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Sammanfattning 

Biomassa har använts som bränsle sedan urminnes tider. Användningen har ökat och 

olika tekniker för nyttjande har utvecklats avsevärt i stora delar av världen de senaste 

decennierna. I Afrika söder om Sahara utgör traditionellt använd biomassa, såsom 

ved eller träkol fortfarande den huvudsakliga källan till energi i hemmet. Zambia 

konsumerar träkol motsvarande 6 089 000 ton ved varje år. Användningen av 

biomassan är mycket ineffektiv och med en ökande befolkning och energibehov 

sätter detta Zambia på topp tio listan med högsta avskogningshastigheter i världen.  

Emerging Cooking Solutions Zambia Ltd [ECS], startade 2012 med visionen att 

etablera en pelletsproduktion i Afrika. De tillhandahåller moderna pelletsbrännare 

och producerar bränslepellets för att motverka problemet med den ohållbara 

användningen av biomassa och hälsorisker i samband med detta. ECS har som mål 

att öka sin produktion och eftersträvar nu främst att hitta en spetsråvara som kan öka 

hårdheten på pellets. Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om råvarors 

möjlighet att pelleteras för att bidra till att Emerging Cooking Solutions verksamhet 

ska kunna expandera på ett hållbart sätt. 

I denna rapport utvärderades fjorton olika biomassor vid tre olika målfukthalter 5%, 

7,5% och 10%. Jordnötsskal, Pigeon Pea, Pine och Sicklebush ansågs kunna 

användas som basdrift, resterande biomassor som spetsråvaror, Bambu, Cassavaskal, 

Cassavastam, Eucalyptus, Gliricidia, Lantana, Miombo, Olivträd och Tephrosia. 

Pelletsproduktion gjordes i en enpetare vid Karlstads universitet, avdelningen för 

miljö-, och energisystem. Kompressions- och friktionsenergi samt hårdhet och 

fuktupptag är några av de variabler som testades, dessutom pelleterades fyra 

blandningar av olika biomassor med syfte att öka hårdheten på pellets. 

De basmaterial som resulterade i hårdast pellets var Pigeon Pea som klarade ett 

radiellt tryck på 46,3 kg, Pine medförde låg hårdhet, 17,7 kg. Av spetsråvarorna 

medförde följande högsta hårdhet på pellets, Tephrosia, 70 kg, Gliricidia 58,7 kg, 

Cassavaskal 48,6 kg och Miombo frökapslar, 48,3 kg. Vid kompressionsstudierna 

visade sig Pine kräva relativt hög energi vid komprimering, 183,0 J. Lägst 

Cassavastam 49,1 J. 

Samtliga blandningar med Tephrosia, Cassavaskal eller Gliricidia som spetsråvaror 

medförde hårdare pellets. Mest fördelaktigt som spetsråvara var Tephrosia och 

Cassavaskal. Cassavaskal ökade hårdheten redan vid 10% inblandning i Pigeon Pea 

och minskade samtidigt energibehovet. Vid inblandning av 50% Tephrosia i Pigeon 

Pea ökade hårdheten mest av samtliga blandningar med 21,1 kg till 67,4kg. 

Logistikkedjan bedömdes dock bättre för Cassavaskal än för Tephrosia. 

ECS skulle enligt resultaten i denna studie kunna använda sig av Pigeon Pea vid 

cirka 6% fukthalt för att bredda sin råvarubas. För att öka hårdheten på pellets bör de 

i första hand använda sig av Tephrosia cirka 7% och Cassavaskal cirka 8% fukthalt 

som spetsråvara.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

Biomass has been used as a fuel since ancient times. In recent decades the use has 

increased and the technology has developed considerably in large parts of the world. 

In Sub Saharan Africa, traditionally used biomass, such as wood or charcoal, is still 

the main source of energy in households. Zambia consumes charcoal corresponding 

to 6 089 000 tonnes/year. The use of biomass is very ineffective and with increasing 

population and energy requirements, this is placing Zambia on the top ten list of 

highest deforestation rates in the world.  

Emerging Cooking Solutions Zambia Ltd. [ECS], started in 2012 with a vision to 

establish a pellet production in Africa. They provide modern cooking stoves and fuel 

pellets to counteract the unsustainable use of biomass and the health risk with 

traditional fuels. ECS aims to expand their production and are now striving to find a 

biomass that can increase hardness of pellets. The purpose of this work is to increase 

knowledge of the ability of raw materials to be pelletized, to support ECS expansion 

in a sustainable manner. 

In this report fourteen different biomasses was evaluated at three different moisture 

content, 5%, 7,5% and 10%. Peanut shell, Pigeon Pea, Pine and Sicklebush was 

assumed to be able to be used as a base material. Remaining biomasses as additive; 

Bamboo, Cassava peel, Cassava stem, Eucalyptus, Gliricidia, Peanut shell, Lantana, 

Miombo seed capsules, Olive tree and Tephrosia. Pellet production was performed in 

a single pellet press located at the department of environmental and energy system at 

Karlstad University, Karlstad. Compression energy, friction energy, hardness and 

moisture uptake was some of the operating characteriztics and properties that were 

evaluated. Additionally, four blends were pelletized with the aim to increased 

hardness. 

Pigeon Pea resulted in hardest pellets of the base materials, it managed a radial 

pressure of 46.3 kg, Pine resulted in low hardness, 17.7 kg. For the additives, the 

following materials were hardest as pellets; Tephrosia, 70.0 kg, Gliricidia 58.7 kg, 

Cassava peel 48.6 kg och Miombo seed capsules, 48.3 kg. Pine was the material that 

required relatively more energy pelletizing, 183.0 J. Lowest energy, Cassava stem, 

49,1 J. 

All blends resulted in higher hardness of pellets. Most advantageous were Cassava 

peel and Tephrosia. Cassava peel in Pigeon Pea increased hardness even at 10% and 

reduced energy requirements. Pigeon Pea with 50% Tephrosia increased hardness 

with 21.1 kg to 67.4 kg, slightly increasing energy requirements. Though logistic 

chain for Cassava peel was evaluated higher than Tephrosia. 

For ECS to expand their production they are recommended, accordingly to the results 

in this study, to use Pigeon Pea at about 6% moisture content, as a base material. In 

order to increase hardness of pellets, they should primarily use Tephrosia, about 7% 

and Cassava peel at approximately 8% moisture content as an additive.  

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

Förord 

Denna rapport är ett master examensarbete som omfattar 30 högskolepoäng. Det är 

en del av civilingenjörsutbildningen med inriktning miljö- och energisystem, 

Karlstads universitet. Arbetet 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.  

Författaren vill tacka alla som har bidragit med kunskaper och hjälp under arbetets 

gång. Stefan Frodesson för all lärdom och anvisningar gällande ämnet och tester som 

utförts, Simon Andersson och Mattias Ohlson, Emerging cooking solutions Ltd. 

Zambia, som bidragit med material och hjälpvilligt svarat på frågor. Lars Pettersson 

för hjälp med alla praktiska lösningar. Slutligen min handledare Jonas Berghel som 

inspirerat, gett stöd och varit en utmärkt handledare under både utförande och 

författande av denna studie. 
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1 Inledning 

1.1 Biomassa som bränsle 

Biomassa har använts som bränsle sedan urminnes tider. Användningen har ökat och 

olika tekniker för detta har utvecklats avsevärt i stora delar av världen de senaste 

decennierna. Fossila bränslens påverkan på klimatet och följande krav på hållbara 

lösningar har varit en drivande kraft i utvecklingen (Vattenfall 2017). Träbiomassa ger 

årligen cirka 90% av primärenergin globalt ur alla typer av biomassa. Hur konsumtion 

av biomassa sker varierar geografiskt, i Amerika främst biobränslen, i Europa 

kombinerad värme- och elproduktion och i Asien och Afrika, ved och träkol. I Afrika 

söder om Sahara utgör traditionellt använd biomassa, såsom ved, träkol, och 

jordbruksrester, 65,3% av energikonsumtionen. Modernt nyttjad biomassa som biogas, 

pellets och flytande biobränslen utgör mindre än en tiondel. I Zambia är 86% av de 

lantligt boende och 55% av stadsinnevånarna beroende av träkol som sin huvudkälla till 

energi (Kamanula m.fl. 2010; Janssen & Rutz 2012; Matakala m.fl. 2015; World 

Energy Council 2016; CIA 2018). Det sker idag en avskogning som uppskattas till 

mellan 250 000 - 300 000 ha per år i Zambia, vilket sätter dem på topp tio listan med 

högsta avskogningshastigheter i världen. Det finns flera orsaker till avskogningen, till 

exempel okontrollerad skördning och ohållbara skördningsmetoder. Överutnyttjande 

samt intrång i skyddade områden, trädfällning för träkolproduktion samt användning av 

träkol och ved som den främsta källan till energi (Matakala m.fl. 2015). 

1.1.1 Träkol som energikälla 

Zambia konsumerar träkol motsvarande 6 089 000 ton ved varje år, och den totala 

konsumtionen av ved är 13 967 000 ton/år (Kisiangani & Masters 2011). Vedinsamling 

är en stor källa till inkomst för många hushåll, endast träkolproduktionen sysselsätter 

cirka 500 000 människor (Ryan m.fl. 2016). Tillverkningen av träkol börjar med 

skördning av biomassa, vilket ofta sker under hårt arbete med undermåliga redskap1. 

Oftast tas endast de större stockarna till vara på och resten lämnas söndersargat. 

Stockarna täcks och eldas i primitiva kolmilor, där så mycket som 70 - 80% av energin 

går förlorad. Det färdiga träkolet transporteras in i de centrala delarna av landet och 

säljs. Cirka 1,3 ton träkol per år använder en genomsnittsfamilj för att värma vatten och 

laga mat och det är inte ovanligt att större delen av inkomsten går till träkol. 

Förbränning av träkolet sker ofta i vedspisar där effektiviteten många gånger 

understiger 10%, Sammanfattningsvis en mycket ineffektiv användning av biomassa. 

En ökande befolkning och energibehov medför därtill och den ineffektiva användningen 

av biomassa är uppenbart ohållbar (Kisiangani & Masters, 2011; Shane m.fl., 2016; 

World Energy Resources, 2016). De konventionella matlagningsmetoderna orsakar 

dessutom, varje år, på grund av rökgaserna, fler dödsfall än malaria, HIV/AIDS och 

tuberkulos tillsammans (WHO 2016). 

                                                           
1 Mattias Ohlsson, grundare och VD av Emerging Cooking Solutions, intervju 2018-03-09. 



 

 

 3 

1.1.2 Parisavtalet och nationellt bestämda insatser för Zambia 

År 2015 kom 196 parter samman under Parisavtalet för United Nations Framework 

Convention on Climate Change [UNFCC], och kom överens om att sätta världen på 

kurs mot en hållbar utveckling. Parisavtalet innefattar nationellt bestämda insatser, att 

varje land arbetar för att minska de nationella utsläppen och anpassar sig till 

klimatförändringarnas inverkan. Varje klimatplan återspeglar landets ambition att 

minska utsläppen, med hänsyn till dess inhemska omständigheter och kapacitet (United 

Nations 2015). Zambia upplever redan klimatinducerade effekter såsom torka och 

översvämningar som ökat i frekvens och intensitet de senaste decennierna. Detta har 

påverkat jordbruket negativt, vattenskydden, vattenkvaliteten, energi och ekonomisk 

försörjning för folket, särskilt i landsbygdssamhällen. Trenderna går mot en högre 

genomsnittstemperatur, en möjlig minskning av total nederbörd och indikation på svåra 

regnfall. Zambia har genom nationellt bestämda insatser som intention att reducera dess 

utsläpp av koldioxidekvivalenter genom att genomföra tre program som sträcker sig till 

2030; hållbar skogsförvaltning och lantbruk, förnybar energi och, energieffektivitet. 

Bland dessa finns bland annat mål att ersätta träkol med biomassa (UNFCCC 2015). 

Regeringen i Zambia bestämde dessutom 2009 att delta i Reduce Emissions from 

tropical Deforestation and Degradation in developing countries [REDD+], ett organ 

under UNFCCC, för att ta itu med drivkrafterna för avskogning och skogsförstöring. Ett 

av målen är att 2030 ha förbättrat utnyttjandet och reglerat produktionen av träkol och 

ved (Matakala m.fl. 2015). 

1.2 Emerging Cooking Solutions Ltd 

Emerging Cooking Solutions Ltd. [ECS] startade 2012 med en vision att etablera en 

pelletsproduktion i Afrika. De tillhandahåller moderna pelletsspisar och producerar 

bränslepellets för att motverka problemet med den ohållbara användningen av biomassa 

och hälsoriskerna i samband med detta. I nuläget finns endast ett fåtal 

pelletsproducenter i Afrika och ECS ser potential i verksamheten och strävar nu efter att 

öka volymerna i produktion upp till 10 000 ton per år som en start1. I dagsläget 

produceras pellets i huvudsak av sågspån av Pine från ett flertal mindre sågverk. De 

eftersträvar nu främst att hitta en spetsråvara som kan öka hårdheten avgörande på 

pellets. Distributionen av pellets sker många gånger längst dåliga vägar och då måste 

pellets vara hård för att motverka smul bland pellets. De vill dessutom bredda sin 

råvarubas för att minska transporterna och beroendet av sågverken. En annan viktig 

kvalitetsparameter för ECS är energidensiteten. ECS pelletsbrännare har en liten 

bränslekammare och man vill att bränslet ska brinna länge med jämn värmeavveckling. 

ECS har som mål att öka sin produktion av pellets på ett hållbart sätt gällande 

biomassorna. Att genom företagandet få pellets att slutligen ersätta det ineffektiva 

träkolet och att bli centrala i Afrika gällande utveckling av pelletsproduktion, med 

möjlighet att testa och analysera nya material, vara vägledare för andra kommande 

entreprenörer inom pelletsproduktion i Afrika gällande utrustning, processparametrar 

och biomassor. 

 



 

 

 4 

1.3  Zambia 

Zambia ligger i södra Afrika, är helt omgivet av land och gränsar till totalt åtta andra 

länder, se figur 1. Angola, Botswana, Demokratiska republiken av Kongo, Malawi, 

Moçambique, Namibia, Tanzania och Zimbabwe. Zambia täcker en yta av totalt 752 

618 km2 och består av 10 provinser som är ytterligare indelat i 103 distrikt. 

Populationen uppgår till 16 miljoner och ökar med 2,93%. Huvudstaden är Lusaka där 2 

179 miljoner människor bor (CIA, 2018; Landguiden, 2016). 

1.3.1 Ekonomi  

Ekonomin i landet drivs i huvudsak av gruvdrift, jordbruk, byggnad, transport och 

kommunikation. BNP 2015 var totalt 64,6 miljarder USD, 4 300 USD per invånare. 

Kopparexporten står för över 70% av inkomsten (Kisiangani & Masters 2011; Matakala 

m.fl. 2015). Ett försök att minska det ekonomiska beroendet av kopparpriserna de 

senaste tjugo åren, är ökad exportintäkt av jordbruksprodukter och textil. Endast en 

sjättedel av den odlingsbara ytan är i bruk vilket betyder att mycket outnyttjad 

jordbruksmark kan komma att fungera som intäkt på sikt (Globalis 2013). Skogen och 

skogsindustri har potential att spela en mycket större roll i den socioekonomiska 

utvecklingen. Det som motverkar detta är dåliga länkar mellan sektorer som gruvdrift, 

skogsbruk och jordbruk, inkonsekvens i lagar gällande investeringar och miljö, dålig 

styrning, osäkerhet inom fastighet och minskande kapacitet för offentliga skogsföretag, 

(Kisiangani & Masters 2011). 

1.3.2 Geografi och klimat 

Zambia har ett tropiskt klimat uppdelat i tre årstider. Maj till augusti är det torrt och 

relativt svalt, 14 - 26°C. September till oktober, torrt och varmt och den långa 

regnperioden från oktober till april då det är varmt och fuktigt, 26 - 32°C. Mest 

nederbörd faller i norra Zambia, cirka 1 400 mm regn per år och den södra delen får 

 
     

 Figur 1. Karta över Afrika och Zambia, (fritt från CIA, 2018). 
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halva den mängden. Zambia är mest högplatå med några kullar och berg. 66,3% av 

landytan täcks av cirka 45 miljoner hektar skog, varav 22% i den Nordvästra provinsen 

(CIA 2018). Cirka 30 - 32% av landytan är naturreservat (Kisiangani & Masters 2011). 

Zambias vegetation domineras av miombo, en öppen skog/savannlandskap i södra 

delarna som täcker tre fjärdedelar av den totala landarean. Den domineras av arter ur 

Caesalpinioideae, Brachystegia, Julbernardia och Isoberlinia, ofta kombinerat med tätt 

gräs (Matakala m.fl. 2015a; Ryan m.fl. 2016).  

