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Sammanfattning 
En fortsatt ökning av koldioxidutsläppen leder ekosystemen på jorden mot snabba, farliga 
och irreversibla klimatförändringar. Den svenska skogsindustrin är en viktig aktör för att 
tillfredsställa framtidens efterfrågan på förnyelsebara bioprodukter. Produktionsökningen 
innebär ökad påtryckning på de svenska skogsmarkerna. Samhället, regeringen, företag och 
individer har ett ansvar att avverkningen av skog förblir hållbar. 

Reningsverken inom massa- och pappersindustrin producerar en stor andel biomassa i form 
av bio- och fiberslam. Bio- och fiberslamm innehåller näringsämnen som kan returneras till 
skogen. Uppgraderingen av biomassa till biokol har påvisade egenskaper som förbättrar 
skogsmarkens bördighet, främst genom att höja markens pH-värde. Biokol förbättrar 
hållningen av näringsämnen i marken genom katjonsadsorption, vilket påverkar träd och 
växters tillväxt. Markens sammansättning förändras när biokol tillförs, vilket påverkar den 
biologiska mångfalden i ekosystemen. Biobränsleaskan som utvinns från eldningspannorna 
inom pappersindustrin innehåller baskatjoner med alkaliskt pH-värde, vilket motverkar 
försurning i skogsmarker.  

Nackdelen med biomassa är den höga bulkdensiteten, vilket påverkar logistiken kring 
transport och lagring. Det finns metoder för att lösa problemen med logistiken, exempelvis 
genom sammanpressning. Sammanpressning är en väl beprövad metod för att uppgradera 
biomassan till pellets och förbättra biomassans egenskaper. Omvandlingen av biomassa till 
pellets ökar densiteten, mekaniska hållfastheten och gör att fuktupptagningsförmågan 
minskar. Pelletering medför att en homogen produkt kan produceras och levereras.  

Syftet med denna studie var att öka kunskaper om hur lignin som additiv, samt hur mekanisk 
kraft påverkar näringspelletsens egenskaper samt energianvändning.  För att producera 
pellets genomgicks två moment, en förundersökning och en försöksmatris. Målet med 
förundersökningens var att införskaffa riktvärden och ge ett underlag till försöksmatrisen. 
Försöksmatrisen är en fortsatt studie på hur ligninhalt och mekanisk kraft påverkar 
näringspellets egenskaper. Ligninhalten som analyserades var 5, 10, 15 och 20 % med 
mekanisk kraft på 5, 10 och 15 kN. Näringspelletsen har utvärderats utifrån egenskaperna 
densitet, hårdhet, pH, fuktupptagningsförmåga samt energianvändning. 

För att pelletera de olika blandningarna användes singel-pelletspressen som finns på Karlstad 
Universitet. Pelletsegenskaperna testades i labblokalerna på Karlstad Universitet.   

Resultatet visar att testserien med mekanisk kraft på 15 kN och ligninhalten 20 % resulterade 
i högst densiteten, hårdhet, fuktupptagningsförmåga samt näst högst energianvändning. 
Studiens testserier varierade enligt följande: 

• Densiteten i studien varierar mellan 843,5- 1 054 kg/m3 

• Hårdheten i studien varierade mellan <1–3,7 kg 

• Fukthalten i pelleten varierade mellan 8,7 % och 9,2 % efter 96 timmar 

• pH-värdet varierade mellan 8,7–9,58 efter 24 timmar och minskade mellan 2- 4,9 % 
efter 48 timmar 

• Energianvändningen varierade mellan 105,5- 129,5 J 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

Abstract 
Continued increase in carbon dioxide emissions lead the ecosystems towards rapid, 
dangerous and irreversible climate change. The Swedish forest industry is an important 
operator to satisfy the future demand of renewable bio products to reduce the use of fossil 
fuels. The increase in production means increased pressure on the Swedish forests. Society, 
government, companies and individuals have a responsibility to secure that the harvesting of 
forests remains sustainable. 

The wastewater treatment plants in the pulp and paper industry produce a large proportion 
of biomass, in form of bio and fiber sludge. Bio and fiber sludge contains nutrients that can 
be returned to the forest. The upgrade of biomass to pyro-char has proven properties that 
improve the fertility of the forest, primarily by increasing the soil's pH value. Pyro-char 
improves the retention of nutrients in the soil by cation adsorption, which affects the trees 
and plant growth. The composition of the soil changes as pyro-char is added, and the change 
in composition affects the biodiversity in ecosystems. The biofuel ash extracted from the 
heating boilers in the paper industry contains basic cations and alkaline pH, which 
counteracts acidification in forest land. 

The disadvantage of biomass is the high bulk density, which affects the logistics of transport 
and storage. There are methods for solving the problems in logistics, for example 
compression. Compression is a well-proven method for upgrading the biomass to pellets and 
improving the physical properties of the biomass. The conversion of biomass into pellets 
increases the density, mechanical strength and the moisture absorption capacity decreases. 
Pelletizing biomass results in a homogeneous product can be created and delivered as pellets. 

The purpose of this study is to increase the knowledge on how lignin as an additive, and how 
mechanical force affects the physical properties of the nutritional pellets. The production of 
nutrition pellets consists of two stages, a preliminary investigation and a test matrix. The 
purpose of the preliminary study is to acquire guideline values and provide a basis for the 
experimental matrix. The experimental matrix is a continued study of how lignin content and 
pressure affect the physical properties of the nutrition pellet. The lignin content that was 
analyzed was 5-20 % with mechanical force that varied between 5, 10 and 15 kN. The 
nutritional pellets are evaluated based on the properties density, hardness, pH, moisture 
absorption capacity and energy use. 

The single-pelletizer press, located at Karlstad University, was used to pelletize the different 
mixtures. The pellet properties were evaluated at the laboratory at Karlstad University. 

The result shows that the test series with a pressure of 15 kN and the lignin content of 20% 
resulted in the highest density, hardness, moisture absorption capacity and the second highest 
energy consumption. Depending on the mechanical force and lignin content used, the 
parameters varied as follows. 

