extremt låg då
cyklonen är helt mekanisk på så när
stoftslussen under cyklonen.
Beroende på vilket bränsle som eldas kan
vi klara stofthalter ner till 150 mg/Nm3.

Genom att leda in gaserna i en stor
kammare och sänka rökgashastigheten samt ladda de fina partiklarna
elektriskt med negativ spänning från
elektroderna skapar vi en rörelse mot
den positiva polen som utgörs av utfällningselektroderna. Stoftpartiklarna har
nu fastnat på elektroderna och rensas
rena genom att en hammare slår på
elektroderna så partiklarna faller ner
till botten av elektrofiltret för vidare
transport ut till askcontainern.
Våra elektrofilter har hög avskiljningsgrad, hög drifttillgänglighet och bra serviceutrymmen. De passar som bäst där
stoftkraven är mellan 10-150 mg/ Nm3.

Rökgaskondensering
I samarbete med flertalet ledande
leverantörer av rökgaskondensering
kan vi erbjuda en integrerad lösning i
de fall där denna teknik passar.
Här nyttjar vi den kvarvarande energin
i rökgaserna. De leds genom en skrubber och då både utvinns energin i rökgaserna och skrubbern används också
som tvättkraft till att sänka stofthalten.
Energin överför vi via en värmeväxlare
till övrigt system medan stoft avskiljs
från vattnet genom vattenbehandling.
Beroende på förutsättningarna kan
utvinningen bli ca 25% av pannkapaciteten och stoftutsläppet ner till ca 30
mg/ Nm3.
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Vi ger support och rådgivning
under anläggningens hela livstid
Ända sedan starten 1984 har elkonstruktion och programmering utförts i egen regi. Våra elkonstruktörer och programmerare följer projekten från support vid försäljning fram till
färdig anläggning.
Åtagandet slutar dock inte här, utan fortsätter under
anläggningens livstid i form av support vid felsökning och
rådgivning. Vi får härigenom en återkoppling som bidrar till
att bygga upp erfarenhet och en ovärderlig kunskapsdatabas
inom företaget.
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ST YR & REGLER
s t y r & r eg l e r

Bilder från operatörssystemet ABB freeelance.

Hög säkerhet, god tillgänglighet och ett användarvänligt gränssnitt gentemot driftpersonalen är något vi
kontinuerligt strävar efter. Jernforsen innehar certifikat för egenkontroll av säkerhetskretsar till våra pannor, enligt Europeiska PED modul B+D.

styrning

Operatörssystem

Från att enbart gjort styrning till våra egna pannor, åtar vi oss
idag att göra komplett styrning av hela värmeverk och panncentraler. Vi kan även erbjuda konsultativ hjälp vid projektering av systemlayouter för både hetvatten och ånga.

Operatörsgränssnittet består idag oftast av en operatörsdator. Operatörssystemet i dessa datorer är i de
flesta fall Citect Scada, men vi kan även erbjuda andra
system som iFix och WinCC (Siemens). I de fall man valt
ABB Freelance som styrsystem är även operatörssystemet i datorn ABB Freelance, då det är ett så kallat
DCS-system.

De styrsystem vi använder oss av är främst:
•
•
•
•

Mitsubishi, Melsec serie Q
Siemens, Simatic S7 300
ABB, AC 800M
ABB, Freelance AC 800 F

För den mindre anläggningen kan en operatörspanel
vara ett alternativ istället för en operatörsdator. Här är
det framförallt Beijer Electronics eller Siemens paneler
vi erbjuder.

13

Vårt arbetsflöde är en väl beprövad process
Oavsett om du väljer maskin- eller totalentreprenad från oss så erbjuder vi ett kvalitetssäkrat arbetsflöde, väl utprövat under årtionden.

Kontakt

Driftsättning

Då du som kund kontaktar oss, så gör vår säljorganisation en
presentation på layout och tidplan för projektet.

En av Jernforsens starkaste sidor är välplanerad och effektiv
driftsättning. Endast tre veckor behövs för driftsättningen
som innebär:

Projektmöten

1. Funktionsprovning

Ett antal projektmöten äger rum, där vi tillsammans med
kunden går igenom alla etapper steg för steg. Här bjuds
utrymme för dig som kund att komma med egna önskemål
och att få ta del av den tekniska kompetens som våra projektledare och konstruktörer har.

Kontroll av samtliga delar och ihopkopplingar. Kontroll och
test av styr- & reglersystemet.

2. Torkeldning
Successiv uppstart/eldning av ugnen.

3. Intrimning

Konstruktion och montering
Våra ingenjörer konstruerar alltid med fokus på bästa driftsäkerhet och lång livslängd. Här sparas aldrig in på materialkostnader eller kapacitet!
Montering utförs av Jernforsens egna montörer som har
gedigen specialistkunskap inom området.