1.3.3 Skogs- och jordbruk 

Zambia anses ha en av de bästa yt- och underjordiska vattenresurserna i Afrika i dess 

dammar, sjöar, floder och vattenfarter (Shane m.fl. 2016). Över hälften av landytan 

klassas ha medel till hög potential för jordbruk. Uppskattningsvis en tredjedel av 

brukbart jordbruksland används (CIA 2018). På det relativt torra platålandet odlas 

särskilt majs och tobak. Södra och östra provinserna har de högsta 

bioenergipotentialerna från grödorester såsom majs, sojabönor, jordnötter och sockerrör 

följt av centrala och norra provinsen. I grannlandet Zimbabwe uppskattas att ca 30% av 

grödorester plöjs tillbaka ner i jorden eller används som föda till boskap. De resterande 

70% lämnas på fälten och eldas eller äts upp av betesdjur (Shane m.fl. 2016). 

1.4 Produktion av bränslepellets 

Biomassa som fast bränsle kan vara problematisk på grund av oregelbunden storlek och 

form, höga fukthalter och låg energidensitet. För att använda biomassan effektivt som 

bränsle, pressas den ofta till pellets. Detta gör att man får en lägre fukthalt, tät och jämn 

form vilket gör biomassan lättare att hantera, transportera och lagra (McKendry 2002; 

Näslund 2003; Nielsen Gardner m.fl. 2009; Stelte m.fl. 2011a; Castellano m.fl. 2015; 

World Energy Council 2016). Bulkdensitet för träsågspån är cirka 0,12 ton/m3 och för 

pellets av denna cirka 0,56 - 0,63 ton/m3 (McKendry 2002). De flesta pellets idag 

tillverkas i kontinuerliga pelletspressar av typen planmatris (Nielsen, Gardner, Poulsen, 

& Felby, 2009). För beskrivning av denna se tidigare studie (Henriksson 2016). För att 

en kvalitativ pellets ska kunna produceras finns flera produktionsparametrar av 

betydelse. Studier visar att just kemisk sammansättning är betydande för vilka typer av 

bindningar som uppstår vid produktion av pellets. Att det även påverkar dess nådda 

temperatur och tryck i kanalerna och följaktligen den slutliga pelletskvaliteten. 

Parametrar som också påverkar pelletskvaliteten är biomassans struktur, temperatur och 

fukthalt (Nielsen Gardner m.fl. 2009; Stelte m.fl. 2011a; Castellano m.fl. 2015).  

1.4.1  Materialets sammansättning 

Pelletering av olika biomassa resulterar i olika egenskaper, relaterat både till 

förhållanden under tillverkningen och till pelletskvalitet. Det finns i huvudsak fyra typer 

av biomassa; träd, örtartade växter, gödsel och vattenväxter. På grund av fukthalten 

passar de torra, lignocellulosahaltiga, trä och örtartade, bäst för förbränning (McKendry 

2002). För pelletsproduktion är idag trä det överlägset mest använda materialet (Puig-

Arnavat m.fl. 2016).  

https://www-sciencedirect-com.bibproxy.kau.se/science/article/pii/S0016236111002730?via%3Dihub#b0060
https://www-sciencedirect-com.bibproxy.kau.se/science/article/pii/S0016236111002730?via%3Dihub#b0060
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Lignocellulosahaltig biomassa innehåller olika andelar cellulosa, hemicellulosa, lignin 

samt andra ämnen som till exempel extraktiv. Proportionerna av dessa varierar i olika 

växter. Cellulosan representerar oftast den största andelen i biomassan, 40-50% av 

vikten, hemicellulosa 20-40% (McKendry 2002; Stelte m.fl. 2011a). Vedartad biomassa 

kännetecknas av att deformeras mer under pelletering och örtartade snarare behålla sin 

form (Castellano m.fl. 2015). En mindre deformering betyder att det lättare uppkommer 

fler luckor och hålrum vilket begränsar möjligheter till viktiga bindningar. Vedartad 

biomassa har ofta tätt bundna fibrer som ger en hård yta medan örtartade har mer löst 

bundna fibrer vilket indikerar en lägre andel lignin som binder ihop cellulosafibrerna. 

Detta påverkar både hållfasthet och energibehov och smul av pellets (Castellano m.fl. 

2015). Vedartade biomassor visar i tidigare studier medföra ett större energibehov och 

högre temperatur vid pelletering (Castellano m.fl. 2015). Resultat av både Stelte m.fl., 

(2011a) och Castellano m.fl., (2015) visar att trämaterial ger en mer hållfast pellets än 

örtartade och gräsmaterial. Detta kopplades till att trämaterialet har en mindre mängd 

extraktiv och en större mängd lignin. Det har dock visat sig att ligninet inte är 

nödvändigt för att pressa en pellets med bra kvalitet, enbart ren cellulosa och 

hemicellulosa kan ge pellets med goda egenskaper (Frodeson m.fl. 2018). Stärkelse 

agerar också bindande. Det gelatineras i närvaro av värme och fukt och ju större andel 

av den råa stärkelsen som genomgår denna förändring desto högre hållfasthet får pellets 

(Kaliyan & Vance Morey 2009). Extraktiv har en smörjande effekt och kan minska 

friktionen i presskanalen och medföra en mindre energibehov samt medföra lägre 

temperatur. Extraktiven anses också kunna skapa svaga gränslager som resulterar i en 

sämre hållfasthet (Stelte m.fl. 2011a; Castellano m.fl. 2015).  

1.4.2 Alternativa biomassor och blandningar 

När ett material inte finns att tillgå i nog stora kvantiteter för önskad produktion söker 

sig tillverkare av pellets många gånger till andra biomassor. För att ECS ska kunna 

expandera på sikt behöver de finna fler källor och material till pellets för att minska sitt 

beroende av de små sågverken. Det som huvudsakligen avgör valet av biomassa är 

möjligheten att pelletera materialet, tillgång, tillväxthastighet, enkel hantering och 

logistik exempelvis närhet, skördning och uppsamling (McKendry 2002). En 

problematik som uppstår när olika material eller blandningar används i en pelletspress, 

är valet av matrislängd. Vid pelletering uppstår ett ”baktryck” i presskanalen som 

uppstår av friktionen. En kraft uppstår i motsatt riktning presskraften. Denna statiska 

maximala friktion ökar exponentiellt när trycket i presskanalen ökar. Vid körning i 

matris sker detta med ökad längd. Det betyder att vid en viss matrisradie och 

friktionskoefficent måste längden på pellets justeras så att inte baktrycket övergår 

gränsen för pelleteringstrycket (Holm m.fl. 2007). Genom att mäta och jämföra 

friktionen på olika material, kan matrislängden uppskattas. Detta kan underlätta 

betydligt för pelletsproducenter då det kan vara både tidskrävande och kostsamt att i 

produktion testa matrislängd för olika material2. 

                                                           
2 Jonas Berghel, Tekn. Dr. Karlstads Universitet, samtal mars 2018. 
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1.4.3 Temperatur 

Matrisen i en pelletspress uppnår ofta en temperatur på cirka 100 - 130 grader (Nielsen 

Gardner m.fl. 2009). Den högre temperaturen har visats ge starkare pellets (Nielsen 

Gardner m.fl. 2009; Stelte m.fl. 2011a). Vid högre temperaturer kan materialet torka 

och bli mer styvt vilket leder till större friktion, högre energibehov och ännu högre 

temperatur (Nielsen Gardner m.fl. 2009). Den högre temperaturen har i vissa studier 

också minskat friktionen. Anledningen antogs vara att träextraktiv vandrade till ytan på 

pelletsen vid de högre temperaturerna och att uppmjukning av polymerer minskade 

friktionen i presskanalen (Stelte m.fl. 2011b). En ökad temperatur hos extraktiv kan 

också medföra en minskad viskositet och därmed kan dess möjlighet att smörja och 

separera ytorna avta (McKenzie & Karpovich 1968). Studier visar att temperatur och 

fukthalt har stor betydelse på energiförbrukningen i pressen när materialet pressas 

samman.  

1.4.4 Fukthalt 

Optimal fukthalt har testats till 5 - 10% för trä, för gräs betydligt högre, ospecificerat 

gräs mellan 10 - 15% fukthalt, (Stelte m.fl. 2012). Mer om fukthalter i tidigare studie 

(Henriksson 2016). En ökad fukthalt ger ofta ett minskat energibehov på grund av 

uppmjukning av ligninet enligt studier av Nielsen Gardner m.fl. (2009). Det finns dock 

en övre gräns för fukthaltens positiva inverkan då det medför en sämre hållfasthet och 

lägre densitet (Stelte m.fl. 2012). Förändrad hållfasthet med ökad fukthalt kan bero på 

att den högre fukthalten orsakar fler bindningar mellan de individuella partiklarna, 

pellets blir hårdare, men med ytterligare ökat fuktinnehåll orsakas upplösning av dessa. 

Det sistnämnda resulterar i ett tvåfassystem av partiklar och vatten utan några 

kapillärkrafter närvarande för att bibehålla pellets struktur. Pellets får sprickor vilket gör 

att den lätt går sönder (Thomas & van der Poel 1996). 

1.4.5 Bindningsmekanismer  

Naturligt bindande ämnen skapar vid pelletering olika typer av bindningar. Bindningar 

som uppstår mellan fibrer i trämaterial är oftast icke-kovalenta bindningar särskilt 

vätebindningar mellan intilliggande hemicellulosa och/eller områden med amorf 

cellulosa. van der Waal bindningar har också betydelse men en mycket svagare 

bindning (Thomas & van der Poel 1996; Stelte m.fl. 2011a). När till exempel extraktiv 

skapar svaga gränslager antas sammanbindningar begränsas till van der Waal 

bindningar och mekanisk sammankoppling, vilket resulterar i låg hållfasthet (Castellano 

m.fl. 2015). Vattenlösliga kolhydrater, lignin, protein, stärkelse och fetter är ämnen som 

har potential att forma så kallade “solida broar”. De är betydande vid pelletering och 

uppstår när diffusion av molekyler sker från en partikel till en annan i en kontaktyta 

(Thomas & van der Poel 1996; Kaliyan & Vance Morey 2009). Vid kylning stelnar 

bindaren och formar ”broar” mellan partiklar som gör pelletsen hållfast. En stor 

kontaktyta mellan partiklarna i samband med pressning är en förutsättning för att 

samtliga bindningar skall uppstå och bli starka. Aktiveringen av bindare i processen 

aktiveras av högt tryck med fukt tillgängligt (vattenlösliga träkolhydrater) och vissa vid 

högre temperaturer (lignin, protein, stärkelse och fett). Det är en nödvändighet att 
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aktiveringen/uppmjukandet av de naturliga bindarna genom fukt och temperatur sker 

inom glasövergång för att få en hållfast pellets (Kaliyan & Morey 2010). Glasövergång 

för lignin är vid temperaturer över cirka 60°C, beroende på fukthalt (Jens K. Holm m.fl. 

2006; Stelte m.fl. 2011a). Ytterligare temperaturer för glasövergång återfinns i tidigare 

studie (Henriksson 2016).   

1.4.6 Energiinnehåll 

Energiinnehållet av biomassa, torr och askfri, är liknande för alla plantarter, cirka 17 - 

21 MJ/kg (Jens K. Holm m.fl. 2006; Telmo & Lousada 2011). Energimängden som 

erhålls vid förbränning påverkas dock av fukthalt/fuktupptag av pellets från omgivning. 

Aska och extraktiv är viktiga parametrar som direkt påverkar värmevärdet. Högt 

askinnehåll i ett material gör det ofta mindre önskvärt som bränsle, medan ett högt 

innehåll av extraktiv ökar dess värde (Demirbas 2002). Demirbas (2001) såg inga 

direkta samband mellan hemicellulosa och det högre värmevärdet i lignocellulosahaltiga 

bränslen men såg samband mellan högre lignininnehåll och högre värmevärde. 

1.4.7 Krafter och energier vid pelletering 

Vid pelletering av biomassa är kompression och friktion av betydelse. Den ökande 

friktionen som uppkommer i en matriskanal kan förändra egenskaper på ytan av pellets 

men också ha en stor inverkan på materialets möjlighet att deformeras och skapa en 

hård pellets (Seki m.fl. 2013). Pelletering kan beskrivas som en kompression, ett flöde 

och friktion av biomassan.  

 En betydande del av energiförbrukningen sker när materialet ska komprimeras, ner i 

kanalerna (Nielsen Holm m.fl. 2009). Vid produktion i en planmatrispress kan 

friktionen beskrivas som en kvot av kraften av rullen och kraften som behövs för att få 

spånet att röra sig i kanalerna. Så länge friktionskraften är större i kanalerna pressas 

materialet ihop, när sedan kraften av rullen blir högre pressas materialet ut. 

Friktionsenergin bör vara så pass hög att den skapar ett tillräckligt mothåll i 

presskanalen i det tillfället.  Detta sker ofta vid tryck mellan 210 – 450 MPa (Nielsen 

Gardner m.fl. 2009; Seki m.fl. 2013). Vid pelletering av samma material, medför ofta en 

högre maximal friktion en mer tät pellets med högre hållfasthet (Puig-Arnavat m.fl. 

2016). Temperatur, fukt och biomassans sammansättning är viktiga parametrar som 

påverkar energiförbrukningen (Nielsen Gardner m.fl. 2009). 

De tre klassiska generaliseringarna gällande friktion är att friktionskraften är oberoende 

av den nominala kontaktarean, friktionskraften (F) är proportionell mot normalkraften 

(N) och friktionskoefficenten 𝜇=F/N, är i princip oberoende av glidhastighet. Friktion 

har ansetts kretsa kring två primära mekanismer, vidhäftningsförmåga och smörjning. 

Vid höga tryck är troligen också en friktion inom materialet av betydelse. Den uppstår 

när materialet ”hakas” fast i kontaktytor och materialet deformeras/omformas vilket 

avgör möjligheten till pelletering (McKenzie & Karpovich 1968). Friktionen anses inte 

ändras nämnvärt av olika sorters trä, förutom för arter som innehåller rikligt med oljiga 

eller vaxartade extraktiv. För de flesta material ökar friktionen för trä kontinuerligt med 

ökad fukthalt till ett nästan konstant läge vid fibermättnad, tills fritt vatten finns 
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tillgängligt, vilket minskar friktionen (Seki m.fl. 2013). Vatten i träet påverkar både 

ytkontakt och deformation av träet (McKenzie & Karpovich 1968; Seki m.fl. 2013). 

McKenzie (1968), studerade friktion mot stål och konstaterade att vatten har en dålig 

smörjande effekt. Dessutom att friktionen minskade och sedan ökade i ett intervall, med 

ökad hastighet. McKenzie antog att en möjlighet var att värme som genereras på grund 

av friktion, ökar temperaturen på extraktiven och slutligen reducerar dess viskositet och 

därmed effektivitet att separera ytorna.  

1.5 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om fjorton olika biomassors möjlighet att 

pelleteras för att bidra till att Emerging Cooking Solutions verksamhet ska kunna 

expandera på ett hållbart sätt. Följaktligen leda till mindre klimat- och naturpåverkan 

samt minskade hälsorisker i samband med användningen av vedkol i Zambia. Målet är 

att bedöma potential för biomssorna utifrån logistikkedja, sammansättning, 

pelletskvalitet såsom densitet, hårdhet, fuktupptag och kompressionsenergi. Målet är 

också att rekommendera lämplig fukthalt på materialet samt av friktion- och 

kompressionsdata ta fram ett underlag om lämplig presslängd och slutligen 

rekommendera spetsråvaror/blandningar med målet att öka pellets hårdhet. 

1.6  Enpetarens applicerbarhet vid produktion i kontinuerlig 

pelletspress 

Denna studie genomförs med bland annat produktion av pellets i en enpetarpress. Med 

anledning av skillnader som diskontinuerlig produktion i enpetaren, jämfört med en 

kontinuerlig press, behandlar följande del enpetarens applicerbarhet vid produktion i 

kontinuerlig press.  

Tidigare studier visar att försök i en enpetarpress ser annorlunda ut än i en pilotskale- 

eller fullskalepress (Mišljenović m.fl. 2016; Puig-Arnavat m.fl. 2016). Pellets ur 

pilotskalepress visade sig vara starkare än de ur enpetarpressen. Dock visade resultat att 

maxtrycket från enpetaren visat annorlunda energibehov än pilotskalepressen. Maximal 

friktion, den kraft som krävs för att sätta pellets i rörelse, visade sig dock vara nära 

relaterat till trycket genererat i presskanalen i en matris i en kontinuerlig produktion 

(Holm m.fl. 2011; Shang m.fl. 2014). Studier visar också skillnader i den fysiska 

kvaliteten på pellets, speciellt böjhållfasthet så kallat trepunktstest. Detta ansågs kunna 

bero på skillnader i fiberorientering och mekaniska skillnader i de två metoderna. 

