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SAMMANFATTNING 

Användandet av biobränslen ökar vilket det måste göra om vi ska klara EU:s klimatmål att 

minska användandet av fossila bränslen med 40 % från år 1990 fram till år 2030. Sågspån är en 

restprodukt som kommer från sågverk och kan användas till att göra biobränslen i form av 

bränslepellets och briketter till förbränning. För att kunna framställa dessa biobränslen krävs 

det dock att fukthalten är relativt låg, runt 4,7–13 procent. Sågspånet från sågverken är dock 

mycket blötare än detta och därför måste det först torkas. I industrin används till största 

utsträckning termiska torkar som tillexempel transportbandstorkar och roterande torkar för 

torkning av biomassa. Det går även att driva ut vatten ur biomassa genom mekanisk avvattning. 

Detta används framförallt inom avvattning av pappersmassa vid papperstillverkning samt att 

avvattna slam från reningsverk. Studier har kommit fram till att denna metod kan vara 

fördelaktig att använda även på biomassa, såsom sågspån, då mekanisk avvattning är en 

energieffektivare metod än att termiskt förånga vattnet i materialet. Detta innebär dock inte att 

ersätta de termiska torkarna, utan istället att använda en kombination av först ett mekaniskt 

avvattningssteg och sedan en termisk tork. Detta eftersom låga slutfukthalter är svårt att nås 

med enbart mekanisk avvattning.  

Arbetet har undersökt hur en mekanisk avvattningspress kan påverka den efterföljande termiska 

torkprocessen. Detta har gjorts med en liten testanläggning som blåser luft genom en 

sågspånsbädd. Denna testanläggning fanns inte från början och därav var syftet med studien 

inte enbart att öka förståelsen för hur mekanisk avvattning i form av pressning påverkar den 

termiska sluttorkningsprocessen, utan också att utvärdera en ny testanläggning. Det fanns en 

tidigare testanläggning på Karlstads Universitet där torkningsmediet blåstes längs med över 

sågspånsbädden. Detta är dock väldigt ineffektivt och inte så det ser ut i industrin, därav 

utvecklades denna metod som går ut på att blåsa luften igenom bädden istället och på så sätt 

kunna uppnå förhållanden som är mer lika industrin. Två material har undersökts och jämförts  

(pressat sågspån och opressat sågspån), med tre olika partikelstorlekar (<1 mm, 1–2 mm & 2–

5,6 mm). Ett bestämt flöde har använts och alla sågspånssorter testades med tre olika 

temperaturer på torkningsmediet som var luft. 

Anläggningen fungerade och gav bra och trovärdiga resultat som kunde användas för att 

besvara frågan hur den mekaniska avvattningen påverkar den termiska torkningen. Studien 

visar att sågspånet missgynnas av att pressas för den minsta partikelstorleken <1 mm, då 

torkningen tog längre tid. Detta kan förklaras av att transportvägarna som fukten i materialet 

kan färdas igenom har förstörts av att pressas. För de större partiklarna 1–2 mm & 2–5,6 mm 

går det inte se att sågspånet har missgynnats av att pressas och därav verkar transportvägarna 

ha klarat sig under pressningen. Däremot nåddes en lägre slutfukthalt i vissa fall för det pressade 

sågspånet. Studien har också undersökt hur torkhastigheten varierar över tiden i 

torkanläggningen. Det visade sig att den skiljde sig lite mot vad litteraturen redovisar. Den 

redovisar att torkhastigheten bör vara konstant under en period och sedan avta med tiden. Helt 

konstant var torkningen aldrig riktigt, men för de flesta försök kunde en period utläsas där 

torkningen nästan var kontant och man kunde se en tydlig tidpunkt för försöken då 

torkningshastigheten sjönk drastiskt. Det visade sig också att karaktären på hur 

torkhastighetsförändringen ser ut över tiden och vilken sågspånssort som torkar snabbast beror 

mer på partikelstorleken än om materialet är pressat.  

 

  



ABSTRACT 

The use of biofuels is increasing, which must be done if we are to meet the EU's climate goals 

to reduce the use of fossil fuels by 40% from 1990 until 2030. Sawdust is a residual product 

that comes from sawmills and can be used to make biofuels in terms of fuel pellets and 

briquettes for combustion. However, in order to produce these biofuels, it is required that the 

moisture content is relatively low, around 4.7–13 percent. However, the sawdust from the 

sawmills is much wetter than this, and therefore it must first be dried. In the industry, to a large 

extent, thermal dryers are used, such as conveyor belts and rotary dryers for drying biomass. It 

is also possible to transport water out from the biomass by mechanical dewatering. This is 

mainly used in the dewatering of paper pulp during paper production and to dewater sludge 

from sewage treatment plants. Studies have concluded that this method can be advantageous to 

use also on biomass, such as sawdust, since mechanical dewatering is a more energy-efficient 

method than thermally evaporating the water in the material. However, this does not mean 

replacing the thermal dryers, but instead using a combination of first a mechanical dewatering 

step and then a thermal dryer. This is because low final moisture levels are difficult to reach 

with only mechanical dewatering. 

The work has investigated how a mechanical dewatering press can affect the subsequent 

thermal drying process. This has been done with a pilot-scale plant that blows air through a bed 

of sawdust. This pilot-scale plant did not exist from the beginning and hence the purpose of the 

study was not only to increase the understanding of how mechanical dewatering in the form of 

pressing affects the thermal end drying process, but also to evaluate a new test facility. There 

was a previous pilot-scale plant at Karlstad University where the drying medium was blown 

over and along the bed of sawdust. However, this is very ineffective and not as it appears in the 

industry and hence this method was developed, which involves blowing the air through the bed 

instead and thus being able to achieve conditions that are more like the industry. Two materials 

have been investigated and compared (pressed sawdust and unpressed sawdust), with three 

different particle sizes (<1 mm, 1–2 mm & 2–5.6 mm). A certain flow has been used and all 

varieties of the sawdust were tested with three different temperatures on the drying medium 

which were air. 

The pilot-scale plant worked well and gave good results that could be used to answer the 

question of how the mechanical dewatering affects the thermal drying. The study shows that 

the sawdust is disadvantaged by being pressed for the smallest particle size <1 mm, since the 

drying took longer. This can be explained by the fact that the transport paths for the moisture 

in the sawdust have been destroyed by the pressing. For the larger particles 1–2 mm & 2–5,6 

mm, it cannot be seen that the sawdust has been disadvantaged by being pressed and thereof 

the transport paths have been able to survive during the pressing. However, a lower final 

moisture content was reached in some cases for the pressed sawdust. The study has also 

investigated how the drying rate changes over time in the drying plant. It turned out that it 

differed slightly from what the literature reports. The litterature reports that the drying rate 

should be constant for a period and then decrease over time. The drying was never fully 

constant, but for most of the attempts a period could be seen where the drying was almost 

constant and a moment could be seen where the drying rate dropped drastically. The study also 

concluded that the characteristics of how the drying rate changes over time and which sort of 

the sawdust that dries fastest depends more on the particle size than if the material is pressed. 
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INLEDNING 

Medeltemperaturen på jorden stiger och för att klara EU:s mål att minska EU:s totala 

växthusgasutsläpp med 40 procent från år 1990 till år 2030 [1] krävs det att vi kraftigt minskar 

användandet av fossila bränslen. De fossila bränslena stod för 86 procent av världens totala 

energitillförsel år 2016 [2]. Även om vi inte lyckas uppfylla klimatmålen och frivilligt minska 

användandet av fossila bränslen kommer vi bli tvingade till det, då det mesta av de fossila 

bränslena beräknas vara förbrukade inom hundra år, om vi fortsätter att använda dem i den takt 

vi gör idag [3]. När användandet av fossila bränslen minskar måste det ske en ökning av 

förnyelsebara energikällor. För att lyckas med detta har europeiska unionen favoriserat 

förnyelsebara energikällor genom att öka skatten på de fossila och infört skatteförmåner på de 

förnyelsebara, samt infört krav på energieffektivitet [3]. Biobränslen som tillexempel träflis och 

träpellets är förnyelsebara energikällor som är intressanta. Vid förbränning av dessa släpps det 

ut ungefär lika stora mängder koldioxid som vid förbränning av fossila bränslen. Detta innebär 

dock inte att utsläppen kommer förbli desamma, eftersom växterna som blir till biobränsle har 

konsumerat lika mycket koldioxid under sin livscykel som de släpper ut vid förbränning blir 

nettoutsläppet av koldioxid därav närmast noll [4]. 

Sågspån är en restprodukt från sågverk och kan bland annat användas till att göra bränslepellets 

och briketter till förbränning. För att göra detta krävs dock att fukthalten är låg, mellan 4,7–13 

procent, för att undvika komplikationer i pelleteringsprocessen [5,6]. Då råmaterialet som 

används till pelletsproduktion innehåller mycket vatten, cirka 50–55 procent [5,7] måste det 

torkas på ett eller annat sätt innan det kan pelleteras. 

