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Sammanfattning 
Bioenergi är en stor industri i Sverige och står för en betydande del av energiomsättningen. 
Bioenergi i form av flis förvaras runt om i landet på hög i väntan på förbränning. Då högarna 
läggs upp startar olika processer som värmer upp stacken, ofta till temperaturer på 50°C under 
det första dygnet. En vanlig ansats i litteraturen är att denna temperaturstegring beror på aerob 
nedbrytning. Arbetet ämnar undersöka om denna uppvärmning endast beror av mikrobiella 
aktiviteter. Hypotesen prövas genom kalorimetriska mätningar av effekt från prover av flis och 
simulering av första dygnets temperaturutveckling i ett program som programmeras under 
arbetes gång.  

I modellen så betraktas för enkelhets skulle flisstacken som en avlång figur med rektangulärt 
tvärsnitt. Figuren delas sedan in i lämpligt stora beräkningsceller. Problemet löses genom att 
iterativt räkna fram ett strömningsfält. Strömningsfältet och effekterna som räknas ut hålls sedan 
konstanta under ett tidssteg, 5-15min. Den magasinerade värmeenergin används sedan för att 
räkna fram en ny temperatur som så ger ett nytt strömningsfält och nya effekter. I modellen 
användes enbart explicita metoder eftersom de är snabbare och mycket enklare att 
programmera. 

Ett flertal experiment i kalorimeter genomfördes med olika prover av flis och torv. Prover med 
barkflis gav högst utslag. Den högsta effekten som uppmättes var 2,16W/kg TS. Då effekter av 
denna storleksordning användes som inre effektgenerering i programmet gav detta inte en 
temperatur ökning motsvarande sådana som uppmätts i verkligheten. Detta tyder på att mer än 
aerob nedbrytning krävs för att ge en temperatur på över 50°C. 



 

Summary 
Bioenergy is a major industry in Sweden and accounts for a significant part of the energy 
production. Bioenergy in the form of wood chips is stored in piles across the country awaiting 
for combustion. When the piles are acumulated, various processes that heat the stack begin, 
often to temperatures of 50 °C during the first day. A common approach in the literature is that 
this temperature rise is due to the aerobic decomposition. This paper will investigate whether the 
microbial activity is the fundamental cause for warming. The hypothesis is tested by calorimetric 
measurements of power from the samples of wood chips and simulation of the first day's 
temperature development in a programme that was desinated.  

For simplicity the model considers an oblong wood chip pile with rectangular cross-section. The 
pile is then subdivided into appropriately sized calculation cells. The problem is solved by 
calculating a flow field iteratively. The flow field and the effects that are calculated is then static 
during one time step for approximately 5-15 minutes. The produced heat energy is then used to 
calculate a new temperature, which renders a new flow field and new powers. The model uses 
only explicit methods because they are faster and much easier to programme.  

Several calorimetric experiments were carried out with various samples of wood chips and peat. 
Samples of bark chips achieved the highest result. The highest power measured was 2.16 W / kg 
DM. When the effects of this magnitude were used as internal power source in the programme 
the temperature did not increase corresponding to those measured in reality. This suggests that 
more than aerobic decomposition is needed to reach a temperature above 50°C.  



 

Abstrakt 
Bioenergi i form av flis förvaras runt om i landet på hög i väntan på förbränning. Då högarna 
läggs upp startar olika processer som värmer upp stacken, ofta till temperaturer på 50°C under 
det första dygnet. En vanlig ansats i litteraturen är att denna temperaturstegring beror på aerob 
nedbrytning. Arbetet ämnar undersöka om denna uppvärmning endast beror av mikrobiella 
aktiviteter. Hypotesen prövas genom kalorimetriska mätningar av effekt från prover av flis och 
simulering av första dygnets temperaturutveckling i ett program som programmeras under 
arbetes gång.  

Ett flertal experiment i kalorimeter genomfördes med olika prover av flis och torv. Prover med 
barkflis gav högst utslag. Den högsta effekten som uppmättes var 2,16W/kg TS. Då effekter av 
denna storleksordning användes som inre effektgenerering i programmet gav detta inte en 
temperatur ökning motsvarande sådana som uppmätts i verkligheten. Resultaten tyder på att mer 
än aerob nedbrytning krävs för att ge en temperatur på över 50°C.  

Nyckelord: flisstack, självantändning, aerob nedbrytning, energiförluster 



 

Förord 

Detta arbete är ett examensarbete på 15 högskolepoäng som skrevs av två studenter. Uppdraget 
gavs av professor Björn Zethraeus på bioenergienheten vid Linnéuniversitetet. Vi vill tacka 
Björn Zethraeus för hans engagemang i vårat arbete  

 



 
1 

Ulrika Lejnarova, Martin Zilén 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning................................................................................................ III 

Innehållsförteckning ............................................................................................ 1 

1. Introduktion......................................................................................................3 
1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................. 3 
1.2 Syfte...................................................................................................................................................... 3 
1.3 Mål........................................................................................................................................................ 4 

1.3.1 Huvudmål...................................................................................................................................... 4 
1.4 Avgränsningar..................................................................................................................................... 4 

2. Teori .................................................................................................................5 
2.1 Modell av en flisstack ........................................................................................................................ 5 
2.2 Tidskonstanterna i problemet .......................................................................................................... 6 
2.3 Erguns ekvation ................................................................................................................................. 6 
2.4 Massbalans .......................................................................................................................................... 7 
2.5 Detaljerad processbeskrivning ......................................................................................................... 8 

2.5.1 Aerob nedbrytning....................................................................................................................... 8 
2.5.2 Anaerob nedbrytning .................................................................................................................. 8 
2.5.3 Förångning och kondensering av vatten .................................................................................. 9 
2.5.4 Förångning och kondensering av flyktiga kolväten................................................................ 9 
2.5.5 Förbränning av flyktiga kolväten och fast materia ............................................................... 10 

3. Metod ............................................................................................................. 12 
3.1 Hypotesformulering......................................................................................................................... 12 
3.2 Hypotesprövning ............................................................................................................................. 12 
3.3 Explicit lösningsmetod.................................................................................................................... 12 
3.4 Kritik till vald metod ....................................................................................................................... 13 

4 Experimentellt................................................................................................. 14 
4.1 Syfte.................................................................................................................................................... 14 
4.2 Experimentell metod....................................................................................................................... 14 
4.3 Teoretisk bakgrund.......................................................................................................................... 14 

4.3.1 Beskrivning av kalorimetern..................................................................................................... 15 
4.4 Utförande .......................................................................................................................................... 16 



 
2 

Ulrika Lejnarova, Martin Zilén 

4.4.1 Bestämning av fukthalter .......................................................................................................... 16 
4.4.2 Kalibrering .................................................................................................................................. 16 
4.4.3 Effektmätning............................................................................................................................. 17 

4.5. Beräkningar och Resultat ............................................................................................................... 19 
4.5.1 Bestämning av fukthalter .......................................................................................................... 19 
4.5.2 Kalibrering .................................................................................................................................. 19 
4.5.3 Effektmätning............................................................................................................................. 20 

4.6 Utvärdering och diskussion............................................................................................................ 22 

5. Programmet.................................................................................................... 28 
5.1 Val av källtermer .............................................................................................................................. 28 
5.2 Programmeringsspråk ..................................................................................................................... 28 
5.3 Programmets uppbyggnad.............................................................................................................. 28 

5.3.1 Beräkning av tryckfältet ............................................................................................................ 29 
5.3.2 Underrelaxationsparametern.................................................................................................... 31 

6. Resultat........................................................................................................... 32 

7. Analys ............................................................................................................. 37 

8. Diskussion...................................................................................................... 38 

8. Slutsatser ........................................................................................................ 39 

9. Referenser....................................................................................................... 40 

10. Bilagor........................................................................................................... 41 
Bilaga 1 (antal sidor: 1)  
Bilaga 2 (antal sidor: 1)  
Bilaga 3 (antal sidor: 8)  
Bilaga 4 (antal sidor: 2)  
Bilaga 5 (antal sidor 18)  
Bilaga 6 (Antal sidor: 3)  
Bilaga 7 (antal sidor 1)  

 



 
3 

Ulrika Lejnarova, Martin Zilén 

1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Bioenergi är i Sverige en relativt stor industri. Utav Sveriges totala energiförbrukning, 
ca400 miljoner MWh/år, så står biobränslen för drygt en femtedel, bara oljan står för 
en större del. (energikris.nu, 2010). Eftersom man omsätter så stora mängder 
biobränslen så finns det behov av att förvara bränslen som t.ex. flis under tidsperioder 
som kan variera från dagar till många månader. Då bränslena förvaras över 
tidsperioder på flera månader så försämras kvaliteten på dem avsevärt. Detta beroende 
på att bakterier, svampar m.m. börjar bryta ner materialet. Under en 6-12 månader lång 
förvaring har man registrerat energiförluster på 10-24 %. Då cirka 10 % av alla 
biobränslen som omsätts i Sverige förvaras under en liknande tidsperiod (5-10 
månader) så blir förlusterna stora (Rupar-Gadd, 2006).  

Energiförlusterna är tyvärr inte de enda negativa konsekvenserna av att förvara 
biobränslen på detta sätt. Då det inte är vare sig miljövänligt eller ekonomiskt att frakta 
bränslena långa sträckor förvaras de ofta nära värmeverken och då även nära 
samhällen. Detta har väckt oro hos lokalbefolkningar då effekterna som emissionerna 
från stackarna har på människor inte är helt kända. De kan vara störande, dålig lukt 
och liknande, och de kan till och med vara direkt hälsofarliga. Det finns även en risk 
att stackarna självantänder. Exakt varför detta händer är inte kartlagt. Man vet dock att 
det är många faktorer som påverkar detta (Rupar-Gadd, 2006). Vid självantändningen 
blir förstås de ekonomiska förlusterna mycket stora samtidigt som branden i sig är 
farlig.  

Enligt Jirjis (citerad av Zethraeus, 2010) kan i ett extremfall temperaturen i en flisstack 
stiga med 60 grader Celsius på ett dygn. En vanlig ansats i litteratur är att 
självantändningsförloppet startar med aeroba processer som då syrehalten sjunker 
kompletteras med anaeroba och då temperaturen stigit till omkring 50-80 °C, 
efterträds av kemiska processer.  Den vanliga ansatsen är alltså att den initiala 
temperaturstegringen i flisstackar beror på mikrobiell nedbrytning. 

1.2 Syfte  
Hypotesen i detta arbete är att det är den mikrobiella nedbrytningen som 
huvudsakligen står för den initiala temperaturstegringen. Syftet med arbetet är att testa 
denna hypotes genom att skriva ett datorprogram som ska kunna göra grova 
uträkningar för att kunna förutsäga energiutvecklingar och temperaturer under det 
första dygnet vid förvaringen. Utöver detta undersöks vilka parametrar som är 
avgörande för temperaturutvecklingen. 

Programmet ska även utformas så att det kan överlämnas till doktorander som under 
längre tid kan detaljstudera de olika processerna och sedan använda programmet för 
att göra en bättre approximation av förhållandena i en flisstack. 
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1.3 Mål 

1.3.1 Huvudmål 

Huvudmålet är att programmera ett program som kan utföra beräkningar som 
beskriver alla faktorer som är av intresse i en flisstack vid förvaring.  

1.3.1.1 Delmål 1 

Delmål ett är att testa hypotesen att mikrobiella aktiviteter står för den initiala 
temperaturstegringen.   

1.3.1.2 Delmål 2 

Delmål två är att göra ett program som räknar ut massbalansen, tryckfält och 
strömningsfält för gaserna i en flisstack strukturerat på ett sådant sätt att det sedan kan 
utgöra ett skelett för vidare studier av processerna i stacken. 

1.4 Avgränsningar 
Under arbetes gång studerades enbart aerob nedbrytning och kondensering samt 
förångning av vatten. Valet av dessa processer gjordes eftersom de antagligen har 
förhållandevis höga effekter under startskedet och för att den aeroba nedbrytningen 
ger en positiv effekt medan vattnet, som nästan enbart kommer att förångas, kommer 
att ge negativa effekter. De kommer på så vis att motverka varandra. 

Övriga viktiga processerna som exempelvis anaerob nedbrytning, kondensering samt 
förångning av flyktiga kolväten och förbränning bortsåg man ifrån. Detta på grund av 
den tidsbegränsning som naturligen finns i ett examensarbete samt att utrustning 
saknades för att på ett enkelt sätt kunna undersöka effekter från till exempel anaerob 
nedbrytning. 
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2. Teori 
Det sker en rad olika processer i flis varav de följande är av betydelse vid förvaringen 
(kommer ofta kallas för källtermer i fortsättningen). Dessa kan indelas i sex olika 
kategorier som alla reagerar på specifika förhållanden. Kategorierna är: 

• Aerob-nedbrytning  

• Anaerob-nedbrytning  

• Förångning och kondensering av vatten  

• Förångning och kondensering av flyktiga kolväten  

• Förbränning av fast material 

• Förbränning av flyktiga kolväten 

Alla dessa processer kan medföra en produktion av gas och en energiomsättning som 
övergår i värmeenergi. Detta kommer att ge upphov till tryckskillnader i stacken som 
kommer driva flöden av gas. Eftersom gasen i stacken kommer få en högre temperatur 
får den även en lägre densitet. Detta gör att det statiska trycket i botten på stacken 
kommer att vara lägre än trycket strax utanför på samma höjd. Gas sugs då in från 
sidorna och en slags skorstenseffekt uppstår som bilden nedan illustrerar (figur 2.1). 
Detta är en drivande kraft för de aeroba processerna i stacken som är betydande för 
värmeutvecklingen och energiförlusterna.  