Skjuvspänning och anspänning på materialet som uppstår mellan rulle, matris och 

tryckområde innan materialet tvingas ner i presskanalen, se figur 2, kan inte simuleras i 

en enpetare. 
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Figur 2. Illustration av de två olika metoderna; kontinuerlig pelletspress med pressrulle och 

planmatris till vänster, samt enpetarpress med cylinder och pistong till höger. 

Nielsen, Gardner m.fl. (2009) gjorde ett försök att översätta enpetarpressens resultat till 

en kontinuerlig press. Loggad data från pressning i en enpetare delades upp i följande 

delar; en kompressionsdel, Wcomp, som likställdes med pressrullens ihoppressning av 

materialet, Wflow som representation av energin som krävs för att pressa materialet in i 

presskanalen och Wfric, friktionskomponenten som företrädde energin som krävs för att 

trycka det komprimerade materialet genom kanalen (Nielsen Gardner m.fl. 2009). 

Ytterligare något som skiljer metoderna åt är temperaturen på materialet som pressas. I 

en kontinuerlig press har materialet en hög temperatur redan när den tvingas ner i 

presskanalen på grund av förvärmning inom pelletspressen och mellanrummet mellan 

rulle och matris. I enpetaren förs oftast ett rumstempererat material ner i presskanalen. I 

motsats till enpetarpressen är också uppehållstiden för pellets i en ringmatrispress inte 

lika i alla presskanaler. Detta kan innebära olika slitningar i och kring matrisöppningar 

och kanaler, vilket bör beaktas vid planerande av försök i enpetarpressen (Mišljenović 

m.fl. 2016).  

Holm m.fl., (2007) gjorde tester i enpetarpress där man dels tillsatte allt material på en 

gång och dels laddade enpetaren med lite material åt gången för att imitera den 

sekventiellt uppbyggda pelletsen som uppstår i produktion med matris och rulle. 

Resultatet blev en pellets med laminär struktur där varje tunt lager utsattes för samma 

tryck. Detta ledde till en mer uniform densitet. Då hela mängden tillsattes på en gång i 

presskanalen minskade trycket nedåt i materialet och densiteten likaså. Detta påverkade 

hur uniform densiteten var. Den sekventiellt uppbyggda pelletsen hade ett linjärt 

samband mellan längd och vikt. Den pellets som lastades med allt material på en gång 

följde samma samband men längden avvek och ökade mer vid större mängd material 

(Holm m.fl. 2007). Det tryck som applicerades mellan varje laddning i studien borde 

enligt författaren vara precis det tryck som krävs för att för att överkomma baktrycket 

som friktionen mellan materialet och presskanalen orsakar. Detta tryck var dock okänt 

så trycket i enpetaren var ej relaterat till trycket i matrisen i studien. Trycket var bestämt 

för att försäkra att stabila pellets blev producerade vid de aktuella förhållandena. De 

pellets som pressades sekventiellt överensstämde med både deras teoretiska modell som 

presenterades och praktiska experiment från den kontinuerliga ringmatrispressen. 
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Mišljenović m.fl. (2006) anser efter sina studier att enpetarpressen är användbar att 

förutsäga trender i förändringar av pelletskvalitet av olika material med. Holm m.fl. 

(2011) ansåg att enpetaren möjliggör en enkel förutsägelse av beteenden hos material 

vid pelletering.  
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2 Metod 

Följande fjorton biomassor ingick i studien, Bambu, Cashewnötskal, Cassavaskal från 

rotknölen, Cassavastammar och kvistar, Eucalyptusspån, Kvistar från Gliricidia, 

Jordnötsskal, Lanatana, Frökapslar från Miombo, Olivträd, grenar från Pigeon Pea, 

Sicklebush, spån från Pine och Tephrosia.  

Metoden kommer att redovisa följande  

• För studien väsentlig fakta om de aktuella materialen  

• Förberedelse av de ingående materialen 

• Beskrivning av enpetaren 

• Testserier 

• Utförande av pressning 

• Kvalitetstester, mekaniska egenskaper och beräkningar 

 

2.1 Sammansättning och logistikkedja 

Med hjälp av litteraturstudier sammanställdes biomassornas sammansättning av lignin, 

cellulosa och hemicellulosa. ECS ombads ge de aktuella biomassorna i studien en 

bedömning i form av ett betyg, lågt mellan eller högt, gällande hela logistikkedjan för 

respektive material. Där högt innebär en god logistisk möjlighet för biomassan att 

brukas av ECS. Bedömningen är en grov uppskattning av hur biomassan skulle klara sig 

från sitt ursprung till fabrik.  

2.2 Basmaterial  

ECS bedömer att de material som skulle kunna vara basmaterial i produktionen i 

dagsläget med tillgång, transport och miljö i åtanke, är Jordnötsskal, Pigeon Pea, 

Sicklebush och Pine3. Dessa uppskattas finnas i tillräcklig mängd för att driva 

produktion av cirka 100 000 ton pellets per år.  

2.2.1 Jordnötsskal 

Jordnötsskal är en huvudgröda i tropiska, subtropiska och varmtempererade områden i 

Asien, Afrika, Oceanien, Nord- och Sydamerika samt Europa. Jordnötsskal är en stor 

del av det industriella avfallet i jordnötsproducerande länder och en miljöbelastning. 

(Heuzé m.fl. 2017). Enligt Food and Agriculture Organisation of the United Nations 

[FAO] producerades 158 813 ton jordnötter med skal 2016 i Zambia (FAO 2017b). 

Studie av Shane (2016) visar att det uppskattningsvis finns 53 100 ton tillgängliga rester 

per år i form av skal från jordnötter, i Zambia. Då är den del av resterna som redan 

används borträknat, till exempelvis genom återföring till jorden som gödsel. 

Jordnötsskal är dessutom en av de rester av grödor som sällan används till föda till djur 

(Shane m.fl. 2016). ECS har kontakt med ett företag i Zambia som processar jordnötter 

                                                           
3 Mattias Ohlsson, grundare och VD av Emerging Cooking Solutions, intervju 2018-03-09. 
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vilka genererar hundratals ton med jordnötsskal som är tänkbar gratis biomassa4. Ur ett 

logistiskt perspektiv är det en lättillgänglig biomassa då ingen insamling krävs. I 

tidigare studier har jordnötsskal visats sig vara en god bindare i biokolpellets (Bai m.fl. 

2017). Råfett och protein i jordnötsskal kan reducera friktionen bland partiklarna och 

öka plasticiteten hos det materialet det blandas med, vilket minskar energikonsumtionen 

(Stasiak m.fl. 2015). Ett högt fettinnehåll kan dock hindra bindningseffekten av protein 

och andra hydrofila substanser och ha en negativ påverkan på kvaliteten på pellets 

(Kaliyan & Vance Morey 2009). Bulkdensitet, partikeldensitet och hållfasthet 

påverkades nämnvärt av fukthalt vid pelletering av jordnötsskal. Hållfasthet på pellets 

var som mest 90,3%, vid en fukthalt på 9,1%, ytterligare ökning av fukthalten minskade 

hållfastheten (Fasina 2008).  

2.2.2 Pigeon Pea  

Arten Cajanus Cajan el. L. Millsp. tillhör familjen ärtväxter och släktet Cajanus. Pigeon 

Pea är en sedan länge odlad livsmedelgröda i många länder. Den odlas allmänt i de 

tropiska och subtropiska regionerna. Pigeon Pea är en perenn som kan skördas 

säsongsvis. Den kan bli upp till 3,6 m hög, har ätbara proteinrika ärtor, jordförbättrande 

egenskaper, tål torka och kan växa på näringsfattiga jordar (Plants of the World Online 

2018a). Stammen och stjälkarna är vedartade och cirka 2 ton stjälkar kan fås per hektar 

och växtsäsong (Samanta 2013). Enligt ECS kan det generera cirka 4 ton stjälkar per 

hektar som kan användas till pelletsmaterial och den uppskattas finnas i 100 000-tals ton 

i Zambia3. ECS har ett samarbete med bönder där Pigeon Pea-sådd delas ut. I utbyte 

lämnar bönderna rester av Pigeon Pea på insamlingsplatser, som ECS kan använda i sin 

produktion. Detta betyder att ECS vet var materialet finns odlat och insamlingen anses 

vara enkel.  

2.2.3 Pine  

Släktet Pine innehåller omkring 90 arter och har funnits sedan urminnes tider men i den 

södra hemisfären endast de senaste 200 - 300 åren. Det är ur de senaste planteringarna 

som sexton arter Pinus blivit invasiva bland annat i Sydfrika. De viktigaste arterna i 

Sydafrikanska skogsindustrin är; P.elliottii, P. patula och P.taeda. De arter som är mest 

problematiska är P. pinaster, P .radiata och P. patula.  De invasiva arterna orsakar 

problem som minskat avflöde av vatten från berg, minskad betesmark och utgör 

brandfara vilket hotar överlevnad av inhemska djur och växter (Moran m.fl. 2000; 

Invasive Species SouthAfrica 2018). Sågspån av Pine pelleteras i dagsläget hos ECS, är 

lättillgängligt som restprodukt från ett flertal mindre sågverk som förser timmer till 

konstruktion och tillverkning5. De finns framför allt i provinsen Copperbelt där 

nuvarande produktion är anlagd. För Pine rekommenderas en fukthalt på cirka 6-8% vid 

pelletering, (Stelte m.fl. 2012). 

                                                           
4 Simon Andersson, Pelletsingenjör Emerging Cooking Solutions, mailkontakt 2018-04-12. 
5 Simon Andersson, Pelletsingenjör Emerging Cooking Solutions, mail konversation 2018-04-12. 
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2.2.4 Sicklebush  

Dichrostachys cinerea även kallad Sicklebush har sitt ursprung söder om Sahara och i 

Zambia och återfinns i länder längst ekvatorn. Sicklebush är ett starkt lövträ eller buske 

med ätbara frukter och frön. Den tillhör släktet Dichrostachys i familjen ärtväxter, har 

små dimensioner, grenar sällan grövre än 230 mm. Sicklebush kan bli upp till 7 m hög 

med en 3 m rund vid krona. På grund av dess dimensioner är den olämplig som 

byggvirke och används istället ofta som bränsle och/eller inhägnad. Den har 

kvävefixerande egenskaper och används för att kontrollera erosion i mark kring 

Sahelområdet. Sicklebush har ett kraftfullt växtsätt och kan lätt bli invasivt 

(Dichrostachys cinerea | Plantz Africa, 2009; Fernández m.fl., 2015; Pedroso & 

Kaltschmitt, 2012). Uppskattningsvis finns hundratusentals ton tillgängligt i Zambia4. 

Ett problem är att den kan vara praktiskt otillgänglig i nationalparker och på gårdar 

långt från civilisationen. En effektiv metod för skördning och insamling behöver också 

utarbetas om Sicklebush skall användas. 

2.3 Spetsråvaror 

2.3.1 Bambu 

Bambu är en grupp inom familjen gräs som omfattar kring 91 släkten och 1000 arter 

(Roskov m.fl. 2014). Större delen av arterna är lignoser, det vill säga vedartade och 

tillhör undergruppen Bambuseae. De örtartade tillhör divisionen Olyreae. Bambu 

förekommer naturligt i tropiska, subtropiska och tempererade områden (Bystriakova 

m.fl. 2004). I Zambia förekommer den vedartade Bambuseae i tre arter, vilket är fler än 

i övriga Södra Afrika. Bambu har många användningsområden och är en viktig växt för 

att stabilisera mark. (Bystriakova m.fl. 2004). Den Afrikanska bambun växer vilt bland 

furuplantagen i Copperbelt och anses ha ringa värde i konstruktion och tillverkning. 

ECS betalar ändå höga priser för att hämta det från furuplantagen som ägs av det 

Zambiska skogsverket, Zaffico3. Bambu är mycket hårt material som kan innebära 

slitningar på pelletspress och ECS bedömer därför att det är olämpligt som basmaterial i 

den nuvarande produktionen. Det borde finnas 100 000 ton invasivt bambu norrut, 

vilket dock kräver en framställd skördningsmetod för att tas om hand3. 

2.3.2 Cashewnötskal 

Cashewnöt, Anacardium occidentale, växer på ett träd, i familjen sumakväxter, som kan 

bli upp till 12 – 15 m högt och är ständigt grönt. Den omfattar 985 arter i 70 olika 

släkten, har sitt ursprung i nordöstra Brasilien och odlas för sin frukt i tropiska områden 

(Roskov m.fl. 2014). Cashewnöten innehåller en akrid förening som är slipande på 

huden. Skalet innehåller 25% av den rödaktiga bruna oljan som industriellt är känd som 

Cashew Nut Shell Oil [CNSL], som är en restprodukt vid rostningsprocessen av 

nötterna (Nandi 2018). Cashewnötter har skal som restprodukt och dessa skulle kunna 

hämtas från fabriker som processar cashewnötter6. Tidigare studier där vätska från 

cashewnötskal testats som spetsråvara med bland annat Eucalyptus, resulterade i en 

                                                           
6 Simon Andersson, Pelletsingenjör, Emerging Cooking Solutions, mailkonversation 2018-03-18. 
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pellets med sämre mekaniska egenskaper. Kortare och en icke uniform längd. Den gav 

dock ett högre värmevärde jämfört med de övriga testade spetsråvaror i studien men 

hade vid förbränning en obehaglig rökutveckling och avgav tjära (Duku m.fl. 2011). 

2.3.3 Cassava 

Cassava, Manihot esculenta, även kallad Maniok är en art inom familjen törelväxter 

som tillhör släktet Manihot (Roskov m.fl. 2014). Det är en halvbuske som odlas främst 

för sin rot som är ett baslivsmedel i många länder i Asien, Afrika och Central- och 

Sydamerika. Roten kan väga upp till 10 kg och är rik på stärkelse. Den har näringsrika 

blad och kan bli upp till 5 m hög (Ewerman 2010). Cassava är allmänt odlad i Norra 

Luapula och nordvästra provinsen av Zambia. Dessa ligger huvudsakligen i den 

agroekologiska regionen med mest riklig nederbörd. Cassava anses ha potential att 

odlas på 1,7 miljoner hektar på den halvtorra marken i Zambia (Shane m.fl. 2016). 

Cassava har en vedartad stjälk/stam och är örtartad upptill. Stammarna är intressanta 

som spetsråvara, de innehåller stor andel stärkelse och konkurrerar inte med mat 

eftersom stammar och kvistar bli över vid skörd5. ECS fabrik är belägen på en gård där 

ett projekt med Cassava och bönder drivs, vilket borde underlätta en insamling av 

resterna. 2016 producerades 1 010 298 ton Cassava i Zambia, och den ger 58 430 kg/ha 

enligt FAO [Food and Agriculture Organisation of the united nations],  (2017b). 80%  

av skalrester från Cassavaroten har tidigare uppskattats kunna användas eftersom en del 

av resterna redan används bland annat som föda till boskap (Kemausuor m.fl. 2014). 

Cassavastjälkar används dock sällan som till föda till boskap (Shane m.fl. 2016). Det 

produceras Cassavastjälkar i Zambia varje år som resulterar i cirka 339 900 ton rester 

varav 53 100 ton är skalrester. Då är i åtanke att resterna också används i andra syften. 

Cassavastam har tidigare pelleterats med tall och gran och det visade sig att 

Cassavastam som spetsråvara hade liknande effekt som när raffinerad stärkelse 

användes som additiv (Lockenus 2014). 

2.3.4 Eucalyptus 

Ett släkte inom familjen myrtenväxter. Eucalyptussläktet innehåller 780 arter (Roskov 

m.fl. 2014). Arter som till exempel Eucalyptus grandis anses invasiva i vissa delar av 

Afrika (Invasive Species SouthAfrica 2018b). Eucalyptus är den mest utbredda släktet 

av planterade hårda träslag i världen. Det är snabbväxande och kan växa på många olika 

typer av marker och klimat. Det kan användas som till exempel byggvirke, massa eller 

vedbränsle. Eucalyptus är av stor betydelse som virkesträd eftersom den inte tar upp 

vatten så lätt på grund av en svagare kapillärkraft hos träet (Wikipedia 2014). Södra 

Afrika är mycket beroende av planteringar av exotiska skogsbruksarter, särskilt 

Eucalyptus. Dess vattenkonsumtion är dock ett bekymmer, särskilt i de länder där 

vattentillgången är begränsad. I Södra Afrika är dess effekt på vattenresurser väl 

dokumenterad och ytterligare skogsplantering av Eucalyptus är avgränsat av lagar 

(Albaugh m.fl. 2013). Vid de sågverk där ECS i dagsläget hämtar sitt furuspån, finns 

även i viss mån Eucalyptus7. Det skulle därför kunna vara en lättillgänglig biomassa för 

                                                           
7 Simon Andersson, Pelletsingenjör Emerging Cooking Solutions, mailkonversation 2018-03-18. 
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deras pelletsproduktion. Eucalyptus camaldulensis har i tidigare studier visat sej kunna 

ge en högkvalitativ pellets med hög hållfasthet på 99% (Castellano m.fl. 2015). 

