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FÖRORD 

Detta examensarbete är det avslutande arbetet för min utbildning till civilingenjör i 

energisystem vid Mälardalens högskola i Västerås. Arbetet utgör en viktig del av studierna 

och är tänkt att omsätta de kunskaper jag förvärvat under mina år vid högskolan. Ämnet för 

arbetet ligger till stor del utanför de ämnen som utbildningsprogrammet inkluderar, jag 

finner det dock vara starkt anknutet till utbildningen och energibranschen och jag har under 

arbetets gång haft stor nytta av mina tidigare kunskaper ifrån studierna. Jag vill tacka 

berörda vid Rindi Västerdala som har hjälpt mig under arbetets gång, då inte minst mina 

handledare Eddie Johansson och Tomas Wiklund samt driftoperatörerna vid fabriken som 

deltagit aktivt under provtagningar samt stöttat och svarat på frågor angående anläggningen. 

Då jag samtidigt som jag skrivit detta arbete själv arbetat vid fabriken som driftingenjör 

tycker jag mig ha fått en god inblick i de processer som sker under pelletstillverkningens 

gång. Med tiden har jag förstått mer och mer av komplexiteten i denna tillverkningsprocess 

med alla dess omgivande faktorer som utgör avgörande påverkan på slutresultatet. Ju mer 

man lär sig desto mindre vet man. 

Vansbro, våren 2012. 

Tina Lidberg  



SAMMANFATTNING 

Bränslepellets är ett förädlat biobränsle som främst består av restprodukter ifrån sågverks- 

och träindustrin. Vid Rindi Västerdala AB:s bioenergikombinat i Vansbro tillverkas 

bränslepellets samtidigt som spillvärmen från processen används till fjärrvärmeproduktion. 

Till pelletstillverkningen används sågspån, kutterspån och torrflis som torkas, mals och 

pressas samman till små cylindriska stavar. Fördelen med att förädla materialet på detta vis 

är att energivärdet blir högre per volym- och viktenhet vilket i sin tur leder till minskade 

transportkostnader per energienhet och mindre behov av lagringsutrymme.  

Pelletstillverkning är en komplicerad process då många parametrar spelar in och påverkar 

slutresultatet. Trä är ett levande material som varierar i struktur, fukthalt och 

sammansättning varför det är svårt att noggrant kontrollera tillverkningen.  

Syftet med denna studie är att säkerställa en mix av tillgängliga råvaror som ger en godkänd 

kvalitet på pelletsen samtidigt som produktionskapaciteten förblir så hög som möjligt. Tre 

råvarublandningar valdes ut och testades i anläggningen samtidigt som pelletsens kvalitet 

analyserades.  

Resultatet visade att samtliga testade råvarublandningar gav godkänd pelletskvalitet med 

undantag från några enskilda avvikande prover. 

  



ABSTRACT 

Fuel pellets are a refined bio fuel mostly consisting of residues from sawmills and wood 

industry. At Rindi Västerdala AB's combined bio energy plant in Vansbro fuel pellets are 

produced, while the waste heat from the process is used for district heating. The pellets are 

produced from sawdust, wood shavings and dry wood chips that is dried, milled and pressed 

into small cylindrical rods. The advantage of refining the wood material in this manner is that 

the energy value is greater per unit volume and unit weight, thereby the cost of 

transportation per energy unit is reduced. Also, less storage space is needed. 

Pellet manufacturing is a complex process since many parameters affects the final results. 

Wood is a living material that varies in texture, moisture content and composition. That 

makes it difficult to accurately control the manufacturing process.  

The purpose of this study is to ensure a mix of available raw materials that provides an 

approved quality on the pellet while production capacity remains as high as possible. Three 

mixtures of raw material were selected and tested in the facility in the same time as the pellet 

quality was analyzed.  

The results showed that all the tested material mixtures gave an approved pellet quality with 

the exception of some individual abnormal samples. 
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1 INLEDNING 

Biobränsle utgjorde år 2010 ca 23 % av den totala energitillförseln i Sverige vilket enligt 

Energimyndighetens rapport Energiläget (2011) motsvarar 141 TWh. Det handlar om stora 

mängder energi som utvinns ifrån våra skogar och marker varje år. Trots detta stora 

bioenergiuttag består fortfarande en stor del av Sveriges totala energianvändning utav fossila 

bränslen. I strävan efter ett hållbart samhälle med så liten miljöpåverkan som möjligt spelar 

bioenergin tillsammans med andra förnybara energikällor en stor roll. Det är även viktigt att 

vi minimerar vår energianvändning och att vi tar tillvara på så stor mängd av den 

bränsleråvara vi utvinner ur naturen som möjligt.  

Då sågverken producerar sitt virke är det bara drygt 50 % av stocken som blir till plankor och 

brädor. Resten består av en rad biprodukter, bland annat råflis, sågspån, torrflis, bark, 

reducerflis och kutterspån (Strömberg & Herstad Svärd, 2012). En del av dessa sortiment 

används inom massaindustrin eller direkt som bränsle i biobränsleeldade pannor. Ett 

alternativ är att förädla dessa biprodukter, vilket bland annat kan göras genom pelletering.  

Vid pelletering pressas finfördelade trärester samman till små cylindriska stavar. 

Förädlingsprocessen ger ett bränsle med högre bulkdensitet, högre värmevärde och bättre 

förbränningsegenskaper. Eldning med bränslepellets medför att pannan går att reglera över 

ett större effektområde än vid eldning av icke förädlade biobränslen. Detta ökar i sin tur 

antalet drifttimmar betydligt. Då pellets har ett högre energiinnehåll per volymenhet än icke 

förädlade biobränslen minskar samtidigt transportkostnaderna per energienhet och 

lagringen av bränslet kräver dessutom mindre utrymme (Strömberg & Herstad Svärd, 2012). 

1.1 Bakgrund 

Bränslepellets består av sönderdelat trämaterial som pressats ihop till pellets, vanligtvis med 

en diameter på 8 mm. Pelletsen vid fabriken i Vansbro tillverkas av sågspån, kutterspån och 

torrflis, se figur 1 samt 2. Råvaran kommer från olika träslag, främst furu men också en viss 

del lövträd och gran. Inga övriga tillsatser används i produktionen. 

Sågspånet har en genomsnittlig fukthalt på ca 55 % (sett över samtliga inleveranser under 

2011). Ca 90 % av spånet kommer från furu och 10 % från gran. Vid fabriken har 

kvalitetsproblem uppstått vid användning av färskt tallspån till pelleteringen och det är då 

den mekaniska hållfastheten på pelletsen som blir sämre. Vid användning av sågspån som 

lagrats ett antal veckor minskar dessa problem avsevärt.  

Vid fabriken i Vansbro används vid tidpunkten för denna studie sågspån med tre olika 

lagringstider. Det färska sågspånet kommer direkt ifrån sågverken och har ingen lagringstid. 

Nästa sågspånssortiment är lagrat ca 6 veckor vid Fiskarhedens sågverk ca 10 mil bort och 
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därefter transporterat till fabriken i Vansbro. På plats vid fabriken används detta sågspån 

direkt i produktion utan ytterligare lagringstid. Den sista varianten är sågspån lagrat i ca 14 

veckor. Detta spån har legat på råvaruplanen utanför fabriken under hela lagringstiden. 

Förutom lagringsplats kan de olika sågspånssorterna skiljas åt genom färgen, ju längre det 

har lagrats desto mer av en rödbrun nyans får spånet. Det lagrade spånet är dessutom varmt 

inne i högen varpå det ryker från detta. De metoder som tidigare använts vid fabriken för att 

avgöra om spånet varit tillräckligt lagrat är dels tiden det legat men också genom att se på 

färg och känna på värmen ifrån högen. 

Kutterspånet kommer helt och hållet ifrån furu och har en genomsnittlig fukthalt på 10 %. 

