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Sammanfattning
Genom att använda förnyelsebara energikällor som exempelvis träbränslepellets, kan det
skapas förutsättningar för en hållbar utveckling. Träpelletsproduktionen ökar globalt och
ökningen förväntas fortsätta i framtiden. Det leder i sin tur till att pelletsindustrin måste börja
utöka sin råmaterialbas, exempelvis genom att använda biprodukter som bark. För att förbättra
pelletsegenskaperna och pelleteringsprocessen kan exempelvis ett additiv användas. Syftet med
denna studie var att öka kunskapen om hur lignin och cellulosa som additiv påverkar
pelleteringsegenskaperna på pellets producerade av granspån, björkspån och aspbark. Målet var
att ta reda på vilka effekter lignin och cellulosa har på pelletsens densitet, hårdhet,
fuktupptagning samt energi vad gäller kompression och friktion.
Lignin och cellulosa tillsättes som additiv vid halterna 0, 1, 2,5 och 4 % för pelletering av granoch björkspån samt aspbark i en enpetarpelletspress. Pelletsen producerades med
matristemperaturen 120, 100 och 100ºC samt fukthalten 12, 10 respektive 14%.
För pellets producerade av granspån och aspbark resulterade tillsättningen av lignin i
förbättrade pelletsegenskaper, utan att kompressionsenergin och friktionsenergin förändrades.
Vad gäller pellets producerade av björkspån, förändrade inte tillsättningen av lignin och
cellulosa pelletsegenskaperna, däremot ökade den energin vad gäller kompression och friktion.
Både lignin och cellulosa minskade fuktupptagningsförmågan hos pellets.

Abstract
Using renewable energy sources, such as wood fuel pellets, can create conditions for sustainable
development. Wood pellet production is increasing globally and the increase is expected to
continue in the future. This means that the pellets industry must start to increase their raw
material base, for an example by using by-products as bark. In order to improve the pellet
properties and the pelleting process, additive can be used. The purpose of this study was to
increase the knowledge of how lignin and cellulose as additives affect pelleting properties on
pellets produced from spruce-and birch sawdust and aspen bark. The aim was to find out what
effects lignin and cellulose have on the density of the pellets, hardness, moisture absorption,
and energy for compression and friction.
Lignin and cellulose were tested as additives in the amount of 0, 1, 2.5 and 4% for pelletizing
spruce-and birch sawdust as well as aspen bark in a single pellet press. The pellets were
produced at a die temperature of 120, 100ºC and 100, and a moisture content of 12, 10 and 14%.
For pellets produced by spurce sawdust and aspen bark, the addition of lignin resulted in
improved pellets, without the compression and friction energy changing. In the case of pellets
produced by birch sawdust, the addition of lignin and cellulose did not change the pellet
properties, on the other hand, it increased the energy for compression and friction. Both lignin
and cellulose reduced the moisture absorption capacity of pellets.
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1. Inledning
1.1 Introduktion
När fossila bränslen förbränns släpps det ut koldioxid i atmosfären. Ökade mängder koldioxid
i atmosfären ökar jordens medeltemperatur och förändrar därmed jordens klimat.
Förbränningen av fossila bränslen måste fasas ut om det ska skapas förutsättningar för en
hållbar utveckling (Naturskyddsföreningen 2017). Ett sätt att minska eller fasa ut användningen
av fossila bränslen är att ersätta de med förnyelsebara energikällor som exempelvis
träbränslepellets.
Träbränslepellets är ett träbaserat biobränsle som produceras av exempelvis spån och flis från
sågverksindustrin. År 2014 var den globala träpelletsproduktionen 27 miljoner metriska ton
(Kopetz et al. 2015) och enligt Mergner (2014) förväntas produktionen uppnå 50 miljoner
metriska ton år 2020. Den största konsumenten av träpellets var Europa som år 2014 förbrukade
75 % av pelletsen (Kopetz et al. 2015). Pelletskonsumenterna använder pellets både i små och
stor skala. Konsumenter som använder pellets i små skala är användare i småhus som eldar
pellets i villabrännare och pelletkaminer. De storskaliga användarna är fjärrvärmeverken som
tidigare har eldat kolpulver i sina pannor, men som nu eldar träpulver. Även om pelletsen mals
ner innan förbränningen så vill de storskaliga konsumenterna ha pelleterad råvara. Anledningen
är att pelleterad råvara är enklare att hantera både vid transport och vid användning (Näslund,
2013). De småskaliga användarna ställer högre krav på pelletskvaliteten än fjärrvärmeverken,
eftersom att dammningsproblemet ställer till större problem i en bostad. Med ökade mängder
finfraktioner kan exempelvis verkningsgraden på pannorna sjunka och mängden sot i
skorstenen öka. Den ökade pelletskonsumtionen har lett till en ökad användning av råvaror och
därför måste pelletsindustrin utöka sin råmaterialbas (Ståhl, 2012).
Virkesförrådet i Sverige består över 80 procent av barrträd, där fördelningen mellan gran och
tall är lika (Skogssverige, 2017). Bland lövträden är björk den vanligaste trädsorten
(Skogssverige, 2017). Mängden biprodukter som uppstår i sågverksindustrin beror på hur
processen ser ut och hur den går till. Spån, flis och bark är exempel på biprodukter som uppstår
vid sågverksindustrin, se tabell 1. Spånet går till massaindustrin som råvara (Naturvårdsverket,
2010) och barken kan användas som jordförbättringsmedel eller förbrännas i fjärrvärmeverken
som energikälla (Naturvårdsverket, 2010). Det finns potential för bark inom pelletsindustrin,
men då den innehåller höga halter aska är den inte lämplig för användning i villabrännare och
pelletskaminer som inte är utrustade med askhanteringssystem. Askhalten i bark varierar och
enligt Strömberg (2012) har aspbark lägst askhalt i jämförelse med björkbark och barrträdsbark.
Tabell 1. Mängden biprodukter som uppstår vid en produktion av 100 000 m3 sågad vara per år.

