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Sammanfattning 
 
I en värld med ökande koldioxidhalter i atmosfären och höjd medeltemperatur, råder det inga 
tvivel om att vi står inför en rad utmaningar för att minska användandet av bland annat fossila 
bränslen som generar skadliga utsläpp. Det finns många alternativ till oljebaserade bränslen, 
och ett som har ökat markant de senaste åren är bränslepellets. Bränslepellets är ett träbaserat 
biobränsle som i sitt kompakta tillstånd erbjuder ett bra värmevärde och är klimatneutralt. För 
att tillverka pellets måste råmaterialet först termiskt torkas, från en fukthalt på ca 55 % till ca 
10 %, vilket i dagsläget kan motsvara upp till en fjärdedel av hela energiåtgången i 
pelleteringsprocessen. Med den ökade efterfrågan av bränslepellets finns också ökade 
förutsättningar för energieffektiviseringar i pelletsproduceringen, speciellt i torkningssteget. 
 
Drinor AB har tagit fram en avvattningsmaskin av biomaterial som heter CDP, och med den 
är det möjligt att avvattna biomaterial till ca 30 %, vilket skulle reducera både tiden och 
energin det tar att termiskt torka materialet. Avvattningen sker under tryck på minst 40 ton, 
där vattnet mekaniskt pressas ut ur råmaterialet. Hur avvattningen påverkar råmaterialet, 
speciellt i en pelletframställning, är oklart och syftet med detta arbete var att ta reda på hur 
pelleteringsegenskaperna påverkas efter pressning med CDP, och om det finns möjligheter att 
spara energi i malningsdelen i pelleteringsprocessen.  
 
Målet med arbetet var att ta reda på hur CDP påverkar pelletskvaliteter i form av hårdhet och 
densitet, samt om friktionsutvecklingen i pelleteringsmatrisen förändras, genom att framställa 
pellets ur 3 scenarion. I ett scenario ska en traditionell pelletsframställning liknas, med endast 
termisk torkning och i de resterande två scenarion implementeras CDP som försteg till den 
termiska torkningen. I ett av dessa två scenarion mals inte träflisen innan pelletering, för att se 
om energi kan sparas utan att offra pelletskvalitet. Ett annat mål var att, per scenario, ta reda 
på vid vilken fukthalts- och temperaturkombination de bästa pelletsen tillverkades med 
avseende på hög densitet och hårdhet samt låg friktionsutveckling.  
 
Resultaten visade att scenariot med CDP som komplement till termisk torkning och utan 
malningprocess, producerade pellets med högst hårdhet, högst densitet och lägst 
friktionsutveckling under båda fukthalterna på pelleteringsmaterialet och nästintill samtliga 
matristemperaturer. Det scenario som hade endast termisk torkning producerade pellets med 
lägst densitet och hårdhet samt högst friktion under nästan alla temperaturer och fukthalter. 
 
När den bästa fukthalts- och temperaturkombinationen togs fram per scenario, så var scenariot 
med CDP och utan malning bäst. Pellets producerade där hade ökad densitet, nästan 
tredubblad hårdhet samt mer än halverad friktionsutveckling i pelleteringsmatrisen, jämfört 
med scenariot som imiterade traditionell pelletsframställning med endast termisk torkning.  
 
Skulle det scenariot med CDP och utan malningsprocess implementeras i en verklig 
industriell skala skulle det innebära stora förutsättningar för ökad produktion av pellets med 
bättre kvalitet, samt ett minskat energianvändande i form av reducerad termisk torkning och 
minskat användande av malningsprocessen. 
  



Abstract 
 
In a world with growing carbon dioxide contents in the atmosphere and elevated average 
temperature, there is no doubt that we are faced with a number of challenges to reduce the use 
of, among other things, fossil fuels that generate harmful emissions. There are many 
alternatives to oil-based fuels, and one that has increased markedly in recent years is fuel 
pellets. Fuel pellets are a wood-based biofuel that, in its compact state, offers a good thermal 
value and is climate neutral. In order to produce pellets, the raw material must first be 
thermally dried, from a moisture content of about 55 % to about 10 %, which can currently 
account for up to at least a quarter of the total energy consumption in the pelleting process. 
With the increased demand for fuel pellets, there are also increased possibilities for energy 
efficiency in the pellet production, especially in the drying stage. 
 
Drinor AB has developed a biomaterial dewatering machine called CDP, with which it is 
possible to drain the biomaterial to a moisture content of about 30%, which would reduce 
both the time and the energy it takes to thermally dry the material. The dewatering pressure is 
at least 40 tonnes, where the water is mechanically squeezed out of the raw material. How the 
dewatering affects the raw material, especially in a pellet production, is unclear and the 
purpose of this work was to find out how the pelleting properties are affected after pressing 
with CDP and if there is potential for saving energy in the grinding process in the pelleting 
process. 
 
The aim of the work was to find out how CDP affects pellet qualities in terms of hardness and 
density, and if the friction development in the pelleting dye changes, by making pellets out of 
3 scenarios. In one scenario, traditional pellets production should be resembled, with only 
thermal drying, and in the remaining two scenarios, CDP is implemented as a complement to 
thermal drying. In one of these two scenarios, the wood chips were not milled before 
pelleting, to see if energy can be saved without sacrificing pellet quality. Another goal was to 
determine, by each scenario, what moisture and temperature combination the best pellets were 
produced with respect to high density and hardness and low friction development. 
 
The results showed that the CDP scenario, as a complement to thermal drying and without 
grinding process, produced the hardest pellets, highest density and lowest friction 
development during both moisture levels of the pelleting material and almost all die 
temperatures. The scenario that only had thermal drying produced pellets with the lowest 
density and hardness, as well as maximum friction under almost all temperatures and moisture 
levels. 
 
When the best moisture and temperature combination was achieved by each scenario, the 
scenario with CDP and without grinding was the best. Pellets produced there had increased 
density, almost triple the hardness, and more than half the friction development in the 
pelleting die, compared to the scenario that imitated traditional pellets production with only 
thermal drying. 
 
Should the scenario with CDP and without grinding process be implemented on a real 
industrial scale, it would provide great conditions for increased production of better quality 
pellets, as well as reduced energy use in the form of reduced thermal drying and reduced use 
of the grinding process. 
  



Förord 
 
Detta examensarbete omfattar 22,5 hp och är den avslutande delen i 
högskoleingenjörsprogrammet med inriktning energi- och miljöteknik, som har genomförts på 
Karlstads Universitet våren 2017.  
 
Detta examensarbete har redovisats för en i ämnet insatt publik. Arbetet har därefter 
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aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 
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Petterson som har hjälpt till med material och utrustning på universitetet. Slutligen vill jag 
också tacka min handledare Stefan Frodeson som har guidat och hjälpt mig genom hela resan.   



 
 
Nomenklatur 
 
Beteckning  Förklaring    Enhet 
 
CDP  Continuous Dewatering Press  - 
COD  Chemical Oxygen Demand  - 
𝐿"#$$#%  Längd pellet    m 
𝑀'()**)+  Medelvärde pelletdensitet   - 
𝑚-./  Massa vatten    g 
𝑚"#$$#%  Massa pellet    g 
𝑚01  Massa torrsubstans   g 
PHA  Polyhydroxyalkanoater   - 
𝑟"#$$#%  Radie pellet    m 
TOC  Totalt organiskt kol   - 
𝑉"#$$#%  Volym pellet    m3 
𝑥  Fukthalt    % 
𝜌"#$$#%  Pelletdensitet    kg/m3
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1. Inledning 
 
 
1.1 Introduktion 
 
Förbränningen av fossila bränslen är en av huvudkällorna till den ökande 
koldioxidhalten i atmosfären (Gregg et al. 2007), vilken i sin tur kan öka den 
globala medeltemperaturen (Bale et al. 2002). En fortsatt ökning av 
medeltemperaturen på jorden kan bidra till stigande havsnivåer, påverkan av 
biologiska mångfalder, samt ge upphov till väderkatastrofer (Michener et al. 
1997). Att minska eller rent av ersätta användandet av fossila bränslen för 
energikrävande processer kan göras med förnyelsebara energikällor, som t.ex. 
bränslepellets.  
 
Bränslepellets är ett träbaserat biobränsle och dess produktion och konsumtion 
ökar ständigt; år 2012 uppnådde den globala produktionen av pellets över 22 
miljoner ton, vilket motsvarar en ökning på ca 55 % jämfört med år 2010. 
Framtiden ser lovande ut för pelletsproduktionen, då den förväntas fördubblas 
fram till år 2020, till drygt 45 miljoner ton (Pöyry 2011; European Biomass 
Association [AEBIOM] 2013). Europa är den största producenten av pellets i 
världen, där mer än 50 % av alla pellets tillverkades år 2012 (AEBIOM 2013), 
vilket motsvarar ca 10,65 miljoner ton. Tillsammans med den stora importen av 
trädbränsle från bland annat Kanada och USA, samt en stark pelletsmarknad 
inom EU, är pelletshandeln en god indikation att EU:s 20/20/20-mål kan 
uppnås (EU-upplysningen 2016).  
 
