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Sammanfattning 

En större produktion och användning av träbränslepellets är ett komplement 

för att lyckas uppnå ett hållbart samhälle som inte förlitar sig på fossila bräns-

len. Det är även av vikt att studera vilka pellets som är mest fördelaktiga och 

hur olika delar av trädet påverkar detta. Inom trädet finns två olika zoner, kärn-

ved och splintved. Dessa skiljer sig åt i utseende, funktion och kemisk kompo-

sition vilket skapar olika förutsättningar vid tillverkning av pellets Ett delsteg 

i pelleteringsprocessen är lagring av sågspånet vilket kallas för spånmognad. 

Spånmognad förorsakar en problematik där självantändning och illaluktande 

emissioner kan uppstå. Syftet med detta arbete är att öka kunskapen kring skill-

nader i tallens kärn- och splintved och vidare undersöka hur förbehandling kan 

påskynda spånmognad och därmed öka pelletskvalitén. I denna studie har 

färsk, förbehandlad och lagrad kärn- och splintved från tall pelleterats. Para-

metrarna som undersöktes innefattar kompressionsarbete, friktionsarbete, 

hårdhet, densitet och pelletsfukthalt. Tre förbehandlingsmetoder har under-

sökts på kärn-och splintved innefattande tvättning i natronlut, tvättning med 

vatten vid 90°C och tvättning av mikrad kärn- och splintved med rumstem-

perarat vatten. Vattenlösningarna från förbehandlingsmetoderna efter tvättning 

har vidare analyserats där TOC och pH har mätts. 

Resultatet visade att lagrad kärn- och splintved gav pellets med högst densitet. 

Förbehandlingen med vatten vid 90°C framstod som den effektivaste metoden 

för att öka pelletskvalitén hos kärn- och splintved men medförde ett högre pel-

leteringsarbete. Kärnveden krävde generellt en större energimängd vid pelle-

tering i jämförelse mot splintveden. Resultaten pekar på att det är stora skill-

nader mellan kärn- och splintved och att de reagerar olika på förbehandling-

arna. Resultaten visar också att det finns potential i att förbehandla sågspånet 

och uppnå en hög pelletskvalité som motsvarar pelletsen som genomgått spån-

mognad. 
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Abstract 

An increased production and use of wood fuel pellets are one compliment to 

succeed in achieving a sustainable society that does not rely on fossil fuels. It 

is also important to study which pellets are most advantageous and how differ-

ent parts of the tree affect this. Within the tree there are two different zones, 

heartwood and sapwood. These differ in appearance, function and chemical 

composition, which creates different conditions in the manufacturing of pel-

lets. Part of the pelletizing process is storage of the sawdust, which is called 

chip maturity. Chip maturity causes a problem where self-ignition and smelly 

emissions can occur. The purpose of this work is to increase the knowledge 

about differences in the heartwood and sapwood and further investigate how 

pre-treatment can speed up chip maturation and thus increase pellet quality. In 

this study, fresh, pre-treated and stored heartwood-and sapwood from pine has 

been investigated for the purpose of determining pelletizing properties and pel-

let quality. The parameters examined include compression work, frictional en-

ergy, hardness, density and pellet moisture content. Three pretreatment meth-

ods have been investigated on heartwood and sapwood, including washing in 

caustic soda, washing of water at 90 ° C, and washing micronized heartwood-

and sapwood with room temperature water. 

 

The result showed that the stored heartwood and sapwood yielded the highest 

density. The pretreatment with 90-degree water appeared as the most effective 

method for increasing the pellet quality of heartwood and sapwood, with the 

disadvantage that a higher pelletizing work was required. The heartwood gen-

erally required more energy when pelletizing in comparison to sapwood. The 

results indicate that there are large differences between heartwood and sap-

wood and that they react differently to the pretreatments methods. The results 

also show that there is potential in pre-treating the sawdust and achieve a high 

pellet quality that corresponds to the pellet that has undergone chip maturation. 
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Nomenklatur 

Beteckning Förklaring  Enhet 

F Kraft N 

l längd m 

m Massa pellets kg 

𝑚𝐻2𝑂  Massa vatten kg 

𝑚𝐻2𝑜𝑇𝑖𝑙𝑙𝑠ä𝑡𝑡                   Massa tillsätt vatten kg  

𝑚𝑇𝑆  Massa pellets torr kg 

r Radie pellets m 

t Tid s 

TOC Totalt organisk kol mg/l 

v Hastighet m/s 

W Arbete J 

Wfrik Kompressionsarbete J 

Wkomp Friktionsarbete J 

𝑥𝐹𝐻  Fukthalt spån % 

𝑥𝐹𝐻ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑   Fukthalt önskat spån % 

ρ densitet kg/m3 
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1 INLEDNING  

1.1 Träkemi 

Pelletsen i Sverige produceras från sågspån och industriella skogsrester varav 

95% är från barrträd och endast 5% från lövträd (Bioenergy Europé 2018). 

Dessa trädarter skiljer sig åt i det att barrträd är nakenfröiga medan lövträd är 

blomväxter. Dessutom skiljer dessa trädarter sig åt i sina cellkomponenter. Den 

viktigaste skillnaden är att lövträden har en speciell typ av cell, så kallad kär-

nelement, medan barrträden saknar denna. En likhet mellan båda dessa träd är 

att de flesta celler är döda vid mognat tillstånd, de celler som är levande vid 

detta tillstånd kallas parenkymceller. (Rowell, 2013, s.11). 