• The density varies between 843.5 – 1,054 kg/m3 

• The hardness ranged between <1 and 3.7 kg 

• The moisture content of the pellets varied between 8.7% and 9.2% after 96 hours 

• The pH-value varied between 8.7-9.58 after 24 hours and decreased between 2- 4.9 
% after 48 hours 

• The energy consumption varies between 105.5-129.5 J  
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1. Introduktion 
Koldioxidutsläppen har ökat årligen med ca 3 procent från år 2000 (Raupach et al., 2007), 

vilket leder ekosystemen på jorden mot snabba, farliga och irreversibla klimatförändringar 

(Solomon et al., 2009). En fortsatt ökning av utsläppen utgör en stor utmaning för att uppnå 

de internationella målen för att begränsa den globala uppvärmningen till mindre än 2 °C, 

särskilt om inte en strängare klimatpolitisk agenda införs (Edenhofer, 2014; Peters et al., 

2012; Tavoni et al., 2015). Ett flertal studier visar att den globala medeltemperaturen är direkt 

kopplad till växthusgaser, vilket innebär att utsläpp av växthusgaser bör minskas och att 

framtida nettoutsläpp bör närmar sig noll (Allen et al., 2009; Broecker, 2007; Matthews and 

Caldeira, 2008; Meinshausen et al., 2009). Den svenska skogsindustrin är en viktig aktör för 

att tillfredsställa framtidens efterfrågan på förnyelsebara bioprodukter, som kan bidra till en 

minskad användning av fossila bränslen. Produktionsökningen av bioprodukter och 

biobränslen leder till ett ökat tryck på de svenska skogsmarkerna, vilket innebär att samhället, 

regeringen, företag och individer har en skyldighet att ansvara för att användningen av skog 

förblir hållbar. En viktig aspekt är att underhålla, men även utveckla metoder för att öka 

bördigheten i skogsbruksmarker.  

År 2017 uppskattades bruttoavverkningen till ca 91 miljoner skogskubikmeter, vilket är en 

ökning med 35 miljoner skogskubikmeter jämfört med slutet av 70-talet (Skogsstyrelsen, 

2018). Massa- och pappersindustrin är en stor användare av skogsresurserna och det 

produceras ca 4 miljoner ton avsalumassa per år och ca 11 miljoner ton papper och kartong 

per år runt de 50 massa- och pappersfabrikerna i Sverige (Sivard et al., 2013). Av de 

skogsindustrier som finns i Sverige har ca 40 massa- och pappersbruk biologisk rening, vilket 

medför att det bildas ca 200 000- 300 000 ton slam per år med en genomsnittlig torrhalt på 

20 %. Detta motsvarar ca 110- 150 ton bioslam (torrsubstans) per dygn (Sivard et al., 2013). 

En ökad produktion av biobaserade material och bränslen gör, att restprodukterna från 

pappersindustrins reningsverk är en säker källa för biomassa. En stor del av de näringsämnen 

och alkaliska joner som finns i träden används inte i pappersproduktionen, utan passerar 

förbi de olika industriprocesserna. Bio- och fiberslammet som bildas i reningsverken 

förbränns vilket medför att näringsämnena i slammet förgasas (kväve blir kvävgas) eller binds 

(fosfor) till askan som senare deponeras. 

För att både öka trädens tillväxt och förbättra bördigheten i jorden är en möjlighet att återföra 

de näringsämnen, kväve och fosfor, som är ackumulerade i massa-och pappersindustrins 

restprodukter till skogsmarkerna. Bio- och fiberslam innehåller dessa näringsämnen. 

Spridningen av bio- och fiberslam kan orsaka problem gällande bakteriespridning och lukt, 

vilket innebär att biomassan måste förbehandlas innan den används. Utvecklingen gällande 

biomassans behandling har varit en viktig fråga under de senaste decennierna. Uppgradering 

av biomassa, i form av omvandling till exempelvis biokol, är attraktiv på grund av dess rena, 

förnybara och koldioxidneutrala egenskaper (Carpenter et al., 2014). Biomassa adsorberar 

koldioxid från atmosfären under tillväxten och avger koldioxid vid förbränning, vilket 

innebär att koldioxidnettoutsläppen är noll. Därför är det mycket attraktivt att utforska och 

undersöka effektiva sätt att uppgradera biomassa till biokol (Abdullah & Wu, 2009; Chen et 

al., 2012). 
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Omvandlingen av bio- och fiberslam till biokol medför en del fördelar, exempelvis att 

biomassan stabiliseras. Verheijen et al. (2010) definierar biokol till ”biomassa som har pyrolyserats 

i en miljö med noll- eller låg syretillgång som sedan appliceras på ett specifikt markområde för att binda kol 

i marken samt förbättra markens egenskaper, samtidigt som man undviker skadliga effekter på kort- och 

lång sikt för närliggande miljö, djur och människors hälsa”. Pyrolys är en lovande metod för att 

omvandla biomassa till biokol, pyrolysgas och flytande olja (Chen et al., 2012; Huang et al., 

2013). Pyrolys är förbränning med begränsat tillgång till syre. Enligt Van Zwieten (et al., 

2010) har bördigheten i försurade marker ökat främst genom biokolets förmåga att öka 

markens pH-värde. Liang et al., (2006) menar, att biokol förbättrar behållningen av 

näringsämnen i marken genom katjonsadsorption. Det har även påvisats att biokol påverkar 

förändringen i markens sammansättning, vilket indirekt påverkar den biologiska mångfalden 

i ekosystemen (Kim et al., 2007; Pietikäinen et al., 2000; Yin et al., 2000). Förändringen i 

markens sammansättning bidrar till att näringscykeln stabiliseras, samt att markpartiklarnas 

struktur förbättras, vilket påverkar trädens och växters tillväxt (Rillig & Mummey, 2006; 

Steiner et al., 2008; Warnock et al., 2007). Enligt Lehmann & Joseph (2009) och Lenton & 

Vaughan (2009) har biokol påvisade fördelar som förbättrar jordens vattenhållande kapacitet, 

produktivitet i form av ökad tillväxt av biomaterial och minskar förlusten av näringsämnen 

genom urlakning. 