Pelletsproduktionen inom EU indikerar även att man är på väg i rätt riktning 
när det gäller miljötänket, men med en växande marknad finns det också större 
behov av effektiviseringar och förbättringar i pelletsframställningsprocesserna. 
I en typisk pelletsfabrik finns följande processteg: torkning, malning, 
pelletering, kylning, testning och förpackning (Sultana et al. 2010; Thek & 
Obernberger 2003; Campbell 2007). Av dessa steg uppnår torkningsprocessen 
25 % av den totala energianvändningen hos pelleteringsfabriken (Frodeson et 
al. 2013; Thek & Obernberger 2003). Torkens energianvändning kan jämföras 
med de andra processtegen; pelletering 9 %, malning 3 %, förvaring 2 % och 
kylning 0 % (Thek & Obernberger 2003). Det varierar självklart från fabrik till 
fabrik hur energianvändningen är fördelad, samt vilken torkningsmetod som 
används, men energianvändningen hos torkningsprocessen indikerar på att det 
finns goda förutsättningar för energieffektivisering när det gäller torkning av 
trämaterial. 
 
Det finns två metoder för att reducera vatten i trämaterial. Antingen med 
termisk torkning där värme får vattnet att avdunsta, eller med mekanisk energi, 
där det fria vattnet i cellernas hålrum pressas ut och ut ur materialet (Liu & 
Haygreen 1985). Utöver det fria vattnet i cellernas hålrum finns det även 
kemiskt bundet vatten i cellväggarna. Med mekanisk energi kan som mest 
(teoretiskt sett), det fria vattnet avlägsnas, vilket gör att fibermättnadspunkten 
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har uppnåtts. Denna fibermättnadspunkt varierar mellan 20 % - 25 % (blöt bas) 
beroende på träslag (Laurila et al. 2014).  
 
Då mekanisk avvattning endast kan avvattna till fibermättnadspunkten (Laurila 
et al. 2014), kan det i dagsläget endast ses som ett komplement till termisk 
torkning. Att med flera tons tryck pressa vatten ut ur trämaterial kan teoretiskt 
låta som en smart idé, men faktum är att trä är ett poröst biomaterial, med en 
komplex fler-komponenthaltig struktur, där träets cellväggar är uppbyggt av 
lignin, cellulosa och hemicellulosa. Cellulosamolekyler bildar 
mikrofibrillsaggregat som är inneslutna i en mjuk matris av hemicellulosa och 
lignin (Jin et al. 2017). Den kemiska sammansättningen, orienteringen av 
cellulosa-mikrofibrillerna samt de molekylösa interaktionerna mellan 
cellväggarnas polymeruppbyggnad påverkar träets egenskaper i högsta grad 
(Jin et al. 2017). I en studie som utsatte trämaterial för en kompressions- och 
förångningsbehandling (CS-behandling), visade det sig att förändringar skedde 
i trämaterialets sammansättning/kompakthet, den kemiska kompositionen och 
cellulosakedjorna i cellväggarna (Jin et al. 2017). Med mekanisk avvattning bör 
därför försiktighet tillämpas då trämaterialets struktur och den kemiska 
sammansättningen påverkas av kompressionen.  
 
Mekanisk avvattning av trämaterial har dock tidigare gjorts, med olika 
tillvägagångssätt. En studie pressade blött sågspån i en cylinder med hjälp av en 
pistong och lyckades komma ned i en fukthalt på 30 % (blöt bas) (Laurila et al. 
2014). En annan studie visade en tvåstegsavvattning av träflis med roterande 
valsar som pressade ut vatten och lyckades komma ner i en fukthalt på 45,9 % 
(Yoshida et al. 2010). En liknande mekanisk avvattningsmetod ska här 
undersökas, som heter CDP (Continuous Dewatering Press), där två roterande 
valsar pressar vatten ur biomaterial på ett löpande perforerat stålband. CDP ska 
effektivt kunna avvattna biomaterial ner till fukthalter på 30 %1. CDP’n ska 
kunna integreras i en pelletsproduktionsprocess som ett försteg i 
torkningsprocessen, vilket skulle bidra till en energianvändningsreducering av 
den termiska torkningen av råmaterialet1. Råmaterialet till en pelletsfabrik har 
från början en fukthalt på ca 50-55 % och ska som mest ha en fukthalt på 15 % 
innan pelletering sker, för att få goda pelletsresultat (Frodeson et al. 2013). 
Överstigs 15 % kan biologisk nedbrytning ske i pelletsen, samt att pelletsen 
faller isär. Blir fukthalten för låg så smular pelletsen och går sönder lätt. Ett 
optimum är att ligga mellan 7-12 % (Tumuluru 2016; Filbakk et al. 2011). 
 
För att göra hållbara pellets måste hänsyn tas till en mängd parametrar som har 
sin inverkan på pelleteringsprocessen. Allt från typ av träslag (innehållet av 
extraktivämnen och lignin, hårdhet m.m.), sågspånets fuktinnehåll, 
partikelstorlek på spånet, pelleteringstemperatur, pelleteringstryck m.m. är med 
och påverkar. Ligninet i råmaterialet fungerar som ett bindemedel, som vid en 
viss temperatur smälter till en mjuk massa och binder ihop sågspånspartiklarna 
under pelleteringen (Whittaker & Shield 2017). Ligninet mjuknar från 50 °C 
upp mot över 100 °C beroende på träslag och när pelleten kyls ned stelnar det 
och skapar nya förbindelser mellan partiklarna (Whittaker & Shield 2017; 

                                                   
1 Carl Romlin, Drinor AB, e-post den 18:e maj 2017 
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Tumuluru 2016). Fuktinnehållet i sågspånet sänker temperaturen som ligninet 
kräver för att smälta, underlättar bindningar mellan partiklar och ökar 
kontakarean mellan partiklarna (Tumuluru 2016). Fuktinnehållet fungerar 
också som ett smörjmedel i pelleteringsmatrisen som kan bidra till minskad 
friktionsutveckling och en ökad fukthalt bidrar även till generellt hållbarare 
pellets, tills ett optimum (inte för högt fuktvärde) har uppnåtts (Kaliyan & 
Morey 2009). Temperaturen som uppstår i pelleteringsmatrisen har en viktig 
påverkan på pelletsbildningen, den främsta anledningen är att ligninet ska nå 
sin smälttemperatur och mjuknas upp, då kan partiklarna i materialet bindas om 
så att pelletsen behåller sin form (Kaliyan & Morey 2009). Temperaturen i 
matrisen uppnås genom friktion när den färdiga pelleten trycks ut ur matrisen, 
då pelletsväggarna glider mot insidan av pelleteringsmatrisen (Filbakk et al. 
2011).  
 
Då pellets görs av sågspån har partikelstorleken på spånet också en stor 
påverkan på pelletsens kvalitet. Nämligen, hur lätt materialet kan pressas ihop, 
kontakt mellan partiklarna, friktion i matrisen samt materialflödet (Whittaker & 
Shield 2017). Efter temperatur och fukthalt sägs partikelstorlek ha den tredje 
största bidragande rollen till hållbara pellets (Whittaker & Shield 2017). 
Partikelstorleken påverkar den totala ytarean, porstorlekar, samt kontaktpunkter 
för intern partikelbildning (Whittaker & Shield 2017). Det sägs även att desto 
mindre partikelstorlek, desto högre hållbarhet, då det ger stabilare pellets, 
eftersom pellets producerade från små partiklar har goda kompressions- och 
motsträvighetsegenskaper (Kaliyan & Morey 2009; Whittaker & Shield 2017). 
Att få god friktion i matrisen är även det fördelaktigt. Friktionen från 
partiklarna i pelleteringsmaterialet som uppstår mot insidan av 
pelleteringsmatrisen gör att partiklarna komprimeras mot varandra och själva 
pelletsformen bildas (Kaliyan & Morey 2009). En studie visar att högre friktion 
bidrar till hållbarare pellets, men att energianvändningen ökar för 
pelletsprocessen och även ökat slitage i matrisen (Whittaker & Shield 2017). 
En annan studie visar att det trämaterial som krävde mest energi under 
pelleteringen var också den som fick starkaste pellets. De goda 
bindningsegenskaperna i materialet återspeglades på energin som krävdes att 
trycka det komprimerade sågspånet i matriskanalerna och friktionen som där 
uppstod (Nielsen et al. 2009).  
 