Trädet vid torrvikt består av främst sockerbaserade polymerer som cellulosa 

och hemicellulosa (65–75 %), och dessutom av lignin (18–35 %).  Trädstam-

men delas ofta upp i två olika zoner, splintved och kärnved. Splintveden är den 

ljusare delen av trädet nära barken, i denna del finns en större mängd 

parenkymceller och det pågår en aktiv metabolism. Splintveden leder sav och 

är dessutom ansvarig för lagring och kemisk syntes av kemikalier. Den mör-

kare mittendelen på stammen kallas kärnved och denna är ansvarig för lagring 

av olika kemikalier som fått samlingsnamnet extraktivämnen. Exempel på ex-

traktivämnen är fetter, fettalkoholer, fettsyror, hartssyror, vaxer, terpener och 

fenoler mm. Parenkymcellerna i gränsen mellan splint och kärnveden produ-

cerar dessa extraktivämnen som sedan utsöndras till närliggande celler.  Dessa 

ämnen kan ge trädet olika sorters karaktäristik som exempel vattenresistens, 

färg och aromatiska ämnen vilka används till framställning av parfym och rö-

kelse. (Rowell, 2013, s.44) 

Den kemiska kompositionen skiljer sig åt mellan olika träd men också mellan 

splint och kärnveden i trädet. För tall kan den kemiska kompositionen se ut 

enligt tabell 1. (Normark, Winestrand, Lestander, & Jönsson, 2014) 
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Tabell 1. Kemisk komposition tall (Scots Pine) 

g/ 100 g trä Kärnved Splintved 

Arabinan 1,8 1,7 

Galaktan 3,0 2,3 

Glukan 42,2 41,8 

Mannan 12,1 14,0 

Xylan 5,1 5,5 

Totalt lignin 29,3 28,4 

Extraktivämnen 4,4 2,9 

Aska 0,2 0,2 

 

Kärnveden innehåller en högre koncentration av extraktivämnen. Även vilken 

typ av extraktivämne som finns i träd skiljer sig åt mellan de olika zonerna. 

Koncentrationen av terpener, fettsyror och hartssyror för tall är högre i kärn-

veden, se tabell 2. Splintveden innehåller en högre koncentration av triglycerid 

och stilbener. Extraktivämnena skildes med acetonextraktion och avlästes med 

gaskromatografi spektrometer. (Vainio-Kaila m.fl., 2017)   

 

Tabell 2. Extraktivämnen i kärnveden respektive splintveden (Scots Pine) 

Tall (Pinus sylvestris) mg/g Kärnved Splintved 

Terpener 18 2 

Fettsyror 232 19 

Stilbener Ej funnen 174 

Hartssyror 290 133 

Triglycerid 3 414 

 

Som beskrivet ovan finns det märkbara skillnader i kärn- och splintved i utse-

ende, funktion och kemisk komposition. Det kan därför vara av intresse att 

undersöka hur kärn- och splintveden skiljer sig åt vid pelletering och vilka ef-

fekter förbehandling har på respektive spån för att skapa en bredare förståelse 

hur de förändras och påverkas. 
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1.2 Pelletsproduktion 

Befolkningstillväxten på jordklotet medför en högre global energianvändning. 

Från år 2010 till 2035 är prognosen att den stiger med 47 % och den okonvent-

ionella energiförbrukningen stiger med 3 % per år. Av den totala energian-

vändning utgör förnybar energi 16,7 %, där de främsta källorna är sol, vind, 

vatten, geotermisk värme och biomassa.  Biomassa utgör 8,7 % av den förny-

bara energin och kommer från skog, jordbruksrester, skogsrester och avsiktligt 

odlade grödor. Den biomassa som kommer från skogsrester och jordbruksres-

ter brukar delas in i gruppen lignocellulosahaltig biomassa. Problemet med 

energikällan är att den har ett relativt lågt värmevärde, låg densitet (75–200 

kg/m3) och ett högt fuktinnehåll (14–50 %). Detta skapar ett lågt energiutbyte 

per volymenhet och höga kostnader vid transport. Därför är en vanlig lösning 

att pelletera biomassan till pellets. Vid pelletering uppnås en högre densitet 

(600–800 kg/m3) och en lägre fukthalt (5–8 %) vilken gör dem lättare att trans-

portera än obehandlad biomassa. (Shahrukh m.fl., 2015). 

Förbränningen av pellets kan anses vara koldioxidneutral eftersom koldioxiden 

som frigörs vid förbränning motsvarar samma mängd som trädet tagit upp un-

der sin levnadscykel (Naturvårdsverket, 2013). Produktionen av pellets i värl-

den motsvarade år 2017 över 32 miljoner ton pellets vilket är en ökning från 

2016 med 13 %. Sverige producerar 1,7 miljoner ton pellets vilket är näst störst 

i Europa efter Tyskland som producerar 2,3 miljoner ton. (Bioenergy Europe, 

2018). 

Gran (Pinus) och tall (Picea) är de trädslag som främst används vid pelletering 

i Nordeuropa (Granström, 2014). Vägen från sågspån till pellets kan se ut på 

olika vis. En typisk process ser ut som följande: lagring av sågspånet för att 

uppnå “spånmognad”, torkning, malning, pelletering, kylning, sållning, sedan 

lagring och förpackning till kund (Finell, Kalén, Segerström & Jonsson, 2015). 

 Den generella tekniken vid framställningen av pellets går till genom att kom-

primera sågspån under en roterande kompressionsrulle och en matris. Sågspå-

net trycks sedan ner i öppningar där det klipps av till pellets. Temperaturen på 

matrisen brukar uppgå till 100–130°C. Temperaturen på matrisen påverkar 
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energianvändningen och vilken pelletskvalité som uppnås. En högre tempera-

tur medför ett lägre arbete på pelletsprocessen och ger dessutom en högre hård-

het på pelletsen. Arbetet som utförs på sågspånen kan delas upp i tre olika 

delsteg: kompression, flöde och friktion. Kompressionsarbete representerar 

energin till att komprimera sågspånet, flödesarbetet motsvarar energi till att 

flytta det komprimerade lagret ner genom öppningarna och friktionsarbetet är 

energin som krävs att flytta det komprimerade sågspånet ner i öppningarna.  