Utöver att torka sågspånet för att kunna pelletera det redovisar Berghel [5] en rad andra 

anledningar för varför det är fördelaktigt att torka det. Minska risken för att materialet skall 

börja mögla, ger lägre utsläpp vid förbränning om det är mindre vätska i materialet, lägre 

fukthalt ger högre värmevärde och högre energieffektivitet vid förbränning. När biobränslen 

torkas och pressas till pellets blir de också enklare och billigare att transportera, eftersom man 

slipper transportera så mycket vatten och man får mer material per areaenhet [8]. 

Träts minsta byggnadsdelar är celler. Dessa består till över 90 procent av Trakeider och resten 

av parenkymceller. Trakeider är långsmala celler med ringporer och kallas för fibrer. Dessa 

ligger intill varandra som rader i den radiella riktningen. Uppgiften dessa fibrer har är att vara 

vätskeledande och mekaniskt stödjande. Är de inte kapade har tallens fibrer en längd på 2–3 

mm och de är ihåliga med en bredd på 0,02–0,04 mm. Detta hålrum kallas för lumen och i 

normalfallet är splintvedens lumen vattenfyllt varav kärnvedens lumen är luftfyllt. I de fuktiga 

hålrummen uppstår kapillära strömningar som tar med sig fukt genom ringporer som sitter i 

cellväggarna. På så sätt kan fukt transporteras mellan träts celler. Träts celler som innehåller 

Trakeiderna är svagt avsmalnande och något böjda i ändarna. Cellernas väggar är i 

mikrostruktur uppbyggda av glukos som är sammankopplad i långa cellulosakedjor, dessa är 

stadgade i parallella buntar till miceller. Flera av dessa är i sin tur ihop slagna till mikrofibriller 

som sammansätts till fibriller som i sin tur skapar lameller, som bygger upp cellväggarna i olika 

lager. Parenkymcellerna som också finns i trädet är kubiska eller prismaformade och har en 

bredd på 0,002–0,050 mm och en längd på 0,01–0,16 mm. Deras huvudsakliga uppgift är att 

lagra näringsämnen. Väggarna till parenkymcellerna är tunna och innehåller ett flertal porer. 

Porerna förbinder dem med cellerna som omger dem. Dessa celler innehåller vanligen cellsaft 

och protoplasma [18,19]. 
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När ett trämaterial utsätts för termisk torkning sker två fenomen samtidigt. 1) Transport av 

värme från omgivningen till materialet så att fukten på ytan avdunstar. 2) Transport av intern 

fukt till ytan av materialet. Avdunstning av vatten från ytan beror på externa förhållanden som 

temperatur, fuktighet, flöde, area av utsatt yta, samt tryck. Transporten av fukt i materialet beror 

på interna förhållanden: uppbyggnaden av materialet, temperaturen på materialet och 

fukthalten. Vilken som helst av dessa tillstånd/egenskaper kan vara den begränsande faktorn 

till torkhastigheten [9]. 

Transporten av värme till materialet som skall torkas kan ske genom konvektion (direkta 

torkar), konduktion (indirekta torkar) eller strålning (mikrovågsugn eller elektriska fält). Den 

absolut vanligaste typen av tork är de direkta. 85 procent av de industriella tokarna är 

konvektiva och använder sig av varm luft eller direkta förbränningsgaser som torkmedium [9]. 

Enligt Mujumdar [9] kan transporten av fukt inom ett hygroskopiskt material ske genom en 

eller flera av följande fenomen inom masstransport: 

• Vätskediffusion, om det blöta materialet har en temperatur under kokpunkten av väskan. 

• Ångdiffusion, om vätskan förångas inuti materialet. 

• Knudsendiffusion, om torkningen utspelar sig i väldigt låga temperaturer och låga tryck. 

• Hydrostatiska tryckskillnader, när interna förångningshastigheter överskrider 

ångtransportshastigheten genom materialet till omgivningen. 

• Kapillärflöden, uppstår i träts håligheter och vidare genom cellväggarnas ringporer, 

detta uppstår då attraktionen mellan träts kapilläryta och vattenmolekylerna är större än 

attraktionen mellan vattenmolekylerna. 

• Interna tryckskillnader, uppstår av att materialet krymper under torkning. 

Den externa torkprocessen är speciellt viktig i början av torkningen när den obundna fukten 

försvinner. Dock är en förståelse för den inre fukttransporten viktig och skall inte glömmas 

bort, då den är den styrande faktorn efter materialet som torkas nått den kritiska fukthalten [9]. 

Den kritiska fukthalten är den fukthalt materialet har då torkningshastigheten övergår från 

konstant till fallande [10], detta förklaras mer i ett senare stycke. Detta uppstår i 

torkningsprocesser som går till låga slutfukthalter. När den inre fukttransporten är styrande är 

parametrar som lufthastighet och temperatur, som vanligtvis är avgörande för den yttre 

fukttransporten (från yta till omgivning), av mindre betydelse, förutom att främja 

värmeöverföringshastigheterna [9]. 

Om man ritar upp en typisk torkhastighetskurva för ett hygroskopiskt material kan den delas 

upp i tre delar, se Figur 1. Under den första delen av torkningen är torkningshastigheten 

konstant och det finns fritt vatten på ytan av materialet. I detta steg kan en viss krympning av 

materialet ske då vattenytan dras tillbaka närmare materialets yta. Det som avgör hur snabbt 

torkningen sker under det första stadiet är diffusionen av vattenånga från vattenskiktet till 

luftskiktet och hur snabbt detta skikt för diffusionen försvinner. När det första stadiet närmar 

sig sitt slut kommer vatten att transporteras från insidan av materialet till ytan, via 

kapillärflöden. När det börjar bli dåligt med vatten på ytan att det uppstår torra fläckar kommer 

torkningshastigheten att avta och torkningen kommer inte längre vara konstant, vilket innebär 

att torkningen har gått över till andra stadiet. Detta stadie pågår tills att allt vatten på ytan har 

avdunstat. Hastigheten på det tredje torkstadiet beror på hastigheten som fukten transporteras 

inuti materialet via diffusion, som i sin tur beror på koncentrationsgradienter mellan materialets 

inre och ytan [9]. 
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Kurvan lutar givetvis olika mycket i andra och tredje stadiet beroende på hur effektiv 

torkanläggningen är och tiden torkningen är i de olika stadierna kan vara uppdelad annorlunda 

än som visas i figuren. Det kan tillexempel vara så att andra torkstadiet saknas helt eller så utgör 

det stadiet hela torkningsprocessen då torkningshastigheten faller och det finns inget tredje 

stadie [9]. Figur 1 visar som sagt enbart en typisk torkhastighetskurva för hur ett hygroskopiskt 

material kan se ut. 

 

Figur 1.  En typisk torkningshastighetskurva för ett hygroskopiskt material, under konstanta torkningsförhållanden. 

Fritt efter Mujumdar (2014). 

Enligt Berghel & Renström [7] kan torkningen av specifikt sågspån delas upp i tre steg. Det 

första steget är då sågspånet har en fukthalt på över 50 procent och det andra steget från att 

sågspånet har en fukthalt från 50 procent till 20 procent och det tredje sista steget då det har en 

fukthalt under 20 procent. Varav de två första stegen har konstant torkningshastighet då vattnet 

på ytan avdunstar och sedan faller torkningshastigheten under det tredje sista steget då de inre 

transporterna avgör torkningshastigheten. Alltså ett lite annorlunda synsätt än Mujumdars 

uppdelning av ett typiskt hygroskopiskt material. 

Om man vill räkna på masstransporten och värmetransporten för en viss torkprocess är det 

mycket fördelaktigt att veta vad som är begränsande och om de interna eller externa motstånden 

kan försummas. För att avgöra detta använder man sig av Biotal. Biotalet definieras som den 

externa transportkapaciteten dividerat med den interna transportkapaciteten [5]. Om tillexempel 

de inre motstånden är försumbara räcker det att räkna på mass- och värmetransporten mellan 

materialets blöta yta och omgivningen. Ett Biotal kan räknas ut för masstransporten med (1) 

och ett annat för värmetransporten med (2) och är båda talen mindre än 0,1 kan de inre 

motstånden försummas, då de yttre motstånden är mycket högre [11]. Om Biotalen istället är 

större än 1 är torkningshastigheten istället beroende på de inre motstånden [5] och då behövs 

ekvationer för de inre processerna som diffusion tillexempel. 
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          𝐵𝑖𝐷 =
𝑘𝑦(

𝑑

2
)

𝑝𝑠𝐷𝐴𝑆𝐴∗
     (1) 

          𝐵𝑖𝐻 =
𝛼(

𝑑

2
)

𝜆𝑠
     (2) 

Ju större partikelstorlek desto mer ökar de interna motstånden. För större material som plankor 

och bräder kommer de inre motstånden ha störst påverkan och för mindre material som 

tillexempel sågspån kommer de yttre motstånden ha störst påverkan [5]. 