Till kutterspånet kommer även av produktionstekniska skäl torrt sågspån (torrt vid 

inleverans) att räknas då inmatningen av dessa två sortiment sker gemensamt. Det torra 

sågspånet utgör 20 % av denna inmatning och även detta består av 100 % furu. Kutterspånet 

och det torra sågspånet kommer främst ifrån möbelindustrin och består av sågspån och 

hyvelspån ifrån möbelproduktionen, därav den låga fukthalten.  

Torrflisens fukthalt varierar vanligen mellan 10 – 20 % vid inleverans, dock kan så stora 

variationer som 6 – 40 % förekomma. Torrflisen består av uppflisat avkap ifrån sågverken 

och den innehåller ingen bark. Torrflisen består av större trädelar än såg- och kutterspånet. 

För att underlätta torkning och malning inne i processen mals den i en separat kvarn före 

torkning.   

 

Figur 1: Sågspån (t.v.) och kutterspån (t.h.). 
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Figur 2: Torrflis före och efter malning. 

Tillgången på både sågspån och torrflis är god i området kring Vansbro. 

Kutterspånstillgången är också den relativt god, dock är tillgången på detta sortiment mer 

säsongsberoende. Exempelvis eldar många möbelfabriker och dylikt med kutterspån under 

de kallaste vintermånaderna då detta för dem är ett billigt bränsle eftersom det är en 

biprodukt från deras egen tillverkning. Priset på sågspån samt torrflis är betydligt lägre än 

priset på kutterspån varför de två förstnämnda av ekonomiska skäl är bättre för 

pelletstillverkningen. 

Idag råder en stark konkurrens på bränslepelletsmarknaden varför en hög kvalitet på 

slutprodukten är av yttersta vikt. För att samtidigt få lönsamhet i tillverkningen krävs att 

produktionskapaciteten är så hög som möjligt, detta för att fördela ut tillverkningens fasta 

kostnader över så stor mängd försåld pellets som möjligt. Ovanstående leder till en 

optimeringsproblematik där kvaliteten ställs emot produktionsmängden då man vill uppnå 

bästa möjliga resultat utifrån båda dessa, till viss del motsägande, aspekter. 

1.2 Problemformulering 

Problematiken vid fabriken i Vansbro består av att man vill maximera pelletproduktionen 

utan att äventyra pelletskvaliteten. Man vill därför finna en mix utav ovan nämnda råvaror 

som ger utrymme för både hög kvalitet och hög produktionskapacitet utifrån anläggningens 

utformning. Samtidigt vill man hålla nere råvarukostnaderna i så stor utsträcknings som 

möjligt. Vid fabriken i Vansbro har varierande kvalitet på pelletsen förekommit, något man 

vill komma bort ifrån. Denna studie är ett försök att optimera pelletstillverkningen med 

avseende på kvalitet och mängd genom att testa ett antal råvarumixer och hur de påverkar 

produktionskapaciteten och pelletskvaliteten. 
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1.3 Syfte och mål 

Målet med detta arbete är att utifrån ett antal utvalda råvarumixer finna den blandning som 

ger högst pelletskvalitet med bibehållen produktionstakt och minimala råvarukostnader. En 

förutsättning för detta är att materialmängden som tillförs processen från de olika 

inmatningarna säkerställs, i annat fall kan inte råvarublandningen i pelletsen säkerställas. 

Den så kallade Karlssontorken som beskrivs i kommande kapitel måste därför testas med 

avseende på torkkapacitet och det är önskvärt att denna tork ska klara att torka ner minst 2 

ton (vikt efter torkning) torrflis per timme.  

1.4 Avgränsning 

I denna studie har fokus legat på råvarans lagringstid samt dess fukthalt och dessa faktorers 

påverkan på pelletskvaliteten. Övriga omgivande parametrar som kan ha påverkat studien 

har inte beaktats. Under genomförda tester har inget färskt spån använts i 

pelletstillverkningen. Hos pelletsen har enbart fukthalt, hållfasthet och bulkdensitet testats 

för att avgöra pelletskvaliteten. Askhalt och värmevärde har inte testats på pelletsproven. 

Askhalten måste testas på laboratorium, något som görs en gång i månaden då ett pelletsprov 

skickas in på analys. Några avvikelser förekommer i regel inte varför inga extra askhaltstester 

anses behövas för dessa tester. Värmevärdet står i direkt anknytning till fukthalten på 

pelletsen, en godkänd fukthalt ger med andra ord även ett godkänt värmevärde. Några 

specifika tester på värmevärdet anses därför inte heller behövas. 

2 BESKRIVNING AV ANLÄGGNINGEN 

Anläggningen i Vansbro är ett bioenergikombinat där fjärrvärme och bränslepellets 

produceras. Den består i stort av en Järnforsen rosterpanna på 6,5 MW med 

rökgaskondenserings- och rökgasreningsutrustning, tre roterande trumtorkar, två 

hammarkvarnar samt tre pelletspressar och en pelletskyl. Spillvärmen från 

pelletstillverkningen används för att värma fjärrvärmevattnet. Då rökgaserna används som 

direkt medium för att torka sågspån till pelletstillverkningen fuktas dessa upp med avdunstat 

vatten från spånet. Denna fukt kan sedan kondenseras ut i 

rökgaskondenseringsanläggningen vilket ger en stor energiåtervinning som kan användas till 

fjärrvärmeproduktion. Då behov föreligger kan fjärrvärmevattnet även värmas med en 

spetslastpanna, också denna en Järnforsen panna, på 3 MW. Under normala driftfall drivs 

anläggningen med enbart biobränsle.  

Både baslastpannan och spetslastpannan eldas med en bränsleblandning bestående av främst 

bark och träflis. Restprodukter från pelletstillverkningen i form av bortsållat material och 

dylikt används också som bränsle i pannorna. Då dessa pannor är murade med en stor massa 

av tegel och murbruk har de en god förmåga att hålla kvar värme och kan dessutom eldas 
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med mycket fuktigt bränsle, den rekommenderade fukthalten är omkring 55 %. Detta ökar 

ytterligare återvinningskapaciteten i rökgaskondenseringen.   

 

Figur 3: Sågspånets väg till färdig pellets genom de fyra olika processtegen. 

Bränslepelleten tillverkas av sågspån, kutterspån och torrflis. Produktionslinjen kan delas in i 

fyra processteg; torkning, malning, pressning och kylning, se figur 3.  

Sågspånet och torrflisen torkas ner i separata torkningslinjer medan kutterspånet matas 

direkt in i processen utan torkning. Alla tre sortimenten blandas och mals innan de pressas 

till pellets som sedan kyls och transporteras ut till lagringsplats. Figur 4 visar en schematisk 

bild över anläggningen där råvarans väg kan följas under förädlingen till bränslepellets, samt 

ångan och rökgasernas väg och hur de används i processen. 

 

Råvara Torkning Malning Pressning Kylning 
Färdig 
pellets 
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Figur 4: Schematisk beskrivning av anläggningen där råmaterialets, ångans och rökgasens väg visas.  

Även energiåtervinningen mellan hög- och lågtemperaturtorken samt fjärrvärmeproduktionen 

illustreras. 

2.1 Torkningsprocessen 

Torkningen av materialet sker i två torkningslinjer. I den ena torkas sågspån från en fukthalt 

på ca 55 % ner till ca 10 %. Detta sker i två roterande trumtorkar, en lågtemperaturtork och 

en högtemperaturtork, se figur 5. I båda torkarna torkas spånet med hjälp av ånga/hetvatten 

som indirekt värmemedium och rökgaser som direkt värmemedium. Med indirekt 

värmemedium menas att ångan/hetvattnet passerar i ståltuber som ligger nedbäddade i 

spånet inne i torkarna. Tuberna hettas upp av ångan/hetvattnet och på så sätt överförs 

värmen till sågspånet. Ångan/hetvattnet har därför inte direktkontakt med spånet. 