För att kontrollera hållbarhet/styrka hos pellets finns det fyra tillvägagångssätt. 
Det ena är att kontrollera det s.k. kollisionsmotståndet, där effekterna från när 
pellets t.ex. slängs ut från lastbilar på marken simuleras. Under testet släpps 
pellets i en påse från en hög höjd och vägs före och efter, för att få ett 
procentuellt värde på hållbarheten (Kaliyan & Morey 2009).  
Vattenmotståndstest finns också, där färdiga pellets får förvaras i olika 
fukthalter och temperaturer, vilka görs hållbarhetstester på efter, för att se 
fukthalternas påverkan (Kaliyan & Morey 2009). Ett annat typ av test är att 
kontrollera motsträvighetsmotstånd (hållbarhet) genom att rotera ca 500g 
pellets i en trumma i 10 minuter och i 50 rpm. Hållbarhet är den rådande 
formen på kvalitet i pelletsindustrin (Kaliyan & Morey 2009). 
Motsträvighetsmotstånd simulerar mekanisk eller pneumatisk hantering, där 
mekanisk stress på pelletsen utövas och smulor kan uppstå (Kaliyan & Morey 
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2009). Slutligen finns komprimeringsmotstånd och komprimeringstryck är det 
maximala tryck en pellet klarar av innan den brister/går sönder. 
Komprimeringsmotstånd simulerar den kompressiva stressen pelletsen utsätts 
för, till exempel vikten de lägre pelletsen utsätts för av de övre pelletsen i 
förpackningar eller förvaringssilos (Kaliyan & Morey 2009). Ett bra 
komprimeringsmotstånd är också en viktig egenskap hos pellets när de matas 
skruvkonvejrar, där de lätt kan krossas under transporten (Kaliyan & Morey 
2009).  
 
Densitet är en annan betydande egenskap hos pellets, bland annat p.g.a. att 
pellets transporteras baserat på volym och inte vikt (Filbakk et al. 2011). En 
ökad densitet kan även bidra till reducerade kostnader i produktionskedjan i 
form av hantering, förvaring och transport (Whittaker & Shield 2017). Densitet 
hos pellets kan variera mellan 600-1500 kg/m3, men vissa studier menar att hög 
densitet inte har en direkt koppling till hållbarheten och styrkan hos pellets 
(Kaliyan & Morey 2009) (Nielsen et al. 2009) (Whittaker & Shield 2017).  
 
Om CDP ska installeras som en förstegsavvattning i en pelletsfabrik, måste det 
förutsätta att pelletsens kvalitet inte brister. Att mekaniskt kunna avvattna 
biomassa till en lägre fukthalt för att minska den termiska torkningen, är en bra 
åtgärd för att kunna spara energi (Drinor 2017b). Men att tvinga ut vatten på det 
sättet kan ge oförutsedda konsekvenser längre fram i pelletsproduktionen, då 
biomassan innehåller lignin, extraktivämnen, fetter, proteiner, stärkelser m.m. 
som är viktiga komponenter i uppbyggnaden av stabila pellets (Kaliyan & 
Morey 2009; Whittaker & Shield 2017; Tumuluru 2016; Lee et al. 2013). En 
studie som gjordes på vattnet från CDP’n visade att en stor mängd organiska 
ämnen och lättflyktiga fettsyror fanns i pressvattnet som lämnade CDP’n 
(Löfvall 2016). Hur pelletsens hållbarhet i helhet förändras av att organiska 
ämnen försvinner med pressvattnet är oklart. Osäkerheten kring hur 
trämaterialet påverkas efter ha utsatts av ett högt mekaniskt tryck (på mellan 
40-60 ton2) är också stor. Luftigheten i materialet kommer sannolikt att öka, 
vilket kan göra det mer lätthanterligt, vilket i så fall kan reducera 
energianvändningen som krävs för malning av träflisen i en kvarn. Ökad 
porositet (luftighet/mindre kompakt) kan även bidra till sämre hållbarhet mellan 
partiklarna i pelletsframställandet vilket kan leda till bräckliga pellets. 
 
 
1.2 Syfte  

 
Syftet med arbetet är att klargöra hur pelleteringsegenskaperna i råmaterialet 
påverkas efter pressning med CDP. Om möjlighet finns att spara energi genom 
att skippa malningsprocessen ska också undersökas. 
 

 
  

                                                   
2 Carl Romlin, Drinor, muntlig kommunikation den 9:e april 2017. 
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1.3 Mål 
 

Målet med arbetet är att kunna svara på hur hårdhet, densitet och friktion på 
pellets påverkas av pressning med CDP. Med 3 scenarion ska pellets 
framställas där träflis behandlas i olika konfigurationer med termisk torkning, 
avvattning och malning för att se energibesparingspotential och påverkan på 
pelletskvalitet. 

 
Ett bästa fall per scenario ska tas fram med prioritering på låg matrisfriktion 
och hög densitet samt hårdhet, och resonera kring hur det fallet skulle påverka 
en verklig anläggning.  
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2. Bakgrund 
 
2.1 Continuous Dewatering Press 

 
CDP är en mekanisk avvattningsmaskin (se fig. 1) som har tagits fram och 
utvecklats av Stefan Sobota i samarbete med Etteplan och ägs numera av det 
svenska företaget Drinor AB. 

 
Figur 1. Drinor CDP - Continuous Dewatering Press.3 

 
Avsikten med pressen är att reducera den termiska torkningstiden som 
vanligtvis krävs för att torka råmaterialet. Med CDP är det möjligt att avvattna 
råmaterialet ned till en fukthalt på 30 % och därmed reducera vattenmängden 
som måste förångas. 
 
Med pressen ska sågspån, träflis, GROT och bark kunna avvattnas och till 
skillnad mot termisk torkning är det möjligt att uppnå torkningstider på några 
sekunder. Det kan jämföras med de 20-30 minuter det kan tar när materialet 
torkas termiskt.  
 
Med CDP blir också fuktfördelningen jämnt fördelad i det torkade materialet, 
vilket innebär att oavsett vilken fukthalt som förs in i pressen, fås alltid en 
konstant fukthalt ut. Detta är svårt att uppnå i termisk torkning, då det är 
svårare att ha bra koll på vad fukthalterna ligger på, vilket medför sämre 
kontroll över processen.  
 

 
2.1.1 Funktion 

 
Materialet som ska avvattnas transporteras på ett perforerat stålband och matas 
in mellan två valsar som pressas ihop likt en mangel och separerar vattnet från 
materialet i ett pressnyp.  
 

                                                   
3 Illustration från Drinor AB, försedd via e-post av Carl Romlin. Används med tillåtelse. 
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Figur 2. Illustration av avvattningsprocessen.4 

 
Vattnet pressas ut ur materialet och rinner igenom de perforerade hålen i bandet 
(se fig. 2). För att förhindra att vattnet inte absorberas av materialet igen på 
vägen ut ur pressnypet, sugs vattnet bort via ett undertryck med hjälp av 
sugmunstycken placerade före och innan pressnypet (illustreras inte i figur 2). 
Avståndet mellan valsarna kan justeras beroende på vilket material som skall 
avvattnas.  
 
 
2.2 Tidigare studier på CDP 
 
Tidigare studier har gjorts på pressvatten från mekaniska pressar. I en studie 
gjord av F. Löfvall (2016), framgår det att pressvattnet innehåller bland annat 
hartssyror och terpener som är giftiga (för marint liv) och svåra att rena. 
Pressvattnet skulle medföra en energikrävande reningsprocess, så för att lösa 
pressvattenproblematiken undersöktes möjligheter att använda pressvattnet som 
en ingrediens i framställningen av bioplasten PHA (polyhydroxyalkanoater). 
Slutsatsen av arbetet var att pressvatten från icke förvärmt pressvatten från 
tallspån lämpade sig bäst som substrat för PHA-tillverkning. Ingen 
metanbildning skedde under fermenteringsförsöken, vilket innebär att inga 
negativa miljöeffekter skulle påverka miljön vid tillverkningen av PHA 
(Löfvall F. 2016). 
 
Enligt F. Löfwall har två tidigare studier gjorts på mekanisk avvattning där 
pressvatten från mekanisk avvattning har undersökts, en från CDP (2015) och 
en av ett företag som heter InnoDry (2014). F. Löfvall (2016) har funnit COD, 
TOC, ammonium, organiska syror och suspenderade ännen i pressvattnet 
(Löfvall F. 2016). Materialet som pressades var granflis och en 
sammanställning av TOC och COD från resultaten visas i tabell 1.  
 
Tabell 1. Sammanställning av organiska ämnen från tidigare undersökningar på pressvatten (F. 
Löfvall 2016). 

 CDP (2015) InnoDry (2014) 
TOC (mg/l) 338 5300 
COD (mg/l) 6450 19000 

 

                                                   
4 Illustration från Drinor AB, försedd via e-post av Carl Romlin. Används med tillåtelse. 
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I F. Löfvall (2016) studie visade det sig att det fanns en del organiska ämnen i 
pressvattnet, se tabell 2. I analys 1 pressades flis i rumstemperatur och i analys 
2 föruppvärmdes flisen till >80 °C innan pressning. I analys 3 visar pressvatten 
från rumstempererad flis, men från ett annat presstillfälle jämfört med tidigare. 
Vattnet från analyserna förvarades i kylskåp (4 °C) mellan pressning och 
analys. Vattnet i analys 3 förvarades lite längre i kylskåpet än de två tidigare 
analyserna (Löfvall F. 2016).  
 