Som nämnts tidigare är de direkta torkarna de vanligaste i industrin. Inom dessa finns det en 

rad olika typer, som tillexempel: bandtorkar, roterande torkar och pneumatiska torkar   [9]. 

Bandtorkarna används vanligen för att torka partiklar i storleksordningen 1–50 millimeter i 

diameter. Det går ut på att blåsa luft igenom en bädd som transporteras framåt på ett rullband. 

Transportbandet är inramat av en stor plåtlåda. Torkarna kan vara uppbyggda på lite olika sätt 

men gemensamt för de olika varianterna är att torkmediet blåses igenom bädden [9]. 

De roterande torkarna består av en metalltrumma som ligger på kullager som gör att trumman 

kan rotera. Trumman är nästan horisontell, fast har en liten lutning för att materialet skall kunna 

transporteras genom trumman. Det blöta materialet stoppas in i den änden av trumman som är 

högsta punkten och kommer ut ur andra delen av trumman. Inuti trumman blandas materialet 

runt med ett varmt gasflöde som kan skickas in i samma ände som materialet om medströms 

flöde önskas, men gasströmmen kan också gå åt andra hållet om motströms flöde önskas [9]. 

De pneumatiska torkarna är ganska enkla då de har få rörliga delar och är relativt små jämfört 

med andra torkar. Denna tork behandlar partiklar i storleken 10–500 mikrometer i diameter. 

Torken fungerar vanligen på följande sätt: Varm luft blåses in längst ner i en vertikal torkkanal, 

i kanalen kommer den varma luften i direkt kontakt med materialet som skall torkas, vilket 

kommer inmatandes i den nedre delen av torkkanalen. Hastigheten på luften är så pass hög att 

den tar med sig partiklarna upp i torkkanalen, den förångade fukten åker också med upp. I slutet 

av torkkanalen sitter en uppsamlare som fångar upp det torra materialet och en stoftavskiljare 

som renar luften som åker ut ur torkanläggningen. I torken uppnås höga förångningshastigheter 

och materialet har en ganska kort uppehållstid i torken, vilket innebär att de pneumatiska 

torkarna är främst lämpade till att föra bort extern fukt som ligger på ytan av partiklarna som 

torkas [9]. 

Den största kostnaden när de gäller industriell torkning är driftkostnaden och inte 

investeringskostnaden för utrustningen, då torkprocessen är energikrävande. I pappersindustrin 

tillexempel står torkningsprocessen för cirka 35 procent av den totala energiåtgången för 

tillverkningen [9]. 

Utöver termisk torkning kan även vatten transporteras ut ur biomassa genom mekanisk 

avvattning. Detta är inte något som direkt används för att torka sågspån i den traditionella 

torkningsindustrin, utan används mer för att avvattna pappersmassa vid papperstillverkning 

samt avvattning av slam från reningsverk. Det har dock visat sig i en studie gjord på Karlstads 

universitet av Frodeson et al. [12] att energiförbrukningen för torkning av biomassa kan 

minskas med 50 procent genom att lägga till en kontinuerlig mekanisk avvattningspress före en 

termisk transportbandstork. Mekanisk avvattning är en energieffektivare metod än att termiskt 

förånga vattnet [12,13]. Varför inte enbart mekanisk avvattning används för att tillexempel 

torka sågspån beror till stor del på att det är svårt att komma ner till låga slutfukthalter vid 
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mekanisk avvattning och det blir ineffektivt [16,17]. Frodeson et al. [12] refererar till en studie 

gjorde av Laurila et al. 2014 där de använt en kompressionstork i laboratorieskala och de 

lyckades uppnå en lägsta slutfukthalt på 30 procent. 

Den kontinuerliga avvattningspressen som användes i Frodeson et al. [12] är utvecklad av 

Drinor AB och är en typ av tork inom mekanisk avvattning. Pressen är framtagen för att 

behandla träflis och sågspån och fungerar på följande sätt: Det blöta biomaterialet transporteras 

på ett perforerat stålband in till ett nyp mellan två nypvalsar. Vattnet trycks ut av det hårda 

trycket och separeras från materialet tack vare perforeringen på bandet vilket också förhindrar 

åter absorption av vattnet. Efter nypet kommer det torkade materialet som har en fukthalt på 

35–40 procent, detta oavsett vilken fukthalt materialet har som åker in i pressen. Bandet i 

pressen går på en hastighet mellan 0,3 m/s och 1 m/s och den maximala bäddhöjden på 

biomaterialet som den klarar av är 50 millimeter [12]. 

Mekanisk avvattning går ut på att få fritt vatten att röra sig genom att skapa höga hydrostatiska 

tryck genom den fasta biomassastrukturen. Det höga trycket som uppstår leder till att fibrernas 

cellväggar brister. Detta gör i sin tur att kolhydratgrupper och lignin spolas ut ur biomaterialet 

med vattnet som lämnar och det är även troligt att extraktivämnen försvinner på samma sätt. 

Detta kan påverka pelleteringsprocessen om materialet som torkas skall pelleteras. 

Kolhydraterna och ligninet har bindande egenskaper och extraktivämnen påverkar bindandet 

negativt. Därav kan det vara svårt att veta hur lämpligt materialet är för pelletering efter 

pressningen. [12]. 

I en studie gjord av Mohseni M & Peters B [14] på University of Luxembourg har de undersökt 

torkningsprocessen för våta träpartiklar i en roterande tork. Mohseni & Peters förklarar att de 

roterande torkarna hör till de konvektiva torkarna och att de har markanta fördelar som god 

energieffektivitet, bättre partikelmixning och mer effektiv torkning. Mer specifikt har de 

undersökt hur partikelstorleksfördelning påverkar torkningshastigheten. De undersökte olika 

fall med olika partikelstorlekar och hade samma massa för alla fall. Mohseni [14] förklarar att 

när partikelstorleken minskar ökar antalet partiklar och därav ökar ytarean av bädden. Då en 

liten sfär har en större area per volymenhet än en stor sfär. När de minskade partikelstorleken 

kom de fram till att torkningshastigheten också ökade på grund av högre 

värmeöverföringshastighet mellan partiklar och gasfas. En ökning av bäddarean med 360 

procent ökade torkhastigheten från 0,24 gram vatten/sekund till 0,52 gram vatten/sekund, alltså 

lite mer än det dubbla. Partikelstorleken vid 0,24 gram vatten/sekund var 20 mm och vid 0,52 

gram vatten/sekund var den 4 mm. 

Ett studentarbete har utförts på Karlstads universitet, av Olsson G & Bergström S [15], där de 

har undersök skillnaden i torkningshastigheten för pressat sågspån och opressat sågspån vid 

olika temperaturer, i en enkel försöksanläggning, bestående av en konvektiv tork där luft med 

en hastighet på 1,4 m/s blåses över en fixerad mindre sågspånsbädd på cirka 40 gram. Massan 

för sågspånsbädden loggades varje minut, då bädden låg i en plastbehållare som stod på en våg 

med god noggrannhet. Startfukthalten för de olika sågspånen låg runt 40 procent och de torkade 

det tills att masstransporten avtog, vilket i snitt tog cirka 5–6 timmar. Slutfukthalten varierade 

för de olika försöken. Den lägsta slutfukthalt som nåddes var någonstans mellan 0–5 procent 

och den högsta slutfukthalten var cirka 15 procent. Av studien visade det sig att partikelns 

storlek har betydelse då de största partiklarna (>4 mm) överlag torkade snabbare än partiklarna 

i storleken 1<2 mm, som i sin tur torkade snabbare än partiklarna <1 mm. För torkhastigheten 

mellan pressat- och opressat sågspån kunde de se att det pressade sågspånet torkade snabbare 

vid 50 °C och 75 °C för storlek <1 mm och att de inte kunde se någon direkt skillnad i 
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torkhastigheten vid 30 °C. Däremot torkade det pressade snabbare vid 30 °C och 50 °C för 

storlek 1–2 mm men inte någon direkt skillnad vid 75 °C. Slutligen för partiklarna >4 mm kunde 

de inte se någon direkt skillnad mellan opressat och pressat vid någon temperatur. Olsson och 

Bergström förklarar att de externa faktorerna har stor påverkan på torkhastigheten i deras fall, 

då Biotalen är under 0,1 och att de skulle velat öka hastigheten på luften så de inre faktorerna 

blev mer avgörande, för att bättre kunna jämföra det pressade sågspånet mot det opressade 

sågspånet. 

