
   
 

 

 

 

 

Kylningens inverkan på 
pelletskvalitén 

En studie om kylning av träpellets med olika kylningsmetoder 

Cooling effect on pellet quality 

A study on the cooling of wood pellets with different cooling methods 

 

Adam Sönefors 

 

Hälsa, natur och teknikvetenskap 

Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik 

Examensarbete 22,5 hp 

Magnus Ståhl 

Lena Brunzell 

Maj 2018 

 



   
 

Sammanfattning 

 

Det blir allt viktigare med fler hållbara och miljövänliga lösningar för att kunna ta itu med 

dagens miljökris och för att kunna ersätta de fossila bränslena. Pelletseldning är en lösning 

som anses vara koldioxid neutralt och går att elda året runt. För att pelleten ska vara 

lätthanterlig och tålig så är de b.la. viktigt med en bra bulkdensitet och hållfasthet. Där spelar 

kylning av pellets roll och därför skall detta examensarbete undersöka hur olika 

kylningsmetoder påverkar pelletsen kvalité.  

 

Ett antal prover av pellets tillverkades på Karlstad universitetet med en pelletsmaskin under 

två olika labbsessioner. Tre av dessa prover kyldes sedan på olika effekt på en fläkt i en 

mindre kylanläggning. Två andra prover kyldes i en hink och utspridda i en stor låda/plåt. 

Dessa stod under natten och kyldes till omgivningstemperaturen. Efter att proverna hade kylts 

så gjordes olika kvalitétstester på varje kylt prov; bulkdensitet, hållfasthet, hårdhet, fukthalt 

och andel fabriksmul mättes. En analys av insamlad data gjordes, efter det så kunde en 

slutsats dras.  

 

En fältundersökning gjordes även för att utröna hur olika pelletsföretag går tillväga med deras 

kylningsprocess och hur tekniken på deras kylning ser ut. 

 

Den kylningsmetod från första sessionen som hade bäst resultat i alla kvalitétstester var 

pelletsen som kyldes naturligt och utspridda i en låda, med en bulkdensitet på 646 kg/m
3
 och 

en hållfasthet på 96,6% samt minimalt fabrikssmul. Pelletsen som kyldes på lägsta effekt på 

kylanläggningen visade också bra resultat på testerna. De mindre bra kylningsmetoderna var 

pellets som kyldes i hink under natten samt pellets som kyldes på maxeffekt på 

kylanläggningen. Från andra sessionen så fick pelletsen som kyldes med 30Hz bäst 

hållfasthet på 98,6%  men lägst bulkvikt på 693 kg/m
3
. Pelletsen som kyldes med max effekt 

fick sämre hållfasthet och lägst hårdhet. Högst bulkvikt på 737 kg/m
3
 fick det provet som var 

utspritt på en plåt och kyldes naturligt. Inget tydligt samband kunde ses mellan resultaten från 

de olika labsessionerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Abstract 

 

It’s becoming increasingly important with more sustainable and environmentally friendly 

solutions to address today's environmental crisis and to replace fossil fuels. Wood pellet is a 

solution that is considered to be GHG-neutral and can be used all year round, therefore it can 

replace oil and electricity during the winter months. If the pellet is going to be wieldy it’s 

important with a good bulk density and durability. Cooling plays an important role on the 

durability of the pellet and therefore this study will look into how different cooling methods 

affect the quality of pellets. 

 

A number of samples of pellets were manufactured at Karlstad University with a pellet 

machine from two different lab-sessions. Three of these samples were then cooled with 

different effects on a fan in a smaller cooling system. Two other samples were chilled in a 

bucket and scattered in a large box. These were left overnight and cooled to ambient 

temperature. After the samples were cooled, different quality tests were performed on each 

cooled sample; Bulk density, durability, hardness, moisture content and proportion of fine 

fractions were measured. An analysis of the collected data was then made and a conclusion 

could be made. 