Samkörning med hela processen t.ex. det fjärrvärmenät som
anläggningen kopplas till.
Nu är anläggningen i drift och vid lämpligt tillfälle under de
närmaste 2-4 veckorna sker besiktning. Ett prestandaprov tas
som säkerställer effekten (MW) och miljökraven.

Tidplan
Från det att första spadtaget tas så ser förstås tidplanen olika
ut beroende på vilken kapacitet och vilken teknik anläggningen planeras ha. På nästa sida visas delar av
tidplanen för Östervångsverket, 8 MW.
I detta fall stod anläggningen klar att
driftsättas efter drygt 1 år.

Östervångsverke
t
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2, Trelleborg. We

sterlund Arkitek
tkontor

projektering

tidplan
Aktivitet

Varaktighet

Start

40 dgr

8 aug

31 dgr

1 sep

5 dgr

20 apr

10 dgr

1 juni

Leverans
automatikskåp

2 dgr

18 juni

Maskinutr.
komplettering

15 dgr

31 aug

Yttre elkomponenter
montage

5 dgr

18 juni

Processrör Prefabr.

20 dgr

13 apr

El

Processel

30 dgr

15 juni

Funktionskontroll

10 dgr

17 aug

Torkeldning

4 dgr

31 aug

Intrimning

25 dgr

4 sept

Provdrift, Prestandaprov

30 dgr

15 okt

Slutkontroll, övertagande

2 dgr

15 dec

Värmeproduktion
Biopanna

74 dgr

4 sept

Projektering maskin
-bygg
Maskin Lager inlyft
-montage

aug.
2008

sept.

okt.2008 - mars 2009

apr.
2009

maj

juni

juli

aug.

sept.

okt

nov

dec

Totalentreprenad
Vi på Jernforsen fokuserar alltmer på att erbjuda dig som kund en helhetslösning.
Under de senaste åren har Jernforsen levererat ett 50-tal anläggningar där vi svarar för mark-, bygg-, processrör- och elarbeten fram till en helt komplett anläggning.
Jernforsen levererar nyckelfärdiga anläggningar som bygger på systemlösningar med optimal teknik, funktion och ekonomi
fram till en driftklar anläggning med funktionsgaranti. Erfarenhet av projektsamordning sedan drygt 25 år tillbaka borgar
detta.
Jernforsen ansvarar för all samordning både i projekterings- och utförandestadiet, all tidsplanering och du som kund vet
redan initialt vad slutkostnaden blir.
Dessutom medför en totalentreprenad att projektets tidsåtgång reduceras väsentligt, att konsultkostnader minimeras och att
risken för att något “hamnar mellan stolarna” utgår, då samordningsansvaret helt vilar på Jernforsen.

15

Support & service
Vår serviceorganisation har mångårig erfarenhet när det gäller revision,
reparation och teknisk support.
I och med att vi har samlat all servicekompetens i Järnforsen
kan vi alltid ombesörja att servicen blir maximerad för dig
som kund.
Varje servicetekniker har en fullutrustad servicebil med reservdelar så att varje service och revision blir så effektiv som
möjligt, allt för att tillgängligheten på er anläggning blir den
högst möjliga.
De flesta av våra komponenter är av standardtyp och finns
hemma för omgående leverans. De delar som måste tillverkas
unikt för din anläggning gör vi i egen regi oftast redan samma
dag som beställningen är gjord.
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I samband med att ny teknik för att förbättra förbränningen
ständigt utvecklas, har vi även en separat avdelning för byte
av styrsystem. En oerhörd fördel för dig som kund då det är
dags för din anläggning att uppgraderas.
Efter besök och genomgång på plats offererar vi ny styrning
för din anläggning och planerar byte tillsammans med er.
- Allt för att i alla lägen göra ett driftstopp så kortvarigt som
möjligt.
Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete dagen då du väljer
Jernforsen. Därför är det extra viktigt för oss att vår serviceorganisation alltid finns till hands för dig oavsett om det är
måndag morgon eller julafton.

SUPPORT & SER V ICE

kundomdömen
“Supporten på Jernforsen är något
helt speciellt!
Vi har haft flera olika lösningar genom åren men aldrig mött
den höga nivå som Jernforsen levererar. I och med den nära
kontakt vi fick med projektledaren på mek- och elavdelningen har vi aldrig känt oss utan stöd eller support.
Vid ett speciellt tillfälle var vi tvungna att ringa en lördagnatt
kl 03:15 och för att ställa en fråga gällande vårt styrsystem
som hade fått en sig en törn i och med en höststorm. Snabbt
svar fick jag och anläggningen var återställd redan vid 03.45.
Helt otroligt....vilket engagemang!
Att samarbeta med ett företag, där man vet att kompetensen finns och att vi alltid kan få svar, är en enorm trygghet
för oss som sköter driften på anlägg-ningen. Jag är glad att
vårt beslut föll på Jernforsen när vi skulle investera i en ny
anläggning.”
Per Johan Johansson,
Lessebo fjärrvärme, Sverige

Eidskog Värmecentral på Skotterud kördes igång 1 august 2003.
Jag fick jobbet som driftsansvarig
för anläggningen.
Jag hade ingen tidigare erfarenhet av denna slags anläggning och det blev en tuff start, Blixten slog ned i anläggningen under driftsättningen. Elarbetet var ännu inte klart,
och elektrikern hade inte hunnit klart med jobbet att jorda
anläggningen. Därmed ledde bixtnedslaget till att en del
automatik slogs ut och anläggningen stannade.