Den anläggning som Olsson och Bergström använt för försöken representerar inte förhållanden 

som uppstår i en industriell torkprocess. Bara det övre lagret i den fixerade bädden kommer i 

kontakt med torkmediet. Som nämnts tidigare finns det tillexempel transportbandstorkar i 

industrin som går ut på att blåsa varm luft igenom bädden istället för över längs med. Detta är 

betydligt mer effektivare och är anledningen till att det inte ser ut som anläggningen Olsson och 

Bergström använt.  

Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för hur mekanisk avvattning i form av pressning påverkar den 

termiska sluttorkningen av biomassa, samt utvärdera en ny testanläggning som skall 

representera en industriell bäddtork. 

Mål 

• Hur påverkas den termiska torkningen av mekanisk bearbetning av materialet? 

• Hur förändras torkhastigheten över tiden i torkanläggningen för opressat sågspån och 

pressat sågspån med olika partikelstorlekar? 

• Hur ser temperaturutvecklingen ut i sågspånsbädden under de olika torkningsförsöken? 

• Hur mycket effektivare är det att blåsa luften genom biomassan istället för över? 

• Utvärdera en ny testanläggning som går att använda för andra studier om torkning av 

sågspån.  
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METOD 

Uppbyggnad anläggning 

Torkningen sker i två lådor med en volym på cirka 0,02 m3, se Figur 2 & Figur 3. Torklådorna 

är gjorda av MDF-skivor och på toppen av lådan ligger ett löst lock som också är av MDF-

skiva. På toppen av väggarna och runt kanten av locken sitter det gummilister för att det skall 

bli tätt mellan lock och låda så ingen luft läcker ut. Luft tas in i den övre delen av lådorna via 

rör. Dessa rör är kopplade på varmlufttillförsel från KaU-torken [5]. I dessa rör sitter mätare för 

bevakning av temperaturen på luften in i torklådorna. I lådorna sitter vinkelprofiler av 

aluminium fastskruvade på väggarna som korgar för sågspånet vilar på. Luften transporteras 

igenom sågspånsbädden i korgarna och sedan ut genom rör som är anslutna på sidan av lådornas 

underdel. På rören ut från lådorna sitter det fläktar, dessa ser till att all luft åker igenom 

torklådorna. Även efter torklådorna sitter det temperaturmätare men också fuktmätare. Det 

sitter även en fuktmätare utanför anläggningen för bevakning av att rumsluftens relativa 

fuktighet är någorlunda lika för alla försök. Då en högre relativ fuktighet ger en mindre 

koncentrationsskillnad mellan luften och det blöta materialet än en låg relativ luftfuktighet och 

koncentrationsskillnaden är direkt avgörande för torkningen. 

Korgarna som sågspånet läggs i består av heltäckande plåt på sidorna och till botten är det 

perforerad plåt med runda 3 millimeters hål. I botten ligger en duk för att sågspånet inte skall 

åka igenom. För att enkelt kunna lyfta upp korgarna ur torklådorna sitter det fast handtag på 

korgarna som är fastskruvade genom hålen på bottenplåten. Runt om på utsidan av korgarna 

sitter det skumgummilister. Dessa finns för att det skall bli helt tätt mellan korg och låda så att 

luften inte åker runt korgarna utan igenom dem och biobädden, se Figur 2. För bevakning av 

temperaturutveckling i sågspånsbädden under testens gång sitter det en temperaturmätare i varje 

korg monterad i sågspånsbäddens mittpunkt. 

 

Figur 2.  Vy över insidan av torklåda samt tillhörande korg fylld med sågspån. 
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Den pneumatiska KaU-torken [5] består först av en 5 kW fläkt som tar luft från lokalen och 

skickar in i anläggningen. Efter fläkten sitter ett 20 kW värmebatteri som värmer upp luften till 

önskad temperatur. Efter värmebatteriet går luften vidare till ett torktorn där det vanligen 

blandas med blött sågspån som matas in i början av torktornet via en inmatning. Efter torktornet 

når luften och materialet en cyklon där materialet skiljs från luften. Cyklonen och inmatningen 

används inte i denna studie då inget material körs genom KaU-torken, då den enbart används 

till att få rätt luftflöde och värma upp luften till önskad temperatur. Fläkten är tryckstyrd och 

flödet ställs indirekt in på en kontrollpanel genom att ange den önskade tryckdifferensen över 

flödesgivare, som sitter monterad efter värmebatteriet. Sensorn som mäter luftflödet och styr 

fläkten sitter monterad innan torktornet. Även temperaturen på luften som värmebatteriet skall 

bygga upp ställs in på kontrollpanelen. Temperaturmätaren som styr värmebatteriet sitter 

monterad efter värmebatteriet innan torktornet. 

 

Figur 3.  Vy över torkningsanläggningen som var ansluten till KaU-torken. 

Material 

Materialet som torkades bestod av opressat sågspån och pressat sågspån av tall, vilket 

levererades av Drinor AB och kom från Rindi Älvdalen AB. Det pressade sågspånet hade körts 

genom Drinors avvattningspress [12] och hade alltså förbehandlats innan det levererades.  

Förberedelse material 

Sållning 

För att dela upp sågspånet i olika partikelstorlekar användes en maskin från Pascall 

Engineering, se Figur 4, som sållade sågspånet i 3 minuter mellan tre olika galler med 

kvadratiska gitter, med följande dimensioner: 1 mm, 2 mm & 5,6 mm och fraktionerna blev då 

följande: <1 mm, 1–2 mm & 2–5,6 mm. De större partiklarna än 5,6 mm sållades bort, dock 

fanns det partiklar som var väldigt avlånga och stavformade, en del av dessa åkte igenom gittret 

och hamnade i 2–5,6 mm fraktionen trotts att de kunde vara betydligt längre än 5,6mm på 

längden. Då gallren och maskinens kapacitet var relativt liten tömdes gallren och fylldes på 

med nytt sågspån flera gånger innan det fanns nog med material till alla försök förutom för den 

minsta partikelstorleken. Denna fraktion tog lång tid att få ihop tillräckligt med material till, då 

det fanns mer sågspån av de större partikelstorlekarna. Det sållades tillräckligt mycket material 

att det fanns till ett försök av den minsta partikelstorleken. 
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Figur 4.  Maskinen som användes för uppdelning av sågspånet i olika fraktioner. 

Fuktbestämning av material 

För att fuktbestämma biomaterialet togs en liten mängd biomaterial ut av varje fraktion, pressat 

samt opressat och lades i 250 ml bägare. Varje prov vägdes separat och ställdes sedan in i en 

103 °C ugn där det fick torka. Efter 24 timmar vägdes proven igen för att se hur mycket massan 

på varje prov sjunkit. Fukthalterna beräknades sedan med (3). När sågspånet hade stått inne i 

ugnen i 24 timar hade allt vatten försvunnit och därav motsvarar skillnaden i massa före och 

efter ugnen den mängd vatten som fanns i materialet. Fukthalterna för de olika proven 

presenteras i Tabell 1. 

          𝐹𝑢𝑘𝑡ℎ𝑎𝑙𝑡 (%) =
𝑚𝑓ö𝑟𝑒 𝑢𝑔𝑛−𝑚𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑔𝑛

𝑚𝑓ö𝑟𝑒 𝑢𝑔𝑛
∙ 100   (3) 

Förtorkning av det opressade sågspånet 

På grund av förbehandlingen med Drinors avvattningspress [12] hade det pressade materialet 

en lägre fukthalt från början än det opressade. För att förutsättningarna skall bli så lika som 

möjligt lät man det opressade materialet lufttorka på en cirka 1,5 m2 skiva till samma fukthalt 

som det pressade innan torkningsförsöken, se Figur 5. Notera på bilden att skivan är täckt av en 

soppåse, detta för att garantera att inget vatten absorberas av träskivan. Skivan står på en våg 

för bevakning av massminskningen. En bestämd mängd sågspån hälldes på skivan så att 

fukthalten skulle vara 42 procent när sågspånet hade lufttorkats ner till massan 1800 gram 

(sågspån till tre försök med olika temperaturer). Alltså beräknades hur mycket sågspån som 

skulle läggas på skivan innan själva lufttorkningen startade. Att torka detta tog några timmar, 

för att få torkningen att gå snabbare och utan att enbart det övre lagret torkade blandades 
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sågspånet runt med jämna mellanrum. Fukthalterna för det pressade sågspånet efter 

förtorkningen presenteras i Tabell 1.  

 

Figur 5.  Opressat sågspån som förtorkas på en skiva som står på en våg för bevakning av massminskningen. 