 

Figur 2.1. Skorstenseffekt. VäxtEko (2010). 

2.1 Modell av en flisstack 
I modellen som har ställts upp så betraktas för enkelhets skull flisstacken som en 
avlång figur med rektangulärt tvärsnitt där längden är stor i jämförelse med måtten på 
tvärsnittet. Figuren delas sedan upp i lämpligt stora beräkningsceller som i detta fall 
kan sättas till 0,1-10m³. Detta är ett lämpligt mått då Erguns ekvation som används för 
beräkningar av massflöden kräver relativt många partiklar (i detta fall flisbitar) per 
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beräkningscell för att vara giltig. Av programmeringsmässiga skäl måste även antalet 
beräkningsceller vara begränsat för att programmet inte ska ta för lång tid på sig. 

Problemet löses som ett randvärdesproblem där egenskaper som tryck, temperatur 
o.s.v. runt om stacken hålls konstanta och utgör randvärdena. I varje cell beräknas 
massflödena i alla sex riktningarna.  

2.2 Tidskonstanterna i problemet 
Problemet styrs nu i storts sett av tre olika processer:  

• strömning av gaser  

• energiutveckling ifrån källtermerna  

• värmetransporter genom ledning, strålning och konvektion.  

Strömningen av gaser som styrs utav tryckskillnader och egenkonvektion ställer om sig 
väldigt fort, tidskonstanten är sekunder. Effektutvecklingarna från källtermerna 
reagerar även de snabbt på ändrade förhållanden såsom syrehalt och temperatur. 
Tidskonstanten är också här sekunder. För temperatur förändringarna genom 
magasinering av värmeenergi kommer dock tidskonstanten att vara längre. I detta fall 
där beräkningscellerna är relativt stora (0,1-10m³) handlar det om timmar.  

När problemet löses är det därför lämpligt att först iterativt räkna fram ett 
strömningsfält som konvergerar mot en stabil lösning med gällande temperaturer och 
källtermer. Strömningsfältet och källtermerna hålls sedan konstanta under ett tidssteg, 
5-15min. Därefter räknas det med hjälp av källtermerna fram hur mycket värmeenergi 
som magasinerats i beräkningscellerna. Den magasinerade värmeenergin används för 
att räkna fram en ny temperatur som så ger ett nytt strömningsfält och nya värden på 
källtermerna. Programmet beskrivs mera i detalj i kapitel 5 samt bilaga 5. 

2.3 Erguns ekvation 
För att räkna ut storleken på massflödena har en sammanvägning av två varianter av 
Erguns ekvation använts. Erguns ekvation är en empirisk formel för beräkningar av 
massflöden i porösa medier och är en interpolering av Kozeny-Carman ekvationen 
och Burke-Plummer ekvationen(columbia.edu, 2010). Ekvationen användes 
ursprungligen för att beskriva tryckfallet längs höjden av en fast bädd. Det gäller att 
tryckfallet över en bädd kan beskrivas som  
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Vilket i sin tur ger det specifika gasflödet i en bestämd riktning: 
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ρ
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∂
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&

 [kg/(m²*s)] 

U  står här för gashastigheten, gρ  gasens densitet, im&  massflödet och ξ för en slags 
friktionsfaktor (Fullständig beteckningslista återfinns i bilaga 7). De olika 
formuleringarna av ekvationen är i grunden samma och skiljer sig bara i uträkningarna 
av friktionsfaktorn. Catharina Erlich (Erlich, 2009) använder i sin avhandling en 
formulering för friktionsfaktorn medans Halvorsen (Halvorsen, 2001) använder en 
annan, nämligen följande:  
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U  står här för gashastigheten respektive hastigeten för partiklarna, εg är porositeten 
för gasen, μg är gasens viskositet och ds är partiklarnas diameter. Hastigheten hos 
partiklarna kan i fallet av en flisstack förutsättas vara noll.  

En sammanvägning grundad på lång erfarenhet och Halvorsens och Erlichs 
formuleringar gjordes av Björn Zethreaus som handledde arbetet. Formuleringen av 
friktionskonstanten som användes var: 
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Där DEKV,P är den ekvivalenta partikeldiametern som beskrivs närmare i kapitel 6.  

Erguns ekvation är som tidigare nämt i grunden empirisk och medför därför en viss 
osäkerhet. Som också har nämts kommer vidare studier utföras och uttestning av 
denna ekvation är en av de saker som framtida doktorander behöver göra. 

2.4 Massbalans 
Massflödena genom varje yta räknas som tidigare nämnt ut med hjälp av en variant av 
Erguns ekvation. För att en balans ska infinna sig måste lika mycket gas som 
produceras, eventuellt konsumeras, av källtermerna (S) i cellen även strömma ut ur, 
respektive in genom, cellens begränsningsytor.  

Alltså måste detta gälla: 

0
6

1
=+∑

=
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i

i&  

För att komma fram till en stabil lösning där detta gäller så ställs ett linjärt 
ekvationssystem upp som löses iterativt tillsammans med en korrektionsterm som ska 
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konvergera mot noll. Eftersom Erguns ekvation, så som den är skriven, inte är linjär 
behöver den skrivas om. Detta görs genom att vart och ett av de sex massflödena 
approximeras med Taylorutveckling med två termer vardera.  

2.5 Detaljerad processbeskrivning  
Vid förvaring av flis är det som tidigare nämnt de följande sex processerna de mest 
kritiska. Det är dessa som står för den huvudsakliga genereringen/konsumtionen av 
materia och för energiomsättningen i stacken. Inom ramarna för ett examensarbete är 
det för mycket att studera alla processerna varför de två som man kan tro är viktigast 
under startfasen har valts ut, aerob nedbrytning och förångning/kondensering av 
vatten.  

2.5.1 Aerob nedbrytning 

Den aeroba nedbrytningen sker förutsatt att temperaturen ligger i ett, för 
mikroorganismerna, lämpligt intervall och även att syrehalten väl överstiger 0 %. 
Eftersom beräkningscellerna är relativt stora så sätts den nedre gränsen för 
medelhalten av syre till 2 %, då kan man förutsätta att syrehalten är hög nog på vissa 
ställen för att en aerob nedbrytning ska ske.  

I programmet prövas olika maxeffekter som programmet räknar med vid optimala 
förhållanden. Det har sedan ställts upp en kontinuerlig funktion som ger avtagande 
och realistiska värden för effekten då förhållandena inte är optimala. Den ger en 
nolleffekt då temperaturen ligger utanför intervallet där mikroorganismer är 
produktiva och då syrehalten är lägre än 2 %. Den ger även noll då all glukos i cellen är 
slut. Den ger värden mellan 0 och den maximala effekten för alla andra förhållanden. 
Genom försök med kalorimeter har man fått fram experimentella värden på 
effektutvecklingen i olika typer av flis som sedan jämförts med de effekter som, enligt 
programmets uträkningar, behövs för en realistisk temperaturutveckling. 

Den modellreaktion som använts är: 

C6H12O6 + 4 O2 → 2 C(s) + 4 CO2 + 6 H2O 

(1 mol Glukos + 4 mol syrgas  → 2 mol kol i fast form + 4 mol koldioxid + 6 mol vattenånga) 

Notera att denna modellreaktion inte gör anspråk på att vara korrekt utan bara är en 
ansats för att koppla samman massflöden och energifrigörelse på ett kvantitativt sätt. 
För varje mol glukos som bryts ner produceras 10 mol gas samtidigt som bara 4 mol 
gas konsumeras. Man får alltså en nettoproduktion av gas på 6 mol för varje mol 
glukos som bryts ner. Det kommer även att frigöras 1751kJ per mol glukos som bryts 
ner. 

2.5.2 Anaerob nedbrytning 

Den anaeroba nedbrytningen sker även den förutsatt att temperaturen ligger i ett 
lämpligt intervall. En anaerob nedbrytning sker egentligen bara när syrehalten är lika 
med noll, men man kan göra en approximation liknande den i fallet av aerob 
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nedbrytning då beräkningscellerna är relativt stora. Man kan till exempel säga att om 
den genomsnittliga syrehalten i cellen är lägre än 2 % så kommer syrehalten 
någonstans att vara tillräckligt låg för att en anaerob nedbrytning ska äga rum. 

Den maximala nedbrytningshastigheten kan bestämmas med hjälp av experiment i 
kalorimeter och baserat på dessa resultat kan en kontinuerlig modellfunktion ställas 
upp precis som i fallet med den aeroba nedbrytningen med skillnaden att funktionen 
ger noll då syrehalten i cellen är över 2 %. Funktionen ska självklart även ge noll då det 
inte finns någon glukos kvar i cellen och då temperaturen i cellen är utanför det 
intervall då bakterier är produktiva. 

En möjlig modellreaktion för aerob nedbrytning är: 

C6H12O6 → C2H4O2 + 2 CH4 + 2CO2 

(1 mol glukos → 1 mol ättiksyra + 2 mol metan + 2 mol koldioxid) 

I denna modellreaktion kommer det för varje mol glukos som bryts ner att produceras 
4 mol gas utan att någon gas konsumeras. Det kommer även att frigöras 148,5kJ per 
mol glukos som bryts ner. 

2.5.3 Förångning och kondensering av vatten 

I luften finns det som bekant en viss mängd vattenånga. Egentligen är luften utanför 
stacken inte mättad till 100 % men i uträkningarna utgår man ifrån det. Detta eftersom 
att luften mättas redan då den kommit några enstaka centimeter in i stacken. Då 
beräkningscellerna är mycket större än så kan man i uträkningarna anta att luften runt 
omkring redan är helt mättad.  

Mängden vattenånga i luften bestäms av vattenångans mättnadstryck i förhållande till 
totaltrycket. Mättnadstrycket av vattenånga i jämvikt med flytande vatten ökar i det 
allra närmaste exponentiellt med temperaturen. Eftersom att temperaturen inuti 
stacken kommer att stiga på grund av bland annat energiutvecklingen hos den aeroba 
och anaeroba nedbrytningen så kommer man inuti stacken ha mer vattenånga löst i 
luften än utanför stacken där luften har en lägre temperatur.   

Luften utanför stacken, som med hjälp av skorstenseffekten, strömmar in i stacken 
kommer in i en varmare miljö där den värms upp. När den värms upp så kommer det 
att finnas mer utrymme för vattenånga i luften. Om det finns vatten i vätskeform i 
stacken så kommer den då att börja förångas. För varje mol vatten som förångas så går 
det åt en viss mängd energi som även den beror av temperaturen. Förångningsvärmen 
som konsumeras vid förångning vid 0°C är drygt 45kJ per mol vatten. Den avtar 
sedan, nära på linjärt, då temperaturen ökar.  

Detta leder till att stacken, speciellt utkanterna, kyls ner då vatten där förångas för att 
på så sätt mätta luften som strömmar in på vattenånga. 

2.5.4 Förångning och kondensering av flyktiga kolväten 

Flis innehåller – förutom de fasta huvudkomponenterna cellulosa, hemicellulosa och 
lignin – även lättflyktiga kolväten, bland annat, terpener men även fettsyror av olika 



 
10 

Ulrika Lejnarova, Martin Zilén 

slag och hartser. Halterna av flyktiga kolväten blir förhållandevis höga i och runt 
omkring flisstackar. På samma sätt som för vattenångan så finns det en halt där luften 
är mättad på kolväten. Hur hög den halten är beror på temperaturen.  

På samma sätt som för vattenångan så kommer kolväten kondensera då halten 
kolväten i gasform är högre än mättnadshalten för den gällande temperaturen och 
förångas då halten i luften är lägre än mättnadshalten. Vid kondenseringen så frigörs 
det värmeenergi som bidrar till uppvärmningen av stacken och vid förångningen så 
kommer värmeenergi att konsumeras och stacken kylas ner.  

En möjlig modellsubstans är stearinsyra, C17H35COOH. Förångningsvärmen för 
stearinsyra är 300kJ/mol. Stearinsyra har en smältpunkt på 68°C och kommer därför 
att vid lägre temperaturer vara i fast form då den inte är förångad. För att förånga 
stearinsyran vid lägre temperaturer än 68°C krävs därför även en smältvärme på 
91kJ/mol. 

2.5.5 Förbränning av flyktiga kolväten och fast materia 

Efter att flisstacken har torkat och flyktiga kolväten har förångats kan den 
självantända. Hur detta exakt sker är dock fortfarande oklart. 

Vid förbränning av flis sker följande processer: 

Torkning och förångning som är endoterma processer, som har beskrivits tidigare i 
detta kapitel, medan förbränning av flyktiga kolväten och fast fas är exoterma 
processer. De flyktiga kolvätena antänds vid temperaturen 400 – 500°C och vid 
förbränningen frigörs ca 10 MJ/kg gas. 

Den fasta fasen antänds vid en lite högre temperatur ca600 – 700°C och brinner utan 
lågor. Förbränningsentalpin är ca 34 MJ/kg glöd (Zethraeus, 2007). 