2.3.5 Gliricidia  

Gliricidia sepium tillhör familjen ärtväxter som består av tre släkten, G. sepium, G. 

maculata och G. brenningii (Roskov m.fl. 2014). G. sepium är ett snabbväxande träd 

med tung hård ved som kan bli upp till 15 m högt. Det är ett av de vanligaste träden i 

nordligaste delarna av Södra Afrika, Mexico och Centralamerika. Efter en kritisk 

bränslebrist 1980 i Södra Afrika gjordes en insats för att förbättra tillgången på trä och 

minska förekomst av avskogning på grund av överutnyttjande. Man planterade 

snabbväxande träd, bland annat G. sepium, med hög ”avkastning” under korta rotationer 

för att producera stora mängder skogsmassa för en mängd produkter. Urvalet för arter 

baserades på enkel förökning, initial tillväxt, utbyte biomassa, förmåga att huggas efter 

skörd och bra förbränningsegenskaper hos veden (Ayensu m.fl. 1980; Fuwape & 

Akindele 1997). Den har en uppskattad värmeenergi med potential 802 400 MJ/ha, 22 

MJ/kg för trädelar, stam och grenar (Fuwape & Akindele 1997). G. sepium kallas 

”mother of cacao” eftersom den ofta används som skuggning av bland annat 

kakaoplantan (Ayensu m.fl. 1980). Den har kvävefixerande egenskaper och kan 

växelodlas med andra plantor för att motverka utarmning av jorden6, (Akinnifesi m.fl. 

2006; Montero-Solís m.fl. 2017). G. sepium har giftiga rötter, bark, löv och frön och har 

visat stor potential mot växtparasitiska nematoder vid plantering bland andra plantor 

(Aragón-García m.fl. 2008; Adekunle 2009). Aktuella delar i denna studie är stammar 

och trimningar från G. sepium, som odlas och klipps varje år6. Den används idag som 

jordförbättringssyfte med bönder i östra provinsen där det växer bland annat kring 

majsfält6. Enligt ECS är tillgången osäker men insamlingen anses vara fördelaktig då 

den planteras kring odlingar. Stående biomassa kan ge 37 kg/ha (Fuwape & Akindele 

1997).  

2.3.6 Lantana  

Lantana camara, även kallad eldkrona, är en art i eldkronesläktet som tillhör familjen 

verbenaväxter (Roskov m.fl. 2014). Det är en giftig buske eller flerårig ört med träig 

perennbas med årliga örtartade skott. L. camara är en av världens top 100 värsta 

invasiva arter och var det första ogräset som ställdes under biologisk kontroll. Det har 

undersökts längre än något annat ogräs och är ändå det minst framgångsrika 

programmet för kontroll. Orsakerna är bland annat dess stora mångfald och dess 

förmåga att hybridisera (Day m.fl. 2003). Den har sitt ursprung i Central- och 

Sydamerika men vissa arter tros ha ursprung i Afrika och Indien. Nu finns 650 sorter 

spridda i cirka 60 länder, 35° norr och söder om ekvatorn. Den kan användas som 

biomassa vid tillverkning av papper men den är svår att skörda så det anses inte vara 

ekonomiskt (Kuhad m.fl. 2010). Aktuella delar av L. camara i denna studie var blad och 

kvistar. Denna växt verkar enligt ECS finnas i ett överflöd som invasiv art kring 

fabriken och andra platser runt Ndola och Luanshya8. 
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2.3.7 Miombo 

Brachystegia är ett släkte inom familjen ärtväxter som består av 34 arter (Roskov m.fl. 

2014). Den kallas också Miombo såsom den största skogstypen i Zambia vilken täcker 

cirka 45% av Zambias landarea. Miombo är ett träd som blir mellan 8 - 25 m högt med 

en platt krona. Löven används till boskap och blommorna är en källa till honung. 

Miomboveden används ofta till träkol eller vedbränsle. Brachystegia spiciformis är den 

mest utbredda arten av Brachystegia i Zambia (FAO 2007). Frökapslarna på 

Miomboträdet mognar och faller till marken runt september månad. Det uppskattas 

finnas en relativt stor mängd av frökapslarna och det skulle kunna skapa jobbtillfällen 

genom insamling av dem. ECS har fått information att de ska innehålla olja, vilket 

skulle kunna öka energivärdet i pelletsen om det används som spetsråvara (Vicente 

Sangumbe, Sangumbe, Pereira, Carrillo, & Mendonça, 2017). 

2.3.8 Olivträd 

Olivträd tillhör familjen syrenväxter och släktet Olea (Roskov m.fl. 2014). Det odlas för 

sina oliver i medelhavsklimat i många regioner i världen. Olivträd har sitt ursprung i, 

och är mest utbrett kring medelhavsländerna. I Afrika finns det främst de i de norra 

delarna (Garcia-Maraver m.fl. 2013). Olivträd har pelleterats i tidigare studier och 

stammar har uppfyllt kraven för icke industriell pellets enligt EN 14961-2, kvistar och 

löv resulterade i sämre pelletskvalitet (Garcia-Maraver m.fl. 2015). Olivträd är okänt 

som biomassa för ECS i Zambia8. 

2.3.9 Tephrosia  

Terphrosia vogelii tillhör flaggärtssläktet som tillhör familjen ärtväxter. Tephrosia 

består av 345 olika arter (Roskov m.fl. 2014).  Den har sitt ursprung i Afrika men finns 

till exempel i Sydamerika, Indien och andra länder längst ekvatorn. Det är en anuell 

eller perenn mjuk örtväxt med träiga grenar (Plants of the World Online 2005; Orwa 

m.fl. 2009) Tephrosia vogelii används i Afrika som pesticidväxt för att motverka 

skadedjur vid förvaring av i huvudsak majs och bönor. Framförallt används det av 

småskaliga låginkomstbönder som inte har råd med syntetiska pesticider. Den berikar 

också markkvaliteten genom kvävefixering och fungerar som en grön marktäckning 

(Kamanula m.fl. 2010). Tephrosia har studerats kunna ge cirka 10 ton torrsubstans per 

hektar (Odedire & Babayemi 2007). Det är en giftig buske vilken planteras som häck 

runt fält i Zambia för att hålla boskap undan grödorna. Stammarna kan användas som 

bränsle och den kan beskäras ofta (Orwa m.fl. 2009). Det är troligen endast 

beskärningar från dessa som är aktuellt vid de fält där de planterats vilket gör att ECS 

skulle kunna komma åt en relativt liten mängd material.  

2.4  Förberedelse av material 

Fukthalt testades på samtliga material vid leverans. De material som levererades i större 

format såsom grenar, kvistar och skal genomgick en grövre bearbetning vartefter de, 

liksom de övriga materialen, maldes i en kvarn till partiklar mindre än 5 mm. Därefter 
                                                           

8 Simon Andersson, Pelletsingenjör Emerging Cooking Solutions, mailkontakt 2018-04-12. 
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torkades de i en ventilerad ugn, 45°C i 48 timmar. Sedan bestämdes grundfukthalten 

genom att låta det torka helt torrt i en ugn, 103°C, i cirka 24 timmar. Cashewnötskalen 

var mycket oljiga och kunde inte malas i kvarn som de övriga materialen. De krossades 

i en mixer till mindre delar och pelleterades i enpetaren vid fukthalt som uppnåddes 

efter 24 timmar i 45°C luftad ugn. Fukthalt (%), beräknades enligt (1), där  𝑚𝑓 = fuktig 

massa (g), och 𝑚𝑡 = torr massa (g). 

 

       Fukthalt = 100 ∗ (
𝑚𝑓−𝑚𝑡

𝑚𝑓
)  (%)                                         (1) 

 

Det bestämdes att materialen skulle pelleteras vid tre olika målfukthalter, 5%, 7,5% och 

10%. Vid fuktning av materialen beräknades den mängd vatten som eventuellt behövde 

tillsättas. Vattnet adderades och fördelades sedan i materialet i en tätslutande burk som 

roterade i 15 min, därefter förvarades det i tätslutande påsar i 24 timmar, för att låta 

vattnet spridas väl i materialet. 

2.5  Enpetarpress, Karlstad Universitet 

Testerna utfördes med en enpetarpress, se figur 3, belägen på Karlstad Universitet, vid 

ämnet för miljö- och energisystem. Pressen var en 120 mm bred cylinder med en 

cylinderformad genomborrning från toppen till botten. En pistong med diameter 8,2 mm 

pressade ner materialet mot en platta som kunde tas bort när pellets skulle pressas ut. 

Över och under materialet användes nylonpluggar (diameter 8,2 mm). Pressen var 

monterad på en ”Form+Test Seidner” testmaskin (typ 505/60B, Riedlingen, Germany), 

som gjorde det möjligt att kontrollera hastighet och kraft genom systemet med en 

lastcell. Temperaturen på cylindern kunde styras med hjälp av två värmebatterier från 

rumstemperatur upp till 200°C. I pressen sker först en kompression där trycket stegvis 

höjds och materialet pressas ihop, sedan hålls det önskade trycket konstant och därefter 

pressas materialet ut ur cylindern. Frodeson m.fl., (2018) återger mer information om 

den aktuella enpetarpressen. 
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Figur 3. Översikt av enpetaranläggningen på Karlstad Universitet. 

2.6 Testserier 

För var och en av de tre fukthalterna av varje material pressades sammanlagt tio pellets. 

Av dessa pressades fem stycken med 1,0 g och fem med 1,7 g för att kunna studera 

enpetarens Detta gav totalt 30 stycken pellets för varje material. Undantag för 

Cashewnötskal som på grund av högt innehåll av olja, inte kunde malas i kvarnen. På 

grund av detta finfördelades endast Cashewnötskal i mixer och pelleterades sedan 

endast på sin grundfukthalt 3,1%, totalt 10 stycken pellets.  

2.6.1 Blandningar 

Ur resultaten från pressning av 1,0 g och 1,7 g pellets gjordes ett urval för ytterligare 

tester med materialen som blandningar. Valet gjordes med intentionen att skapa en mer 

hållfast pellets med inblandning av spetsråvaror, se tabell 1. Fyra blandningar av 

materialen i fyra olika blandningsförhållanden bestämdes. Detta grundades på ett mål 

om ökad kvalitet, främst hårdhet. Varje blandning pressades till fem stycken 1,0 g 

pellets, totalt 80 stycken pellets.  

Tabell 1. Valda kombinationer av basmaterial med potentiellt kvalitetshöjande spetsråvaror 

gällande i första hand hårdhet. 

basmaterial 

 

spetsråvara 1 spetsråvara 2 

Pigeon Pea Tephrosia Cassavaskal 

Sicklebush Gliricidia  

Pine Gliricidia  
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Blandningarna gjordes i fyra olika proportioner; 90-10, 80-20, 70-30 och 50-50. Där 

exempelvis 90-10 betyder att 90% respektive 10% av två olika material blandats, se 

tabell 2. Observera att det fuktade materialet inte uppnått de exakta målfukthalterna. 

Tabell 2. Proportioner som materialen blandades i samt fukthalter på respektive material. 

blandning, 

material 

 

andelar 

basmaterial/ 

spetsråvara 

 (%) 

fukthalt 

basmaterial/ 

spetsråvara 

(%) 

blandning,  

material 

 

 

andelar 

basmaterial/ 

spetsråvara 

 (%) 

fukthalt 

basmaterial/ 

spetsråvara 

 (%) 

PigPea/Tephr 90-10 5,7/6,7 Pine/Gliricidia 90-10 8,1/8,8 

 80-20   80-20  

 70-30   70-30  

 50-50   50-50  

PigPea/CassBark 90-10 5,7/8,1 Sicklebush/Gliricidia 90-10 8,6/7,2 

 80-20   80-20  

 70-30   70-30  

 50-50   50-50  

 

2.7 Pelletsproduktion 

Temperaturen på cylindern sattes till 100°C och hölls därefter konstant. Därefter 

placerades den aktuella mängden material i cylindern och pressades ihop med en 

hastighet av 30 mm/s upp till 15 kN. Trycket hölls i 10 s vartefter bottenplattan togs 

bort och materialet pressades ut. Pellets kyldes omedelbart ner på en liten fläkt och 

förvarades sedan i förslutningsbara plastpåsar i rumstemperatur. Data loggades tre 

gånger per sekund under processen för kraft, sträcka, hastighet och tid. Mer information 

om anläggningen och valda parameterinställningar enligt tidigare studier av Frodeson 

m.fl. (2018). 

2.8  Densitet och hårdhet 

Densitet (g/cm3) bestämdes som medelvärde av samtliga tio pellets genom att slipa 

pellets ändar raka, mäta längd och diameter med ett digitalt skjutmått därefter väga 

pellets. Pellets hårdhet testades med Kahl Hardnesstester (K3175-0011, Reinbek, 

Germany) (Kahl Hardnesstester) se figur 4. Pellets utsattes en i taget för ett radialt tryck 

tills de gick sönder. Maximala kraften uppnådd avlästes på dess skala i kg. Medelvärden 

för densitet och hårdhet bestämdes som medelvärde ur fem pellets.  
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2.9  Fuktupptag 

Pellets förmåga att uppta fukt bestämdes enligt SS EN 14774-1 (2009) med undantag att 

mängden material var mindre än 100 g. Fuktupptaget bestämdes genom att först placera 

pellets i 50°C luftad ugn i 24 timmar för att få ett likvärdigt utgångsläge för alla 

biomassor. Sedan placerades de i en klimatkammare, 30°C och 90% relativ fuktighet, 

tills jämvikt uppnåddes. Pellets vägdes innan testet, de första 8 timmarna efter start, 

därefter två gånger följande dag samt en gång per dag de följande tre dagarna för att 

bedöma när jämvikt uppnåtts.  

2.10  Analys och beräkningar 

Ur data som registrerades vid pelletering beräknades total kompressionsenergi (J), 

genom att använda sträckan för att öka kraften från 2 kN till 15 kN, se figur 5. 

Friktionsenergin (J), bestämdes baserat på ett avstånd där pellets rört sig 20 mm, 

beräknat från den sträcka där pellets var maximalt komprimerad, vid 15 kN. Enligt (1), 

beräknades arbetet mellan varje känd tidpunkt och mellan dessa förutsattes linjäritet. W 

= arbete, 𝐹 = kraft och 𝑥 = sträcka. 

 

W =  ∫ 𝐹 (𝑥) 𝑑𝑥
𝑡

0
    (𝐽)                                                    (1) 

 

Friktionsenergi och kompressionsenergi presenteras som medelvärden av 5 pellets. 

Maximala kraften, Fmax (kN) avlästes som maximal kraft som krävs för att pressa ut 

pellets, vilken motsvarar det maximala baktrycket som uppstår på grund av friktion 

mellan pellets och väggarna i presskanalen. 

 

Figur 4. Hårdhetstestaren, Kahl Hardnesstester  
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Figur 5. Exempel på kurva som representerar loggad data vid pelletering i enpetare, kraft som 

funktion av tid. 
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3 Resultat 

Resultaten presenteras inledande med sammansättning för respektive material av 

cellulosa, hemicellulosa och lignin samt bedömningen från ECS, gällande 

logistikkedjan för respektive material. Därefter följer redovisning av 

kompressionsenergi, friktionsenergi och Fmax. Vidare presenteras resultat från tester på 

pellets; densitet, hårdhet och fuktupptag. Slutligen redogörs resultat av de blandningar 

som pelleterades.  

3.1 Basmaterial, sammansättning och bedömning ECS 

Enligt sammansättning av basmaterialen, se figur 6, gällande cellulosa, hemicellulosa 

och lignin domineras Sicklebush av cellulosa, Pigeon Pea har en mycket låg andel 

lignin och har också den största andelen cellulosa och minsta mängd hemicellulosa och 

lignin av basmaterialen. Pine varierar betydligt i sin sammansättning och kan domineras 

av såväl hemicellulosa som cellulosa (Walia m.fl. 2009; Invasive Species SouthAfrica 

2018). 

 

 

Figur 6. Sammansättning basmaterial beträffande cellulosa, hemicellulosa och lignin. Referenser 

återfinns i tabell 3.  