 

A field survey was also conducted to investigate how different pellet companies relate to their 

cooling process and how the technology of their cooling works. 

 

The cooling method from the first lab-session that had the best results in all the quality tests, 

with a bulk density of 646 kg/m
3
 and a durability of 96.6% and minimal fine fractions, was 

the pellet that was scattered in a box and left overnight. The pellet that was cooled with the 

lowest effect on the cooling system also showed good results on the tests. The less good 

cooling methods were the pellets that were cooled in a bucket during the night and pellet that 

was cooled at maximum power at the cooling system. From the second lab-sessions, the 

pellet cooled with 30 Hz resulted in best durability of 98.6% but the lowest bulk density of 

693 kg/m
3
. The pellets that were cooled with max power on the fan had poorer durability and 

the lowest hardness. The pellets that were scattered on a sheet and were cooled naturally 

received the maximum bulk density of 737 kg/m
3
. No clear relationship could be observed 

between the results from the two different lab-sessions. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   
 

Förord 

 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har  

därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid seminariet 

deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 

 

Tack till Magnus Ståhl för mycket bra handledning. Tack till Jonas Berghel, Stefan Frodeson 

och Lars Petersson som medverkade vid tillverkningen och ordnade utrustning för mätning. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Träpellets är en relevant energiresurs för att kunna jobba mot ett hållbart samhälle och 

försöka minska på de fossila bränslen som används i överskott idag och när växthuseffekten 

och den globala uppvärmningen blir allt mer akut så är det viktigare nu än vad det någonsin 

varit. Pellets är en förädlad energiresurs och tillverkas av sågspån eller kutterspån som är en 

restprodukt från skogsindustrin, där tall och gran är de vanligaste trädslagen. Även bark kan 

pelleteras (Lethikangas 2000). Pelletseldning är i princip en effektivare variant av 

vedeldning. Cirka 3 gånger effektivare (energifakta.nu). Det är också en mer energität variant 

av trädbränsle vilket gör det lätthanterligt och tar mindre plats jämfört med ved. Ved är även 

mindre miljövänligt än pellets (Energimyndigheten 2017). 

 

Användandet av träpellets i Sverige har ökat en del (Ståhl et al. 2016) fram till ungefär 2010. 

Mest på grund av det politiska styrmedel vars mål är att driva utvecklingen och användandet 

av hållbara energitillgångar. Pelletsmarknaden var som störst i Sverige under 2010 men är nu 

på väg neråt (Pelletsförbundet 2017). En förklaring kan vara en ökad användning av 

fjärrvärme och värmepumpar. Dessa tekniker är i nuläget det mest vanligaste 

uppvärmningsalternativet för uppvärmning av småhus (Energimyndigheten 2015). Detta kan 

bero på bekvämligheten som fjärrvärme och värmepumpar medför (Alingsås kommun 2014).  

 

Pellets går att elda året runt, d.v.s. när det inte finns tillgång till exempelvis sol, vind eller 

vattenkraft. Det leder till att de inte kräver el eller fossila bränslen för att tillföra värme i 

hushåll under vintermånaderna. Därför anses pellets som ett bra alternativ för ersättning av 

olja och el som uppvärmning av småhus för att nå en mer hållbar uppvärmning. Pellets är 

också billigare än olja om man tittar på kr/kWh (Bioenergi Luleå). Dock kan 

pelletsanvändning upplevas som mindre praktiskt på grund av driftskötsel och lagring av 

bränsle. 

 

Pellets anses även vara neutralt när det gäller växthusgaser. Med det menas att 

koldioxidutsläpp som sker vid eldning av pellets har tagits upp av det nedhuggna trädet 

tidigare i dess liv. Därför sker inget nettoutsläpp av koldioxid i atmosfären. Det 

koldioxidutsläpp som förekommer under en pellets livscykel är användningen av fossila 

bränslen till transport och tillverkning/pelletering. Dock är det svårt att dra precisa slutsatser 

om detta i och med att det är många parametrar som spelar roll i en LCA om eldning av 

pellets och kolcykeln i naturen (McKechnie et al. 2010). 

