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Sammanfattning 

Oron inför en ökad växthuseffekt, med stigande global medeltemperatur och 

klimatförändringar som följd, har fått världens länder att vilja hitta nya alternativ för 

framtidens energiförsörjning. Minskad användning av fossila bränslen till förmån för 

biobränslen kan vara en del av lösningen. Sverige har som målsättning att vara 

koldioxidneutralt senast 2045. För att mål som dessa ska kunna uppnås behövs alternativa 

energikällor som kan ersätta fossila bränslen. Ett sådant alternativ är bränslepellets. 

Träbränslepellets är en förädlad form av biobränsle där restprodukter, som exempelvis 

sågspån, komprimeras till små stavar för att sedan förbrännas. I Sverige har användandet av 

biobränslen ökat stadigt de senaste 40 åren. Pellets ökade i popularitet under tidigt 2000-tal 

och under 2018 tillverkade den svenska pelletsindustrin över 1,8 miljoner ton pellets.  

Pelletstillverkning innehåller flera energikrävande processer, bland annat torkning av spån 

och förbehandling med vattenånga. Ångbehandling ger pellets av hög kvalitet, vilket innebär 

både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Eftersom ångbehandling är en energikrävande 

process hade det varit önskvärt att kunna utesluta denna från tillverkningsprocessen, 

förutsatt att pelletkvaliteten går att bibehålla. I detta arbete undersöks effekter på 

pelletkvalitet och energianvändning då pellets tillverkas med en kallöslig stärkelse som tillsats 

i sågspånet. Genom att tillverka pellets i en singelpelletspress har egenskaper som hårdhet, 

densitet och fuktupptagningsförmåga kunnat undersökas, tillsammans med 

energianvändning i pelletspressen. 

Resultat från studien visar bland annat att stärkelsehalter mellan 0,3–0,9 % inte minskar 

energianvändningen i pelletspressen. En likvärdig energianvändning i pelletspressen mellan 

spån behandlat med ånga och spån behandlat med kallöslig stärkelse innebär att en 

pelletsproducent som producerar 100 000 ton pellets/år kan göra en energibesparing i 

storleken 8,4 GWh/år ifall ångbehandling utesluts från tillverkningsprocessen. 

  



 
 

  



 
 

Abstract 

Concerns about an increased greenhouse effect, with rising global temperatures and climate 

change as a result, have led the world's countries to want to find new alternatives for their 

future energy supply. Reduced use of fossil fuels in favor of biofuels could be a part of the 

solution. The goal in Sweden is to be carbon neutral by 2045. To achieve goals like this, 

alternative energy sources are needed that can replace fossil fuels. One such alternative is fuel 

pellets. 

Wood fuel pellets are a refined form of biofuel where residual products, such as sawdust, are 

compressed into small rods and then combusted. In Sweden, the use of biofuels has 

increased steadily over the past 40 years. Pellets grew in popularity during the early 2000s 

and in 2018 the Swedish pellet industry produced more than 1.8 million tons of pellets. 

Pellet manufacturing contains several energy-intensive processes, including drying of 

sawdust and pretreatment with steam. Steam treatment provides pellets of high quality, which 

means both economic and environmental benefits. Since steam treatment is an energy-

intensive process, it would be desirable to exclude it from the manufacturing process, 

provided that the pellet quality can be maintained. In this study, effects on pellet quality and 

energy use are investigated as pellets are produced with a cold-soluble starch added to the 

sawdust. By manufacturing pellets in a single pellet press, properties such as hardness, density 

and moisture absorption capability have been investigated, together with energy use in the 

pellet press. 

Results from the study show that starch levels between 0.3-0.9% do not reduce the energy 

use in the pellet press. An equivalent energy use in the pellet press between sawdust treated 

with steam and sawdust treated with cold-soluble starch means that a pellet producer with 

the capacity of 100,000 tons pellets per year can make an energy saving in the size of 8.4 

GWh if steam treatment is excluded from the manufacturing process.  



 
 

  



 
 

Förord 

Detta examensarbete omfattar 22,5 högskolepoäng och är en del av högskoleingenjörs-

programmet i energi- och miljöteknik på 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 bidragit med sitt stöd och uppmuntran under resans gång. 

Framförallt riktas ett stort tack till Viktor Andersson som försåg studien med sågspån, utan 

vilket denna studie hade blivit svår att genomföra. Ett särskilt tack riktas också till Magnus 

Ståhl som handlett detta arbete och bjudit på sin kunskap och stora erfarenhet inom området.  
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1. Inledning 

Aldrig tidigare har vi varit så många människor på vår planet som nu. De senaste 20 åren har 

jordens befolkning ökat från 6 miljarder till över 7,5 miljarder. I takt med att 

befolkningsmängden ökar får också en allt större andel av jordens befolkning möjlighet till 

en ökad levnadsstandard vilket sätter ytterligare press på planeten i form av hur vi använder 

de resurser som finns tillgängliga för oss. År 1996 omfattade världens energikonsumtion  

ca 77 000 TWh. 20 år senare, 2016, var motsvarande siffra 111 000 TWh (International 

Energy Agency 2018). 

I mitten av 1700-talet inleddes den period i mänsklighetens historia känd som den industriella 

revolutionen. Denna revolution möjliggjordes av användandet av fossila bränslen som sedan 

dess har varit den dominerande energikällan för människor på planeten. Den växande 

energikonsumtionen, som fortfarande domineras av fossila bränslen, har lett till 

miljöproblem på global skala. Den storskaliga förbränning av fossila bränslen som sker år 

efter år medför att halten koldioxid i atmosfären ökar. Under de senaste 800 000 åren har 

koldioxidhalten befunnit sig under 300 ppm, för att stadigt öka under de senaste hundra åren, 

och under 2013 passerades halten 400 ppm för första gången i mänsklighetens historia 

(Scripps Institution of Oceanography 2018). Koldioxid är en växthusgas och en ökad halt i 

atmosfären leder till en ökad växthuseffekt, med stigande global medeltemperatur som följd 

(Barth-Cohen m.fl. 2018). Konsekvenser som en ökad medeltemperatur på jorden skulle 

kunna föra med sig innefattar bland annat torka och vattenbrist, skogsbränder samt stigande 

havsvattennivåer (Intergovernmental Panel on Climate Change 2018).  

Oron inför dessa klimatförändringar har fått världens länder att vilja hitta nya alternativ för 

framtidens energiförsörjning. Globala avtal som det så kallade Parisavtalet har ingåtts mellan 

jordens länder med målet att minska utsläppen av växthusgaser och på så sätt hålla den 

globala uppvärmningen under 2 °C (Blau 2017). Detta innebär i praktiken att globala utsläpp 

från fossila bränslen måste börja minska 2020 och upphöra senast 2050 (Rogelj m.fl. 2015). 

EU:s gemensamma strategi inom klimat- och energifrågan innehåller tre övergripande mål 

att uppfylla senast 2030. Här slår EU fast att man vill minska utsläppen av växthusgaser med 

40 % i förhållande till nivåerna 1990, öka energieffektiviteten med 32,5 % samt att förnybara 

energikällor ska utgöra minst 32 % av EU:s energikonsumtion (European Commission 

2019). För att mål som dessa ska kunna uppnås behövs alternativa energikällor som kan 

ersätta fossila bränslen. Ett sådant alternativ är biobränslen 

Biobränslen är en organisk, förnybar energikälla från framförallt jordbruk- och skogssektorn. 

Eftersom grödor och träd kan nyplanteras i takt med att vi skördar och förbrukar dem kan 

tillgången på dessa således kan säkras inför framtiden (så länge inte uttaget blir större än 

insatsen). Med detta tankesätt så betraktas biobränslen som en förnybar energikälla. Den 

koldioxid som frigörs vid förbränning av biobränslen tas upp av biomassan när denna växer 

upp på nytt och därför anses biobränslen ofta vara koldioxidneutrala. Det är dock viktigt att 

ha i åtanke att även om den koldioxid som avges vid förbränning av biobränslen tas upp igen, 

så finns det fortfarande en klimatpåverkan kopplad till användandet av biobränslen. Odling 

och skörd av råvaror som ska bli biobränslen medför energianvändning i form av elektricitet 

och fossila bränslen, vilket i sin tur medför utsläpp av växthusgaser. Detta gäller även den 
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bearbetning och de förädlingsprocesser som råvarorna genomgår innan de blir biobränslen. 