Rökgaserna däremot passerar torkarna i samma utrymme som spånet varför det benämns 

som direkt värmemedium. Rökgaserna passerar torkarna motströms spånet. Transporten av 

spånet genom torkarna sker på naturlig väg då torkarna lutar nedåt i spånets färdriktning 

genom den roterande trumman. Ledskenor hjälper till att föra materialet framåt. Både 

uppfyllnadsgraden och spånets uppehållstid i torkarna kan varieras genom att variera 

varvtalet på torktrummorna vid olika kapaciteter. Detta sker genom varvtalstyrning av 

torkarna ifrån kontrollrummet.  På detta sätt kan torkningen optimeras. Även rökgasernas 

flöde kan regleras med hjälp av spjäll och bypassas förbi torkarna vid behov. I båda torkarna 

råder undertryck. Spånet tumlar runt mellan de varma tuberna samtidigt som det torkas av 

de varma rökgaserna. Ångan/hetvattnet förs in i tuberna via en roterande koppling (svivel).  
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 Figur 5: Schematisk bild av trumtork. Ång-/hetvattenrören går utmed kanterna på torken och med 

hjälp av ledskenor tumlas spånet runt inne i torken. Hela trumman roterar. 

Spånet matas in via en inmatningsficka och passerar därefter först lågtemperaturtorken. 

Spånet torkas här ner från ca 55 % fukthalt till ca 45 % fukthalt. Lågtemperaturtorken värms 

upp med hjälp av rökgaser med en temperatur på ca 250 °C direkt från ångpannan, samt med 

hjälp av hetvatten med en temperatur på ca 95 °C. Hetvattnet cirkulerar i en krets som 

återvinner spillvärme ifrån de rökgaser samt det ångkondensat som kommer ifrån 

högtemperaturtorken.  Hetvattnet passerar först en värmeväxlare som växlar 

högtemperaturtorkens rökgaser mot hetvattnet. Därefter passerar hetvattnet en 

ångkondensatvärmeväxlare som ytterligare höjer temperaturen på hetvattnet till ca 95 °C 

innan det pumpas vidare genom torkens 222 kamflänstuber. Kretsen har ett volymflöde på ca 

85 m³/h. Lågtemperaturtorken har även ett system för ventilationsgas där uppvärmd luft 

förs in i torken tillsammans med rökgaserna i de driftfall då rökgaserna inte räcker till för att 

ventilera bort fukten som avdunstat ifrån det fuktiga sågspånet.  

 

Efter lågtemperaturtorken matas spånet vidare med hjälp av transportskruvar in till 

högtemperaturtorken. Här torkas spånet ner ytterligare från ca 45 % (ut från 

lågtemperaturtorken) ner till ca 10 %. Även i högtemperaturtorken används rökgaser med en 

inloppstemperatur på ca 250 °C. Denna tork har inget extra system för ventilationsgas utan 

enbart rökgaser används för att föra bort avdunstad fukt. I högtemperaturtorken används 

mättad ånga max 16 bar, direkt ifrån ångpannan för den indirekta torkningen av spånet. 

Ångan har en inloppstemperatur på ca 206 °C (mättad ånga max 16 bar) och en 

utloppstemperatur på maximalt 200 °C. Rökgaserna är efter torken mättade till en 

daggpunkt motsvarande 90 °C men har en temperatur på ca 110 °C. Ångflödet uppgår till 6,5 

– 7 ton/h. Båda torkarna är kedjedrivna, se figur 6. 
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Figur 6:Lågtemperaturtorken (t.v.) och högtemperaturtorken (t.h.). Båda torkarna roterar, på den 

högra bilden syns motorn och kedjan som driver högtemperaturtorken. Lågtemperaturtorken drivs 

enligt samma princip. 

Efter högtemperaturtorken sugs spånet vidare upp på fabrikstaket med hjälp av en fläkt. Före 

fläkten sitter ett filter som separerar spånet ifrån luften. Spånet transporteras därefter vidare 

in till kvarnsilon via en slussmatare. Då rökgaserna står i direktkontakt med spånet rycks en 

del av spånet med rökgasflödet efter torkarna. Rökgaserna leds därför till cykloner efter 

respektive tork för att avskilja spånet innan rökgaserna passerar rökgaskondenseringen. 

Under varje cyklon sitter en slussmatare som matar ut spånet till en transportskruv. Denna 

transportskruv för därefter tillbaka spånet till skruven före högtemperaturtorken. 

Rökgasflödet delas upp efter pannan och går parallellt genom båda torkarna, ca 7 000 nm³/h 

går till lågtemperaturtorken och ca 1 800 nm³/h (sänkt från rekommenderade 3 000 nm³/h 

pga. driftsproblem) går till högtemperaturtorken. Rökgaserna passerar respektive torks 

cykloner och därefter till rökgaskondenseringsutrustningen innan flödet går ihop igen, 

passerar rökgasreningen och går ut via skorsten. Ca hälften av pelletproduktionen kommer 

ifrån sågspån och passerar alltså anläggningen den här vägen. 

I den andra torkningslinjen torkas mald torrflis från en fukthalt som vanligtvis varierar 

mellan 10-20 %, dock kan så stora variationer som 6-40 % förekomma på inlevererat 

material. Torrflisen torkas ner till ca 7 %, det har dock visat sig vara svårt att få en jämn 

fukthalt på materialet ut ur denna tork. Också här används en roterande trumtork (av mindre 

storlek) vid namn Karlssontorken efter mannen som installerat densamma, se figur 7. I 

denna tork används luft som ventilationsgas i stället för rökgas, i övrigt fungerar denna tork 

som ovanstående, se figur 5. Luften tas inifrån fabriken och håller en temperatur på ca 50 °C. 

Torken värms i likhet med högtemperaturtorken med hjälp av ånga (max 16 bar, 206 °C) 

ifrån ångpannan, med ett ångflöde på ca 400-500 kg/h. Efter att den malda torrflisen torkats 

ner transporteras den vidare med hjälp av transportband och skruvar till en annan 

inmatningsficka, den s.k. torrmaterialsfickan. Här blandas torrflisen med kutterspånet som 

matas in direkt med skopa till denna ficka. Från torrmaterialfickan transporteras 

kutterspånet och den malda torrflisen vidare till kvarnsilon med hjälp av en fläkt enligt 

samma princip som sågspånet. 
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Figur 7: Karlssontorken med tillhörande cyklon. 

Målet med torkningen är att nå en fukthalt på materialet som är optimal för 

pelletstillverkning. Då pelleten får ha en fukthalt på maximalt 8 % enligt kvalitetskraven bör 

råvaran torkas ner till ca 10 % i torkarna. Fukthalten sjunker sedan ytterligare ett par 

procentenheter i pressarna. Både för hög och för låg fukthalt är dåligt för pelletskvaliteten. 

En för låg fukthalt medför också stora säkerhetsrisker då brand och explosion kan uppstå vid 

för torrt material. En så hög fukthalt som möjligt är dessutom det mest optimala ur 

energiåtgångssynpunkt. Torkningen kräver mycket energi och ju mindre torkning som 

behövs desto mindre energi går åt till torkningen.  

2.2 Malningsprocessen 

Samtliga tre råvarusortiment samlas och blandas i en silo före kvarnen. Det blandade 

materialet matas in i kvarnen för att malas ner till en fraktionsstorlek på ca 6 mm. För att 

kontrollera fraktionsstorleken måste materialet passera en sållduk med 6 mm hål innan det 

lämnar kvarnen. Kvarnen är av typen hammarkvarn från Andritz med en kapacitet på ca 12 

ton/h. I kvarnen råder ett ständigt undertryck för att undvika varmgång och risk för brand. 