 

EU-kommissionen vill bland annat reducera växthusgaser med 20 % fram till 2020. Det vill 

även att förnybar energi ska stå för 20 % av all energikonsumtion (Sikkema et al. 2011). 

Detta gynnar pelletsmarknaden i och med att det anses som en mer miljövänlig energikälla än 

till exempel olja. Dock så kan det tillföra vissa negativa ekonomiska effekter i och med att 

efterfrågan på pellets ökar, då ökar också efterfrågan på råvaran och det leder till en 

påfrestning för pelletsproducenter.  
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Kvaliteten på pelletsen mäts efter olika standarder som har satts av EU-kommissionen. Målet 

med dessa standarder är att öka kvalitén och förbättra produktionen på pellets men även 

underlätta handeln för bl.a. klienter så de med säkerhet vet att de köper en bra produkt som 

exempelvis inte smular sönder för lätt eller har för hög fukthalt. Kvalité på pellets är speciellt 

viktigt för småskaliga användare för att användandet av pelletsuppvärmning skall vara 

ekonomiskt lönsamt. Även kemisk kvalité är viktigt för att uppnå en fullständig förbränning 

och för att undvika utsläpp av miljöfarliga ämnen (Pellet@las 2009).  

 

Då det är hög temperatur på sågspånet på grund av friktionen under tillverkningsprocessen 

och hög temperatur på färdigpelleterad pellets så är kylningen en viktig del under processens 

avslutande fas för att ligninet ska stelna och pelletsen ska få sin hållbarhet och styrka och för 

att lättare kunna hanteras utan att falla sönder. Bengtsson
1
 säger att vid storskalig tillverkning 

så är kylning även en viktig del för att avlägsna finfraktioner.  

 

Det finns risk för små sprickor i pelleten om det blir för stor skillnad på temperaturgradienten 

inuti pelleten under kylningsprocessen (Whittaker, Shield 2016). Temperaturgradient är ett 

mått på hur mycket temperaturen ökar i en viss riktning per längdenhet (NE). Det skulle leda 

till sämre hållfasthet på pelleten och risk för bristningar så att det helt enkelt smular sönder. 

Därför är en effektiv kylning viktigt för att pelletsen skall behålla en bra hållbarhet. En bra 

hållbarhet innebär att pelletsen är smidigare att hantera och transportera. 

 

En äldre studie utfördes 1968 där det testades olika flöden för kylning av pelleterat djurfoder, 

som mättes i Reynoldstal (Re), för att se vilket som gav bäst resultat. De kom fram till att ett 

Re mellan 30-40 var mest optimalt för pelletens hållbarhet. Det innebär en kylningshastighet 

på cirka 0.75-1 m/s (Thomas et al. 1996).  

 

1.2 Syfte och mål 

Ett företag som tillverkar pelletsutrustning påstod att det var mer optimalt med en lång kyltid 

än en kort kyltid på pelletsen för att förebygga sprickor. Dessa sprickor skall försämra 

kvalitén på pelletsen. Syftet med detta arbete är att utreda om detta stämmer. 

 

Målet är att utreda hur pelletsens hållfasthet, bulkvikt, hårdhet, fabrikssmul och fukthalt 

påverkas av olika kylhastigheter och kylningsmetoder. Även ta reda på vilka tekniker som 

används hos olika pelletsföretag och hur de går tillväga med sin kylningsprocess.  