(Çengel & Boles 2015) 

Användandet av biobränslen har sett en stadig ökning i Sverige de senaste 40 åren. 2015 stod 

biobränslen för 134 TWh av den tillförda energin i landet, vilket är drygt tre gånger så mycket 

som för 40 år sedan (Energimyndigheten 2017). Det finns en målsättning som säger att 

Sverige ska vara koldioxidneutralt senast 2045 (Regeringskansliet 2017). På grund av den 

geografiska placeringen finns det under stora delar av ett uppvärmningsbehov. Detta kan 

man se i statistiken då strax över hälften av energianvändningen inom bostads- och 

servicesektorn används till uppvärmning och varmvatten (Energimyndigheten 2017). 

När det gäller att fasa ut fossila bränslen från uppvärmning har Sverige redan kommit långt. 

Mindre än 5 % av den energi som används för uppvärmning kommer nu från fossila 

bränslen. Majoriteten utgörs istället av fjärrvärme och elektricitet, som tillsammans står för 

ca 75 % av uppvärmningen i byggnadsbeståndet (Dzebo & Nykvist 2017). I fjärrvärmeverken 

eldas framförallt biobränslen och avfall, endast en liten del av den tillförda energin kommer 

från fossila bränslen. Den el som produceras kommer till största del från vattenkraft och 

kärnkraft vilket innebär att klimateffekterna blir relativt små. Varje kWh svenskproducerad 

el motsvarar ett utsläpp på ungefär 13 gram CO2-ekvivalenter (Energi- & klimatrådgivningen 

2018). 

Eftersom bränslen generellt sett är mer lätthanterligt som antingen flytande eller i gasform 

genomgår ofta bioråvarorna olika processer innan de används som biobränsle (Çengel & 

Boles 2015). Exempel på detta är biodiesel, biogas eller etanol. Men naturligtvis räknas även 

bränslen som inte genomgår någon större process innan de kan användas, exempelvis ved, 

som biobränslen. Det finns grödor som odlas specifikt för tillverkning av biobränslen men 

ofta tillverkas biobränslen av restprodukter från befintliga processer. Ett exempel på detta är 

när restprodukten sågspån från ett sågverk pressas samman och blir en träbränslepellet. 

Träbränslepellets är en förädlad form av biobränsle där trä mals ned och pressas samman till 

små cylindriska stavar för att eldas i en panna eller brännare. I Sverige är 8 mm den vanligaste 

diametern, men även 6 och 10 mm förekommer (Näslund 2003). Materialet kommer främst 

från skogsindustrin i form av biprodukter som såg- och kutterspån från sågverk eller 

hyvlerier. Jämfört med fossila bränslen har träbränslepellets en låg klimatpåverkan. Under 

2008 användes sammanlagt 8,2 miljoner ton träbränslepellets i EU, Norge och Schweiz vilket 

enligt Sikkema m.fl. (2010) ledde till att utsläpp motsvarande 12,6 miljoner ton koldioxid 

kunde undvikas. 

Under 2017 konsumerades ca 75 % av världens träbränslepellets i EU vilket gör EU till den 

globalt sett klart största konsumenten av pellets (Trähn m.fl. 2017). I Sverige växte pellets i 

popularitet under början på 2000-talet och mellan 1997 och 2007 ökade den årliga 

produktionen av pellets från ca 400 000 ton till uppskattningsvis 1,3 miljoner ton. Under 

2018 tillverkade den svenska pelletsindustrin över 1,8 miljoner ton. Användningsområdet för 

pellets innefattar användning i större skala inom industrin samt för fjärrvärme, men även 

småskaligt som uppvärmningsmetod för enskilda bostäder. I Sverige utgör villamarknaden 

uppskattningsvis en tredjedel av den totala marknaden för pellets. (Pelletsförbundet 2019) 
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Det finns flera fördelar som uppnås genom att förädla spån till pellets. Näslund m.fl. (2003)  

nämner tre huvudsakliga anledningar. För det första blir bränslet mer lagringsbart eftersom 

slutprodukten har en låg fukthalt, vilket gör att problem som mögel och nedbrytning kan 

undvikas. För det andra fås ett mer homogent bränsle vilket underlättar vid effektivisering 

av förbränningsprocessen då det ger förutsättningar för en mer stabil och effektiv 

förbränning. Den tredje huvudsakliga anledningen är att bränslet blir mer kompakt, med 

högre värmevärde per volymenhet, vilket innebär att mindre volymer av bränslet behöver 

transporteras och lagras. Den tredje punkten styrks av Mani m.fl. (2006) som påvisade att 

den högre densiteten som uppnås vid pelleteringen av en biomassa ger märkbara ekonomiska 

fördelar vid transport och förvaring av bränslet. Problem som uppstår till följd av 

dammbildning minskar när råmaterialet pelleteras, vilket är ytterligare en fördel som uppnås 

(Carroll & Finnan 2012).  

Vid tillverkningen av pellets från spån genomgår materialet flera processer. Först torkas det 

fuktiga råmaterialet, vilket är en energikrävande process. Torkningsprocessen gällande 

sågspån kan delas in i tre olika faser. När fukthalten i materialet är högre än 50 % förångas 

vatten från fibrernas yta samtidigt som vatten inuti fibrerna rör sig ut mot ytan. Under denna 

fas sker torkningen under relativt hög och jämn takt. I den andra fasen är fukthalten mellan 

20–50 %. Ytan på fibrerna är inte längre mättad och vatten inuti materialet förångas och rör 

sig ut genom materialet. Takten på torkningen sjunker. Den tredje och sista fasen sker då 

fukthalten i materialet är under 20 %. Nu är ytan torr och den fukt som återstår i materialet 

existerar som vatten, bundet i materialet av absorption, eller som vattenånga. I denna fas 

sjunker torkningstakten ytterligare, i takt med att den återstående fukten avlägsnas, tills dess 

att materialet är helt torrt. (Pang 2001; Renström 2004; Mujumdar 2015) 

Fukthalten i det råmaterial som ska pelleteras är en viktig parameter både för själva processen 

och även för kvaliteten hos pelletsen. Vanligtvis är en fukthalt mellan 6-13 % optimal för 

olika typer av trä (Samuelsson m.fl. 2012; Whittaker & Shield 2017; Frodeson m.fl. 2019). 

En högre fukthalt i materialet som ska pelleteras sänker temperaturen som behövs för att 

ligninet i träet ska plasticeras, vilket gör att bindningarna mellan partiklarna i pelleten blir 

starkare (Stelte m.fl. 2011). Hög fukthalt kan även ha en smörjande effekt vilket minskar 

friktion och således energianvändning i matrisen (Nielsen m.fl. 2009). För hög fukthalt å 

andra sidan har negativ inverkan på pelletens hållfasthet, densitet och är fukthalten alldeles 

för hög bildas inga pellets (Whittaker & Shield 2017; Frodeson m.fl. 2019). Låg fukthalt ger 

högre friktion mellan materialet som ska pelleteras och matrisen, vilket gör att mer energi går 

åt vid pelleteringen. Låg fukthalt har även en negativ inverkan på pelletens hållfasthet och är 

fukthalten alldeles för låg så bildas inga pellets över huvud taget (Frodeson m.fl. 2019).  

Efter torkningen mals spånet ner, ofta sker detta i en hammarkvarn, för att få en finare och 

mer homogen råvara (Ståhl 2008). Flera studier har visat att mindre partikelstorlek ökar 

hållfastheten hos pellets (Bergström m.fl. 2008; Kaliyan & Morey 2009; Castellano m.fl. 2015; 

Nguyen m.fl. 2015). Enligt resultat från Nguyen m.fl. (2015) påverkar partikelstorleken även 

friktionen i matrisen, vilken minskar med ökad partikelstorlek. Det kan även finnas ett 

samband mellan densitet och partikelstorlek. Enligt Bergström m.fl. (2008) och Nguyen m.fl. 

