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Sammanfattning 
 

För att minska användningen av fossila bränslen är det viktigt att öka användningen av 

förnybara alternativ som bränslepellets. Bränslepellets i Sverige framställs främst från 

olika restprodukter av gran- och furu. Innan tillverkningen av bränslepellets påbörjas 

kräver furuspånet lagringstid för att uppnå rätt pelleteringsegenskaper. Under 

lagringsprocessen kan fenomen uppstå som självuppvärmning vilket kan leda till 

självantändning. Syftet med arbetet var att öka kunskapen om hur furuspån förändras 

under laborativ lagring, och påvisa om det är furans splintved eller kärnved som orsakar 

självuppvärmning. Syftet är vidare att undersöka skillnader mellan furans splintved och 

kärnved genom mekanisk avvattning. Detta för att öka kunskapen hos industrier som 

hanterar och lagrar furuspån, om hur och varför problematiken med självuppvärmning 

uppstår samt i förlängningen kan motverkas. Målet var att försöka påvisa om det är furans 

splintved eller kärnved som orsakar självuppvärmning vid lagring av furuspån genom att 

mäta temperaturen under anaeroba och aeroba laborativa lagringsförsök. Öka kunskapen 

om hur furuspån förändras under lagring genom att påvisa färgskiftningar, fuktförändring 

och NIR-analys. Påvisa skillnader mellan furans splintved och kärnved organiska innehåll 

genom TOC-analys på pressvattnet från den mekaniska avvattningen samt genomföra 

fuktmätningar samt beräkna kompressionsenergin för processen.  

Studien visade att det inte gick att urskilja vilken del av furan som orsakar 

självuppvärmning genom temperaturökningar, men det förekom färg- och 

fuktförändringar under samtliga lagringsförsök. NIR-analyserna visar att det förekommer 

förändringar under både de anaeroba och aeroba lagringsförsöken både vad gäller 

innehåll av extraktivämnen samt nivåer av exempelvis, aromatiska ämnen i furuspånen. 

Pressvattnet från den mekaniska avvattningsprocessen visade inga större skillnader i 

organiskt material mellan splintveden och kärnveden. Den mekaniska avvattningen 

visade vidare att fukthalten i både splint- och kärnveden, kan sänkas genom processen 

även om det krävs mer energi för att komprimera kärnveden.  

Sammanfattningsvis visar studien att det förekommer förändringar i furuspånet av olika 

slag under lagringsprocessen även om studien inte kan påvisa om det är splintveden eller 

kärnveden som orsakar självuppvärmning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

To reduce the use of fossil fuels, it is important to increase the use of renewable 

alternatives such as fuel pellets. Fuel pellets in Sweden are primary produced from 

various residual products from spruce and pine. Before the production of fuel pellets, the 

pine sawdust needs some storage time to achieve the right pelletizing properties. During 

the storing process self-ignition may occur, which is a known and common problem. The 

purpose of this work was to increase the knowledge about how pine shavings change 

during laboratory storage, and to demonstrate whether it is the sapwood or heartwood that 

causes self-ignition. Further, it investigates the differences between pine sapwood and 

heartwood when it is run through a mechanical dewatering process. This in order to 

increase the knowledge to industries that handle and stores pine-sawdust, about how and 

why the problem of self-heating occurs and in the long run can be counteracted. The aim 

was to prove, by temperature measurements, if the cause of self-ignition is greater in the 

sapwood or heartwood of the pine. The study will also show how the pine shavings 

changes during storage through color-, moisture- and NIR-analyses. A checkpoint in the 

study is to show if the organic compounds, the moisture content and the compression 

energy are different in the sapwood and heartwood, due to a dewatering process.  

It was not possible to show if it is a certain part in the pinewood that causes self-ignition 

through temperature measurements, but during the storage process both color- and 

moisture differences occurred. The NIR-analyses showed that during both anaerobic and 

aerobic storage the content of extractives and other compounds in the pine shavings was 

reduced. The dewatering process did not show big differences between the organic 

compounds in the sapwood and heartwood. But the process where able to decrease the 

moisture levels in the shavings even if the heartwood needed more compression energy.  

To sum up, the study showed that it occurs changes in pine shavings during a storage 

process even though there was not possible to prove if it is the sapwood or heartwood that 

causes self-ignition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
 

Denna avhandling är ett examensarbete på 22,5 hp för högskoleingenjörsprogrammet 

energi- och miljöteknik på Karlstads universitet. Detta examensarbete har redovisats    

muntligt för en i ämnet insattpublik. Arbetet har därefter diskuterats vid ett särskilt    

seminarium. Författaren av detta arbete har vid seminariet deltagit aktivt som opponent 

till ett annat examensarbete.  

Jag vill tacka min handledare Magnus Ståhl för hjälpen under examensarbetets 

arbetsprocess, ett stort tack till Lars Pettersson som hjälpt till att bygga och bistått med 

material till lagringslådorna samt programmeringen av temperaturgivarna. Sedan vill jag 

tacka min uppdragsgivare Stefan Frodeson för hjälpen att svara på frågor samt bistått med 

expertis inom området. 
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Beteckning Förklaring Enhet 

TOC Totalt organiskt kol  

NIR Nära infraröd strålning  

Anaerob Utan syre  

Aerob Med syre  

MH20 Massa vatten g 

Mts Massa torrsubstans g 

X Fukthalt % 

W Energi J 

F Kraft kN 

v Hastighet m/s 

t Tid s 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 
Utsläpp orsakade av mänsklig påverkan har ökat succesivt sedan industrialismens start 

fram till idag. FN:s klimatpanel IPPC har i en stor klimatrapport konstaterat att världens 

klimat skulle klara en temperaturökning av medeltemperaturen av maximalt 1,5 grader. 

För att uppnå detta klimatmål krävs det en omfattande omväxling från användningen av 

fossila bränslen till förnyelsebara alternativ, för att inte riskera att utplåna livsviktiga 

ekosystem och människans existens. IPPC har fastställt att enda möjligheterna för att 

motverka ökade temperaturer är att endast tolerera nettonollutsläpp av koldioxid i 

atmosfären, vilket skulle bromsa den globala uppvärmningen under flera årtionden 

framöver. Minskade koldioxidutsläpp av fossila bränslen går att uppnå med förnybara 

alternativ som bara medför utsläpp under uppbyggnad men ej under energiproduktionen 

i dess livstid. En viktig del i omställningen mot minskad användning av fossila bränslen 

är att öka användningen av förnyelsebara energikällor som sol- och vindenergi, men också 

tillvarata och utnyttja biologiska råvaror som trä/skog med alla dess 

tillämpningsområden. (SMHI, 2019) 

 

Trä är ett material som har haft en stor betydelse för människans överlevnad genom 

historien. Till en början användes trämaterial till verktyg och skydd, för att nu för tiden 

vara ett material med många fler tillämpningsområden som i pappersindustrin, 

sågverksindustrin, möbelindustrin samt som byggnadsmaterial etc. I takt med att 

användningen av fossila bränslen måste minska, har mer intresse riktats mot att utveckla 

samt tillvarata biprodukterna från träindustrierna. (Henriksson m.fl. 2009) Biprodukter 

som bildas i samband med sågverksindustrin är exempelvis sågspån, flis och bark. Träflis 

används främst till pappersindustrin, men finns även förekommande som bränsle till 

fjärrvärmeverk, sågspån används främst som huvudråvara till framställning av 

trä/bränslepellets (Naturvårdsverket, 2010). 

 

Trä/bränslepellets är ett förnybart biobränsle som främst tillverkas av de biprodukter som 

sågverksindustrin efterlämnar som exempelvis sågspån och kutterspån (Kritzan m.fl. 

2009). Den svenska pelletsproduktionen uppgick år 2017 till 1 740 930 ton och prognoser 

antar att produktionen under år 2018 kommer uppgå till 1 908 140 ton (Bioenergi, 2018). 