 

 

 

 

 

                                                
1 Mårten Bengtsson produktionschef SCA Bionorr AB, intervju den 26 april 2017.  
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2 Metod 
 

2.1 Utrustning och process 

Pellets tillverkades på Karlstad universitetet och tillverkades av sågspån från Stora Ensos 

pelletsfabrik i Grums. Pelletstester gjordes under två olika labbsessioner. Förutsättningarna 

under sessionerna är ungefär lika men med några förändringar. Under första sessionen bestod 

sågspånet av 80 % gran och 20 % tall. Sågspånet hade en ingående fukthalt på 10,5%. Under 

andra sessionen bestod sågspånet av 75 % gran och 25 % tall samt 0,3 % additiv av ärta. 

Sågspånet hade en ingående fukthalt på 11,6%.

 
Figur 1. Karlstad Universitet pelletsmaskin Kahl C33-390. 

Pelletsanläggningen startades och kördes cirka en timme innan prover togs ut. Detta för att nå 

stationära förhållanden på temperaturer i maskinen och råvaran. Transport-, mixer- samt 

inmatningsskruv (se figur 1) kördes på olika hastigheter vilket ställs in vid olika frekvenser 

på respektive skruv. Frekvensen på transportskruven hölls på 16 Hz, frekvensen på 

mixerskruven hölls på 40 Hz och frekvensen på inmatningsskruven hölls på 50 Hz. Dessa 

frekvenser hölls konstanta under hela körningen. Matrisen som används i pressen är en 

liggande matris med en håldiameter på 8 mm. Dessa värden var lika för båda sessionerna. De 

värden som var olika mellan körningarna var temperaturen på matrisen nådde som högst 

cirka 90°C under första sessionen och cirka 100°C under andra sessionen. Även temperaturen 

på inmatningskruven var cirka 20°C högre än första körningen. Presstrycket hölls mellan 95-

105 bar under första körningen och 95-120 bar under andra körningen. 

 

Efter cirka en timme så tillverkades fem prover och kyldes sedan på olika sätt under två 

labbsessioner: 

 

1. Max effekt på kylningsanläggningen/50Hz fläkthastighet  

2. Halv effekt på kylningsanläggningen/30Hz fläkthastighet 



 

4 
 

3. Min effekt på kylningsanläggningen/10Hz fläkthastighet 

4. Naturlig kylning i hink 

5. Utspridd naturlig kylning i låda/ på plåt 

 

Varje prov bestod av pellets som hade tillverkats under en 5-minuters period. Med naturlig 

kylning menas att pelletsen kyldes med naturlig konvektion. Alla prover kyldes tills det hade 

nått rumstemperatur ± 5°C. Tre av pelletsproverna kyldes en åt gången i en mindre 

kylanläggning, se Figur 2, med tre olika effektinställningar på fläkten. Kylanläggningen hade 

modifierats inför den andra sessionen. Fläkthastigheterna kunde ställas in med högre 

precision jämfört med den tidigare anläggningen, d.v.s. hastigheten kunde justeras mellan 0-

50 Hz men den maximala fläkthastigheten var fortfarande likadan under båda sessionerna 

men medeleffekten och den lägsta effekten är nödvändigtvis inte likadan.  

 

Tabell 1. Hastigheter på fläkten. 

Utblås (m/s) Inblås (hål vid lådan) kylningstid -> 26 C

Full effekt försök 1 5,7

50 hz Försök 2 5,5 17 5.20 min

30 hz Försök 2 3,4 10,7 9.50 min

10 hz Försök 2 0,8 3 47 min

 

Lådorna som pelletsen låg i hade perforerad stålplåt i botten så att fläkten, som är placerad 

högst upp, kan suga igenom luft genom pelletsbädden. Fläkten på anläggningen är av 

modellen CK160C och har en effekt på 0,09 kW. Kylanläggningen kyler pelletsen till 

omgivningstemperaturen, vilket är cirka 22°C. 

 

 
Figur 2. Kylanläggningen där prov 1,2 och 3 kyldes. 
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För det fjärde provet så kyldes färsk pellets i en hink och fick stå och svalna över natten, se 

Figur 3. Hinken fylldes till ungefär hälften med pellets.  

