
World Pellet ja Bioenergy Conference 2006
Mielenkiintoinen konferenssi koskien bioenergiaa, pellettejä ja 
uudistuvaa energiaa järjestettiin Elmiassa, Jönköpingissä 30.06-
01.07.2006. Erilaisiin järjestettyihin kansainvälisiin seminaareihin 
osallistui 1.100 henkilöä 60 maasta. Seminaarien kanssa saman-
aikaisesti yritykset ja organisaatiot olivat esillä messuilla. 
Projektimme toiminnasta informoivat Håkan Örberg SLU-BTK:sta ja 
Tomas Nordfjäll SLU-skogsteknologiasta, Uumajasta. Konferenssi-
ohjelman mukaisesti oli myös mahdollista osallistua erilaisiin 
teknisiin tutustumiskäynteihin, jotka suuntautuivat bioenergiaa 
tuottaviin tai käyttäviin yrityksiin. 

Posterinäyttely   
Joitakin projektin tutkimuk-
sia esiteltiin näyttelyhal-
lissa muutaman posterin 
avulla.
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Seminaarin vetäjinä
toimivat Tomas 
Kåberger ja Christine 
Egger. Pääministeri 
Göran Persson piti 
avauspuheenvuoron ja 
kuvaili Ruotsin tavoitet-
ta tulla öljystä riippu-
mattomaksi vuoteen  
2020 mennessä. 

SLU-BTK esitteli erilaisia pelletöintituloksia
Seminaarivieraat olivat kovasti kiinnos-
tuneita niistä tutkimustuloksista, joita 
Håkan Örberg esitteli näyttelyhallis-
sa SLU-BTK:n messuosastolla 
koskien erilaisia pelletöinti- ja poltto-
kokeita. 

Ylempi kuva: Dan Bergström 
ja Tomas Nordfjäll kertovat 
käytäväkorjuuta koskevasta 
tutkimuksestaan.  

Alempi kuva: Kaksi 
seminaarivierasta ovat 
tutustumassa SLU-BTK:n 
posteriin, jossa kerrotaan 
erilaisten harvennusraaka-
aineiden pelletöintikokeista 
ja  polttokokeiden tuloksista. 

Oik. Håkan Örberg kertoo pelletöinti-
ja polttokokemuksista eräälle seminaari-
ja messuvieraalle.  

Laaja seminaariohjelmien valikoima
Konferenssi muodostui laajasta valikoimasta erilaisia seminaari-
ohjelmia, joissa oli mukana yli 100 luennoitsijaa. Konferenssi toimi 
samalla tutkijoiden, innovaattoreiden, yrittäjien ja messuvieraiden 

kohtauspaikkana.
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Teknisiä tutustumiskäyntejä metsään
Seminaaripäivien aikana oli mahdollista osallistua useisiin teknisiin 
tutustumiskäynteihin, jotka kohdistuivat biopolttoainetta tuottaviin 
yrityksiin tai sellaisiin yrityksiin, jotka käyttivät ja jatkojalostivat 
erilaisia biopolttoaineita.  

Energiapuun korjuu  
Ruotsalainen ABAB esitteli energiapuun korjuu-
laitteistoaan. Varsinkin tienvierillä leikkurityökalu 
toimii paremmin, koska puiden runkojen ympä-
rillä oleva hiekka aiheuttaa yleensä ongelmia. 

Vierailu pienellä pellettitehtaalla
Yksi käyntikohteista oli pienehkö pelletöintitehdas heti Linköpingin 
ulkopuolella, Wilhelmssons Trävaru Ab. Sahanpuru ja kutterilastu 
sahan kuivalta puunkäsittelylinjalta menee pelletöitäväksi. Purun 
kosteuspitoisuus on 12-14%. Pelletöinnissä käytetään ruotsalaista 
SPC PP450 Twin kaksoispuristinta. Kapasiteetti on noin 800 kg, 8
mm pellettejä tunnissa. Pelletit pakataan 16 kg:n piensäkkeihin ja 
650 kg:n suursäkkeihin. 

Risujen niputtamista  John Deere 1490D niputtajan avulla, joka  tekee noin  3 m 
pituisia risutukkeja, jotka ovat 0,7-0,8 m halkaisijaltaan, ja jotka sisältävät noin      
1 MWh energiaa. 

Wilhelmssons Trävaru Ab Linköpingissä jatkojalostaa sahan ja höyläämön tähteitä.

Biopolttoaineen kerääminen metsästä
Seminaareihin osallistuneet olivat hyvin innokkaita näkemään, miten 
oksia ja latvoja (Grot) kerättiin metsästä nykyaikaisella tekniikalla. 

Bruks-Klöckner:in liikuteltava haketin 805 CT, joka toimii  330 kW:n diesel-
moottorilla. Oksia ja latvoja käsittelevät (Grot) koneet kiinnostivat suurta joukkoa 
ulkomaisista vieraista. 

ABAB leikkuri 250, 
voi kerätä 6-8 kpl 
runkoja yhdellä
otteella. 
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