Trä/bränslepelletsen som produceras i Sverige består till största del av tall och gran på 

grund av två faktorer. Den ena faktorn är att de har goda pelleteringsegenskaper och är 

därav bättre lämpade för pelletsproduktion, än exempelvis björk som är ett hårt trädslag 

och hårdare att pelletera (Arshadi m.fl. 2008). Den andra faktorn är tillgången på råvara. 

Det svenska virkesförrådet var år 2015 cirka 1300 miljoner m³ för gran, cirka 1250 

miljoner m³ för tall, i jämförelse mot björk vars virkesförråd uppgick till cirka 600 

miljoner m³ (Sveriges lantbruksuniversitet, 2016). 
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1.2 Träkemi 
 
Trä är ett komplex naturligt material vilket består av cellulosa, hemicellulosa, lignin och 

extraktivämnen samt en mängd alkoholbaserade ämnen. I tabell 1 visas innehåll av de 

olika ämnena i ett par trädsorter. Det finns främst två olika grupper som träd delas in i, 

barrträd (Softwood) och lövträd (Hardwood). Generellt sett är barrträd mjukare i dess 

cellstruktur gentemot lövträd. Barrträd har längre fibrer i stamveden, med en medellängd 

på 3.2 mm, medan lövträdens fibrer är kortare cirka 1.1 mm. (Sjöström, 1993) 

 
Tabell 1. Innehåll av ämnen i vissa trädsorter. 

 
Källa: (Sjöström, 1993) 

 

Cellulosa är ett organiskt material och huvudbeståndsdelen i trä. Cellulosa är viktig del 

för trädets uppbyggnad i cellväggarna. Cellulosa består av polysackarider vilkas 

molekyler främst består av D-glukos, som är bundet via 4-hydroxylgruppen. Denna 

cellstruktur skapar långa linjära fibrer som skapar starka bindningar och god hållfasthet i 

trädet. (Borgström & Eberson, 2019) 

 

Hemicellulosa är en annan viktig beståndsdel i trä som består av många olika kolhydrater 

som finns i trädets cellväggar. Kolhydraterna i hemicellulosa består av en mängd enkla 

sockerarter som glukos, arabinos och xylos etc. Hemicellulosan är likt cellulosan en viktig 

beståndsdel i cellväggens struktur och uppbyggnad. (Henriksson m.fl. 2009; 

Nationalencyklopedin, 2019) 

 

Lignin består av ett stort antal polymera föreningar, som står för trädets styrka i cellerna 

och spelar en avgörande roll för att träd kan stå upp. Ligninets uppbyggnad består av 

tvärbundna polymer vilken består till största del av fenolen koniferylalkohol. Mindre 

mängder andra alkoholer som sinapylalkohol och 4-kumaryl förekommer också. Lignin 

är trädets naturliga kompositmaterial, cellulosafibrerna är till stor del är omgiven av lignin 

som skapar en hållbar struktur. Denna struktur kallas lignifiering och kan jämföras som 

ett starkt lim. (Henriksson m.fl. 2009; Sjöström, 1993; Nationalencyklopedin, 2019) 

 

Extraktivämnen består av flera olika kemiska föreningar och ämnen, som varierar mellan 

olika trädsorter. Vad som skiljer extraktivämnen från trädets övriga beståndsdelar är att 

de ofta är lösliga i vatten eller andra lösningsmedel. Extraktivämnenas uppgift i trä är 

främst att skydda mot angrepp från bakterier och svampar, men kan ibland vara viktigt 

för metabolismen i de levande cellerna. De vanligaste förekommande ämnena i 

extraktivämnen är fett- och fettsyror, terpenoider, polystyren, ester och hartssyror. 

Förutom de vanligaste förekommande ämnena finns det mängder av andra kemiska 

ämnen och metaller. (Henriksson m.fl. 2009; Sjöström, 1993) 

Innehåll Tall 

(Pinus 

sylvestris) 

 

Gran 

(Picea 

galuca) 

Eucalyptus 

(Eucalyptus 

camaldulensis) 

Björk 

(Betula 

verrucose) 

Cellulosa (%) 

Hemicellulosa 

- Glukomannan (%) 

- Glukuronoxylan (%) 

- Andra polysackarider (%) 

Lignin (%) 

Totalt extraktivämnen (%) 

40 

 

16 

8,9 

3,6 

27,7 

3,5 

39,5 

 

17,2 

10,4 

3,0 

27,5 

2,1 

45,0 

 

3,1 

14,1 

2,0 

31,3 

2,8 

41,1 

 

2,3 
27,5 

2,6 

22,0 

3,0 
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I trä brukar två olika delar förekomma, splintved och kärnved. Splintveden är belägen i 

de yttre delarna av stammen innanför barken, medan kärnveden står för de inre delarna 

av trädstammen (Bamber, 1961). Splintveden är trädets levande del med huvudsakliga 

uppgifterna att bibehålla styrkan i trädet, transportera vatten och mineraler samt lagring 

av stärkelse och sockerarter för trädets fortlevnad. I splintved finns levande 

parenkymceller vilket är den vanligaste grundvävnaden hos växter, det förekommer även 

trakeider i splintveden. Parenkymcellerna transporterar och lagrar sockerarter och 

hartssyror medan trakeiderna transporterar vatten och mineraler samt utgör styrkan i 

splintveden. Antalet verksamma parenkymceller varierar under året och är som högst i 

antal under våren och minst under vintern (Sjöström, 1993). När splintvedens 

parenkymceller håller på att dö ökar dess produktion av organiska material som lignifieras 

inuti trädet. I de lignifierade cellerna lagras då flertalet olika kemiska kompositioner som 

hartssyror, extraktivämnen, färgpigment samt fenolbaserade ämnen inuti trädets splintved 

och övergår till kärnved.  

 

Kärnveden är trädets döda del där det inte förekommer någon levnad av celler utan 

fungerar främst som strukturellt stöd i trädet. (Henriksson m.fl. 2009; Sjöström, 1993; 

Bamber, 1961) Det som skiljer splint- och kärnveden från varandra är främst dess innehåll 

av extraktivämnen, som är högre i kärnveden än splintveden (Sjöström, 1993). Innehållet 

av extraktivämnen medför att fuktinnehåll, reaktivitet samt färgskillnader kan variera. 

Splintveden har oftast en blek karaktär medan kärnveden oftast är mörkare. De olika 

färgskiftningarna beror främst på att splintveden blir mer utsatt för svampar och bakterier 

som bryter ned trädet och dess färg medan kärnvedens lignifierade material bevarar en 

mörkare färg som skyddar mot bakterier och parasiter. (Henriksson m.fl. 2009; Bamber, 

1961) 
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1.3 Pellets/Lagring 
 
Pellets har flertalet fördelar gentemot fossila bränslen, bättre för miljön samt att det är 

klimatneutralt (Obernberger & Thek, 2010). Även om pellets är utmärkt som energikälla, 

finns det utmaningar och effektiviseringsmöjligheter under framställningsprocessen av 

pelletsen. Innan råmaterialet blir till en pellets krävs det ett antal olika bearbetningssteg 

innan själva pelletsen blir till. Råmaterialet kräver ofta en lagringsprocess, 

malningsprocess samt torkningsprocess (Thek & Obernberger, 2004).  

 

Sågspån har generellt varierande fukthalt, vilket skapar en ineffektiv torkningsprocess av 

materialet och stora värmeförluster. För att få en mer energieffektiv torkningsprocess är 

ett alternativ att utreda andra möjliga förbehandlingsmetoder istället för torkning i ugn. 