När kompressionskraften från rullen överstiger den för pressen kommer såg-

spånet tvingas nedåt genom öppningarna och detta sker vid tryck runt 210–450 

MPa. Pelletsen som produceras är cylindriska och brukar ha diametern 6–8 

mm och längden 5–40 mm. (Nielsen, Gardner, Pulsen & Felby, 2009).  

Det finns en del parametrar som går att undersöka på de producerade pelletsen 

som framvisar och fastställer vilken kvalité som uppnåtts. Dessa parametrar 

innefattar bland annat hårdhet och densitet. En hög hårdhet medför att pelletsen 

inte riskerar att gå sönder vid hantering och transport i lika stor utsträckning. 

En hög densitet ger en lägre kostnad vid hantering och transport. (Peng, By, 

Lim & Sokhansanj, 2013; Matúš, Križan, Šooš & Beniak, 2015)  

Vid undersökning av extraktivämnens påverkan på pelletering och pelletskva-

litéten, visade resultatet att extraktivämnen fungerar som glidmedel och mins-

kar energiförbrukningen vid pelleteringen (Nielsen, Gardner & Felby, 2010).  

Nackdelen var att pelletsen fick en försämring i hårdhet eftersom extraktiväm-

net förhindrade bindningar mellan materiepartiklar.  Fukthalten som sågspånet 

har vid pelletering påverkar pelletsen på samma sätt som extraktivämnena. En 

ökad fukthalt medförde en lägre energiförbrukning vid pelletering dock mins-

kade hårdheten hos pelletsen. Optimal fukthalt för pelletering av cellulosa-

material är 8–12 %. (Nielsen, mfl, 2009) 
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1.3 Spånmognad och lagring av träpellets 

Som ett delsteg i pelleteringstillverkning lagras sågspån för att uppnå spån-

mognad (Finell m.fl., 2015). Anledningen till att lagra för att uppnå spånmog-

nad är för att pelletsindustrin anser att en blandning mellan färsk och lagrat 

sågspån bildar den mest fördelaktiga pelletsen. Innebörden av vad “spånmog-

nad” betyder är dock oklar och pelletstillverkare tillförlitar sig på färgskillna-

der och förutbestämda lagringstider. (Arshadi & Gref, 2005). Sågspånet lagras 

också på grund av skiftande produktionsaktivitet och diskontinuerlig drift hos 

pelletsfabrikerna. Under lagringstiden uppstår problematik med självantänd-

ning och emissioner av illaluktande föroreningar. Självantändning uppstår från 

samverkan av främst tre olika fenomen: mikrobiologisk aktivitet, fysiska feno-

men och kemisk oxidation. (Larsson, 2017). Det som ligger bakom värmeut-

vecklingen hos den mikrobiologiska aktiviteten är den fortsatta metabolismen 

och sönderfallet av mikroorganismer som svamp, mögel och bakterier (Lars-

son, 2017). Även de parenkymceller som fortfarande lever inom biomassan 

kan leda till en värmeutveckling och som nämndes innan återfinns dessa celler 

främst inom splintveden (Granström, 2014). Ett exempel på fysiska fenomen 

som leder till värmeutveckling är hydrotermisk fuktutjämning. Detta sker när 

det torra sågspånet återfuktas av den fuktiga luften vilket leder till en exoter-

misk reaktion.   (Larsson, 2017). Den främsta orsaken till den kemiska oxidat-

ionen är när de omättade fettsyrorna och hartssyrorna i biomassan oxiderar. 

Detta är en exotermisk reaktion som sker på ytan av materialet. Under dessa 

reaktioner bildas ämnen som koldioxid, kolmonoxid, metan och flyktiga orga-

niska föreningar (VOC) som kan utgöra en hälsoskada på omgivningen. (Gran-

ström, 2014; Larsson, 2017). Andelen fettsyror och hartssyror är direkt bero-

ende på vilken koncentration av extraktivämnen som finns i trädet. Denna pro-

blematik och samma fenomen uppstår i de tillverkade pelletsen som läggs på 

lagring (Arshadi & Gref, 2005). Bäst pelletskvalité framstod efter 120 dagars 

lagring av sågspånet från tall. (Samuelsson, Larsson, Thyrel, & Lestander, 

2012). Då detta är en väldigt lång tid kan det finnas intresse i att undersöka 

möjligheten att påskynda denna process genom förbehandling. 
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1.4 Förbehandling 

Det är vanligt att sågspånet förbehandlas innan pelletering med huvudsyfte att 

öka densiteten och värmevärde för pelletsen. Även om pelletering redan ger en 

högre densitet och energitäthet är det fördelaktigt att förbättra dessa faktorer 

ytterligare. Vanliga typer av förbehandling är behandling med ånga, torrefie-

ring och kemisk behandling. (Shahrukh m.fl., 2015) 

Det finns möjlighet att göra en vattenanalys på det vatten som används under 

förbehandling. Vattenanalys kan lyfta fram skillnader och indikationer på vad 

som hänt under förbehandlingen. Två parametrar som går att lösa ut under en 

vattenanalys är TOC (totalt organiskt kol) och pH. PH värdet är ett mått på 

mängden vätejoner som finns i vattnet och är för dricksvatten vanligtvis mellan 

7,5 och 9 pH. TOC är ett mått på kolinnehållet av det lösta och fasta organiska 

materialet. Ett högt TOC på en vattenanalys från en förbehandling kan tyda på 

att vattnet sköljt med en stor mängd ämnen från det förbehandlade materialet. 