Enligt bedömningen är Pine det basmaterial som ECS ger högst betyg gällande 

logistikkedjan. Pigeon Pea och Jordnötsskal bedömningen medel, se tabell 3.  
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Tabell 3. ECS bedömning av logistikkedjan för respektive basmaterial samt typ av biomassa och 

sammansättning (%) torrsubstans. Medelvärde ± standardavvikelse. 

bas- 

material 

växtdel typ av 

biomassa 

betyg på 

logistik-

kedjan 

(lågt-medel-

högt) 

cellulosa  

 

 

 

(%) 

hemi- 

cellulosa 

 

 

(%) 

lignin  

 

 

 

(%) 

referens 

Jordnöts-

skal 

nötskal rester medel 30.73 25.86 30,57 (Bai m.fl. 2017) 

Pigeon 

Pea 

stjälkar 

 

vedartad/ 

örtartad 

medel 42,71 ± 

3,18 

18,33 ± 

1,40 

2,31 ± 

0,13 

 

(Samanta m.fl. 2013) 

Pine 1 stam vedartad högt 40-  25- 26- (Liu m.fl. 2016) 

Pine 2 stam vedartad högt 45 30 34 (Liu m.fl. 2016) 

P. 

pinaster 

stam  

vedartad 

högt 23,56 

 

44,16 

 

28,46 

 

(Invasive Species 

SouthAfrica 2018b) 

P. elliottii 

 

stam vedartad högt - - 33,8 ± 

1,0 

(Poletto m.fl. 2012) 

P. patula stam vedartad högt 40,00 27,36 28,70 (Walia m.fl. 2009)   

Sickle-

bush 1 

 

grenar 

 

vedartad lågt 39,5 ± 

0,43 

 

21,7 ± 

0,35 

 

32,1 ± 

0,37 

 

(Soudham m.fl. 2011) 

Sickle-

bush 2 

grenar vedartad lågt 40 ± 4 21 ± 3 30 ± 3 (Liu m.fl. 2016) 

 

3.2 Spetsråvaror, sammansättning och bedömning ECS 

Tephrosia har en mycket hög andel cellulosa och lägst andel lignin av spetsråvarorna, se 

figur 7. Andra spetsråvaror som har en övervägande andel cellulosa är Bambu, 

Gliricidia och Lantana. De spetsråvaror med hög andel lignin är Cashew, Cassavastam, 

Lantana och Eucalyptus. Hög andel hemicellulosa har Gliricidia, Eucalyptus, Cashew 

och Cassavaskal. 

 

 

Figur 7. Sammansättning spetsråvaror beträffande cellulosa, hemicellulosa och lignin. Referenser 

återfinns i tabell 4.  
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Av spetsråvarorna bedöms Eucalyptus med högt betyg av ECS. Bambu, Gliricidia och 

Lantana lågt. Bambu, Eucalyptus, Gliricidia och Olivträd är vedartade resterande är 

örtartade eller rester såsom skal eller frökapsel, se tabell 4.  

Tabell 4. ECS bedömning av logistikkedjan för respektive spetsråvara samt typ av biomassa och 

sammansättning (%) torrsubstans. Medelvärde ± standardavvikelse. 

spetsråvara växtdel 

 

typ av 

biomassa 

betyg på 

logistik-

kedjan 

(lågt-medel-

högt) 

cellulosa  

 

 

 

(%) 

hemi- 

cellulosa 

 

 

(%) 

lignin  

 

 

 

(%) 

referens 

Bambu 

moso 1 

stam/ 

blad, 

(4år) 

vedartad lågt 42 24 24 (Liu m.fl. 2016)  

Bambu 

moso 2  

stam/ 

blad, 

(4år) 

vedartad lågt 50 28 26 (Liu m.fl. 2016) 

Cashewnöt nötskal rester medel 30,2 ± 

1,80 

34,0 ± 

8,90 

43,0 ± 

7,80 

(Mythili m.fl. 

2013)  

Cassava-

skal 1 

bark/ 

skal 

rester medel 9,71 ± 

1,04 

 

32,36 ± 

1,08 

 

16,89 ± 

0,76 

 

(Kouteu 

Nanssou m.fl. 

2016) 

Cassava-

skal 2 

bark 

/skal 

rester medel 14,17 23,40 10,88 (Pooja & 

Padmaja 2015)  

Cassava-

stam 1 

stjälk/ 

stam 

vedartad medel 28,86 ± 

1,78 

 

21,12 ± 

2,28 

 

30,62 ± 

0,95 

 

(Kouteu 

Nanssou m.fl. 

2016) 

Cassava-

stam 2 

stjälk/ 

stam 

vedartad medel 22,80 

 

28,80 

 

20,10 

 

(Pooja & 

Padmaja 2015) 

Cassava-

stam 3 

stjälk/ 

stam 

vedartad medel 35,2 24,3 33,8 (Han m.fl. 

2011) 

Eucalyptus stam vedartad högt 19,15 34,33 30,31 (Castellano 

m.fl. 2015)  

Gliricidia stam vedartad lågt 41,44 ± 

0,71 

35,31 ± 

0,71  

 

27,23 ± 

0,17 

(Abe, Lajide, 

Owolabi, & 

Adebayo, 2018.) 

Lantana 

camara 

kvist, 

blad 

örtartad lågt 44,1 ± 

2,53 

17,0 ± 

2,53  

32,25 ± 

1,57 

(Kuhad m.fl. 

2010)  

Miombo frö-

kapsel 

rester medel 37,7 - 16,8 (Mtambanengwe 

& Kirchmann 

1995) 

Olivträd stam vedartad okänt 31,48 ± 

0,61 

11,33 ± 

0,72 

23,65 

± 0,82 

(Garcia-Maraver 

m.fl. 2013)49  

Tephrosia 

candida 1 

hel 

planta 1 

m ovan 

mark 

örtartad/ 

vedartad 

lågt 83,2 

 

10,9 

 

12,2 

 

(Odedire & 

Babayemi, u.å.) 

 

Tephrosia 

vogelii 2 

hel 

planta 

(5mån) 

örtartad/ 

vedartad 

lågt - - 15,6 

 

(Baijukya m.fl. 

2006)49 

Tephrosia 

vogelii 3 

hel 

planta 

(1år) 

örtartad/ 

vedartad 

låg - - 21,05 (Saikia, Goswami, 

& Ali, u.å.) 
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3.3 Bilaga och uteslutet material  

Resultat gällande densitet, hårdhet och friktionsenergi per area redovisas för 1,0 g samt 

1,7 g pellets. Resultat för kompressionsenergi och Fmax redovisas för 1,0 g pellets.  

Resterande resultat för 1,7 g pellets samt noggrannheter för all data se bilagor. Samtliga 

fukthalter presenteras i bilagor. De fukthalter som ville uppnås med fuktningen kallas 

”målfukthalter”. Fukthalt som mättes på det fuktade materialet innan pelletering kallas 

”fukthalt fuktat material”. Fukthalt på färdig pellets kallas ”fukthalt pellets”. Pellets av 

Cashewskal kunde inte genomgå vissa förberedelser och kvalitets- och egenskaptester 

på grund av sitt höga innehåll av olja. Detta gör att den utesluts ur resterande delar av 

rapporten. De resultat som kunde erhållas, redovisas i bilagor. Olivträd anses inte vara 

aktuellt för ECS och utesluts därför i fortsatta jämförelser, resultat för denna finns även 

den att hämta i bilagor.  

3.4 Kompressionsenergi 

Fukthalt redovisad i samband med kompressionsenergi avser fukthalt fuktat material. 

Total kompressionsenergi mellan 2-15 kN anses spegla den sammanlagda energin som 

krävs i en rullmatris då materialet pressas ihop, samt pressas ner i presskanalen. 

3.4.1 Basmaterial 

Pine medförde de högsta kompressionsenergierna av basmaterialen vid samtliga testade 

fukthalter. Jordnötsskal, Pigeon Pea och Sicklebush har liknande kompressionsenergier, 

se figur 8. 

 

 

Figur 8. Total kompressionsenergi för 1,0 g pellets mellan 2-15 kN för basmaterialen. Fukthalter 

fuktat material. 

3.4.2 Spetsråvaror 

Gliricidia, Eucalyptus, Bambu och Lantana, medförde de högsta 

kompressionsenergierna. Vid pelletering av Cassavastam, Cassavaskal och Lantana 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Total komressionsenergi (J)



 

 

 27 

noterades lägst total kompressionsenergi, se figur 9. Lantana, Gliricidia och Bambu 

varierade mest med ändrad fukthalt. Minst variation med ändrad fukthalt medförde 

Tephrosia och Eucalyptus.  
 

 

Figur 9. Total kompressionsenergi för 1,0 g pellets mellan 2-15 kN för spetsråvaror. Fukthalter 

fuktat material. 

3.5 Friktionsenergi 

Fukthalt redovisad i samband med friktionsenergi avses fukthalt fuktat material. 

3.5.1 Basmaterial 

Pine resulterade i högst uppmätt friktionsenergi av basmaterialen följt av Pigeon Pea 

och Sicklebush båda med registrerad friktionsenergi mellan 60,1 - 68,2 J, för alla 

fukthalter, se figur 10. 

 

 

Figur 10. Friktionsenergi för respektive basmaterial, 1,0 g pellets. Fukthalter fuktat material. 
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Friktionsenergi per areaenhet är generellt mindre vid pressning av 1,7 g pellets än 1,0 g, 

se figur 11.  

 

 

Figur 11. Friktionsenergi per areaenhet för basmaterial, 1,0 g pellets i förhållande till 1,7 g pellets. 

Fukthalter fuktat material. 

3.5.2 Spetsråvaror 

Den högsta friktionen och därmed ett stort mothåll i pressen gav Bambu, Eucalyptus, 

Cassavaskal, se figur 12. De med lägst friktion var Cassavastam, och Lantana. 

Cassavastam och Tephrosia medförde högre friktionsenergi vid högre fukthalter, 

Gliricidia och Miombo lägre friktionsenergi vid högre fukthalter. 

 

 

Figur 12. Friktionsenergi för respektive spetsråvara, 1,0 g pellets. Fukthalter fuktat material. 
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Friktionsenergi per areaenhet var generellt mindre vid pressning av 1,7 g pellets än 1,0 

g, undantaget Tephrosia som resulterade i en större friktionsenergi per area när 

materialmängden och fukthalten ökade, se figur 13.  

 

 

Figur 13. Friktionsenergi per areaenhet för spetsråvaror, 1,0 g pellets i förhållande till 1,7 g pellets. 

Fukthalter fuktat material. 

Ett flertal av spetsråvarorna och några basmaterial hade liknande kompressions- och 

friktionsenergier, se figur 14.  

 

 

Figur 14. Material med liknande kompressions- och friktionsenergier, 1,0 g pellets. Fukthalter 

fuktat material. 
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3.6 Fmax 

Fukthalt redovisad i samband med Fmax avses fukthalt fuktat material. 

3.6.1 Basmaterial 

Högst Fmax medförde basmaterialet Pine, 3,8 kN. Fmax vid pelletering av Pigeon Pea 

och Sicklebush var liknande mellan 2,6 - 2,9 kN se figur 15. 

 

 

Figur 15. Fmax för basmaterial, 1,0 g pellets. Fukthalter fuktat material. 

3.6.2 Spetsråvaror 

Av spetsråvarorna gav Cassavaskal vid 8,1% fukthalt högsta Fmax 8,1 kN, därefter 

Bambu vid samtliga testade  fukthalter. Lägsta registrerade Fmax för Cassavastam, 1,7 

kN och Lantana, 2,4 kN se figur 16. 

 

 

Figur 16. Fmax för spetsråvaror, 1,0 g pellets. Fukthalter fuktat material.  
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3.7 Densitet  

Redovisning av fukthalt i samband med densitet, är refererat till fukthalt pellets.  

3.7.1 Basmaterial 

Densiteten blev generellt lägre för 1,7 g pellets än för 1,0 g pellets, se figur 17. Pigeon 

Pea uppnådde den högsta densiteten av basmaterialen, 1,239 g/cm3 då fukthalten var 

6,3%, 1,0 g material. Lägst densitet medförde Pine 1,7 g pellets med 1,150 g/cm3 vid 

8,6% fukthalt. 

 

Figur 17. Densitet för 1,0 g och 1,7 g pellets för respektive basmaterial och fukthalt pellets. 

3.7.2 Spetsråvaror 

Högst densitet av spetsråvarorna gav pellets av Cassavaskal vid 8% fukthalt; 1,402 

g/cm3. Följt av Tephrosia 1,0 g, vid 6,6% fukthalt; 1,270 g/cm3. Cassavastam 

resulterade i något högre densitet vid 1,7 g än 1,0 g, se figur 18.  
 

 

Figur 18. Densitet för 1,0 g och 1,7 g pellets för respektive spetsråvara och fukthalt pellets. 
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3.8 Hårdhet 

Redovisning av fukthalt i samband med hårdhet är refererat till fukthalt pellets. 

Hårdheten anges i kilo och avser det radiella tryck pellets klarar av innan den går 

sönder. 

3.8.1 Basråvaror 

Hårdast pellets av basråvarorna medförde Pigeon Pea. Pine genererade minst hårda 

pellets, därefter Jordnötsskal. Hårdheten hos Sicklebush påverkades mest av fukthalten 

och klarade som mest 14,4 kg högre tryck vid ökad fukthalt, se figur 19. 

 

 

Figur 19. Hårdhet för 1,0 g och 1,7 g pellets av basmaterial, fukthalter pellets.  

3.8.2 Spetsråvaror 

Resultat av hårdhetstester visar att 1,0 g pellets i de flesta fall blev hårdare än 1,7 g. 

Gliricidia, fukthalt 5,8%, var 63% hårdare som 1,0 g pellets än 1,7 g, se figur 20. 

Undantaget för trenden var Cassavastam som för samtliga fukthalter resulterade i 

hårdare pellets när mängden material ökade från 1 till 1,7 g. Tephrosia vid 6,6% och 8% 

fukthalt och Gliricidia vid 7,1% fukthalt, genererade hårdast pellets av spetsråvarorna. 

De material där fukthalten påverkades mest av ändrad fukthalt var Cassavaskal, 

Gliricidia och Miombo. För dessa 1,0 g pellets ökade hårdheten 32,8 kg, 28 kg 

respektive 22,6 kg, från den lägsta testade fukthalten för materialet, till den högsta, se 

figur 20. Cassavastam bryter trenden och minskar i hårdhet vid ökad fukthalt.  
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Figur 20. Hårdhet för 1,0 g och 1,7 g pellets av spetsråvaror, fukthalter pellets.  

3.9 Fuktupptag pellets 

3.9.1 Basmaterial 

Pigeon Pea hade tagit upp mest fukt av basmaterialen 18,3% vid jämvikt. Pine tog 

snabbast upp fukt första 8 timmarna men avtog och resulterade i lägsta fuktupptag av 

basråvarorna 16,3% fukthalt vid jämvikt, se figur 21. 

 

Figur 21. Fuktupptag (%), som funktion av tid, basmaterial. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Hårdhet (kg)
1,0 g pellets

1,7 g pellets



 

 

 34 

3.9.2 Spetsråvaror 

Lantana och Cassavaskal tog åt sig mest fukt, 27,8% respektive 25,2% vid jämvikt. 

Fukthalten hos Cassavaskal ökade mest första dygnet. Lägst fukthalt vid jämvikt hade 

Eucalyptus och Bambu, 15,6% respektive 16,1%, se figur 22. 

 

Figur 22. Fuktupptag (%), som funktion av tid, spetsråvaror.  
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3.10 Blandningar 

Resultaten från blandningarna visar kompressionsenergi, pellets densitet, hårdhet och 

fuktupptag.  

3.10.1 Kompressionsenergi 

Kompressionsenergi för Pine minskade vid inblandning av Gliricidia, se figur 23. 

Blandning av Sicklebush och Gliricidia samt Pigeon Pea och Cassavaskal minskade den 

totala kompressionsenergin för alla blandningar. Endast blandningar av Pigeon Pea och 

Tephrosia medförde en högre kompressionsenergi än basmaterialet. 
 

 

Figur 23. Jämförelse av total kompressionsenergi vid pressning av 1,0 g pellets av de basmaterial 

och spetsråvaror som ingick i blandningarna samt 1,0 g pellets av blandningarna där Cassavaskal, 

Tephrosia och Gliricidia användes som spetsråvara.  

3.10.2 Densitet  

Densiteten ökade på samtliga basmaterial vid inblandning av spetsråvaror med högre 

densitet. Största ökning och högst uppmätt densitet var för blandningen Pigeon 

Pea/Cassavaskal 50-50, ökade 0,070 g/cm3 till 1,299 g/cm3, se figur 24.  
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Figur 24. Jämförelse av densitet vid pressning av 1,0 g pellets av de basmaterial och spetsråvaror 

som ingick i blandningarna samt 1,0 g pellets av blandningarna där Cassavaskal, Tephrosia och 

Gliricidia användes som spetsråvara. 

3.10.3 Hårdhet 

Hårdheten ökade mest, 21,1 kg, vid inblandning av 50% Tephrosia i Pigeon Pea, se 

figur 25. Den blandningen gav också hårdast pellets av de testade blandningarna, 67,4 

kg. Cassavbark med Pigeon Pea ökade hårdheten som mest med 17,1 kg. Gliricidia var 

den spetsråvara som ökade hårdheten på basråvarorna minst, Pine med som mest 11,7 

kg och Sicklebush med som mest 9,3 kg.  
 