Reaktionerna är väldigt komplexa, egentligen är det inte bara en reaktion som sker vid 
förbränningen av de flyktiga kolvätena, respektive den fasta fasen, utan en stor mängd 
reaktioner. Vid modellering av dessa processer måste man därför använda sig av en 
kraftigt förenklad modell, åtminstone inom ramen av ett examensarbete. 

Vid modellering av förbränningen av flyktiga kolväten kan man exempelvis använda 
stearinsyra som modellsubstans. Förbränningen beskrivs med följande reaktion: 

C17H35COOH + 26 O2 → 18 CO2 (g) + 18 H2O (g) 

(1 mol stearinsyre + 26 mol syrgas → 18 mol koldioxid + 18 mol vattenånga)  

Vid reaktionen frigörs ca10,5 MJ/mol stearinsyra. Vid reaktionen reagerar 26 mol syre 
med en mol stearinsyra och det bildas 18 mol av både koldioxid och syrgas. 
Nettoproduktionen av gas är alltså 10 mol per mol nedbruten stearinsyra. 

Förbränningen av fast materia kan beskrivas med följande förenklade modellreaktion: 

3 C6H12O6 + 27 O2   → 18 CO2 (g) + 18 H2O (g) 

(3 mol glukos + 27 mol syrgas → 18 mol koldioxid + 18 mol vattenånga) 
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Vid reaktionen frigörs ca2,54 MJ/mol nedbruten glukos. Glukosomsättningen uppgår 
alltså till 1/9 av syreomsättningen uttryckt i mol/s. Vid reaktionen förbrukas 27 mol 
gas (syre) samtidigt som det nybildas 36 mol gas. Nettoproduktionen av gas är därför 3 
mol gas per mol nedbruten glukos. 

Förbränningen av både den fasta fasen och kolvätena kan bara fortgå så länge 
partiklarna har tillgång till syre. 
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3. Metod 

3.1 Hypotesformulering 
En vanlig ansats i litteraturen är att självantändningsförloppet startar med biologiska 
processer vilka, då temperaturen stigit till omkring 50 – 80°C, efterträds av kemiska 
processer.  

Hypotesen i detta arbete är att detta är sant, dvs. att den initiala temperaturstegringen i 
flisstakar beror på mikrobiell nedbrytning. 

3.2 Hypotesprövning 
Metoden för att pröva hypotesen är följande: 

1. En tredimensionell, numerisk, modell ställs upp, med vilken gasflödena 
genom stacken på grund av egenkonvektion kan beskrivas. 

2. I modellen inkluderas en delmodell för förångning av vatten, baserad på 
antagandet att den gas som strömmar genom stacken mättas med avseende på 
vattenånga. 

3. I modellen inkluderas vidare en modell för värmetransport genom den porösa 
stacken enligt Lee’s modell (Lee, 1985). Värmetransporten sker enligt denna 
modell såväl genom värmestrålning som genom värmeledning. 

4. I modellen införs så en källterm för inre effektgenerering i det lagrade 
materialet, i enheten W/kg material.  

5. Källtermer av olika styrka provas i modellen och temperaturutvecklingen 
beräknas under ett dygn. 

6. Den nödvändiga källstyrkan för att temperaturen skall börja stiga inom loppet 
av ett dygn noteras och jämförs med mätvärden från en mikrokalorimeter i 
vilken källstyrkan från mikrobiell nedbrytning bestämts. 

Om den nödvändiga källstyrkan för att temperaturen skall stiga till 50 – 80°C, enligt 
modellberäkningarna, är väsentligt större än de uppmätta värdena från mikrobiell 
nedbrytning, förkastas hypotesen. 

3.3 Explicit lösningsmetod 
Det finns explicita och implicita lösningsmetoder för system av differentialekvationer. 
I detta arbete användes enbart explicita metoder eftersom de är snabbare och mycket 
enklare att programmera än de implicita Explicita lösningarna utnyttjar information 

från tidssteg t för att med hjälp av derivatan 
t
tf

∂
∂ )(

 beräkna lösningen i nästa tidssteg 



 
13 

Ulrika Lejnarova, Martin Zilén 

t+∆t. Den stora nackdelen med explicita lösningsmetoder är att de kan vara instabila 
om tidsstegen väljs alltför långa och att man därför inte kan variera tidssteget fritt 
under beräkningens gång. 

Implicita metoder, i vilka man använder derivatans värde vid tidpunkten t+∆t för att 
beräkna funktionsvärdet vid samma tidpunkt, är däremot ovillkorligt stabila och 
tidssteget ∆t kan ändras men som sagt är de besvärliga att härleda och programmera 
och därför användes de inte i programmet trots att man kanske hade fått en 
noggrannare approximation. 

3.4 Kritik till vald metod 
Vid höga effekter krävs mycket kort tidssteg, storleksordningen 5min. Detta leder till 
att programmet blir mycket tidskrävande då man vill simulera längre tidsperioder.  

I programmet används rutiner som räknar om en cells koordinater till ett unikt 
löpnummer och tvärtom. Eftersom dessa ej klarade av stora löpnummer var antalet 
beräkningsceller begränsat. Beräkningscellerna blir då relativt stora då en stack med 
verkliga mått simuleras. Detta kan resultera i sämre noggrannhet. 

Som i all modellering så används ett flertal approximationer varav vissas validitet kan 
ifrågasättas. Till exempel så görs approximationen att luften som kommer in i stacken 
är mättad på vattenånga. Detta eftersom luften i verkligheten mättas på vattenånga 
redan några centimeter in i stacken och beräkningscellerna i modellen är bra mycket 
större än så. Detta innebär alltså att de yttersta cellerna i stacken inte kommer att bli 
helt korrekt behandlade, men eftersom förloppet enligt all tillgänglig litteratur startar 
inuti stacken, och främst i dess centrala delar, accepteras approximationen.  
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4 Experimentellt 

4.1 Syfte 
Syftet med den experimentella delen av examensarbetet var att mäta upp effekter som 
frigörs från olika flissorter vid 30 och 50 grader Celsius under aeroba förhållanden. 
Den uppmätta maxeffekten matades sedan i programmet för att se om den under 
några förhållanden kan uppnå en temperaturökning upp till 50°C. 

Med hjälp av energiförluster som har registrerats i verkliga flisstackar under kända 
tidsperioder kan medeleffekt som frigjorts under förvaringen räknas ut. Dessa 
medeleffekter jämförs med de kalorimetriska mätningarna för att kunna diskutera 
noggrannhet av försöken. 

4.2 Experimentell metod 
Under examensarbetets gång genomfördes sammanlagd 10 experiment med TAM Air 
isoterm värmeledningskalorimeter 3114/3236 (Thermometric AB, Sverige) med åtta 
kanaler. Eftersom kalorimetern inte har någon ”nollställningsfunktion” genomfördes 
också två kalibreringar, en vid 30°C och en vid 50°C för att mäta upp vad som är 
nollnivån för spänningen i samtliga kanaler samt för att räkna ut en 
kalibreringskonstant som behövs för att kunna räkna om mätvärdena från Volt till 
Watt för varje kanal. Dessutom kördes ett annat experiment då man bestämde 
fukthalter i samtliga prover. 

Vid försöken mättes effekterna som frigjordes från olika biobränslen vid 30°C och 
50°C upp under ett till två dygn under aeroba förhållanden. En del av bränslena 
(träflis, blandflis och träbitar med bark) togs från VETAB i Vetlanda, andra från det 
biobränslebaserade kraftvärmeverket Sandviksverket i Växjö (blandflis, träflis och 
torv). Kalorimetern var kopplad till programmet Picolog där alla mätdata sparades och 
presenterades i tabell såväl som grafiskt. 

Data från Picolog programmet överfördes sedan till Excel där maxvärde, medelvärde 
och standardavvikelse för effekt i varje kanal beräknades. 

4.3 Teoretisk bakgrund 
Enligt Jirjis (citerad av Zethraeus, 2010) kan i ett extremfall temperaturen i de centrala 
delarna av en flisstack stiga med 60 grader Celsius på ett dygn. Detta omräknat per 
sekund ger en frigjord effekt på ca två Watt per kilogram fuktig flis, med en fukthalt på 
drygt 50 %, enligt följande uträkning: 

kgW
s

KKkgJkg
t

TCm
P p /294,1

24*3600
60*)*/(2800*1**

≈==
Δ

=  
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Där Cp är ett ungefärligt värde på specifik värmekapacitet för flis med en fukthalt på 
50 % då trä har en värmekapacitet på 1500-2200J/kg*K (larkforsbygg.se, 2010) 
(Ingelstam mfl 1995). 

Detta skulle ge en effekt på ca 3,3W/kg torr substans (TS). Värt att notera är att denna 
effekt är en nettoeffekt där det antagligen ingår en hel del endoterma processer, som 
till exempel förångning av vatten. Effekten av enbart aeroba processer skulle alltså 
kunna vara högre än 3,3W/kg TS. 

Men som sagt är detta ett extremfall därför behövs ytterligare beräkningar av effekter 
som frigörs i flisstackar under ”normala förhållanden.” Enligt Scholz, m.fl., (2005) 
ligger det årliga medelvärdet på torrsubstansförluster i stackar med nyskördad flis 
mellan 10 och 30 %. Lokalt kan torrsubstansförlusterna uppgå till 40 %, framförallt i 
utkanterna av stacken. Om förlusterna omvandlas till enheten Watt får man ca0,06W 
till 0,18W frigjord effekt per kilogram torr flis och i utkanterna upp till 0,24W/kg 
(räknat med värmevärdet 19MJ/kg TS), se beräkningen nedan som avser en förlust på 
10 %: 

kgW
s

kgkgJ
t

mHiP /06,0
24*3600*365

1*1,0*/10*19* 6

=== TS 

Enligt Zethraeus (2010) kan man generellt säga att omkring 2 % av materialet förloras 
varje månad, detta motsvarar ca 0,150W/kg vilket ligger inom det ovan nämnda 
intervallet. 

Den undre gränsen för vilka effekter man kan förvänta sig få i experimenten med 
kalorimetern bör därför vara ca 0,06W/kg TS. Möjligen skulle effekterna kunna bli 
något lägre då effekten på 0,06W/kg TS inte enbart kommer från aeroba processer.  

Den övre gränsen för effekterna är dock svårare att bestämma. Eftersom effekten 
3,3W/kg TS som tidigare nämnt är en nettoeffekt skulle effekterna ifrån den aeroba 
nedbrytningen kunna vara betydligt större. En effekt högre än 3,3W/kg TS tros dock 
vara orimlig, varför det väljs som den övre gränsen. Intervallet som mätresultaten 
förväntas hamna i är alltså 0,06-3,3W/kg TS.  

4.3.1 Beskrivning av kalorimetern 

Samtliga experiment (förutom bestämning av fukthalter) utfördes med TAM Air 
isoterm värmeledningskalorimeter 3114/3236 (Thermometric AB, Sverige). 

TAM Air har åtta kalorimetriska kanaler som monteras samman till en enda 
värmesänka inrymd i en temperaturstyrd lufttermostat. Varje kanal består av två sidor: 
en A-sida för ett aktivt prov och en B-sida för ett statiskt referensprov. Vid mätningen 
förvaras provet och referensmaterialet i 20ml förseglade glasampuller. 

I varje kanal finns två värmeflödessensorer, en under det aktiva provet och en under 
referensprovet. Värmeutbytet mellan provet och omgivningen sker genom sensorerna. 
Temperaturgradienten över sensorn ger upphov till ett värmeflöde vilket i sin tur 
skapar en spänningssignal som är proportionell mot värmeflödet. Värmeflödet från det 
aktiva provet jämförs sedan med värmeflödet från referensprovet. Spänningskillnaden 
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motsvarar värmeproduktionen som skapas vid en fysikalisk eller kemisk reaktion i det 
aktiva provet. 

En datalogger med en inbyggd förstärkare är monterad på kalorimetern och är 
ansluten till serieporten på en dator. Dataloggern tar emot och förstärker signaler från 
alla åtta dubbla kanaler (Thermometric, 2000). 

Kalorimetern borde kalibreras regelbundet flera gånger om året. Syftet med 
kalibreringen är att beräkna en kalibreringskonstant för alla åtta kanalerna samt att 
mäta upp en nollnivå för spänningen (zero offset). Konstanten anges i programmet 
Picologg för att korrigera signalen från förstärkaren och läsa de uppmätta värden 
direkt i mW. Konstanten skiljer sig inte mycket mellan olika temperaturer men 
kalibreringen bör utföras för varje drifttemperatur. 

4.4 Utförande 

4.4.1 Bestämning av fukthalter 

Värdena som fås ifrån de kalorimetriska mätningarna räknas till en början ut i enheten 
W/kg. För att få en mer jämförbar enhet så behöver fukthalterna i proverna 
bestämmas för att kunna räkna om resultaten till W/kg TS. Bränslena fördelades i 
mindre bitar och stoppades i glasampuller på 20 ml (samma som användes i 
kalorimetern). Ampullerna vägdes först tomma och sedan med prov varpå provets vikt 
kunde bestämmas. Det togs två prover på varje bränsle. Sedan ställdes ampullerna in i 
en ugn inställd på 105 grader och läts torka i 24 timmar. Till slut bestämdes vikterna på 
ampullerna med de torra proverna.  