(Bydén, Larsson, & Olsson, 2003).   

En förbehandlingsmetod som testats var att torka sågspånet i mikrovågsugn. 

(Antti, Finell, Arshadi, & Lestander, 2011). Syftet var att undersöka om en 

mikrovågsugn kunde användas som torkningsmetod och vilken effekt det hade 

på innehållet av extraktivämnen; framförallt fett- och hartssyrorna. Testerna 

utfördes på färskt sågspån från tall som mikrades i 40 minuter. Mikrovågns-

ungen hade fem magnetroder där respektive genererade 1000 W på en frekvens 

vid 2,45 GHz. Resultatet visade att det var möjligt att torka sågspånen i en 

mikro och att den totala mängden fett- och hartssyror inte ändras men att det 

skedde en oxidation av hartssyror under behandlingen i mikron. Det mikrade 

sågspånet pelleterades sedan och jämfördes med pellets som tillverkats av såg-

spån som ugnstorkats. Det mikrade sågspånet gav pellets med både högre den-

sitet och högre hårdhet. (Antti m.fl., 2011) 

 



Förbehandling och pelletering av kärnved och splintved från Pinus Sylvestris Erik Wallsten 

 

7 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring skillnader i tallens splint- 

och kärnved för att minska problematiken med självantändning och illaluk-

tande emissioner vid lagring av spån och pellets. Syftet är vidare att undersöka 

hur förbehandling av kärn- och splintved kan påskynda spånmognad och se hur 

pelletskvalitén blir.  

1.6 Mål 

• Förbehandla kärn- och splintveden genom tvättning med tre olika 

vattenlösningar i två dygn och efteråt mäta och genom en vattena-

nalys bestämma vilken vattenlösning som innehåller högst respek-

tive minst totalt organiskt kol (TOC) och pH. 

 

• Beräkna energiåtgången vid pelletering för färsk, förbehandlad och 

lagrade sågspån från kärn- och splintved gällande kompressions-

och friktionsarbete. 

 

• Bestämma pelleteringsegenskaper som hårdhet, densitet och fukt-

innehåll för pellets gjorda av färsk, förbehandlad och lagrad kärn- 

och splintved pelleterad med fukthalterna 8 % och 10 %. 
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2 METOD 

Kärnveden och splintveden uppsågades från tall bevuxen i Vansbro kommun, 

latitud 60°N. Uppsågningen gjordes med motorsåg varefter kärn- och splint-

veden förvarades i frys under tiden proverna förberedes. Fukthalten på färsk 

kärnved och splintved var 30 % respektive 60 % våt bas. Sammanlagt tjugo 

olika testserier av kärn- och splintved pelleterades innefattande: färska, lag-

rade, samt tre olika förbehandlade. Färskt innebär kärn- och splintved tagen 

direkt från frys. Den lagrade kärn- och splintved framtogs genom att låta 300 

gram torr bas av respektive spån ligga 40 dagar i en anaerob miljö. Alla test-

serier pelleterades med både 8 % och 10 % fukthalt. Av varje testserie gjordes 

i genomsnitt 4–6 pellets. Anledningen till att det tillverkades färre pellets i 

vissa testserier var på grund av materialbrist. Se tabell 3 för andel pellets till-

verkade för varje testserie. 
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 Tabell 3. Försöksmatris över testserierna 

2.1  Förbehandling 

Kärnved och splintved från tall förbehandlades i cylindriska rör tillverkade av 

plexiglas. Förbehandlingen gick ut på att tvätta färsk kärn- och splintved ge-

nom att låta en vätskelösning sakta rinna igenom sågspånen ut ur en avtapp-

ningsventil under två dygn. Vätskelösningen samlades upp och analyserades. 

De cylindriska rören hade innerdiametern 5 cm och längden 50 cm, se figur 1. 

Tillvägagångsättet för behandlingsrören var att först placera mängden sågspån 

i röret därefter trycka ner presstången för att hålla sågspånet på plats för att 

sedan applicera vattenlösningen.  

Testserie Material(tall) Fukthalt (%) Matristemperatur(°C) Antal pellets 

Obehandlad Kärnved 8 100 6 

färsk  10 100 6 

 Splintved 8 100 6 

  10 100 6 

Förbehandling Kärnved 8 100 6 

med mikro   10 100 6 

 Splintved 8 100 5 

  10 100 4 

Förbehandling Kärnved 8 100 6 

med 90°C vatten  10 100 6 

 Splintved 8 100 4 

  10 100 5 

Förbehandling Kärnved 8 100 6 

med natronlut  10 100 6 

 Splintved 8 100 5 

  10 100 6 

Lagrad Kärnved 8 100 6 

  10 100 6 

 Splintved 8 100 6 

  10 100 6 
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Efteråt justerades avtappningsventilen tills vattenlösningen droppade ut med 

ett lågt flöde. Tre olika förbehandlingsmetoder valdes för respektive kärn- och 

splintveden vilket medförde totalt 6 tvättningar. Cirka 40 gram våt bas före 

torkning av kärnved respektive splintved behandlades i varje försöksserie och 

tvättiden för alla försök var två dygn. En förbehandlingsmetod var att värma 

sågspånet i en mikrovågsugn med effekten 1200 watt i tre minuter, varefter 

sågspånet tvättades med 800 ml rumstemperarat vatten. Den andra behand-

lingsmetoden var att låta 800 ml högtemperarat vatten vid 90°C sakta rinna 

igenom sågspånen. Färskt sågspån utan bearbetning användes till försöket. Vid 

den tredje förbehandlingsmetoden tvättades sågspånen istället med 800 ml av 

natronlut och precis som i andra metoden behandlades färskt sågspån utan be-

arbetning. Natronluten framställdes genom att tillsätta natriumhydroxid i fast 

form till 800 ml vatten tills pH 11,8 hade uppnåtts. Lösningen var rumstempe-

rerad. Vattenlösningen från varje tvättning samlades upp i plastburkar varpå 

pH och TOC tester utfördes på alla proverna. PH mätningen indikerar hur 

mycket extraktivämnen som tvättats ut. PH mätningen gjordes med en pH-mä-

tare av märket Hach HQ30D flexi som kalibrerades mot destillerat vatten och 

TOC testet var av märket Hach LCK 387. 