Tabell 2. Sammanställning av organiska ämnen från analyser av pressvatten från granflis 
(Löfvall F. 2016). 
 TCOD (mg/l) SCOD (mg/l) TOC (mg/l) 
Analys 1 4840 4320 1525 
Analys 2 (f.uppv.) 4480 3120 1235 
Analys 3 7400 5580 1525 

 
Undersökningar på hur detta påverkade eventuell behandling av biomaterialet 
efter pressning gjordes inte. Ur tabellerna ovan framgår det att organiska 
material försvinner med vattnet från granflisen. Om det är höga halter av lignin, 
extraktivämnen, fetter m.m. som är nödvändiga i pelletering framgår dock inte, 
då sådana tester inte har gjorts.  
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3. Metod 
 
Tre olika scenarion ska genomföras, där pellets tillverkas med två fukthalter 
och varierande matristemperaturer, för att se hur det påverkar pelletsens 
hårdhet, densitet och matrisfriktion. I scenario 3 utesluts malningssteget för att 
se om det är möjligt att spara energi och få bra pellets. Råmaterialet till 
samtliga scenarion är granflis. Pelleteringsmaterialet befuktas till 11 och 13 % 
fukthalt innan pelletering. En optimal matristemperatur och fukthalt på 
pelleteringsmaterialet ska tas fram, per scenario, där högst densitet och hårdhet 
samt lägst matrisfriktion prioriteras, för att se vilket scenario som är ”bäst”. 
 
Referensscenario:  I referensscenariot (se fig. 3), är granflisen redan torkad 

och mald hos fabrik och detta scenario ska ge en bild av 
hur traditionellt tillverkade pellets ser ut. Spånet siktas 
till partikelstorlekar < 2,0 mm, befuktas och pelleteras. 

 
Scenario 2: Ska imitera referensscenariot förutom att råmaterialet 

avvattnas med CDP innan bäddtork. Efter torken mals 
och siktas den torkade flisen till samma partikelstorlek 
som referensscenariot, innan befuktning och pelletering. 

 
Scenario 3:  Den enda skillnaden mot scenario 2 är att granflisen inte 

mals innan pelletering, utan flisen sållas, befuktas och 
pelleteras direkt efter avvattning och torkning (se fig. 3). 

 

 
Figur 3. Illustration av samtliga scenarion och processdelar som ska genomföras i metoddelen. 
De halvtransparenta blocken i det inrutade området visar vad som gjorts av Stora Enso sågverk. 
De punktade linjerna visar vart i metoden fuktmätningar av materialet har gjorts. 
 
En industriell tillämpning av de scenarion i metoden kan föreställas med att 
granflisen termiskt torkas (exempelvis med en bandtork) på samma sätt i alla 
scenarion (där scen. 2 och 3 avvattnas med CDP innan) och referensscenariot 
delar malningsmetod (exempelvis med en hammarkvarn) med scenario 2. 
Därefter genomgår samtliga scenarion samma konditionerings-, pelleterings-, 
och kylningsprocess. 
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3.1 Material 

 
3.1.1 Råmaterial 

 
Råmaterialet som användes i försöken är sågspån och granflis från Stora Ensos 
sågverk i Grums (se fig. 4). Sågspånet har från sågverket tagits precis innan det 
skulle pelleteras i fabrikens pelleteringsmatriser, vilket innebär att det redan har 
genomgått en torknings- och malningsprocess.  
 
Granflisen hämtades från ett inhägnat lagerutrymme utomhus. 
 

 
Figur 4. Granflis och sågspån från Stora Ensos sågverk. 
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3.2 Allmän utrustning för alla scenarion 
 
3.2.1 Siktning, befuktning och fuktmätning 

 
För att separera olika partikelstorlekar från varandra användes en 
siktningsmaskin, av märket Pascall Engineering. Storlekarna på sållen som 
användes var 6,5 mm, 2,8 mm, 2,0 mm, 1,4 mm, 1,0 mm, 0,5 mm och 0,25 
mm. Siktningen gjordes i 10 minuter. 

 
För noggranna fukthaltsberäkningar användes ett torkskåp med temperatur 103 
°C. I torkskåpet stod materialet i drygt 24 timmar för total fuktavdunstning, där 
materialet vägdes före och efter torkning. Till befuktningsprocessen användes 
alltid 300 gram spån/flis. 100 gram för fuktkontroll och de resterande 200 
grammen fördelades på hälften i två återförslutningsbara plastpåsar för att 
befuktas (till 11 respektive 13 % fukthalt) inför pelletering. 
 
De 100 grammen spån/flis avsedd för fuktkontroll torkades i torkskåp för att 
torka bort allt vatten. Efter torkning vägdes torrsubstansen och vikten vatten 
som avdunstat noterades. Fukthalten beräknades i % och på blöt bas (b.b.) med 
(1).  

 𝑥 = 78.9

78.9:7;<
  (1) 

 
Med den nu kända fukthalten hos spånet/flisen i de två 100-gramspåsarna, 
beräknades mängden vatten (i gram) som behövde tillsättas för att uppnå 
fukthalterna 11 respektive 13 %, med (2). 

 
 𝑚-./ =

7;<
=
>?@

  (2) 

 
Mängden vatten beräknat från (2) tillsattes med en sprayflaska tills den nya 
totalvikten uppnåddes (spån + plastpåse + vatten). Sågspånspåsarna skakades 
om ordentligt efter vattentillförseln och märktes upp med 11 och 13 %. Påsarna 
förvarades i minst 24 timmar för att säkerhetsställa att vattenfördelningen 
mellan sågspånspartiklarna skulle bli jämn innan pelletering skedde. 
 
En fukthaltsmätare av märket Radwag Mac 210 (mätnoggrannhet +/- 0,05 %) 
användes för snabbare kontroller av fukthalt i arbetet. Vid varje mätning 
användes drygt 2 gram spån/flis. Eftersom att inte alla 100 grammen spån 
åtgick till pelletering, gjordes det fuktkontroll av spånet i påsarna med 11  och 
13 % fukthalt både före och efter pelletering, då påsarna öppnas och stängs 
frekvent i samband med pelletering och fukt kan avdunsta.  
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3.2.2 Pelletering och friktionsmätning 
 

För pelleteringen används en enpetare (single pellet press), se fig. 5. Med 
enpetaren kan pellets tillverkas med olika tryck och temperaturer. 
Pelleteringsmodulen är försedd med en matris (järncylinder), som har ett 125,0 
mm långt pelleteringshål med en innerdiameter på 8,2 mm. 
 

 
Figur 5. Enpetarstationen och pelleteringsmodulen. A) Temperaturreglage B) Kontrollpanel, 
av/på-reglage, höjning och sänkning C) Kylfläkt D) Pelleteringsmodul E) Pistong F) Matris 
med ett hål för motstöd nederst G) Motstöd. 
 
Inför pelletering ställdes temperaturen in med hjälp av det digitala 
temperaturreglaget. Motstödet (G i figur 5) 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. 6). 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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Figur 6. Genomskärning av matrisen innan kompression sker (till v.) och slutläget där en kraft 
på 15 kN utövas på sågspånet i 10 sekunder för pelletbildning (till h.). 

 
Pelleteringen skedde i en konstant hastighet av 12 mm/minut, vilket är den 
hastigheten underdelen åker upp mot pistongen. När ett tryck på 15 kN 
uppnåddes, stoppades underdelen i 10 sekunder så att det uppnådda trycket 
kunde utövas på spånet under den tiden (se till höger i fig. 6).  

 
Efter 10 sekunder sänktes underdelen (ca 1 cm) så att trycket frigjordes i 
matrisen. Sänkningen gjordes för att möjliggöra utdragandet av understödet. 
Med understödet avlägsnat, påbörjades utmatningen av pelleten ur matrisens 
undre hål med samma hastighet som tidigare, genom att trycka pistongen helt 
genom matrisen. Friktionskraften som pelleten utövade på de inre 
matrisväggarna i samband med utmatningen, loggades i den tillhörande datorn. 
Den utmatade pelleten lades på kylning i ca 6 minuter. 

 
Efter pelletering av varje testserie förvarades pelletsen i en varsin separat 
återförslutningsbar plastpåse. Plastpåsarna märktes upp med respektive 
testserienummer, matristemperatur och fukthalt. 
 