Undertrycket hålls med hjälp av en fläkt som också har till uppgift att transportera materialet 

vidare enligt samma princip som förekommer efter högtemperaturtorken och efter 

torrmaterialfickan. Materialet sugs upp på taket, ett filter separerar materialet ifrån luften 

och vid tillräcklig mängd material i filtret transporterar en slussmatare vidare det till ett 

transportband ovanför pressarna.  
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2.3 Pressningsprocessen 

Anläggningen består av tre pressar med en total kapacitet på ca 11 ton/h. Det torra materialet 

anländer som ovan nämnt till ett transportband ovanför pressarna. Härifrån fördelas det i 

pressarnas enskilda förbehållare. Ovanför pressarna sitter fördelningsskruvar som fördelar 

materialet ner i den skruv där ånga (ca 200 kg/h) tillsätts. Ångan tillsätts för att underlätta 

pressningen genom att göra träpartiklarna mindre styva. Därefter faller materialet ner i 

pressen. Pressen består av en roterande ringmatris med vattenkylda rullar som fördelar 

spånet in genom matrisens 8 mm hål, se figur 8. Endast själva matrisen är motordriven och 

rullarna roterar i takt med denna på grund av det tillförda råmaterialet. Fukthalten beräknas 

sjunka med ca 2 % i pressarna på grund av den höga presstemperaturen. Efter matrisen sitter 

knivar som vid behov skär av pelletsen i lämplig längd, vanligtvis bryts den dock av på grund 

av de krafter den utsätts för efter matrisens utlopp. 

 

Figur 8: En pelletspress i drift samt en öppen press med matrisen synlig. Pelletsen pressas ut genom 

hålen i matrisen och transporteras därefter vidare. 

2.4 Kylningsprocessen 

Efter pressarna transporteras pelletsen vidare till kylen. Kylen består av en silo där uteluft 

leds igenom pelletsen underifrån och upp för att kyla ner pelletsen innan den hamnar på 

lagret, se figur 9. Syftet med att kyla pelletsen är att minimera risken för självuppvärmning 

och självantändning. Kylningen medför också att pelletsen hårdnar och hållfastheten ökar. 

På detta sätt minskar risken för att pelletsen ska falla sönder vid vidaretransportering till 

lager. Före lagret passerar pelletsen ett 6 mm såll som avskiljer de partiklar som inte blivit 

pressade till pellets. Detta rejekt förs tillbaka till silon före kvarn. Pelletsen transporteras ut 

till lagret via två transportband. Med hjälp av en åkvagn på bandet kan pelletsen fördelas 

över lagerytan på önskvärt sätt. 
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Figur 9: Pelletskylen. Uteluft strömmar genom pelletsbädden underifrån och upp. Pelletsen matas ut 

nertill och fortsätter mot lagret. 

2.5 Lagring 

Pelletsen transporteras direkt ifrån produktion ut till lagret. Under lagring sker en viss 

reaktion i pelletsen där värme utvecklas. Denna reaktion kommer vanligtvis igång efter ca 5 – 

7 dagar och brukar avta efter ca 14 dagar. Efter denna mognadsprocess har det genom 

regelbunden provtagning fastställts att hållfastheten i pelletsen ökat med i snitt ca 5 % enligt 

produktionschef och kvalitetsansvarig Y. Syvertsen (personlig kontakt, 3 maj, 2012).  
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3 RESULTAT FRÅN TIDIGARE FORSKNING 

De i särklass mest avgörande parametrarna för pelletsens kvalitet utgörs av materialets 

fukthalt samt lagringen av spånet (Pellets – ett växande biobränsle, 2011). Följande 

litteraturstudie är därför avsedd att främst behandla dessa två områden.  

3.1 Fukthalt 

Vatteninnehållet i biobränsle kan enligt Strömberg och Herstad Svärd (2012) delas upp i tre 

kategorier: 

1. Bulkvatten 

2. Kapillärvatten 

3. Absorberat vatten 

Bulkvatten är det vatten som inte är kemiskt bundet till materialet men som ändå befinner 

sig i eller runt partiklarna. Bulkvattnet utgör en stor andel, ca 75 %, av den totala 

vattenmängden i fuktiga biobränslen och det rör sig fritt inne i de vattentransporterande 

cellernas lumen. Bulkvattnet kan till exempel vara det vatten som väter partiklarnas yttre 

ytor. Kapillärvatten befinner sig i partiklarnas porer och är på så vis starkare bundet på 

grund av rådande kapillärkrafter. Det absorberade vattnet är starkt bunden fukt i partiklarna 

påverkad av intermolekylära krafter. När allt fritt vatten torkat ut nås den s.k. 

fibermättnadspunkten som oftast ligger runt 23 % fukthalt (Strömberg & Herstad Svärd, 

2012).  

En trädstam består av kärnved och splintved, en yngre av enbart splintved. Kärnveden utgör 

den inre delen av stammen och splintveden den yttre enligt H. Lindholm (personlig kontakt, 

23 april, 2012). Splintveden är yngre än kärnveden och har högre fukthalt.  

 

Vid torkning av bränsle i ugn drivs bulkvatten och i viss mån även kapillärvatten ut vid en 

temperatur på 105 °C. Då bulkvattnet utgör den största delen av fukthalten i fuktiga 

biobränslen med en fukthalt mellan 40 – 60 %, ger torkning och vägning vid 105 °C en god 

indikation på fuktinnehållet i bränslet (Strömberg & Herstad Svärd, 2012).  

3.2 Lagring av sågspån 

Pelletering av färskt sågspån har visat sig vara svårt då det ofta ger en sämre pelletskvalitet 

på grund av låg hållfasthet i pelletsen. Undantag är för gran och lövvedsspån som går bra att 

pelletera i färskt tillstånd. Behovet av lagring finns därför främst vad det gäller tallspån 

(Pellets – ett växande biobränsle, 2011).  

Vid lagring av tallspån sker en rad biologiska och kemiska processer med olika betydelse för 

pelletskvaliteten. En av de viktigaste kemiska förändringarna som sker i spånet är 

nedbrytningen av extraktivämnen. Ett försök som genomförts av SLU (Sveriges 
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lantbruksuniversitet) vid BTC (Biobränsletekniskt centrum) i Umeå visar på att lagringstiden 

samt fukthalten på spånet har de mest avgörande egenskaperna för om pelletsen ska få en 

hög och jämn kvalitet eller inte. Under försöket pelleterades spån med olika lagringstid varpå 

både bulkdensiteten och hållfastheten ökade då spånet var lagrat en längre tid (Samuelsson, 

Thyrel, Sjöström & Lestander, 2009). En undersökning av spånet under lagringstiden visade 

att framförallt halten av extraktivämnen i spånet samt temperaturen i spånhögen ändrades 

under lagringen. Extraktivämnen består av olika kemiska föreningar som terpener, fetter och 

fenoler. Extraktivämneshalten sjönk från i medeltal 3,7 % till 1,8 % (Arshadi, Nilsson & 

Geladi, 2007). Då halten av extraktivämnen sjunkit visade spånet på ett högre 

skjuvmotstånd, vilket leder till slutsatsen att extraktivämnenas smörjande egenskaper tycks 

ha ett mycket stort inflytande på friktionen hos spånmaterial (Bergström, Finell & Gref, 

2010). Andra försök har gjorts där färskt tallspån, lagrat tallspån samt granspån blandats och 

pelleterats. Dessa försök visade på att det lagrade spånet gav större anknytning till hög 

hållfasthet och bulkdensitet. I detta försök kunde man dock inte konstatera säkert att 

resultatet berodde på spånets innehåll av extraktivämnen (Arshadi, Gref Geladi, Dahlqvist & 

Lestander, 2008). 

Vid ett annat försök utfört vid Skellefteå krafts bioenergikombinat under sommaren 2006 

lagrades tall- och granspån under sommarmånaderna. Försöket visade på att den största 

förändringen sker efter sju veckors lagring och att spånet verkar ha uppnått mognad efter ca 

12 – 14 veckors lagring totalt. Denna lagringstid ger enligt rapporten inte heller alltför stora 

substansförluster (Svässar, 2007).  