Jag ringde elingenjören, Håkan, kl. 20. på
kvällen. Han var på fotbollsträning med
sin son,
men han svarade på mobiltelefonen och hjälpte oss med felsökningen. Anläggningen var i drift igen efter ett par timmar.
Jernforsen har gett oss mycket god service och lärt oss att

driva anläggningen på bästa sätt. När vi har ett problem och
ringer Jernforsen, er det alltid en trevlig och duktig person
som ger tips och råd. Denna service är guld värd för oss som
sköter anläggningen och vi har lärt oss otroligt mycket av
Jernforsens folk.
Vi har kört anläggningen i sju år nu, och vi har inte haft något
oförutsett driftstopp. Vi behöver endast stänga ner pannan
tre veckor i juli för kontroll och underhåll. Jernforsen är
mycket snabba på att leverera reservdelar. Vi beställer den
ena dagen och har paketet på posten i Charlottenberg nästa
dag.
Vi behöver knappt göra något underhåll, vilket bevisar att vi
har en solid och säker anläggning.
Eidskog Näringsservice KF är mycket nöjda med Jernforsen
som leverantör av vår 5 MW bioanläggning. Jag har verkligen
fått lära mig mycket av Jernforsens proffsiga team, under
dessa tio år anläggningen har varit i drift.
Roald Bodding, Eidskog värmecentral, Norge
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Elmeverket i Älmhult
Driftstart:        

Hösten 2010

Kapacitet:       	

12 MW

Typ av anl: 	

Fjärrvärmeverk

Kund:           	

E-on, Sverige

“Som en av Sveriges största
investerare i biobränslebaserad fjärrvärme
känner vi oss trygga med Jernforsen som leverantör av bränslehantering och
förbränningsutrustning till Elmeverket i Älmhult. Vår erfarenhet är att entreprenad
och drift av Jernforsens leveranser uppfyller våra högt ställda krav. Tydligt är också
att medarbetarna på Jernforsen är väldigt vana att hantera denna typ av projekt.
Deras kompetens och professionalism kommer komma oss till gagn i många år
framöver.
Våra myndighetskrav och egna miljömål här i Älmhult är högt satta och det är ett av
skälen att vi valde just Jernforsen, deras gedigna referenslista på anläggningar som
möter kraven från myndigheter och kunder”
Magnus Emanuelsson, E-on
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referenser

Latgran 3, Kraslava, Lettland
Driftstart:        

Hösten 2011

Kapacitet:       	 18 MW
Typ av anl:     	

Pelletsfabrik

Kund:           	

SIA Latgran

Pelletsanläggningen i Kraslava är en av
SIA Latgrans tre anläggningar i Lettland.
Produktionskapaciteten i Kraslava
är 150 000 ton pellets per år.
Till anläggningen i Kraslava har Jernforsen levererat förbränningssystem samt
utrustningen för bränslehantering.

”Jag har arbetat tillsammans med jernforsen för att färdigställa
latgrans pelletsanläggning i Kraslava.
Jernforsen har ansvarat för produktion, leverans och expertis av ugn, ångpanna och
bränslehanteringssystem.
Jag har upplevt ett mycket gott samarbete och support under projektets alla faser,
allt från layoutarbete, montage under extrema vinterförhållanden 2011, driftsättning, utbildning av personal till övertagande av anläggningen. Alla frågor och
problem (småproblem uppstår alltid under ett sådant här komplext projekt) löste
Jernforsen på allra bästa sätt inom mycket korta tidsramar.
Jernforsens ingenjörer håller fortfarande ett öga på förbränningsprocessen genom
övervakning via Internet och kan i alla lägen vid behov ge råd. De vet verkligen hur
man nyttjar energin i biobränslen på allra bästa sätt!
Ilmars Kass , projekledare, SIA Latgran
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Försäljning:
Jernforsen Energi System AB
Ryttarevägen 18A
302 62 Halmstad
Sverige
+46 35- 17 75 50
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Konstruktion/produktion:
Jernforsen Energi System AB
Box 36
570 81 Järnforsen
Sverige
+46 495- 24 94 40

info@jernforsen.com
www.jernforsen.com