I dagsläget är försurning ett stort problem i de svenska skogsmarkerna. Försurning uppstår 

på två olika sätt. Under trädens tillväxt bildas ett överskott av katjoner, samtidigt som 

vätejoner avges, vilket försurar marken. Regn medför att svavel- och kväveoxider från 

atmosfären binds till vattnet och faller ner på marken (SLU, 2016). Försurning leder till 

urlakning av näringsämnen i skogsmarkerna och dess omgivning. I dagsläget sprids 

biobränsleaska som jordförbättrare. Skogsstyrelsen (2008) rekommenderar att 3 ton aska TS 

(torrsubstans) ska tillföras per hektar. Aska från träbaserade bränslen innehåller baskatjoner 

(Ca, Mg, K) och har ett alkaliskt pH-värde vilket motverkar försurningen i skogsmarker 

(Kuokkanen et al., 2009). 

Lignin är ett naturligt bindemedel mellan fibrerna i cellulosan hos träd och växter. Det finns 

olika sätt att utvinna lignin från växters vävnad, exempelvis utfällning genom koldioxid/syra 

och/eller filtrering från vätskan i massakokning inom pappersindustrin (Berghel et al., 2013). 

Nackdelen med biomassa är dess låga bulkdensitet vilket gör att kostnader för transport och 

förvaring är höga (Kong et al., 2013). Genom att sammanpressa biomassa kan bulkdensiteten 

öka från 40-200 kg/m3 till 600-1400 kg/m3 (Adapa et al., 2007). Sammanpressning är en 

process i vilket mekanisk kraft appliceras för att komprimera exempelvis sågspån, biokol och 

kol, till fasta partiklar i en likformig storlek vilket kallas pellets eller briketter (Peng et al., 

2013a). Biokol, biobränsleaska och lignin kan sammanpressas till pellets, vilket medför att 

densiteten och den mekaniska hållfastheten ökar och kostnader för transporten och lagringen 

av näringspellets minskar avsevärt. Enligt Han et al. (2013) och Kambo & Dutta (2014) är 

sammanpressning är en välbeprövad metod för att omvandla biokol och biomassa till pellets. 

Metoden är utmärkt för att uppgradera materialet utifrån dess egenskaper.   

Materialegenskaper som partikelstorlek, form och fuktinnehåll tillsammans med 

behandlingsmetoder som kompressionshastighet, temperatur, tryck och matrisstorlek var de 

viktigaste faktorer som påverkade sammanpressningens resultat (Peng et al., 2012, 2013b; 

Tumuluru et al., 2011). Kong et al. (2013) studerade omvandlingen av sågspån till 
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biokolspellets genom pyrolys och sammanpressning. Resultaten visade att en blandning av 

Ca(OH)2 och lignin hade en minskar fuktupptagningsförmåga under lagring och förvaring 

av biokolspellets. 

Ett ökat uttag av skogsresurserna medför att recirkulationen av restprodukterna från massa- 

och pappersindustrin är viktigt för att uppnå ett hållbart skogsbruk. Näringspellets 

sammansatta av lignin, biobränsleaska och biokol kan vara en möjlighet att öka en cirkulär 

bioekonomi inom massa- och pappersindustrin. I denna studie definieras näringspellet till 

cylinderformade stavar som består av sammanpressad biokol, aska och lignin för användning 

inom skogsbruksmarker. 

1.1 Syfte & mål 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring hur lignin som additiv, samt hur mekanisk 
kraft påverkar näringspelletsens egenskaper och energianvändningen under 
pelleteringsprocessen.  
 
Målet med studien är att utvärdera näringspellets egenskaper i from av: 

• Densitet 

• Hårdhet 

• pH 

• Fuktupptagningsförmåga 

• Energianvändning vid pelleteringsprocessen 
 

1.2 Omfattning 
Studiens omfattning sammanfattas i figur 1. Systemgränsen dras kring pelletsproduktionen, 
där restprodukter från massa- och pappersindustrin bidrar till produktionen av 
näringspellets. 

 
Fig. 1. Studiens översikt, där systemgränsen dras runt produktionen av näringspellets. 
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2. Metod 
Metoden innefattar de olika stegen som utfördes för att utvärdera hur ökad ligninhalt och 

mekanisk kraft påverkar pelletsegenskaperna och energianvändningen. Metoden delas in i 

fem delar, material och materialbearbetning, pelleteringsprocess, förstudie, försöksmatris och 

utvärdering av näringspellets. Material och materialbearbetning redogör vilka material, samt 

hur materialet behandlats i studien. Behandlingarna som materialet fick genomgå var 

malning, torkning, blandning och återfuktning. Pelleteringsprocessen redogör systematiskt 

hur diverse inställningar på singelpelletspressen ställdes in för produktionen av pellets. Det 

existerar inte en standardmetod för produktion av singelpellets, så därför valdes 

inställningarna utifrån vad tidigare forskare på Karlstad Universitet använt. Förstudien 

innefattar osystematiska testserier som utfördes, för att ge grund till försöksmatrisen. 

Försöksmatrisen är en vidare studie på förundersökningen, med annorlunda 

materialbearbetning, där ligninhalten och mekanisk kraft varierar för de olika testserierna i 

försöksmatrisen. Utvärderingen av näringspellets egenskaper beskriver tillvägagångssättet för 

framtagningen av diverse egenskap. En testserie representerar en blandning av material, 

exempelvis så består försöksmatriser av 12 olika testserier. 

2.1 Material och materialbearbetning 

Biokolet som användes i studien är en blandning av pyrolyserat bio- och fiberslam från Stora 
Ensos pappersbruk som är lokaliserat i Skoghall, Sverige. Askan som användes är också från 
Stora Ensos pappersbruk i Skoghall. Ligninet är producerad och behandlat på Bäckhammars 
pappersbruk utanför Kristinehamn, Sverige. 

Biokolet maldes genom en elektrisk kvarn. Totalt maldes 160 gram biokol som användes i 
försöksmatrisen. Varje testserie, från försöksmatrisen, bestod av 40 gram med olika andelar 
biokol, aska och lignin. Partikelstorleken minskade, detta visas tydligt i figur 2 där biokolet 
före och efter kvarnen påvisas. 

 

Fig. 2. Biokolets partikelstorlek före och efter behandlingen genom den elektriska kvarnen. 

Materialet torkades till en fukthalt på 0 % efter 24 timmar i ugnen med 103 °C. De torkade 

materialet förvarades i förslutna plastpåsar, för att minimera påverkan av omgivningens 

fukthalt. 