 

 
Figur 3. Hink för prov 4. 

 

För det femte provet så togs färsk pellets och spriddes ut i en större trälåda och fick stå över  

natten, se Figur 4. Under andra sessionen så kyldes provet på en plåt som inte var perforerad. 

 

 
Figur 4. Låda för prov 5. Den innehöll endast pellets under kylningen. 

 

2.2 Kvalitétstester 

För varje prov gjordes ett antal kvalitétstester för att avgöra hur de olika kylningsmetoderna 

hade påverkat varje prov. Kvalitétstesterna följdes enligt europeiska standarder. Alla resultat 

från proverna sammanställdes i datorprogrammet Excel för att räkna ut medelvärde.  

 

Hållfastheten utfördes enligt SS-EN ISO 17831-1. Två prover sållades för att avlägsna på 

smul och vägdes till 500 gram styck. Proverna tumlades sedan i två stycken behållare i tio 

minuter. Efter tumlingen vägdes proverna igen. Vikten på proverna före och efter tumlingen 

dividerades med varandra och en hållfasthet i procent togs fram enligt [1].  
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                    [1] 

 

Bulkdensiteten utfördes enligt SS-EN ISO 17828. Proverna hälldes i en 5-liters behållare där 

all pellets skakades av. En trälinjal användes och skrapade av pellets så att de var exakt i höjd 

med behållarens höjd. Sedan vägdes behållaren med pellets. Vikten på pelletsen dividerades 

med bägarens volym. Detta utfördes två gånger och ett medelvärde på bulkdensiteten togs 

fram.  

 

Hårdhet testades med hjälp av en hårdhetstestare från företaget Kahl. Tio stycken pellets togs 

slumpvis från provet och placerades i maskinen. Värdena, som stod i kilogram, lästes av och 

ett medelvärde togs fram från dessa tio värdena.  

 
Figur 5. Hårdhetstestare från Kahl. 

 

För att mäta mängd smul på pelletsen vägdes varje prov, efter att de hade tillverkats och 

kylts, innan sållning och efter sållning. Skillnaden i vikt är mängden finfraktioner som sållats 

bort. Detta smul anses vara fabriksmul. Smul mättes inte under andra sessionen. 

 

Fukthalten bestämdes enligt SS-EN ISO 18134-1 och räknades ut med [2]. För att mäta 

fukthalten så mättes vikt i en mindre bägare på sågspånet före pelleteringen, på pelletsen när 

den var färsk och efter att den hade kylts. Dessa prover fick stå i värmeskåp och torka cirka 

12 timmar för att sedan vägas igen. Skillnaden i vikt på dessa prover antogs vara vatten som 

avdunstat. 

 
                            

                  
          %  [2] 

 

2.3 Fältundersökning 

För att utröna hur kylningsprocessen fungerar i branschen så kontaktades ett par företag: SCA 

Bionorr AB, Stora Enso Timber AB och Pemco Energi AB. Produktionschefen för vartdera 

företag kontaktades. Frågor som ställdes var bl.a. hur de går tillväga med deras 

kylningsprocess och hur deras kylningsteknik fungerar och om de kyler med utomhusluft. Ett 

svar gavs av företagen och en sammanställning av svaren gjordes för att sedan redovisas. 
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3 Resultat 

 

3.1 Kvalitétstester 

Resultatet från varje kvalitétstest är samlat i en tabell från båda sessionerna. Där symbolen 

”◊” indikerar att testerna är ifrån den första sessionen och symbolen ”□” indikerar att testerna 

är ifrån andra sessionen. 

 

 
Figur 6. Hållfastheten i procent för varje prov från varje session. 

 

Prov 1 från första sessionen, som kyldes med full effekt på kylanläggningen, visade sämst 

hållfasthet. Ett samband syns med minskad effekt på kylanläggningen. Desto mindre effekt, 

desto bättre hållfasthet. Prov 5, som var utspridda i en låda, visade bäst hållfasthet. 