 

Figur 25. Jämförelse av hårdhet vid pressning av 1,0 g pellets av de basmaterial och spetsråvaror 

som ingick i blandningarna samt 1,0 g pellets av blandningarna där Cassavaskal, Tephrosia och 

Gliricidia användes som spetsråvara.  
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4 Diskussion 

4.1 Kompressionsenergi  

Av basmaterialen medförde Pine högsta totala kompessionsenergi. Av spetsråvarorna 

var det Gliricidia, Eucalyptus, och Bambu som medförde högsta totala 

kompessionsenergi. Pelletering av dessa medför därför troligtvis ett högre energibehov, 

jämfört med övriga material i denna studie. Energibehovet är förstås något man vill 

begränsa då det innebär ökade kostnader. De material som resulterade i högsta 

kompressionsenergi är vedartade biomassor. De vedartade består av en relativt hög 

andel hemicellulosa och lignin. Vedartade biomassor har också i tidigare studier gett ett 

större energibehov och högre temperatur vid pelletering då har det antagits bero på en 

mindre andel extraktiv i de vedartade än örtartade (Castellano m.fl. 2015). Det finns 

ingen tydlig förklaring för samband mellan Pine, som har ett utmärkande stort 

energibehov vid pressning, och dess sammansättning. Det kan nämnas att Pine har en 

mycket varierande sammansättning beroende på art, (Invasive Species SouthAfrica 

2018), och att information inte fanns gällande vilken art sågspånet var ifrån, som 

skickades till Karlstad universitet. Cassavaskal och Cassavastam tillhör de spetsråvaror 

som medförde lägst total kompressionsenergi, Cassavaskal är en typ av rest och 

Cassavastam örtartad. Cassavastam kan vara vedartad i de tjockare stamdelarna men 

Cassavastam i studien var stammar som hade en mjuk porös mitt, så troligen har dessa 

båda en högre andel extraktiv. Dessa ger en smörjande effekt i pressen vilken minskar 

kompressionsenergin (Stelte m.fl. 2011a; Castellano m.fl. 2015). 

4.2 Friktionsenergi 

Pine medförde den högsta friktionsenergin av basmaterialen och precis som den högre 

kompressionsenergin som Pine medförde Pine, tros det bero på att den vedartade 

biomassan medför ett större motstånd i pressen (Castellano m.fl. 2015). Den högsta 

friktionen av spetsråvarorna medförde Bambu, Eucalyptus och Gliricidia, även dessa 

vedartade. Den högre friktionsenergin som dessa biomassor medför i presskanalen 

kommer att ge ett större baktryck i pressen, vilket inte bör överstiga gränsen för 

pelleteringstrycket (Holm m.fl. 2007). Biomassa med lägst friktionsenergi var 

Cassavastam, Jordnötsskal och vid högre fukthalter Lantana. Dessa material är helt eller 

delvis örtartade eller rester vilket kan vara anledningen till den lägre friktionsenergin 

(Stelte m.fl. 2011a; Castellano m.fl. 2015). En för låg friktionsenergi, som i fallet med 

Cashewnötskal, blir motståndet i presskanalen för lågt och en kvalitativ pellets kan inte 

produceras (Nielsen Holm m.fl. 2009; Seki m.fl. 2013). Slutligen borde Pine, Bambu, 

Eucalyptus och Gliricidia pelleteras med en kortare matrislängd och Cassavastam, 

Lantana och Jordnötsskal med en längre matrislängd. 

Material som har liknande kompressions- och friktionsenergi borde uppträda liknande i 

en pelletspress och därför innebära en liknande presslängd, det vill säga, pelletering 

borde kunna utföras av dessa, utan byte av matris. Enligt resultaten har basråvarorna 

Jordnötsskal, Pigeon Pea och Sicklebush liknande friktions- och kompressionsenergier. 

Det innebär att Pigeon Pea, 4,0% fukthalt, skulle kunna växlas/kombineras i pressen 
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med Sicklebush 4,5% och Jordnötsskal 4,8% utan byte av matris. Detta innebär en 

smidig övergång mellan olika material i pressen vilket är nödvändigt för en ekonomisk, 

tidseffektiv produktion (Holm m.fl. 2007).  

Friktionsenergi per area studerades för 1,0 g och 1,7 g pellets. För cirka hälften av dessa 

värden var friktionsenergin för 1,0 g och 1,7 g inom samma felmarginal. För resterande 

värden är skillnaderna i friktionsenergi marginellt små. Det verkar som att friktion per 

area inte förändras anmärkningsvärt vid en större area i presskanalen vilket stödjer den 

klassiska generaliseringen gällande friktion, att friktionskraften är oberoende av den 

nominala kontaktarean.  

4.3 Fmax 

Cassavaskal resulterade i högst Fmax, därefter Bambu och Eucalyptus. Cassavaskal var 

det material där Fmax varierade relativt stort med olika fukthalter. Cassavaskal 

genererade dessutom en av de högsta friktionsenergierna, högst densitet och var en av 

de biomassor som gav hårdast pellets. Cassavaskal var dessutom en av de material som 

medförde minst energibehov vid kompression. Den genererar en hård pellets troligen 

delvis på grund av sin förmåga att skapa en hög friktion som medför ett bra mothåll i 

presskanalen. Cassavaskal är rik på stärkelse, domineras av hemicellulosa och 

innehåller relativt liten andel lignin jämfört med resterande material i studien. 

Stärkelsen är en bra bindare i närvaro av vatten (Kaliyan & Vance Morey 2009). Ett 

högt Fmax, som för Cassavaskal, Bambu och Eucalyptus, kan vara en indikation på att 

en kortare presslängd är lämplig vid pelletering. Dessa material hade också en högre 

friktionsenergi som indikerar detta. De biomassor som lämpar sig med något längre 

presslängd är Cassavastam, Sicklebush, Pigeon Pea och Lantana.  

4.4 Densitet 

Högsta densitet på pellets medförde basmaterialet Pigeon Pea och spetsråvarorna 

Cassavaskal, Tephrosia och Lantana. Dessa har gemensamt att de består av en större 

andel cellulosa eller hemicellulosa. Cellulosan verkar vara en bidragande faktor till den 

högre pelletsdensiteten vilket stöds av resultat från tidigare studier där enbart cellulosa 

pelleterats och medfört pellets med kvalitativa egenskaper (Frodeson m.fl. 2018). 

Cassavaskalens höga densitet som pellets kan också bero på dess höga innehåll av 

stärkelse. Cassava har tidigare studerats som additiv och visat sig ha liknande effekter 

som stärkelse har på pellets (Lockenus 2014). Cassavaskal verkar därför vara en 

spetsråvara med potential att ge högre densitet vid pelletering. 

Densiteten visade sig generellt vara högre för 1,0 g pellets än för 1,7 g pellets. Enligt 

tidigare tester i enpetare har resultat visat att trycket i enpetaren minskar med längden 

på pellets (Holm m.fl. 2007). Detta eftersom materialet inte pressas i skikt, som i en 

rullmatris. Resultatet blir en inhomogen pellets där problematiken ökar med mängden 

material. Med anledning av detta rekommenderas fortsatta försök i enpetare att utföras 

med mindre mängder material för att undvika större variationer av densitet i pellets. 

Bedömningen är att mängden material inte bör överstiga 1,0 g i enpetaren men borde 

pelleteras med så låg mängd som möjligt.  
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4.4.1 Energitäthet 

Eftersom energiinnehållet för olika biomassor är liknande för alla plantarter, cirka 17-21 

MJ/kg, (McKendry 2002; Telmo & Lousada 2011), kan densiteten ge en indikation om 

vilka av de testade materialen som är energitätast. Ask- och fukthalt påverkar dock 

energivärdet på pellets (Demirbas 2002). Eftersom askhalter inte varit del av denna 

studie jämförs materialen gällande sin densitet för att ge en antydan om energitäthet. Av 

basmaterialen hade Pigeon Pea högst densitet, Pine lägst. Av spetsråvarorna hade 

Cassavaskal, Tephrosia och Lantana, högst densitet och samtliga dessa kan antas ha en 

högre energitäthet som pellets än övriga biomassor i denna studie. Olika 

jämviktsfukthalter hos biomassorna kommer dock påverka detta. 

4.5 Hårdhet 

Av basmaterialen medförde Pigeon Pea hårdast pellets. Pigeon Pea, har en hög andel 

cellulosa vilket kan vara en anledning. Rena typer av cellulosa har i tidigare studier 

visats kunna ge hård pellets utan varken lignin, extraktiv eller fukt närvarande 

(Frodeson m.fl. 2018). Lägst hårdhet av basmaterialen medförde Pine. Enligt 

litteraturen kan sammansättningen gällande olika arter Pine variera mycket. Det är 

dessutom okänt vilken art Pine sågspån som hämtades på det aktuella sågverket. Därför 

är det svårt att uttala sig om varför Pine genererade en pellets med såpass låg hårdhet. 

Med tanke på ECS mål att öka hårdheten på sina pellets, anses Pigeon Pea vara det 

basmaterial som är lämpligast att utöka produktionen med.  

Av spetsråvarorna gav Tephrosia utmärkande hög hårdhet på pellets och vid höga 

fukthalter även Gliricidia, Cassavaskal och Miombo. Tephrosia har som Pigeon Pea en 

hög andel cellulosa vilket kan vara anledningen till den höga hårdheten (Frodeson m.fl. 

2018).  Lägst hårdhet av spetsråvarorna medförde Eucalyptus och vid låg fukthalt 

Cassavaskal. Cassavaskal med sitt höga innehåll av stärkelse varierar stort i hårdhet 

med ändrad fukthalt. Stärkelsen agerar troligen bindande genom gelatinering som sker i 

närvaro av värme och fukt. I tidigare studier har man sett att en större andel av den råa 

stärkelsen som genomgår denna förändring desto högre hållfasthet får pellets (Kaliyan 

& Vance Morey 2009). Spetsråvaror som medför hårda pellets och som troligen ger en 

ökad hårdhet på pellets som spetsråvara är Tephrosia, Cassavaskal, Gliricidia och 

Miombo.  

4.6 Fuktberoende 

De material som visade sig extra känsliga vid ändrad fukthalt under kompression var 

Bambu, Gliricidia och Lantana. Lanatana varierar mest med en ändrad fukthalt, den 

visar både en av de lägsta kompressionsenergierna såväl som högsta vid olika 

fukthalter. Lantana har en relativt hög andel lignin som har en tendens att vara 

fuktkänsligt och mjukas upp av fukt (Nielsen m. Fl., 2009). Cassavaskal, Gliricidia, 

Sicklebush och Miombo ökade markant i hårdhet vid högre fukthalter. Det är troligt att 

en högre fukthalt hade medfört en ännu hårdare pellets för dessa material, till en viss 

gräns när vattnet snarare löser, än binder ihop, partiklarna (Thomas & van der Poel 

1996; Stelte m.fl. 2012). Fukthalten medförde en markant ökning av Fmax för 
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Cassavaskal vilket kan ha haft betydelse för dess höga densitet. Bambu, Gliricidia, 

Lantana och Sicklebush har likaså relativt höga andelar av lignin vilket skulle kunna 

förklara varför de varierar mer, än övriga material, i hårdhet och/eller 

kompressionsenergi vid förändrad fukthalt. Det finns dessutom ett generellt samband 

mellan ökad fukthalt och minskad kompressionsenergi i resultaten.  Fukten är en 

allmänt diskuterad parameter inom pelletering av biomassa (Lisowski m.fl., 2017; 

Nielsen, Gardner, m.fl., 2009), och i tidigare studier har man sett liknande samband som 

anses bero på att fukten minskar styvheten på träet (Nielsen Gardner m.fl. 2009). 

Tephrosia varierade minst vid kompression och hårdhet när fukthalten ändrades. 

Tephrosia har en hög andel cellulosa som anses vara mindre beroende av fukt vid 

pelletering (Frodeson m.fl. 2018). Cassavastam var det enda materialet i studien som 

minskade i hårdhet med ökad fukthalt. Eftersom olika råvaror har olika optimala 

fukthalter kan detta betyda att Cassavastam bör pelleteras vid lägsta testade fukthalt, 

5,2% och kan även testas vid lägre fukthalter för att hitta dess optimala fukthalt. Övriga 

material i studien bör pelleteras vid den högsta testade fukthalten, där generellt både 

hårdheten och kompressionsenergin är mest fördelaktig. 

4.7 Fuktupptag 

Pellets av Eucalyptus tog upp minst fukt vilket kan bero på att Eucalyptus inte har 

samma kapillärkraft som andra träslag (Wikipedia 2014). Av basmaterialen tog Pine 

upp minst fukt, 16,3% och Pigeon Pea mest 18,3%. Av spetsråvarorna tog Lantana och 

Cassavaskal upp mest fukt, 27,8% respektive 25,2% fuktupptag vid jämvikt. De 

vedartade materialen, Eucalyptus, Gliricidia, Bambu, Sicklebush och Pine, var de som 

tog upp minst fukt medan örtartade och rester tog upp mer. Basmaterialen har, jämfört 

med alla material i studien, ett relativt lågt fuktupptag. Att använda spetsråvarorna 

Lantana och Cassavaskal ökar dock risken för ett större fuktupptag något, vilket kan 

minska energidensiteten och öka andel smul av pellets om den utsätts för fukt (Jens K. 

Holm m.fl. 2006; Telmo & Lousada 2011).  

4.8 Blandningar 

Det finns ett stort antal tidigare studier där spetsråvaror och/eller additiv har tillsatts vid 

pelletering för att studera dess effekt på pelletskvalitet (Lockneus; Gil m.fl. 2010; 

Henriksson 2016; Mišljenović m.fl. 2016; Scatolino m.fl. 2017). Samtliga blandningar 

som pelleterades av basmaterial och spetsråvaror i denna studie resulterade i det som 

eftersträvades, hårdare pellets. Med ökad inblandning ökade också hårdheten mot den 

för spetsråvaran uppmätta hårdheten. Den viktigaste egenskapen för en spetsråvara, 

enligt ECS, är att den avsevärt kan öka hårdheten hos pellets. Resultaten tyder på att de 

spetsråvaror som i denna studie resulterade i hårda pellets kan användas som 

spetsråvaror för att öka hårdheten i ECS pelletsproduktion och därmed minska smul.  

4.8.1 Pigeon Pea/Cassavaskal 

Alla blandningar av Cassavaskal i Pigeon Pea resulterade i en högre hårdhet än de båda 

ursprungliga materialen. Cassavaskal ökade hårdheten med 9,1 kg för Pigeon Pea redan 
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vid 10% inblandning, och som mest med 17,1 kg vid 20% Cassavaskal. Energibehovet 

vid pelletering av Pigeon Pea minskade dessutom vid alla blandningar av Pigeon Pea 

och Cassavaskal. Densiteten ökade med 6,4% vid inblandning av 50% Cassavaskal. 

Bedömningen av Cassavaskalens logistikkedja är medel enligt ECS. Cassavaskalen 

bedöms därför som en potentiell spetsråvara för att öka hårdheten i Pigeon Pea. 

4.8.2 Pigeon Pea/Tephrosia 

Tephrosia ökade hårdheten mest av de testade blandningarna. Vid 50% Tephrosia ökade 

hårdheten med 21,1 kg, till 67,4 kg, mycket nära den hårdhet för pellets av endast 

Tephrosia. Densitet och energibehov ökade något. Tephrosia verkar vara en mycket 

effektiv spetsråvara och är definitivt en spetsråvara att rekommendera för ökad hårdhet. 

Tyvärr bedöms logistikkedjan för Tephrosia med betyget lågt men även vid mindre 

andelar som 20% Tephrosia i Pigeon Pea ökade hårdheten med 7,7 kg.  

4.8.3 Sicklebush/Gliricidia 

Gliricidia som spetsråvara i Sicklebush gav en viss förbättring men förändringarna var 

relativt små vid mindre andelar. Vid 50% inblandning av Gliricidia i Sicklebush skedde 

en större ökning av hårdheten, 9,3 kg. Gliricidias logistikkedja ges lågt betyg av ECS så 

troligen är en inblandning av Gliricidia i Sicklebush för ökad hårdhet inte relevant.  

4.8.4 Pine/Gliricidia 

Gliricidia ökar hårdheten på Pine med som mest 9,3 kg. Inblandning av Gliricidia ger en 

relativt stor minskning av energibehovet hos Pine, redan vid 10% inblandning. ECS 

bedömde Gliricidias logistikkedja med lågt betyg och Gliricidia som spetsråvara kräver 

ganska stor inblandningsandel för att något utbyte i hårdhet skall infinna sig. Gliricidia  

anses vara ett bra val för att minska energibehovet vid pelletering av Pine.  
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4.9 Slutliga kommentarer 

Resultat från enpetarpressen kan inte direkt appliceras på en kontinuerlig press. 