Tabell 1.  Fukthalterna för de olika sågspånen 

 < 1 mm 1 – 2 mm 2 – 5,6 mm 

Pressat 43 % 41 % 41 % 

Opressat 52 % 52 % 54 % 

Pressat efter förtork 42 % 42 % 42 % 

Återfuktning av biomaterialet 

Sågspånet för vissa test behövde återfuktas, detta då det inte fanns tillräckligt med material av 

en viss fraktionstyp att det räckte till alla test som skulle utföras. För det pressade och opressade 

sågspånet med partikelstorleken <1 mm sållades det inte nog mycket material till tre test vilket 

betydde att det behövde återfuktas. Det kunde också vara så att något test inte gick enligt plan 

och behövde göras om så att det behövde återfuktas. För det sågspån som behövde återfuktas 

gick processen till på följande sätt: 

1) Först beräknades hur mycket torrsubstans sågspånet skulle innehålla för att det skulle 

ha den önskade fukthalten på 42 procent, efter återfuktning då sågspånet skulle väga 

600 gram. 

2) Sågspånet läts torka ner till 0 % fukthalt och sedan vägdes det för att få fram hur mycket 

massa torrsubstans som fanns i sågspånet.  

3) Om den aktuella vikten på sågspånet nu översteg den önskade torrsubstansmassan togs 

partiklar av sågspånet bort så att den nya vikten blev den önskade massan för 

torrsubstansen. 

4) Materialet återfuktades genom att torrsubstansen blandades med vatten som tillfördes 

med en spraykanna tills den totala vikten för sågspånet var 600 gram och sedan fick 

sågspånet ligga och dra in sig vattnet i cirka en timme. Om sågspånet hade blivit lite 
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lättare efter timmen så sprutades lite vatten på igen för att uppnå 600 gram. Materialet 

kunde nu köras i anläggningen igen till ett nytt test. 

Förberedelse anläggning 

Tilluftsrören till de två torklådorna var inte påkopplade symmetriskt på varmluftstillförseln från 

KaU-torken och rören var inte exakt lika långa, därav behövde de injusteras för att det skulle 

bli samma flöde genom bägge torklådor. 

Injusteringen utfördes på följande sätt: 

1) Anläggningen sattes på och ett godtyckligt tryck som fläkten skulle bygga upp ställdes 

in till en början. 

2) Korgarna fylldes med 600 gram blandat sågspån vardera och placerades i torklådorna. 

Detta gjordes för att få anläggningen utformad som den ser ut vid de kommande testen 

för att få en så korrekt injustering som möjligt. 

3) På tilluftsrören till torklådorna satt det nipplar, en före och en efter spjället på varje rör, 

se Figur 6. Till dessa anslöts en manometer för att avläsa tryckdifferensen som användes 

för att beräkna flödet genom varje torklåda med (4). 

4) När flödena var kända kunde spjällen på tilluftsrören strypas så att flödena genom de 

båda blev samma. 

5) Då flödena genom de båda lådorna var samma men inte det önskade flödet ändrades det 

inställda trycket tills flödet blev det önskade (20 l/s). Sedan kontrollerades det att 

flödena genom de båda rören fortfarande var det samma. 

 

          �̇� (
𝑙

𝑠
) = 𝑘 ∙ √Δ𝑝     (4) 

 

Figur 6.  Vy över spjällen med tillhörande nipplar precis innan torklådor för kontroll och strypning av flöde. 
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Mätsystem 

Två datorprogram används för mätning och loggning av temperatur, relativ luftfuktighet, 

daggpunkt och absolut luftfuktighet. Det ena programmet EK-H4 Viewer V2 loggade värden 

från fuktmätarna och det andra, LabView 2013, loggade värden från temperaturmätarna och 

bägge programmen sparade värdena till en Excel-fil, en gång i minuten. Temperaturmätarna 

var kopplade till två stycken ”Hi Speed USB Carriers” (en till varje låda) av National 

Instruments, dessa skickade signalerna vidare till LabView i datorn. Även fuktmätarna var 

kopplade till en Sensirion som skickade signalerna till EK-H4 Viewer V2 i datorn. Programmen 

startades om på nytt inför varje test så att det blev unika Excel-filer för varje test.  

Torkkörningar 

Då temperaturen som anges på kontrollpanelen är den temperatur som värmebatteriet värmer 

upp luften till innebär det att luften hinner kallna lite innan den når fram till torklådorna. Av 

denna anledning behövde en lite varmare temperatur ställas in på kontrollpanelen än den 

önskade temperaturen på luften genom torklådorna. När anläggningen sätts på värms rören upp 

med tiden, vilket medför att luften kyls av mindre och mindre från värmebatteriet fram till 

torklådorna, ju längre tid som gått. På grund av detta fick temperaturen justeras lite och 

anläggningen fick vara igång ett tag tills temperaturen på luften hade stabiliserat sig, innan 

testen kunde börja. 

När temperaturen låg stabilt på den önskade temperaturen fylldes korg 1 med 600 gram sågspån 

av en sort och korg 2 fylldes med 600 gram sågspån av en annan sort. De anslutna tempmätarna 

i korgarna kopplades på kablarna inuti torklådorna som gick till de två kopplingsenheterna: ”Hi 

Speed USB Carriers”. Korgarna sattes ner i torklådorna samtidigt, locken lades på och själva 

torkningen startade. För kontroll av sågspånets viktförändring under torkningen togs korgarna 

upp en i taget för vägning, vid bestämda tidpunkter, se Tabell 2. Varje korg var uppe i 45 

sekunder vid varje vägningsmoment och korg 2 togs alltid upp 15 sekunder efter att korg 1 hade 

satts tillbaka i torklådan. (Tiden 45 sekunder valdes efter ett antal prövningar hur lång tid 

vägningsmomentet tog i regel. Vilket var 30 sek och då lades 15 sek på som säkerhetsmarginal.) 

Varje gång korgarna togs upp för vägningen var temperaturmätaren tvungen att kopplas från 

och när korgarna sattes tillbaka i torklådorna anslöts den igen. När en korg var uppe för vägning 

var locket avtaget för motsvarande låda, annars var locket på. 

Tabell 2 visar 16 viktkontroller där den sista sker efter 71 minuter. Detta betyder dock inte att 

alla försök tog sådan lång tid, utan tabellen visar enbart de planerade tidpunkterna för 

viktkontrollerna. Hur lång tid försöken pågick berodde på fukthalten. Försöken pågick tills att 

fukthalten hade gått ner till minst 10 procent, men de flesta test kördes tills att vikten för 

sågspånet i princip inte sjönk något mer och fukttransporten hade planat ut.  
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Tabell 2.  Tidpunkterna då korgarna togs upp för vägning i minuter efter testens start. 

Viktkontroll 

nummer: 

Antalet minuter 

efter testens start då 

korg 1 togs upp för 

viktkontroll 

Antalet minuter 

efter testens start då 

korg 2 togs upp för 

viktkontroll 

1 1 2 

2 3 4 

3 5 6 

4 8 9 

5 11 12 

6 15 16 

7 20 21 

8 25 26 

9 30 31 

10 35 36 

11 40 41 

12 45 46 

13 50 51 

14 55 56 

15 60 61 

16 70 71 

 

Då korgarna är uppe i 45 sekunder innebär det att de inte har varit i torkanläggningen lika länge 

som tiden de togs upp. Detta togs till hänsyn vid sammanställning av resultaten. Tiden de inte 

var i torklådorna har subtraherats från tiden hur länge testen gått för att få fram den riktiga 

torktiden. 

För att få fram fukthalten vid varje viktkontroll användes (5) och beräkningarna utfördes i Excel 

för att enkelt kopiera formeln till alla viktkontroller. Massan för vattnet vid start gavs av 

fukthalterna som räknades ut vid fuktbestämningen multiplicerat med den totala vikten för 

sågspånet (600 gram). 

          𝐴𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑓𝑢𝑘𝑡ℎ𝑎𝑙𝑡 (%) =
𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡−(𝑚𝑠å𝑔𝑠𝑝å𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡−𝑚𝑠å𝑔𝑠𝑝å𝑛 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 )

𝑚𝑠å𝑔𝑠𝑝å𝑛 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙
∙ 100 (5) 

Totalt kördes 18 försök varav pressat och opressat material i tre olika partikelstorlekar och tre 

olika temperaturer på torkmediet: 30 °C, 50 °C och 75 °C . I Tabell 3 redovisas vilken typ av 

sågspån och temperatur på luften som kördes i lådorna vid de olika försöken. Försök 1–2 

utfördes samtidigt, försök 3–4 utfördes samtidigt, osv. 
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Tabell 3.  Torkschema över de försök som utfördes. 