Fraktion

Mängd ca. 𝑚3 𝑠/å𝑟

Energiinnehåll ca MWh

Sågverksflis/cellulosaflis

170 000

115 000

Torr flis

20 000

15 000

Sågspån

70 000

50 000

Bark

60 000

30 000

Källa: (Naturvårdsverket, 2010)
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Tillverkningsprocessen för träbränslepellets innefattar flera steg såsom förbehandlingssteg,
pelleteringssteg och efterbehandlingssteg (Näslund, 2013). I förbehandlingsstegen sönderdelas
råmaterialet, torkas, mals till önskad partikelstorlek med hjälp av exempelvis en hammarkvarn
och fuktas till önskad fukthalt. I pelleteringssteget komprimeras råmaterialet till små
cylindriska stycken med en diameter mellan 6-10 mm och en längd på
10-30 mm (Kuokkanen, 2011). Efter pelleteringen kyls och lagras pelletsen i
efterbehandlingsstegen (Näslund, 2013).
Pelleteringssteget delas in i 3 faser; komprimering, förflyttning och friktion (Nielsen, 2007).
Komprimeringen sker genom att ett kollerhjul pressar råmaterialet genom högt tryck mot en
matris. En matris består av flera hål som leder ner till kanaler. Kanalerna består av en aktiv och
en icke aktiv del, där den icke aktiva delen behövs för att matrisen skall klara av de stora
krafterna som den utsätts för från kollerhjulet. Den aktiva delen kallas för presslängd och
varierar i längd beroende på vilket material som ska pelleteras (Nielsen, 2009). Exempelvis
kräver lövträd en kortare presslängd än barrträd (Nielsen, 2009). Som följd av det höga
komprimeringstrycket som råmaterialet utsätts för, ökar råmaterialets densitet. Densiteten
fortsätter att öka tills kompressionstrycket från kollerhjulet blir lägre än trycket som
råmaterialet utövar på matrisens inre väggar. När trycket som råmaterialet utövar på
matrisväggarna övervinner kompressionstrycket, börjar pelletsen att förflyttas ner i
friktionszonen. I friktionszonen uppstår det friktion mellan pelletsen och matrisen (Nielsen,
2009). Energin som används för att pressa pelletsen benämns i denna studie för friktionsenergi,
se figur 1 som illustrerar pelleteringssteget i en pelleteringsprocess.

Figur 1. Illustrerar pelleteringssteget i pelleteringsprocessen.
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Det finns flera parametrar som påverkar pelleteringsprocessen, exempelvis matristemperaturen
och fuktinnehållet i råmaterialet. Ligninet i råmaterialet mjuknar vid en viss temperatur under
komprimeringen (Nielsen 2009). Denna temperatur kallas för ligninets glastemperatur och
ligger mellan 100-140 °C (Peng et al. 2013). Enligt Whittaker & Shield (2017) kan denna
temperatur minska beroende på råmaterialets fuktinnehåll. Vid en fukthalt på 8-10 % sjunker
glastemperaturen till en temperatur mellan 60-100 °C (Whittaker & Shield 2017). När ligninet
mjuknas upp och sedan kyls ned, ökar råmaterialets bindningsstyrka (Whittaker & Shield
2017). Högre matristemperaturer mjuknar ligninet och gör det lättare att pressa ihop. Låga
matristemperaturer resulterar i hårdare lignin och därmed ökad kompressionsenergi och
friktionsenergi (Nielsen 2009). Fukt fungerar även som bindemedel i pelleteringsprocessen och
den optimala fukthalten i råmaterialet vid komprimeringen är mellan 8-10 % (Nielsen, 2009).
Andra råmaterial, som exempelvis bark, har visat bra egenskaper vid fukthalten 14 % (Filbakk
et al. 2011). Fukten i råmaterialet har en smörjande effekt mellan pelletsytan och
matrisväggarna. Om fukthalten i pelletsen är låg, kan sammanbindningen i pelletsen minska
på grund av den minskade ytkontakten mellan partiklarna (Henriksson, 2016). En minskad
fuktinnehåll i råmaterialet skapar även större kontakt mellan pelletsytan och matrisväggarna
och ökar friktionsenergin som krävs för att pressa pelletsen. Hög friktion resulterar i hårdare
pellets, högre energianvändning i pelleteringsprocessen och högre slitage i matrisen (Whittaker
& Shield 2017).
Andra parametrar som påverkar pelletsegenskaperna är den kemiska sammansättningen hos
råmaterialet (Norberg, 2017), se tabell 2. Cellulosa är ett naturligt förekommande ämne och
finns i växtbaserade material som bland annat träd och bomull. Cellulosa är också
huvudkomponenten i cellväggen och har som funktion att stärka och stabilisera cellväggen
(Pasangulapati et al. 2012). Ligninet fungerar som lim mellan fibrerna (Peng et al., 2013) och
ger elasticitet och mekanisk styrka till träet (Lehtikangas, 2001; Whittaker & Shield, 2017).
Högre halter lignin i exempelvis bark leder till hårdare pellets (Lehtikangas, 2001).
Tabell 2. Den ungefärliga kemiska sammansättningen i Sveriges vanligaste trädslag.