(2015) minskar densiteten generellt sett med ökad partikelstorlek. Däremot visar en studie 

genomförd av Serrano m.fl. (2011) att densiteten minskar med mindre partikelstorlek 

samtidigt som Lehtikangas (2001) inte kunde påvisa något samband mellan densitet och 
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fördelning av partikelstorlek. Förhållandet mellan partikelstorlek och densitet verkar således 

inte vara helt klarlagt. 

Innan spånet pressas samman i pelletpressen förbehandlas det ofta med vattenånga. 

Förbehandling med ånga innebär återfuktning av spånet såväl som uppvärmning, vilket 

aktiverar de naturliga bindemedel som finns i träet. Detta leder till positiva effekter i form av 

ökad hållfasthet och hårdhet hos de pellets som tillverkas. Genom att tillföra fukt och värme 

bidrar ångbehandling även till att aktivera vissa typer av tillförda additiv, som stärkelser, 

eftersom dessa kräver både värme och närvaro av vatten för att den önskade gelatineringen 

ska kunna ske. Andra positiva effekter som fås av ångbehandling är minskad 

energianvändning för själva pelleteringen samt minskat slitage på matrisen. (Näslund 2003; 

Kaliyan & Morey 2009) 

Nielsen m.fl. (2009) har studerat själva pelleteringsprocessen och delar in den totala energin 

som används i tre olika delar; komprimering, flöde och friktion. Komprimeringsenergin är 

den energi som används när rullen pressar samman biomassan så den bildar ett tillfälligt lager 

på matrisens yta. Flödesenergin är den energi som krävs för att tvinga ner denna 

komprimerade massa i matrisens kanaler. Slutligen är friktionsenergin den energi som behövs 

för att pressa biomassan genom kanalerna i matrisen.  

Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar med att tillverka pellets med bättre 

egenskaper. En pellet av jämn, hög kvalitet skapar nöjda, återkommande kunder och minskar 

reklamationer och returer av pellets. Pellets som når kunden och inte håller godtagbar kvalitet 

skapar extra påfrestningar på miljön i form av extra transporter för retur av varan och 

ersättande produkter. Ståhl och Wikström (2009) redovisar att små partiklar, så kallade fines, 

är ett av de vanligaste problemen hos konsumenter som använder pellets eftersom det kan 

leda till stopp i matarsystemet till pelletsbrännaren. Även om andelen finpartiklar är på en 

godkänd nivå hos tillverkaren kan den öka under transport och annan hantering innan 

produkten når fram till slutanvändaren. Den mekaniska hållfastheten är således en viktig 

egenskap hos pelleten för att undvika problem hos användaren och för att råvaran i bränslet 

ska nyttjas så effektivt som möjligt. Även om biobränslen som pellets är en förnybar 

energikälla så är tillgången till råmaterialet fortfarande begränsad, och därför är det viktigt att 

den råvara som finns tillgänglig används så energieffektivt som möjligt. 

Det finns olika vägar att gå för att förbättra egenskaperna hos pellets och minska den energi 

som används vid tillverkningen. Som nämnt tidigare ger förbehandling av spån med 

överhettad ånga en pellet med bättre hållfasthet, samtidigt som det minskar slitage på 

utrustningen. Att producera ånga är dock en energikrävande process och hade det varit 

möjligt att utesluta detta steg från produktionen utan att kvaliteten försämras så hade det 

naturligtvis varit positivt. En annan möjlighet att förbättra pelletens egenskaper är genom att 

tillföra olika tillsatser, additiv, till sågspånet (Berghel m.fl. 2011; Stelte m.fl. 2012; Ståhl m.fl. 

2016; Whittaker & Shield 2017). Det finns bestämmelser som reglerar hur mycket additiv 

bränslepellets får innehålla. Enligt svensk standard får bränslepellets innehålla upp till 2 % 

additiv, alternativt upp till 3 % för industriell användning (Swedish Standards Institute 2014). 

Enligt Ståhl m.fl. (2017) kan man dela in additiv i tre olika kategorier. Den första kategorin 

av additiv har liten, eller ingen, påverkan på varken elanvändningen vid pelletering eller 

hållfastheten hos den pellet som produceras. Dessa tillsatser är således inte lämpliga att 
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använda i pellets. I nästa kategori uppnås en ökad hållfasthet hos pelleten, samtidigt som 

elanvändningen inte förändras (eller inte förändras nämnvärt). Den tredje, och mest 

fördelaktiga, kategorin innebär att tillsatt additiv ökar hållfastheten samtidigt som 

elanvändningen för pressning blir lägre. Enligt Tarasov m.fl. (2013) så leder tillsatt stärkelse 

alltid till ökad mekanisk hållfasthet, vilket innebär att stärkelse som tillsats som lägst kan 

placeras i kategori två. Vid försök i pilotskala har tillsatt vetestärkelse, potatisstärkelse samt 

oxiderad majsstärkelse och oxiderad potatisstärkelse alla lett till ökad hållfasthet och minskad 

elanvändning, vilket gör att dessa additiv kan placeras i den tredje, och bästa, kategorin (Ståhl 

m.fl. 2012). Enligt en studie av Jezerska m.fl. (2014) minskar densiteten hos pellets med ökad 

halt stärkelse. Samtidigt visade studien av fyra olika stärkelser, genomförd av Ståhl m.fl. 

(2012), inte någon entydig påverkan av densitet till följd av ökad halt stärkelse.  

Det finns ett par nackdelar gällande stärkelser som additiv i bränslepellets som är värda att 

nämna. När man överväger att använda additiv behöver även den indirekta miljöpåverkan 

som additivet medför tas med i beräkningarna. En studie genomförd av Ståhl m.fl. (2016) 

visade att den klimatpåverkan som kunde undvikas tack vare minskad energianvändning i 

tillverkningsprocessen inte räckte för att kompensera den klimatpåverkan som de tillsatta 

stärkelserna förde med sig. I samma studie lyfts även frågan vad odlingsbara landområden 

ska användas till, i frågan matbrist kontra energiproduktion. Författarna menar att detta är 

en fråga som måste tas på allvar av såväl forskare som företag och myndigheter. Det finns 

även studier som visar att för höga halter stärkelse leder till torra pellets, med minskad 

hållfasthet som följd (Tarasov m.fl. 2013). 

De pellets som tillverkas i Sverige idag förbehandlas som regel med ånga oavsett om additiv 

tillsätts i sågspånet eller inte. En av anledningarna till detta är att stärkelse löst i kallt vatten i 

princip inte ger några bindande effekter, eftersom granulerna i stärkelsen behöver närvaro av 

både värme och vatten för att aktiveras (Ståhl m.fl. 2012). Då det är energikrävande att 

framställa ånga skulle det vara önskvärt att hitta ett additiv som gör att detta steg kan uteslutas 

från tillverkningsprocessen. En annan positiv effekt detta kan leda till är en minskad 

energianvändning under torkningsprocessen. Detta på grund av att eftersom spånet inte 

återfuktas via ångan så behöver tillverkaren, beroende på hur processen är designad, inte 

torka ner spånet till en lika låg fukthalt. Dessa energibesparingar skulle innebära både 

miljömässiga och ekonomiska fördelar eftersom mindre energi behövs för tillverkningen. 

Det måste dock säkerställas att detta går att genomföra utan att kvaliteten på pelleten 

försämras. I detta arbete undersöks därför hur pelletens egenskaper påverkas av en kallöslig 

stärkelse under avsaknad av ångbehandling. Kallöslig stärkelse i denna studie avser stärkelse 

som inte bara löser sig i kallt vatten, utan som även ger bindkraft vid låga temperaturer. 

Målen med denna studie är att redovisa hur träbränslepelletens egenskaper som densitet, 

hårdhet, fukthalt och fuktupptagningsförmåga påverkas då låga halter av en kallöslig stärkelse 

tillförs ett sågspån som inte förbehandlats med vattenånga. I målen ingår även att redovisa 

hur energianvändningen i själva pelletspressen varierar med olika halter av kallöslig stärkelse. 