Figur 1. Förbehandlingsrören med sågspån 
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2.2 Materialbearbetning 

Sågspån från färsk, förbehandlad och lagrad kärn- och splintved behandlades 

till fukthalterna 8 % och 10 % våt bas genom att först torka materialet i en ugn 

med temperaturen 53°C i två dygn. För att beräkna vilken fukthalt spånet hade 

efter dessa två dygn torkades en del av materialet ytterligare ett dygn i en 

103°C varm ugn för att säkerställa att allt vatten avdunstat. Fukthalten beräk-

nades på våt bas enligt ekvation (1). 

 

𝑥𝐹𝐻 =
𝑚𝐻2𝑂

𝑚𝑇𝑆+𝑚𝐻2𝑂
   (1) 

 

 

Sedan tillsattes vatten för att nå det önskade fukttillståndet. Vattenmängden 

som behövdes tillsättas beräknades med ekvation (2). Kärn- och splintveden 

låg på en våg när vattenmängden tillsattes med hjälp av en pipett och byrett.  

 

𝑚𝐻2𝑜𝑇𝑖𝑙𝑙𝑠ä𝑡𝑡 =
𝑥𝐹𝐻ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑∗𝑚𝑇𝑆

(1−𝑥𝐹𝐻ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑)
− 𝑚𝐻2𝑂  (2) 

 

När rätt fukthalt hade uppnåtts blandades kärnveden respektive splintveden i 

en rotationssnurra i 10 minuter och förvarades sedan ett dygn i en plastpåse för 

att skapa fuktutjämning. Efteråt maldes materialet i en kvarn av märket Culatti 

Schlagmühle för att skapa en finfördelning som lättare skulle gå att pelletera.  

2.3 Pelletering 

Pelletering gjordes vid en enpetarpelletspress se figur 2. Till en pellets använ-

des 1±0,05 gram sågspån som vägdes upp på en våg innan pelletering. Sågspå-

net placerades inuti den cylinderformade matrisen som ställdes in på tempera-

turen 100°C. För att minska risken att matristemperaturen inte hunnit jämna ut 

sig påbörjades inte pelleteringen förrän 30 minuter efter påslagning. Sedan ju-

sterades hastigheten som pelletsmaskinen skulle trycka upp till 30 mm/min. 

När matrisen och sågspånet började närma sig pistongen påbörjades ett 
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kompressionsarbete vilket medförde en ökning i trycket. Trycket plottades tre 

gånger i sekunden och gick att läsa av under pelleteringen. När trycket hade 

uppnått 15 kN ≈ 300 MPa stängdes hastigheten av och pistongen fick utöva 

detta tryck i tio sekunder. Det arbete som utövades på pelletsen från 1,4 kN till 

15 kN redovisas som kompressionsarbete och beräknas enligt ekvation (3). 

𝑊 = 𝐹 ∗ 𝑣 ∗ 𝑡  (3) 

 

Efteråt sänktes matrisen 1 cm för att enklare kunna dra ut motstödet. Därefter 

ställdes återigen hastigheten in på 30 mm/min för att trycka ut pelletsen. Kraf-

ten för att trycka ut pelletsen 1 cm och samtidigt trycka ner pistongen redovisas 

som friktionsarbete och beräknas enligt ekvation (3). De färdiga pelletsen kyl-

des sedan 5 minuter på en fläkt och placerades i en plastpåse för vidare tester.  

 

 

Figur 2. Enpetarpelletspress med tillhörande utrustning. 

2.4 Hårdhet, densitet och pelletsfukthalt 

För att bestämma densiteten slipades yttersidorna på samtliga pellets mot sand-

papper för att skapa en plan och platt sida som skulle förbättra noggrannheten 

vid mätningar. Ett elektroniskt skjutmått användes för att mäta diametern och 
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längden på samtliga pellets, vilka efteråt vägdes på en våg. Densiteten kunde 

sedan beräknas enligt ekvation (4). 

 

𝜌 =
𝑚

𝜋∗𝑟2∗𝑙
   (4) 

 

Hårdheten på samtliga pellets mättes i en Kahl Hårdhetstestare. Pelletsen kläm-

des fast i en öppning varefter ett tryck tillsattes mot mantelarean. När pelletsen 

tryckts sönder lästes hårdheten av på en skala i kg, se figur 3. 

 

Figur 3. KAHL hårdhetstestare  

 

För att bestämma fukthalten i pelletsen samlades pellets resterna från hårdhets-

testen, från respektive testserie, upp i en bägare och vägdes. Efteråt placerades 

bägarna i en 103°C varm ugn och fick sedan stå där ett dygn. Bägarna togs 

sedan ut och vägdes igen och fukthalten beräknas enligt ekvation (1). 
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3 RESULTAT  

Här presenteras inledningsvis analysen av avrinningsvattnet från förbehand-

lingsmetoden där pH och TOC redovisas för respektive prov. Sedan redovisas 

kompressions- och friktionsarbetet från pelleteringen. Till sist redovisas resul-

taten från pelletsen avseende densitet, hårdhet och fukthalt. Pelletskvalitetén 

och pelleteringsegenskaperna redovisas i resultatet som medelvärdet av de till-

verkade pelletsen för respektive testserie. Allt resultat finns samlat i bilaga 1 i 

tabell 1. 