Ämne
Cellulosa
Hemicellulosa

Tall (%)
45
20

Gran (%)
41
26

Björk (%)
38
37

Lignin
Extraktivämnen
Aska
Kväve
Summa

28
6
0,4
0,1
99,5

29
3
0,4
0,1
99,5

20
4
0,4
0,1
99,5

Källa: (Fransson, 2006)
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För att testa pelletsegenskaper kan exempelvis hållfasthet, densitet och fuktupptagning mätas.
Det finns två sätt att mäta hållfastheten på pelletsen. Ena sättet är att mäta den mekaniska
hållfastheten genom att rotera större mängder pellets, och sedan beräkna andel finfraktioner
som uppstått. Det andra sättet är att utsätta en pellets för en kraft tills den går sönder (Peng et
al. 2013). Eftersom pellets i de flesta processer matas in till förbränning i volym och inte i vikt,
är densiteten en annan viktig pelletsegenskap som testas. Det är oklart huruvida ökad densitet
resulterar i ökad hårdhet (Whittaker & Shield, 2017). En annan pelletsegenskap som är viktig
för pelletskvaliteten är fuktupptagningsförmågan i pelletsen, då ökade fukthalter resulterar i
sämre hållbarhet (Lehtikangas, 2000). Enligt Peng et al. (2013) ökar hållbarheten om
fuktupptagningsförmågan hos pelletsen är låg. För att öka pelletskvaliteten kan exempelvis
additiv tillsättas. Tanniner, våtmarksgräs, majsstärkelse, melass och rapsfrökaka har testat i
tidigare studier (Norberg, 2017; Henriksson, 2016; Ståhl et al. 2014; Ståhl et al. 2011).
När tanniner tillsattes som additiv ökade hållfastheten och hårdheten på pelletsen, samtidigt
som energianvändningen i pelletspressen minskade. Författaren tror att additivet kan ha
förbättrat bindningsegenskaperna i pellets (Norberg, 2017). I en annan studie utförd av
Henriksson (2016), resulterade tillsättningen av våtmarksgräs i en försämrad hållfasthet hos
pelletsen. Pelletspressens energianvändning minskade, vilket enligt författaren kunde bero
våtmarksgräsets smörjande effekt. När majsstärkelse och melass användes som additiv,
resulterade en tillsättning av 1 % melass i minskad energianvändning i pelletspressen (Ståhl et
al. 2014). Högre halter melass ökade däremot energianvändningen, och det kunde enligt
författaren bero på additivets klibbiga egenskap. När majsstärkelse användes, ökade
hållbarheten samtidigt som energianvändningen i samband med pelleteringen minskade. I en
studie utförd av (Ståhl et al. 2011) resulterade tillsättningen av rapsfrökaka i en minskad
bulkdensitet hos pelletsen.
Lignin och cellulosa finns i råmaterialets kemiska sammansättning och har testats som additiv
i olika industrier. Lignin kan framställas genom olika processer, via utfällning med CO2, syra
eller filtrering, från massa-och papperstillverkningen. Lignin kan också utvinnas av svartlut
genom LignoBoost-processen (Berghel et al. 2013). I en jämförande studie utförd av Berghel
et al. (2013), resulterade tillsättningen av torr lignin från LignoBoost-processen i hårdare
pellets än vad våt lignin gjorde. Det kunde däremot inte konstateras hur lignin som additiv i
pelletsproduktionen påverkade bulkdensiteten. Energianvändningen vid pelleteringen
förändrades inte nämnvärt (Berghel et al. 2013). Enligt en studie gjord av Frodeson et al. (2017)
hörde lignin till de mindre fuktabsorberade råmaterialen. I en annan studie resulterade en
tillsättning av 2 och 4 % lignin i pellets med hög kvalité, där bland annat pelletsstyrkan ökade.
Viktiga parametrar som kan ha påverkat resultaten var enligt författaren råmaterialens
fuktinnehåll och matristemperaturen (Stevens, 2010).
Cellulosa har inte använts som additiv i pelletsindustrin, men har använts inom flera andra
områden som papper- och läkemedelsindustrin (Hoenich, 2007 & Lahdenpää et al. 1997). I en
studie utförd av (Lahdenpää et al. 1997) med syfte att bland annat undersöka tabletternas
krosshållfasthet, visade det sig att ökade halter av cellulosa (Avicel®PH-101) i blandningen
ökade tabletternas hårdhet. I en annan studie där pellets producerades av ren cellulosa, visade
resultaten att cellulosa hade högst hårdhet och absorberade minst fukt i jämförelse med
exempelvis proteiner (Frodeson et al. 2017).
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Eftersom att tillsättningen av cellulosa har resulterat i förbättrade tablettegenskaper i
läkemedelsindustrin (Lahdenpää et al., 1997) och resulterat i pellets med hög hårdhet och låg
fuktupptagningsförmåga (Frodeson et al. 2017), blir det intressant att undersöka dess effekter
som additiv inom pelletsindustrin. Lignin kan användas som additiv och har i vissa studier
resulterat i förbättrade pelleteringsegenskaper (Stevens, 2010; Berghel et al. 2013). Det blir
därmed av intresse att undersöka additivernas påverkan på pelleteringsegenskaperna hos olika
råmaterial. Hypotesen är att tillsättningen av lignin och cellulosa ökar hårdheten på pelletsen
och minskar dess fuktupptagningsförmåga.

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen om hur lignin och cellulosa som additiv
påverkar pelleteringsegenskaperna på pellets producerade av gran-och björkspån samt aspbark.

1.3 Mål
Målet är att studera vilka effekter olika halter av lignin och cellulosa har på pelletsens densitet,
hårdhet, fuktupptagningsförmåga och energi vad gäller kompression och friktion.
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2. Metod
I studien har lignin och cellulosa testats vid halterna 0, 1, 2,5 och 4 % på granspån, björkspån
och aspbark. Då optimal fukthalt och optimal matristemperatur varierar för varje träslag, så
bestämdes först de bästa driftförutsättningarna för granspån och björkspån genom Driftserie 1
och Driftserie 2. Driftserie 1 undersökte optimal fukthalt och Driftserie 2 undersökte optimal
matristemperatur. Driftseriernas resultat gällande pelletsens hårdhet, densitet samt energi för
kompression och friktion, användes som underlag för att hitta optimal fukthalt och
matristemperatur. När de optimala driftförutsättningarna hade bestämts, ställdes
försöksmatrisen upp för att studera additivens påverkan.
Framtagandet av fukthalt och matristemperatur för försöksmatris
I Driftserie 1, se tabell 3, pelleterades granspån och björkspån med matristemperaturen 100
ºC och fukthalterna 8, 10, 12 och 15 %. Aspbark pelleterades med temperaturen 100 ºC och
fukthalten 14 %.
Totalt gjordes det 3 tester per testserie och medelvärdet för värdena beräknades fram. Värdena
för alla testserier sammanställdes och bedömdes enligt ett schema som sträcker sig från 1-4, där
1 representerar det bästa värdet och 4 representerar det sämsta. Bäst värde bestämdes till att
vara hög densitet och hårdhet samt låg kompression-och friktionsenergi. Betygen
sammanställdes och summan beräknades fram, testserien med lägst slutsumma och därmed bäst
fukthalt togs vidare till Driftserie 2.
Tabell 3. Pelleteringsuppställning för Driftserie 1 med matristemperatur 100 ºC och varierande
fukthalter i testmaterialet.

Testserie

Fukthalt
(%)

Antal
(st)

Granspån

8
10
12
15
8
10
12
15
14

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Björkspån

Aspbark

Den bästa fukthalten för pelletering av granspån och björkspån var 12 % respektive 10 %.
Driftserie 2, se tabell 4, undersökte vilken temperatur på matrisen som var mest optimal i
kombination med bäst fukthalt för pelletering av granspån och björkspån från Driftserie 1. Här
undersöktes temperaturen 80 ºC och 120 ºC. På samma sätt som tidigare beräknades ett
medelvärde för testerna fram, och betygen sammanställdes och bedömdes enligt schemat.