Friktionsmätning 
 
Tillhörande enpetaren finns en tillkopplad datorenhet med en specialtillverkad 
mjukvara som loggar kraften maskinen arbetar i, tre gånger per sekund, och 
överför informationen till ett Excel-kalkylark. Start och stopp av loggning 
gjordes manuellt inför och efter pelletering. Friktionstrycket utlästes under 
tillfället i grafen från excelarket, där pelletsens utmatning påbörjades. Dvs, den 
tidpunkt i matrisen då pelletsen precis sätts i rörelse. Friktionstrycket noterades 
sedan för samtliga tester och ett medelvärde beräknades för varje test.  
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3.2.3 Hårdhetstest, densitetsmätning & fuktkontroll pellets 

 
Densitetsmätning 
 
Densitetmätningen gjordes med hjälp av ett digitalt skjutmått (Absolute 
Digimatic 500-161-20)  som var kopplad till en dator. Med skjutmåttet mättes 
längd, diameter och i samma process vägdes (våg: Radwag PS 4500.R2 
(mätnoggrannhet +/- 0,2 mg)) även pelletsen. Denna information (längd, 
diameter och vikt (per pellet)) användes för beräkning av volym med (3) och 
slutligen densitet med (4). 
 
 𝑉"#$$#% = 𝜋 ∗ 𝑟"#$$#%C ∗ 𝐿"#$$#%  (3) 
 
 𝜌"#$$#% =

7()**)+

D()**)+
   (4) 

 
Eftersom flertalet pellets ska framställas per temperatur (5 eller 10 st beroende 
på temperatur) för att tillsammans utgöra ett medelvärde, beräknades 
medelvärdet på densiteten av samtliga pellets med (5). 
 
 𝑀'()**)+ 𝑥 = @=:@.:⋯:@F

G
   (5) 

 
 
Hårdhetsmätning 
 
Hårdhetsmätning gjordes i en ”Pellet-härtetester” från Kahl. Maskinen utgjorde 
ett tryck från sidan på pelletsens långsida. Samtliga pellets utsattes för ett tryck 
tills det att de brast/gick sönder. När pelletsen väl gick sönder noterades 
bristningstrycket (i kg).  
 
Smulorna från pelletsen när de brast, samlades upp i en plastcylinder som hölls 
över pelletsen under testets gång. Smulorna lades sedan i samma 
återförslutningsbara påse som pelletsen kom ifrån. 
 
Samtliga pelletsens hårdhetstryck noterades och med (5) beräknades ett 
medelhårdhetstryck för samtliga pellets per test. 
 
 
Fuktkontroll pellets 
 
Fuktmätning gjordes på de uppsamlade smulorna från hårdhetsmätningen. 
Smulorna hälldes ut ur påsarna och ner i glasbyttor. Ett tests pellets per 
glasbytta. Glasbyttan vägdes innan pelletssmulorna hälldes i, sedan noterades 
totalvikten och förvarades slutligen i ett torkskåp i ca 24 timmar. Totalvikten 
noterades igen efter torkning och den nya fukthalten efter pelleteringen 
beräknades med (1). 
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3.3 Referensscenariot 
 

Som utgångspunkt finns referensscenariot som skall efterlikna den 
pelletsframställning som traditionellt sker hos sågverk, vilket illustreras i fig. 7. 
Som referensscenario ska resultat för friktionsmotstånd, densitet och hårdhet 
användas som referensvärden för jämförelse med scenario 2 och 3, där CDP’n 
implementeras som komplement till torkningssteget. Sågspånet som används i 
referensscenariot är redan torkad och mald hos sågverket, och befuktas till 11 
och 13 % innan pelletering. 
 

 
Figur 7. Flödesschema över referensscenariot, som är markerat med blå färg. I den inramade 
delen visas att granflis har torkats och malts på sågverket. 
 

 
3.3.1 Förberedelser inför pelletering 

 
För att säkerhetsställa att samma partikelstorlekar på spånet användes i 
referensscenariot och scenario 2, siktades sågspånet som hämtades från 
fabriken. Sågspånet siktades med hålstorlekar om 2,8 mm, 2,0 mm, 1,4 mm, 1,0 
mm, 0,5 mm och 0,25 mm. Efter siktning var spånet fördelat på varje enskilt 
såll, vilka vägdes och noterades enskilt. Delvikterna slogs ihop till en totalvikt, 
vilken alla delvikter dividerades med för att få fram vad andelen av varje 
partikelstorlek var i procent. 
 
Då en liten andel av partikelstorlekarna från siktningen var över 2,0 mm, 
bestämdes det att partikelstorleken för referensscenariot och scenario 2 skulle 
vara < 2,0 mm.  
 
Drygt 350 gram spån siktades med sållet som hade 2,0 mm stora hål. 
Siktningen genererade drygt 300 gram < 2,0 mm spån. Fukthaltsmätning, 
befuktning och fuktkontroll gjordes på materialet innan pelletering. 
 

 
3.3.2 Försöksuppställning för pelletering, referensscenariot 

 
För referensscenariot ska 16 olika pelleteringsförutsättningar tillämpas, se 
tabell 3. Samtliga har en partikelstorlek på < 2,0 mm och fukthalter 11 % och 
13 % med varierande temperaturer och antal pellets. Temperaturerna har valts 
för att simulera de temperaturer som kan uppnås i matrisen under 
pelletstillverkning. Anledningen till att vissa test har 5 pellets istället för 10 
beror på att temperaturerna som pelletsen ska tillverkas vid sällan förekommer i 
verklig pelletstillverkning. 
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Den generella arbetsgången var att börja på den lägsta temperaturen och stegvis 
arbeta sig nedåt i försöksuppställningens ordning.  
 
Tabell 3. Försöksuppställningen för pelleteringen av referensscenariot. Varje temperatur har 11 
% och 13 % fukthalt. 

Test Temperatur [°C] Antal [st] Test Temperatur [°C] Antal [st] 
1 65 10 9 105 10 
2 65 10 10 105 10 
3 75 10 11 115 5 
4 75 10 12 115 5 
5 85 10 13 125 5 
6 85 10 14 125 5 
7 95 10 15 135 5 
8 95 10 16 135 5 

 
 

3.4 Scenario 2 
 

I scenario 2 används CDP’n som kompletterande försteg till 
varmluftstorkningen (se fig. 8). Efter avvattning i CDP’n torkas flisen i en 
bäddtork i 24 timmar. Den torkade träflisen maldes i en köksmixer för att få ner 
partikelstorleken till samma storlek som i referensscenariot (< 2.0 mm). Det 
malda spånet siktades och befuktades innan pelleteringen. 
 

 
Figur 8. Flödesschema över scenario 2, som är markerat med orange färg. Granflisen hämtades 
på sågverket, varpå den avvattnades, torkades, och maldes innan pelletering. 
 
 
3.4.1 Förberedelser inför pelletering 

 
Avvattning med CDP 
 
Avvattning gjordes med CDP hos Drinor AB, dit ca 50 kg granflis medtogs. 
Råmaterialet avvattnas på ett perforerat stålband mellan två valsar, och för att 
få en så effektiv avvattning som möjligt, formades (för hand) rektangulära 
bäddar av granflis på stålbandet. Granflisbäddens ungefärliga dimensioner var 
ca 5 cm hög, 35 cm bred och 50 cm lång. Användning av granflisbäddar 
främjade att trycket från valsarna skulle distribueras jämnt över materialet och 
så att det avlägsnade vattnet lättare skulle kunna samlas upp vid bäddens 
kanter, av sugmunstycket under stålbandet. 
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Pressnypet mellan valsarna justerades initialt efter bäddhöjden varpå 
avvattningen påbörjades. Efter att granflisen avvattnats mellan valsarna 
transporterades den vidare till en förvaringssäck. Avvattningsprocessen med 
granflisbäddar upprepades tills alla 50 kg av medtagen granflis var avvattnad. 
Presstrycket råmaterialet utsattes för under avvattningen var ca 40 ton. 
 
För att kunna fastställa hur effektiv torkningen blev, gjordes fuktkontroll på 
granflisen före och efter pressning. 

 
Bäddtork 

 
För att sänka fukthalten ytterligare på flisen efter CDP’n användes en 
specialbyggd bäddtork, se figur 9. 
 

 

 
Figur 9. Bäddtorken som användes i torkningsprocessen. I de övre bilderna syns torkens 
utformning samt flisdistributionen. Nederst visas luftflödet i bäddtorken vid drift. 
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I trälådan finns ett metallgolv med många små ventilhål som luft strömmar 
igenom, tack vare det tillkopplade fläktsystemet. Luften leds in i bottendelen av 
lådan, genom ventilationshålen och träflisen i bädden och slutligen igenom 
hålet på locket. Ett ca 4 cm tjockt lager av träflis spreds ut över hela torkgolvet 
och fläktvarvtalet ställdes in på 1225 rpm. Torkningen med rumstempererad 
luft pågick i ca 24 timmar. 

 
Malningen av träflis gjordes i en köksmixer av märket Siemens Marche 800W. 
Ca 40 gram torkad träflis mixades åt gången, i ca 60 sekunder tills ungefär 500 
gram spån framställdes. 