4.4.2 Kalibrering 

Kalorimetern laddades med glasampuller fyllda med sand. Därefter inväntades att 
spänningen stabiliserades i varje kanal dvs. linjen som ritades i programmet Picolog 
skulle bli stabil nog för att få 10 mätpunkter i följd med tillräckligt liten avvikelse. 
Detta blir den första baslinjen UBL before (se figur 4.2). 
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Figur 4.1. Kalibrering (Thermometric, 2000). 

Därefter slogs en spänning på (se figur 4.1.) som uppmättes med voltmeter över 
referensresistorn. Denna spänning, Uref, behövs för att kunna räkna ut effekten som 
frigörs från referensresistorn. Denna effekt är densamma som utvecklas i var och en 
av de andra kalibreringsresistorerna eftersom de alla har samma resistans och är 
kopplade i serie. När en stabil linje har uppnåtts med kalibreringsspänningen på 
används återigen 10 mätpunkter för att räkna ut ett medelvärde på spänningen som 
sedan blir USteady state. Spänningen som man mäter upp och USteady state behövs för att 
räkna ut en kalibreringskonstant (Thermometric, 2000). 

Efter detta skall en ny baslinje mätas upp, UBL after (se figur 4.2). UBL after utgörs även 
den av medelvärdet från tio mätningar. 

För att få så precist värde som möjligt för baslinjen räknar man ut UBL mean som är ett 
medelvärde utav UBL before och UBL after. (se figur 4.2). 

”Zero offset” är det som blir den nya nollnivån och den sätts lika med UBL mean. 
Värdena på zero offset och kalibreringskonstanten matar man sedan in i form av en 
ekvation i Picologgen när man sedan kör med riktiga prover för att få korrekta värden 
uträknade i enheten Watt. 

Mätvärdena läses av med hjälp av programmet Picolog som sparar värden som avläses 
en gång per minut genom hela experimentet. 

 

Figur 4.2. Termer som används vid beräkningar av kalibreringskonstanten (Thermometric, 2000). 

4.4.3 Effektmätning 

Först förbereddes två uppsättningar med fyra dubbla prover med träflis, barkflis, torr 
blandflis och fuktig blandflis (tabell 4.2). Eftersom det var svårt att få tag i barkflis 
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plockades barkbitarna ut ur blandflisen. Flisbitarna var ofta för stora och därför 
finfördelades de till mindre bitar med en kniv eller en sax.  

De uppvägda proverna stoppades sedan in i 20 ml glasampuller (också uppvägda) och 
förvärmdes i ugnen i slutna glasburkar till den temperatur som kalorimetern var 
inställd på, dvs. 30 respektive 50 grader Celsius.  

De fuktiga proverna förvarades i en burk tillsammans med en glasampull med vatten 
som skulle förhindra att proverna torkade ut, burkarna var dessutom relativt stora med 
gott om syre så att aeroba processer kunde fortgå. Innan proverna placerades i 
kalorimetern förslöts de hermetiskt. De flesta försöken pågick i två dygn eller lite 
kortare beroende på de uppmätta resultaten. 

Sammanlagt kördes under arbetets gång 10 experiment med fyra provuppsättningar (se 
tabell 4.1). 

Tabell 4.1. Experimentupplägg. 
laboration temp (oC) uppsättning

1 30 1 
2 30 2 
3 30 1 
4 30 2 
5 30 1 
6 50 2 
7 50 1 
8 50 3 
9 50 4 

10 50 3 

 

Tabell 4.2. Provuppsättningar i de experiment som presenteras i tabell 4.1.  
Upsättning 1 Upsättning 3 
kanal bränsle vikt på provet (g) kanal bränsle vikt på provet (g) 

1 träflis1 Väx* 1.6621 1 träflis 1 Vet** 3.1354 
2 träflis 2 Väx 2.8214 2 träflis 2 Vet 3.5670 
3 barkflis 1 Väx 2.6567 3 bark 1 Vet 6.3536 
4 barkflis 2 Väx 2.9933 4 bark 2 Vet 5.8687 
5 blandflis fuktig Väx 2.6447 5 blandflis 1 Vet 4.4925 
6 blandflis fuktig 2 Väx 2.7167 6 blandflis 2 Vet 4.7316 
7 blandflis torr Väx 2.0443 7 torv 1 Väx 2.2088 
8 blandflis torr 2 Väx 2.5183 8 torv 2 Väx 1.6754 

Uppsättning 2 Uppsättning 4 
1 träflis1 Väx* 1.5754 1 träflis 1 Vet** 2.9858 
2 träflis 2 Väx 1.6673 2 träflis 2 Vet 2.7872 
3 barkflis 1 Väx 2.8891 3 bark 1 Vet 6.4690 
4 barkflis 2 Väx 3.0596 4 bark 2 Vet 6.3350 
5 blandflis fuktig Väx 2.2367 5 blandflis 1 Vet 4.2351 
6 blandflis fuktig 2 Väx 3.0729 6 blandflis 2 Vet 4.6333 
7 blandflis torr Väx 2.8486 7 torv 1 Väx 1.7101 
8 blandflis torr 2 Väx 2.7520 8 torv 2 Väx 1.9031 
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*  Väx – proverna kommer från VEAB i Växjö 
**Vet – proverna kommer från VETAB i Vetlanda  

4.5. Beräkningar och Resultat 

4.5.1 Bestämning av fukthalter 

Fukthalterna beräknades enligt formeln: 

 ((vikt fuktig flis – vikt torr flis )/ vikt fuktig flis) *100 = fukthalt (i viktprocent) 

Resultaten presenteras i tabell 4.3. För mer detaljerad tabell med alla mätvärden se 
bilaga 1.  

Tabell 4.3. Fukthalter.  
bränsle fukthalt (vikt%)
Träflis Växjö 13.0% 
Barkflis Växjö 46.8% 
Blandflis fuktig Växjö 34.3% 
Torv Växjö 44.9% 
Träflis Vetlanda 10.0% 
Barkflis Vetlanda 42.7% 
Blandflis Vetlanda 48.5% 

4.5.2 Kalibrering 

Kalibreringskonstanten, ε, räknas ut enligt:  

adjusted statesteady 

2

adjusted statesteady 

2
ref

adjusted statesteady U100
2,107  

U
U

  
U

P 
⋅

=
⋅

==
R

ε   

där  

Uref = 2,107V (det uppmätta värdet) 

R = 100± 0,1 Ω (värdet avläst ur bruksanvisningen)  

Usteady state adjusted = Usteady state - UBL mean (figur 4.2) 

Kalibreringskontanterna samt värdena för zero offset för kalibrering vid 30 grader 
presenteras i tabell 4.4 och värdena för 50 grader i tabell 4.5. 
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Tabell 4.4. Kalibrering vid 30 grader. Tabell 4.5. Kalibrering vid 50 grader.  

Kanal 
ε 

(mW/mV) 
Zero Offset 

(mV)  Kanal 
ε 

(mW/mV)
Zero Offset 

(mV) 
1 1,23309 -0,03120  1 1,20824 -0,00111 
2 1,22084 -0,02680  2 1,19597 0,01009 
3 1,33999 -0,03520  3 1,30828 -0,00232 
4 1,36970 -0,02850  4 1,33848 -0,00749 
5 1,22179 -0,03965  5 1,19997 -0,06104 
6 1,30754 -0,03280  6 1,27825 -0,02163 
7 1,25499 -0,03205  7 1,22846 -0,01309 
8 1,26992 -0,02880  8 1,24735 -0,02204 

För utförligare information ifrån kalibreringarna se bilaga 2. 

4.5.3 Effektmätning  

Mätvärdena i enhet mV räknas om till mW enligt ekvationen: 

Y = (X- zero offset)*ε 

där  

Y = det omräknade värdet i mW  

zero offset = UBL mean (se Tabell 4.4 och 4.5) 

X = det uppmätta värdet i mV 

Effekten i enhet mW delas med provets vikt (i gram torr substans) och resultatet för 
varje kalorimetrisk kanal presenteras grafiskt (se figur 4.3 samt bilaga 3). I diagrammet 
i figur 4.3 finns sex olikfärgade kurvor. Varje kurva representerar den uppmätta 
effekten i W/kg torrsubstans som frigjordes i respektive kanal under en viss tidsperiod 
(ca1 – 2 dygn). 

Eftersom bara exoterma reaktioner är relevanta vid effektmätningarna, avbildas bara 
frigjorda effekter i samtliga diagram, dvs. värdena på y-axeln är positiva eller lika med 
noll. I vissa fall är reaktionen i kanalen endoterm under hela eller en del av försöket 
och därför syns ingen kurva eller bara en del av kurvan för respektive kanal i 
diagrammet. 

I diagram nr. 3.3 – 3.7 (bilaga 3) finns det maximalt sex kurvor eftersom fukthalterna 
på torr blandflis i ampullerna nr. 7 och 8 i uppsättning 1 och 2 (se tabell 4.2) inte 
bestämdes under experimentens gång. Första försöket utfördes med fuktig blandflis 
och sedan förvarades ampullerna i en sluten burk utan vattenampullen i, så att flisen 
kunde torka något, men eftersom fukthalterna vid de senare experimenten var okända 
var det omöjligt att räkna om effekterna per kilo torr substans. Därför kunde inte 
effekterna i kanalerna 7 och 8 avbildas i diagrammen. 

I vissa fall är det svårt att avläsa maxvärdet av effekten eftersom kurvan ibland ger ett 
utslag pga. temperaturskillnaden mellan ampullen med provet och kalorimetern i 
början på försöket (figur 4.3). Detta p.g.a. att kalorimetern behöver lite tid innan en 
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jämvikt har uppnåtts. Visserligen förvärms proverna i ugnen till den temperatur som 
kalorimetern är inställd på men de kallnar ändå lite grann eftersom det tar en viss tid 
att placera alla ampuller i kalorimetern. Det är därför förhållandevis svårt att avgöra 
vid vilken tidpunkt kurvan börjar visa effekter som frigörs vid aeroba processer.  

 
Figur 4.3. Experiment 3, effektmätning. 

För varje prov bestäms ett tidsintervall då kurvan sannolikt visar effekterna från 
aeroba processer (tabell 4.6 och bilaga 3, tabell 3.1 – 3.8), sedan bestäms maxvärdet, 
medelvärdet samt standardavvikelsen i det givna tidsintervallet.  

Som exempel kan figur 4.3 betraktas. Varje kurva ger en tydlig topp efter ca 70-120 
minuter och sedan går brant ner. De första topparna bortser man ifrån eftersom de 
troligen uppstod pga. temperaturskillnaden mellan kalorimetern och proverna. 
Samtliga kurvor börjar plana ut efter ca350 minuter, då kan man börja med 
effektavläsningen. ”Blandflis 1” börjar gå brant ned efter ca2960 minuter och ”barkflis 
2” efter ca3050 minuter, detta antagligen p.g.a. att syret i ampullen tar slut vid de 
tidpunkterna. De övriga proverna gav utslag ända fram till tidpunkten 3257 minuter då 
experimentet avbröts. Med hjälp av Excel hittar man max- och medelvärdet i de ovan 
nämnda tidsintervallen samt beräknar standardavvikelsen (se bilaga 3, tabeller 3.1 – 
3.8). 

Tabell 4.6. Effektbestämning.  

Exp. 3 / prov 
fukthalt 
(vikt%) 

avläsningsintervall 
(min) 

maxvärde 
(W/kg) 

medelvärde 
(W/kg) 

Standardavvikelse
 (%) 

träflis 1 13.0% 350 - 3240 0.0396 0.0321 7.43%   
träflis 2 13.0% 350 - 3240 0.0741 0.0709 1.79%   
barkflis 1 46.8% 350 - 3240 0.2484 0.2209 4.43%   
barkflis 2 46.8% 350 - 3050 0.2181 0.2028 4.15%   
blandflis fuktig 1 34.3% 350 - 2964 0.1333 0.1168 10.28%   
blandflis fuktig 2  34.3% 350 - 3240 0.1134 0.1087 2.06%   

Period då 
temperaturen 
ställer in sig. 

Stabil period under vilken 
medeleffekten kan avläsas 

Syret tar slut och 
nedbrytningen upphör 

Experimnent 3 (30°C)
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För diagrammen och tabellerna från de övriga försöken se bilaga 3. 

4.6 Utvärdering och diskussion 
Sammanlagt under arbetets gång gjordes 10 försök varvid effekter från följande sju 
bränslen uppmättes:  

• Träflis med dominerande barrved från Växjö 

• Träflis med dominerande lövved från Vetlanda 

• blandflis med dominerande barrved från Växjö 

• blandflis med dominerande lövved från Vetlanda (möglig) 

• barkflis med dominerande barrved från Växjö 

• barkflis med dominerande lövved från Vetlanda (möglig) 

• torv från Växjö 

Experiment nr. 1 till 7 kördes med träflis, blandflis och barkflis från Växjö, med 
dominerande barrved, medan vid experiment nr. 8 – 10 undersöktes träflis, blandflis 
och barkflis från Vetlanda, med dominerande lövved, och torv från Växjö. Vid varje 
försök analyserades dubbla prover av respektive bränsle förutom experiment nr. 1 då 
man undersökte fyra prover med blandflis. Vid experiment nr. 2 var reaktionen i ett 
prov med blandflis endoterm, därför bortser man ifrån detta prov. 