Materialen till testserierna i försöksmatrisen blandades i plastburkar kopplade till en blandare 
av märket RW 20. Testserierna med ligninhalten, 5, 10, 15 och 20 %, blandades med 
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hastigheten 60 rpm i 5 minuter, det antogs att det skulle räcka för att se till att biokolet, 
ligninet och askan skulle blandas samman till en homogen blandning. 

För att veta hur mycket vatten som behövde tillföras för att uppnå fukthalten i de olika 
testserierna utvecklades en fuktningsmodell i Excel. I modellen beräknades den totala vikten 
av torrt material och den mängd vatten som behöver tillsättas för att uppnå den önskade 
fukthalten. Vattnet tillfördes med en sprayflaska. Den torra blandningen lades i samma 
plastburk som tidigare och omrördes återigen med hastigheten 60 rpm i 5 minuter. När den 
fuktiga blandningen var klar tömdes den över i en plastpåse och förvarades i 24 timmar för 
att få en fuktutjämning. 

2.2 Pelleteringsprocess 

För att producera näringspellets användes singelpelletspressen, se figur 3, som fanns på 
Karlstad Universitets enhet för energi- och miljöteknik. Matrisen (järncylindern) i 
singelpelletspressen har dimensionerna 120 mm i diameter. En genomborrad kanal i mitten 
av matrisen har diametern 8,4 mm och går genom hela järncylindern. Figur 4 redovisar på 
ett enkelt sätt hur upplägget för pelleteringsprocessen går till. En nylonplugg trycks ner i 
matrisen och därefter tillsätts materialet som skall pelleteras med ytterligare en nylonplugg 
ovanpå. Mängden material som tillsätts är ett gram material per pellet. Nylonpluggarna 
säkerställer att materialet hålls kvar i matrisen samt att pistongens temperatur inte påverkar 
materialet i matrisen. 
 

 
Fig. 3. Singelpelletspressen. A) Hastighetsreglering upp och ner B) Pistong C) Matris D) Motstöd E) 
Kylfläkt 
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Fig. 4. En förenklad bild av matrisen i singelpelletspressen. Pistongen (A) trycker ner och 
komprimerar materialet (C) mot en stoppkloss (D), materialet har en nylonplugg ovan och under 
(B). 
 

Temperaturen på matrisen ställdes in med en temperaturreglerare. I studien reglerades 

temperaturen på matrisen till 100 °C för alla testserier. Förflyttningshastigheten av matrisen 

uppåt och nedåt reglerades med vridbara rattar, se A i figur 3. 

Pelleteringen sker när matrisdelen åker mot pistongen, hastigheten (matris mot pistong) var 

30 mm/min tills kraften uppnådde 5, 10 och 15 kN. När hastigheten sänktes och trycket 

jämnade ut fick pelleten pressas i 10 sekunder. Trycket lättade när underdelen sänktes, 

vilket medförde att stoppklossen kunde dras ut. Matrisen fördes uppåt med samma 

hastighet som tidigare och pelletsen trycktes ut. Pelletsen lades på en fläkt där den kyldes 

till rumstemperatur för att sedan läggas i en förslutningsbar plastpåse. 

 

2.3 Förstudie 

Förstudiens materialblandningar behandlades enbart med torkning av råmaterial och åter 
fuktning. Ingen hänsyn togs till partiklarnas storlek. Blandningen skedde enbart genom att 
skaka om plastpåsen som blandningen låg i och den fuktutjämnades under 24 timmar. De 
olika blandningarna vägde 10 gram per test för att underlätta beräkningen av tillförd fukt. 
Testerna redovisas i tabell 1 och tabell 2. 

Tabell 1. Första blandningarna som studerades i förstudien, varierad aska och konstant fukthalt. 

 

 

 

Test Fukt [%] Aska [%] Lignin [%] Biokol [%] 

1a 10 0 1 99 

2a 10 10 1 89 

3a 10 20 1 79 
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Tabell 2. Andra blandningarna som studerades i förstudien, varierad aska och konstant fukt. 

 

Ingen av blandningarna redovisade i tabell 1 och tabell 2 blev till pellets, utan söndersmulades 
direkt efter processen. Partikelstorlek ansågs ha en stor betydelse för studien och togs därför 
vidare i studien, vilket resulterade i att biokolet, som användes i försöksmatrisen, maldes i 
den elektriska kvarnen. Blandning 2b, se tabell 2, visade större potential än de andra 
blandningarna, vilket resulterade i att fukthalten 20 % och askhalten 10 % antogs som 
konstanter i försöksmatrisens testserier. Ligninhalten, som hölls konstant i förstudien, ansågs 
vara en viktig parameter att studera vidare. 

2.4 Försöksmatris 

I försöksmatrisen, se tabell 3, pelleterades totalt 12 testserier som gav 120 näringspellets. Tre 

olika mekanisk krafter, 5, 10 och 15 kN undersöktes med ligninhalterna 5, 10, 15 och 20 %. 

Fukthalten och askhalten i varje testserie var konstant på 20 % respektive 10 %. Ligninhalten 

varierar vilket innebär att biokolhalten varierar. Temperaturen på matrisen (järncylinder) 

hölls konstant på 100 °C i alla testserier. 

Tabell 3. Försöksmatris för näringspelletsproduktion. 

Kraft 
[kN] 

Lignin 
[%] 

Fukt  
[%] 

Aska 
[%] 

Biokol 
[%] 

Temperatur 
[°C] 

Antal  
[st] 

 
5 

5 20 10 85 100 10 

10 20 10 80 100 10 

15 20 10 75 100 10 

20 20 10 70 100 10 

 
10 

5 20 10 85 100 10 

10 20 10 80 100 10 

15 20 10 75 100 10 

20 20 10 70 100 10 

 
15 

5 20 10 85 100 10 

10 20 10 80 100 10 

15 20 10 75 100 10 

20 20 10 70 100 10 
 

2.5 Utvärdering av näringspellets 

Peng et al. (2013a) menar att densitet, hårdhet och fuktupptagningsförmåga betraktas som 

viktiga egenskaper hos pellets utifrån ett logistiskt perspektiv. I studien utvärderades densitet, 

hårdhet, pH, fuktupptagningsförmåga och energianvändning under pelleteringen. 