 Låda 1 Låda 2 

Försök 1–2 1–2 mm pressat 50 °C 2–5,6 mm pressat 50 °C 

Försök 3–4 1–2 mm pressat 75 °C 2–5,6 mm pressat 75 °C 

Försök 5–6 1–2 mm pressat 30 °C 2–5,6 mm pressat 30 °C 

Försök 7–8 2–5,6 mm opressat 50 °C 1–2 mm opressat 50 °C 

Försök 9–10 1–2 mm opressat 75 °C 2–5,6 mm opressat 75 °C 

Försök 11–12 1–2 mm opressat 30 °C 2–5,6 mm opressat 30 °C 

Försök 13–14 <1 mm pressat 30 °C <1 mm opressat 30 °C 

Försök 15–16 <1 mm pressat 50 °C <1 mm opressat 50 °C 

Försök 17–18 <1 mm pressat 75 °C <1 mm opressat 75 °C 

 

  



15 
 

RESULTAT 

Utöver det pressade och opressade sågspånet med partikelstorleken <1 mm behövde även andra 

sorter av sågspån återfuktas, på grund av att försök inte gick som planerat och behövde startas 

om. Tabell 4 visar om försöken kördes med återfuktat sågspån eller inte. 

Tabell 4. Förklaring till vilka försök som kördes med återfuktat sågspån. 

 Återfuktat 

Försök 1–2 Ja 

Försök 3–4 Nej 

Försök 5–6 Nej 

Försök 7–8 Ja 

Försök 9–10 Nej 

Försök 11–12 Nej  

Försök 13–14 Ja 

Försök 15–16 Ja 

Försök 17–18 Ja 

 

För 30 °C försöken blev temperaturen in i låda 1 samma som in i låda 2. För de varmare 

försöken blev temperaturen dock inte densamma in i låda 1 som in i låda 2. Det skiljde någon 

grad för 50 °C testen och ytterligare lite mer för 75 °C testen, se figur 7–9. Det gick alltså inte 

få exakt samma temperatur i de båda torklådorna i de varmaste och näst varmaste försöken. 

Innan torklådorna satt ingen fuktmätare, men som sagt satt det en mätare som mätte den relativa 

fukthalten i rummet för bevakning så att den låg någorlunda lika för alla försök. Mätaren mätte 

alltså den relativa fukthalten på luften innan den värmdes upp i anläggningen, då den stora 5 

kW fläkten tog luft från rummet. De relativa fukthalterna i rummet under de olika försöken 

presenteras i Tabell 5. Fukthalten var någorlunda lika för alla försök, förutom försök 11–12 där 

den är lite högre. 

Tabell 5.  Intervallet för vad den relativa fukthalten (RH) låg inom för rumsluften under de olika försöken. 

 RH på rumsluften (%) 

Försök 1–2 21–22  

Försök 3–4 24–26 

Försök 5–6 20–21 

Försök 7–8 14–16 

Försök 9–10 19–20 

Försök 11–12 28–30 

Försök 13–14 13–15 

Försök 15–16 16–17 

Försök 17–18 14–16 

 

När en korg tas upp för vägning ändras flödet genom lådan och korgen som fortfarande sitter i 

anläggningen. Den lilla fläkten till lådan utan lock (som inte har korg i sig) suger mest rumsluft 

och den lilla fläkten till den stängda lådan suger desto mer uppvärmd luft från torkanläggningen.   

Studien visar resultat vad gäller fukthaltsförändringen i sågspånet över tiden i 

torkanläggningen, torkhastighetsförändringen/masstransportsförändringen över tiden i 

torkanläggningen samt hur temperaturutvecklingarna ser ut i sågspånsbäddarna. 
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Figur 7 visar fukthaltskurvor över det pressade sågspånet samt det opressade sågspånet för 

partikelstorleken <1 mm, vid de olika temperaturerna på torkningsmediet. Det pressade 

sågspånet torkar långsammare än det opressade sågspånet för alla temperaturer.    

 

Figur 7.  Fukthaltsförändringen för det opressade sågspånet och det pressade sågspånet med partikelstorleken <1 mm 

vid de olika temperaturerna på torkningsmediet. 

Figur 8 visar fukthaltskurvor över det pressade sågspånet samt det opressade sågspånet för 

partikelstorleken 1–2 mm, vid de olika temperaturerna på torkningsmediet. Av figuren framgår 

det att det inte är någon större skillnad på torkningen mellan det pressade sågspånet och det 

opressade sågspånet. Märkbart är att masstransporten planar ut vid en fukthalt strax under 10 

procent för det opressade sågspånet vid körningen med 30 °C på torkningsmediet och vid 5 

procent för körningen med 53 °C. 
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Figur 8.  Fukthaltsförändringen för det opressade sågspånet och det pressade sågspånet med partikelstorleken 1–2 mm 

vid de olika temperaturerna på torkningsmediet. 

Figur 9 visar fukthaltskurvor över det pressade sågspånet samt det opressade sågspånet för 

partikelstorleken 2–5,6 mm vid de olika temperaturerna på torkningsmediet. Masstransporten 

avtar kraftigt vid cirka 5 procents fukthalt för den näst varmaste och den varmaste temperaturen 

på torkningsmediet. För 30 °C har masstransporten nästan helt avtagit vid en fukthalt på cirka 

8 procent. Det pressade torkar något långsammare än det opressade ner till 10 procents fukthalt, 

vid 30 °C på torkningsmediet. Vid de andra temperaturerna på torkningsmediet så är det tvärt 

om. Det pressade når fukthalten 10 procent snabbare. 

 

Figur 9.  Fukthaltsförändringen för det opressade sågspånet och det pressade sågspånet med partikelstorleken 2–5,6 

mm vid de olika temperaturerna på torkningsmediet. 
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Figur 10 presenterar kurvor som visar hur torkhastigheten förändrades under försökens gång 

för alla försök med 30 °C. För de första cirka 17 minuterna uppnåddes högsta torkningshastighet 

för det opressade sågspånet med partikelstorleken 2–5,6 mm. Under andra halvan av försöken 

hade dock det opressade sågspånet med partikelstorleken 2–5,6 mm lägsta torkhastighet. 

Torkhastigheten avtog snabbast för detta sågspån, vilket syns i Figur 10 då den lila kurvan lutar 

mest i större delen av försöken. Runt cirka 25 minuter in i försöken kan man se att 

torkhastigheten för majoriteten av försöken går från någorlunda konstant till att sjunka mer 

drastiskt. 

 

Figur 10.  Torhastighetsförändringen över tiden för de olika försöken vid 30 °C på torkningsmediet. 

Figur 11 presenterar kurvor som visar hur torkhastigheten förändrades under försökens gång 

för alla försök med 50 °C. Torkhastigheten avtog snabbast för det opressade sågspånet med 

partikelstorleken 2–5,6 mm och det hade en topp på cirka 16 g/min i masstransport medan det 

försök som hade lägst sjunkning i masstransport hade en högsta masstransport på knappt 10 

g/min, vilket var det pressade sågspånet med partikelstorleken < 1mm. Torkhastigheten för det 

pressade och opressade med partikelstorleken <1 mm är i princip konstant under en relativt lång 

period fram tills runt 15–17 minuter då torkahastigheten sjunker mer drastiskt.  



19 
 

 

Figur 11.  Torkhastighetsförändringen över tiden för de olika försöken vid 50 °C på torkningsmediet. 

Figur 12 presenterar kurvor som visar hur torkhastigheten förändrades under försökens gång 

för alla försök med 75 °C. Återigen är det den minsta partikelstorleken (<1 mm) för både 

opressat och pressat som har den jämnaste torkhastigheten under försöken. I tidsspannet 5–13 

minuter ändras torkhastigheten ytterst lite för partikelstorlekarna <1 mm. Runt 10–13 minuter 

kan man se en tendens till att torkhastigheten övergår till att sjunka mer drastiskt. 

 

Figur 12.  Torkhastighetsförändringen över tiden för de olika försöken vid 75 °C på torkningsmediet. 
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Figur 13 presenterar kurvor för temperaturutvecklingen för sågspånsbädden under försökens 

gång. Tiden på x-axeln är den totala tiden försöken varit igång och alltså inte tiden sågspånen 

varit i torklådorna. Notera att försöket med det pressade sågspånet <1 mm inte finns med i 

figuren. Detta beror på att det blev ett fel med tempgivaren som upptäcktes i efterhand och 

därför saknades data för temperaturloggningen. Temperaturen i sågspånsbädden är konstant 

under större delen av alla försök. En tydlig brytpunkt syns för alla försök då en kraftig 

temperaturutveckling sätter fart. Den största partikelstorleken 2–5,6 mm för både pressat och 

opressat är den som tidigast uppnår den kraftiga temperaturutvecklingen i sågspånsbädden.  

 

Figur 13.  Temperaturutvecklingen i sågspånsbädden för de olika försöken vid 30 °C på torkningsmediet.  