 

Bäst hållfasthet nåddes av prov 2 som kyldes på 30Hz från andra sessionen. Sämst hållfasthet 

fick prov 1 som kyldes på 50Hz och prov 5 som var utspritt på en plåt. 
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Figur 7. Bulkvikten i kilogram per kubikmeter för varje prov från varje session. 

 
Resultatet på bulkvikten från den första sessionen liknar resultatet på hållfastheten. Ett 

liknande samband kan ses här där en högre effekt på kylanläggningen resulterar i sämre 

bulkvikt. Även här visar de utspridda pelletsen bäst resultat.  

 
Alla prover från den andra sessionen hade ungefär liknande resultat förutom prov 2 som 

kyldes med en fläkthastighet på 30Hz. Prov 5 som var utspritt på en plåt visade lite bättre 

resultat på bulkvikten än de övriga proverna. Prov 4 hade lite sämre bulkvikt. 

 

 
Figur 8. Hårdhet i hur många kilograms tryck pelleten tål för varje prov från varje session. 

 
Prov 1 från första sessionen visade sig ha sämst hårdhet. Medan prov 5 hade bäst hårdhet. 

Inget tydligt samband kan ses. 

  

Bäst hårdhet från andra sessionen hade prov 3 och 5 medan prov 1 och 2 hade sämre hårdhet. 
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Figur 9. Andel finfraktioner (smul) efter sållning för varje prov från första sessionen. 

 

Prov 1,2 och 3 följer en tydlig linjär kurva där smul ökar med minskad effekt på 

kylanläggningen. Prov 4 och 5 smulade minimalt.  

 

 
Figur 10. Mängd fukthalt i procent efter torkning för varje prov från första sessionen. 

 

Relativt mycket fukt avdunstade efter kylning av prov 1. Ungefär lika mycket avdunstade 

från prov 2. Minimal mängd avdunstade från prov 3 och prov 4. Mest fukt avdunstade från 

prov 5.  
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Figur 11. Mängd fukthalt i procent efter torkning för varje prov från andra sessionen. 

 

Fukthalten på den nytillverkade varma pelletsen varierade mycket på alla prover. Inget av de 

olika kylningsmetoderna avlägsnade mycket fukt förutom prov 3 som kyldes på 10Hz.  

 

De första försöken under session 1 visade att utspridd kylning var den mest optimala 

kylningsmetoden för att nå en bra hållfasthet och bulkdensitet. Det gav även bäst avlägsning 

av fukthalt. Testerna visar även att desto lägre effekt på kylningsanläggningen, desto bättre 

kvalité får pelleten, dock inte lika tydligt på den andra sessionen. Naturlig kylning i hink 

visade sig inte vara ett bra alternativ med en sämre bulkdensitet och hållfasthet och en 

minimal mängd fukt avdunstade från pelleten. 

 

Prov 2 från session 2 visade bäst resultat i hållfasthet men sämst resultat i bulkvikt. Proverna 

från session 2 visade inte lika tydliga samband som prov 1. Inget prov fick sämst resultat i 

samtliga kvalitétstester.  

 

Det prov som visar en liknande trend är provet som kyldes på max effekt då de fick sämst 

hållfasthet och hårdhet under båda sessionerna. Jämfört med de första försöken under session 

1 så har pelletsen från session 2 generellt bättre hållfasthet, bulkvikt och hårdhet.  

 

Alla prover mötte standarderna både på bulkdensitet och hållfasthet förutom det provet som 

kyldes på max effekt under första sessionen. Det provet klarade inte standarden på 

hållfasthet. 
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3.2 Fältundersökning 

SCA Bionorr AB
2
 använder sig av olika kylningstekniker på deras på två produktionslinjer 

men grundprincipen är densamma; att sänka temperaturen på pelletsen. Den första tekniken 

är en vandrande bädd på två våningar där utomhusluften passerar pelletsen som är i ständig 

rörelse. Den andra tekniken består av en silo med tillverkad pellets där utomhusluft passerar 

igenom pelletsen. När nivån på pellets börjar bli för hög så töms pellets ut genom botten av 

silon.  