3.1 Vattenanalysen av förbehandlingsmetoderna 

 Vattenanalysen av det rumstempererade vattnet 

 

I tabell 4 framgår att det avrunna vattnet från den mikrade kärnveden hade ett 

högre innehåll av TOC än den mikrade splintveden. Ett lite lägre pH uppmättes 

i vattnet från kärnveden. 

 

Tabell 4. TOC och pH av den avrunna vattenlösningen från den mikrade kärn- och 

splintveden tvättat i rumstempererat vatten 

 

 

 

 

Mikrat och tvättat i 

rumstempererat vatten 

pH TOC [mg/l] 

Kärnved 6,58 149 

Splintved 6,68 101 
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 Vattenanalys av vattnet vid 90°C  

 

Tabell 5 visar att det högtempererade vatten som rann igenom splintveden hade 

ett nästan dubbelt så stort TOC innehåll än det från kärnveden. Skillnaden i pH 

är inte stor för kärn- och splintveden, vattnet som rann igenom kärnveden har 

något lägre pH. 

 

Tabell 5. TOC och pH för det avrunna vattnet vid 90°C  

 Vattenanalysen av natronluten 

 

I tabell 6 framgår det att Natronluten som rann igenom kärnveden hade ett 

dubbelt så stort TOC-värde som splintveden. Det är också en större skillnad i 

pH där kärnveden hade lägst pH. Natronluten hade ett pH från början på 11,8 

vilket sjönk märkbart för både kärn- och splintved. 

 

Tabell 6. TOC och pH av den avrunna natronluten  

 

 

90°C vatten pH TOC [mg/l] 

Kärnved 6,74 168 

Splintved 6,88 423 

Natronlut pH TOC [mg/l] 

Kärnved 8,54 748 

Splintved 10,02 358 
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3.2 Pelleteringsarbete 

Figur 4 visar en tendens att pelletsen gjorda av kärnved krävde ett högre kom-

pressionsarbete än pelletsen gjorda av splintved för nästan alla testserier. End-

ast pelletsen från den lagrade och färska testserien vid fukthalten 10 % visar 

motsatt tendens. Pelletsen av kärnved förbehandlat i vatten vid 90°C visade en 

tendens att kräva högst kompressionsarbete. Lägst kompressionsarbete tende-

rade pelletsen från mikrad splintved att kräva.  

 

 

Figur 4. Kompressionsarbetet för alla testserier. 

 

Det framgår i Figur 5 att pelletsen gjorda av kärnveden visar en svag tendens 

till ett högre friktionsarbete än de pellets gjorda av splintved vid alla testserier. 

De pellets gjorda av färsk splint- och kärnved visar en svag tendens till att 

kräva högst energi. Pelletsen gjorda av splint- och kärnved tvättat i natronluten 

visar en svag tendens till att kräva lägst energi.  
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Figur 5. Friktionsarbete för alla testserier. 

 

I Figur 6 framgår det att pelletsen från kärnveden vid 8 % för alla testserier 

generellt kräver högst kompressionsarbete och friktionsarbete. Friktionsarbetet 

är generellt större för pelletsen gjorda av kärnveden än de gjorda av splintved. 

 

Figur 6. Relationen mellan kompressionsarbetet och friktionsarbetet för kärnveden och 

splintveden. 
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3.3 Densitet 

I figur 7 visas att pelletsen gjord av färsk kärn- och splintved generellt gav 

lägst densitet. En tendens till högst densitet visade pelletsen från den lagrade 

testserien.  Skillnader mellan splintveden och kärnveden för testserierna är inte 

lika tydlig. 

Figur 7. Densiteten för alla testserier. 

 

3.4 Hårdhet  

Figur 8 visar att pelletsen gjorda av kärnved från förbehandlingsmetoderna 

med mikro, 90 grader och natronlut gav en högre hårdhet än motsvarande 

splintved. Samma trend är inte lika tydlig för pelletsen från den färska testse-

rien men en svag tendens finns där. Den lagrade testserien gav en motsatt effekt 

och visade istället en tendens till högre hårdhet för pelletsen gjorda av splint-

ved. 
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Figur 8. Hårdhet för alla testserier. 

 

3.5 Fukthalt pellets 

Tabell 7 visar att pelletsen gjorde av kärnved tvättat av vatten vid 90°C fick 

lägst fukthalt. Generellt fick pelletsen gjorda av den färska kärn- och splint-

veden relativ hög fukthalt. 

 

Tabell 7. Pelletsfukthalt 
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4 DISKUSSION 

4.1 Vattenanalysen av förbehandlingsmetoderna 

Natronlut förefaller vara ett effektivt sätt att tvätta ur kärnveden med tanke på 

vattenprovets höga TOC innehåll. Splintveden hade inte påverkats lika mycket 

från samma lösning utan TOC innehållet för splintvedens vattenlösning var 

hälften så högt. Anledningen till skillnaden kan vara att kärnveden har ett högre 

innehåll av extraktivämnen som lättare tvättades ut med natronluten. Det fram-

gick från pH testerna att det generellt gick att tvätta ut en högre koncentration 

av extraktivämnen från kärnveden vilket syntes på vattenlösningens relativt 

lägre uppmätta pH.  Det förbehandlingsprov som gav högst TOC för splintve-

den var vatten vid 90°C, dock inte lika effektiv på kärnveden där vattenprovet 

hade ett TOC mindre än hälften av vad splintveden hade. Den högre koncent-

rationen av triglycerider och stilbener som finns i splintveden kanske lättare 

löser sig i hög tempererat vatten. Lägst TOC mättes upp på vattenlösningarna 

från det mikrade splint- och kärnveden vilket kan ha berott på att vattnet som 

rann igenom var endast rumstemperarad och att en effektivare tvättning hade 

uppnåtts med en högre temperatur. Det kan även bero på att många av de lätt-

lösliga ämnena oxiderade eller avdunstade redan under behandlingen i mikron. 