Figur 14 presenterar kurvor för temperaturutvecklingen för sågspånsbädden under försökens 

gång. Tiden på x-axeln är den totala tiden försöken varit igång och alltså inte tiden sågspånen 

varit i torklådorna. Notera att kurvan för det pressade sågspånet med partikelstorleken <1 mm 

slutar efter drygt 30 minuter. Anledningen till det är att det återigen blev ett fel med 

temperaturgivaren som i detta fall inträffade efter drygt 30 minuter och inga data kunde samlas 

in efter denna tidpunkt. En temperaturutveckling skedde för detta försök också, någon gång 

efter cirka 33 minuter, då temperaturen fortfarande var konstant när temperaturgivaren slutade 

fungera. Sågspånet med partikelstorleken <1 mm tog det längst tid för innan det skedde en 

temperaturutveckling i bädden. Det opressade sågspånet med partikelstorleken 1–2 mm samt 

2–5,6 mm var de två försök där temperaturutvecklingen skedde efter kortast tid.  
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Figur 14.  Temperaturutvecklingen i sågspånsbädden för de olika försöken vid 50 °C på torkningsmediet. 

Figur 15 presenterar kurvor för temperaturutvecklingen för sågspånsbädden under försökens 

gång. Tiden på x-axeln är den totala tiden försöken varit igång och alltså inte tiden sågspånen 

varit i torklådorna. Temperaturutvecklingen för försöken med 75 °C är ganska koncentrerad till 

ett tidsintervall mellan 15–18 minuter in i försöken. Ingen direkt skillnad mellan pressat och 

opressat eller partikelstorlekar kan utläsas.   

 

Figur 15.  Temperaturutvecklingen i sågspånsbädden för de olika försöken vid 75 °C på torkningsmediet. 
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Figur 16 visar en sammanställning över alla fukthaltskurvor. Istället för att visa alla 

fukthaltskurvor för en partikelstorlek i en graf visas alla fukthaltskurvor för en temperatur på 

torkningsmediet i en graf. Av figuren kan man se att spridningen för de olika försöken för 

respektive temperatur är ganska liten, men att spridningen ändå är lite större för 50 °C på 

torkningsmediet. Det går också se att den minsta partikelstorleken <1 mm torkat långsammast 

för alla temperaturer och den största partikelstorleken 2–5,6 mm torkat snabbast för alla 

temperaturer. Förutom 50 °C då det opressade sågspånet med partikelstorleken 2–5,6 mm inte 

har torkat snabbare än partikelstorleken 1–2 mm. 

 

Figur 16.  En sammanställning av tre fukthaltsgrafer där respektive graf visar spridningen över alla torkkurvor för 

samma temperatur på torkningsmediet. 
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DISKUSSION 

En tydlig skillnad i torkningen för partikelstorleken <1 mm visas i Figur 7. För denna 

partikelstorlek (<1 mm) verkar transportvägarna i form av fibrer och ringporer i cellväggarna 

[18,19] ha förstörts inuti partiklarna av att mekaniskt pressas då torkningen tog längre tid för 

det pressade sågspånet jämfört med det opressade sågspånet för alla tre temperaturer. För 

partikelstorlekarna 1–2 mm & 2–5,6 mm verkar transportvägarna i form av fibrer och ringporer 

i cellväggarna [18,19] ha klarat sig inuti partiklarna av att mekaniskt pressas då kurvorna för 

respektive temperatur ligger i princip på varandra i Figur 8-9. Partikelstorleken är alltså direkt 

avgörande för om den mekaniska avvattningen i form av pressning påverkar det efterföljande 

termiska torksteget. Åtminstone ner till en viss fukthalt, detta tas upp och diskuteras i nästa 

stycke.   

Noterbart är att slutfukthalten för det opressade sågspånet landar på strax under 5 procent för 

tre försök (försök 7, 9, 10). För försöken med partikelstorleken 1–2 mm & 2–5,6 mm med 30 

°C på torkningsmediet (försök 11–12) planar masstransporten ut redan vid 8–9 procent. Först 

fanns en misstanke om att detta hade att göra med vilka försök som blev återfuktade. Efter 

vidare undersökning kan denna misstanke avföras då det gäller försök som både är återfuktade 

och inte återfuktade. Detta styrker resultatens trovärdighet då det inte går att se någon tendens 

till att återfukta materialet skulle påverka torkningen. Mycket intressant är att de två försöken 

där slutfukthalten landade på 8–9 procent är den körning då den relativa fukthalten var som 

högst. En högre relativ luftfuktighet kommer givetvis resultera i en sämre torkning än en låg 

relativ luftfuktighet. Detta kan alltså vara orsaken till att slutfukthalten avtar redan vid 8–9 

procent för denna körning med dessa två försök (försök 11–12). Det verkar dock inte som detta 

är enda orsaken till att slutfukthalten inte blir lägre. Detta eftersom masstransporten avstannade 

strax under 5 procent för försök 7, 9 samt 10 och för dessa var inte den relativa fukthalten högre 

än andra försök som nådde en lägre slutfukthalt. Samt att försök 7 utfördes med samma körning 

som försök 8 och för det försöket nåddes en slutfukthalt på i princip 0 procent. Därav kan det 

konstateras att det inte enbart beror på den relativa fukthalten att försök 11 & 12 inte når så låg 

slutfukthalt. Troligen är den förhöjda relativa luftfuktigheten anledningen till att slutfukthalten 

landade på 8–9 procent istället för strax under 5 procent. Att det ändå bara gäller försök med 

opressat sågspån där masstransporten avtar innan en slutfukthalt på 0 procent är nådd tyder på 

att det finns någon begränsning i det sågspånet under vissa förhållanden, med denna konvektiva 

anläggning. Den mekaniska pressningen tar bort denna begränsning då masstransporten inte 

avtog vid 5 procent fukthalt för något pressat försök. Därav går det fastslå att den mekaniska 

pressningen har en betydelse för slutfukthalten på sågspånet under vissa förhållanden.  

Av fukthaltskurvorna kan man konstatera att det som längst tog maximalt 1 timme att torka 

sågspånet. Detta kan jämföras med den tidigare studien som utfördes på Karlstads universitet 

[15] där de torkade i snitt 5–6 timmar innan masstransporten hade planat ut. Här får man ett 

kvitto på att det verkligen är väldigt mycket mer effektivare att blåsa luften igenom biobädden 

och inte längs med över den. Dock blir det inte korrekt att enbart titta på torktiden och säga att 

denna anläggning är 6 gånger effektivare. Detta på grund av att flödet för luften och att massan 

för sågspånsbäddarna är olika, vilket gör det svårt att säga en exakt siffra på hur mycket 

effektivare denna metod är. Troligen är denna metod mycket mer än 6 gånger effektivare då 

massan är hela (600 g / 40 g) = 15 gånger större i denna studie. Sedan får man inte glömma bort 

slutfukthalten, den tidigare studien nådde inte ner till lika låga slutfukthalter för några av deras 

försök. Den sämsta slutfukthalten som nåddes i denna studie var cirka 8 procent varav den 

sämsta slutfukthalten som nåddes i den tidigare studien var cirka 15 procent. Önskas en väldigt 
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låg fukthalt så kanske inte ens anläggningen som blåser luften över sågspånsbädden räcker till 

och då är det inte en fråga om torktiden utan istället vilken anläggning som kommer att kunna 

uppfylla behovet/önskemålet.  

Torkhastighetskurvorna är inte helt utformade enligt vad litteraturen redovisar [9], se Figur 1. 

För den minsta partikelstorleken kan man i princip säga att torkningen är konstant under en 

längre period, men för de största partiklarna faller torkningshastigheten i princip under hela 

torkningsförsöken. En anledning till att torkhastigheten inte är konstant i början kan förklaras 

av att lådorna tas upp för vägning vilket gör att temperaturen på sågspånet svalnar lite när det 

är uppe för viktkontrollerna, vilket stör torkprocessen. Att flödet ändras genom lådan som 

fortfarande har korgen i sig när den andra är uppe för vägning påverkar givetvis också 

torkningen och är ytterligare en anledning till att torkningen inte är så konstant i början av 

försöken, vilket den bör vara enligt litteraturen [7,9]. Då bägge lådorna påverkas lika mycket 

av att luftflödet ändras när en korg är uppe för vägning kommer det inte förstöra själva 

jämförelsen mellan två material, dock hade torkkurvorna blivit lite annorlunda om biomaterialet 

torkade med samma flöde hela tiden och troligen hade torkhastighetskurvor fåtts som stämmer 

ännu bättre med vad litteraturen säger. Resultatet av torkhastighetskurvorna är ändå inte så långt 

ifrån vad litteraturen säger, då man för respektive torkningshastighetsgraf ändå kan se en 

ungefärlig konstant period i början av de flesta försök och en gemensam ungefärlig tidpunkt för 

försöken då torkhastigheten börjar sjunka mycket mer drastiskt. Efter vidare undersökning har 

ett mönster kunnat fastslås för när denna ungefärliga tidpunkten inträffar. Fukthalten ligger 

nämligen inom ett smalt intervall för alla försök när denna ungefärliga tidpunkt inträffar, runt 

18–26 procent. Vilket kan tas fram om man undersöker den ungefärliga tiden när det inträffar 

för varje enskilt försök i torkningshastighetskurvorna och sedan undersöker fukthalten för 

sågspånen efter denna tid i Figur 7-9. Detta överensstämmer bra med vad Berghel & Renström 

redovisar, att det inträffar när materialet nått en fukthalt på 20 procent [7]. Att resultatet visar 

samma sak som litteraturen redovisar styrker att anläggningen ger trovärdiga och korrekta 

resultat. 

