
  

 

 

 

 

 

 

 

Lagring och hantering av flis – Endagskurs 

med speciell betoning på nedbrytningens 

mekanismer och risker 
 

 

Föreläsning 1: Kunskapsbakgrunden  

Avsiken är att ge en kort översikt över vilka olika forskningsområden som varit 

av intresse under senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet för att 

på så sätt ge en kort bakgrund till var vi kunskapsmässigt befinner oss idag. 

 

Föreläsning 2: Kort introduktion till mekanismerna  

Avsiken är att ge en sammanfattning av de olika processer som successivt äger 

rum i en stack av biologiskt material och hur de samverkar med varandra. 

 

Föreläsning 3: En förenklad modell för att kunna förstå alla sambanden  

Avsiken är att visa hur en förenklad modell kan användas som grund för att 

förstå vilka processer som är viktiga och att visa hur denna förenklade modell 

kan användas för att förklara sambanden. 

 

Föreläsning 4: Hur antändning kan ske redan vid cirka hundra grader 

Det är till sist alltid självantändning i stacken det gäller att undvika. Avsiken 

är att ge en enkel förklaring till hur det kan komma sig att självantändning alls 

kan ske vid de låga temperaturer som det faktiskt sker. 

 

Föreläsning 5: Hur kvaliteten på bränslet påverkas av hanteringen 

En bra bränslekvalitet har man om bränslet inte leder till driftstörningar. Det 

innebär att askhalt, fukthalt, askegenskaper etc allt måste hållas inom snäva 

gränser samtidigt som kostnaden förstås måste hållas så låg som möjligt. 

 

Föreläsning 6: Slutsatser 

Baserat på vad som sagt tidigare blir det enkelt att förstå bakgrunden och 

riktigheten i de allmänna råd som finns för hur lagring skall planeras.  
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