Däremot anses den vara den bästa möjlighet som finns, för att göra ett lämpligt första 

urval bland ett större antal olikartade material som kanske dessutom endast finns att 

tillgå i mindre mängder. Det ger en möjlighet att jämföra de olika materialens 

egenskaper vid pressning, samt färdig pellets kvalitet, i förhållande till varandra. 

Tephrosia medförde pellets med högst hårdhet, Pigeon Pea resulterade i pellets med hög 

hårdhet och densitet. Dessa biomassor består av en stor andel cellulosa och mindre 

andel lignin och gav trots sina låga andelar lignin, hårda pellets. Cellulosa och 

hemicellulosa kan vara många olika typer av ämnen som beter sig helt olika i samband 

med pelletering men har visat sig kunna medföra kvalitativ pellets som enskilda ämnen 

(Frodeson m.fl. 2018). Resultaten och tidigare studier visar att cellulosa och 

hemicellulosa har en betydande effekt vid uppkomsten av bindningar vid pelletering, 

trots låga andelar lignin.  

Pine gav sämre pellets än alla de andra materialen gällande hårdhet och energibehov. 

Vilket också har setts i tidigare studier med art av afrikansk Pine (Andersson 2017). 

Pine kan dock variera mycket i sin sammansättning (Invasive Species SouthAfrica 

2018). Det är dessutom okänt vilken art sågspån som hämtades på det aktuella sågverket 

i Zambia och skickades till Karlstad Universitet. Det är därför svårt att uttala sig om 

varför Pine genererade en pellets med så låga kvaliteter. En tanke är att miljön de växer 

i kan påverka sammansättningen på olika sätt, vilket bör utredas ytterligare. Dessutom 

används små mängder vid pelletering i enpetaren och resultaten kan vara missvisande 

utan närmare analyser på det aktuella materialet. Trots resultaten i denna studie bör inte 

ECS förkasta Pine.  

Ett sätt för ECS att öka hårdheten och minska smul i sin produktion är att använda sig 

av spetsråvarorna Tephrosia vid cirka 7%, och Cassavaskal vid cirka 8% fukthalt. För 

att de ska kunna minska sitt beroende av sågverken och kunna utöka sin produktion på 

ett hållbart sätt, är pelletering av Pigeon Pea kring en fukthalt på cirka 6% ett alternativt 

basmaterial. Fukthalterna är en jämförelse mellan materialen och vid kontinuerlig 

produktion är de troligen inte direkt applicerbara men ger en indikation på förhållandet 

mellan dem.  
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4.10 Metodkritik  

Litteratur gällande sammansättningen för aktuella biomassor i denna studie, innebar 

många gånger begränsat med relevant data, dessutom är risken stor att 

sammansättningen inte överensstämmer med den aktuella biomasssan. Sammansättning 

kan variera stort mellan olika växter, växtdelar och förutsättningar på växtplatsen. 

Sammansättningen begränsades dessutom till cellulosa, hemicellulosa och lignin vilket 

kan ha gjort det svårare att förklara varför vissa material beter sig som de gör när de 

pelleteras. Till exempel Cashewnötskal, som på grund av andra ämnen, gör den svår att 

pelletera. Detta innebär svårigheter att relatera kvaliteter och pelletringsegenskaper till 

sammansättningen i studien.  

Ett problem har varit brister gällande information om de material som skickades från 

Zambia. ECS har inte själva alltid fått tillfredsställande information om materialen de 

mottagit som sedan packades och skickades. Till exempel vilken art, vilken del av 

växten som använts och åldern på den skördade plantan. Bedömningen gällande ved- 

örtartat material blir en del av det problemet. ECS har vid tidpunkten för författandet av 

denna studie påbörjat ett arbete där logistikkedjan undersöks närmare för att mer 

detaljerat kunna utröna utsikterna för biomassorna.  

Fukthalter fuktat material, kontrollerades på kvarstående material efter pelletering. Det 

innebär att de under hantering vid körning kan ha avdunstat en viss del fukt. Vissa av 

fukthalterna är troligen felaktiga då annan typ av material kontaminerade proverna i 

ugnen under torkning. Fukthalten på pellets uppmättes i flera fall till en högre andel än 

det fuktade materialet vilket delvis kan vara på grund av detta men också bero på 

noggrannhet på våg och/eller mänskliga faktorer.   

Vid test av fuktupptag användes trasiga pellets, efter tester för hårdhet av pellets. Det 

innebär att de brytpunkter som fanns på pellets hade en mer öppen porös yta för fukt att 

tränga in, än en hel pellets skulle haft. Eftersom dessa ”öppna ytor” var olika många för 

materialen, då en viss mängd pellets vägdes upp inför testet, kan detta ha påverkat 

resultatet för hastigheten av fuktupptaget i klimatkammaren. Dock inte för det 

slutgiltiga upptaget av fukt. 
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4.11 Förslag till vidare arbeten 

Vid liknande studier rekommenderas egna analyser på aktuell biomassa gällande 

cellulosa, hemicellulosa, lignin och extraktiv. Det skulle ge en större säkerhet i hur 

sammansättningen ser ut för exakt det material som pelleteras.  

Förslag till vidare arbeten är studier av Pine. Vilka skillnader i sammansättning som 

finns mellan arter och hur stor betydelse till exempel tillväxthastighet har. Pine är också 

är av stort intresse för ECS, de bedömer logistikkedjan för Pine och Eucalyptus med 

högst betyg av samtliga biomassor i denna rapport.  

Ytterligare förslag är att utföra fler kombinationer av blandningar. Miombo frökapslar 

och Cassavastam är två intressanta spetsråvaror som gav en bra hårdhet på pellets vid 

högre fukthalter. De såg dessutom ut att ha möjlighet att öka mer i hårdhet, med tanke 

på hur hårdheten ökade med de fukthalter som testades i denna rapport. Dessutom 

bedömdes logostikkedjan för Miombo och Cassavastam med betyget medel, vilket 

möjligtvis kan utvecklas om det visar sig att de är bra spetsråvaror.  

Energiinnehållet i materialen borde fastställas mer exakt eftersom det är en viktig 

kvalitetsaspekt för ECS. Dessutom studera förbränningsförloppet. Det kan finnas 

egenskaper hos materialen som gör förbränningsförloppet olika vilket kan vara en 

tillgång när pellets med specifika förbränningsförlopp skall produceras.  
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6 Bilagor 

6.1 Bilaga 1. Kompressionsenergi, friktionsenergi och Fmax 

Tabell 5. Fukthalt fuktat material, kompressionsenergi, friktionsenergi och Fmax för 1,0 g och 1,7 g 

pellets av basmaterial. Medelvärde ± standardavvikelse. 

basmaterial 

  

mängd 

material 

 

(g) 

fukthalt 

fuktat 

material 

(%) 

kompressions

-energi 2-6kN 

 

(J) 

kompressions

-energi  

6-15kN 

(J) 

friktions-

energi 

 

(J) 

Fmax 

 

 

(kN) 

Jordnötsskal 1 4,8 34,4 ± 12,2 49,5 ± 11,4 59,2 ± 9,6 3,38 ± 0,12 

 1,7  59,9 ± 2,7 72,6 ± 2,9 68,3 ± 1,2 5,81± 0,35 

 1 7,9 29,5 ± 11,1 42,6 ± 15,0 53,8 ± 1,5 3,81 ± 0,31 

 1,7  57,0 ± 0,6 78,4 ± 3,3 80,2 ± 4,7 7,23 ± 0,30 

 1 8,9 28,7 ± 10,3 36,6 ± 13,0 52,6 ± 1,6 3,63 ± 0,31 

 1,7  54,2 ± 1,7 69,1 ± 2,2 46,2 ± 2,5 2,30 ± 0,22 

Pigeon Pea  1 4,0 39,1 ± 22,4 39,6 ± 8,8 63,2 ± 5,3 2,63 ± 0,19 

 1,7  87,5 ± 4,6 64,5 ± 3,3 99,7 ± 3,8 4,23 ± 0,16 

 1 5,7 31,7 ± 15,1 36,6 ± 6,1 68,2 ± 2,8 2,91 ± 0,15 

 1,7  70,6 ± 1,3 53,5 ± 1,8 88,3 ± 33 3,78 ± 0,11 

 1 7,7 29,8 ± 13,7 34,0 ± 6,2 63,6 ± 4,3 2,71 ± 0,19 

 1,7  64,7 ± 3,6 50,2 ± 3,7 80,8 ± 3,3 3,60 ± 0,15 

Pine  1 6,7 128,0 ± 13,8 55,1 ± 26,1 87,8 ± 6,5 3,79 ± 0,27 

 1,7  135,8 ± 2,6 114,8 ± 5,6 120,8 ± 4,9 5,26 ± 0,24 

 1 8,1 102,2 ± 15,7 48,9 ± 17,7 83,1 ± 4,0 3,58 ± 0,11 

 1,7  135,0 ± 1,5 91,4 ± 4,3 111,9 ± 3,1 4,83 ± 0,18 

 1 10,1 82,3 ± 23,4 41,5 ± 12,4 79,8 ± 2,4 3,56 ± 0,13 

 1,7  130,1 ± 3,1 73,2 ± 3,7 106,5 ± 2,6 4,65 ± 0,13 

Sicklebush 1 4,5 34,0 ± 13,6 40,8 ± 8,7 61,7 ± 2,2 2,67 ± 0,09 

 1,7  67,5 ± 1,7 60,8 ± 1,3 70,9 ± 3,7 3,31 ± 0,30 

 1 6,1 31,1 ± 13,2 34,2 ± 8,1 60,1 ± 1,2 2,65 ± 0,05 

 1,7  47,7 ± 8,9 52,1 ± 1,3 65,2 ± 3,4 3,46 ± 0,13 

 1 8,6 28,7 ± 16,7 30,9 ± 7,2 64,9 ± 3,7 2,81 ± 0,16 

 1,7  68,1 ± 2,7 50,8 ± 2,9 69,4 ± 4,6 4,67 ± 0,34 
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Tabell 6. Fukthalt fuktat material, kompressionsenergi, friktionsenergi och Fmax för 1,0 g och 1,7 g 

pellets av spetsråvara. Medelvärde ± standardavvikelse. 

spetsråvara 

  

mängd 

material 

 

(g) 

fukthalt 

fuktat 

material 

(%) 

kompressions-

energi  

2-6kN 

(J) 

kompressions-

energi 6-15kN 

(J) 

friktions-

energi 

 

(J) 

Fmax 

 

 

(kN) 

Bambu  1 5,0 53,1 ± 23,7 54,0 ± 24,6 130,2 ± 7,5 5,97 ± 0,20 

 1,7  103,8 ± 5,1 110,7 ± 7,5 191,0 ± 18,5 9,57 ± 0,90 

 1 7,4 46,1 ± 21,3 50,9 ± 20,4 136,2 ± 7,6 6,25 ± 0,32 

 1,7  103,8 ± 4,2 102,0 ± 5,7 216,1 ± 28,1 10,29 ± 0,38 

 1 8,4 37,8 ± 25,2 42,8 ± 14,9 132,3 ± 7,3 5,88 ± 0,19 

 1,7  97,6 ± 5,4 83,3 ± 7,5 180,6 ± 28,5 9,43 ± 0,33 

Cashew 

nötskal 

 

1 

 

3,1 

 

7,5 ± 2,9 

 

21,6 ± 2,1 

 

30,2 ± 2,1 

 

1,30 ± 0,10 

 1,7  12,6 ± 1,6 26,7 ± 1,5 30,0 ± 1,5 1,31 ± 0,007 

Cassavaskal  1 4,1 18,6 ± 3,5 50,6 ± 14,3 62,2 ± 2,7 3,30 ± 0,16 

 1,7  25,3 ± 1,3 83,4 ± 3,2 95,5 ± 7,3 7,39 ± 0,48 

 1 6,1 17,7 ± 3,1 35,6 ± 8,8 51,1 ± 4,1 4,97 ± 0,62 

 1,7  25,5 ± 5,3 52,9 ± 3,6 76,1 ± 6,2 11,12 ± 1,33 

 1 8,0 13,9 ± 8,3 36,5 ± 5,7 94,7 ± 12,2 8,12 ± 0,71 

 1,7  35,1 ± 6,6 54,1 ± 10,7 142,0 ± 39,9 12,70 ± 1,30 

Cassavastam  1 5,4 25,7 ± 10,8 31,6 ± 6,4 41,4 ± 5,0 1,70 ± 0,07 

 1,7  48,2 ± 3,0 45,7 ± 2,1 46,2 ± 1,8 2,28 ± 0,22 

 1 7,4 24,0 ± 8,9 28,3 ± 7,2 43,5 ± 1,8 1,93 ± 0,10 

 1,7  45,8 ± 1,2 43,5 ± 1,4 57,6 ± 1,6 2,56 ± 0,10 

 1 8,8 21,9 ± 13,4 27,2 ± 6,8 50,0 ± 1,3 2,21 ± 0,08 

 1,7  53,8 ± 1,2 42,7 ± 1,1 72,3 ± 1,6 3,20 ± 0,06 

Eucalyptus  1 5,3 44,7 ± 23,6 62,8 ± 27,1 116,4 ± 6,9 5,13 ± 0,42 

 1,7  106,3 ± 2,4 129,8 ± 6,4 159,3 ± 8,6 6,83 ± 0,26 

 1 7,0 49,6 ± 32,3 57,8 ± 22,2 104,9 ± 5,7 4,55 ± 0,28 

 1,7  123,0 ± 8,7 112,3 ± 7,4 149,7 ± 6,1 6,31 ± 0,27 

 1 10,5 46,5 ± 23,9 52,4 ± 23,3 113,6 ± 6,3 4,85 ± 0,25 

 1,7  107,4 ± 4,1 106,3 ± 6,3 132,9 ± 8,9 5,74 ± 0,39 

Gliricidia  1 5,3 59,7 ± 26,0 66,6 ± 26,5 110,1 ± 2,2 4,85 ± 0,10 

 1,7  120,2 ± 6,9 140,3 ± 12,5 158,2 ± 8,4 7,29 ± 0,31 

 1 7,2 54,0 ± 24,6 50,9 ± 19,2 85,9 ± 4,7 3,60 ± 0,17 

 1,7  117,7 ± 6,9 100,8 ± 12,3 118,2 ± 4,1 5,11 ± 0,20 

 1 8,8 41,3 ± 28,3 39,1 ± 13,5 80,1 ± 1,7 3,39 ± 0,05 

 1,7  118,3 ± 5,5 74,7 ± 4,9 122,1 ± 8,1 5,35 ± 0,43 

Lantana  1 5,5 62,0 ± 23,5 50,0 ± 17,2 106,0 ± 8,9 4,71 ± 0,38 

 1,7  118,3 ± 2,1 95,9 ± 6,1 145,6 ± 4,5 6,58 ± 0,16 

 1 6,8 47,8 ± 28,1 37,2 ± 12,3 74,2 ± 11,2 3,38 ± 0,61 

 1,7  115,1 ± 1,1 63,5 ± 2,1 97,1 ± 2,3 5,24 ± 0,29 

 1 9,7 21,9 ± 12,1 28,4 ± 9,5 43,8 ± 1,8 2,41 ± 0,10 

 1,7  51,5 ± 2,5 49,0 ± 1,4 56,7 ± 3,8 4,63 ± 0,49 

Miombo 1 4,3 33,7 ± 11,7 44,8 ± 10,0 69,0 ± 2,9 3,08 ± 0,12 

 1,7  64,2 ± 4,2 73,0 ± 3,4 85,0 ± 8,9 5,16 ± 0,73 

 1 5,8 32,5 ± 15,5 42,6 ± 11,4 64,6 ± 4,1 3,12 ± 0,15 

 1,7  68,6 ± 2,4 69,7 ± 2,5 75,8 ± 4,5 4,94 ± 0,40 

 1 7,7 31,1 ± 15,4 39,4 ± 10,0 63,0 ± 2,3 3,22 ± 0,24 

 1,7  68,2 ± 2,4 60,2 ± 2,4 71,5 ± 6,3 4,78 ± 0,93 
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Olivträd 1 3,8 38,2 ± 15,6 54,5 ± 18,8 95,1 ± 11,6 3,91 ± 0,15 