 
Liksom referensscenariot ska partikelstorleken < 2,0 mm användas i detta 
scenario. För att uppnå detta användes siktningsmaskinen med samma såll som 
tidigare. Allt det malda spånet (500 gram) siktades i 3 omgångar, tills 300 gram 
< 2,0 mm spån genererades. Fuktkontroll och befuktning gjordes på materialet 
innan pelletering. 
 
 
3.4.2 Försöksuppställning för pelletering, scenario 2 

 
Till skillnad mot referensscenariots försöksuppställning sänktes antalet pellets 
för temperaturen 65 °C från 10 till 5 st och ökade pelletsen vid 115 °C från 5 
till 10 st (se tabell 4). Modifikationen gjordes då temperaturen 65 °C sällan 
används vid pelletstillverkning, men däremot 115 °C är mer vanlig. Utöver det 
följer samma förutsättningar som tidigare. 

 
Tabell 4. Försöksuppställning för scenario 2. Varje temperatur har 11 och 13 % fukthalt. 

Test Temperatur [°C] Antal [st] Test Temperatur [°C] Antal [st] 
1 65 5 9 105 10 
2 65 5 10 105 10 
3 75 10 11 115 10 
4 75 10 12 115 10 
5 85 10 13 125 5 
6 85 10 14 125 5 
7 95 10 15 135 5 
8 95 10 16 135 5 

 
 

3.5 Scenario 3 
 

I scenario 3 avvattnades träflisen i CDP’n och sedan i bäddtorken, precis som i 
scenario 2, men ingen malning av flisen gjordes för att se om det går att spara 
energi men fortfarande få hållbara pellets. Den torkade träflisen befuktades till 
önskade fukthalter och pelleterades därefter (se fig. 10).  
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Figur 10. Flödesschema över scenario 3, som är markerad med grå färg. Granflisen hämtades 
på sågverket, varpå den avvattnades och torkades, men inte maldes innan pelletering. 
 

 
3.5.1 Förberedelser inför pelletering 

 
Efter avvattning med CDP och bäddtorkning gjordes en handsiktning av 
träflisen, för att säkerhetsställa att flispartiklarna inte var för stora för 
pelleteringshålet i pelleteringsmatrisen. Siktningen gjordes med ett såll med 6,5 
mm stora hål, tills 300 gram småflis siktades fram, vars fukthalt kontrollerades 
och befuktades. 

 
 
3.5.2 Försöksuppställning för pelletering, scenario 3 
 
För scenario 3 användes samma försöksuppställning som för scenario 2, se 
tabell 5.  
 
Tabell 5. Försöksuppställning för scenario 3. Varje temperatur har fukthalt 11 och 13 %. 

Test Temperatur [°C] Antal [st] Test Temperatur [°C] Antal [st] 
1 65 5 9 105 10 
2 65 5 10 105 10 
3 75 10 11 115 10 
4 75 10 12 115 10 
5 85 10 13 125 5 
6 85 10 14 125 5 
7 95 10 15 135 5 
8 95 10 16 135 5 
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4. Resultat 
 

4.1 Träflis, pelleteringsmaterial och pellets 
 
Träflisens påverkning av avvattning med CDP och torkning med bäddtork gör 
sig synlig i figur 11, där det framgår visuellt hur råmaterialets struktur 
förändras i samband med pressning, i form av sprickor och oregelbundna 
karaktärsegenskaper på flisen i högen i mitten och till höger.  
 

 
Figur 11. Vänstra högen är obehandlad träflis (ca 55 % fukthalt), i mitten pressad träflis i CDP 
(ca 45 % fukthalt) och till höger träflis som är pressad och torkad i bäddtork (ca 9 % fukthalt). 

 
Figur 12 visar pelleteringsmaterialen för samtliga scenarion. Till vänster är 
spånet som har använts till referensscenariot, i mitten till scenario 2 och till 
höger syns träflisen som använts till scenario 3. Ur figuren framgår det hur stor 
skillnaden är på referensspånet och spånet till scenario 2, trots att det har siktats 
med < 2,0 mm. 
 

 
Figur 12. Siktad spån och flis som pelleterades i samtliga scenarion. Från v; sågspån som 
användes till referensscenariot, mald träflis i köksmixer till scenario 2 och omald träflis till 
scenario 3.  
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Figur 13 visar färdiga pellets från enpetaren. Figur 14 visar en närbild på den 
övre raden för att tydligare demonstrera blankheten på pelletsens ytor. 
 

 
Figur 13. Den övre raden är pellets tillverkade med 13 % fukthalt och den nedre 11 % fukthalt. 
Från vänster till höger är pellets från referensscenariot, scenario 2 respektive 3. 
 

 
Figur 14. Närbild på pellets med 13 % fukthalt, för demonstrering av blankheten på pelletsens 
ytor. 

 
4.2 Fukthalter spån, pellets och flis – före och efter pelletering och 

avvattning 
 

4.2.1 Fukthalter spån 
 

Tabell 6 visar de olika fukthalterna på spånet före och efter pelletering, som har 
använts till samtliga scenarion. Börvärdet visar fukthalterna som ville 
eftertraktas.  
 
Tabell 6. Redovisning av samtliga pelleteringmaterials fukthalter, innan och efter pelletering, 
för referensscenario, scenario 2 och scenario 3. 

 Före pelletering Efter pelletering 
Börvärde 11 % 13 % 11 % 13 % 
Referens 11,2 12,9 10,2 12,1 
Scen. 2 11,6 13,0 10,6 11,3 
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Scen. 3 11,4 13,7 10,0 11,3 
 

4.2.2 Fukthalter pellets 
 

I figur 15 demonstreras fukthalterna på pellets som har tillverkats i samtliga 
scenarion, gjorda på spån med fukthalt 11 %. Ur figuren framgår det att endast 
pellets tillverkade med temperatur 65 °C i scenario 2 och 3 var över 11 % 
fukthalt (not. Temperatur 105 °C för referensscenariot saknas pga. korrupt 
data). 
 

 
Figur 15. Pelletsens fukthalter tillverkade från samtliga scenarion, gjorda på spån med 11 % 
fukthalt. 

 
Figur 16 visar fukthalterna på pellets tillverkade i samtliga scenarion med spån 
på 13 % fukthalt. Ur figuren framgår det att endast pellets tillverkade med 65 
°C i scenario 2 var över 13 % fukthalt. 
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Figur 16. Pelletsens fukthalter tillverkade från samtliga scenarion, gjorda på spån med 13 % 
fukthalt. 

 
4.2.3 Fukthalter avvattnad flis 

 
Tabell 7 visar fukthalter på träflisen före och efter pressning i CDP. Efter pressning 
i CDP gjordes 3 kontroller för att få ett mer noggrant medelvärde på fukthalten. Ur 
tabellen framgår det att fukthalten efter pressning minskades med knappt 10 %. 
 
Tabell 7. Redovisning av fukthalter på granflis, före och efter pressning med CDP. 

Före Efter Efter (medelvärde) 
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4.3 Pelletskvalitet - hårdheter 
 
Hårdhetens variation i samband med temperaturen, från samtliga scenarion, 
visas i figur 17 och 18 där pellets är tillverkade med 11 % respektive 13 % 
fukthalt. Ur båda figurerna framgår det att pelletshårdheten från 
referensscenariot knappt påverkas av pelleteringstemperaturen, samt att pellets 
från scenario 3 är hårdast i nästan alla fall. 
 

 
Figur 17. Hårdhet på pellets från samtliga scenarion gjorda på spån med 11 % fukthalt. 
 

 
Figur 18. Hårdhet på pellets från samtliga scenarion gjorda på spån med 13 % fukthalt. 
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4.4 Pelletskvalitet - densiteter 
 

Densitetens variation i samband med temperaturen, från samtliga scenarion, 
visas i figur 19 och 20 där pellets är tillverkade med 11 % respektive 13 % 
fukthalt. Ur figur 19 framgår det att densiteten håller sig relativt jämn i samtliga 
scenarion, med pellets från scenario 3 med högst densitet. I figur 20 ligger 
scenario 3 åter överst med högst densitet, men större variation förekommer i de 
andra scenariona. 
 

 
Figur 19. Densitet på pellets från samtliga scenarion gjorda på spån med 13 % fukthalt. 

 

 
Figur 20. Densitet på pellets från samtliga scenarion gjorda på spån med 13 % fukthalt. 
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4.4.1 Densiteter och hårdheter 
 

Samspelet mellan densitet och hårdhet, från samtliga scenarion, visas i figur 21 
och 22 där pellets är tillverkade med 11 % respektive 13 % fukthalt. Båda 
figurerna visar att pellets tillverkade i scenario 3 hade högst densitet och även 
högst hårdhet. 
 

 
Figur 21. Densitet i förhållande till hårdhet på pellets från samtliga scenarion gjorda på spån 
med 11 % fukthalt. 
 