-6-

Tabell 4. Pelleteringsuppställning för Driftserie 2.

Testserie

Temperatur Fukthalt
(ºC)
(%)

Antal
(st)

Granspån

80
120
80
120

3
3
3
3

Björkspån

12
12
10
10

De bästa driftförutsättningarna för pellets producerade av granspån var fukthalten 12 % och
matristemperaturen 120 ºC. För pellets producerade av björkspån var fukthalten 10 % och
matristemperaturen 100 ºC bäst.
Försöksmatris:
I försöksmatrisen, se tabell 5, pelleterades totalt 189 stycken pellets. Tre stycken tester
pelleterades för respektive nollprov (inget additiv inblandad). Lignin och cellulosa tillsattes i
halten 1 , 2,5 och 4 % på gran-och björkspån samt aspbark. För varje testserie där ett additiv
var inblandat pelleterades 10 stycken pellets.
Tabell 5. Pelleteringsuppställning för försöksmatris.

Test- Additiv
serie

Granspån

Lignin

Cellulosa

Björkspån

Lignin

Cellulosa

Aspbark

Lignin

Cellulosa

Additivmängd
(%)

Temperatur
( ºC )

Fukthalt
(%)

Antal
(st)

0,0
1,0
2,5
4,0
1,0
2,5
4,0
0,0
1,0
2,5
4,0
1,0
2,5
4,0
0,0
1,0
2,5
4,0
1,0
2,5
4,0

120
120
120
120
120
120
120
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
14
14
14
14
14
14
14

3
10
10
10
10
10
10
3
10
10
10
10
10
10
3
10
10
10
10
10
10

-7-

2.1 Material och materialbearbetning
Granspån som användes i denna studie var från Stora Enso Timber AB i Grums. Björkspånet
var från Vanhälls björksåg och aspbarken var egensågat bark från aspträd utanför Karlstad.
Lignin och Cellulosa användes som additiv. Lignin (via LignoBoost processen) från
Bäckhammars bruk AB och Cellulosa (Avicel®PH-101), från företaget Sigma-Aldrich i
Darmstadt i Tyskland.
Råmaterialet maldes till storleken 2 mm i en kvarn med märket Culatti Schlagmühle, se figur
2. Totalt maldes 260g granspån, 260g björkspån och 160g aspbark. Det användes alltid 20g
testmaterial/testserie.

Figur 2. Från vänster till höger, mald granspån, björkspån och aspbark.

Fuktning
Fuktinnehållet i respektive råmaterial bestämdes genom att 20g testmaterial vägdes och ställdes
in i en ugn med temperaturen 103 ºC i minst 24 timmar för fuktavdunstning. Testmaterialet
vägdes därefter igen och fukthalten (%) beräknades på blöt bas med ekvation (1).
𝑚𝐻2 𝑂

𝑥1 = 𝑚𝐻

(1)

2 𝑂+𝑚𝑇𝑆

När fuktinnehållet i testmaterialet var känd, kunde mängden vatten (g) som skulle behöva
tillsättas för att uppnå fukthalterna 10, 12 och 14 % beräknas fram enligt ekvation (2). För att
tillsätta vatten, ställdes testmaterialet på en våg och vatten tillsättes med hjälp av en sprayflaska
tills den nya vikten uppnåddes. Påsarna skakades om för hand i 30 sekunder och förvarades i
24 timmar för att säkerställa jämn fuktfördelning i spånet.
𝑥2 =

𝑥2 (𝑚𝐻2 𝑂+𝑚𝑇𝑆 )−𝑚𝐻2 𝑂

(2)

1−𝑥2

Additivinbladning
För att blanda additiven med testmaterialet användes blandaren RW 20 som är tillverkad av
företaget Ika-werke. Additivet lignin och cellulosa tillsättes med mängden 1 , 2,5 och 4 % i
totalvikt och hälldes i plastbehållare som var tillkopplad RW 20. Blandningen skedde i 1 minut
med en hastighet på 60 varv/min. Testmaterialet förvarades därefter i förslutningsbara påsar för
att förhindra fuktkondens till omgivningen.
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2.2 Pelleteringsprocess
Maskinen som användes för pelleteringen i denna studie är en enpetarpelletspress, se figur 3.
Temperaturen på matrisen ställdes in med hjälp av temperaturreglaget (A i figur 3) och
motstödet (G i figur 3) trycktes in i matrisens undre del (F i figur 3). Matrisen är en järncylinder
med 125 mm pelleteringshål och 8,2 mm innerdiameter. Motstödet fungerar som ett underlag
med syftet att skapa tryck under pelleteringen. Två nylonpluggar trycktes ner i matrisen, där en
nylonsplugg var ovan och en nylonsplugg var under testmaterialet (1g). Nylonpluggarna
säkerställer att testmaterialet håller sig kvar i matrisen och att pistongens (E i figur 3) temperatur
inte påverkar testmaterialet.

3.2.2 Pelletering och friktionsmätning

Pelleteringen sker när underdelen åker upp mot pistongen. Pelleteringshastigheten var 12
mm/min
och utövades tills
ett tryckenpå enpetare
15 kN uppnåddes.
stoppades
10 sekunder
För
pelleteringen
används
(singleUnderdelen
pellet press),
se ifig.
6. Med
där
trycket
fick
utövades
på
testmaterialet.
För
att
kunna
dra
bort
motstödet
sänkets
underdelen
enpetaren kan man tillverka pellets med olika tryck och temperaturer.
cirka en centimeter. När motstödet drogs bort åkte underdelen upp mot pistongen med samma
Pelleteringsmodulen
är försedd med en matris (järncylinder), som har ett 125,0
hastighet som tidigare, och pelletsen trycktes ut. Pelletsen lades på kylning (C i figur 3) i 5
mm
långt
en innerdiameter
minuter
ochpelleteringshål
förvarades sedan imed
en förslutningsbar
påse. på 8,2 mm.