Slutligen genomföra en systemanalys för att beräkna vilken energibesparing det kan innebära 

för en pelletsproducent att utesluta förbehandling med ånga och istället endast använda 

kallöslig stärkelse som tillsats. 
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2. Metod 

För att undersöka hur kallöslig stärkelse påverkar pelletens egenskaper, samt 

energianvändningen vid pelletering, tillverkades pellets av sågspån med olika fukt- och 

stärkelsehalt i en singelpelletspress. Stärkelsen som valts ut för studien ska enligt tillverkaren 

ge bindkraft redan vid rumstemperatur, till skillnad från stärkelser som behöver högre 

temperaturer innan de bindande egenskaperna aktiveras. De olika fukt- och stärkelsehalter 

som undersöktes beräknades på våt bas och vikt i materialet innan pelletering utfördes.  

Metoden är uppdelad i tre primära delar, den första behandlar själva pelletstillverkningen 

samt material och utrustning för detta. Efter det följer metod för de olika tester som 

användes för att utvärdera de pellets som tillverkats. Den tredje delen av metoden är en 

beräkningsmodell för den energibesparing som skulle kunna uppnås ifall förbehandling med 

ånga utesluts ur tillverkningsprocessen och ersätts med kallöslig stärkelse. 

2.1 Pelletstillverkning 

Pelleteringen utfördes i en singelpelletspress, belägen på Karlstads universitet, vid ämnet för 

miljö- och energisystem. I studien användes sågspån från tall, vilket blandades med en 

kallöslig stärkelse och vatten i olika andelar. Försöken byggde på tre olika fukthalter (8, 10, 

12 %, räknat på vikt och våt bas) och tre olika additivhalter (0,3, 0,6, 0,9 %, räknat på vikt 

och våt bas). För varje fukthalt gjordes även ett ”nollprov”, det vill säga ingen stärkelse 

tillsattes. Det totala antalet testserier uppgick till 12 st. För varje testserie tillverkades 10 st 

pellets. 

2.1.1 Material 

I studien användes sågspån av tall (Pinus sylvestris) från Vansbro kommun i södra dalarna, 

latitud 60° N. Trädet fälldes av vind under hösten 2018 och sågades upp med motorsåg i 

februari 2019. Sågspånet sållades genom en sil med avståndet 5,6 mm mellan maskorna, då 

partikelstorleken enligt Stelte m.fl. (2012) vanligtvis understiger 5 mm för pelletstillverkning. 

Torkningen skedde i en ventilerad ugn med temperaturen 50 °C under 48-72 timmar, till dess 

att fukthalten i spånet var under 8 %. Efter torkning förvarades materialet i en 

återförslutningsbar plastpåse i minst 48 timmar för att uppnå fuktutjämning i spånet. 

Fukthalten i spånet bestämdes genom att placera 20 g spån i en värmetålig glasbehållare och 

torka detta i en ventilerad ugn inställd på 103 °C under 24 timmar. Den tomma behållaren 

(mb) vägdes före torkningen. Behållaren med sågspån vägdes före (mf) och efter (me) torkning 

och fukthalten bestämdes på våt bas genom (1). 

𝐹𝑢𝑘𝑡ℎ𝑎𝑙𝑡 (%) = 100 ∗ (
(𝑚𝑓−𝑚𝑏)−(𝑚𝑒−𝑚𝑏)

𝑚𝑓−𝑚𝑏
)   (1) 

Additivet som använts i studien är en termiskt modifierad stärkelse vid namn Glufoss. 

Stärkelsen är kallöslig med hög vattenbindningsförmåga och ska enligt tillverkaren vara 

speciellt framtagen som bindemedel för pellets. Till skillnad från hur stärkelser vanligtvis 

fungerar så ska Glufoss ge bindande effekter redan vid rumstemperatur, och kräver således 

inte de högre temperaturer som andra stärkelser behöver för att aktiveras. Den innehåller 

inte ospecificerade tillsatser som tungmetaller eller ämnen med korrosiva egenskaper, vilket 
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kan återfinnas i andra stärkelser beroende på om de utvunnits som biprodukt från andra 

processer. Fukthalten i stärkelsen bestämdes på samma sätt som spånet, med skillnaden att 

en aluminiumform och 10 g stärkelse användes. 

2.1.2 Materialförberedelse 

För varje testserie förbereddes råmaterial så att det skulle finnas ca 15 g material att pelletera. 

Andelen sågspån, stärkelse och tillsatt vatten beräknades på förhand för varje testserie så att 

materialet efter omblandning skulle innehålla önskad halt fukt och stärkelse, räknat på vikt 

och våt bas. Blandningen av material för pelletering utfördes enligt följande. Först mättes 

sågspån upp i en 0,25 liter plastbehållare placerad på en våg. Stärkelsen tillsattes därefter i 

pulverform varpå behållaren roterades i vertikalt läge med en blandare av märket RW20 med 

hastigheten 60 varv/minut under 10 minuter. Därefter tillsattes vatten med hjälp av 

sprayflaska, och avslutningsvis pipett, för att få rätt mängd fukt i blandningen. Efter 

tillsättningen av vatten roterades behållaren ytterligare 10 minuter i vertikalt läge, varpå 

materialet hälldes över från behållaren till en återförslutningsbar plastpåse. Materialet 

förvarades i påsen i minst 24 timmar för fuktutjämning innan pelletering skedde. 

2.1.3 Utrustning och pelleteringsprocess 

Singelpelletspressen, som återges i Figur 1, består av en metallcylinder med höjden 137 mm 

och diametern 120 mm, genomborrad så att en kanal med diametern 8,2 mm löper genom 

hela cylindern. Med hjälp av två värmebatterier kan temperaturen på cylindern styras från 

rumstemperatur upp till 200 °C. Cylindern är placerad på en Form+Test Seidner 505/60B 

som kan höjas med en önskad hastighet, vilken föraren styr manuellt med ett reglage. 

Ovanför cylindern finns en pistong monterad. När cylindern höjs mot pistongen uppstår ett 

tryck på det material som placerats i kanalen. Under körningen loggas data i form av tid, 

kraft, höjd och hastighet 3 gånger per sekund med programmet NI labVIEW 2013 SP1. 

Figur 1. En bild av den singelpelletspress som användes vid pelleteringen. I bilden  
syns metallcylindern (A), stoppklossen (B) samt pistongen (C). 



8 
 

En genomskärning av pelletpressens cylinder visas i Figur 2. I botten på cylindern finns en 

stoppkloss, ovanpå den placerades i kanalen en metallcylinder och en nylonplugg, följt av 1 

g material och ytterligare en nylonplugg. Med materialet på plats höjdes cylindern mot 

pistongen så att materialet i kanalen komprimerades. Pelleteringen skedde med en hastighet 

av 30 mm/min, cylindertemperatur 100 °C, upp till en kraft av 14 kN i enighet med Frodeson 

m.fl. (2019). När den önskade kraften nåddes hölls cylindern på konstant höjd under 10 

sekunder så att kraften fick utövas på materialet under denna tid. Därefter sänktes cylindern, 

varpå trycket mot stoppklossen släppte, så att denna kunde avlägsnas. När detta var gjort 

höjdes cylindern återigen mot pistongen och pelleten pressades ner genom kanalen, och ut 

på undersidan av cylindern. Den färdiga pelleten placerades på en fläkt där den kyldes till 

rumstemperatur innan den placerades i en återförslutningsbar plastpåse i väntan på 

kommande tester. 

Figur 2. En genomskärning av cylindern som användes vid pelletering i singelpelletspressen. 
Pistongen (A) komprimerar materialet (C), som är omgivet av två nylonpluggar (B), mot en 
metallcylinder (D) och en stoppkloss (E). 

2.2 Pelletsegenskaper och energianvändning vid pelletering 

För att utvärdera hur pelletens kvalitet påverkades av den tillsatta stärkelsen genomfördes ett 

antal tester. Viktiga egenskaper för pelleten som stärkelse är tänkt att kunna påverka är 

densitet, hårdhet, fukthalt och fuktupptagning. Även energianvändning för själva 

pelleteringen undersöktes, för att se hur den påverkades. Den totala energianvändningen 

delades upp i komponenterna komprimeringsenergi och friktionsenergi. 