 

Stora Enso Timber AB
3
 vid Gruvön använder sig av konventionella motströmskylare i alla 

deras anläggningar. Uteluft sugs in med hjälp av en fläkt och flödar motströms mot pelletsen. 

Den kyls då ner till ungefär + 5°C.  

 
Figur 11. Grundläggande illustration av motströmskylning. 

 

Pemco Energi AB
4
 använder sig av kyltorn som kyler en bädd av pellets. De kyler motströms 

med uteluft och temperaturen på den kylda pelleten får max nå 5°C över tilluften. Den har en 

maxkapacitet på 10 ton/timme. Uppehållstiden på pelleten i kyltornet ska vara minst 20 

minuter men Pemcos fabrikschef nämner att den ska vara så lång som möjligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 Mårten Bengtsson Produktionschef SCA Bionorr AB, intervju den 26 april 2017 

3
 Stefan Olsson Produktionschef Stora Enso Timber AB, intervju den 26 april 2017 

4
 Anders Kullvén Fabrikschef Pemco Energi AB, intervju den 5 maj 2017 
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4 Diskussion 

 

Provet från första sessionen som kyldes på max effekt var en av kylningsmetoderna som gav 

sämre resultat, både på hållfasthet, bulkdensitet och hårdhet. Vilket kan bero på påfrestningar 

som uppstår på pelletsen vid kylning med hög effekt på fläkten. Det visade sig även vara en 

av de sämre kylningsmetoderna från den andra sessionen men det visades inte lika tydligt då 

den hade hög bulkvikt men låg hållfasthet och hårdhet.  Provet som kyldes på lägsta effekt 

från första sessionen fick bättre resultat, möjligen p.g.a. mindre påfrestningar på pelletsen. 

Provet som kyldes på lägst effekt hade också störst mängd fabrikssmul. Det kan bero på den 

svaga lufthastigheten som blåser igenom pelletsen och där med så stannar finfraktioner kvar i 

lådan med pellets. Från andra sessionen så fick provet som kyldes på lägst effekt också bra 

resultat. Provet stod längst i kylanläggningen vilket kan vara orsaken till mindre påfrestningar 

på pelletsen. Liknande samband kunde ses från första sessionen.  

 

Både prov 1 och 2 från första sessionen visade bra resultat i fuktborttagning. Medan prov 3 

som kyldes på lägre effekt visade sämre resultat på fuktborttagning. Möjligen finns det ett 

samband mellan prov 1, 2 och 3 där högre effekt på kylanläggningen resulterar i mer fukt 

som avdunstar från pelletsen. Dock så visade det sig från andra sessionen att det provet som 

kyldes på lägst effekt hade bäst fuktborttagning. 

 

Provet som kyldes i hink fick sämre resultat, från bäggedera försöken, möjligen p.g.a. dålig 

avdunstning av fukt. Det kan bero på att pelletsen var hoppackade och hinken isolerade bra så 

att fukten endast kunde ta sig ut ovanifrån. Dock gav den ifrån sig minimalt smul. Antagligen 

för att mycket finfraktioner av pelleten fastnade i hinken när pelletsen skulle kvalitétstestas.  