Figur 6.
3. Enpetarstationen
Enpetarstationen och
A)A)
Temperaturreglage
B) Kontrollpanel
av/påFigur
ochpelleteringsmodulen.
pelleteringsmodulen.
Temperaturreglage
B) Kontrollpanel,
reglage,
höjning
och
sänkning
C)
Kylfläkt
D)
Pelleteringsmodul
E)
Pistong
F)
Matris
med
hålrum
av/på-reglage, höjning och sänkning C) Kylfläkt D) Pelleteringsmodul E) Pistong F) Matrisför
motstöd
nederst
Motstöd
med
ett hål
för G)
motstöd
nederst G) Motstöd.
Källa: Malm (2017)

Inför pelletering ställdes temperaturen in med hjälp av det digitala
temperaturreglaget. Motstödet (G i figur 6) fördes in i hålrummet nederst i
matrisen. Motstödet förhindrar att spånet i matrisen rinner ut och fungerar som
mottryck när pelleteringen är i drift. En plastplugg trycktes ned längst ner i
matrisen med hjälp av pistongen och 1 gram spån hälldes i pelleteringshålet.
Överst i pelleteringshålet placerades en andra plastplugg, som då fungerar som
en mellanvägg mellan spånet och pistongen (se till v. i fig. 7). Tanken är att
spånet ska vara isolerat med plastpluggarna från motstödet och pistongen, så att
dess yt- och temperaturegenskaper inte påverkar spånet under pelleteringen.
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2.3 Pelletstester
Mätinstrument som användes för densitetsmätningen var ett digitalt skjutmått som var kopplad
till en dator. Mätvärdena registrerades i en excelfil. Genom att mäta längden och bredden, och
väga pelleten kunde densiteten med hjälp av ekvation (3) beräknas fram. Resultaten för alla
testserier där ett additiv var inblandat baserades på ett medelvärde på 10 stycken tester. För
nollproverna (där inga additiv var inblandat) baserades resultatet på ett medelvärde av tre tester.
ρ𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 = (𝜋∗𝑟 2

𝑚𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡

(3)

𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 ∗𝐿𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 )

Hårdhetstestet gjordes med en hårdhetstestare modell K3175-0011 från KAHL. Det gjordes
hårdhetstester både före och efter fuktupptagningstestet. Resultaten för hårdheten före
fuktupptagningstestet, baserades på ett medelvärde på pellets 1-7 i varje testserie. Hårdheten
efter fuktupptagningstestet baserades på pellets 8 i varje testserie.
Resterna som uppstod när pelletsen gick sönder i hårdhetstestet ställdes i ugnen i minst 24 h.
Fuktinnehållet i pelletsen beräknades genom att väga pelletsresterna före och efter
fuktavdunstningen samt genom ekvation (1).
Alla tre nollprover och pellets 8-10 från varje testserie i försöksmatrisen, se tabell (5), ställdes
i en ugn med temperaturen 103 ºC i minst 24 h för total fuktavdunstning. Därefter ställdes
testmaterialet i klimatskåpet (C+10/200, CTS, Hechingen, Tyskland) med temperaturen
30°C och fukthalten 90% och fuktupptagningen beräknades genom ekvation (1).
Fuktinnehållet i pelletsen beräknades efter en respektive 30 timmar.

2.4 Energianvändning
Enpetarstationen var kopplad till programmet NI labVIEW 2013 SP1 som loggade data 3
gånger per sekund i en excelfil. I excelfilen kunde det läsas vilken kraft maskinen jobbade i
under pelleteringsprocessen. Kompressionsenergin (J), Wkomp, mellan 5-15 kN beräknas enligt
ekvation (4).
𝑊 = 𝐹 ∗ 𝑣 ∗ 𝑡 ∗ 1000

(4)

Vid den tidpunkt pelletsen börjar pressas tills den hade tryckts ut 1 cm utlästes friktionstrycket
i excelfilen och friktionsenergin, Wfrik, beräknas enligt ekvation (4).
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3. Resultat
Resultaten redovisar pelletsens utseende, densitet, hårdhet, fuktupptagning och
energianvändning för kompression och friktion.
Nedan i figur 4, visas pellets med 1, 2,5 och 4% additivinblandning. Pellets i första raden
innehåller 1%, andra raden 2,5% och tredje raden 4% additiv. I bild A och B finns små svarta
prickar på pelletsen. Dessa svarta prickar är lignin som inte har lösts upp under pelleteringen.
De mörka pelletsen är aspbarkspellets.
A) Granspånspellets med lignin

B) Björkspånspellets med lignin

C) Aspbarkspellets med lignin

D) Granspånspellets med cellulosa

E) Björkspånspellets med cellulosa

F) Aspbarkspellets med cellulosa

Figur 4. Pellets producerade med 1, 2,5, och 4 % additiv. Pellets i första raden innehåller 1 %, andra
raden 2,5% och tredje raden 4% additiv. Pelletsen är ordnade efter sin produktionsordning 1-10 från
vänster till höger.
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Tabell 6 visar resultaten för försöksmatrisen. Pellets av granspån, björkspån och aspbark
producerades med matristemperaturen 120ºC, 100ºC och 100ºC samt fukthalten 12%, 10%
respektive 14%. Tabellen visar fukthalt i pellets, densitet, hårdhet och energi för kompression
och friktion.

Additiv
Cellulosa
Cellulosa
Cellulosa

Aspbark

Lignin

-

Björkspån

Lignin

-

Granspån

lignin

-

Testserie

Tabell 6. Resultat för försöksmatrisen.
Additivmängd
(%)

Fukt i
pellets
(%)

Densitet
(kg/m3)

Hårdhet (kg)

Energianvändning (J)

Före fuktupptagningstest

Efter fuktupptagningstest

Wkomp.

Wfrik.