4.2 Energiåtgång 

 Kompressionsarbete 

Den sammanlagda bedömningen avseende vilken typ av pellets som krävde 

lägst kompressionsarbete för kärnveden landar i att förbehandling med natron-

lut hade störst effekt. Detta är intressant då natronluten efter förbehandlingen 

innehöll ett högt TOC och påverkade troligtvis kärnveden mycket under be-

handling. Om en större mängd extraktivämnen hade lossnat under tvättningen 

skulle detta leda till ett högre pelleteringsarbete. Tendens till högst kompress-

ionsarbete sågs hos pelletsen gjord av kärnved som tvättats i vatten vid 90°C 
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samt pelletsen från den lagrade splintveden. Dock visade pelletsen gjord av 

lagrad kärnved en tendens till att kräva näst minst kompressionsarbete. Detta 

medför att lagringen av kärn- och splintved ger motsatt effekt gällande kom-

pressionsarbetet. Lagringen av splintveden kanske minskade andelen 

parenkymceller genom nedbrytning vilket lett till ett högre kompressionsar-

bete. Då kärnveden redan har ett lågt innehåll av parenkymceller kanske lag-

ringen inte ger samma tendens till högre kompressionsarbete. 

I alla testserier vid fukthalten 8 % finns en tendens till pelletsen gjorda av kärn-

veden kräver ett högre kompressionsarbete än de gjorda av splintved. Detta 

kan bero på att ämnena i splintveden är inte lika hårt bundna som för kärnveden 

och lättare frigörs och fungerar således smörjande vid komprimering. Dessu-

tom kan den höga koncentrationen av triglycerid i splintveden ge en effektivare 

smörjning än de fettsyrorna som finns i kärnveden. Detta medför att pellets av 

splintveden är den minst energikrävande och därmed den billigaste att produ-

cera med hänsyn till endast energiåtgången vid komprimering. 

 Friktionsarbete 

Pelletsen som tenderade till att kräva minst friktionsarbete var kärn- och splint-

veden som hade tvättats i natronlut. Pelletsen gjorda av kärnved tendera till att 

kräva ett större friktionsarbete än de gjorda av splintved för respektive testse-

rier. Pelletsen gjorda av färskt kärn- och splintved tenderade att kräva högst 

friktionsarbete. Det framstod från figur 5 att pelletsen från den lagrade testse-

rien tendera till ett lägre friktionsarbete än den färska testserien. Detta kanske 

berodde på att färska spånet blivit mer nedbrytbart under lagringen och att 

parenkymcellerna inte var lika sammansatta och lättare gick att pelletera. 

 

4.3 Hårdhet och densitet  

Pelletsen gjorda av kärnved fick högre hårdhet än splintveden i nästan alla test-

serier. Endast den lagrade splintveden fick högre hårdhet än den lagrade kärn-

veden. Högst hårdhet fick pelletsen gjorda av kärnved som hade tvättats med 
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vatten vid 90°C. Även pelletsen gjort av kärnved från förbehandlingsme-

toderna med mikro och natronlut gav en hög hårdhet. Det är möjligt att förbe-

handlingsmetoderna var effektiva i att avlägsna extraktivämnen från kärnve-

den vilket i sin tur ledde till en högre hårdhet. Intressant att tillägga är att splint-

veden inte erhöll någon särskild förbättring i hårdhet efter förbehandlingarna 

utan snarare en försämring i jämförelse mot den färska splintveden. Den lag-

rade splintveden erhöll dock en högre hårdhet än sin färska motsvarighet och 

motsatsen gäller för den färska kärnveden som fick lägre hårdhet efter lagring. 

Den lagrade splintveden fick en högre ökning i hårdhet än vad hårdheten för 

den lagrade kärnveden minskade. Detta medför att en blandning av lagrad 

kärn- och splintved kan ge en större hårdhet än blandad färsk kärn- och splint-

ved och därav vara en av orsakerna till framgången bakom spånmognad. 

De pellets som gav högst densitet var den pellets som var tillverkade från lag-

rad kärn- och splintveden, där splintveden gav högst densitet. Pelletsen tillver-

kade av färsk kärn- och splintveden gav lägst densitet. Alla förbehandlingsme-

toder hamnade där emellan av vilka de två effektivaste var tvättning i vatten 

vid 90°C och natronlut. I båda dessa fall gav kärnveden en högre densitet än 

splintveden.   

4.4 Avslutande kommentarer 

Det framgick att det finns möjlighet att förbehandla sågspånet och uppnå hög 

pelletskvalité i syfte att korta ner lagringstiden och på så vis minska problema-

tiken med självantändning. Fördelarna med att korta ned lagringstiden är att 

undvika säkerhetsrisken med självantändning och illaluktande emissioner. En 

annan fördel är att korta ned produktionstiden. Detta skulle kunna innebära en 

kostnadsbesparing genom att få ut pelletsen fortare på marknaden. Det skulle 

också kunna innebära en minskning av spillet då mycket av sågspånet går för-

lorat vid självantändning. I dagsläget sker ingen separation av kärn- och splint-

ved vid pelletering men om processen utvecklas i framtiden till att fördela såg-

spånet skulle en optimering av förbehandlingen till kärn- och splintveden vara 

möjlig. 
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Resultatet av detta arbete påvisar antydan till skillnader i pelletering och pel-

letskvalité mellan kärn- och splintveden för tall och att respektive spån påver-

kas olika av förbehandling. Förbehandlingen av sågspånet gav för kärnveden 

en högre densitet och hårdhet i pelletsen jämfört mot den färska kärnveden. 