 

Figur 10: Sågspånslager vid fabriken i Vansbro. 

De materialegenskaper som styr lagringsprocessernas hastighet är sönderdelningsgrad, 

träslag och materialsammansättning. Hit räknas kvalitetsvariationer som fukthalt, 

fraktionsfördelning och innehåll av mikroorganismer. För sågspån som innehåller små 

fraktioner har omgivningen mindre betydelse än vid lagring av t.ex. stamved och hela träd. 

För spånets lagringsprocess är det viktigare hur stacken (spånhögen) är utformad och då är 

framförallt höjden på denna avgörande, se figur 10. Stackar med en höjd på minst sex meter 

är i det närmaste oberoende av omgivningen medan små stackar (tre meter och därunder) i 

viss grad kan påverkas av omgivande faktorer så som väderförhållanden. Ingångsmaterialets 
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kvalitet är alltid avgörande för slutproduktens kvalitet, oavsett stackstorlek och 

förvaringsmetod. Den största delen av materialförändringarna sker på ytan av partiklarna 

vilket gör att ju fler exponerade ytor (dvs. ju mer sönderdelat bränslet är) desto snabbare 

kommer processerna ske i ett material, förutsatt att övriga faktorer är konstanta 

(Lehtikangas, 1999). 

 

Partikelstorleken har vid pelletering visat sig ha viss betydelse för strömförbrukning och 

kompressionsstyrka men ingen betydande effekt för densitet, fuktinnehåll, hållfasthet eller 

fuktabsorptionsförmåga under lagring av färdig pellets (Bergström, Israelsson, Öhman, 

Dahlqvist, Gref, Boman & Wästerlund, 2008). 

 

I en sågspånsstack sker en biologisk process orsakad av mikroorganismer. Den optimala 

temperaturen för de flesta mikroorganismers tillväxt ligger mellan 20-40 °C. Ju längre bort 

från denna optimala temperatur man kommer desto lägre blir tillväxtgraden, och om 

förutsättningar för tillväxt över huvud taget inte finns hamnar organismerna i ett 

vilostadium.  Mikroorganismerna har en nedbrytande verkan på materialet som kan orsaka 

substansförluster. Mikroorganismerna kräver dessutom en viss tillgång till syre samt en viss 

fukthalt. De producerar själva vatten och koldioxid som gör att värme bildas. Denna värme 

startar sedan i sin tur ofta en värmeutveckling i stacken. Vid sönderdelning av färskt material 

kan syretillförseln till trädets parenkymceller, där trädets reservnäring lagras, bli effektivare. 

Stärkelse och fett bryts då ner till koldioxid och vatten samtidigt som värme avges. Om 

temperaturintervallet frångår 0-40 °C sker dock ingen aktivitet i parenkymcellerna 

(Lehtikangas, 1999).  

 

En bränslestack har en tendens att vilja jämna ut fukthalten inbördes. Denna fuktutjämning 

kan leda till frigöring av värme s.k. kondensationsvärme. Detta är vanligast i stackar där 

fukthalten är mycket ojämn. I temperaturintervallet 5-60 °C orsakar mikroorganismer 

temperaturstegringar och dessa reaktioner sker snabbare ju mindre partikelstorleken är 

(ökad yta). Andra faktorer som styr temperaturutvecklingen är fukthalten vid 

uppläggningstillfället, stackens storlek och kompakteringsgrad. Värmen i stacken beror 

sedan på luftgenomströmningen i densamma. I mindre stackar kan värmen oftast ventileras 

ut medan större stackar har en förmåga att lagra värmen och sedan behålla en högre 

temperatur än omgivningen, även vid minusgrader. Större stackar har också den fördelen att 

de håller den genomsnittliga fukthalten nere då bara en liten del av stackens totala volym 

utsätts för nederbörd. I stora stackar börjar temperaturen stiga direkt efter att stackarna 

byggts och efter några dagar har temperaturen blivit så hög att någon mikrobiell aktivitet i 

princip inte längre är möjlig i de innersta och varmaste delarna. Temperaturen skiljer 

vanligtvis betydligt mellan de inre och de yttre delarna av stacken, så pass att de innersta 

samt yttersta lagren av stacken kan vara ogynnsamma för mikrobiell tillväxt men partierna 

däremellan kan vara gynnsamma (Lehtikangas, 1999).  

 

Ju varmare stacken blir desto större betydelse får istället de kemiska processerna. De 

kemiska processerna bidrar också till värmeutvecklingen och hastigheten på dessa ökar med 
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temperaturen, i motsats till de biologiska. Redan vid 40 °C har de kemiska processerna en 

viss betydelse och vid 50 °C har de en primär betydelse. Det är framförallt vid höga 

temperaturer som extraktivämnen som terpener och fenoler avdunstar, varför de kemiska 

processerna anses ha den primära betydelsen gällande lagrat sågspån. Försök har gjorts där 

temperaturen i en sexmetersstack ökade till 55 °C under de första tio dagarna för att sedan 

hållas konstant under de fem månader som försöket pågick. Fukthalten i stacken förändrades 

knappt märkbart eftersom sågspånspartiklarna är små och torkningseffekten då blir dålig 

(Lehtikangas, 1999). 

4 METOD 

För att uppnå målet med denna studie ska ett antal tester genomföras. Ett inledande test där 

Karlssontorkens prestationskapacitet säkerställs måste genomföras för att kunna avgöra hur 

stor del av produktionen som utgörs av respektive sortiment. Detta test är endast avsett att 

registrera hur stor mängd torkad torrflis torken producerar under normal drift och är alltså 

inget test för torkens maximala kapacitet. Tidigare har denna tork använts till att torka 

sågspån men då torkkapaciteten varit så pass låg har beslut tagits om att testa torkens 

möjlighet att torka ner den malda torrflisen ett antal procent för att minska variationerna i 

fukthalten hos torrflisen och därmed minska en av faktorerna till varierande pelletskvalitet. 

Då spåntorkningslinjen bestående av låg- och högtemperaturtorken enligt tidigare 

erfarenheter producerar mellan 4-4,5 ton torkat spån per timme är förutsättningen för att 

kunna genomföra råvarutesterna enligt tabell 1 att Karlssontorken klarar av att torka minst 2 

ton torrflis per timme.  

Efter att Karlssontorkens prestationskapacitet säkerställts ska tre råvarumixer testas, se 

tabell 1. Tabellen beskriver hur stor andel i volymprocent av respektive sortiment som ska 

blandas under respektive test. Blandningen av spånet sker i samband med sållningen före 

inmatningsfickan, torrflis och kutterspån blandas i torrmaterialsfickan och slutligen blandas 

samtliga sortiment i silon före kvarn.  

Tabell 1: Testplan för råvarutester. Tabellen visar andelen i volymprocent av varje sortiment som ska 

blandas i råvarumixen under respektive test.  

Test 
nr 

Spån 
Torrflis Kutterspån 

Lagrat 14 v Lagrat 6 v 

Vol. % andelar 

1 50 0 25 25 

2 50 0 33 17 

3 25 25 25 25 
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För att kunna genomföra testerna i fabriken informerades samtliga berörda driftoperatörer 

om testen utformning samt dess genomförande. Under testens gång har operatörerna bistått 

med att ta prover som därefter analyserats med nedanstående analysmetoder. 

4.1 Kvalitetskrav och analysmetoder för pellets och råvaror 

Kvalitetskontrollen kan delas in i tre steg. Den första kontrollen sker vid inleverans av 

råvaran. Här vägs materialet och fukthalten kontrolleras. Den andra kontrollen sker inne i 

fabriken under tillverkningsprocessen. Här kontrolleras hela tillverkningsförloppet med 

övervakning ifrån kontrollrummet med avseende på temperaturer flöden mm. Fuktprover tas 

med jämna mellanrum före och efter torkningsstegen. Det sista steget är kontrollen av färdig 

pellets. Fukthalten, bulkdensiteten och hållfastheten kontrolleras direkt ur produktion. En 

senare kontroll av hållfasthet och bulkdensitet utförs efter lagring, det vill säga innan 

pelletsen packas i säckar. 