0,0

6,9

1087±9

15,3±2,5

4

34,1±0,5

20,2±2,4

1,0

7,1

1104±12

17,4±1,4

2

33,3±4,3

18,7±1,8

2,5

6,7

1130±21

21,1±1,5

2

32,1±2,1

19,9±2,6

4,0

6,7

1120±16

22,3±1,3

4

30,8±2

19,9±1,9

1,0

7,0

1096±14

16,9±1,0

2

38,1±3

20,0±1,4

2,5

7,0

1097±16

16,9±1,5

1

39,8±3,7

18,9±1,0

4,0

6,9

1116±17

16,6±0,9

0

38,3±5,6

19,7±1,8

0,0

6,7

1080±8

9,3±0,9

3

29,5±2,1

17±2,0

1,0

7,5

1080±7

8,6±0,9

0

37,1±5,0

22±3,1

2,5

7,1

1088±14

9,4±0,9

0

40,5±5,4

23,7±6

4,0

7,0

1082±22

10,3±1,3

0

42,8±5,0

30,2±4,5

1,0

7,2

1094±10

8,0±1,1

0

34,6±2,6

20,1±2,2

2,5

7,4

1090±19

8,0±1,1

0

39,6±8,1

21,2±4,5

4,0

7,1

1104±19

8,9±1,0

0

44,8±7,2

24,4±2,7

0,0

12,2

1076±32

21,3±2,3

20

21,1±1,1

15±0,7

1,0

9,7

1091±25

23,4±5,3

16

18±0,7

13,8±0,8

2,5

9,3

1120±26

24±2,8

16

19±0,8

14,7±1,8

4,0

9,8

1108±34

29,7±2,5

18

23,4±2,7

19,4±2,6

1,0

9,8

1108±15

26,3±3,3

12

23,2±0,8

17,7±1

2,5

10,0

1117±19

23,4±2,3

14

23,5±1,1

16,8±0,8

4,0

9,6

1118±17

23,1±2,4

16

23,4±1,7

16,3±0,7
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3.2 Densitet
Figur 5 visar densitetens variation i samband med tillsättningen av additivet lignin. Högst
densitet för pellets producerade av granspån och aspbark samt additivet lignin erhölls vid halten
2,5 %. För pellets producerade av björkspån, varierade densiteten lite vid olika halter tillsatt
lignin.

1160
1140

Densitet (kg/m3)

1120
1100
Granspån

1080

Björkspån

1060

Aspbark
1040
1020
1000
0

1

2.5

4

Additiv (%)

Figur 5. Densiteten på pellets producerade av granspån, björkspån och aspbark vid olika halter tillsatt
lignin.

Figur 6 visar densitetens variation i samband med tillsättningen av additivet cellulosa.
Densiteten för pellets producerade av granspån och aspbark, ökar svagt med ökad halt tillsatt
cellulosa. För pellets producerade av björkspån varierar inte densiteten signifikant vid olika
halter tillsatt cellulosa.

1160

Densitet (kg/m3)

1140
1120
1100
Granspån

1080

Björkspån
1060

Aspbark

1040
1020
1000
0

1

2.5

4

Additiv (%)

Figur 6. Densiteten på pellets producerade av granspån, björkspån och aspbark vid olika halter tillsatt
cellulosa.
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3.3 Hårdhet
Figur 7 visar att ökad halt tillsatt lignin ökar hårdheten på pellets producerade av granspån och
aspbark. Hårdheten vad gäller pellets producerade av björkspån, förändras inte signifikant när
lignin tillsätts.

35
30

Hårdhet (kg)

25
20

Granspån

15

Björkspån
Aspbark

10
5
0
0

1

2.5

4

Additiv (%)

Figur 7. Hårdheten på pellets producerade av granspån, björkspån och aspbark vid olika halter tillsatt
lignin.

Figur 8 visar att cellulosa inte har en markant påverkan på hårdheten för pellets producerade av
granspån och björkspån. 1 % cellulosa ger högst hårdhet för pellets producerade av aspbark.

35
30

Hådhet (kg)

25
20

Granspån

15

Björkspån

10

Aspbark

5
0
0

1

2.5

4

Additiv (%)

Figur 8. Hårdheten på pellets producerade av granspån, björkspån och aspbark vid olika halter tillsatt
cellulosa.
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3.4 Fuktupptagning
Lignin och cellulosa hade nästan samma effekter på pellets producerade av granspån, björkspån
och aspbark. Skillnaden var så försumbar att pelletsen med lignin och cellulosa sammanfogades
i samma stapel i figur 9.
Figur 9 visar att tillsättningen av lignin och cellulosa resulterar i något mindre
fuktupptagningsförmåga hos samtliga pellets.
18
16

Fukthalt (%)

14
12
10
8
6
4
2
0
1

30

Tid (h)
Granspån

GL4/GC4

Björkspån

BL4/BC4

Aspbark

AL4/AC4

Figur 9. Fuktupptagningen i pelletsen över tid. GL4 är granspånspellets med 4 % lignin, GC4 är
granspånspellets med 4 % cellulosa, BL4 är björkspånspellets med 4 % lignin, BC4 är björkspånspellets
med 4 % cellulosa, AL4 är aspbarkspellets med 4 % lignin och AC4 är aspbarkspellets med 4 %
cellulosa.

Figur 10 visar nollproverna i försöksmatrisen före och efter fuktupptagningstestet. I bild B har
pelletsen expanderat i jämförelse med bild A, och aspbarkspellets är de mest kompakta.
A)

B)

Figur 10. Nollproverna före och efter fuktupptagningstestet. A) pellets före fuktupptagningstestet och
B) pellets efter fuktupptagningstestet. Första raden är pellets producerade av granspån, andra raden av
björkspån och tredje raden av aspbark.
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Figur 11 redovisar pellets med 1, 2,5 och 4 % additiv efter fuktupptagningstestet, där första
raden innehåller 1 %, andra raden 2,5% och tredje raden 4% additiv. Pellets producerade av
gran-och björkspån, se bild A, B, D och E, har expanderat mer än aspbarkspellets, se bild C och
F, samt innehåller många sprickor. Pellets producerade av aspbark är kompakta och saknar
sprickor.
A)

B)

C)

D)

E)

F)

Figur 11. Pellets efter fuktupptagningstestet, där pelletsen i första raden innehåller 1 % , andra raden
2 % och tredje raden 4 % additiv. A) Granspånspellets med lignin, B) Björkspånspellets med lignin,
C) aspbarkspellets med lignin, D) Granspånspellets med cellulosa, E) Björkspånspellets med cellulosa,
F) aspbarkspellets med cellulosa.
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3.5 Energianvändning
Kompressionsenergi
I figur 12 ses att kompressionsenergin för pellets producerade av granspån och aspbark inte
förändras signifikant vid olika halter tillsatt lignin eller cellulosa. Kompressionsenergin för
björkspånspellets ökar med ökad halt tillsatt lignin och cellulosa.
A)

B)
Granspån
Björkspån
Aspbark

Lignin

50

Kompressionsenergi (J)

50

Kompressionsenergi (J)

Granspån
Björkspån
Aspbark

Cellulosa

40
30
20
10

40
30
20
10
0

0
0

1

2.5

0

4

1

2.5

4

Additiv (%)