 

  

Test Fukt [%] Aska [%] Lignin [%] Biokol [%] 

1b 20 0 1 99 

2b 20 10 1 89 

3b 20 20 1 79 
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2.5.1 Densitet 
För att beräkna densiteten för respektive näringspellets användes (1), vikten på respektive 
näringspellets vägdes(mpellet). Näringspelletsens diameter (dpellet) och höjd (hpellet) mättes med 
ett digitalt skjutmått, se figur 6, kopplat till en dator som loggar måtten i ett Excel ark. Den 
slutgiltiga densiteten för respektive serie är ett medelvärde för de 10 producerade 
näringspellets. 

𝜌𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 =
𝑚𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡

𝜋(
𝑑𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡

2
)

2

ℎ𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡

              (1) 

 

Fig. 5. Digitala skjutmåttet för att mäta näringspelletsens diameter och höjd. 

2.5.2 Hårdhet 
För att utföra hårdhetstestet användes en hårdhetstestare, se figur 7, av modellen K3175-

0011 från KAHL. Hårdhetstestet utförde på tre pellets från varje testserie, hårdheten för 

testserien är ett medelvärde för de tre pelleten och blev representativt för hela testserien.  

 

Fig. 6. Hårdhetstestare K3175-0011 från KAHL där pellets trycktes sönder för att utvärdera hur stor 

massa de klarar av. 
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 2.5.3 Fukthalt i pellet 
För att utvärdera fukthalten i pelletsen ställdes de söndertryckta materialet från hårdhetstestet 

i ugnen med 103 °C i 24 timmar. De söndertryckta materialet vägdes innan och efter 

torkningen för att beräkna fram fukthalten. Fukthalten beräknades genom att använda 

liknande samband som i (2). Fukthalten i pelleten är kvoten av skillnaden mellan fuktig och 

torr massa med fuktig massa. 

2.5.4 pH 
För att utföra pH-mätningarna användes en pH-mätare av modellen HQ30d. En 

näringspellets från respektive testserie vägdes för att sedan läggas över i en plastburk där 

avjoniserat vatten tillsattes med viktförhållandet 1:50. Innehållet i plastburkarna skakades om 

för att blandningen skulle omblandas. Mätningarna av pH utfördes efter 24 och 48 timmar.    

2.5.5 Fuktupptagningsförmåga 
För att beräkna fuktupptagningsförmågan för respektive testserie ställdes två pellets från 
varje testserie i en ugn med 50 °C i 4 dygn så att varje pellets skulle ha samma utgångspunkt. 
Pelletsen flyttades till ett klimatskåp, av märket C+10/200, CTS, med temperaturen 30 °C 
och fukthalten 90 %. Viktmätningar gjordes efter 1, 2, 4, 8, 24, 30 och 96 timmar. Det tätare 
intervallet mäter den snabba förändringen i början av testet och ett glesare intervall försöker 
redovisa jämvikten mot slutet av testet. Förändringen av fukthalt beräknades med (2), där n 
redovisar tidpunkten då massan för respektive pellets vägdes. 

Efter att utfört tester för fuktupptagningsförmågan utfördes så ställdes varje testserie i en 
ugn med 103 °C i 24 timmar för att torka pelletsen till 0 % fukthalt. Beräkningen av 
fukthalten beräknades då vikten för respektive testserie var känt i alla punkter.    

𝑥𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑛
=

𝑚𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑛 
−𝑚𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑟

𝑚𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑛 

             (2) 

 

2.5.6 Energianvändning 
Singelpelletspressen var kopplad till en dator med programvaran NI labVIEW 2013 SP1, 
programvaran loggade data tre gånger per sekund till ett Excel ark. Genom att sammanställa 
Excel arken kunde viktig data fås fram, gällande kraft för kompression och friktion, under 
pelleteringsprocessen, se figur 7. Mätvärdena för kompressionskraften och 
friktionskraften utgjorde att energianvändningen för kompressions- och friktionsenergi 
kunde beräknas fram genom (3). Kompression- och friktionskraften betecknas som F, 
matrishastigheten betecknas som v och tiden i sekunder betecknas som t.    
 

𝐸 = 𝐹 ∗
𝑣

60
∗

𝑡

3
            (3) 

 
Kompressionsenergin beräknades i varje tidpunkt mellan intervallet 2 kN till de mekanisk 
kraften som låg närmast de önskade kraften, 5 kN, 10 kN och 15 kN, beroende på vilken 
serie som kördes. Kompressionsenergin summerades för respektive näringspellet och 
sammanställningen för serien är ett medelvärde på de 10 näringspellets som producerats. 
Friktionsenergin beräknades från tidpunkten då näringspelleten var maximalt komprimerad 
tills den hade tryckts ut 10 mm från kanalen. Figur 8 visar kompression- och friktionskraft 
över tid för en pellet som blir representativ för energiberäkningarna. Från figur 7 går det att 
utläsa maximala kompressions- och friktionskraften. Den maximala kompressionskraften är 
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den kraft som pelletsen ska pressas samman till och den maximala friktionskraften är den 
kraft som behövs för att trycka ut pelleten från innerväggarna på matrisen. 
 

 
Fig. 7. Förändringen av mekanisk kraft över tid under pelleteringsprocessen, exemplet är från testet 

med 20 % lignin och 15 kN, pellet nummer 8. 
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3. Resultat 
Resultaten redovisar pelletsens utseende, densitet, hårdhet, fuktupptagningsförmåga, pH och 

energianvändning för kompression och friktion. 

Figur 8 visar näringspelletsen som producerades med en mekanisk kraft på 5 kN vid olika 

ligninhalter. Ligninhalten varierar mellan 5 till 20 %, näringspelletsen presenteras i ordning, 

5 % lignin är högst upp och 20 % lignin är längst ned. 

 

Fig. 8. Näringspellets producerat med kraften 5 kN och ligninhalten 5, 10, 15 och 20 %.  

Figur 9 visar näringspelletsen som producerades med en mekanisk kraft på 10 kN och olika 

ligninhalter. Ligninhalten varierar mellan 5 till 20 %, näringspelletsen presenteras i ordning, 

5 % lignin är högst upp och 20 % lignin är längst ned. 

 

Fig. 9. Näringspellets producerat med kraften 10 kN och ligninhalten 5, 10, 15 och 20 %. 
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Figur 10 visar näringspelletsen som producerades med en mekanisk kraft på 15 kN och olika 

ligninhalter. Ligninhalten varierar mellan 5 till 20 %, näringspelletsen presenteras i ordning, 

5 % lignin är högst upp och 20 % lignin är längst ned. 