Avvattning är en sådan energiförbättring som skulle kunna vara ett försteg, samt minska 

torkningstiden i ugn. Bara genom att minska fukthalten i råmaterialet ett par procent kan 

stora mängder energi sparas, än om endast torkning tillämpas. En avvattningsprocess 

skulle således minska inköp av energi vilket medför minskade kostnader för 

producenterna. (Fries, 2018) 

 

Lagring av sågspån har visat sig vara positivt för pelletsproduktionen. Gran- och furuspån 

får högre energivärde samt bättre hållbarhet vilket är önskvärda pelletsegenskaper om 

spånets lagrats under en tid innan pelletering (Obernberger & Thek, 2010). Det har visat 

sig i lagringsförsök av gran- och furuspån att om sågspånen lagras i fem månader medför 

en bättre pelletskvalité än om färskt sågspån pelleteras (Samuelsson m.fl. 2009). Andelen 

fetter och hartssyror har bevisats sig förändras under en lagringsperiod av gran- och 

furuspån under storskaliga lagringsförsök. Försöken visar att efter 12 veckors lagring av 

sågspånet är materialet moget och inga ytterligare förändringar i fetter eller hartssyror 

förekommer. Försöken visar också att låg andel extraktivämnen avges de första sex 

veckorna för att sedan börja avges i större mängd mellan lagringsveckorna 6–12. (Arshadi 

m.fl. 2007) Det finns idag inga tydliga riktlinjer när ett spån är färdig-lagrat, utan 

pelletsproducenterna förlitar sig på färgskiftningar och lukt för att avgöra om ett spån är 

lagrat eller ej (Obernberger & Thek, 2010).   

 

De långa lagringstiderna som uppkommer vid lagring av sågspån innan pelletering 

orsaker problematik hos pelletsföretagen. Lagringsprocessen medför logistikproblematik 

och platsbrist, vilket riskerar att självuppvärmning kan inträffa om spånstackarna byggs 

för stora eller hanteras fel. Självuppvärmning av sågspån kan leda till förödande 

konsekvenser om självantändning inträffar, med hälsorisker och säkerhetsrisker som 

följd. Den långa lagringstiden och dess risker medför ökade kostnader för 

pelletsproducenterna, samtidigt som krav kvarstår för god slutprodukt. Det faller naturligt 

att pelletsföretagen skulle gynnas om dels problematiken kring lagring utreds samt hur 

lagringstiden kan minska utan påverkan på slutprodukten. (Lehtikangas, 1999) 

 

Pellets producerade av enbart furuspån har visat sig ha en högre reaktivitet än granspån 

och att självuppvärmning är mer benäget att inträffa i furuspån. Det är inte kartlagt om 

det är furuspånet som helhet som medför högre reaktivitet eller om det går att urskilja om 

splintveden eller kärnveden är mer reaktiv än den andra. Reaktiviteten på pellets har 

bevisats kunna minskas med förbehandlingsmetoder genom att tillsätta olika former av 

antioxidanter eller bortförsel av lipider i materialet. (Larsson, 2017) I laborativa försök 
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på björk har spektroskopi analyserat material innan- och efter behandling som visar att 

det förekommer skillnader (Bodîrlau m.fl. 2008). I tabell 2 visas en lista över vilka ämnen 

som går att urskilja på en spektra-graf vilket är en mätmetod som jämför absorberad 

energi från infraröd ljuskälla, och material kan identifieras vid speciella våglängder.  

 
Tabell 2. Lista över ämnen för respektive IR-band (våglängder) för björk. 

 
Källa: (Bodîrlau m.fl. 2008) 

 

1.4 Självuppvärmning/Självantändning 
 
Självuppvärmning är ett vanligt förekommande problem vid lagring av olika typer av 

biomassor som exempelvis sågspån och pellets. Det har forskats inom ämnet under en 

lång period, men det är ännu svårt att säkerställa när självuppvärmning kan komma att 

inträffa samt hur fenomenet kan motverkas. Vad som har kunnat påvisas är att fenomenet 

främst förekommer bland material i mindre fraktionsstorlekar som exempelvis träflis, 

träpellets samt sågspån. Processer som antas bidra till självuppvärmning är 

mikrobiologisk aktivitet, kemisk oxidation samt fysiska processer som fuktabsorption. 

Dessa processer kan inträffa i kombination samt självständigt och leda till sådan stor 

värmemängd avgivs att självantändning inträffar. Problematiken är främst vanligt 

förekommande vid lagring av större mängder material, då mer värme skapas än vad som 

kan föras bort från exempelvis en sågspånshög eller lagrings-silo. (IEA Bioenergy, 2013) 

 

En forskningsbaserad rapport om problematiken utgavs så tidigt som år 1781, av greven 

Ivan Grégorevitsch de Czernischen. I forskningen utfördes flertalet olika försök av 

självuppvärmning med olika material som var indränkta i en rad olika oljor. Resultaten 

av testerna visade att i ett par av dessa försök förekom självuppvärmning och 

självantändning. (Larsson, 2017) Självuppvärmning och självantändning visade sig under 

1900-talet även förekomma bland en rad olika typer av råvaror som kol och trädbaserade 

material som sågspån, träflis och bark (Smith m.fl. 1991; Arashadi & Gref, 2005; Kubler, 

1981). Under åren 1978–1986 rapporterades 16 bränder orsakade av självantändning i 

kolgruvor i USA samt över 100 rapporterade bränder i franska kolgruvor mellan år 1960–

1972, också de orsakade av självantändning (Smith m.fl. 1991). Mer relaterat till idag, 

finns det ett flertal bränder där det konstaterats att de var orsakade av självantändning i 

olika typer av biomassa. Det finns flertalet fall i Sverige där bränder i silos förekommit 

där träpellets förvarats. Ett par exempel på sådana bränder är Härnösand (2004) och 

Kristinehamn (2007), där temperaturen hos träpelletsen oförklarligt ökade. Händelsen i 

Härnösand ledde till en omfattande brand vilken släckningsarbetet pågick i flera dagar. 

(Persson, 2013; Modin, 2007; Källström, 2004) 

Band position 

(cm-¹) 

Funktionell grupp 

3450-3400 

2930-2910 

1740-1730 

1640-1618 

1515-1504 

1462-1425 

1384-1346 

1260-1234 

1170-1153 

910 

O-H alkohol 

C-H metyl and metylen grupper 

C=O karbonyler 

C=C alken 

C=C aromatiska ämnen 

CH₂ cellulosa, lignin 

C-H cellulosa, hemicellulosa 

O-H fenoliska ämnen 

O-H alkoholer (primära och sekundära) och alifatiska etrar 

C=C alkener 
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Mikrobiell aktivitet kan orsaka självuppvärmning av organiska material inom 

temperaturspannet 0–70 °C, men har sin primära aktivitet mellan 20–50 °C. Från 

fryspunkten 0–30 °C är främst psykrofila organismer verksamma, vilka är vanligt 

förekommande i naturen då de utvecklas vid låga temperaturer. Inom temperaturspannet 

mellan 15–45 °C växer och frodas främst mesofila organismer som är frekvent 

förekommande i nedbrytningsprocesser. När organismernas aktivitet ökas och 

värmeutvecklingen medför att temperaturer över 35 °C inträffar, startar även termofila 

organismer att frodas. Termofila organismer skiljer sig från mesofila då de kräver 

temperaturer mellan 35–75 °C för att överleva. Utöver dessa typer av bakteriella 

organismer finns det en större mängd andra organismer vilka är temperaturtoleranta som 

också förekommer vid lagring av organiska material. En grundläggande förutsättning för 

att mikroorganismer beskrivna enligt ovan ska trivas krävs det goda omgivande 

förutsättningar eller förhållanden. Bakterier kräver relativt fuktiga förhållanden eftersom 

de lever i den fukt som finns i dess direkta närhet. Det krävs också att det finns organiska 

nedbrytbara material samt socker för att bakterierna ska kunna växa. Bakterier har även 

vissa egenskaper så som att, om ej goda omgivande förhållanden råder, kan de sättas i 

vila i form av endosporer och kan då utsättas för både höga och låga temperaturer utan 

att påverkas. (Hogland & Marques, 2003; Lund, 1994) 

 

Levande parenkymceller är en annan process som kan orsaka självuppvärmning vid 

lagring av färskt trämaterial. Den självuppvärmande processen sker då genom 

cellandning av parenkymceller som förekommer i träd. Cellandning kan förekomma till 

och med temperaturer mellan 50–60 °C innan de minskar sin aktivitet och dör. (Kubler, 

1981) Att parenkymceller kan anses som en orsak till självuppvärmning hos pellets är 

högst osannolikt då trämaterialet utsätts för höga temperaturer samt låga fukthalter under 

pelleteringsprocesser (Larsson, 2017). Vid problematik med självuppvärmning i 

trämaterial som inte genomgått en pelleteringsprocess, kan parenkymceller absolut vara 

en bidragande faktor till självuppvärmning. 