Pelletsfabriken i Vansbro tillverkar pellets med något högre krav än svensk standard klass 1, 

vilket innebär att kvalitetskrav enligt tabell 2 ska vara uppfyllda. Testerna har analyserats 

utifrån dessa krav och har godkänts då de uppfyllt kraven. Några tester på askhalt och 

värmevärde har inte genomförts i denna studie.  

Tabell 2: Kvalitetskrav på pellets tillverkad vid Rindi Västerdala AB. 

Fukthalt < 8 % 

Askhalt < 0,4 % 

Bulkdensitet > 650 kg/m³ 

Värmevärde ≥ 4,9 kWh/kg 

Hållfasthet > 97 % 
 

Det krav som enligt tidigare erfarenheter visat sig svårast att uppfylla vid fabriken i Vansbro 

är kravet på hållfasthet. Under normal drift testas samtliga krav med jämna intervall. 

Fukthalt, bulkdensitet och hållfasthet testas löpande i produktionen medan askhalt och 

värmevärde testas en gång per månad på laboratorium.  

4.1.1 Kontroll av fukthalt 

Två typer av fukthaltkontroll förekommer vid fabriken. Allt inlevererat material passerar en 

fordonsvåg och vägs in. Lastbilschauffören lämnar en påse med ett prov på det material han 

kör in i samband med detta. Materialet i påsen testas med avseende på fukthalt, dels för att 

man behöver veta vad man har för material att tillgå av produktionstekniska skäl, men också 

för att kunna omvandla vikten på materialet till MWh vilket är handelsmåttet och det man 

utgår ifrån vid betalning av råvaran. Av det lämnade provet mäts 300 gram upp i en 

aluminiumform. Provet torkas därefter i en ugn vid 105 °C i 24 timmar. Därefter räknas 

fukthalten ut: 
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Notera att vikten för aluminiumformen räknas bort innan ovanstående beräkning genomförs. 

Fukthalten dokumenteras därefter för varje inkört lass i VIOL som är ett redovisningssystem 

för skogsindustrin.  

Övriga fukthaltstester som utförs i fabriken under drift samt på färdig pellets genomförs med 

hjälp av en fukthaltsanalysator med halogenteknik vid namn HB43 från Mettler Toledo, se 

figur 11. Ett prov på 3,5 gram mäts upp och placeras i analysatorn. Det torkas därefter i 120 

°C i 3,5 min, alternativt med en startemperatur på 170 °C som sänks efter några minuter till 

120 °C och en total torktid på ca 10 min. Det senare fallet gäller material med hög fukthalt. 

Fukthalten räknas därefter ut av analysatorn enligt samma princip som ovan.  

 

Figur 11: Fukthaltsanalysator med halogenteknik. 

4.1.2 Kontroll av hållfasthet 

Hållfastheten testas i en tumlare för hållfasthetsprovning, se figur 12. Ett pelletsprov på 500 

gram vägs upp. Innan vägning sållas pelletsen med ett 4 mm såll. Pelletsen hälls ner i ett av 

tumlarens fack och tumlas därefter i 500 varv. Efter detta sållas pelletsen igen med samma 

såll och den kvarvarande pelletsen vägs igen. Därefter räknas hållfastheten ut: 
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Figur 12: Tumlare för hållfasthetstest. 

4.1.3 Kontroll av bulkdensitet 

Bulkdensiteten kontrolleras enligt svensk standard (SS-EN 15103:2010). En behållare på 5 

liter fylls rågad med pellets, se figur 13. Därefter ställs behållaren på ett stativ och släpps ifrån 

en höjd på 15 cm ner i backen, detta upprepas 3 gånger. Behållaren fylls på igen upp till 

kanten med pellets och vägs därefter. Vikten divideras därefter med 5 vilket ger en 

bulkdensitet i kg/m³. 

 

Figur 13: Behållare för mätning av bulkdensitet. 
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5 GENOMFÖRANDE AV TESTER 

5.1 Prestationstest Karlssontork 

Inledningsvis genomfördes ett prestationstest på Karlssontorken. Testet genomfördes under 

11 timmar då fukthalten på torrflisen mättes före och efter torken samt att all torrflis som 

lastades in vägdes före inlastning. Vägningen av torrflisen gjordes med hjälp av den 

vågfunktion som finns installerad i lastmaskinen. Varje skopa som lastats in i 

Karlssontorkens inmatningsficka har vägts var för sig. Fukthalten mättes enligt ovanstående 

princip med fukthaltsanalysatorn.  

5.2 Råvarutester 

Råvarutesterna genomfördes i tre omgångar, under tre efterföljande dygn mellan den 13 – 16 

februari 2012. Samtliga prover testades enligt ovanstående beskrivna principer och sparades 

därefter i plastpåsar märka med datum, tid, material, var provet är taget samt testresultat. 

Testerna sammanställdes slutligen i ett Excel-dokument. Tabell 3 visar provtagningsplanen 

som följdes under testernas gång där provtyp, material och provtagningsintervall kan utläsas. 

Då samtliga tester utgår ifrån att hälften av råmaterialet ska komma ifrån sågspån sattes låg- 

och högtemperaturtorkens kapacitet som begränsningsfaktor för produktionen under 

testerna. Dessa torkar bedöms kunna ge 4 – 4,5 ton torkat spån per timme enligt tidigare 

erfarenheter. Inmatning ifrån torrmaterialsfickan ska därför ske med samma flöde, det vill 

säga 4 – 4,5 ton per timme. Karlssontorken begränsas av en produktionskapacitet på 2 ton 

torkat material per timme enligt tidigare genomfört prestationstest för denna tork. Den totala 

produktionen beräknades ligga mellan 8 – 9 ton pellets per timme. 

Tabell 3: Provtagningsplan under råvarutesterna. 

PROVTYP MATERIAL INTERVALL 

FUKT Torkat spån efter 
högtemperaturtork 

Varje timme 

 Mald fuktig torrflis före 
Karlssontork 

Var 4e timme 

 Mald torkad torrflis 
efter Karlssontork 

Varje timme 

 Pellets vid lagringsplats Varje timme 

DENSITET Pellets vid lagringsplats Varje timme 

HÅLLFASTHET Pellets vid lagringsplats Varje timme 
 

Under samtliga tester registrerades temperaturer i högtemperaturtorken och Karlssontorken 

samt fukthalter före och efter torklinjerna. Tabell 4-6 visar att inga onormala avvikelser har 

förekommit under testernas gång. 
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5.2.1 Test 1 

En blandning bestående av 50 vol.% 14 v lagrat spån, 25 vol.% mald torrflis och 25 vol.% 

kutterspån testades. För att få en så jämn blandning av torrmaterialet som möjligt matades 

kutterspån in med ett ton varje halvtimme. Den malda torrflisen fylls löpande på i 

torrmaterialfickan. Tabellen nedan visar att driften varit stabil och att inga onormala 

avvikelser förekommit under testets gång. 

Tabell 4: Avvikelsekontroll av fukthalt och temperaturer under test 1. 