Sammanlagt analyserades alltså 61 kurvor, 18 kurvor (se bilaga 3, diagram 3.1 – 3.8) 
som representerar effektutvecklingen i proverna med träflis, 18 kurvor med barkflis, 
19 kurvor med blandflis och 6 kurvor med torv. För varje kurva bestämdes ett max- 
och ett medelvärde av effekten (se bilaga 4, tabeller 4.1 – 4.4) som i figurer 4.4 – 4.7 
kallas för mätresultat nr.1 – 61.  

I figurerna 4.4 – 4.7 tilldelas varje mätresultat två punkter (ett max och ett medelvärde 
av effekten) medan varje mätresultat i figur 4.8 tilldelas bara en punkt eftersom bara 
medelvärdet av effekterna visas här. 

Mätresultaten för varje bränslesort sammanställdes i varsin tabell och presenterades 
sedan grafiskt (se figurer 4.4 – 4.7 samt bilaga 4, tabell 4.1 – 4.5).  
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Figur 4.4. Träflis, frigjorda effekter vid samtliga experiment. 

Maxvärdet på effekt som frigjordes i ampullerna med träflis vid experimenten varierar 
mellan ca40 och 122 mW/kg förutom mätresultat nr. 11  som gav en betydligt högre 
maxeffekt på 549 mW/kg. Den uppmätta medeleffekten ligger mellan 11 och 95 
mW/kg TS (se figur 4.4 samt bilaga 4, tabell 4.1). Medelvärdet av alla mätningar är 
45mW/kg TS med en variationsbredd av totalt 84mW/kg TS.  

Resultaten ifrån stamvedsflis kan ytterligare sönderdelas i tre grupper efter olika 
karakteristika: 

• Stamvedsflis från växjö med dominerande barrved. Uppmätta resultat vid 
30°C ligger i intervallet [52 , 65] mW/kg TS. Medelvärdet ligger på 57mW/kg 
TS med en standardavvikelse på 6mW/kg TS (se figur 4.4, mätresultat nr.1 – 
8). 

• Stamvedsflis från växjö med dominerande barrved. Uppmätta resultat vid 
50°C ligger i intervallet [28 , 95] mW/kg TS. Medelvärdet ligger på 57mW/kg 
TS med en standardavvikelse på 25mW/kg TS (se figur 4.4, mätresultat nr. 9 - 
12). 

• Stamvedsflis från Vetlanda, dominerande lövved. Uppmätta värden vid 50°C 
ligger i intervallet [11 , 29] mW/kg TS. Medelvärdet ligger på 19mW/kg TS 
med en standardavvikelse på 7mW/kg TS (se figur 4.4, mätresultat nr.13 – 
18). 

Sammanfattningsvis ser man att effektutvecklingarna från stamvedBarr inte visar någon 
tydlig skillnad mellan 30 och 50°C. Effekterna från stamvedLöv förefaller dock vara 
väsentligt lägre än stamvedBarr. Från barrveden fås cirka 60 mW/kg TS medan från 
lövveden fås cirka 20mW/kg TS. 

Barrved 30°C Barrved 50°C Lövved 50°C 
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Figur 4.5. Barkflis, frigjorda effekter vid samtliga experiment. 

De uppmätta maxeffekterna i barkflis varierar avsevärt, maxvärdet ligger mellan 141 
och 2161 mW/kg med standardavvikelse 100 % (se figur 4.5 och bilaga 4, tabell 4.4) 
medan medelvärdet av alla mätningar är 566mW/kg TS med en variationsbredd av 
totalt 2086 mW/kg TS.  

Resultaten ifrån barkflis kan ytterligare sönderdelas i tre grupper efter olika 
karakteristika: 

• Barkflis från Växjö, dominerande barrved. Uppmätta värden vid 30°C ligger i 
intervallet [200 , 408] mW/kg TS. Medelvärdet är 299mW/kg TS med en 
standardavvikelse på 80 mW/kg TS (se figur 4.5, mätresultat nr.44 – 51). 

• Barkflis från Växjö, dominerande barrved. Uppmätta värden vid 50°C ligger i 
intervallet [230 , 302] mW/kg TS. Medelvärdet är 268mW/kg TS med en 
standardavvikelse på 30 mW/kg TS (se figur 4.5, mätresultat nr. 52 – 55). 

• Möglig barkflis från Vetlanda, dominerande lövved, Uppmätta värden vid 
50°C [69 , 2155] mW/kg TS. Medelvärdet är 1121mW/kg TS med en 
standardavvikelse på 952 mW/kg TS (se figur 4.5, mätresultat nr. 56 – 61). 

Sammanfattningsvis ser man att effektutvecklingarna från barkflis från Växjö inte visar 
någon tydlig skillnad mellan 30 och 50°C. Effekterna från möglig barkflis från 
Vetlanda förefaller dock vara väsentligt högre. Barkflisen från Växjö gav en 
medeleffekt på cirka 270 – 300 mW/kg TS medan barkflisen från Vetlanda gav cirka 
1120mW/kg TS. 

Barrved 30°C Barrved 50°C Lövved 50°C 

möglig 
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Figur 4.6. Blandflis, frigjorda effekter vid samtliga experiment. 

Maxeffekter som frigjordes från blandflis (se figur 4.6 samt bilaga 4, tabell 4.3) varierar 
mellan 43 och 1281 mW/kg med standardavvikelse på 96,1% medan medelvärdet av 
alla mätningar ligger på 343 mW/kg TS med en variationsbredd av totalt 1243 
mW/kg. 

Resultaten ifrån blandflis kan ytterligare sönderdelas i tre grupper efter olika 
karakteristika: 

• Blandflis från Växjö med dominerande barrved. Uppmätta värden vid 30°C 
ligger i intervallet [34 , 185] mW/kg TS. Medelvärdet är 109mW/kg TS med 
en standardavvikelse på 45mW/kg (se figur 4.6, mätresultat nr. 25 – 33). 

• Blandflis från Växjö med dominerande barrved. Uppmätta värden vid 50°C 
ligger i intervallet [66 , 138] mW/kg TS. Medelvärdet är 105mW/kg TS med 
en standardavvikelse på 30mW/kg (se figur 4.6, mätresultat nr. 34 – 37). 

• Möglig blandflis från Vetlanda med dominerande lövved. Uppmätta värden 
vid 50°C ligger i intervallet [510 , 1276] mW/kg TS. Medelvärdet är 
854mW/kg TS med en standardavvikelse på 344mW/kg TS (se figur 4.6, 
mätresultat nr. 38 – 43). 

Effektutvecklingarna i blandflisen från Växjö visar inte någon tydlig skillnad mellan 30 
och 50°C. Effekterna från möglig blandflis från Vetlanda förefaller dock vara 
väsentligt högre. Blandflisen från Växjö gav en medeleffekt på cirka 105 - 109 mW/kg 
TS medan blandflisen från Vetlanda gav cirka 854mW/kg TS. 

Både barkflis och blandflis från Vetlanda förvarades i halvslutna plastpåsar på 
laboratoriet under flera veckor och under tiden blev en del av flisen möglig samt 
började lukta illa. Nedbrytningsprocesserna var alltså i full gång när de sista tre 

Barrved 30°C

Barrved 50°C

Lövved 50°C 
möglig 
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experimenten (se bilaga 3, diagram 3.6 – 3.8) utfördes. Eftersom man i försöken var 
ute efter att hitta prover med hög effekt valdes mögliga bitar ut. Detta förklara varför 
blandflisen och barkflisen från Vetlanda gav betydligt högre effekter än proverna från 
Växjö.  

Figur 4.7. Torv, frigjorda effekter vid samtliga experiment. 

Torv gav däremot ett förhållandevis precist resultat, eftersom effekterna skiljer sig 
relativt lite. Maxvärdena varierar mellan 786 och 1047 mW/kg med standardavvikelse 
10,5% (se figur 4.7 och bilaga 4, tabell 4.2).  

• Torv: Uppmätta medeleffekter vid 50°C ligger i intervallet [684 , 797] mW/kg 
TS. Medelvärdet ligger på 699mW/kg TS med en standardavvikelse på 
77mW/kg TS. 

Sammanfattningsvis kan man säga att träflis ger förhållandevis låga effekter jämfört 
med de andra materialen. Torven är det mest aktiva av de undersökta bränslesorterna 
med en medeleffekt på ca700mW/kg TS. Så fort materialet börjar mögla stiger dock 
den avgivna effekten radikalt och både blandflis och barkflis gav högre effekter, upp 
till 2160mW/kg TS, än torv. Detta kan man se på mätresultat nr. 38 -43 (möglig 
blandflis från Vetlanda) samt mätresultat nr. 56 – 61 (möglig barkflis från Vetlanda) 
som ger betydligt högre utslag än torv. 

Om man tittar på barkflisen vid 50°C kan man konstatera att värdena för Växjö-
barken med 99 % sannolikhet ligger inom intervallet 270 ± 40 mW/kg TS. Värdena 
för den mögliga Vetlanda-barken ligger med 99 % sannolikhet inom 1120 ± 
1000mW/kg TS. Om man byter konfidensnivå från 99 % till 95 % fås att värdena för 
Växjö-barken med 95 % sannolikhet ligger inom intervallet 270 ± 30 mW/kg TS. 
Värdena för den mögliga Vetlanda-barken ligger med 95 % sannolikhet inom 1120 ± 
765 mW/kg TS. 
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Figur 4.8. Medelvärde av effekt från olika bränslesorter. 

Med 95 % sannolikhet ligger alltså värdena för Vetlanda-barken inom intervallet [355 , 
1885] mW/kg TS och med samma sannolikhet ligger värdena för Växjö-barken inom 
intervallet [240 , 300] mW/kg TS. Dessa två grupper av värden är skilda från varandra 
på signifikansnivån 95 %. 

På samma sätt kan man konstatera att det finns en signifikant skillnad mellan 
stamvedsflisen och barkflisen. Värdena för Växjö-proverna vid 30°C blir på 99 % -
nivån [34 , 80] mW/kg TS för stamveden och [180 , 420] mW/kg TS för barken. För 
torven gäller att värdet för 50° på signifikansnivån 99 % är [540 , 760]mW/kg TS.  

Man kan inte i något fall säga någonting om skillnaden i effekt vid 30°C och vid 50°C, 
däremot är det en jätteskillnad mellan mögligt och icke-mögligt material. Att effekterna 
mångdubblades då flisen var möglig tyder på att de biologiska processerna kan vara 
ansvariga för den initiala temperaturstegringen i en flisstack. 

Enligt överslagberäkningarna i avsnittet ”4.3. Teoretisk bakgrund” borde de uppmätta 
värdena ligga någonstans inom intervallet mellan 0,06 och 3,3 W/kg TS. De uppmätta 
maxvärdena av effekterna kan alltså anses vara rimliga eftersom de ligger i detta 
intervall.  

De flesta medelvärdena ligger också i intervallet förutom träflisen som ger något lägre 
men storleksordningen rimliga värden. Mätresultaten kan därför antas vara 
förhållandevis noggranna. 

Det var ganska svårt att bestämma tidpunkterna då man började läsa av effekterna. 
Avläsningsintervallen (se bilaga 3, tabeller 3.1 – 3. 8) kan därför betraktas som en 
eventuell felkälla som kunde påverka både precision och noggrannhet vid samtliga 
resultatutvärderingar.  
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5. Programmet 
Programmet är gjort för att med relativt enkla modeller kunna simulera vad som 
händer i en stack med flis under tiden den förvaras. Syftet är som tidigare nämnt att 
undersöka vilka effektutvecklingar som behövs för att, under det första dygnet, kunna 
få en temperaturstegring liknande den i verkliga flisstackar. Dessa effekter ska sedan 
jämföras med kalorimetriska effektvärden från försök som gjorts under arbetets gång. 
Detta för att kunna avgöra om det är möjligt att endast biologiska aeroba processer 
kan stå för den initiala temperatur stegringen.  

5.1 Val av källtermer 
När man gör sin modell så finns det i detta fall ett behov av att begränsa sina 
beräkningar då det finns för många parametrar som påverkar förhållanden, såsom 
temperaturen i stacken, för att kunna ta alla i beräkning. Det bedömdes att 
programmering av två källtermer var lagom inom ramarna för ett ex-jobb. I detta fall 
valdes effekter ifrån aerob nedbrytning och förångning/kondensering av vatten. Man 
valde just dessa eftersom de antagligen har förhållandevis höga effekter och för att den 
aeroba nedbrytningen ger en positiv effekt, värmer, medan vattnet, som nästan enbart 
kommer förångas, kommer att ha en kylande inverkan. De kommer på så vis att 
motverka varandra och då det kommer i balans så kommer inte temperaturerna skena 
iväg på ett orealistiskt vis. Dessutom är både vattenångans mättnadstryck liksom 
förångningsvärmet för vatten väl kända storheter. Det innebär att den stora 
osäkerheten i modellen ligger koncentrerad i en enda term, nämligen i den term som 
beskriver den biologiska nedbrytningen. Därför kan man dra slutsatser om just denna 
term genom att studera modellens allmänna uppträdande.  