 1,7  74,9 ± 2,1 108,1 ± 5,4 113,0 ± 20,7 5,50 ± 0,28 

 1 6,4 33,2 ± 13,8 42,8 ± 15,7 90,9 ± 4,4 3,98 ± 0,15 

 1,7  68,9 ± 3,2 91,6 ± 7,8 179.6 ± 7,7 7,95 ± 0,38 

 1 8,6 36,4 ± 14,2 42,0 ± 18,1 106,1 ± 4,2 4,65 ± 0,19 

 1,7  77,7 ± 5,3 93,3 ± 9,0 201,5 ± 13,1 8,80 ± 0,65 

Tephrosia 1 4,9 36,2 ± 20,1 42,3 ± 14,4 68,2 ± 7,7 2,97 ± 0,22 

 1,7  84,3 ± 2,6 72,1 ± 5,4 92,3 ± 6,5 4,62 ± 0,44 

 1 6,7 37,5 ± 19,2 39,9 ± 12,6 80,2 ± 5,3 3,71 ± 0,40 

 1,7  88,8 ± 3,4 73,0 ± 3,4 138,0 ± 5,4 6,31 ± 0,19 

 1 9,5 43,8 ± 25,7 36,4 ± 16,3 91,5 ± 6,1 4,27 ± 0,59 

 1,7  109,7 ± 2,0 72,4 ± 2,5 196,0 ± 13,7 9,44 ± 0,72 
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6.2 Bilaga 2. Friktionsenergi per areaenhet 

Tabell 7. Friktionsenergi per areaenhet för 1,0 g och 1,7 g pellets av basmaterial. Medelvärde ± 

standardavvikelse. 

basmaterial 

  

mängd material 

 

(g) 

fukthalt fuktat material 

 

(%) 

friktionsenergi per 

areaenhet 

 (J/mm) 

Jordnötsskal 1 4,8 0,117 ± 0,019 

 1,7  0,086 ± 0,002 

 1 7,9 0,106 ± 0,003 

 1,7  0,106 ± 0,006 

 1 8,9 0,102 ± 0,002 

 1,7  0,103 ± 0,007 

Pigeon Pea  1 4,0 0,130 ± 0,011 

 1,7  0,130 ± 0,005 

 1 5,7 0,141 ± 0,006 

 1,7  0,116 ± 0,005 

 1 7,7 0,130 ± 0,009 

 1,7  0,106 ± 0,006 

Pine  1 6,7 0,175 ± 0,014 

 1,7  0,153 ± 0,005 

 1 8,1 0,167 ± 0,008 

 1,7  0,144 ± 0,004 

 1 10,1 0,157 ± 0,005 

 1,7  0,136 ± 0,003 

Sicklebush 1 4,5 0,125 ± 0,004 

 1,7  0,093 ± 0,005 

 1 6,1 0,123 ± 0,003 

 1,7  0,087 ± 0,004 

 1 8,6 0,131 ± 0,007 

 1,7  0,091 ± 0,006 
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Tabell 8. Friktionsenergi per areaenhet för 1,0 g och 1,7 g pellets av spetsråvaror. Medelvärde ± 

standardavvikelse. 

spetsråvara 

  

mängd material 

 

(g) 

fukthalt fuktat material 

 

(%) 

friktionsenergi per 

areaenhet 

 (J/mm) 

Bambu  1 5,0 0,260 ± 0,016 

 1,7  0,237 ± 0,016 

 1 7,4 0,276 ± 0,015 

 1,7  0,268 ± 0,036 

 1 8,4 0,275 ± 0,015 

 1,7  0,230 ± 0,037 

Cassavaskal  1 4,1 0,133 ± 0,005 

 1,7  0,134 ± 0,011 

 1 6,1 0,114 ± 0,008 

 1,7  0,110 ± 0,008 

 1 8,0 0,214 ± 0,029 

 1,7  0,207 ± 0,057 

Cassavastam  1 5,4 0,084 ± 0,011 

 1,7  0,061 ± 0,003 

 1 7,4 0,088 ± 0,004 

 1,7  0,076 ± 0,002 

 1 8,8 0,099 ± 0,003 

 1,7  0,093 ± 0,002 

Eucalyptus  1 5,3 0,236 ± 0,013 

 1,7  0,201 ± 0,009 

 1 7,0 0,213 ± 0,012 

 1,7  0,193 ± 0,007 

 1 10,5 0,224 ± 0,013 

 1,7  0,167 ± 0,011 

Gliricidia  1 5,3 0,213 ± 0,005 

 1,7  0,186 ± 0,009 

 1 7,2 0,175 ± 0,009 

 1,7  0,149 ± 0,005 

 1 8,8 0,164 ± 0,003 

 1,7  0,157 ± 0,009 

Lantana 1 5,5 0,218 ± 0,018 

 1,7  0,184 ± 0,004 

 1 6,8 0,156 ± 0,024 

 1,7  0,132 ± 0,004 

 1 9,7 0,091 ± 0,004 

 1,7  0,077 ± 0,005 

Miombo 1 4,3 0,138 ± 0,006 

 1,7  0,105 ± 0,011 

 1 5,8 0,133 ± 0,009 

 1,7  0,097 ± 0,005 

 1 7,7 0,130 ± 0,004 

 1,7  0,092 ± 0,008 

Olivträd 1 3,8 0,195 ± 0,022 

 1,7  0,143 ± 0,026 

 1 6,4 0,186 ± 0,010 

 1,7  0,238 ± 0,009 
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 1 8,6 0,217 ± 0,009 

 1,7  0,267 ± 0,015 

Tephrosia 1 4,9 0,143 ± 0,016 

 1,7  0,124 ± 0,008 

 1 6,7 0,169 ± 0,010 

 1,7  0,185 ± 0,007 

 1 9,5 0,192 ± 0,013 

 1,7  0,264 ± 0,019 
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6.3 Bilaga 3. Densitet och hårdhet 

Tabell 9. Fukthalt, densitet och hårdhet för 1,0 g och 1,7 g pellets av basmaterial, 

medelvärde ± standardavvikelse. 

basråvara mängd 

material 

 (g) 

fukthalt pellets 

 

 (%) 

densitet 

 

(g/cm3) 

hårdhet 

 

(kg) 

fuktupptag 

 

(%) 

Jordnötsskal  1 5,1 1,184 ± 0,009 18,7 ± 1,2 18,0 

 1,7  1,172 ± 0,014 14,4 ± 1,3  

 1 6,7 1,187 ± 0,012 25,0 ± 0,0  

 1,7  1,170 ± 0,019 23,4 ± 2,3  

 1 7,8 1,157 ± 0,014 26,0 ± 1,7  

 1,7  1,151 ± 0,009 22,6 ± 1,3  

Pigeon Pea  1 5,1 1,239 ± 0,011 40,7 ± 5,1 18,3 

 1,7  1,213 ± 0,011 41,6 ± 9,5  

 1 6,3 1,239 ± 0,006 46,3 ± 4,0  

 1,7  1,215 ± 0,009 38,4 ± 5,3  

 1 8,4 1,221 ± 0,009 40,7 ± 1,2  

 1,7  1,199 ± 0,015 38,2 ± 3,9  

Pine  1 5,8 1,172 ± 0,006 16,7 ± 2,9 16,9 

 1,7  1,155 ± 0,005 15,0 ± 0,0  

 1 6,8 1,185 ± 0,009 17,7 ± 2,5  

 1,7  1,167 ± 0,004 16,0 ± 2,2  

 1 8,6 1,152 ± 0,009 15,0 ± 0,0  

 1,7  1,150 ± 0,004 14,4 ± 1,3  

Sicklebush  1 5,7 1,214 ± 0,011 16,3 ± 1,2 21,8 

 1,7  1,212 ± 0,010 16,6 ± 2,9  

 1 7,0 1,228 ± 0,005 26,3 ± 1,2  

 1,7  1,227 ± 0,003 26,4 ± 3,5  

 1 8,7 1,193 ± 0,002 30,7 ± 1,2  

 1,7  1,196 ± 0,004 27,8 ± 2,2  
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Tabell 10. Fukthalt, densitet och hårdhet för 1,0 g och 1,7 g pellets av spetsråvaror, 

medelvärde ± standardavvikelse. 

spetsråvara mängd 

material 

 (g) 

fukthalt 

pellets 

 (%) 

densitet 

 

(g/cm3) 

hårdhet 

 

(kg) 

fuktupptag 

 

(%) 

Bambu  1 4,7 1,164 ± 0,008      30,7 ± 5,1 16,1 

 1,7  1,067 ± 0,026      25,0 ± 4,1  

 1 5,5 1,187 ± 0,017      43,3 ± 6,1  

 1,7  1,108 ± 0,017 34,2 ± 13,5  

 1 6,4 1,208 ± 0,019      42,3 ± 7,5  

 1,7  1,145 ± 0,017      37,4 ± 9,9  

Cashewskal  1 4,3 - - 19,1 

 1,7  - -  

Cassavastam  1 5,2 1,205 ± 0,008 35,0 ± 3,0 20,2 

 1,7  1,223 ± 0,006 37,6 ± 3,3  

 1 6,2 1,195 ± 0,008 33,3 ± 4,2  

 1,7  1,207 ± 0,012 35,0 ± 0,0  

 1 7,4 1,160 ± 0,010 30,7 ± 1,2  

 1,7  1,171 ± 0,005 33,0 ± 3,5  

Cassavaskal  1 4,1 1,335 ± 0,012 15,8 ± 2,9  

 1,7  1,277 ± 0,016   11,2 ± 2,17  

 1 6,1 1,400 ± 0,014 35,4 ± 0,9  

 1,7  1,359 ± 0,021 33,2 ± 6,0  

 1 8,0 1,402 ± 0,011 48,6 ± 1,3  

 1,7  1,354 ± 0,025 42,0 ± 5,7  

Eucalyptus  1 5,3 1,205 ± 0,014 18,3 ± 5,8 15,2 

 1,7  1,154 ± 0,011 23,4 ± 2,3  

 1 7,1 1,195 ± 0,011 32,3 ± 2,5  

 1,7  1,180 ± 0,010 25,4 ± 2,9  

 1 8,3 1,161 ± 0,008 28,3 ± 2,9  

 1,7  1,143 ± 0,012 26,0 ± 2,2  

Gliricidia  1 4,6 1,140 ± 0,012 30,7 ± 1,2 17,2 

 1,7  1,057 ± 0,012 21,4 ± 4,2  

 1 5,8 1,217 ± 0,014 51,7 ± 2,9  

 1,7  1,157 ± 0,010 31,8 ± 4,5  

 1 7,1 1,225 ± 0,010 58,7 ± 1,2  

 1,7  1,176 ± 0,014 47,6 ± 2,9  

Lantana  1 5,1 1,229 ± 0,016 26,7 ± 4,2 27,8 

 1,7  1,164 ± 0,014 15,4 ± 2,9  

 1 6,6 1,263 ±0,009 34,0 ± 1,7  

 1,7  1,257 ± 0,012 31,4 ± 2,6  

 1 7,5 1,240 ± 0,008 37,7 ± 2,5  

 1,7  1,243 ± 0,004 36,0 ± 2,2  

Miombo  1 4,4 1,169 ± 0,011 25,7 ± 4,0 18,3 

 1,7  1,120 ± 0,012 23,2 ± 4,4  

 1 5,8 1,212 ± 0,004 38,0 ± 5,3  

 1,7  1,164 ± 0,004 27,8 ± 5,4  

 1 6,8 1,217 ± 0,009 48,3 ± 3,5  

 1,7  1,176 ± 0,004 39,0 ± 8,5  

Olivträd  1 4,2 1,239 ± 0,009 58,3 ± 2,9 19,1 

 1,7  1,162 ± 0,014 43,6 ± 7,9  
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 1 5,2 1,241 ± 0,011 69,3 ± 1,2  

 1,7  1,220 ± 0,012   55,6 ± 12,3  

 1 6,9 1,226 ± 0,006 69,3 ± 1,2  

 1,7  1,217 ± 0,008 58,0 ± 7,0  

Tephrosia  1 5,2 1,266 ± 0,009 67,3 ± 4,6 19,3 

 1,7  1,238 ± 0,005 69,0 ± 2,2  

 1 6,6 1,270 ± 0,009 70,0 ± 0,0  

 1,7  1,235 ± 0,006 69,2 ± 1,1  

 1 8,0 1,254 ± 0,004 70,0 ± 0,0  

 1,7  1,237 ± 0,009 69,0 ± 2,2  
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6.4 Bilaga 4. Kompressionsenergi, friktionsenergi och Fmax 

gällande blandningar 

Tabell 11. Fukthalt blandning, kompressionsenergi, friktionsenergi och Fmax för 1,0 g pellets av 

blandat material. Medelvärde ± standardavvikelse. 

basmaterial/ 

spetsråvara 

 

andelar 

blandning 

(%) 

fukthalt 

blandning 

(%) 

kompressions-

energi 2-6kN 

(J) 

kompressions-

energi 6-15kN 

(J) 

friktions-

energi 

(J) 

Fmax 

 

(kN) 

Pigeon Pea 

/Tephrosia 

 

90-10 

 

6,4 

 

49,9 ± 4,3 

 

40,6 ± 1,5 

 

82,8 ± 4,7 

 

3,52 ± 0,19 

 80-20 6,9 33,8 ± 1,2 37,2 ± 1,0 72,4 ± 2,2 3,13 ± 0,10 

 70-30 6,8 35,6 ± 1,3 37,5 ± 1,0 74,6 ± 3,3 3,18 ± 0,14 

 50-50 6,7 37,5 ± 2,3 39,9 ± 1,5 79,7 ± 2,3 3,46 ± 0,12 

Pigeon Pea/ 

CassBark 

 

90-10 

 

7,6 

 

21,8 ± 0,8 

 

29,5 ± 1,0 

 

56,1 ± 2,5 

 

2,44 ± 0,11 

 80-20 8,3 26,5 ± 0,5 31,9 ± 1,1 62,4 ± 5,6 2,68 ± 0,20 

 70-30 7,9 24,4 ± 0,6 30,1 ± 0,5 55,3 ± 3,4 2,38 ± 0,12 

 50-50 8,0 26,3 ± 2,9 34,2 ± 1,4 60,4 ± 3,0 2,64 ± 0,16 

Pine/ 

Gliricidia 

 

90-10 

 

6,9 

 

41,5 ± 2,2 

 

37,4 ± 0,8 

 

69,9 ± 2,5 

 

3,06 ± 0,10 

 80-20 6,9 40,9 ± 0,7 36,1 ± 0,5 70,8 ± 0,9 3,11 ± 0,03 

 70-30 7,6 41,6 ± 2,1 37,7 ± 0,7 70,1 ± 3,9 3,07 ± 0,16 

 50-50 7,2 34,0 ± 1,7 35,5 ± 1,0 64,5 ± 3,4 2,85 ± 0,13 

Sicklebush/ 

Gliricidia 

 

90-10 

 

8,5 

 

22,9 ± 0,6 

 

27,0 ± 0,6 

 

63,8 ± 4,5 

 

2,92 ± 0,20 

 80-20 7,7 22,0 ± 1,3 27,8 ± 0,2 70,2 ± 10,3 3,27 ± 0,40 

 70-30 7,7 21,1 ± 1,0 25,1 ± 0,9 56,0 ± 5,9 2,60 ± 0,32 

 50-50 7,0 21,1 ± 1,0 23,9 ± 0,8 51,4 ± 4,4 2,25 ± 0,20 
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Tabell 12. Fukthalt, densitet och hårdhet för 1,0 g pellets av blandat material. Medelvärde 

± standardavvikelse. 

basmaterial/ 

spetsråvara 

andelar blandning 

 

(%) 

fukthalt  

pellets 

 (%) 

densitet 

 

(g/cm3) 

hårdhet 

 

(kg) 

Pigeon 

Pea/Tephrosia 

 

90-10 

 

6,6 

 

1,244 ± 0,004 

 

46,8 ± 3,7 

 80-20 6,8 1,253 ± 0,007 54,0 ± 4,2 

 70-30 6,6 1,252 ± 0,007 57,0 ± 4,5 

 50-50 6,9 1,260 ± 0,014 67,4 ± 1,3 

Pigeon Pea 

/CassBark 

 

90-10 

 

8,8 

 

1,230 ± 0,008 

 

49,8 ± 2,9 

 80-20 8,7 1,251 ± 0,013 57,8 ± 3,1 

 70-30 8,2 1,269 ± 0,007 56,2 ± 2,9 

 50-50 7,5 1,299 ± 0,012 51,0 ± 2,2 

Pine/ 

Gliricidia 

 

90-10 

 

7,3 

 

1,197 ± 0,006 

 

17,4 ± 1,3 

 80-20 6,6 1,196 ± 0,005 22,0 ± 0,0 

 70-30 6,0 1,206 ± 0,005 24,0 ± 2,2 

 50-50 6,3 1,211 ± 0,009 29,4 ± 1,3 

Sicklebush/ 

Gliricidia 

 

90-10 

 

7,4 

 

1,209 ± 0,004 

 

31,8 ± 2,0 

 80-20 7,0 1,209 ± 0,006 33,4 ± 2,3 

 70-30 6,8 1,214 ± 0,009 34,6 ± 4,6 

 50-50 6,1 1,227 ± 0,010 40,0 ± 0,0 

 

 