2.2.1 Energianvändning vid pelletering 

Energianvändningen beräknades genom att för varje sekund multiplicera 

komprimeringshastigheten med den på materialet utövade kraften, varpå dessa summerades 

över den tid som processen pågick. Komprimeringsenergin beräknades under den tid då 

kraften 2 kN upp till den önskade kraften på 14 kN utövades på materialet. Friktionsenergin 

beräknades från den punkt då pelleten var maximalt komprimerad till dess att den hade 
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förflyttat sig 17 mm i kanalen. Figur 3 visar hur grafen för kraft över tid typiskt ser ut vid 

pelletering i singelpelletspressen. Från grafen går det även utläsa den högsta kraften under 

friktionssteget, Fmax. Denna kraft motsvarar den maximala kraft som krävs för att övervinna 

det motstånd som uppstår till följd av friktionen mellan väggarna i kanalen och pelleten. 

Energianvändningen bestämdes som ett medelvärde av de 10 pellets som tillverkades för 

varje testserie. 

Figur 3. Exempel på en graf där kraften varierar över tid vid pelletering i singelpelletspressen. 

2.2.2 Densitet 

Densiteten (kg/m3) bestämdes genom att väga varje pellet samt mäta dess längd och 

diameter. Ändarna på varje pellet slipades ner med sandpapper och sedan användes formen 

av en cylinder som en approximation för att beräkna pelletens volym. Längd och diameter 

mättes med ett digitalt skjutmått, se Figur 4. Skjutmåttet som användes var en modell 500 

från Mitutoyo med mätsäkerhet på ±0,02 mm. Densiteten bestämdes som ett medelvärde 

baserat på 10 pellets. 

Figur 4. Längden på en pellet mäts med ett digitalt skjutmått (Mitutoyo 500). 
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2.2.3 Hårdhet 

Hårdheten (kg) bestämdes genom mätningar med en motordriven hårdhetsmätare (Kahl 

Hardnesstester, K3175-0011) se Figur 5. Under testet utsattes varje pellet för ett radiellt tryck 

tills den gick sönder. Resultatet lästes av direkt från instrumentet i en skala från 0-25 kg. 

Hårdheten bestämdes som ett medelvärde av 8 pellets. Resterna från dessa trasiga pellets 

samlades upp efter testerna och användes för att genomföra fukthaltsprov. 

Figur 5. Hårdheten mättes med en Kahl Hardnesstester (K3175-0011). 

2.2.4 Fukthalt i pellet 

Resterna som återstod av de 8 pellets som förstördes under hårdhetstesterna samlades upp, 

placerades i en aluminiumform och vägdes. Därefter torkades de 24 timmar i en ventilerad 

ugn med temperaturen 103 °C, innan de vägdes på nytt och fukthalten kunde bestämmas på 

våt bas enligt (1). 

2.2.5 Fuktupptagning 

De två pellets från varje serie som inte genomgick hårdhetstestet användes för att genomföra 

ett fuktupptagningstest. Inför testet placerades de i en ventilerad ugn med temperaturen 103 

°C under 24 timmar. Därefter vägdes de och vikten noterades innan de placerades i ett 

klimatskåp (C+10/200 från CTS) inställt på temperaturen 30 °C och relativ luftfuktighet på 

90 % enligt Frodeson m.fl. (2018). Under testerna vägdes dessa pellets efter 1, 2, 4, 8, 24 och 

96 timmar och fukthalten vid de olika tidpunkterna beräknades på våt bas genom (1).  

2.3 Beräkningsmodell för energibesparing 

Tre energikrävande processer vid tillverkning av pellets identifierades som torkning av spån, 

förbehandling med ånga samt pelletering. I ett tänkt scenario A använder en pelletsproducent 

en bandtork för att torka sågspån som därefter förbehandlas med ånga innan spånet slutligen 

pelleteras. I scenario B används ett additiv samtidigt som ångbehandling utesluts från 
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processen. Detta tänkta scenario leder även till att spånet kan torkas till en högre fukthalt, 

eftersom ingen återfuktning av spån sker i samband med den uteslutna ångbehandlingen. 

Scenario B kan även medföra att mindre energi används i pelletspressen, till följd av positiva 

pelleteringsegenskaper som fås av det inblandade additivet. Andra delar i 

tillverkningsprocessen så som transporter, malning, kylning antas vara oförändrade mellan 

scenario A och B och utelämnas således från analysen. En översikt över det tänkta systemet 

ges av Figur 6. 

Figur 6. Systemöversikt innefattande tre processer som påverkas när additiv används istället för 
ångbehandling i pelletstillverkning. Energiflöden representeras i figuren av vertikala, gula pilar 
medan materialflödet av råmaterial går från vänster till höger. I systemlösning A används 
ångbehandling och i systemlösning B används istället ett additiv. 

I det tänkta scenariot A torkas sågspån från en fukthalt på 50 % ner till 11 %, för att sedan 

återfuktas till 14 % med överhettad ånga (Wiegandt 2015). Baserat på typiska värden för en 

bandtork (Mujumdar 2015) antas energiförbrukningen för torkningsprocessen vara 5000 kJ 

per kg förångat vatten. Förbehandling av spån med ånga så att fukthalten höjs från 11 % till 

14 % innebär en energianvändning på 48 kWh/kg pellets enligt studie av Wiegandt (2015) 

för en svensk pelletsfabrik som producerar i storleksordningen 100 000 ton pellets/år. För 

att uppskatta energianvändningen för själva pelletspressen användes 620 kJ/kg torrsubstans 

(Ståhl m.fl. 2012). 

I scenario B beräknas torkningen ske från 50 % ner till 14 % samtidigt som ångbehandlingen 

helt utesluts från processen. Då det är oklart hur energianvändningen för själva pelleteringen 

varierar mellan förbehandling av ånga och tillsatser av kallösliga stärkelser jämfördes tre olika 

antaganden. Antingen så förändras energiförbrukningen ingenting mellan pelleteringen i A 

och B, eller så sker en viss förbättring. En minskad energianvändning med 5 % respektive 

10 % i pelletspressen inkluderades i beräkningarna för att undersöka hur energiåtgången i 

pelletspressen påverkar hela tillverkningsprocessen.  
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3. Resultat 

Tabell 1 redovisar en sammanfattning av de resultat som erhållits i studien, baserat på fukthalt 

och additivhalt i det material som pelleterats. Tabellen redovisar fukthalt i de pellets som 

producerats, energianvändning för pelletering, samt densitet och hårdhet. Vid jämförelse 

mellan fukthalten i materialet som pelleterades och färdiga pellets går det se att fukthalten 

sjunker under pelleteringsprocessen. Det går även utläsa att en högre fukthalt i materialet 

resulterar i en högre fukthalt i den färdiga pelleten. När det gäller stärkelsens påverkan verkar 

fukthalten minska med ökad halt stärkelse för pellets som tillverkats med 8 % fukthalt i 

materialet. Samma trend går dock inte utläsa för pellets tillverkade med 10 % och 12 % 

fukthalt. 

Tabell 1. Resultat baserat på fukt- och additivhalt i materialet. Redovisning av fukthalt i pellet, 
energianvändning i pelletspressen samt densitet och hårdhet för de pellets som tillverkats.  

Fukthalt 
(material) 

Additivhalt 
(material) 

Fukthalt 
(pellet) 

Energianvändning 
[J] 

Densitet 
[kg/m3] 

Hårdhet 
[kg] 

8 % 

- 5,9 % 188 ± 24 1144 ± 12 15,1 ± 1,1 

0,3 % 5,9 % 195 ± 17 1142 ± 14 15,6 ± 1,5 

0,6 % 5,8 % 192 ± 24 1144 ± 11 15,1 ± 1,8 

0,9 % 5,5 % 196 ± 23 1150 ± 11 14,6 ± 1,6 

10 % 

- 6,8 % 177 ± 29 1144 ± 13 12,9 ± 0,7 

0,3 % 6,9 % 185 ± 23 1123 ± 10 13,4 ± 1,1 

0,6 % 7,0 % 180 ± 22 1134 ± 16 14,3 ± 1,3 

0,9 % 7,0 % 184 ± 19 1117 ± 17 14,0 ± 1,7 

12 % 

- 8,0 % 117 ± 9 984 ± 11 8,7 ± 1,4 

0,3 % 8,3 % 113 ± 6 991 ± 14 9,9 ± 1,5 

0,6 % 8,3 % 116 ± 7 994 ± 21 10,2 ± 1,8 

0,9 % 8,3 % 105 ± 10 998 ± 16 9,9 ± 1,2 

 

Utseendet på de pellets som producerades under studien syns i Figur 7. De pellets som 

tillverkades med 12 % fukthalt i materialet är mer ”svampiga” till utseendet med flertalet 

synliga sprickor. De är även mer böjda till formen, snarare än raka cylindrar. 