 

Fig. 10. Näringspellets producerat med kraften 15 kN och ligninhalten 5, 10, 15 och 20 %.  

Tabell 4 visar resultatet för försöksmatrisen. Näringspellets producerad vid en specifik kraft 

och varierad ligninhalt utvärderas utifrån densitet, hårdhet, pH, fuktupptagningsförmåga och 

energianvändning. 

Tabell 4. Redovisning av densitet, fukthalt i pelletsen och efter fuktupptagningstestet och 

energianvändning för testserierna. 

Kraft 
[kN] 

Lignin 
[%] 

Densitet 
[kg/m3] 

Fukt [%] 
(pellets) 

Fukt [%]  
(efter 96 h FUF) 

Energi- 
användning [J] 

 
5 

5 920,7 ± 52,8 5,9 6,6 42,9 ± 2,7 

10 843,6 ± 22,9 5,9 6,5 47,1 ± 2,2 

15 885,1 ± 21,8 4,5 7,2 48,3 ± 1,2 

20 920,1 ± 13,6 6,8 7,2 48,5 ± 1,5 

 
10 

5 989 ± 38,2 6,4 7 81,4 ± 5,3 

10 972,5 ± 51,6 6,9 7,1 80,3 ± 4,5 

15 1 011 ± 36,1 7,1 7,2 80,8 ± 2,9 

20 1 028,4 ± 34,4 7,2 7,4 83 ± 3,6 

 
15 

5 985 ± 33,9  5,8 6,9 129,5 ± 5,6 

10 1 020,4 ± 53,2 6,8 7,1 114,4 ± 15,1 

15 1 046,3 ± 38,4 7,2 7,4 105,5 ± 5,8 

20 1 054 ± 31,9 7,3 7,6 116,4 ± 15 
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3.1 Utvärdering av näringspellets 

3.1.1 Densitet 

Figur 11 visar hur densiteten varierar med tillsatsen av lignin för de olika testserierna. Högst 

densitet har näringspelletsen som producerades med 20 % lignin och en mekanisk kraft på 

15 kN. Lägst densitet fick näringspelletsen med 10 % lignin och en mekanisk kraft på 5 kN.   

Fig. 11. Densitet för näringspellets producerade vid varierad mekanisk kraft, samt ligninhalt.  

3.1.2 Hårdhet 

Tabell 5 visar hur näringspelletsens hårdhet varierar då mekanisk kraft, samt ligninhalt 

varierar. Hårdheten på pelletsen ökar med en ökad halt lignin och mekanisk kraft. Högst 

hårdhetsmedelvärde, 3,7 kg, fick pelleten producerad med 20 % lignin och en mekanisk kraft 

på 15 kN. Lägst hårdhetsmedelvärde fick pelletsen producerade med 5, 10 och 15 % lignin 

och en mekanisk kraft på 5 kN. Hårdhetsmedelvärdet låg på <1 kg. 

Tabell 5. Redovisning av hårdhet för de studerade testserierna.  

  Hårdhet [kg] 

Kraft 
[kN] 

Lignin 
[%] 

Medelvärde 
[kg] 

Pellet 1  
[kg] 

Pellet 2  
[kg] 

Pellet 3  
[kg] 

 
5 

5 <1 <1 <1 <1 

10 <1 <1 <1 <1 

15 <1 1,5 <1 <1 

20 1,3 >1 2,5 1,5 

 
10 

5 1,3 1 1,5 1,5 

10 1,2 1 1 1,5 

15 2 2,5 2 3 

20 3 2,5 3 3,5 

 
15 

5 1,7 2 1,5 1,5 

10 2 1,5 2,5 2 

15 2,5 2,5 2 3 

20 3,7 3 3,5 4,5 
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3.1.3 pH 

Tabell 6 redovisar pH-förändringen av näringspelletsen efter 24 respektive 48 timmar. I de 

flesta testserierna minskar pH-värdet. Viktigt att notera är att alla pellets löstes upp när 

avjoniserat vatten tillsattes förutom testserien producerad med 20 % lignin och en kraft på 

15 kN. Pelleten som inte löstes upp ökade i pH, medan resterande pellets minskade. Högst 

pH-minskning fick pelleten producerad med ligninhalten 5 % och en kraft på 10 kN, 

minskningen motsvarade ca 4,7 %. Lägst pH-minskning fick pelleten producerad med 

ligninhalten 15 % och en kraft på 15 kN, minskningen motsvarade ca 2 %.   

Tabell 6. Redovisning av pH-förändringen för respektive testserie över tid. 

 

3.1.4 Fuktupptagningsförmåga 

Figur 13 visar hur fukthalten i pelletsen varierar med ökad ligninhalt, över tid. Testserien med 

20 % lignin och 15 kN uppnådde den högsta fukthalten, 9,2 % efter 96 timmar, medan 

testserien med 5 % lignin och 15 kN uppnådde den lägsta fukthalten, 8,7 % efter 96 timmar. 

Kraften vid 5 och 10 kN, med samma ligninhalt, visade liknande resultat. 

 

Fig. 13. Fukthalten i pelletsen över tid. Testserien är pellets producerade med en kraft på 15 kN och 

ligninhalter på 5, 10, 15 och 20 % 
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5 

5 4,53 9,28 8,86 

10 3,65 9,58 9,23 

15 4,4 9,55 9,13 

20 3,78 9,27 8,92 

 
10 

5 4,74 9,5 9,05 

10 2,69 9,28 9,03 

15 2,99 9,36 9,08 

20 3,65 9,31 8,97 

 
15 

5 4,73 9,3 8,86 

10 4,88 9,22 8,77 

15 1,99 9,03 8,85 

20 -0,34 8,7 8,73 



15 
 

3.2 Energianvändning 

3.2.1 Kompressionsenergi 
Figur 14 visar variationen av kompressionsenergin vid olika tillsatser av lignin och olika kraft. 

Högsta värdet för kompressionsenergi var näringspelleten med 5 % och en mekanisk kraft 

på 15 kN. Lägst kompressionsenergi hade näringspelleten med 5 % lignin och en mekanisk 

kraft på 5 kN.  

 

Fig. 14. Kompressionsenergi för näringspellets producerade vid varierad ligninhalt och mekanisk 

kraft.  