 

 
Figur 22. Densitet i förhållande till hårdhet på pellets från samtliga scenarion gjorda på spån 
med 13 % fukthalt. 
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4.5 Pelletskvalitet - friktioner 
 

Friktionens variation i samband med temperaturen, från samtliga scenarion, 
visas i figur 23 och 24 där pellets är tillverkade med 11 % respektive 13 % 
fukthalt. Ur båda figurerna framgår det att pellets från referensscenariot krävde 
mest kraft för att sätta pelletsen i rörelse, under alla temperaturer och båda 
fukthalterna.  
 
Information för referensscenariot på 105 °C i figur 23 och 24 saknas p.g.a. data 
blev korrupt i samband med överföring från dator till USB-minne. 
 

 
Figur 23. Friktionskraften på pellets från samtliga scenarion gjorda på spån med 11 % fukthalt. 
 

 
Figur 24. Friktionskraften på pellets från samtliga scenarion gjorda på spån med 13 % fukthalt. 
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4.5.1 Friktionpåverkan på densitet och hårdhet 
 
Densitetens förändring i förhållande till friktionskraften, från samtliga 
scenarion, visas i figur 25 och 26 där pellets är tillverkade med 11 % respektive 
13 % fukthalt. Ur båda figurerna är det tydligt att pellets gjorda i scenario 3 
krävde minst friktionskraft men genererade pellets med högst densitet. 
 

 
Figur 25. Densitet i förhållande till friktionskraft på pellets från samtliga scenarion gjorda på 
spån med 11 % fukthalt. 
 

 

 
Figur 26. Densitet i förhållande till friktionskraft på pellets från samtliga scenarion gjorda på 
spån med 13 % fukthalt. 
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4.5.2 Friktionpåverkan hårdhet 
 
Hårdhetens variation i samband med friktionskraften, från samtliga scenarion, 
visas i figur 27 och 28 där pellets är tillverkade med 11 % respektive 13 % 
fukthalt. Ur figurerna framgår det att pellets tillverkade från scenario 3 krävde 
minst friktionskraft, men samtidigt producerade de hårdaste pelletsen. 
 

 
Figur 27. Hårdhet i förhållande till friktionskraft på pellets från samtliga scenarion gjorda på 
spån med 11 % fukthalt. 

 
 

 
Figur 28. Hårdhet i förhållande till friktionskraft på pellets från samtliga scenarion gjorda på 
spån med 13 % fukthalt. 
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4.6 Bäst lösning per scenario 
 
De variabler som går att bestämma i en pelletsproduktion enligt denna studies 
begränsningar, per scenario, är fukthalt på pelleteringsmaterialet samt önskad 
matristemperatur. Utifrån dessa förutsättningar kunde ett optimum hittas per 
scenario, där låg friktionsvärde och hög hårdhet samt densitet prioriterades, vilket 
visas i tabell 8. 
 
Tabell 8. Redovisning av den optimala matristemperaturen och fukthalt per scenario som genererade 
bäst pellets. 

 Referensscenario Scenario 2 Scenario 3 
Fukthalt 11 % 11 % 13 % 
Hårdhet 20 kg 28 kg 58 kg 
Densitet 1050 kg/m3 1077 kg/m3 1088 kg/m3 
Friktionskraft 1,15 kN 0,74 kN 0,5 kN 
Temperatur 135 °C 125 °C 135 °C 
 
 
  



 - 31 - 

5. Diskussion 
 

De kvalitetsparametrar på pellets som denna studie fokuserade på är hårdhet, 
densitet samt friktionsutveckling i pelleteringsmatrisen och möjliga samband 
däremellan. Hårdhet, även kallat komprimeringsmotstånd, är en egenskap som 
är bra för pellets som förvaras i silos, fraktas och transporteras i förpackningar 
och skruvkonvejrar m.m. Figur 17 och 18 visar hur hårdheten framställda från 
alla scenarion ser ut. Även om scenario 3 har störst spridning på datavärdena så 
framgår det att under nästan alla temperaturer, att det i det scenariot 
producerades hårdast pellets, med båda fukthalterna. Partikelstorleken påverkar 
ytarean, porstorlekar samt kontaktpunkter för intern partikelbindning i samband 
med pelletering (Whittaker & Shield 2017; Kaliyan & Morey 2009). Mest 
intressant blir figur 17 och 18 då samma författare även påstår att pellets 
producerade från små partiklar, har bra kompressionsegenskaper. I scenario 3 
användes de största partikelstorlekarna i arbetet, vilket i figur 13 tydligt syns 
jämfört med de andra två scenarion, vilket är tvärt emot påståendet från 
Whittaker och Shield (2017) samt Kaliyan och Morey (2009). Nämnvärt är 
förstås också att det ur scenario 2 producerades hårdare pellets än 
referensscenariot, som knappt översteg 20 kg i komprimeringsmotstånd en enda 
gång. Vad detta kan bero på är svårt att säga, men en rimlig teori är att 
porositeten/luftigheten i materialet förmodligen har ökat efter avvattning med 
CDP, vilket i sin tur kan gynna kompressionsegenskaperna internt i partiklarna 
(scenario 2 och 3). Porositeten kan kopplas till figur 11 där det tydligt syns att 
materialets egenskaper har förändrats i form av sprickor och den mer irreguljära 
utformningen av flisen.  
 
Precis som Jin et al. (2017) kom fram till i deras studie om CS-behandling, så 
skedde även här en förändring i materialets sammansättning i form av ökad 
porositet/luftighet. En förändring i den kemiska kompositionen samt 
cellulosakedjorna i cellväggarna kan möjligen också ha skett i det pressade 
materialet, men kan inte sägas säkert då ingen undersökning med mikroskop 
har gjorts på träflisen. I pressvattnet från avvattning med CDP kan, precis som i 
F. Löfwall’s (2016) studie, vara fylld av organiska ämnen som pressats ut ur 
granflisen. Biomaterialet innehåller ursprungligen lignin, fetter, stärkelser, 
extraktivämnen m.m. som är viktiga substanser för främjande av stabila pellets. 
Men eftersom hårdheten är mycket bättre i scenario 2 och framförallt 3 jämfört 
med referensscenariot, kan det spekuleras i om dessa ämnen i någon 
utsträckning, har lämnat biomaterialet vid pressningstillfället. 
 
Precis som med hårdheten, så har pellets från scenario 3 även högst densitet, 
följt av scenario 2 och slutligen referensscenariot. Densitet har inte en direkt 
koppling till hållbarheten och styrkan hos pelletsen (Kaliyan & Morey 2009; 
Nielsen et al. 2009; Whittaker & Shield 2017), men om figurerna som 
illustrerar pelletsens hårdhet jämförs mot pelletsen densitet, kan likartade 
linjetrender uppmärksammas i diagrammen som antyder på att en viss koppling 
faktiskt finns. Att scenario 3, med större partikelstorlekar, fick pellets med 
högst densitet var oväntat. Precis som med hårdheten på pelletsen så motsäger 
densitetvärdena teorin om att mindre partikelstorlekar skulle ge stabilare 
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pellets, då mindre partiklar skulle gynna kompressionsegenskaperna i samband 
med pelletering och kontaktarean mellan partiklarna. I figur 21 och 22 som 
redovisar samspelet mellan densitet och hårdhet, framgår det ytterligare hur 
densitet ökar med hårdhet. Även om det inom varje enskilt scenario i dessa 
figurer inte är en kristallklar trend, så syns det övergripande hur övergången 
från varje scenario till nästa bidrar till en ökning av både densitet och hårdhet. 
 
Den kraft som behövs för att sätta pelletsen i rörelse i matrisen efter pelletering 
bör teoretiskt vara störst för det material med mest kontaktarea mellan pellets 
och den inre väggen i matrishålet. Så är också fallet för friktionsutvecklingen 
för alla scenarion i arbetet, där det i figur 23 och 24 framgår att 
referensscenariot krävde mest kraft för att mata ut pelletsen, följt av scenario 2 
och slutligen scenario 3. Figurerna visar en minskad friktionskraft i samband 
med ökande partikelstorlek, men även minskad friktionskraft i samband med 
ökande temperatur. Ligninet i biomaterialet blir mjukt och övergår från fast till 
flytande form från 50 °C till över 100 °C beroende på träslag (Tumuluru 2016; 
Filbakk et al. 2011). Det smälta ligninet skulle kunna bidra till minskad friktion 
på pelletsens ytor mot matrisväggen, då ligninet möjligen kan flyta lättare ut 
mot pelletsytorna och minska friktionen, i samband med den ökande 
temperaturen. Tabell 6 visar att fukthalterna på pelleteringsmaterialet, efter 
pelletering i alla scenarion, har sjunkit med över 2 % i vissa fall. Det innebär att 
pelletsen som tillverkades i slutet av varje scenario, hade lägre fukthalt än de i 
början av pelleteringen. Avdunstningen som har skett ägde förmodligen rum 
under hanteringen av pelleteringsmaterialet i samband med pelleteringen då 
påsen materialet låg i, öppnades och stängdes flertalet gånger. En sänkning av 
fukthalt hos pelleteringsmaterialet bör öka friktionen i samband med 
pelletering, då ökat fuktinnehåll bidrar till lägre friktionsbildning (Kaliyan  & 
Morey 2009). Vid granskning av figur 23 och 24 som redovisar 
friktionsbildningen under scenariona, visar det sig att den minskande fukten 
inte verkar ha ökat friktionsbildningen. 
 