 

Kemisk oxidation är huvudorsaken till att självuppvärmning kan uppkomma under 

lagring av biomassa och lagring av sågspån. Varför den kemiska oxideringsprocessen 

uppkommer är inte helt förstådd. Kemisk oxidation startar när temperaturer över 40 °C 

uppkommer och är tillsammans med den mikrobiella aktiviteten, orsaken till 

självuppvärmning tills materialet når en temperatur över 80 °C. Därefter är kemisk 

oxidation den enda självuppvärmande processen. Processen orsakas av att exoterm 

process sker när de bundna fetter och hartssyror som finns lagrat i biomassan oxiderar. 

Förutom att en exoterm process medför värme bildas även flertalet lättflyktiga organiska 

föreningar (VOC) bildas i luften vilket kan orsaka självantändning och explosioner. En 

betydande faktor för att kemisk oxidationen ska inträffa är tillgången på syre som finns 

vid lagring av materialet, men eftersom viss mängd syre finns bundet i biomassan kan 

processen till viss del ske under anaeroba förhållanden. (Obernberger & Thek, 2010; 

Larsson, 2017; Rupar-Gadd, 2006) 

 

Förutom att mikrobiell aktivitet eller kemisk oxidation kan vara en orsak till 

självuppvärmning kan även fysiska fenomen uppkomma. Hydrotermisk fuktutjämning är 

en process som kan inträffa vid lagring av material som sågspån, vilket ofta har olika 

fukthalter. Hydrotermisk fuktutjämning kan ske naturligt eftersom fukten i sågspånet vill 
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utjämna dess fukthalt och uppnå viktutjämning och fukttransport inom lagringshögen kan 

inträffa. (Obernberger & Thek, 2010) 

 

1.5 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka vad som orsakar självuppvärmning vid lagring av 

furuspån, för industrier som hanterar och lagrar furuspån. Detta för att öka kunskapen om 

hur självantändning kan förhindras, vilket medför dyra kostnader samt säkerhetsrisker 

som följd, för berörda industrier. Mer specifikt kommer studien att försöka påvisa om det 

är furans splintved eller kärnved som orsakar självuppvärmning vid lagring av furuspån. 

Vidare kommer studien att undersöka om en mekanisk avvattningsprocess kan tillämpas, 

för att mäta skillnader i organiskt innehåll, mellan furans splintved och kärnved samt om 

processen kan bidra till lägre energiförbrukning i torkningsprocessen av furuspån. 

 

1.6 Mål 
 
Det huvudsakliga målet med studien är att öka kunskapen för industrier som hanterar och 

lagrar furuspån, om hur och varför problematiken med självuppvärmning uppstår. Ett 

delmål i studien är att undersöka specifikt om det är furans splintved eller kärnved som 

orsakar självuppvärmning, samt vad som händer med furuspånet under lagring. 

Ytterligare ett delmål med studien är att påvisa skillnader mellan furans splintved och 

kärnveds organiska innehåll. Målen kommer att redovisas med diagram över hur 

temperaturen varierar under anaerob och aerob lagringsprocess, bilder över 

färgskiftningar, tabeller över nivåer av extraktivämnen, fukthalter samt grafer över NIR-

analyser. 
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2. Metod 
 

Studien består av två olika metoder, lagringsprocess och mekanisk avvattningsprocess. 

För att öka kunskapen samt förståelsen för vad som sker med furuspån under laborativ 

lagring samt om det går att urskilja skillnader mellan splint- och kärnved under en 

mekanisk avvattningsprocess. För att tydligt kunna beskriva metodiken som har 

tillämpats i studien kommer de två olika metoddelarna, lagringsprocessen och den 

mekanisk avvattningen att beskrivas var för sig. Efter att metodiken för respektive del 

sammanfattats kommer efterföljande metod att beskriva tillvägagångssätten mer 

ingående. 

 

2.1 Lagringsprocess 
 
I studien har furuspån från splintved, kärnved samt en kombination av splint- och kärnved 

lagrats under anaeroba förhållanden, och splintved samt kärnved under aeroba 

förhållanden i laborativ miljö. Innan lagringsprocesserna startade fastställdes de olika 

furuspånens aktuella fukthalter och NIR-analyser genomfördes. En del sågspån frystes 

för att efter avslutad lagringsperiod kunna genomföra fotografering för att urskilja om 

färgförändringar uppstått under lagringsperioden, mellan det färska och lagrade 

furuspånen. Det furuspån som lagrades i studien placerades jämnt fördelat i 

lagringslådorna och förslöts med lock, se underrubrik 2.4 lagringslådor. Den anaeroba 

lagringsperioden pågick i 40 dygn och de aeroba 30 dygn, anledningen till de olika 

lagringstiderna berodde på tidsbrist under studien. Varje lagringslåda innehöll 300 gram 

sågspån (torrsubstans). Detta innebär att de fuktskillnader som fanns mellan furuspånen, 

medförde att splintveden som initialt hade högst fukthalt (56.9%), viktmässigt sett 

innehöll mer material än lagringslådan för kärnved (31.8%), samt kombination mellan 

splint- och kärnved (46.5%), för anaeroba lagringen etc. Kontinuerligt under 

lagringsperioden pågick temperaturmätning för att om möjligt undersöka om 

självuppvärmning uppkom. De olika furuspånen har inte förändrats fuktmässigt efter 

framställning utan har varit helt orörda, förutom att spånet frystes omgående efter 

framställning, för att tillfälligt bromsa de nedbrytande processerna som startar efter 

trämaterialet sönderdelats, detta för att inte missa eventuella förändringar eller 

temperaturökningar innan lagringsprocessen påbörjats. Efter avslutad lagringsperiod 

genomfördes fuktmätningar, NIR-analyser, fotografering samt sammanställande av de 

kontinuerligt genomföra temperaturmätningarna under lagringsprocessen. För att tydligt 

sammanställa resultat innan samt efter lagringsprocessen skapades en försöksmatris över 

försöken, se tabell 3.  

 
Tabell 3. Översiktlig försöksmatris för lagringsförsöken. 
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2.2 Mekanisk avvattningsprocess 
 

Inför den mekaniska avvattningsprocessen behövdes den aktuella fukthalten hos 

kompositionen av splint- och kärnveden bestämmas. För att inte påverka furuspånet på 

något vis genom att torka försöksmaterialet, användes en metod där det tillsattes vatten. 

Fukt tillsattes kärnveden till dess fuktinnehåll uppnådde samma fukthalt som för 

splintveden (57,5%), för att skapa så lika förutsättningar som möjligt. 

Avvattningsprocessen genomfördes med en hydraulikpress med tillhörande 

avvattningsutrustning, se underrubrik 2.9 avvattning. Innan avvattningsförsöken 

påbörjades skapades en försöksmatris över de olika försöken, se tabell 4. Försöken 

utfördes genom att tillsätta 40 gram sågspån för respektive försök till matrisen och 

genomföra avvattning samt uppsamling av pressvatten i en behållare. Efter avslutat 

avvattningsprocess analyserades provvattnet med TOC-tester samt fuktmätning, detta för 

att undersöka innehållet av organiskt material i pressvattnet samt fastställa hur 

fuktinnehållet i sågspånet förändrades under avvattningsprocessen. Kontinuerligt under 

avvattningsprocessen loggades nödvändiga data för att kunna beräkna 

kompressionsarbetet avvattningsprocessen kräver. 

 
Tabell 4. Försöksmatris mekanisk avvattning. 
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2.3 Material och materialbearbetning 
 

Furuspånet som har använts i denna studie kommer från en och samma tall. Tallen 

kommer från ett sammanhängande skogsskifte, söder om västerdalälven i östra delen av 

Vansbro kommun, Dalarna. Tallen är ett vindfälle som föll under december månad 2018. 

Tallen har legat orörd, omgiven till viss del av snö fram till mars 2019, då den sågades 

upp och frilades helt från kontakt med rötter och rotvälta, se figur 1. 