 Fukthalt  Fukthalt  

 Före LT Efter HT Temp HT Före Karlsson Efter Karlsson Temp Karsson 

 [%] [%] [°C] [%] [%] [°C] 

10:45 55,35 9,63 101  5,39 64 

11:30  9,76 99  4,56 61 

12:30  12,17 94,5  5,40 59 

13:30  10,95 94,5  6,24 58 

14:45  8,41 94,5  6,74 57 

16:15  7,82 95  8,45 55 

17:30  9,40 94,6 13,04 8,10 54 

19:30  6,40 100,2  7,74 53 

20:30  6,87 99  9,03 53 

22:30  9,95 90,9  9,16 52 

00:30  9,09 92,1  8,87 52 

02:30  9,18 92,5  9,59 52 

04:30  9,24 91,5 13,44 7,02 52 

06:15  9,94 93 13,73 8,67 52 

 

5.2.2 Test 2  

En blandning bestående av 50 vol.% 14 v lagrat spån och 50 vol.% torrmaterial testades, 

varav 2/3 av torrmaterialet ska vara mald torrflis och 1/3 av torrmaterialet ska vara 

kutterspån. Då Karlssontorkens produktionskapacitet är begränsad till ca 2 ton per timme 

uppstod problem med fördelningen av dessa material. Låg- och högtemperaturtorken ger 

som tidigare nämnt ca 4 – 4,5 ton torkat spån per timme. Det ska även i detta test utgöra 

hälften av materialet i tillverkad pellets. De övriga 4 – 4,5 ton ska då bestå av 2/3 torrflis och 

1/3 kutterspån. För att göra testet genomförbart fick därför torrmaterialsfickan stängas av 

under uppfyllnad och vid full ficka kördes testet igång. När materialet i fickan tagit slut 

påbörjades en ny uppfyllningssekvens varpå testet startades igen vid full ficka. 

Karlssontorken gav kontinuerligt 2 ton i timmen varför 0,5 ton kutterspån lastades in i 

torrfickan varje halvtimme. Tabellen nedan visar att driften varit stabil och att inga onormala 

avvikelser förekommit under testets gång. 
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Tabell 5: Avvikelsekontroll av fukthalt och temperaturer under test 2. 

 Fukthalt  Fukthalt  

 Före LT Efter HT Temp HT Före Karlsson Efter Karlsson Temp Karsson 

 [%] [%] [°C] [%] [%] [°C] 

18:30  6,50 100 14,30 5,88 56 

19:30  8,36 96,5  4,05 58 

20:30       

21:30       

22:30  8,23 97,7  4,55 62 

23:30  8,39 94,7  4,55 62 

00:30       

01:30  8,25 96,4  4,71 61 

02:30  7,78 97,1 13,43 4,79 61 

03:30       

04:30  8,99 95,2  4,80 62 

05:30  9,32 94,4  4,83 62 

06:30       

07:30       

 

5.2.3 Test 3  

Test 3 genomfördes med samma fördelning mellan råvarorna som test 1 dock med en annan 

spånblandning. Här användes 50 vol.% 14 v lagrat spån och 50 vol.% 6 v lagrat spån i 

spånmixen som därefter blandades med de torra materialen inne i processen. I övrigt rådde 

samma förhållanden som under test 1. Tabellen nedan visar att driften varit stabil och att 

inga onormala avvikelser förekommit under testets gång. 

Tabell 6: Avvikelsekontroll av fukthalt och temperaturer under test 3. 

 Fukthalt  Fukthalt  

 Före LT Efter HT Temp HT Före Karlsson Efter Karlsson Temp Karsson 

 [%] [%] [°C] [%] [%] [°C] 

18:30  8,25 96,3  4,63 61 

19:30  7,35 97,6  4,78 61 

20:30  10,52 95,5  4,54 61 

21:30  9,69 94,2  4,82 61 

22:30  8,18 95,7  5,27 62 

23:30  8,21 97  5,10 61 

00:30  7,21 99,5  5,01 61 

01:30  10,46 94,6  4,83 61 

02:30  6,97 97,2  4,73 61 

03:30  10,05 95,4  4,53 61 

04:30  6,00 100,1  4,60 62 

05:30  7,37 98  4,73 62 

06:30  6,29 97,7  4,82 62 
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07:30  7,03 97,5  4,91 62 

6 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultaten ifrån genomförda tester. Några avvikelser med avseende på 

råvarans fukthalt och temperaturer i torkarna har ej förekommit under testernas gång i enlighet med 

ovanstående tabeller. Ingen hänsyn har tagits till övriga parametrar som kan ha påverkat 

testresultaten.  

6.1 Prestationstest Karlssontork 

Tabellen nedan visar resultatet ifrån testet. Ur tabellen kan utläsas hur mycket material som 

lastats in vid en specifik tidpunkt, samt vilken fukthalt materialet haft vid olika tidpunkter 

under testets gång. Längst ner i tabellen kan medelvärden på materialflöde och fukthalter 

läsas ut. Inga onormala fukthaltsavvikelser registrerades under testet. 

Tabell 7: Resultat ifrån prestationstestet Karlssontorken. 

Tid 
Vikt före 
torkning 

[ton] 
Fukt in Fukt ut 

11.00 1,65 14,02 %  

11.45 1,55   

11.55    

12.30   7,50 % 

13.10 1,5   

14.00 1,45   

14.15   3,20 % 

15.05 1,55   

15.15   2,88 % 

15.40 1,65 15,08 %  

16.15 1,6  2,54 % 

16.45 1,8   

17.15   3,10 % 

17.40 1,75   

18.15 1,6 13,28 % 4,40 % 

19.15 1,85  3,98 % 

19.55 1,55   

20.30 1,7  3,91 % 

21.00 1,7   

21.15 1,8 14,78 % 5,83 % 
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22.15   5,98 % 

 2,25 14,29 % 4,33 % 

 

Ett genomsnittligt inflöde på torrflis räknades ut till 2,25 ton/h genom att dividera summan 

av inlastat material med de 11 timmar under vilka testet bedrevs. För att fastställa mängden 

torkat material som tillförts processen måste det vatten som avdunstat under 

torkningsprocessen räknas bort enligt följande: 

                    
                                                          

                       
 

De genomsnittliga fukthalterna före och efter torken användes i beräkningen: 

                    
                  

          
           

Efter avdrag för avdunstad fukt visar testet på att Karlssontorken klarar av att torka önskade 

2 ton mald torrflis per timme.  

6.2 Råvarutester 

För att uppnå godkänt resultat ut från produktionslinjen måste pelletsen uppfylla kraven 

enligt tabell 2 sidan 15. Undantag gäller dock för hållfastheten. Eftersom pelletsens 

hållfasthet visat sig öka med ca 5 % under tiden den ligger på lager anses en hållfasthet på 

minst 92 % vara godkänt då pelletsen testas direkt ur produktion. Innan pelletsen levereras 

till kund är dock hållfasthetskravet fortfarande 97 % enligt svensk standard. 

Diagrammen nedan visar resultaten från testerna. Det bör noteras att alla tre analyser; 

bulkdensitet, fukthalt och hållfasthet mätts på samma pelletsprov. En avvikelse eller ett icke 

godkänt resultat kan därför diskuteras gentemot övriga analyser gjorda på samma prov. X-

axeln i diagrammen utgör en tidsaxel och visar resultatet för varje prov i löpande ordning 

från testets start. 

Figur 14 visar resultatet från bulkdensitetsproven som genomförts på samtliga pelletsprover. 

Samtliga prover visar ett godkänt reslutat, det vill säga en bulkdensitet på minst 650 kg/m³. 

Lägsta registrerade värde togs under test 1 och uppgick till 658 kg/m³ medan högsta 

registrerade värde uppgick till 830 kg/m³ och togs under test 3. Punkterna visar resultatet 

från vart och ett av proven genomförda under de olika testen. Linjen nedanför visar 

gränsvärdet för godkänd kvalitet. Några märkbara skillnader mellan de olika testerna har 

inte noterats. 
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Figur 14: Reslutat av bulkdensitetsmätningar under de olika råvarutesterna. 

Figur 15 nedan visar resultaten från samtliga fukthaltsmätningar från de pelletsprov som 

tagits under testerna. Samtliga prover visar ett godkänt resultat, det vill säga en fukthalt 

under 8 %. Proverna från test 1 visar en något högre fukthalt än proverna från test 2 och test 

3. Lägsta registrerade värde togs under test 2 och uppgick till 3,1 % medan högsta 

registrerade värde uppgick till 7,2 % och togs under test 1. 

 

Figur 15: Fukthaltens spridning över de olika testerna. 

