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Sammanfattning 
Detta examensarbete utfördes på Karlstads universitet på uppdrag av projektet Precer. På 
grund av sekretess kommer inte information om projektet att presenteras utan rapporten 
fokuserar på själva uppdraget.  
Uppgiften var att ta fram ett pelletförråd och analysera matning av bränslepellets med 
flexrör samt analysera olika pelletsorter. Detta pelletsystem kommer att appliceras i 
utomhusmiljö och utsättas för vibrationer och temperaturväxlingar. Angående 
pelletförrådet ges i denna rapport enbart rekommendationer till hur ett förråd skall 
konstrueras. Detta p.g.a förseningar i projektet. 
Arbetet inleddes med en förstudie bestående av en produktundersökning av de 
pelletförråd, matningssystem och pelletsorter som finns i nuläget. Förstudien gav oss 
referensramar till vad vi kunde rekommendera vid tillverkning av pelletförråd. För att 
undersöka hur pellets påverkas vid matning med flexrör utfördes tester på en testrigg. De 
tester som utfördes gick ut på att jämföra effektbehovet samt mängden finfraktion vid 
matning av två olika pelletsorter med två olika dimensioner på matarskruven. För att se 
hur flexskruven klarar att mata pellet vid vibrationer utfördes även ett skaktest. 
Det som framkom efter testerna var att det inte krävs mycket effekt för att driva 
flexskruven, att driva en tom skruv kräver endast 7 W. När det gällde bildning av 
finfraktion så är det i inloppet till matarskruven som det bildas mest. Det är även 
beroende på vilken pelletsort man använder sig av hur mycket finfraktion som bildas. 
Efter genomförda tester kan vi rekommendera att för ett helt självtömmande förråd skall 
det ha enbart ett utlopp till matarskruven. Alla väggar skall vara sluttande med en vinkel 
på minst 50° för att åstadkomma självfall. Påfyllning av förrådet skall orsaka så lite 
nötning som möjligt på pelleten. Inte tillverka tanken i material som skapar statisk 
elektricitet. Elektriska komponenter som installeras i förrådet måste vara ATEX klassade. 
Eftersom det inte är klart hur förrådet skall utformas när denna rapport skrivs ges inga 
rekommendationer till en specifik nivågivare utan behandlar tre möjliga, 
ultraljudsnivåmätare, kapacitiv nivåmätare och lastcell. För att minimera finfraktion 
föreslås norsk pellet vilken är den sort som har bäst hållfasthet men även står emot fukt 
bäst. 
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Abstract 
This degree assignment was conducted at the University of Karlstad commissioned by 
project Precer. Due to promised confidentiality, information about the project will not be 
introduced. This paper will only focus on the assignment. 
The task was to design a stockroom for fuel pellet, analyse feeding of fuel pellet with a 
flex auger and analyse different sorts of fuel pellet. This feed assembly will be applied in 
an out door environment and will be exposed to vibrations and variations in temperature. 
Concerning the pellet stockroom this paper only will give recommendations on how to 
design the stockroom. This because of delays in the project. 
The assignment started whit a feasibility study of stockroom, feeding system and pellet. 
This study gave us frame of references on what we should recommend on the design of 
the stockroom. To investigate how a flex auger affects the pellet some tests were 
performed. The tests included to compare the need of power and the amount of small 
fraction when feeding two different sorts of pellet whit two different sizes of flex auger. 
To find out how the flex auger manages to transport pellet during vibrations a vibrations 
test were performed.  
 What we found out from the tests was that it does not take much energy to run a flex 
auger, to run an empty flex auger takes only about 7 W. Regarding the making of small 
fraction the most is made in the entry of the auger. It is also most likely that which sort of 
pellet being used that determine how much small fraction is made. After these tests we 
can recommend for a completely self exhaustive stockroom it should only have one outlet 
to the flex auger. To make it self exhaustive all walls must be inclined minimum 50°. 
Refilling of the stockroom must not damage the pellet. The material in which the 
stockroom is made in must not cause static electricity. Electrical components must be 
ATEX classified. Because it is not definite how the stockroom is going to be designed 
when this paper is being written no recomendations on one specific transmitter is given. 
This paper presents three kinds of transmitters, ultrasonic level transmitter, capacitance 
level transmitter and loadcell. To reduce the making of small fraction norwegian pellet is 
recomended because of it´s high strenght and ability to stand moisture.   
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1 Inledning 
Detta examensarbete var avslutningen på Maskiningenjörsprogrammet vid Karlstads 
universitet på fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Arbetet genomfördes av Benneth 
Andersson och Stefan Gustavsson våren 2007 på uppdrag av Precer och omfattade 15 
högskolepoäng per student. Uppdragsgivare var Martin Larsson på Precer, handledning 
gavs av Hans Johansson och examinator var Nils Hallbäck vid Karlstads universitet. 
 

1.1 Bakgrund 
Precer är ett projekt som startade 2006. På grund av sekretess kommer inte all 
information om projektet presenteras utan rapporten kommer fokusera på själva 
uppdraget. 
 