Figur 7. Bilder av de pellets som tillverkades under studien. 
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3.1 Energianvändning vid pelletering 

Tabell 2 redovisar resultat för energianvändning fördelat på komponenterna komprimering 

samt friktion. Summan av dessa två komponenter redovisas som ”Totalt” i tabellen. I 

tabellen redovisas även Fmax, den kraft som krävs för att övervinna det största motståndet 

som uppstår under friktionssteget av pelleteringsprocessen. Det går utläsa att Fmax tenderar 

att minska med ökad fukthalt i materialet. Det finns inte lika tydliga trender för stärkelsens 

påverkan på Fmax. För pellets som tillverkats med 8 % fukthalt i materialet sjunker Fmax vid 

0,3 % additivinblandning, för att sedan öka med ökad additivhalt. För pellets tillverkade med 

10 % fukthalt ökar däremot Fmax vid 0,3 % additivinblandning, för att sedan sjunka med ökad 

additivhalt. De pellets som tillverkats med 12 % fukthalt i materialet ser inte ut att följa någon 

trend baserat på additivinblandning. Högst värde på Fmax erhölls av kombinationen 8 % 

fukthalt och 0,9 % stärkelsehalt. Lägst värde gavs av 12 % fukthalt och 0,9 % stärkelsehalt. 

Tabell 2. Energianvändning vid pelletering. Baserat på halten fukt och additiv i materialet redovisas 
den energi som används under komprimeringssteget, friktionssteget samt totalt i pelletspressen. 

Fukthalt 
(material) 

Additivhalt 
(material) 

Fmax 
(kN) 

Komprimering 
[J] 

Friktion 
[J] 

Totalt 
[J] 

8 % 

- 4,05 ± 0,32 115 ± 20 73 ± 5 188 ± 24 

0,3 % 3,88 ± 0,30 125 ± 14 70 ± 6 195 ± 17 

0,6 % 3,96 ± 0,24 120 ± 20 71 ±4 192 ± 24 

0,9 % 4,11 ± 0,20 122 ± 20 74 ± 4 196 ± 23 

10 % 

- 3,59 ± 0,28 112 ± 27 65 ± 5 177 ± 29 

0,3 % 3,69 ± 0,21 118 ± 20 67 ± 4 185 ± 23 

0,6 % 3,51 ± 0,18 117 ± 20 63 ± 3 180 ± 22 

0,9 % 3,45 ± 0,14 121 ± 17 63 ± 3 184 ± 19 

12 % 

- 2,93 ± 0,24 65 ± 7 52 ± 3 117 ± 9 

0,3 % 2,78 ± 0,20 64 ± 5 49 ± 2 113 ± 6 

0,6 % 2,95 ± 0,26 64 ± 5 52 ± 3 116 ± 7 

0,9 % 2,59 ± 0,26 58 ± 6 47 ± 4 105 ± 10 
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Resultatet för energianvändning under komprimeringssteget återges av Figur 8. Det 

tydligaste resultatet som kan utläsas är att energianvändningen för komprimering sjunker när 

fukthalten i materialet ökar från 10 % till 12 %. Inom de olika fukthalterna som undersökts 

går det inte utläsa någon betydande trend för stärkelsens påverkan. 

Figur 8. Energianvändning under komprimeringssteget. 

Även energianvändningen under friktionssteget minskar när fukthalten ökar från 10 % till  

12 %, vilket syns i Figur 9. Inom de olika fukthalterna som undersökts verkar inte stärkelsen 

påverka energianvändningen enligt någon tydlig trend. Standardavvikelserna är mindre under 

friktionssteget jämfört med komprimeringssteget, vilket går att se vid jämförelse av Figur 8 

och Figur 9. 

Figur 9. Energianvändning under friktionssteget. 
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Summan av komprimerings- och friktionssteget, det vill säga den totala energianvändningen 

för pelletering, redovisas i Figur 10. Det går inte utläsa någon betydande trend i 

energianvändning mellan pellets som är tillverkade med 8 % respektive 10 % fukthalt i 

materialet. Däremot syns en tydlig minskning i energianvändning för samtliga additivhalter 

när fukthalten i materialet ökar från 10 % till 12 %. Det syns ingen trend för hur de olika 

halterna av stärkelse påverkar den totala energianvändningen. Kombinationen 8 % fukthalt 

och 0,9 % additivhalt gav högst medelvärde för energianvändning samtidigt som 

kombinationen 12 % fukthalt 0,9 % additivhalt resulterade i lägst. Standardavvikelserna för 

pellets som pelleterats vid 8 % och 10 % fukthalt är betydligt större än vad som erhölls vid 

12 % fukthalt i materialet.  

Figur 10. Total energianvändning under pelletering. 

3.2 Densitet 

Densiteten för de pellets som tillverkades under studien redovisas i Figur 11. Det går inte se 

någon betydande trend för fukthaltens påverkan på densiteten mellan pellets tillverkade med 

8 % och 10 % fukthalt. När fukthalten ökar från 10 % till 12 % tenderar densiteten att sjunka 

för samtliga undersökta halter av stärkelse. Inom de olika fukthalterna som undersökts går 

det inte utläsa någon trend för stärkelsens påverkan på densiteten. Högst medelvärde för 

densitet erhölls vid 8 % fukthalt och 0,9 % additivhalt. Lägst medelvärde för densitet gavs 

av pellets som tillverkades av material med 12 % fukthalt utan inblandning av stärkelse. 
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Figur 11. Densitet för de pellets som tillverkades under studien. 

3.3 Hårdhet 

För samtliga halter av stärkelse, inklusive nollprov, sjunker hårdheten på pelletsen med ökad 

fukthalt, vilket kan ses i Figur 12. För stärkelsens påverkan på hårdheten går det inte påvisa 

någon betydande trend. Kombinationen 8 % fukthalt och 0,3 % halt stärkelse gav i 

genomsnitt hårdast pellets. Minst hårda var de pellets som tillverkades med 12 % fukthalt, 

utan inblandning av stärkelse. 

Figur 12. Hårdhet för de pellets som tillverkades under studien. 
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3.4 Fuktupptagning 

Fuktupptagningen i pelletsen skedde framförallt under testets första timmar, för att sedan 

stabiliseras runt ett jämnviktsläge, vilket syns i Figur 13. Mellan timme 24 och timme 96 

ökade fukthalten i pelletsen endast marginellt för att stabiliseras runt 16 %. Att graferna ligger 

väldigt nära varandra i figuren indikerar att de additivhalter som användes i studien inte har 

någon märkbar inverkan på fuktupptagningsförmågan i pelletsen. Möjligtvis går det utläsa att 

fuktupptagningen sker något långsammare i pellets tillverkade med 0,9 % additivhalt, 

indikerat av gul linje i Figur 13. 

Figur 13. Figuren visar hur fukthalten i pelletsen ökar under de 96 timmar som de var placerade i ett 
klimatskåp med temperaturen 30 °C och 90 % relativ luftfuktighet. 

3.5 Energibesparing 

Baserat på jämförelse av de två olika scenarion som åskådliggörs av Figur 6 resulterar 

uteslutande av vattenånga till förmån för additivinblandning i minskad energianvändning 

under tillverkningsprocessen. Jämfört med scenario A, där ångbehandling men inget additiv 

används, resulterar scenario B i 8 % minskad energiförbrukning, förutsatt att 

energianvändningen för själva pelleteringen är oförändrad. Ifall energianvändningen för 

pelletering i scenario B minskar med 5 % jämfört med scenario A resulterar detta i 9 % lägre 

energianvändning för hela processen. I det fall då energianvändning för pelletering minskar 

med 10 % sjunker den totala energianvändningen för processen istället med 10 %. 