I figur 16 kan resultatet av samtliga hållfasthetsprover utläsas. Proverna från test 1 visar 

generellt på en något högre hållfasthet, med undantag från två prover som har en hållfasthet 

på exakt 92 % vilket utgör gränsen för godkänd kvalitet. Båda dessa prov hade en lägre 

bulkdensitet än övriga prov ifrån test 1. Ingen märkbar avvikelse i fukthalten kunde utläsas 

på dessa prover. Ett av proverna från test 2 underskrider kvalitetskraven och har en 

hållfasthet på 91,7 %. En låg fukthalt samt en lägre bulkdensitet än övriga prov under test 2 

noterades på detta pelletsprov. Det högsta registrerade värdet uppgick till 96 % hållfasthet 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

[k
g/

m
³]

 
Bulkdensitet 

650 kg/m³ 

Test 1  

Test 2 

Test 3 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

[%
] 

Fukthalt 

8% 

Test 1 

Test 2 

Test 3 



 25  

och togs under test 1. Detta prov var detsamma som det som visade högst fukthalt under 

testerna, 7,2 %.  

  

Figur 16: Hållfasthetens spridning över de olika testerna. 

I tabell 8 kan resultaten ifrån samtliga prover utläsas. De avvikande resultat som beskrivits 

ovan har markerats med rött. Värt att notera är även att de proven med högst fukthalt under 

test 1 är också har en mycket hög hållfasthet. 

Tabell 8: Resultat ifrån samtliga analyser av pelletsproven. De rödmarkerade siffrorna ligger på 

gränsen eller uppfyller inte kvalitetskraven. 

 

Densitet Fukt Hållfasthet 

 

[kg/m³] [%] [%] 

TEST 1 780 6,3 95,6 

  750 7,2 96 

  724 5,5 94,9 

  746 5,6 95,8 

  724 5 95,3 

  734 4,5 94,8 

  710 5,6 94,7 

  710 5,7 93,7 

  688 5,1 92 

  658 5,9 92 

  800 5,3 93,8 

TEST 2 732 4,1 93,6 

  730 4,0 92,9 

  700 4,2 92,1 

  766 3,7 92,7 

  740 4,1 92,8 

  728 3,1 92,5 

  696 3,1 91,7 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

[%
] 

Hållfasthet 

92% 

Test 1 

Test 2 

Test 3 
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  742 3,8 93,9 

TEST 3 664 4,3 92,6 

  708 4 93,6 

  700 4,1 93,7 

  690 4,2 94,1 

  698 4,4 93,9 

  678 4,1 93,7 

  696 4,1 94,3 

  830 3,5 93 

  800 3,6 93,2 

  730 5,1 92,5 

  740 3,8 92,4 

  750 4 92,3 

  720 4 92,6 

  720 3,9 92,9 

 

7 SLUTSATSER 

Det inledande prestationstestet på Karlssontorken gav det önskvärda resultatet 2 ton 
torkat material i timmen. Av resultaten kan slutsatsen dras att samtliga råvarumixer går 
att köra i produktionen med bibehållen kvalitet. Av ovanstående genomförda tester 
rekommenderas dock att produktionen körs enligt den råvarumix som användes under 
test 3. Råvarumixen som användes under test 2 kan ej rekommenderas då den medförde 
produktionstekniska svårigheter eftersom torrmaterialsfickan var tvunget till att stoppas 
vid uppfyllnad. Att använda 33 % torrflis och 17 % kutterspån av den totala 
råmaterialsvolymen som gjordes under test 2 medför ett komplicerat driftssätt som 
innebär onödigt slitage på maskiner samt merarbete för personalen.  Detta driftssätt 
kommer i längden att medföra högre produktionskostnader med tanke på ovanstående 
men också på grund av sänkt produktionskapacitet. För varje stopp som måste göras på 
torrmaterialfickan kommer ett visst produktionsbortfall att förekomma jämfört om den 
skulle vara i drift konstant. 
 
Fördelen med råvarumixen under test 3 jämfört med den under test 1 är inblandningen 
av spån med kortare lagringstid.  Att enbart använda lagrat spån kräver stora lagringsytor 
och medför även bindande av mycket kapital i råvaran. Detta leder till negativa aspekter 
för företagets ekonomi samt logistiska svårigheter på lagerplanen då utrymmet är 
begränsat.  
 
Resultatet från denna studie kan appliceras på andra anläggningar med liknande tekniska 
lösningar som denna fabrik. Även andra typer av pelletsfabriker som använder sig av furu 
som träråvara kan dra nytta av dessa lärdomar.  
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8 DISKUSSION 

Pelletstillverkning av trämaterial är som tidigare nämnt en komplicerad process med många 

faktorer som inverkar, inte minst kan trämaterialet i sig variera i kvalitet. En mängd 

omgivande faktorer kan dessutom inverka under tillverkningsprocessens gång, exempelvis 

hur pass väl materialet är omblandat, malningsgraden på råvaran, utomhustemperaturen 

(dvs. temperaturen på inmatat material), mängden tillsatt ånga i pressarna samt 

temperaturen på denna, presstemperaturen och mer därtill. Att tillverka pellets vid fabriken i 

Vansbro medför att någon kontroll över alla dessa parametrar rimligtvis inte kan ske, 

åtminstone inte med nuvarande teknisk utrustning. Det är därmed svårt att säga ifall de 

omgivande faktorerna påverkar processen, om de hållits konstanta under de tester som 

bedrivits och vilka värden som vore optimala för dem. 

De testresultat som avvikit kan på grund av ovanstående inte med säkerhet sägas bero på 

råvaran i sig, då en stor osäkerhet föreligger i hur mycket dessa omgivande faktorer påverkar. 

Det har inte heller konstateras om dessa råvarumixer kommer fungera under samtliga 

driftförhållanden som råder i fabriken på grund av den korta testperioden.  

Det är sedan tidigare känt vid fabriken att det lagrade spånet krävs för tillverkning av 

godkänd pellets. Testerna genomförda under denna studie visar dock på att det går att blanda 

in en viss andel material med lägre eller ingen lagringstid, varav en viss andel av materialet 

kan komma från annat sortiment än sågspån, nämligen de torra materialen torrflis och 

kutterspån. Detta har visat sig mycket användbart vid fabriken i Vansbro då torkningssteget 

annars varit den främsta av de begränsande faktorerna kring anläggningens 

produktionskapacitet. Genom att tillföra material som inte behöver torkas eller bara behöver 

torkas ner några få procentenheter ökar produktionskapaciteten rejält.  

Sammanfattningsvis kan sägas att medan det lagrade spånet säkerställer kvaliteten på 

pelletsen är det mängden torrt material som ökar produktionskapaciteten förutsatt rådande 

tekniska lösningar vid pelletsfabriken i Vansbro.  

9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Förslagsvis bör fortsatta tester med större inblandning av färskt material genomföras. Vid 

fabriken i Vansbro finns ingen möjlighet att med befintlig utrustning öka intaget av torra 

färska material, däremot kan inblandning av färskt sågspån testas. Troligtvis går det att öka 

mängden färskt material ytterligare till en viss gräns vid vilken produktionen kommer att få 

ojämn kvalitet. Att veta var den gränsen går skulle vara värdefullt då det skulle bidra till en 

bättre optimering av råvaruinköpen och större kunskap kring behovet av råvarulager. Att 

genomföra samma tester under olika tider på året vore intressant för att undersöka om 

gränsen för hur mycket torrt material varierar med klimatet. 
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Det vore också intressant att utföra samma tester på en annan pelletsfabrik med liknande 

produktionslinjer och samma råvarusortiment.   

Olyckligtvis kommer pelletsfabriken i Vansbro att på obestämd tid stänga sin produktion från 

och med sommaren 2012 för att enbart bedriva fjärrvärmeproduktion på orten. Några 

fortsatta tester är därför i nuläget inte aktuella. 
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