 

 
Figur 1. Bilder över furan under materialinhämtningen för studien. A) Furan under huggning B) 

Furan lastad för transport. 

 

För att kunna urskilja splintveden och kärnveden från varandra krävdes viss 

materialbearbetning under framställandet av sågspån. Först avlägsnades tallens bark, med 

hjälp av en yxa. Barklaget och cirka 5mm splintved avskildes från tallstocken för att vara 

säker på att all bark försvunnit (A i figur 2). För att urskilja splintved och kärnved från 

varandra användes en linjal för att mäta längden på lagret splintved i tallen. Gränsen 

mellan splint- och kärnveden är enkel att urskilja till följd av färgförändringar dem 

emellan (B i figur 2). Med hjälp av att mäta längden av lagret splintved i stocken kunde 

markeringar på motorsågens svärd genomföras för att veta hur djupt sågskäret maximalt 

får vara för att endast framställa sågspån från splintveden (C i figur 2). Genom upprepade 

vertikala sågskär i den horisontellt liggande stocken till maximalt såg-djup kunde 

splintveden urskiljas från kärnved (D i figur 2). Under sågprocessen samlades sågspånet 

upp på ett skyddande papper vilket placerades som skydd mot marken för att undvika 

eventuell kontaminering av jord eller grusmaterial i sågspånet.  

 

A B 
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Figur 2. Materialbearbetning för urskiljning av splintved. A) Avbarkning B) Mätning av lager 

splintved C) Mätning och utmärkning av maximalt skärdjup D) Urskiljning av Splintveden samt 

framställning av spån. 

 

För att urskilja kärnveden från splintveden användes en annan metod där all splintved 

sågades bort från stocken, genom att ställa tallen i vertikalläge. På så vis kunde trädets 

kärnved friläggas för att sedan kunna sågas upp med motorsåg utan risk för inblandning 

av splintved (A, B och C i figur 3).  

 

 
Figur 3. Materialbearbetning för urskiljning av Kärnved. A) Kärnveden separeras från Splintveden 

B) Kärnveden frilagd från Splintveden C) Kärnveden klar för framställning av sågspån. 

För framställningen av ett referensmaterial bestående av både splint- och kärnved sågades 

furustocken simpelt igenom både splint- och kärnveden, innan dess spån insamlades. 

Mellan urskiljningen av splintved, kärnved samt referensmaterialet borstades 

skyddspapperet noga för att ta bort eventuellt kvarvarande spån. Spånet samlades sedan 

ihop i fryspåsar vilka märktes med datum och namn innan de frystes för att så snabbt som 

möjligt avstanna en eventuell nedbrytande process. All urskiljning av sågspån skedde 

med vertikala sågskär, för att i den bästa möjliga mån skapa likvärdigt sågspån med 

samma fraktionsstorlek. 

 

A D B 

C 

A B C 
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2.4 Lagringslådor 
 
Den laborativa lagringen av furuspånen i studien skedde i sex olika lagringslådor. 

Lådorna som användes under lagringen bestod av frigolitlådor avsedda för catering. 

Volymen på lådorna är 6 dm³ och de har en isolerings-tjocklek på 4,5 cm. För att isolera 

lådorna användes ett ytterlager utanpå lagringslådorna bestående av 5 cm tjockt lager 

frigolit. Detta för att motverka värmetransport ska kunna inträffa från furuspånet till 

omgivningen utan att temperaturökning detekteras. Fyra av de sex lagringslådorna 

gjordes helt anaeroba, med en installerad temperaturgivare mitt i lådan (A i figur 4). De 

andra två lagringslådorna avsedda för den aeroba lagringsprocessen, innehöll ett stålgaller 

i botten av lådan vilket gav en luftspalt på 1 cm i botten av lådan. I botten av dessa 

installerades en slang där luft pumpades in i botten av lådan, med en akvariepump. I dessa 

lådor borrades det även fyra små hål med en diameter på 5 mm i toppen av lagringslådan 

för tryckutjämning. Även i de aeroba lagringslådorna fanns temperaturgivare installerade 

i mitten av lådorna (B i figur 4). 

 

 

Figur 4. Lagringslådor. A) Anaerob lagringslåda utan lock med installerad temperaturgivare B) 

Aerob lagringslåda utan lock med temperaturgivare samt galler i botten där luft pumpas in med en 

slang ansluten till akvariepump. 

 

2.5 Fuktmätning 
 

Metoden som används för kontroll av fukthalter i sågspånen är ugnstorkning. Tio gram 

sågspån vägdes upp för respektive prov och placerades i en ugn med en konstant 

temperatur på 103°C under 24 timmar. Torkningen i ugnen medför att fukten i sågspånet 

avdunstar och spånet uppnår 0 % fukthalt. Efter torkningen vägdes respektive prov igen 

och beräkning av fukthalt (%) på våt bas kan genomföras med ekvation (1). 

 

𝑋 = 𝑚𝐻2𝑂 ÷ (𝑚𝐻2𝑂 +𝑚𝑡𝑠) (1) 

 

A B 
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2.6 NIR - Spektroskopi 
 

NIR-maskinen som användes för att påvisa resultat för hur mycket extraktivämnen som 

de olika kompositionerna av furuspån innehåller före och efter lagring, var av modellen 

Perten DA 7250. NIR-mätaren var inte kalibrerad exakt för det spån som undersöktes, 

utan dess mätningar användes för att mäta skillnader mellan färskt spån innan- och efter 

lagring. Försöksmatrisen för NIR-analyserna användes såväl före samt efter 

lagringsprocessen, se tabell 5 och 6. NIR-maskinen beräknar automatiskt fram ett 

procentuellt innehåll av extraktivämnen i det undersökta materialet. Tre mätningar av 

respektive furuspån genomfördes för att säkerställa ett tillförlitligt resultat och ta fram ett 

medelvärde då spånets innehåll av extraktivämnen kan variera. NIR-maskinen visar även 

spektra-grafer över samtliga mätningar vilka sparades till bilder för att kunna påvisa 

eventuella uppkomna skillnader före- och efter lagringsprocessen.  

 
Tabell 5. Försöksmatris NIR-analys anaeroba lagringsförsök. 

 
 

Tabell 6. Försöksmatris NIR-analys aeroba lagringsförsök. 

 
 

2.7 Färg 
 
För att upptäcka eventuella färgförändringar samt färgskillnader innan- och efter lagring 

av furuspånet användes en systemkamera Nikon D80. För att undersöka färgförändringar 

sparades färskt furuspån i frysen, för att sedan efter avslutade lagringsprocesser kunna 

jämföra det färska och lagrade furuspånen. De olika kompositionerna av furuspån 

placerades på ett vitt A-4 papper för att skapa lika ljussättningar, innan de fotograferades 

efter de avslutade lagringsstudierna. 

 

2.8 Temperaturmätning 
 
Temperaturmätningen i lagringsprocessen skedde med en temperaturgivare i respektive 

lagringslåda. Temperaturmätningar från respektive mätare registrerades varje timme 

under lagringsprocessen med hjälp av datorprogrammet NI LabVIEW 2018 (64-bit). 

Datorprogrammet samlade alla temperaturmätningar i en Excel-fil med exakt 

tidsangivelse när temperaturen uppmättes. Datorprogrammet går att enkelt stoppa och 

starta, detta medför att cirka en gång per dygn stoppades programmet, och de loggade 

värdena sparades på separat Excel-fil, för att säkra mätvärden och ifall oväntade 

strömavbrott skulle uppkomma. Kontinuerligt under lagringsprocessen samlades all 

mätdata till en gemensam resultatfil. 
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2.9 Avvattning 
 

Avvattning av furuspånet i studien genomfördes med en hydraulikpress avsedd för 

enpetar-försök på pellets, fast nu istället försedd med avvattningsverktyg, se figur 5. 