Figur 15 visar en bild tagen på pellets snett uppifrån för att demonstrera 
blankheten på pelletsens ytor, och trots att de enskilda pelletsens färger är olika 
så kan det urskiljas att blankheten är någorlunda likartad för pelletsen tagna 
från samtliga scenarion. Mest troligt skulle vara att blankheten var störst på 
pellets från referensscenariot (till v. i fig. 15), då det scenariot hade högst 
friktionsutveckling under pelletering. Blankheten i sig behöver inte var ett 
resultat av enbart hög friktion, utan ett samspel mellan friktion, temperatur, 
extraktivämnen och pelleteringstryck. Men då samma tryck, temperatur och 
råmaterial (samma mängd extraktivämnen) användes, så borde ändå en 
blankhetsskillnad vara synlig, om inte minst mellan referensscenariot och 
scenario 3. 
 
Figur 25 och 26, samt 27 och 28 visar eventuella samband mellan friktion och 
densitet respektive friktion och hårdhet. Ur figurerna kan det konstateras att 
hög friktion och mindre partikelstorlekar (referensscenariot) inte behöver 
resultera i pellets med hög densitet och hårdhet. Faktum är att från alla resultat 
gällande pelletsen hårdhet, densitet och friktionsutveckling har varit i favör för 
scenario 3. En annan viktig aspekt är det faktum att scenario 3 inte använde 
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någon form av malning av träflisen, vilket resulterar i en minskning av 
energianvändandet för hela pelleteringsprocessen om scenario 3 skulle 
”översättas” till en verklig/industriskalig anläggning. De stora 
partikelstorlekarna bidrar även till minskad friktion och därmed minskad kraft 
som behövs för att mata ut pelletsen, vilket också skulle kunna öka 
pelleteringsproduktionen om en fixerad temperatur behövs uppnås i 
pelleteringsmatrisen men med en minskad friktion, om processen skulle 
tillämpas i en industriell skala. 
 
Referensscenariots optimala matristemperatur och fukthalt på 
pelleteringsmaterialet var 135 °C respektive 11 % (tabell 8), vilket resulterade i 
en pelletsdensitet på 1050 kg/m3, en pelletshårdhet på 20 kg samt en 
pelleteringsfriktionskraft på 1,15 kN. Densiteten ligger mellan intervallet på 
600-1500 kg/m3 som är intervallet pelletsdensitet vanligtvis varierar mellan 
(Whittaker & Shield 2017). Trots det höga (högsta) pelleteringsfriktionskraften, 
som enligt studier visade att högre friktionskraft skulle bidra till mer hållbara 
pellets (Whittaker & Shield 2017; Nielsen et al. 2009), blev hårdheten lägst av 
samtliga scenarion på endast 20 kg. Pelletdensiteten är inte speciellt låg jämfört 
med de andra, så tillsammans med den höga friktionskraften så kan det tyckas 
att ett högre komprimeringsmotstånd (hårdhet) borde ha uppnåtts. Scenario 2 
fick bäst pellets med samma fukthalt som referensscenariot, men med 10 °C 
lägre temperatur. Temperaturskillnaden verkar inte medföra problem med att 
ligninet ska smälta och binda om sig trots en lägre temperatur, vilket låter 
rimligt då lignin vanligtvis smälter mellan 50 °C och över 100 °C beroende på 
träslag (Whittaker & Shield 2017; Tumuluru 2016). Faktum är att med den 
lägre matristemperaturen och samma fukthalt blev pelletsen från scenario 2 
både hårdare och fick högre densitet (se tabell 8), kombinerat med ett mycket 
lägre friktionskrafttal.  
 
Skulle scenario 2 ersätta referensscenariot på en industriell skala, skulle det 
innebära att energibesparingar kan göras dels på implementationen av CDP 
som förstegsavvattning, samt att pellets som har både högre densitet och 
hårdhet kan produceras vid en lägre temperatur. I pelleteringsmomentet i 
metoden så kunde en valfri temperatur ställas in på pelleteringsmatrisen, för att 
simulera ett verkligt scenario. Vanligtvis uppnås temperaturen i en 
pelleteringsmatris genom friktion när den färdiga pelleten trycks ut ur matrisen, 
då pelletsväggarna glider mot insidan av pelleteringsmatrisen i snabba 
hastigheter (Filbakk et al. 2011). Eftersom friktionsvärdet på pelletsen var lägre 
än referensscenariot, skulle det också innebära att produktionen i 
pelleteringsanläggningen borde öka, då pelletsproduktionen med ett lägre 
friktionsmotstånd måste komma upp i 125 °C. Tack vare att en lägre 
friktionstemperatur ska uppnås kan kylningssteget reduceras med, vilket också 
skulle spara energi.  
 
I scenario 3 behövdes en en högre fukthalt (13 %) på materialet, jämfört med 
referensscenariot, men samma matristemperatur på 135 °C för att få bäst pellets 
(se tabell 8). Pelletskvalitén har ökat ytterligare i scenario 3. Jämfört med 
referensscenariot har hårdheten nästan tredubblats till 58 kg och jämfört med 
referensscenariot har friktionskraften mer än halverats till 0,5 kN. Liksom 
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scenario 2 skulle en ersättning av referensscenariot med scenario 3 innebära 
energibesparingar endast med implementationen av CDP. Utöver det skulle 
ytterligare energibesparingar kunna göras då malningsprocessen hoppades över. 
Tack vare att friktionskraften mer än halverades så skulle det, utöver de möjliga 
energibesparingarna, och de betydligt förbättrade pelletsen i form av framförallt 
hårdhet och densitet, teoretiskt innebära en fördubbling av produktionen av 
pellets för att med 0,5 kN friktionskraft komma upp i 135 °C matristemperatur. 
 
Sammanfattningsvis så kan det konstateras, baserat på denna studie, att en CDP 
som försteg till termisk torkning i en pelletsproduktion skulle ge hållbara 
pellets (i avseende på hårdhet och densitet) med låg friktionsutveckling. Det 
kan också konstateras att det finns goda förutsättningar för att minska eller rent 
av utelämna eventuellt malningssteg, beroende på vilken pelleteringsmetod som 
används. Denna studie visar dock underlag för att grova flispartiklar faktiskt 
kan pelleteras med goda resultat. Då inget test eller närmare analys gjordes på 
pressvattnet från avvattning med CDP, kan det inte uteslutas att organiska 
ämnen har lämnat granflisen. Men med tanke på hårdheten och densiteten på 
pelletsen framställda ur scenario 2 och 3, är det högst troligt att de organiska 
ämnen som gynnar uppbyggnaden av stabila pellets inte har pressats ut, utan 
snarare bibehållits kvar i granflisen. 
 
 
5.1 Förslag på vidare studier 

 
Eftersom malnings- och torkningsmetoden skiljde sig mellan referensscenariot 
(hammarkvarn och bandtork) och scenario 2 (köksmixer och bäddtork) skulle 
det vara intressant att ha en metod där samma delprocesser utförs med samma 
utrustning. Figur 13 visar spån från referensscenariot och scenario 2 och trots 
malning och siktning skiljer sig partikelstorlekarna ganska mycket mellan dessa 
scenarion. Vad det har för påverkan på slutresultatet är oklart, men det vore 
intressant med en mer enhetlig metod, då resultaten skulle bli ännu mer 
jämförbara. 

 
Enligt Drinor ska CDP kunna avvattna biomaterial ner till ca 30 %. Tabell 7 
visar dock att medelvärdet på fukthalt efter avvattning med CDP endast kom 
ner till ca 45 %, vilket är en stor skillnad mot vad som var utlovat. Efter 
feedback med Drinor visade det sig att CDP’n var felaktigt inställt och efter att 
metoden i arbetet var genomförd gjordes en ny pressning av granflis  med 
CDP’n, där fukthalten kom ner i ~38 %. Den nya, bättre, avvattningen innebar 
ett ökat tryck samt bättre vattenuppsugningsförmåga, och vad det har för 
påverkan på råmaterialet vore intressant att veta. 
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6. Slutsats 
 

• Med CDP som komplement till termisk torkning fås pellets med mycket 
god kvalitet i form av hög densitet och hårdhet, samt minskad 
friktionsutveckling i en pelletsframställning av grövre spånpartiklar/flis. 

 
• En implementation av CDP skulle leda till energibesparingsmöjligheter i 

form av reducerad malningsanvändning, utan att pelletskvaliteten 
försämras. 

 
• Används CDP som komplement till termisk torkning i en 

pelletsframställning, finns stor potential att öka produktionen av pellets i  
motsvarande industriell anläggning. 
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