Additiv (%)

Figur 12. Visar kompressionsenergin för pellets producerade av granspån, björkspån och aspbark. A)
Pellets producerade med lignin och B) Pellets producerade med cellulosa.
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Friktionsenergi
I figur 13 ses att friktionsenergin för pellets producerade av granspån och aspbark inte förändras
signifikant vid ökade halter tillsatt lignin eller cellulosa. För björkspånspellets ökar
friktionsenergin med ökad halt tillsatt lignin och cellulosa.
A)

B)
Granspån
Björkspån
Aspbark

40

40

35

35

30

30

Friktionsenergi (J)

Friktionsenergi (J)

Lignin

Cellulosa

25
20
15
10

Granspån
Björkspån
Aspbark

25
20
15
10
5

5

0

0
0

1

2.5

0

4

1

2.5

4

Additiv (%)

Additiv (%)

Figur 13. Visar friktionsenergin för pellets producerade av granspån, björkspån och aspbark. A) Pellets
producerade med lignin och B) Pellets producerade med cellulosa.
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4. Diskussion
I försöksmatrisen pelleterades gran-och björkspån samt aspbark under olika förutsättningar vad
gäller pelleteringstemperatur och fukthalt i testmaterialet, vilket är viktigt att notera när
testserierna jämförs med varandra. Gran-och björkspånspellets pelleterades vid optimal
matristemperatur och optimal fukthalt.
Ökade halter lignin i granspån- och aspbarkspellets ökar pelletsens hårdhet, se figur 7. Det kan
bero på att lignin fungerar som lim mellan fibrerna (Peng et al. 2013), samt ger mekanisk styrka
till cellväggarna (Lehtikangas, 2001; Whittaker & Shield, 2017). I figur 4 bild A, finns små
svarta prickar på granspånspelletsen som indikerar att ligninet inte har löst upp sig under
pelleteringsprocessen. Anledningen till varför ligninet inte har löst upp sig trots att
matristemperaturen och fukthalten var inom intervallet för ligninets glastemperatur är okänd,
och fler studier behöver göras för att utreda denna fråga. Därmed finns det en osäkerhet i
resultaten vad gäller pelletsens hårdhet vid olika halter tillsatt lignin.
Enligt Whittaker & Shield (2017) innehåller bark högre halter lignin än trä. Redan vid
nollprovet var aspbarkspellets hårdare i jämförelse med de andra nollproverna, och hårdheten
fortsatte att öka med ökad halt tillsatt lignin, se figur 7. På samma sätt som diskuterat ovan, kan
det bero på att lignin ger mekanisk styrka till cellväggarna (Lehtikangas, 2001; Whittaker &
Shield, 2017). Liknande resultat har det kommits fram till i en studie utförd av (Lehtikangas,
2001). Eftersom att aspbarkspellets hade en hög hårdhet blir det intressant att undersöka hur
olika halter av aspbark som additiv skulle påverka hårdheten på pelletsen. Ökad pelletshårdhet
minskar dammbildningsproblem som uppstår vid förvaring, hantering och transportering av
pellets (Näslund, 2013).
Ökade halter tillsatt lignin påverkar inte hårdheten på björkspånspellets, se figur 7. I figur 4
bild B som illustrerar björkspånspellets producerade med additivet lignin, ses även här små
svarta prickar på pelletsen. Jämförs granspånspellets med björkspånpellets, figur 4 bild A och
B, kan det konstateras att både hade lignin som inte löstes upp under pelleteringen. Det kan
däremot inte uttalas om hur mycket lignin som löstes upp i de olika testserierna. Skillnaden
mellan pelleteringen av granspånet och björkspånet var att det användes en lägre
matristemperatur och lägre fukthalt vid produktion av björkspånspellets än granspånspellets.
En lägre fukthalt i björkspånet och en lägre matristemperatur kan ha påverkat upplösningen på
ligninet. Möjligtvis kan detta vara anledningen till varför högre hårdhet på björkspånspellets
inte uppnåddes med ökad halt tillsatt lignin. Enligt tabell 2 kan det konstateras att björk
innehåller 20 % lignin i jämförelse med gran som innehåller 29 % (Fransson, 2006) . Det kan
också förklara varför granspånspellets är hårdare än björkspånspellets. Hårdheten och
densiteten hade en viss koppling till varandra när additivet lignin tillsattes, se figur 7 och 5.
Lignin som additiv har visat olika effekter på pelletsegenskaperna hos olika råmaterial.
Ökade halter tillsatt lignin påverkar inte kompressionsenergin och friktionsenergin för pellets
producerade av granspån, se figur 12 bild A och figur 13 bild A. Berghel et al. (2013) har
kommit fram till att energianvändningen inte påverkas när lignin används som additiv. Lägre
energi vad gäller kompression och friktion leder till minskad energianvändning, vilket stämmer
med resultaten från (Berghel et al. 2013). Friktionsenergin för björkspånspellets ökade med
ökad tillsättningen av lignin i jämförelse med friktionsenergin för granspånspellets som förblev
densamma, se figur 13 bild A. Möjligen kan det bero på att matristemperaturen och fukthalten
var lägre vid pelleteringen av björkspånspellets än granspånspellets. Högre matristemperatur
mjuknar ligninet och gör det lättare att pressa ihop, lägre matristemperaturer resulterar i hårdare
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lignin och därmed ökad kompressions- och friktionsenergi (Nielsen 2009). I en studie av
Nielsen (2009) där 5 % stärkelse och lignin tillsättes på furuspån, visade det sig att energin för
kompression och friktion minskade när matristemperaturen ökade.
Enligt Whittaker & Shield (2017) resulterar hög friktion i hårdare pellets. Resultaten i denna
studie visar att både kompressionsenergin och friktionsenergin för pellets producerade av
aspbark, se figur 12 bild A och figur 13 bild A var likvärdiga för olika halter tillsatt lignin,
medan hårdheten för aspbarkspellets ökade med ökad halt tillsatt lignin, se figur 7. Det är
möjligt att producera hårda pellets med låg kompressionsenergi och friktionsenergi. Att
friktionsenergin var lägre för pellets producerade av aspbark än granspån och björkspån, kan
bero på fuktigheten i spånet. Aspbarkspellets producerades med 14 % fukthalt i jämförelse med
granspånspellets på 12 % och björkspånspellets på 10 % fukthalt. Fukt fungerar som