3.2.2 Friktionsenergi 
Figur 15 visar variationen av friktionsenergin vid olika tillsatser av lignin och olika kraft. 

Högsta värdet för friktionsenergi var näringspelleten med 5 % lignin och en mekanisk kraft 

på 15 kN. Lägst friktionsenergi hade näringspelleten med 5 % lignin och en mekanisk kraft 

på 5 kN. 

 

Fig. 15. Friktionsenergi för näringspellets producerade vid varierad ligninhalt och mekanisk kraft. 
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3.2.3 Totalenergi 
Figur 16 visar variationen av total energi för de olika tillsatserna av lignin och kraft. Högsta 

värdet för total energi var näringspelleten med 5 % och en mekanisk kraft på 15 kN. Lägst 

total energi hade näringspelleten med 5 % lignin och en mekanisk kraft på 5 kN. 

 

Fig. 16. Total energi för näringspellets producerade vid varierad ligninhalt och mekanisk kraft. 
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4. Diskussion 

4.1 Resultat 

4.1.1 Densitet och hårdhet 
Näringspellets densitet är en viktig faktor att analysera och utvärdera utifrån ett logistiskt 

perspektiv eftersom kompaktare material per volymenhet minskar transportutrymme. 

Minskningen av transportutrymmed innebär att mindre transporter krävs, vilket indirekt 

leder till att kostnader och miljöpåverkan minskar.  Densiteten för pelletsen i studien varierar 

enligt figur 11, där testserierna skiljer sig åt. Figur 11 redovisar även att standardavvikelsen 

ökar vid ökad mekanisk kraft och ökad ligninhalt. När ligninhalten ökar vid kraften 5 kN så 

minskar densiteten, för att sedan öka igen. Liknande resultat visas i testserien med 10 kN 

med en ökad ligninhalt. För testserien med 15 kN ökar densiteten succesivt med ökad halt 

lignin, vilket är tvärt emot vad Hu et al. (2015) redovisar. Vad det beror på är svårt att 

fastställa. En rimlig teori är att Hu et al. (2015) utvärderar pellets, från en annan typ av 

biomasskälla, tillverkade vid en kraft uppemot 40 kN, vilket är ca 3-8 gånger högre än i denna 

studie. En högre kraft kan påverka elasticiteten i pelletsen, vilket innebär att pelletsen 

utvidgas efter pelleteringsprocessen. Densiteten kan variera beroende på hur lång tid det är 

mellan produktionstillfället och utvärderingen, då pelletsen kan expandera. 

Hårdheten är ytterligare en faktor som påverkar logistiken kring pelletsen. En ökad hårdhet 

medför att pelletsen är mer hållfasta och att en bättre kvalitet kan säkerställas. Ökad 

hållfasthet innebär att mindre transporter, i from av exempelvis returer, krävs vilket indirekt 

leder till mindre kostnader och miljöpåverkan. Tabell 5 redovisar hur hårdhetssnittet varierar 

med ökad ligninhalt, trenden visar att en ökad ligninhalt ökar hårdhetssnittet. Enligt 

Lehtikangas (2001) och Whittaker & Shield (2017) fungerar lignin som ett lim mellan porerna 

i biobaserade material. Testserierna visade att en låg halt lignin och en låg kraft fick ett 

hårdhetssnitt på <1 kg medan en hög halt lignin och en hög kraft fick ett hårdhetssnitt på ca 

3,7 kg. I studien visas en trend, att ökat tyck och ökad ligninhalt ger högre hårdhet i pelletsen. 

De studerade pelletsen anses inte ha en tillräckligt hög hårdhet för att klara av 

transportsträckor, vilket innebär att vidare studier krävs. 

4.1.2 pH och fuktupptagningsförmåga 
Variationen av pH-värdet för pelletsen är en viktig faktor att analysera eftersom det påverkar 

skogsmarkens pH-värde. Resultaten i studien visar ingen tydlig trend på hur ligninhalt och 

kraft påverkar pH-värdet. Pelletsen i alla testserier, förutom en, smulades sönder när 

avjoniserat vatten tillfördes i plastbehållarna. Pelleten som inte smulade sönder är från 

testserien med högsta densiteten och hårdheten, pelleten är producerad med ligninhalten 20 

% och kraften 15 kN. Resultaten från pelleten visar att pH-värdet minskar mellan 24 timmar 

och 48 timmar. Pelleten som inte smulade sönder avvek och ökade under tidsintervallet, 

vilket innebär att material i pelletsform gör det svårare för vattnet att tränga sig igenom och 

lösa upp materialet. Värdena för pH varierade mellan 8,7–9,6 efter 24 timmar och 8,7- 9,23 

efter 48 timmar.   

Fuktupptagningsförmågan påverkar pelletsens lagringsmöjlighet, vilket indirekt påverkar 

logistiken kring transport och lagring av pellets. I bränslepelletsbranschen anses fukthalt i 

pellets som en negativ egenskap eftersom energivärdet försämras, men om samma sak gäller 

för näringspellets är oklar. Det krävs vidare forskning för att visa eventuella för- och 
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nackdelar som fukt kan ha på näringspellets. Figur 13 visar hur fukthalten i testserierna som 

är producerade med varierad ligninhalt och en kraft på 15 kN och hur de påverkas av extrema 

förhållanden, 30 °C och 90 % luftfuktighet, över tid. I resultatet visas en tydlig trend att 

ligninhalten har en betydande roll gällande fuktupptagningsförmåga, då ökningen av 

upptagen fukt sker succesivt. Den största ökningen av upptaget fukt fick pelleten producerad 

med 20 % lignin, fukthalten nådde ca 7,6 %. Pelleten med minsta ökningen av uttagen fukt 

fick pelleten producerad med 5 % lignin vilket nådde fukthalten 6,9 %. 