Baserat på dessa förutsättningar kommer en pelletsfabrik med produktion på 100 000 ton/år, 

som utesluter ångbehandling till förmån för kallöslig stärkelse, kunna uppnå en 

energibesparing i storleksordningen 8,4 GWh/år. Detta motsvarar ungefär den energimängd 

som krävs för att värma upp 400 villor, samt förse dem med varmvatten, under ett år.  
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4. Diskussion 

Pelletering i en singelpelletspress är ett tidseffektivt sätt att undersöka olika kombinationer 

av parametrar i en pelleteringsprocess, jämfört med pilotskala eller i en industri. Exempelvis 

som i detta arbete då material med olika halter av stärkelse och fukt har pelleterats under 

kontrollerade förhållanden. Det är däremot viktigt att ha i åtanke att resultaten som erhålls i 

en singelpelletspress inte blir jämförbara med resultat som skulle erhållas i en storskalig 

pelletspress. Singelpelletspressen fungerar mer som en modellering eller en approximation 

av den process som sker i verklighetens pelletspressar. Däremot kan resultaten från 

singelpelletpressen jämföras mot varandra inbördes, för att se trender inom exempelvis 

energiförbrukning eller hur pelletens egenskaper påverkas. Ifall en viss blandning tenderar 

att ge låga friktioner i singelpelletspressen kommer den sannolikt ge det även i större skala, 

även om de faktiska värdena inte blir jämförbara sinsemellan. En stor fördel med studie i 

singelpelletspressen är möjligheten att hålla faktorer som matristemperatur, tryck och 

pelleteringshastighet konstanta så att dessa parametrar inte genererar avvikelser när 

egenskaper hos olika material eller blandningar ska jämföras mot varandra. 

Att förbereda de olika blandningar av material som skulle pelleteras medförde vissa 

svårigheter, framförallt eftersom det rörde sig om små vikter. Exempelvis motsvarar 

additivhalten 0,3 % endast 0,045 g av 15 g pelleterbart material, vilket innebär att hög 

noggrannhet och precision var nödvändig vid förberedelserna. För att säkerställa att 

materialen som skulle pelleteras innehöll rätt halter noterades de aktuella vikterna av fukt och 

additiv, och inte bara de önskade. Detta för att säkerställa att även om det inte var möjligt att 

mäta upp exakt den önskade vikten så blev slutresultatet fortfarande 0,3 % additivhalt och 

inte exempelvis 0,2 eller 0,4 %. Även om åtgärder vidtogs för att blandningarna skulle vara 

så omblandade som möjligt så finns det inget sätt att garantera en perfekt omblandning. 

Beslutet fattades att tillföra stärkelsen innan vattnet för att stärkelsepulvret skulle få två 

vändor i omblandaren, den första för att fördela sig i sågspånet och den andra för att blandas 

med både vatten och sågspån. Att blandningarna förvarades i minst 24 timmar innan 

pelletering spelade förmodligen ingen roll för stärkelsepulvrets fördelning, men kan däremot 

vara positivt för att ge fukten möjlighet att fördela sig jämnare i blandningen. 

Sågspånet som användes i denna studie genomgick ingen malning innan pelletering, utan 

endast sållning för att få bort de spån som var större än en viss storlek (5,6 mm). Det är inte 

känt hur fördelningen mellan olika partikelstorlekar såg ut i spånet, men då det kom från 

samma källa och genomgick samma behandling bör resultaten från de olika serierna i alla fall 

gå att jämföra med varandra sinsemellan. Baserat på metoden som användes för att beräkna 

energianvändning i singelpelletpressen visade det sig vid analys av mätdata att en viktig faktor 

var tiden över vilken komprimeringen av materialet skedde. Det kan därför bli svårt att 

jämföra resultatet för energianvändningen med andra studier beroende på om materialet 

malts ner till mindre partikelstorlek eller inte. Ett luftigt sågspån med stora spånflingor upptar 

större volym i matrisens kanal jämfört med ett finmalet pulver och borde således 

komprimeras över en längre tid, vilket resulterar i en högre energianvändning. Eventuella 

skillnader i energianvändning mellan denna studie och liknande studier i singelpelletspress 

skulle således kunna förklaras av innehållet av större partiklar i spånet. 
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En viktig del av metoden gick ut på att manuellt ställa in pelleteringshastighet i 

singelpelletspressen med hjälp av ett reglage. I takt med att materialet i kanalen 

komprimerades så ökade kraften exponentiellt, vilket kan ses i Figur 3. Den aktuella kraften 

lästes av på en monitor och när den närmade sig önskat maximum (14 kN i denna studie) 

fick hastigheten vridas ner manuellt. Det var naturligtvis inte möjligt att pricka exakt 14 kN 

med denna metod, utan en viss variation uppstod från pellet till pellet. För att 

energiberäkningarna skulle bli så rättvisa som möjligt användes kraften närmast 14 kN som 

maximal kraft för samtliga pellets, och eventuella överstigande värden uteslöts från 

energiberäkningarna. Detta innebär att även om energiberäkningarna blir mer rättvisa så kan 

andra resultat påverkas, som hårdhet och densitet, eftersom vissa pellets har komprimerats 

med ett något högre, eller lägre, tryck än andra. 

Fukthaltens betydelse för energianvändningen syns tydligt när fukthalten i materialet ökade 

från 10 % till 12 %. Detta resultat är i enighet med tidigare studier som påvisat att ökad 

fukthalt leder till lägre energianvändning (Nielsen m.fl. 2009; Frodeson m.fl. 2019). 

Stärkelsens påverkan på energianvändningen var inte lika entydig som fukthaltens. 

Medelvärdena för energianvändning ligger väldigt nära varandra i storlek för samtliga halter 

av stärkelse, samtidigt som standardavvikelserna är relativt stora. Det kan vara så att de nivåer 

av stärkelser som undersöktes i studien (0,3, 0,6 samt 0,9 %) var för närliggande varandra för 

att tydliga trender skulle kunna ses. Det är möjligt att halter med längre spann emellan 

varandra hade gett tydligare indikationer gällande stärkelsens inverkan på 

energianvändningen. I en studie av fyra olika stärkelser i pilotskala, genomförd av Ståhl m.fl. 

(2012), resulterade samtliga undersökta stärkelser i en lägre energianvändning. Den lägsta 

halten stärkelse som undersöktes var 1 %, men även där gav samtliga stärkelser en minskad 

energiförbrukning. Att det inte gick att se någon trend gällande stärkelsens påverkan på 

energiförbrukningen i detta arbete är därför något överraskande då det endast verkar behövas 

en liten andel stärkelse för att se en minskad energiförbrukning. 

Densitetsmätningarna resulterade i svårtolkade resultat. Den tydligaste trenden som går 

utläsa är att densiteten tenderar att sjunka med ökad fukthalt, vilket syns vid jämförelse av 

pellets som tillverkats med 10 % och 12 % fukthalt. Detta resultat är i linje med tidigare 

erfarenheter inom området där uppfattningen som råder är att ökad fukthalt resulterar i lägre 

densitet (Whittaker & Shield 2017). Det föreligger flera osäkerheter kring metoden som 

valdes för att mäta densitet vilket gör att resultaten blir osäkra. Att approximera pelletens 

form som en cylinder, speciellt efter att ändarna sandpapprats, ser ut att vara en rättvis 

approximation för de flesta pellets. Det finns dock pellets som är böjda i formen, framförallt 

de pellets tillverkade av material med 12 % fukthalt tenderar att vara sneda och krokiga. Att 

mäta pelletens längd med ett skjutmått innebär också en osäkerhet eftersom det finns en risk 

att pelleten som mäts komprimeras av själva mätmetoden, med ökad densitet som följd. 