5.2 Programmeringsspråk 
Programmet skrevs i ett program som heter Scilab. Scilab är en klon utav MatLab och 
fungerar ungefär likadant även om en del detaljer skiljer dem från varandra. MatLab 
står för Matrix Laboratory och matriser är, som namnet antyder, den grundläggande 
datatypen. ”MatLab är ett interaktivt programpaket för tekniska beräkningar och 
visualisering av data, utvecklat av The MathWorks, inc.”(Pärt-Enander m.fl., 2001). 
MatLab används flitigt under utbildningar för beräkningar inom tillämpad fysik och 
teknik liksom inom forskning och industrin. 

5.3 Programmets uppbyggnad 
Programmet är uppbyggt så att det finns ett huvudprogram där allting startar och 
avslutas. Ifrån huvudprogrammet anropas ett flertal underrutiner för att sköta olika 
mindre uppgifter. Detta är smidigast då många likadana uträkningar behöver göras vid 
ett stort antal tillfällen. 

Det första som görs är att ett flertal variabler och matriser får startvärden. I vissa fall 
kommer dessa att vara konstanta genom hela beräkningen, exempel på det är 
porositeten i cellerna. Andra värden såsom tryck, temperatur m.m. uppdateras 
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kontinuerligt överallt förutom i cellerna utanför stacken där samtliga förhållanden är 
konstanta genom hela beräkningen och utgör randvärden. Tryckfältet som initieras 
ifrån början är en grov approximation som bygger endast på att trycket ökar konstant 
ner till botten på stacken utan hänsyn till eventuell produktion av gas eller att gasens 
densitet kan variera i stacken. För att få fram ett tryckfält som stämmer bättre så börjar 
man iterativt räkna fram nya tryckfält, där hänsyn tas till dessa faktorer, tills man 
kommit fram till ett stabilt tryckfält. 

Tryckfältet beror till största del på vilka temperaturer som råder i stacken och eftersom 
temperaturerna ändras relativt långsamt, tidskonstanten är minuter till timmar, så hålls 
tryckfältet nu konstant under ett sådant tidssteg.  

Då tryckfältet är känt så är massflödena av gas enkla att beräkna. Massflödena är det 
som styr de flesta processer i stacken. Därför räknas nu massflödena ut följt av de 
effekter som kommer ifrån aerob nedbrytning och kondensering/förångning av 
vatten. Värmeledningen mellan cellerna räknas också ut som en effekt. Eftersom 
tryckfältet och därmed massflödena hålls konstanta under tidssteget blir även 
effekterna konstanta. Då tidssteget har passerat räknas värmeenergin som magasinerats 
i cellen under tidssteget ut. Den magasinerade värmeenergin ger upphov till en 
temperaturförändring som räknas ut med hjälp av värmekapaciteten i cellerna.  

När nya temperaturer räknats ut finns det behov av att korrigera tryckfältet som ju 
beror till stor del av temperaturerna. Därför börjar man på nytt iterera fram ett stabilt 
tryckfält som kommer att ge upphov till nya massflöden som i sin tur kommer att ge 
upphov till nya effekter från källtermerna. Denna process upprepas sedan tills det att 
man kommit fram till den tidpunkt då man är intresserad av att kunna avläsa fakta om 
stacken. Den intresserade kan läsa flödesschemana i bilaga 5, figur 1-18, för 
noggrannare beskrivning av programmets uppbyggnad.  

5.3.1 Beräkning av tryckfältet 

Att lösa tryckfältet är en av de svåraste delarna av programmeringen. Sättet som 
tryckfältet räknas ut på grundar sig i en enkel och grundläggande formulering. För 
varje cell måste gälla att summan av alla massflöden genom cellens sex 
begränsningsytor adderat med mängden gas som eventuellt produceras inuti cellen 
måste vara lika med noll. Detta måste vara sant eftersom i annat fall hade mängden gas 
i volymen kunnat ackumuleras till orimliga mängder. Alltså måste detta gälla: 
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Där mk står för ett massflöde, indexet k talar om i vilken riktning massflödet är riktat 
och S står för mängden gas som produceras eller konsumeras. Massflödena räknas 
som positiva då de flödar in i cellen och S kan vara både positivt (motsvarar en 
produktion av gas) och negativt (motsvarar en konsumtion av gas). Massflödena 
räknas som tidigare nämnt ut med Erguns ekvation för massflöden i porösa medier 
som lyder:  
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Eftersom Erguns ekvation inte är linjär finns anledning att skriva om den på linjär 
form. Detta gjordes med taylorutveckling med två termer i vardera riktningen. Cellens 
sex grannceller får även beteckningarna väster, öster, norr, söder, upp och ner för att 
enklare kunna hålla reda på dem och sätta lämpliga index. Om cellen själv har 
koordinaterna (x,y,z) får respektive granncell beteckningarna: 

• Väster (w), om koordinaterna är (x-1,y,z) 

• Öster (e), om koordinaterna är (x+1,y,z) 

• Norr (n), om koordinaterna är (x,y+1,z) 

• Söder (s), om koordinaterna är (x,y-1,z) 

• Ner (down), om koordinaterna är (x,y,z-1) 

• Upp (u), om koordinaterna är (x,y,z+1) 

Då kunde istället t.ex. massflödet till den västra cellen skrivas enligt: 
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Indexet i står här för den föregående iterationen och i+1 är den följande iterationen. 
Den första termen är alltså massflödet i den föregående iterationen där trycken är 
kända. Den andra termen är derivatan av massflödet, med avseende på en tryckändring 
i den västra granncellen, multiplicerat med tryckskillnaden i den västra cellen i två 
konsekutiva iterationer. Ekvationen är nu enklare att jobba med eftersom den är linjär. 
Dessutom har man nu även vunnit att det går räkna ut trycket i den kommande 
iterationen, 1+i

wP .  På detta vis kan ett ekvationssystem byggas upp med flöden i alla 
riktningar för samtliga celler. Programmet löser ekvationssystemet och får på så vis 
fram ett nytt tryckfält.  

Genom att studera följande ekvation, som gäller för varje cell, kan man se att 
tryckfältet konvergerar då tryckskillnaden i två konsekutiva iterationer ( )i

k
i

k PP −+1  går 
mot noll. 
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Då kommer nämligen att gå mot noll och då har man kommit tillbaka till: 
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5.3.2 Underrelaxationsparametern 

För att tryckfältet ska konvergera så snabbt och noggrant som möjligt väljs det 
tryckfält som ska utgöra det gamla tryckfältet i nästa iteration med hjälp av en 
underrelaxationsparameter på följande vis:  

1**)1( ++−= ii PureparPureparP  

Där P blir det tryck som i nästa iteration är det gamla trycket och urepar är 
underrelaxationsparametern. 

Om urepar=1 tas den senaste lösningen rakt av som nästa approximation. 

Om urepar=0 används den ursprungliga approximationen och lösningen kommer 
aldrig att avancera. 

Om urepar=0,5 innebär att medelvärdet av de två - den senaste lösningen och den 
föregående approximationen - används som nästa startapproximation. Ett lågt värde 
på urepar innebär en långsam konvergens men förbättrar möjligheten att nå en god 
noggrannhet. 

Under de körningarna som redovisas i detta arbete har underrelaxationsparameter 
värdet 0,4. Detta eftersom noggrannheten verkade vara tillräckligt god då tidsstegen 
var relativt korta, 5-10min. En relaxationsparameter av den storleken medförde även 
en snabb konvergens. 
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6. Resultat 
Programmet provkördes med ett antal olika aeroba effektgenereringar från 2,4-
10W/kg TS. För varje effekt undersöktes vilken temperatur som kunde uppnås i 
stacken efter 24 timmar vid varierande porositeter (0,1-0,2). Under de flesta 
körningarna av programmet var omgivningstemperaturen konstant och lika med 5°C. 
Denna temperatur valdes eftersom den ligger nära årsmedeltemperaturen i södra 
Sverige. För att simulera sommarförhållanden testades även en omgivningstemperatur 
på 15°C eftersom det är dygnsmedeltemperaturen under de varmaste 
sommarmånaderna. Stackens starttemperatur valdes en grad högre än omgivningens i 
samtliga körningar. Stackens mått var i samtliga körningar: 7m hög, 14m bred och 35m 
lång. Cellernas var 1m höga, 2m breda och 5m långa. 

Tydligt vid samtliga effekter var att då porositeten sjunker (stacken blir mera kompakt) 
så kommer temperaturen inuti bli högre (se figur 6.1). Detta på grund av att då 
porositeten sjunker ökar flödesmotståndet och flödena sjunker, detta hämmar 
nedkylningen. 
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Figur 6.1. Maxtemperatur i en flisstack efter ett dygn med en inre effektgenerering på 2,4 W/kg TS, 
ekv. partikeldiameter 0,025m och omgivningstemperatur 5 respektive 15°C. 

I diagrammet ovan är det den maximala temperaturen i stacken som är redovisad. 
Medeltemperaturen i stacken är betydligt lägre och temperaturfördelningen ser ut som 
i figuren nedan (figur 6.2) där temperaturerna är angivna i grader Celsius över 
omgivningstemperaturen. De högsta temperaturerna finner man, som bilden 
illustrerar, längst upp i mitten. Detta är vad man förväntar sig i startskedet av 
förvaringen.  
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Temperaturfördelning i ett tvärsnitt av stacken 

 
Figur 6.2. Temperaturfördelning i ett tvärsnitt av stacken. Temperaturerna är angivna i grader 
Celsius över omgivningstemperaturen som i denna simulering var 15°C. Den inre effektgenereringen 
var 2,4 W/kg Ts och ekv. partikeldiameter 0,025m. 

För effekter på 10W/kg TS och lägre kommer det vid en porositet på 0,1, trots 
begränsade flöden, vara relativt gott om syre. Syrehalten kommer alltså, så som 
programmet räknat ut storleken på gasflödena, inte att begränsa aeroba processer 
under det första dygnet (se figur 6.3). 

Syrehalter vid olika källstyrkor och porositeter

0

5

10

15

20

2 4 6 8 10
källstyrka (W/kg TS)

sy
re

ha
lt 

(v
ol

ym
%

)

porositet 0,1 porositet 0,125

 
Figur 6.3. Minsta syrehalten inuti en flisstack efter 24h, vid ekv. partikeldiameter 0,025m vid   
olika källstyrkor och porositeter och omgivningstemperaturen 15°C. 
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I diagrammet ovan är det den minsta syrehalten i stacken som är redovisad. 
Medelhalten i stacken är betydligt högre och syrehalterna i stacken är fördelade som i 
figuren nedan (figur 6.4). De lägsta halterna finner man, som bilden illustrerar, längst 
upp i mitten. Detta är vad man förväntar sig eftersom luften här har passerat genom 
hela stacken och syre har förbrukats under hela vägen. 

 
Figur 6.4. Syrehalten inuti en flisstack efter 24h, vid ekv. partikeldiameter 0,025m, källstyrka på 
2,4W/kg Ts, porositet på 0,1 och omgivningstemperaturen 15°C. 
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Figur 6.5. Sluttemperatur i en flisstack efter ett dygn beroende av omgivningstemperatur vid          
inre effekt 2,4 W/kg TS, ekv. partikeldiamter 0,025m och porositet 0,1. 

Om omgivningstemperaturen höjs, höjs även sluttemperaturen i stacken men inte i 
samma omfattning (se figur 6.5). Temperaturen i stacken beror av temperaturen 

Syrehalten inuti en flisstack efter 24h
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utanför men sambandet är inte linjärt. Det som begränsar temperaturutvecklingen i 
stacken är förångningen av vatten. Halten vattenånga som kan vara löst i luften beror 
exponentiellt av temperaturen. Därför kommer effekterna från förångningen av vatten 
växa exponentiellt då temperaturen stiger. Detta bromsar uppvärmningen vid högre 
temperaturer och för en fortsatt temperaturstegring krävs då mycket höga inre 
effekter. 

Ju högre den inre effektgenereringen är desto högre blir även temperaturen inuti 
stacken efter ett dygn (se figur 6.6 och bilaga 6, figur 6.1-6.5). Sambandet är inte heller 
här linjärt som man kan ana i figur 6.4. Detta på grund av att då temperaturen i 
stacken stiger så stiger inte bara flödena in till den utan även den maximala ånghalten i 
luften. Halten vattenånga som kan vara löst i luften är som tidigare nämnt 
exponentiellt beroende av temperaturen och detta kommer att bromsa 
temperaturstegringen vid högre temperaturer. 
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Figur 6.6. Maxtemperatur i stacken efter ett dygn vid porositeterna 0,1 och 0,125 vid olika 
källstyrkor, ekv. partikeldiamtern 0,025m och omgivningstemperaturen 15°C. 

Vid inre effekt på 10W/kg TS eller lägre kom temperaturen i balans inom förloppet av 
24 timmar. För de lägre effekterna nådde temperaturen en balans redan efter cirka 12 
timmar. Med balans menas här att de exoterma (aeroba) processerna i stacken är i 
balans med de endoterma (förångning av vatten). Då dessa är i jämvikt kommer ingen 
ytterligare temperaturutveckling att ske utan temperaturen förblir konstant under en 
längre tid. Materialet i stacken kommer sedan successivt att börja torka. Efter lång tid 
kommer detta leda till att Cp-värdet sjunker liksom den effekt som tas i anspråk för 
förångning av vatten. Genom kombinationen av dessa båda effekter kommer 
temperaturen så småningom återigen att börja stiga.  