Avvattningsverktygen består av fyra primära komponenter, huvudmatris i botten (A i 

figur 6), en cylinder med filter som fästes i bottenmatris A (B i figur 6), en stålkolv vilken 

kommer pressa mot spånet i cylinder B (C i figur 6), i toppen av hydraulikpressen fästes 

en kolv (D i figur 6) vilken i sin tur pressar mot kolv C. Hydraulikpress fungerar genom 

att bottenmatrisen pressas uppåt mot den fixerade kolven upptill. Hastigheten som 

sågspånet avvattnas ställdes in manuellt med hjälp av en reglerings ratt och ställdes in på 

15 mm/min. När hastigheten infunnit sig i rätt läge tilläts kolvarna tryckas emot varandra 

tills ett tryck motsvarande 17kN uppnåddes för samtliga prov, för att hållas i detta tryck i 

en minut, under denna minut minskades trycket successivt ner till ca 11kN för samtliga 

prov. 

 

 

Figur 5. Översiktlig bild av hydraulikpressen med avvattningsverktyg. 
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Figur 6. Närbild på avvattningsverktygen. A) Bottenmatris med invändig tratt som samlar upp 

pressvatten B) Ihålig cylinder med galler i botten samt sågspånet ovanpå C) Stålkolv som pressas 

inuti cylinder B mot sågspånet D) Toppkolv dit stålkolv C pressas mot. 

 

2.10 TOC - Totalt organiskt kol 
 
För att analysera pressvattnet från avvattningen användes TOC test. TOC-testen som 

genomfördes var av märket Hach LCK 387. Metoden startar genom att tillsätta 0,1 ml 

pressvatten till TOC vätskan innan den skakades i en Hach Lange TOC-X5 under 5 

minuter. Sedan kokades proven i en Hach Lange LT200 under två timmar med en 

konstant temperatur på 100°C tillsammans med reaktionsvätska samt membran som 

tillåter koldioxid vandra mellan de två olika behållarna. När proven åter svalnat efter 

kokningen analyserades proven i en Hach Lange DR2800 maskin. 

 

2.11 Energianvändning 
 
Hydraulikpressen där avvattningsprocessen genomfördes var sammankopplad med 

datorprogrammet (NI labVIEW 2013 SP1) som kontinuerligt under avvattningsförsöken 

loggar data över kraft, hastighet och tid till en Excel-fil, tre gånger per sekund. 

Kompressionsenergin W (J), beräknades mellan krafterna 5 – 17 kN, och beräknas med 

ekvation (2).  

 

𝑊 = 𝐹 ∗ 𝑣 ∗ 𝑡 ∗ 1000  (2) 

 

 

A 

B 

C 

D 



16 

 

3. Resultat 
 

I resultaten visas temperaturförändring, färgförändring, fuktförändring och NIR-analyser 

på färskt och lagrat furuspån. I resultatet visas även kompressionsenergi, TOC-analys och 

fuktförändring för mekanisk avvattning av furuspån. 

 

3.1 Lagringsprocess 

3.1.1 Temperaturökning 
 
Figur 7 visar ett diagram över hur temperaturerna varierat under den anaeroba 

lagringsperioden. Resultatet visar att omgivningstemperaturen varierat mellan 19–21 

grader konstant under hela lagringsperioden, medan det förekommer vissa om än små 

temperaturvariationer mellan de olika furuspånen. Anledningen till att temperaturerna 

drastiskt sjunker vid lagringstimme 330, beror på att i samråd med uppdragsgivare och 

handledare beslutades det om att tillfälligt tillåta luft, till de anaeroba lagringslådorna för 

att undersöka om det kunde skapa en temperaturökning i något av furuspånen. 

 

 
Figur 7. Diagram över temperaturer under anaerob lagringsprocess. 
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Figur 8 visar resultaten för den aeroba lagringsförsöken som utfördes genom lagring av 

splint- och kärnved. Vilket kan utläsas i figur 8 hade de båda lagringslådorna samma 

temperatur de första 200 timmarna innan kärnvedens temperatur succesivt ökade ett par 

grader, för att sedan kring lagringstimma 650, åter igen uppnå samma temperatur som för 

splintveden. 

 

 
Figur 8. Diagram över temperaturer under aerob lagringsprocess.  
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3.1.2 Fuktförändring 
 

I tabell 7 redovisas resultaten över hur fukthalten har förändrats från före till efter 

lagringsprocessen. Vilket kan ses i tabell 7 förekommer det variationer mellan de olika 

kompositionerna av furuspån som har lagrats, samt skillnader om de har lagrats under 

aeroba eller anaeroba förhållanden. Samtliga furuspån som har lagrats både under 

anaeroba och aeroba förhållanden har fukthalten minskat under lagringsperioden. 

Resultatet visar att det förekom större fuktminskningar i de aeroba lagringsförsöken för 

både splint- och kärnveden. Resultaten för den anaeroba lagringsförsöken visar att det 

förekom relativt höga fuktminskningar för både kärnveden samt kombinationen mellan 

splint- och kärnved (referensprov) medan det var låg fuktförändring för splintveden där 

minskningen endast uppkom till 1.8 %. 

 
Tabell 7. Fuktförändring före- och efter anaerob och aerob lagringsprocess. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fukthalt innan lagring (%) Fukthalt efter lagring (%) 

Anaerob - Splintved 56.9 55.1 

Anaerob – Kärnved 31.8 19 

Anaerob – Splint- & Kärnved 46.5 27.2 

   

Aerob – Kärnved 34 6.1 

Aerob - Splintved 57.5 7.1 
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3.1.3 Färgförändring 
 
Figur 9 visar resultatet av färgförändringar som uppstått under de anaeroba 

lagringsförsöken. I respektive bild i figur 9 är furuspånet innan lagring placerat i bildens 

vänstra del medan det lagrade spånet placerats i bildens högra del. Resultatet visar att det 

förekommer färgförändringar för alla de tre olika lagringsförsöken. Störst färgskillnad 

förekommer i referensprovet som innehöll både splint- och kärnved, där en tydlig 

färgskiftning skett från ljus till mörk nyans (A i figur 9). Liknande nyans har skett för 

splintveden fast inte lika tydlig färgskiftning (C i figur 9). Kärnveden har också skiftat 

färg från relativt ljust innan lagring till en mer bronsaktig färg efter lagringsperioden (B i 

figur 9). 

 

 
Figur 9. Fotografier över färskt furuspån och anaerobt lagrat furuspån. A) Kombination splint- & 

kärnved B) Kärnved C) Splintved. 

 

Figurerna 10 visar resultatet av färgförändringar som uppstått under den aeroba 

lagringsförsöken. I respektive bild är furuspånet innan lagring placerat i bildens vänstra 

del medan det lagrade spånet placerats i figurernas högra del. Resultatet visar att det 

uppstått färgförändringar i både splintveden och kärnveden under lagringsperioden. 

Kärnveden har blivit ljusare i dess bronsaktiga karaktär (A i figur 10). För splintveden 

har en tydlig färgskiftning uppstått där spånet har blivit blekare (B i figur 10). 

 

 
Figur 10. Fotografier över färskt furuspån och aerobt lagrat furuspån. A) Kärnved B) Splintved. 
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3.1.4 NIR - Spektroskopi 
 
Tabell 8 visar resultaten för hur innehållet av furuspånens innehåll av extraktivämnen har 

förändrats under den anaeroba lagringsperioden i förhållande till innan lagring. Det 

förekommer minskade nivåer av extraktivämnen för samtliga lagringsförsök, störst 

minskning har förekommit i splintveden medan kärnveden samt kombinationen mellan 

splint- och kärnved har minskat ungefär samma mängd. 

 
Tabell 8. Innehåll av extraktivämnen i furuspånet före- och efter anaerob lagringsperiod. 

 
 

Tabell 9 visar resultaten för hur innehållet av furuspånens extraktivämnen har förändrats 

under den aeroba lagringsperioden i jämförelse mot innan lagring. Resultatet visar att det 

uppstått minskningar i innehållet av extraktivämnen för både splintveden och kärnveden. 

Kärnvedens innehåll av extraktivämnen har minskat betydligt mer än för splintveden. 