1.2 Uppdrag 
Uppdraget som Precer gav var att ta fram en pelletstank och analysera matning av pellets 
med flexspiral från tank till brännare anpassad för en vibrerande/stötig och krävande 
miljö. Uppdraget innefattade även att undersöka om det finns produkter på marknaden för 
kontinuerlig nivåmätning av pellets.  

 
1.3 Syfte 
Att utföra en analys av pelletsförråd, flexrör och pellets. Samt utvärdera flera alternativ 
för matning av pellets från förråd till brännare. 
 

1.4 Mål 
Den ursprungliga målsättningen var att ta fram en prototyp och produktionsunderlag till 
tank och matning av pellets, samt utföra eventuell testning av prototyplösningen. Men 
målet att ta fram en prototyp och produktionsunderlag förändrades till att ge 
rekommendationer på hur matning och förvaring av pellets skall ske.   

 
1.5 Avgränsning 
Denna rapport avgränsas till förvaring och matning av pellets från tank till mellanförrådet 
i brännaren.  Hur påfyllning av tank skall ske har inte undersökts.  
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2 Förstudie 
Förstudien ger oss teoretiska referensramar och kunskap inför utvärderingen av olika 
alternativ till förvaring och matning av pellets. Syftet med förstudien var att: 
 

• Undersöka vad pelleten har för fysikaliska egenskaper så som hållfasthet, 
värmevärde och fuktinnehåll. 

• Göra en produktundersökning av förråd, matningssytem samt givare för 
konstant nivåmätning och flöde.  

• Besöka aktörer inom pelletsystem samt intervjua erfaret branschfolk.  

Som underlag inför förstudien användes ett antal frågeställningar (se bilaga 1) som vi fick 
av vår uppdragsgivare. 

Vid produktundersökningen undersöktes vilka typer av förvaring som finns på 
marknaden samt hur matningssystem för pellets mellan förråd och brännare ser ut idag. 
Även de olika pelletsorterna granskades för att hitta den bästa kvalitén och på så sätt 
minimera eventuella driftstörningar i systemet. 
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2.2 Lagring för pellets 
Den lagring av pellets som finns på marknaden är anpassad för lagring inomhus och 
utomhus. Dessa tankar är stationära och utsätts inte för vibrationer och stötar. Nedan 
följer resultatet från vår produktundersökning av förråd och dess utföranden. 
 

 
Fig. 2.2.1 Pelletsförråd  Fig. 2.2.2 Pelletsförråd  Fig. 2.2.3Pelletsförråd 

Mafa Villa Utomhus  Mafa Villa Inomhus  Mafa Villa Kapell 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De ovanstående förråden tillverkas i aluzinkplåt (galvad stålplåt) och är försedda med 
kapacitiv givare inklusive larmlampa som varnar så att inte silon överfylls. I förråden 
finns en inblåsdämpare som reducerar trycket så att inte pelleten slås sönder vid 
påfyllning med bulkbil. Påfyllningen sker med hjälp av tryckluft och då påfyllningen av 
pelleten avslutas uppstår en tryckstöt i förrådet. För att undvika att denna tryckstöt skadar 
förrådet samt att det övertryck som uppstår vid fyllning ska kunna evakueras är förråden 
utrustade med en avluftning [1]. I de tre första figurerna sker avluftningen via taket. Mafa 
Villa Utomhus (fig.2.2.1) har en fjäderbelastad övertryckslucka, i Mafa Villa Inomhus 
(fig.2.2.2) sker avluftningen genom filter i taket och Mafa Villa Kapell (fig.2.2.3) har ett 
tak av pressenning. 

Fig. 2.2.4 Pelletsförråd 
Mafa, finns i tre olika 
storlekar i samma 
utförande 

Fig. 2.2.5 Pelletsförråd 

Mafa Succé 

Fig. 2.2.6 
Pelletsförråd 

 Mafa Unik 
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Pellistore (fig.2.2.7) och Pelliflex (fig.2.2.8) har självtömningsmekanismer. Pelliflex är 
tillverkat i plywood. Innan påfyllning fälls bottenskivorna till bottenläget. Allt eftersom 
pelleten förbrukas bildas en krater runt matarskruven. Genom att bottenskivorna vevas 
upp rasar pelleten ner i skruven. I Pellistore blåses luftkuddar upp när matarskruven blir 
tom. Thermiaförrådet (fig.2.2.9) är tillverkat i plywood och levereras som byggsats men 
har inte en självtömningsmekanism. 

 
2.2.1 Fuktbildning i förråd 
Om pellets förvaras i en tank så innehåller tanken en viss mängd pellets och resten luft. 
Luften innehåller en andel fukt, likaså gör pelleten. Pellets och luft har olika fukthalter 
vilket leder till att det sker en fuktvandring åt något håll för att få en balans, d.v.s. de 
strävar efter en jämvikt. Antingen vandrar fukten i pelleten ut i luften eller så vandrar den 
från luft till pellets. Men pellets är såpass hårt packat att en fuktvandring från luft till 
pellets sker under en väldigt lång tidsperiod* [2]. Om det däremot skulle ske en 
uppvärmning av tanken och matningssystemet, ger det energi åt fukten i pelleten att 
vandra ut ur den till den omgivande luften. Men om luften däremot skulle kondenseras 
suger pelleten åt sig den fukten mycket snabbt. 
 