En ökad partikelstorlek kommer att medföra mindre motstånd för gasflödena vilket 
kommer att resultera i lägre temperaturer i stacken (se figur 6.5). Då partiklarna blir 
tillräckligt stora så blir motståndet för gasgenomströmningen så litet att en ökad 
partikelstorlek inte kommer att ge ännu lägre sluttemperatur. 
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I figuren nedan (figur 6.5) är maxtemperaturen beroende av den ekvivalenta 
partikeldiametern plottad. Den ekvivalenta partikeldiametern beräknas enligt: 

p

p
PEKV A

V
D ⋅= 6,  Med partikelns volym 3

3
4 rVp ⋅⋅= π  och dess mantelarea 

24 rAp ⋅⋅= π , dvs. för en sfärisk partikel, blir alltså den ekvivalenta diametern lika 
med partikelns fysiska diameter. För flisbitar, som inte är sfäriska, blir det dock lite 
mer komplicerat men man kan ändå se ett samband då partikelns storlek ökar. 
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Figur 6.5. Maxtemperatur i en flisstack efter ett dygn beroende av den ekvivalenta partikeldiametern 
vid porositet 0,1, källstyrka 2,4W/kg TS och omgivningstemperatur 15°C 
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7. Analys 
Enligt hypotesen, som beskrivs i kapitel 3, så står den aeroba nedbrytningen för den 
initiala temperaturstegringen upp till 50 - 80°C.  

Under försöken som gjorts i kalorimetern under arbetets gång var den maximala 
uppmätta effekten 2,16W/kg TS. Detta uppmättes ifrån barkflis vid 50°C (se bilaga 4, 
tabell 4.4). En källstyrka på mer än 2,4W/kg TS verkar därför orimligt, varför det är 
intressant för hypotesprövningen att se om en källstyrka på 2,4W/kg TS kan ge en 
maxtemperatur på 50 - 80°C. 

Vid en omgivningstemperatur på 5°C gav en källstyrka på 2,4W/kg TS endast en 
temperaturökning upp till cirka 27°C med en porositet på 0,1. Vid denna porositet är 
stacken väldigt kompakt och en sådan låg porositet är troligen ovanlig i verkligenheten. 
Vid högre porositeter blir temperaturen i stacken ännu lägre (se figur 6.1).  

En omgivningstemperatur på 15°C gav vid en källstyrka på 2,4W/kg TS en 
temperaturökning upp till cirka 35°C med en porositet på 0,1.   

En omgivningstemperatur på 25°C gav vid en källstyrka på 2,4W/kg TS en 
temperaturökning upp till cirka 41°C med en porositet på 0,1. 

Detta tyder på att det krävs mer än endast aerob nedbrytning för att nå temperaturer 
på 50 - 80°C under svenska temperaturförhållanden. 

För att nå en temperatur på över 50°C behövs då porositeten är 0,1 och 
omgivningstemperaturen 15°C en källstyrka på ca7,5W/kg TS. (se figur 6.4). Vid en 
omgivningstemperatur på 5°C behövs något högre källstyrka, storleksordningen 8 – 9 
W/kg TS (se bilaga 6, figur 6.4 och 6.5). 
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8. Diskussion 
På fler värmeverk kör man ovanpå flisstackar för att göra dem mer kompakta. Detta 
för att minska syretillförseln för att begränsa energiutvecklingen och på så vis minska 
risken för självantändning. Utifrån resultaten ifrån körningar med programmet med 
samma effekter, omgivningstemperatur m.m. men med varierande porositet (se figur 
6.1 samt bilaga 6, figur 6.1-6.5 ) kan man hävda motsatsen. Då stacken görs mer 
kompakt blir flödena visserligen mindre, dock inte så små att syrehalten blir för låg för 
aerob aktivitet. Däremot så gör de minskade gasflödena att mindre vatten förångas och 
stackens naturliga kylning försvinner och risken för självantändning ökar. 

Utifrån resultaten kan man anta att andra faktorer än aerob nedbrytning är inblandade 
i temperaturstegringen upp till 50°C. Eftersom det finns tillgång till syre kan anaerob 
nedbrytning uteslutas. Troligen är det någon form av oxidation inblandad. 

Att finfördela partiklarna har två nackdelar ur självantändningssynpunkt. Den första, 
som är allmänt känd, är att ytan som bakterierna kan angripa blir större i förhållande 
till volymen. Den andra är, som man tydligt kan se i figur 6.5, att temperaturen i 
stacken blir högre då partiklarna blir mindre. Detta beroende på att gasgenomflödena 
och därmed kylningen blir lägre. Av den anledningen är det bättre att inte finfördela 
flisbitarna innan de läggs på hög. 

Då våra algoritmer för omräkning av löpnummer till koordinater som används i 
programmet ej fungerar för höga löpnummer är antalet celler begränsat och därför 
tvingades vi att, för att få verkliga mått på stacken, använda oss av stora 
beräkningsceller (10m³). Det hade varit bra att ha en rutin som kan räkna även med 
höga löpnummer. Detta för att kunna göra simuleringar med fler beräkningsceller och 
på sådant sätt få en bättre noggrannhet. 

Alla uträkningar som programmet gör bygger mer eller mindre på vilka flöden av gas 
som räknas ut. Dessa beror i sin tur på Erguns ekvation som är en empirisk formel för 
massflöden i porösa medier. Alltså beror alla effekter och konsekvenserna av dem på 
hur väl Erguns ekvation stämmer med verkligheten. Eftersom en flisstack kan vara 
mycket inhomogen i sin sammansättning vet man inte riktigt hur detta kan påverka 
våra resultat. Att partiklarnas utformning varierar mycket kanske även det kan påverka 
resultatet. Erguns ekvation används oftast i en dimension varför man kan fundera på 
om den behöver modifieras för att kunna tillämpas på ett tredimensionellt problem.  
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8. Slutsatser 
Utifrån de mätningar som gjorts i kalorimetern och körningarna i programmet så kan 
man inte uppnå temperaturen 50°C i stacken under det första dygnet enbart med 
effekter ifrån den aeroba nedbrytningen. Då en effekt något större än den absolut 
maximala som hittades under försöken i kalorimetern prövades i programmet kunde 
man, trots optimala förhållanden inte uppnå temperaturer nära 50°C.  

Hypotesen att den mikrobiella nedbrytningen kan stå för temperaturökning upp till 
50°C under det första dygnet förkastas därför. Ensam kan den aeroba nedbrytningen 
troligen bara stå för en temperaturökning upp till drygt 35°C och detta endast under 
gynnsamma förhållanden som exempelvis låg porositet och hög 
omgivningstemperatur. För en ytterligare temperaturökning krävs därför samspel av 
flera exoterma faktorer. Eftersom det inte är någon syrebrist i stacken under det första 
dygnet, kan den anaeroba nedbrytningen uteslutas. Troligen är det någon typ av 
oxidation som tillsammans med den aeroba nedbrytningen står för 
temperaturstegringen upp till 50°C. 
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Bilaga 1 (antal sidor: 1) 
 
Tabell 1.1. Fukthalter. 

nr. prov 
Vikt fuktigt 

prov (g) 
Vikt torrt 
prov (g) 

Fukthalt 
(vikt%) 

Fukthalt 
(medelvärde av två 

prover) 
1 Träflis Växjö 2.8785 2.5006 13.13% 13.00%   
2 Träflis Växjö 2.6086 2.2739 12.83%    
3 Barkflis Växjö 4.0821 2.1477 47.39% 46.80%   
4 Barkflis Växjö 3.3032 1.7742 46.29%    
5 blandflis fuktig Växjö 3.4203 2.2677 33.70% 34.30%   
6 blandflis fuktig 2 Växjö 3.1652 2.0599 34.92%    
7 Träflis Vetlanda 3.1712 2.8449 10.29% 10.00%   
8 Träflis Vetlanda 3.7204 3.3622 9.63%    
9 Barkflis Vetlanda 4.9412 2.7054 45.25% 42.70%   
10 Barkflis Vetlanda 5.1384 3.0756 40.14%    
11 Blandflis Vetlanda 6.2111 3.2144 48.25% 48.50%   
12 Blandflis Vetlanda 5.8357 2.9896 48.77%    
13 Torv Växjö 5.0608 2.8047 44.58% 44.90%   
14 Torv Växjö 4.3673 2.3948 45.17%     

 



 1

Bilaga 2 (antal sidor: 1) 

 
Tabell 2.1. Kalibrering 30 grader. 
Kanal 
 

UBL before 
(mV) 

USteady state 
(mV) 

UBL after 
(mV) 

UBL mean 
(mV) 

Usteady state adjusted 
(mV) 

ε 
(mW/mV) 

Zero Offset 
(mV)  

1 -0.02840 35.97130 -0.03400 -0.03120 36.00250 1.23309 -0.03120 
2 -0.02300 36.33720 -0.03060 -0.02680 36.36400 1.22084 -0.02680 
3 -0.02900 33.09530 -0.04140 -0.03520 33.13050 1.33999 -0.03520 
4 -0.02610 32.38330 -0.03090 -0.02850 32.41180 1.36970 -0.02850 
5 -0.04590 36.29610 -0.03340 -0.03965 36.33575 1.22179 -0.03965 
6 -0.02950 33.92000 -0.03610 -0.03280 33.95280 1.30754 -0.03280 
7 -0.02820 35.34240 -0.03590 -0.03205 35.37445 1.25499 -0.03205 
8 -0.02880 34.92980 -0.02880 -0.02880 34.95860 1.26992 -0.02880 

 
 
 
Tabell 2.2. Kalibrering 50 grader. 
Kanal 
 

UBL before 
(mV) 

USteady state 
(mV) 

UBL after 
(mV) 

UBL mean 
(mV) 

Usteady state adjusted 
(mV) 

ε  
(mW/mV) 

Zero Offset 
(mV) 

1 0.04724 36.74186 -0.00111 0.023065 36.74297 1.20824 -0.00111 
2 0.06925 37.13001 0.01009 0.039670 37.11992 1.19597   0.01009 
3 0.11073 33.93106 -0.00232 0.054205 33.93338 1.30828 -0.00232 
4 0.04522 33.16034 -0.00749 0.018865 33.16783 1.33848 -0.00749 
5 -0.14047 36.93525 -0.06104 -0.100755 36.99629 1.19997 -0.06104 
6 0.03014 34.70916 -0.02163 0.025885 34.73079 1.27825 -0.02163 
7 0.06190 36.12512 -0.01309 0.024405 36.13821 1.22846 -0.01309 
8 -0.01747 35.56891 -0.02204 -0.019755 35.59095 1.24735 -0.02204 
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Bilaga 3 (antal sidor: 8) 

 
Diagram 3.1. Experiment 1. effektmätning. 
 
 
 

Tabell 3.1. Experiment 1. databearbetning. 
 

Exp. 1. / prov 
fukthalt 
(vikt%) 

Avläsningsintervall
(min) 

maxvärde 
(W/kg) 

medelvärde 
(W/kg) 

standardavvikelse 
(%) 

träflis 1 13.0% 740-4096 0.0463 0.0277 5.00%  
träflis 2 13.0% 470-4096 0.08 0.0724 5.40%  
barkflis 1 46.8% 628-4096 0.403 0.3357 10.70%  
barkflis 2 46.8% 553-1660 0.379 0.3481 6.60%  
blandflis fukt 1 34.3% 1016-2705 0.1952 0.1847 4.90%  
blandflis fukt 2 34.3% 475-4096 0.185 0.1445 13.40%  
blandflis torr 1 34.3% 900-4096 0.0909 0.0827 6.00%  
blandflis torr 2 34.3% 515-4096 0.1249 0.0999 11.60%  
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Diagram 3.2. Experiment 2. effektmätning. 
 
 
 
Tabell 3.2. Experiment 2. databearbetning. 

exp. 2. / prov 
fukthalt 
(vikt%) 

avläsningsintervall 
(min) 

maxvärde 
(W/kg) 

medelvärde 
(W/kg) 

standardavvikelse 
(%) 

träflis 1 13.0% 275-2880 0.0424 0.0363 5.90%   
träflis 2 13.0% 400-2880 0.0514 0.046 4.70%   
barkflis 1 46.8% 340-1800 0.3287 0.324 1.00%   
barkflis 2 46.8% 350-2600 0.2053 0.2003 2.00%   
blandflis fukt 1 34.3% endoterm - - -   
blandflis fukt 2  34.3% 350-2890 0.0734 0.0669 5.20%   
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Diagram 33.. Experiment 4. effektmätning. 
 
 
 
Tabell 3.3. Experiment 4. databearbetning. 

exp. 4 / prov 
fukthalt 
(vikt%) 

avläsningsintervall 
(min) 

maxvärde 
(W/kg) 

medelvärde 
(W/kg) 

standardavvikelse 
(%) 

träflis 1 13.0% 960-2769 0.0834 0.0762 3.00%   
träflis 2 13.0% 990-2769 0.1005 0.0947 2.00%   
barkflis 1 46.8% 900-1500 0.4269 0.4082 2.50%   
barkflis 2 46.8% 850-1470 0.37 0.3523 2.80%   
blandflis fukt 1 34.3% 930-2769 0.0425 0.0335 12.90%   
blandflis fukt 2  34.3% 800-2769 0.1577 0.1403 4.70%   
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Diagram 3.4. Experiment 6. effektmätning. 
 