Resultaten visade ingen tydlig trend gällande stärkelsens påverkan på densiteten. Det kan 

vara så stärkelsens påverkan är mindre än osäkerheten i mätmetoden, vilket kan förklara att 

ingen trend syns. Detta skulle kunna stödjas av resultat från Ståhl m.fl. (2012) som 

undersökte fyra olika stärkelser i fyra olika halter utan att se något entydigt resultat gällande 

densitet. Jezerska m.fl. (2014) kunde påvisa en trend där en ökad halt stärkelse ledde till en 

lägre densitet, men i den studien användes betydligt högra halter av stärkelse (5, 10, 15 och 

20 %). I en studie av Frodeson m.fl. (2018) pelleterades rent tallspån i en singelpelletpress 
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vilket resulterade i pellets med densiteten 1100–1160 kg/m3. Dessa resultat överensstämmer 

med vad som erhölls för fukthalterna 8% och 10% i denna studie. 

Materialet med 8 % fukthalt resulterade i hårdast pellets. Resultaten visar att fukthalten spelar 

en viktig roll även för hårdheten, och att hårdheten sjunker med ökad fukthalt. Detta är ett 

förväntat resultat då en för hög fukthalt ska påverka egenskaper som hårdhet och hållfasthet 

negativt enligt Whittaker och Shield (2017) och Frodeson m.fl. (2019). Gällande hur 

stärkelsehalterna påverkar hårdheten går det inte påvisa någon betydande trend från 

resultaten i denna studie. För de olika halterna stärkelse som undersöktes ligger resultaten 

nära varandra i storlek samtidigt som standardavvikelserna är relativt stora. Det går anta att 

eventuella trender hade kunnat synliggöras mer med större spann mellan de stärkelsehalter 

som testades. Ståhl m.fl. (2012) genomförde inte hårdhetstester, likt de som gjorts i denna 

studie, men kunde påvisa en ökad mekanisk hållfasthet för samtliga stärkelser som 

undersöktes. Samtidigt ska tillförd stärkelse alltid leda till ökad hållfasthet enligt Tarasov m.fl. 

(2013). Ingen av dessa två slutsatser kunde dock stödjas av de resultat som erhölls i denna 

studie. När Frodeson m.fl. (2018) pelleterade rent tallspån i singelpelletspress erhölls 

pelletshårdheter på 30–40 kg. Metoden var snarlik den som tillämpades i denna studie och 

samma mätinstrument användes för att mäta hårdheten. Däremot användes sågspån med 

partikelstorlek <0,5 mm, jämfört med <5,6 mm, vilket användes i denna studie. Detta skulle 

kunna förklara den stora skillnaden i resultat eftersom flera studier påvisat att en mindre 

partikelstorlek leder till högre hållfasthet (Bergström m.fl. 2008; Kaliyan & Morey 2009; 

Castellano m.fl. 2015; Nguyen m.fl. 2015). I studien av Frodeson m.fl. (2018) pelleterades 

tallspånet med en fukthalt på 3,0 ± 1,0 %, vilket är lägre än de fukthalter som använts i denna 

studie. 

Inför fuktupptagningstestet torkades samtliga pellets ner till 0 % fukthalt innan de placerades 

i klimatskåpet. Detta innebar att även om de pellets som tillverkats under studien hade olika 

fukthalt innan försöket, så startade samtliga pellets nu på samma fukthalt. Detta innebar att 

stärkelsehalten blev den enda variabeln. Pelletsen hade fortfarande ökat något i vikt mellan 

mätpunkterna 24 och 96 timmar, men det syns tydligt i Figur 13 att fukthalten har stabiliserat 

sig, eller är nära att stabilisera sig, varpå försöket avbröts efter 96 timmar. Det verkar som att 

de låga halterna av stärkelse som använts i studien inte har någon märkbar inverkan på 

fuktupptagningsförmågan. Möjligtvis går det avläsa en något långsammare fuktupptagning 

från de pellets med högst additivhalt (0,9 %). Ifall det finns egenskaper hos stärkelsen som 

leder till att fuktupptagningsförmågan i pellets minskar så verkar det behövas högre halter än 

de som användes i denna studie för att det ska synas. 

Beräkningsmodellen för energianvändning under tillverkningsprocessen bygger till stor del 

på antaganden tillsammans med värden från litteratur inom området. Den mest intressanta 

frågan i modellen är skillnaden i energianvändning i pelletspressen mellan spån som 

förbehandlats med ånga och spån som istället tillförts kallöslig stärkelse. Då denna jämförelse 

inte kunde genomföras laborativt inom ramen för detta arbete fick olika antaganden göras. 

Som ett lägsta fall antogs att spån med inblandad stärkelse skulle innebära oförändrad 

energianvändning jämfört med om ånga används. Detta antagande är baserat på litteratur 

och tidigare studier som finns kring stärkelser som additiv, vilka alltid har visats ge tydliga 

förbättringar för energianvändning i pressen. För att se hur beroende resultat är av 

energiminskningen i pressen varierades minskningen även till 5 och 10 %. Det visade sig att 



21 
 

10 % mindre energianvändning i pressen gav en total energiminskning på 10 %. Ifall 

energianvändningen i pressen inte förändrades blev energibesparingen 8 %. Detta innebär 

att den största energibesparingen finns i den förändrade torkningsprocessen samt i den 

uteslutna ångbehandlingen. Förutsatt att en kallöslig stärkelse klarar av att bibehålla 

pelletkvaliteten verkar det således finnas goda möjligheter att utesluta ångbehandling ur ett 

energibesparingssyfte. 
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5. Slutsats 

För halter av kallöslig stärkelse mellan 0,3–0,9 % syns ingen minskad energianvändning i 

pelletspressen. Däremot syns fukthaltens betydelse för energianvändningen som minskar 

med ökad fukthalt. 

För halter av kallöslig stärkelse mellan 0,3–0,9 % syns ingen betydande påverkan på 

pellethårdhet. Däremot syns fukthaltens betydelse för hårdheten, vilken minskar med ökad 

fukthalt. 

Fuktupptagningsförmågan i pellets påverkas inte av kallöslig stärkelse i halterna 0,3–0,9 %. 

En likvärdig energianvändning i pelletspressen mellan spån behandlat med ånga och spån 

behandlat med kallöslig stärkelse innebär att en pelletsproducent som producerar 100 000 

ton pellets/år kan göra en energibesparing i storleken 8,4 GWh per år ifall ångbehandling 

utesluts från tillverkningsprocessen. 

5.1 Förslag till framtida studier 

För att bättre utreda hur tillverkningsprocessens och pelletsens egenskaper påverkas av 

kallösliga stärkelser kontra ångbehandling följer här ett par förslag för vidare studier inom 

området. Först och främst bör studien skalas upp till minst pilotskala för att se hur denna 

typ av additiv fungerar i processer mer lika de som sker hos pelletstillverkare. Det hade varit 

önskvärt om det i studien finns möjlighet att välja huruvida ånga ska användas eller inte. På 

så sätt hade olika testserier kunnat utformas med och utan ånga samt med och utan stärkelse 

i olika kombinationer för att se huruvida det är möjligt att uppnå lika goda, eller bättre, 

resultat då endast additiv används och inte ånga. För att tydligare se trender i stärkelsens 

påverkan så skulle andra halter än de som använts i denna studie kunna användas, exempelvis 

0,5, 1,0 och 1,5 %. Högre halter än 2 % borde inte vara intressant eftersom det dels är den 

övre tillåtna gränsen för additiv, samt att additiv kostar pengar. Förmodligen vill 

pelletsproducenter använda minsta möjliga dos som ger positiva effekter för deras produkt 

och processer. Additiv och bindemedel för pellets har blivit allt vanligare hos svenska 

tillverkare, vilket skapar efterfrågan och en ny marknad för bindemedel som inte funnits 

tidigare. Det kan därför vara intressant att samarbeta med en tillverkare av stärkelser för att 

undersöka olika produkters påverkan på pelletstillverkningen och pelletsegenskaper. Baserat 

på resultaten från en sådan studie skulle utvärderingar kunna genomföras för att 

rekommendera vilken eller vilka stärkelser som är mest lämpade att använda inom 

pelletstillverkning. 
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