bindemedel mellan partiklarna och skapar mindre kontakt mellan testmaterialet och matrisen,
vilket också minskar friktionen som uppstår och därmed friktionsenergin.
Tillsättningen av 4 % lignin eller 4 % cellulosa resulterade i något mindre
fuktupptagningsförmåga för samtliga pelletstester, se figur 9. Frodeson et al. (2017) pelleterade
bland annat ren lignin och cellulosa vilket resulterade i pellets med låg
fuktupptagningsförmåga. Enligt figur 9, kan det konstateras att aspbarkspellets med 4 %
lignin/cellulosa innehåller mindre fukthalt än de resterande testerna. Det kan därför vara möjligt
att de tillsatta halterna var låga och att ännu högre halter lignin och cellulosa måste tillsättas för
att få en mer markant minskning vad gäller fukthalten i pelletsen. I tabell 6 kan hårdheten för
samtliga pellets efter fuktupptagningstestet utläsas. Björkspånspellets hade lägst hårdhet i
jämförelse med pellets producerade av granspån och aspbark efter fuktupptagningstestet.
Pellets med låg hårdhet är svåra att hantera och transportera (Näslund, 2013). Hårdheten på
aspbarkspellets var ca. 12-20 kg, se tabell 6, efter fuktupptagningstestet. Resultaten tyder på att
aspbarkspellets kan transporteras eller förvaras i fuktiga miljöer och ändå vara hårda i
jämförelse med pellets producerade av granspån och björkspån. Resultaten på hårdhetstestet
efter fuktupptagningen är däremot baserade på en pellets i varje testserie, och därför är
resultaten inte tillräckligt tillförlitliga.
Sammanfattningsvis vad gäller lignin, kan det konstateras att lignin förbättrar
pelletsegenskaperna, vad gäller densitet och hårdhet, på pellets producerade av granspån och
aspbark. Huruvida lignin behöver tillsättas på aspbarkspellets, då dessa var hårda innan ligninet
tillsättes, beror helt och hållet på hur önskemålet om pelletshårdheten ser ut. Tillsättningen av
lignin på pellets producerade av granspån och aspbark påverkar inte pelleteringsprocessen, vad
gäller energianvändning för kompression och friktion. För björkspånspellets ökar
energianvändningen när lignin tillsätts, utan att pelletsegenskaperna förbättras.
Cellulosa ökar inte densiteten markant på granspånspellets, se figur 6, och hårdheten på
granspånspellets förändras inte heller vid tillsättningen av cellulosa, se figur 8.
Energianvändningen vad gäller kompression och friktion förändras inte med ökad halt tillsatt
cellulosa på granspånspellets, se figur 12 bild B och 13 bild B. Ökade halter cellulosa på
björkspånspellets ökar varken densiteten, se figur 6, eller hårdheten, se figur 8, däremot ökar
energin för kompression och friktion, se figur 12 bild B och figur 13 bild B. För aspbarkspellets
ökar densiteten svagt med ökad tillsättning av cellulosa, se figur 6, och något högre hårdhet
uppnås vid halten 1 %, se figur 8. Tillsättning av cellulosa för pellets producerade av aspbark
påverkar inte kompressionsenergin och friktionsenergin, se figur 12 bild B och figur 13 bild B.
Det kan konstateras att cellulosa som additiv inte har visat några större förbättringar vad gäller
pelletsegenskaper eller minskad energianvändning för pelletering. Om producenterna vill
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pelletera lövträd och behöver byta presslängd, kan additivet cellulosa användas. Cellulosa ökar
friktionen i matrisen, vilket resulterar i att fler råmaterial kan pelleteras i samma matris.
Eftersom att cellulosa inte tidigare har använts som additiv inom pelletsindustrin, måste fler
studier göras för att undersöka vilka faktorer som är viktiga för pelletering med cellulosa.
Exempelvis kan betydelsen av fukthalten i råmaterialet och temperaturen på matrisen
undersökas.
20g testmaterial användes för varje testserie. När spånet fuktades med hjälp av en sprayflaska
var det ibland svårt att tillsätta exakt rätt mängd vatten, då vattenmängden i vissa fall var väldigt
liten. Trots att påsarna skakades i 30 sekunder efter fuktningen, kunde det ibland konstateras
att vattnet och spånet hade bildat små klumpar. Det i sin tur kan leda till att vissa pellets har
producerats med högre fukthalt än andra. Detta kan ha en påverkan på pelletkvaliteten,
energianvändningen i pelleteringsprocessen och resultera i större standardavvikelser i
resultaten. Därmed rekommenderas det att större mängd testmaterial används, vilket i sin tur
underlättar fuktningsprocessen. Vid pelleteringen öppnades påsarna varje gång en ny pellets
skulle pelleteras, och fukt kan ha kondenserat under tiden påsen var öppen. Även här kan det
finnas en risk med att pellets producerade mot slutet av varje testserie hade en lägre fukthalt än
pellets producerade i början.
Förslag till vidare studier
Eftersom att ligninet inte löste upp sig under pelleteringen på pellets producerade av granspån
och björkspån, vore det intressant att undersöka ligninets glastemperatur vid olika fukthalter
och matristemperaturer. Tillsättningen av lignin och cellulosa minskade pelletsens
fuktupptagningsförmåga, därför är det av intresse att tillsätta olika halter cellulosa och lignin
för att undersöka hur fuktupptagningsförmågan i pelletsen varierar med ökad halt tillsatt
additiv.
Då pellets producerade av aspbark hade en högre hårdhet än de resterande pelletsen, är det
också av intresse att studera hur hårdheten på pelletsen varierar, när aspbark tillsätts som additiv
på olika råmaterial.
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5. Slutsats


Lignin förbättrar pelletsegenskaper hos pellets producerade av granspån och aspbark,
utan att kompressionsenergin och friktionsenergin förändras.



Lignin och cellulosa på björkspånspellets ökar energin vad gäller kompression och
friktion, utan att pelletsegenskaperna förändras.



Cellulosa på pellets producerade av granspån och aspbark ökar inte pelletsegenskaperna
nämnvärt. Additivet påverkar inte kompressionsenergin och friktionsenergin.



Lignin och cellulosa är möjliga additiv för att minska fuktupptagningsförmågan hos
pellets.



Aspbark resulterar i hårdast pellets.
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