Om sågspånet är pressat eller opressat är inte den största avgörande faktorn för förändringen av 

torkhastigheten över tiden. Partikelstorleken verkar vara den faktor som till största del avgör 

karaktären på torkningshastighetsförändringen, då de två försök som hade jämnast 

torkningshastighet var det pressade och det opressade med samma partikelstorlek (<1 mm) och 

de två försök som hade ojämnast torkningshastighetsförändring var det opressade och pressade 

med den största partikelstorleken (2–5,6 mm). Detta mönster kunde ses då detta gällde både för 

30 °C, 50 °C och 75 °C på torkningsmediet, se Figur 10–12. Detta hänger också ihop med vilket 

försök som torkade snabbast då man av Figur 16 kan se att de två försök som torkat 

långsammast för alla temperaturer är den minsta partikelstorleken <1 mm, pressat samt opressat 

och de två försök som torkat snabbast för alla temperaturer är partikelstorleken 2–5,6 mm, 

pressat samt opressat. Förutom vid 50 °C då det opressade sågspånet med partikelstorleken 2–

5,6 mm inte torkade snabbare än partikelstorleken 1–2 mm. Av detta kan man konstatera att 

partikelstorleken har en större betydelse för torkningen än om sågspånet är pressat.  

Att torkningen gått snabbare för partikelstorleken 2–5,6 mm talar emot vad litteratur redovisar, 

då den säger att torkningshastigheten ökar med minskande partikelstorlek [14] eftersom arean 

per volymenhet för en liten sfär är större en stor. Vidare studier runt detta behöver göras för att 

få vetskap om varför detta resultat talar emot vad litteraturen redovisar. 

För alla temperaturutvecklingskurvor ser vi en lång period då temperaturen är konstant. Detta 

förklaras av att all energi går åt till att förånga det fria vattnet i sågspånet. Detta pågår tills att 
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det inte finns så mycket fritt vatten kvar i sågspånet och då går energin också åt till att värma 

upp sågspånet och en temperaturökning sker. När temperaturökningen sker är relativt lika för 

alla försök med 30 °C på torkningsmediet samt också väldigt lika för alla försök med 75 °C på 

torkningsmediet. För 50 °C på torkningsmediet är tidsspannet då temperaturökningen sker lite 

större. Att temperaturutvecklingen sker efter ungefär samma tid för 30 °C försöken och även 

för 75 °C försöken kan förklaras av att det inte skiljde så mycket i torkningen för de olika sorters 

sågspånen, för en och samma temperatur, se Figur 16. Varför intervallet för temperaturökningen 

vid 50 °C försöken är lite bredare är inte klarlagt. Tittar man dock på Figur 16 ser man att 

spridningen över fukthaltskurvorna vid 50 °C på torkningsmediet är större än spridningen över 

fukthaltskurvorna vid 30 °C & 75 °C. Detta överensstämmer med vad 

temperaturutvecklingskurvorna visar. Resultaten från temperaturutvecklingskurvorna 

överensstämmer alltså med resultaten från fukthaltskurvorna. Detta styrker att metoden och 

anläggningen fungerar och ger trovärdiga resultat, då temperaturkurvorna fås av 

temperaturmätare och loggprogram, varav fukthaltskurvorna fås av viktkontrollerna och 

beräkningar i Excel. 

Att lådorna tas upp för viktkontrollerna är anledningen till att temperaturutvecklingskurvorna 

är hackiga och det är alltså inte konstigt att temperaturen i sågspånsbädden sjunker lite under 

vissa tidpunkter under försökens gång. 

Att temperaturen inte blev riktigt samma i låda 1 som i låda 2 för några försök vid önskad 

temperatur 50 °C & 75 °C på torkningsmediet skapar problem då det blir svårare att jämföra 

pressat mot opressat material rakt av. En sak som stärker resultaten och att det opressade och 

pressade inte torkade olika enbart på grund av den lilla temperaturskillnaden är 30 °C testen. 

För de testen visade temperaturmätarna båda 30 °C och vi ser ändå en skillnad i torkningen 

mellan det pressade och opressade sågspånet. Kanske var temperaturen egentligen samma men 

att det bara var givarfel och de inte visade riktigt helt lika. Något som inte gjordes men som 

enkelt skulle kunna göras för att undersöka om det var givarfel eller inte är att ”switcha” plats 

på de två givarna för att se om det fortfarande är samma låda som är lite varmare än den andra. 

Är det tvärt om är det garanterat givarfel. 

Rören som går in i lådorna satt inte riktigt anslutna på samma ställe, röret till torklåda 1 satt 

anslutet lite ovanför röret till låda 2, se Figur 3. Det skiljer dock enbart någon decimeter i längre 

färdväg för luften till låda 1. Det är därför långsökt att denna lilla extra sträcka skulle påverka 

temperaturen så mycket som några °C. 

Avsikten med torkningen var först att enbart torka sågspånet ner till en fukthalt på 10 % och då 

avbryta försöken. Det visade sig dock att anläggningen var så effektiv och det gick så fort att 

torka att det inte medförde någon lång extra tid att torka ner tills att masstransporten hade planat 

ut. Därav valdes det att torka tills att masstransporten nästan var noll. Anledningen till att 

graferna till några av de varmaste försöken slutar innan masstransporten planar ut beror på att 

korgarna och lådorna svällde av temperaturökningen. Detta gjorde att det blev trögt att få upp 

korgarna då de var så väl passade från början. Tillslut gick det inte få upp korgarna utan att 

gummit på sidan av dem skadades och då var försöken tvungna att avbrytas. För de varmaste 

försöken blev korgarna också så pass varma att de inte gick att hålla i med bara händerna, utan 

första försöken med denna temperatur fick avbrytas och var tvungna att startas om med ett par 

arbetshandskar på händerna. På grund av svällningen vid 75 °C på torkningsmediet 

rekommenderas det inte att använda så hög temperatur igen om studien skulle göras om. En ide 

skulle vara att göra en ny korg 2 då det var större problem med den än korg 1, eftersom den satt 

mer tight i sin låda än korg 1 i sin låda. Alltså skulle korg 2 kunna vara lite mindre för att 
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undvika större delen av svällningsproblemet. Korg 2 kan vara mindre än den är nu eftersom 

korg 1 var det men ändå blev det helt tätt mellan den korgen och lådan och all luft gick igenom 

bädden som planerat.  

Själva vägningsmomentet gick ofta fortare än 45 sekunder men för att de skulle bli lika varje 

gång valdes det att låta korgarna vara uppe i 45 sekunder även om vägningsmomentet oftast 

gick snabbare. Hade en kortare tid valts hade någon vägning tagit längre tid än de andra och då 

skulle de olika biomaterialen vara i anläggningen olika länge. 
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SLUTSATS 

• Inget enkelt svar går att ges på frågan om mekanisk avvattning i form av pressning 

påverkar den termiska torkningen. Utan det verkar bero på partikelstorleken, då den för 

små partiklar <1 mm missgynnar den termiska torkningen, fast för de större partiklarna 

1–2 mm & 2–5,6 mm syns ingen större skillnad i torkningen. Förutom att slutfukthalten 

för sågspånet i vissa fall blir lägre när det är pressat. Partikelstorleken har alltså 

betydelse för om den mekaniska pressningen påverkar torkningen eller inte. 

 

• Anläggningen fungerar och ger resultat som går att använda. Fler studier inom ämnet 

torkning av sågspån bör kunna utföras i denna anläggning. Resultaten i framtida studier 

skulle dock bli ännu bättre om enbart en låda används då man då kan få samma flöde 

genom sågspånsbädden hela tiden, vilket blir annorlunda när bägge lådor körs då 

flödesfördelningen ändras när en korg med ena sågspånsbädden tas upp för viktkontroll.  
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