4.1.3 Energianvändning 
Energianvändningen påverkar pelletsens lönsamhet och miljöpåverkan, i studien analyseras 

energianvändning i form av kompressions- och friktionsenergi samt en kombination av båda, 

som total energi. Kompressions- och friktionsenergi var högst när pelletsen tillverkade vid 

hög kraft, 15 kN, vilket var väntat. En närmare analys på testserierna med låg kraft, 5 kN, 

var friktionsenergin högre än kompressionsenergin, vilket innebär att det är kostsammare, ur 

ett energiperspektiv, att trycka ut pelleten än att trycka ihop den. Den totala 

energianvändningen varierade för de olika mekaniska kraften. För den mekaniska kraften på 

5 kN ökade energianvändningen med ökad ligninhalt. För den mekaniska kraften på 10 kN 

var energianvändningen i stort sett konstant då ligninhalten ökade. För den mekaniska 

kraften på 15 kN minskade energianvändningen för att sedan gå upp igen då ligninhalten 

ökade. 

4.2 Metod 
Behandlingen och bearbetningen av materialen skiljdes åt mellan förstudien och 

försöksmatrisen. En stor förändring var partikelstorleken. Inför förstudiens 

pelletsproduktion maldes inga av materialen, men inför försöksmatrisens pelletsproduktion 

maldes råmaterialet med den elektriska kvarnen. Partikelstorleken har en betydande roll för 

sammanpressningen, vilket märktes när pelletsen producerades. Pelletsen som producerades 

under förstudien blev inte komprimerade, på grund av porositeten, medan pelletsen 

producerade under försöksmatrisen resulterade i pellets. En noggrannare analys kring 

partikelstorleken skulle ha utförts genom att använda olika silar, med olika storlekar, för att 

säkerhetsställa ett intervall för partikelstorleken. Problemet var att silarna gjorde så att det 

bildades en stor andel spill, vilket medförde att de behandlade materialet inte hade räckt till 

för att utföra studien. Därför finns ingen djupare analys gällande partikelstorlekens intervall 

med i studien. 

Pelleteringsprocessen innehåller många olika parametrar som kan ändras. Varje förändring 

av en parameter innebär att försöksmatrisens testserier växer exponentiellt. En stor variation 

av parametrar innebär att tidsaspekten för studien överskrids. Riktvärden för parametrar som 

temperatur på matrisen, pelleteringshastighet och sammanpressningstid är hämtat från 

diverse forskare på Karlstad Universitet. Riktvärdena är förmodligen inte optimala för 

produktionen av näringspellets. Hu et al. (2015) använder 3-8 gånger högre kraft, 

sammanpressningshastigheten är ca 6 gånger lägre och en sammanpressningstid som är 30 

gånger längre än tiden som används i denna studie.  

Pelletsens hållfasthet var en utmaning, när längden och diametern för densiteten skulle tas 

fram, vilket gör att det finns en felkälla gällande densiteten. Resultatet påverkas negativt då 

det kan vara en stor variation mellan pellets inom samma testserie. Variationen redovisas 
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tydligt som standardavvikelserna, se figur 11. Liknande problematik gäller när hårdhetstesten 

utfördes. Vissa pellets smulade sönder innan testet ens påbörjats, vilket påverkar det 

slutgiltiga resultatet för hårdhet och därför redovisas som <1 kg. 

Pelleteringsprocessen innefattar en del svårigheter och felkällor, exempelvis kraftregleringen. 

Kraftregleringen styrdes av manuella reglerbara rattar, vilket gjorde att det var svårt att stänga 

av kraften, d.v.s. tryckutjämna pelleten, vid önskat kraft. Svårigheten är märkbar eftersom 

kraften ökar exponentiellt, se figur 8. Kraftens felmarginal gör att vissa pellets utsätts för en 

högre kraft än det kraft som skulle uppnås. Felmarginalen för kraften innebär att resterande 

pelletsegenskaper påverkas. Energiberäkningen är utförd utifrån önskade kraften, vilket i 

verkligheten borde vara lite högre, alternativt lägre, beroende på vilket kraft som uppnåddes 

för respektive pellet.  Energiberäkningarna grundas på kompression- och friktionskraften 

vilket påverkas av tidigare nämnda felmarginal. Samtidigt tryckutjämnades inte pelleten vid 

ökade kraften, utan vid lägre. Detta medför att nettokraften, både över och under det 

önskade, resulterar i att, sammanpressningstrycket som önskades uppnå, ändå hamnade 

närmare det önskade kraften.   

Beräkningen av pH-värdarna för respektive pellets utfördes enbart på en pellet från varje 

testserie, vilket betyder att pelleten är representativ för hela testserien. Problemet att enbart 

utföra analyser på en pellet medför att det finns risk för att resultaten är missvisande. Tidigare 

resultat i studien visar en standardavvikelse när flertal pellets analyserats. Standardavvikelsen 

innebär att det finns en stor variation mellan pellets från samma testserie, vilket påverkar 

även resultatet för pH-mätningarna.  
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5. Förslag till framtida studier 
Det finns många olika faktorer som påverkar studiens resultat. Partikelstorlek, fukthalt i 

blandningarna och processinställningar är exempel på faktorer som kan analyseras vidare. 

• Biokolets partikelstorlek hade en stor inverkan på pelleteringsegenskaperna, vilket 

medför att det vore intressant att systematiskt studera vidare hur partikelstorleken 

påverkar näringspelletsensegenskaper. I studien begränsades partikelstorleken på 

grund av bristen av behandlat material. I kommande studier skulle det vara intressant 

att ha partikelstorlek som en parameter, där olika partikelstorlekar studeras. 

• Fukthalten i testserierna hade varit intressant att studera vidare, för att se hur 

egenskaperna varierar med förändrad fukthalt i blandningen. Fukthalter påverkar 

ligninet i blandningen, vilket påverkar resultaten. 

• Processinställningarna i pelletsproduktionen skulle även vara intressanta att studera 

vidare. Sammanpressningstid, sammanpressningshastighet och matristemperaturer 

är exempel på faktorer som innefattas i pelleteringsprocessen. 

6. Slutsats 
Studiens testserier med ligninhalten 5, 10, 15 och 20 %, samt ökat mekanisk kraft, 5, 10 och 

15 kN varierade enligt följande:  

• Ökat mekanisk kraft och i vissa fall ökad ligninhalt bidrar till en ökad densitet. 

• Ökat mekanisk kraft och ökad ligninhalt bidrar till en ökad hårdhet. 

• pH-värdet minskar över tid för de flesta testserierna. 

• Fuktupptagningen ökar med en ökad ligninhalt. 

• Energianvändningen är oförändrad, förutom för testserien med 15 kN, för då 

minskar energianvändningen för att sedan öka. 
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