 
Tabell 9. Innehåll av extraktivämnen i furuspånet före- och efter aerob lagringsperiod. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extraktivämnen innan lagring (%) Extraktivämnen efter lagring (%) 

Anaerob – Splintved 1.95 1.58 

Anaerob – Kärnved 3.59 3.39 

Anaerob – Splint- & 

Kärnved 

2.21 2.04 

 

 Extraktivämnen innan lagring (%) Extraktivämnen efter lagring (%) 

Aerob – Splintved 2.30 2.19 

Aerob – Kärnved 3.44 3.10 
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Figur 11 visar resultatet över NIR-analyser som genomförts före- och efter anaerob 

lagringsperiod. Resultatet visar med spektra-graferna att för samtliga prov har absorbans-

nivåerna sjunkit under lagringsperioden. De största minskningarna förekommer mellan 

våglängden 1450–1500 cm-1, där nivåerna minskat tydligast i samtliga grafer. Splintveden 

hade initialt högsta nivåer före- och efter lagring (1 och 2 i figur 11). Kombinationen 

mellan splint- och kärnvedens nivåer var mitt emellan splintveden och kärnveden (3 och 

4 i figur 11). Kärnveden hade lägst nivåer både före- och efter lagringsperioden (5 och 6 

i figur 11). 

 

 
Figur 11. Diagram över spektra-grafer före- och efter anaerob lagringsperiod. På X-axeln visas 

våglängd (cm-1) och Y-axeln absorbans. 1) Splintved innan lagring 2) Splintved efter lagring 3) 

Kombination splint- och kärnved innan lagring 4) Kombination splint- och kärnved efter lagring 5) 

Kärnved innan lagring 6) Kärnved efter lagring. 

Figur 12 visar resultatet över NIR-analyser för aeroba lagringsperioden av splintved och 

kärnved. Resultatet visar med spektra-graferna att absorbansnivåerna minskat under 

lagringsperioden. Splintved hade innan lagring (1 i figur 12) högst nivå för samtliga prov 

men efter lagringsperioden hade denna nivå minskat betydligt för hela spektrat med 

våglängder (3 i figur 12). Kärnvedens nivåer minskade också under lagringsperioden, fast 

inte allt i samma utsträckning (2 och 4 i figur 12). 

 

 
Figur 12. Diagram över spektra-grafer före- och efter aerob lagringsperiod. På X-axeln visas 

våglängd (cm-1) och Y-axeln absorbans. 1) Splintved innan lagring 2) Kärnved innan lagring 3) 

Splintved efter lagring 4) Kärnved efter lagring. 
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3.2 Mekanisk avvattning 

3.2.1 TOC – Totalt organiskt kol 
 
I figur 13 visas resultaten över TOC-testerna som utfördes på pressvatten från samtliga 

åtta avvattningsförsök. I resultatet kan det utläsas att det förekommer stora variationer 

mellan samtliga TOC-tester. Splintveden har mindre spridda resultat än kärnveden vars 

resultat varierade mycket. Beräknas ett medelvärde utifrån resultaten både för splintved 

och kärnved visar detta att skillnaden dem emellan är 104 mg/l, där kärnveden innehåller 

mest. 

 

 
Figur 13. Diagram över TOC-analyser av pressvatten från splint- och kärnved.  

 

3.2.2 Fuktförändring 
 
I tabell 10 ses resultaten över hur fukthalten i furuspånet förändrades i samband med den 

mekaniska avvattningsprocessen. I både försöken för splintveden respektive kärnveden 

föll samma resultat ut, vilket redogör att båda delarna furuspån uppvisade likartat 

beteende och avvattnades exakt lika mycket för samtliga fuktmätningar. Det skapar ett 

slutgiltigt resultat att om furuspån har en initial fukthalt på 57.5 %, kan avvattnas 

mekaniskt till en fukthalt motsvarande 46.7 %, om kraften uppnår maximalt 17 kN. 

 
Tabell 10. Fuktförändring i furuspånet efter mekanisk avvattning. 

 
 

 Fukthalt innan 

avvattning (%) 

Fukthalt efter 

avvattning (%) 

Fukthalt medel efter 

avvattning (%) 

Kärnved 1 57,5 44,1  

Kärnved 2 57,5 49,8  

Kärnved 3 57,5 47,4  

Kärnved 4 57,5 46,3  

   Kärn 46,7 

Splintved 1 57,5 45,1  

Splintved 2 57,5 45,8  

Splintved 3 57,5 48,4  

Splintved 4 57,5 48,4  

   Splintved 46,7 
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3.2.3 Energianvändning 
 
I Figur 14 redovisas kompressionsenergin som krävdes i avvattningsprocessen av 

furuspånets splintved och kärnved. Figur 14 visar att kompressionsenergin för avvattning 

av kärnveden var högre än för splintveden genom samtliga avvattningsförsök. Om ett 

medelvärde beräknas mellan splintved och kärnved, krävdes det cirka 5.5 (J) mer 

kompressionsenergi för att avvattna kärnveden. 

  

 
Figur 14. Diagram över kompressionsenergin (J), för mekaniska avvattningsförsök. Y-axeln visar 

Wcomp (J) och X-axeln visar försök (nr). 
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4. Diskussion 
 

Under lagringsförsöken påvisades det små temperaturökningar sporadiskt under 

lagringstiden, se figur 7 och 8. I de anaeroba lagringsförsöken öppnades lådorna efter 330 

timmar och tilläts vara öppna med 1 cm öppning runtom locket, för att om möjligt med 

hjälp av syret i luften, kunna skapa en reaktion på temperaturen. Vad som då skedde var 

att temperaturen sjönk till våt temp för spånet, för att gradvis öka något innan lådornas 

tillgång till omgivande luft minskades kring lagringstimme 430. För att sedan efter 

lagringstimme 500, förslutas helt anaerobt igen. Därefter kan det ses att temperaturen i 

lådorna följde omgivningstemperaturen, se figur 7. I de aeroba lagringsförsöken kunde 

vissa temperaturskillnader påvisas där kärnveden höll en högre temperaturökning, för att 

mot slutet av lagringsperioden stagnera kring 23 °C. Splintveden höll initialt en lägre 

temperatur för att sedan succesivt öka till samma temperatur som kärnveden. Detta tros 

vara en orsak av varierande fuktinnehåll i furuspånet innan lagring. Sammantaget för 

temperaturmätningarna gick det inte att påvisa temperaturökningar, vilket kan bero på ett 

antal faktorer. Enligt (IEA Bioenergy, 2013) pågår främst problematik med 

temperaturökningar i större spånstackar, det kan i lagringsprocessen komma att krävas 

mer material för att temperaturutveckling skulle kunna uppstå. En annan orsak till att 

självuppvärmning inte gick att påvisa kan bero på att det aktuella furuspånet som 

användes i studien insamlades under vinterhalvåret då minst antal levande 

parenkymceller är aktiva i trädet. Det skulle potentiellt kunna göra att om samma studie 

genomförts under sommarhalvåret, då mer levande celler skulle kunna finnas i 

furuspånet, att resultatet blivit annorlunda (Sjöström, 1993). 

 

Fukthalten i furuspånen minskar i samtliga lagringsförsök både anaeroba och aeroba, se 

tabell 6. För de anaeroba lagringsförsöken minskade kombinationen av splint- och 

kärnveden ungefär lika mycket som kärnveden procentuellt. Splintveden minskade sin 

fukthalt endast med 1.8 %, vilket skiljer sig markant från de övriga försöken. Anledningen 

till att dessa skillnader finns är okänt, enda tydliga orsaken är att splintveden initialt innan 

lagring hade högre fukthalt än övriga prov. Den aeroba lagringen medförde också 

minskade fukthalter för både splintved och kärnved, till betydligt lägre nivåer än för den 

anaeroba lagringen. Anledningen till att fukthalten sjönk till låga nivåer tros bero på att 

luften som tillsattes i botten av lagringslådorna medförde att furuspånet torkade succesivt 

under lagringsperioden. Denna teori styrks även med resultatet från temperatur grafen, då 

temperaturerna inledningsvis var låga för att tillslut höjas och stagnera på samma 

temperatur.  

 

Både anaerob- och aerob lagring av furuspån skapar färgskiftningar, se figur 9 och 10. 