 

Från första sessionen visade det sig att utspridda pellets som kyldes naturligt till 

omgivningstemperaturen var det bästa sättet att kyla på. Möjligen p.g.a. få, näst intill inga 

påfrestningar på pelletsen och eftersom pelletsen låg utspritt så kan en stor mängd fukt 

avdunsta lättare eftersom inget isolerar pelletsen. Även fast det var det mest optimala sättet 

att kyla på så är det kanske inte en konventionell lösning, på grund av att kylningsmetoden 

möjligen skulle vara opraktisk. Man kan fråga sig om det är värt den tiden de tar att kyla 

pelletsen naturligt för att minimalt förbättra hållfastheten och bulkdensiteten. Å andra sidan, 

om man skulle lyckas finna en logistisk lösning som tillämpar någon slags utspridd naturlig 

kylning inom pelletsindustrin, så skulle det helt klart vara det billigare alternativet. Man kan 

då fråga sig varför man kyler pellets med dyra kylsystem när naturlig kylning visar sig vara 

det bästa sättet. Dock så är det viktigt att blåsa igenom pellets för att avlägsna finfraktioner. 

 

Varför det inte kunde ses någon tydlig trend på hållfastheten och bulkvikten mellan prov 1,2 

och 3 från andra sessionen kan bero på att fukthalten på den varma pelletsen varierade mellan 

varje prov, till skillnad från första sessionen där varje prov förutom ett prov hade ungefär 

likadan fukthalt på den varma pelletsen. Det kan också noteras att det provet som hade högst 
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fukthalt på den varma pelletsen från den andra sessionen hade bäst hållfasthet. Eventuellt kan 

en hög fukthalt verka bindande. 

 

Varför det olika sessionerna fick så olika resultat kan bero på olika faktorer. Det skilde en del 

på förutsättningarna vid de olika pelletskörningarna, där både matristemperatur och 

presstryck varierade med några grader och ett par bars tryck. Även spånuppsättningen 

varierade mellan sessionerna. Det gick lättare att reglera fläkthastigheten under andra 

sessionen och därmed gick det inte att återskapa likadana förutsättningar mellan sessionerna 

på prov 1 och 2. 

 

Jämförs denna studies resultat med den tidigare studien från 1968 (Thomas et al. 1996), där 

de kom fram till att en hastighet mellan 0,75-1 m/s är mest optimalt för att kyla pellets, så kan 

det noteras att resultaten från första sessionen kom fram till ungefär samma resultat. Ej exakt 

likadant resultat men i princip likadant. Där en högre hastighet på fläkten visade sämre 

resultat i hållfasthets- och bulkdensitetstesterna än den lägsta hastigheten. Det nämner även i 

sin studie att en högre hastighet på fläkten skapar bristningar på pelletsen som i sin tur 

försämrar hållfastigheten. 

 

Många av kvalitétstesternas är svåra att utföra med exakt likhet mellan de olika momenten. 

När hårdhetstesterna gjordes så skulle det spontant tas 10 stycken pellets från varje prov, 

vilket ansågs vara ett dilemma. För att få ett bra resultat kanske det krävs att man tar flera 

pellets och gör fler hårdhetstester för att resultatet ska jämna ut sig mer.  

 

Det provet som kyldes naturligt i en större låda hade minimalt smul. Det kan bero på att det 

var svårt att samla upp allting från lådan där pelletsen låg. Som tidigare nämnts så var de 

även svårt att få med allt smul från provet som kyldes i hink. Från andra sessionen så gick all 

data om fabriksmul förlorad. 

 

Hastigheten på halv effekt samt lägsta effekt kunde inte mätas på kylanläggningen p.g.a. 

ombyggnation av fläktstyrningen i efterhand. Vilket resulterar i en osäkerhet att kunna ställa 

in fläkten exakt på den effekt som den var inställd på när pelletsen kyldes på halv och min-

effekt. 
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5 Slutsats 

 

En kylningsmetod som gav bra resultat från båda labbsessionerna var den utspridda pelletsen 

som kyldes naturligt. Om pelletsen kyls i en kylanläggning så ger en mindre effekt generellt 

bättre resultat på hållfastheten. Om pelletsen kyls med för hög effekt så tillkommer 

påfrestningar på pelletsen vilket resulterar i sämre kvalité. 
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