Även ett lägre arbete vid pelletering uppmättes, undantag var kärnved tvättat i 

vatten vid 90°C. Det var den lagrade splintveden som fick högst densitet vilket 

påvisar att förbehandlingsmetoderna inte var lika effektiva i den aspekten. 

Tvättning i vatten vid 90°C framstod som den bästa förbehandlingsmetod med 

hänsyn till förbättringarna hos pelletsen. Nackdelen var litet högre pelle-

teringsarbete som skulle kunna vara effekten av att det högtempererade vattnet 

sköljde med de lättlösliga extraktivämnena.  

Då den kemiska kompositionen för träd skiljer sig åt även vid samma art kan 

resultaten skilja sig åt i olika studier beroende på vilket träd och plats som kärn- 

och splintveden kommer från.  

Det tillkommer en liten felmarginal på resultaten från studien på grund av svå-

righeten att uppnå exakthet vid beräkning av fukttillsättning och vägningar an-

gående fukthalt. En annan faktor till felmarginal kommer från att föroreningar 

som annat spån kan tillkomma i proverna vid till exempel malning av spånet 

och torkning i ugn. 

Det tillkommer en viss felmarginal på grund av att antalet pellets för alla test-

serier inte var samma. Detta kan ge en skillnad i spridningen av resultatet för 

de olika testserierna. Denna studie har gjorts i laborativ miljö där få pellets har 

producerats. En större skala av pelletsproduktionen skulle kunna vissa en ökad 

signifikansen av resultatet. 

4.5 Förslag till vidare studier 

Att undersöka fler förbehandlingar av kärn- och splintveden skulle vara intres-

sant i syfte att hitta en effektivare förbehandling med syfte att påskynda         

spånmognad och pelletskvalité av kärn- och splintved. Vidare hade det varit 

intressant att undersöka energiåtgången för respektive tvättning som är en        

viktig parameter i en kostnadsanalys. 
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5. Slutsats 

• Tvättningen i natronlut av kärn- och splintved gav högst uppmätt TOC 

och pH, medan mikrad kärn- och splintved tvättat i rumstempererat vat-

ten gav lägst. 

• Kärn- och splintveden tvättat i vatten vid 90°C gav högst                           

pelleteringsarbete. 

• Förbehandlingen med tvättning i vatten vid 90°C gav flest fördelar på 

pelletskvalitén för kärn- och splintveden. 

Det finns potential i att erhålla en ökad pelletskvalité vid förbehandling och 

således kunna minska lagringstiden och undvika problematiken som uppstår i 

väntan på spånmognad.   
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BILAGA 1 

Tabell 1. Redovisar kompressionsarbetet, friktionsarbete, densitet, hårdhet och pellets-

fukthalt över alla testserier. 

 FHspån Wkomp [J] WFrik [J] Densitet 

[kg/m3] 

Hårdhet 

[kg] 

FHpel-

lets 

An-

tal[st] 

Färsk          

Splintved 8%±0,1 51,5±16,2 14,3±4,7 1078±7 8,8±0,3 6,6% 6 

 10%±0,1 64,1±7,6 15,1±0,4 1106±21 8±2,5 8,2% 6 

Kärnved 8%±0,1 66,2±9,2 17,4±1,4 1096±15 12,2±1,8 7,5% 6 

 

 

10%±0,1 59±14 15,8±0,9 1087±9 10,2±3,2 7,7% 6 

Micro        

Splintved 8%±0,1 55,3±3,2 13,9±0,3 1108±12 8±3 7,4% 5 

 10%±0,1 53,8±2 14,5±0,2 1100±13 7,7±2,3 7,4% 4 

Kärnved 8%±0,1 64,4±4,7 15,2±0,7 1115±18 13,3±3,8 6,6% 6 

 

 

 

10%±0,1 59,2±4 15,3±0,8 1099±36 13,6±4,4 7,0% 6 

90°C        

Splintved 8%±0,1 58,4±3,6 14,6±0,3 1114±18 8,6±1,4 7% 4 

 10%±0,1 56,7±4,8 14,1±1,2 1109±14 9,4±1,4 7,2% 5 

Kärnved 8%±0,1 68,5±7,1 15,6±1,7 1136±12 15,8±3,8 5,9% 6 

 

 

 

 

10%±0,1 71,9±3,7 15,7±1 1141±26 16±3 6,2% 6 
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Natronlut        

Splintved 8%±0,1 56,4±5,4 13,6±0,2 1126±12 6,2±1,8 6,8% 5 

 10%±0,1 53,3±2,6 13,7±0,2 1112±25 6,6±2 7,3% 6 

Kärnved 8%±0,1 64,6±4,5 14,3±0,7 1146±10 14,4±2 6,7% 6 

 10%±0,1 53,1±5,8 14,2±0,2 1128±16 12,3±2,8 7,6% 6 

         

Lagrad         

Splintved 8%±0,1 59,5±1 14,5±1 1150±25 12,1±3,1 6,2% 6 

 10%±0,1 56,9±3,1 14±0,7 1143±15 11,1±3 6,8% 6 

Kärnved 8%±0,1 66,5±7,8 15,3±0,8 1141±28 9,9±2,6 6,3% 6 

 10%±0,1 51,6±2,9 14,8±0,7 1147±10 11±1,5 7% 6 
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