De anaeroba förhållandena påverkade samtliga furuspån på liknande sätt, att furuspånen 

blev mörkare i dess karaktär. Anledningen till att furuspånet blev mörkare under anaerob 

lagring är sannolikt på grund av att en nedbrytande process påbörjats av mikroorganismer. 

Vilket beskrevs i inledningen i studien är en av de avgörande faktorerna för nedbrytning 

tillgången på organiskt material samt sockerarter (Hogland & Marques, 2003; Lund 

1994). Eftersom resultatet visar på att splintveden samt kombinationen mellan splint- och 

kärnveden hade större färgskiftningar än kärnveden, beror sannolikt på att det i 

splintveden finns mer nedbrytbara ämnen som gynnar mikrobiell aktivitet. Att större 

färgskiftningar inte uppkom hos kärnveden kan vara på grund av de högre halterna 

extraktivämnen, som skapar ett starkare skydd mot nedbrytande organismer. En till faktor 
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som kan bidra till mörkare karaktär under den anaeroba lagringen är skillnaderna i 

fukthalter när lagringen påbörjades, och att det startats en förruttnelseprocess i 

splintveden vilket skapar mörkare färg. Splintveden och kärnveden i de aeroba 

lagringsförsöken visade raka motsatsen till den anaeroba lagringsförsöken och ändrades 

till ljusare nyanser, se figur 10. Anledningen till att de aeroba spånen fick en ljusare 

karaktär är oklart men eftersom fukthalten hade sjunkit mycket kan detta medföra att 

ingen förruttnelseprocess startade under lagringsperioden. Eftersom spektra-graferna 

visade på stora skillnader i splintveden, kan det vara ett tecken på att nedbrytningen under 

de aeroba lagringsförsöken, gått betydligt snabbare än de anaeroba och att lufttillförseln 

ledde till ett snabbare nedbrytning och spånmognad. 

 

Enligt (Arshadi m.fl. 2007) förändrades innehållet av extraktivämnen i färskt furuspån 

främst under lagringsveckorna 6 - 12. Resultatet i denna studie visade att innehållet av 

extraktivämnen sjönk för samtliga lagringsförsök även om minskningarna inte var stora, 

se tabell 8 och 9. En orsak till varför dessa nivåer av extraktivämnen inte reducerades 

ytterligare kan bero på att lagringsperioderna i denna studie var för korta, för att samma 

resultat kunnat påvisas. Ytterligare en faktor som kan påverka att resultatet inte visar 

större variationer kan vara att NIR-maskinen inte var kalibrerad efter den aktuella 

spåntypen, vilket medför en viss osäkerhetsfaktor i resultatet. Vad resultatet ändå visade 

tydligt var att störst innehåll av extraktivämnen finns i kärnveden, vilket tydligt 

överensstämmer med litteraturen och har åter påvisats i denna studie (Sjöström, 1993). 

 

NIR-analyserna visar även spektra-grafer vilket kunde ses i resultatet, se figur 11 och 12. 

Spektra-graferna är tyvärr för studien baserade i medelvärden, vilket medför att det inte 

går att exakt urskilja toppar eller skillnader vid olika våglängder. Resultatet visar ändå 

vissa tendenser på vad som sker under lagring av furuspån. Som resultatet visade för den 

anaeroba lagringen, hade samtliga furuspån minskat dess absorbans under 

lagringsperioden, vilket betyder att spånet har påverkats av lagringsprocessen. De 

våglängder där störst skillnader förekommer är 1450–1650 cm-1, där främst cellulosa, 

lignin, alkener samt aromatiska ämnen förekommer, se tabell 2. Vad som är intressant är 

att alkener och aromatiska ämnen är kolväten, vilka är reaktiva ämnen (VOC), som skulle 

kunna visa på att furuspånens reaktivitet sjunker under lagringsperioden samt att dessa 

nivåer är högre i splintveden. Resultatet över de aeroba lagringsförsöken visar istället ett 

mer tydligt resultat där splintvedens spektra-graf reducerats betydligt mer än under den 

anaeroba lagringen. Den aeroba lagringen visar då på att splintveden påverkas väsentligt 

under en lagringsprocess för egentligen hela våglängdsintervallet som undersöktes. Det 

innebär att potentiellt sett skulle kunna vara en bidragande orsak till att självantändning 

skulle kunna uppstå då resultatet visar att stora mängder (VOC) och olika ämnen avges 

under lagringsprocessen.  

 

Resultatet visade att det förekom stora variationer i organiskt innehåll i pressvattnet från 

både splintveden och kärnveden. Splintveden hade jämnare innehåll än kärnveden som 

hade stora variationer mellan försöken. Anledningen till att de stora variationer 

uppkommit, kan bero på den mänskliga faktorn att det vid testerna kommit med olika 

innehåll då pressvattnet ej var genomskinligt utan det förekom små träpartiklar. 

Träpartiklarna kan ha påverkat resultatet att det i vissa av proven fanns mer organiskt 

material än de andra etc. Det sammanlagda resultatet visar ändå att det ungefär är samma 

halter av organiskt material i både splintveden och kärnveden.  I vart fall att inga markanta 
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skillnader kunde påvisas med denna försöksmetod, som skulle kunna påvisa att det ena 

materialet i förlängningen skulle kunna vara mer benäget att självantända än det andra. 

 

Den mekaniska avvattningen resulterade i att för både splintveden och kärnveden, kunde 

furuspånet avvattnas från en högre fukthalt till en lägre genom processen. Resultatet visar 

då att baserat på (Fries, 2018) att en mekanisk avvattningsprocess kan reducera 

energianvändningen väsentligt under pelleteringsprocessen genom ett förbehandlingssteg 

bestående av avvattning. Sammanhängande tillsammans med att fukthalten reducerades 

genom avvattning, kunde även kompressionsenergin att beräknas på försöken för splint 

respektive kärnveden. Resultatet visade att för samtliga avvattningsförsök krävdes mer 

energi för att komprimera kärnveden än för splintveden. Anledningen till att detta resultat 

uppkom är okänt, då baserat på litteraturen (Obernberger & Thek, 2010) ska 

extraktivämnena ha en gynnsam effekt på pelleteringsprocessen och verka som ett 

smörjmedel, men detta överens stämmer inte med resultatet från denna studie. En teori 

till att resultatet visar att mindre energi krävdes för att komprimera splintveden, är att i 

träden naturligt sker vätsketransporten främst i splintveden. Dess celler kan lättare 

transportera vatten, medan i kärnveden är fukten mer lagrad eller inbunden i trädet vilket 

skulle medföra att det krävs mer energi att pressa ut den etc.  

 
Förslag till vidare forskning 

 
Eftersom lagringsprocessen inte påvisade några konkreta temperaturökningar skulle det 

vara intressant för vidare studier att undersöka om lagringsprocesser kan ske i större 

omfattning. Mer konkret genom att undersöka temperaturökningar i verkliga spånstackar 

under högre tryck samt under naturliga förhållanden utomhus med fuktvariationer. 

 

Den mekaniska avvattningsprocessen påvisade ett intressant resultat där fukthalten 

minskade från 57.5 % till 46.7 %. Det skulle vara intressant att utföra större och mer 

omfattande studier vad som händer om kraften ökades ytterligare om fukthalten skulle 

kunna minska ännu mer. Detta är ett intressant område om det samtidigt skulle 

genomföras en ekonomisk analys om det är mer lönsamt att avvattna furuspånet innan 

pelleteringsprocessen istället för att torka detta i ugn, vilket är en mycket energikrävande 

process. 
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5. Slutsats 
 

• Resultatet visar att det inte gick att detektera någon relevant temperaturökning för 

vare sig splintveden eller kärnveden, som kan påvisa en självuppvärmande 

process. 

 

• Resultatet visar att både splintved och kärnved förändras både fukt-, innehåll- 

samt färgmässigt under både anaerob och aerob lagring.  

 

• Den aeroba lagringsprocessen av splintved visar en markant förändring av 

innehållet av organiska och kemiska ämnen under lagring. 
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