 
 
Tabell 3.4. Experiment 6. databearbetning. 

Exp. 6. / prov 
fukthalt 
(vikt%) 

avläsningsintervall 
(min) 

maxvärde 
(W/kg) 

medelvärde 
(W/kg) 

standardavvikelse 
(%) 

träflis 1 13.0% 600-2610 0.0574 0.0523 4.10%   
träflis 2 13.0% 580-2610 0.0708 0.0652 3.60%   
barkflis 1 46.8% 550-1840 0.2862 0.2687 3.60%   
barkflis 2 46.8% 550-1830 0.2464 0.2297 4.20%   
blandflis fukt 1 34.3% 520-2610 0.0801 0.0657 10.70%   
blandflis fukt 2 34.3% 560-2610 0.1242 0.1125 5.00%   
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Diagram 3.5. Experiment 7. effektmätning. 
 
 
 
Tabell 3.5. Experiment 7. databearbetning.  

Exp. 6. / prov 
fukthalt 
(vikt%) 

avläsningsintervall 
(min) 

maxvärde 
(W/kg) 

medelvärde 
(W/kg) 

standardavvikelse 
(%) 

träflis 1 13.0% 600-2610 0.0574 0.0523 4.10%   
träflis 2 13.0% 580-2610 0.0708 0.0652 3.60%   
barkflis 1 46.8% 550-1840 0.2862 0.2687 3.60%   
barkflis 2 46.8% 550-1830 0.2464 0.2297 4.20%   
blandflis fukt 1 34.3% 520-2610 0.0801 0.0657 10.70%   
blandflis fukt 2 34.3% 560-2610 0.1242 0.1125 5.00%   

 

Experiment 7 (50°) 
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Diagram 3.6. Experiment 8. effektmätning. 
 
 
 
Tabell 3.6. Experiment 8. databearbetning. 

Exp. 8/ prov 
fukthalt 
(vikt%) 

Avläsningsintervall
(min) 

maxvärde 
(W/kg) 

medelvärde 
(W/kg) 

standardavvikelse 
(%) 

träflis 1 10.0% 70-1608 0.0904 0.0294 50.70%   
träflis 2 10.0% 70-1608 0.0782 0.0261 49.40%   
barkflis 1 42.7% 80-880 0.3027 0.2748 6.10%   
barkflis 2 42.7% 50-1608 0.8627 0.4518 37.90%   
blandflis 1 48.5% 61-123 1.2715 1.2644 0.30%   
blandflis 2  48.5% 61-102 1.281 1.2763 0.40%   
torv 1 44.9% 55-1300 0.8607 0.6841 5.20%   
torv 2 44.9% 65-1608 0.7861 0.6568 4.60%   
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Diagram 3.7. Experiment 9. effektmätning. 
 
 
 
Tabell 3.7. Experiment 9. databearbetning. 

Exp. 9 /prov 
fukthalt 
(vikt%) 

Avläsningsintervall
(min) 

maxvärde 
(W/kg) 

medelvärde 
(W/kg) 

standardavvikelse 
(%) 

träflis 1 10.0% 60-2954 0.0904 0.0171 76.90%   
träflis 2 10.0% 70-2954 0.1048 0.0202 74.40%   
barkflis 1 42.7% 55-67 2.1607 2.1552 0.20%   
barkflis 2 42.7% 65-93 1.9827 1.9784 0.20%   
blandflis 1 48.5% 115-620 0.6829 0.6485 5.30%   
blandflis 2  48.5% 90-400 0.9331 0.8613 5.70%   
torv 1 44.9% 76-1820 1.0465 0.7247 14.80%   
torv 2 44.9% 80-1440 0.9417 0.7971 9.10%   
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Diagram 3.8. Experiment 10. effektmätning. 
 
 
 
Tabell 3.8. Experiment 10. databearbetning. 

exp. 10 /prov 
fukthalt 
(vikt%) 

avläsningsintervall 
(min) 

maxvärde 
(W/kg) 

medelvärde 
(W/kg) 

standardavvikelse 
(%) 

träflis 1 10.0% 57-3049 0.0647 0.0125 97.30%   
träflis 2 10.0% 72-3049 0.0521 0.011 64.40%   
barkflis 1 42.7% 71-3049 0.141 0.0693 13.40%   
barkflis 2 42.7% 60-91 1.8059 1.7949 0.60%   
blandflis 1 48.5% 75-650 0.5815 0.5636 3.40%   
blandflis 2  48.5% 70-750 0.5675 0.5098 8.00%   
torv 1 44.9% 80-1300 0.8203 0.6369 11.00%   
torv 2 44.9% 75-1700 0.9076 0.6926 12.20%   
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Bilaga 4 (antal sidor: 2) 
Tabell 4.1. Träflis datasammanställning, experiment nr. 1 – 7 utfördes med  
dominerande barrved, experiment 8-10 utfördes med dominerande lövved. 

träflis 
exp. 
nr. 

mätresultat 
nr. 

temperatur 
(°C) 

fukthalt 
(vikt%) 

maxvärde 
(W/kg) 

medelvärde 
(W/kg) 

1 1 30 13.0% 0.0463 0.0277 
1 2 30 13.0% 0.0800 0.0724 
2 3 30 13.0% 0.0424 0.0363 
2 4 30 13.0% 0.0514 0.0460 
3 5 30 13.0% 0.0396 0.0321 
3 6 30 13.0% 0.0741 0.0709 
4 7 30 13.0% 0.0834 0.0762 
4 8 30 13.0% 0.1005 0.0947 
6 9 50 13.0% 0.0574 0.0523 
6 10 50 13.0% 0.0708 0.0652 
7 11 50 13.0% 0.5494 0.0528 
7 12 50 13.0% 0.1224 0.0589 
8 13 50 10.0% 0.0904 0.0294 
8 14 50 10.0% 0.0782 0.0261 
9 15 50 10.0% 0.0904 0.0171 
9 16 50 10.0% 0.1048 0.0202 
10 17 50 10.0% 0.0647 0.0125 
10 18 50 10.0% 0.0521 0.0110 

 
 
 
Tabell 4.2. Torv datasammanställning. 

torv 
exp. 
nr.  

mätresultat 
nr. 

temperatur 
(°C) 

fukthalt 
(vikt%) 

maxvärde 
(W/kg) 

medelvärde 
(W/kg) 

8 19 50 44.9% 0.8607 0.6841 
8 20 50 44.9% 0.7861 0.6568 
9 21 50 44.9% 1.0465 0.7247 
9 22 50 44.9% 0.9417 0.7971 
10 23 50 44.9% 0.8203 0.6369 
10 24 50 44.9% 0.9076 0.6926 
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Tabell 4.3. Blandflis datasammanställning. 
blandflis 

exp. 
nr.  

mätresultat 
nr. 

temperatur 
(°C) 

fukthalt 
(vikt%) 

maxvärde 
(W/kg) 

medelvärde 
(W/kg) 

1 25 30 34.3% 0.1952 0.1847 
1 26 30 34.3% 0.1850 0.1445 
1 27 30 34.3% 0.0909 0.0827 
1 28 30 34.3% 0.1249 0.0999 
2 29 30 34.3% 0.0734 0.0669 
3 30 30 34.3% 0.1333 0.1168 
3 31 30 34.3% 0.1134 0.1087 
4 32 30 34.3% 0.0425 0.0335 
4 33 30 34.3% 0.1577 0.1403 
6 34 50 34.3% 0.0801 0.0657 
6 35 50 34.3% 0.1242 0.1125 
7 36 50 34.3% 0.2350 0.1384 
7 37 50 34.3% 0.4189 0.1039 
8 38 50 48.5% 1.2715 1.2644 
8 39 50 48.5% 1.2810 1.2763 
9 40 50 48.5% 0.6829 0.6485 
9 41 50 48.5% 0.9331 0.8613 
10 42 50 48.5% 0.5815 0.5636 
10 43 50 48.5% 0.5675 0.5098 

 
 
 
Tabell 4.4. Barkflis datasammanställning. 

barkflis 
exp. 
nr. 

mätresultat 
nr. 

temperatur 
(°C) 

fukthalt 
(vikt%) 

maxvärde 
(W/kg) 

medelvärde 
(W/kg) 

1 44 30 46.8% 0.4030 0.3357 
1 45 30 46.8% 0.3790 0.3481 
2 46 30 46.8% 0.3287 0.3240 
2 47 30 46.0% 0.2053 0.2003 
3 48 30 46.8% 0.2484 0.2209 
3 49 30 46.8% 0.2181 0.2028 
4 50 30 46.8% 0.4269 0.4082 
4 51 30 46.8% 0.3700 0.3523 
6 52 50 46.8% 0.2862 0.2687 
6 53 50 46.8% 0.2464 0.2297 
7 54 50 46.8% 0.6306 0.2708 
7 55 50 46.8% 0.5538 0.3018 
8 56 50 42.7% 0.3027 0.2748 
8 57 50 42.7% 0.8627 0.4518 
9 58 50 42.7% 2.1607 2.1552 
9 59 50 42.7% 1.9827 1.9784 
10 60 50 42.7% 0.1410 0.0693 
10 61 50 42.7% 1.8059 1.7949 
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Tabell 4.5. Träflis, torv, blandflis och barkflis, datasammanställning. 

material 
temperatur 

(°C) 
fukthalt 
(vikt%) härkomst övrigt mätresultat nr. 

träflis 30 13.00% Växjö barrved 1-8 
träflis 50 13.00% Växjö barrved 9-12 
träflis 50 10.00% Vetlanda lövved 13-18 
torv 50 44.90% Växjö   19-24 
blandflis 30 34.30% Växjö barrved  25-33 
blandflis 50 34.30% Växjö  barrved 34-37 
blandflis 50 48.50% Vetlanda lövved, möglig 38-43 
barkflis 30 46.80% Växjö  barrved 44-51 
barkflis 50 46.80% Växjö  barrved 52-55 
barkflis 50 42.70% Vetlanda lövved, möglig 56-61 
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Bilaga 5 (antal sidor 18) 
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Figur 5.4 vatten_anga-rutinen



 

 5

 

Figur 5.5 press_ref-rutinen 
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Figur 5.14. ergun_coeffs-rutinen 
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Bilaga 6 (Antal sidor: 3) 

Maxtemperatur vid 3 W/kg TS
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Figur 6.1. Maxtemperatur i en flisstack efter ett dygn med en inre effektgenerering på 3 W/kg TS,  
ekv. partikeldiameter 0,025m och omgivningstemperatur 5°C, respektive 15°C. 
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Figur 6.2. Maxtemperatur i en flisstack efter ett dygn med en inre effektgenerering på 4 W/kg TS,  
ekv. partikeldiameter 0,025m och omgivningstemperatur 5°C. 
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Maxtemperatur vid 5 W/kg TS
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Figur 6.3. Maxtemperatur i en flisstack efter ett dygn med en inre effektgenerering  på 5 W/kg TS  
ekv. partikeldiamter 0,025m  och omgivningstemperatur 5°C. 
 
 
 

Maxtemperatur vid 7.5 W/kg TS

27

32

37

42

47

52

0.1 0.125 0.15 0.175 0.2

porositet

te
m

pe
ra

tu
r 

(C
)

 
Figur 6.4. Maxtemperatur i en flisstack efter ett dygn med en inre effektgenerering på 7,5 W/kg TS  
ekv. partikeldiameter 0,025m  och omgivningstemperatur 5°C. 
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Figur 6.5. Maxtemperatur i en flisstack efter ett dygn med en inre effektgenerering på 10 W/kg TS  
ekv. partikeldiameter 0,025m och omgivningstemperatur 5°C. 
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Figur 6.6. Tryckfördelning i Pascal i ett tvärsnitt av flisstacken efter ett dygn med en inre effektgenerering på 2,4 W/kg TS  
ekv. partikeldiameter 0,025m och omgivningstemperatur 15°C. 
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Figur 6.7. Isobarer i tvärsnittet av en flisstacken, då det statiska trycket är subtraherat, efter ett dygn med en inre 
effektgenerering på 2,4 W/kg TS, ekv. partikeldiameter 0,025m och omgivningstemperatur 15°C. 
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Bilaga 7 (antal sidor 1) 

 
Beteckningslista: 
 

gρ = Gasens densitet [kg/m³] 

U = Gasens hastighet [m/s] 

P= Tryck [Pa] 

L=Längdsteg [m] 

μg = Gasens viskositet [Pa*s] 

ξ = Friktionskonstanten i Erguns ekvation [m-1] 

km& = massflödet i riktningen i [kg/(m²*s)] 

S= Gasproduktionen ifrån källtermerna [mol/s] 

m= Massa [kg] 

Cp= Specifik värmekapacitet [J/(kg*K)] 

T= Temperatur [K] 

t= Tid [s] 

P= (I avsnitt 4.3) Effekt [W] 

Hi= Värmevärde [J/kg] 

U= Spänning [V] 

ε= Kalibreringskonstant [W/V] 

R= Resistans [Ω] 

DEKV,P = Ekvivalent partikeldiameter [m] 

Vp= Partikelvolymen [m3] 

Ap= Partikelns mantelarea [m2] 

r = partikelns radie [m] 

 