2.2.2 Dammexplosion 
På grund av det damm som bildas vid all hantering av pellets finns risk för 
dammexplosion vid användning av elektrisk utrustning eller material som kan orsaka 
statisk elektricitet. Det är därför viktigt att påfyllnings och avluftningsrör i tank är 
tillverkade i antistatiskt material, samt att elektriska komponenter som installeras i en 
explosiv miljö är ATEX klassade, enligt direktiv 94/9/EG. ”En explosiv atmosfär 
definieras i direktivet 94/9/EG som en blandning  

i) av brännbara ämnen i form av gas, ånga, dimma eller damm, 
ii) med luft 
iii) under atmosfäriska förhållanden 
iv) i vilken förbränningen efter antändning sprider sig till hela den oförbrända 

blandningen (vid närvaro av damm bör observeras att hela dammängden inte 
alltid förbrukas vid förbränningen).” [3]  

                                                 
* Svante Bengtsson, brännaransvarig i Precer, har haft pellets lagrat i en plåttank i en 
ladugård under ett års tid. Efter tester visade det sig att pelleten inte hade dragit åt sig 
någon fukt. 
 

Fig. 2.2.7 Pelletsförråd 

Pellistore 

Fig. 2.2.8 Pelletsförråd 

Pelliflex 

Fig. 2.2.9 Pelletsförråd 

Thermia 
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2.2.3 Påfyllning 
När påfyllning av förråd i villasystem sker med bulkbil är det viktigt att förutom att 
påfyllnings och avluftnings rör är i antistatiskt material så får inte heller avluftningen 
blockeras. Det rekommenderas även att avluftningsröret är två gånger diametern på 
inblåsningsröret [4]. För att förhindra att förrådet överfylls och går sönder bör även det 
vara utrustat med ett överfyllnadsskydd. 
 
Det är även viktigt att förråd och bulkbil har samma elektriska potential d.v.s. bulkbilen 
måste vara förbunden med förrådet genom en ledare, för att undvika en urladdning som 
kan orsaka dammexplosion. Dammexplosion kan även uppkomma från värme genom 
mekanisk påverkan och heta ytor, t.ex. överhettade lager [1]. 
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2.3 Matningssystem för pellets 
Två typer av matningssystem för pellets finns på marknaden idag: flexskruv och vakuum. 
 
2.3.1 Matning med flexskruv 
Matningssystem för villasystem kan bestå av en flexskruv. Denna skruv består av en 
flexspiral och ett pvc rör. (Se fig 2.3.2) För att mata pellets ur förrådet placeras 
flexspiralen i botten på förrådet. Då man strävar efter att få en fyllnadsgrad på 80 % i 
flexskruven monteras en kärna i spiralen. (se fig 2.3.1) Fylls skruven för mycket kan det 
leda till att matningen går för tungt och spiralen tvinnas, går av eller att motorskyddet 
löser ut [6]. Vid matning med flexskruv rekommenderas att mellanrummet mellan 
innervägg på röret och spiralen skall vara motsvarande diametern på den pellet man 
använder. Detta för att frammatningen av pellet skall vara så skonsam som möjligt. Pellet 
kan då inte kilas fast mellan skruv och rörvägg och smulas sönder. Detta gör att om man 
har en frammatning för 8 mm pellets blir det inget bra om man byter till en pellet med 
större diameter [6]. Däremot kan man gå ner i diameter på pelleten, men det krävs att 
man ändrar inställningen på förbränningen i brännaren. En flexspiral har den egenskapen 
att den är flexibel och kan böjas upp till 90º med 1 meters radie. 
 
 

    
Fig 2.3.1 Flexspiral med kärnrör.                                 Fig 2.3.2 Flexspiral.         Foton: Ariterm AB 
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2.3.2 Frammatning med vakuum 
 
Ett vakuumsystem bygger på att man ska suga pellets från pelletförrådet till brännaren. 

 
Fig. 2.3.3. Vakuumsystem för villa.     Bild: Pellvac 
 
A = Sughink 20 liter 
D = Nivåvakter     
E = Centraldammsugare 
F = Styrelektronik 
G = Sugslang 
H = Förrådsskruv från storförråd 
 
Detta kan ske genom att pellets matas med en förrådsskruv till en vakuumansluten 
mellandel. Pelleten sugs vidare till sughinken och till brännaren. Det finns olika varianter 
där t.ex. mellandelen monteras direkt under förrådet så man slipper hanteringen med 
förrådsskruven. Vaccumsystem har den fördelen att slangen/röret kan dras i skarpare 
radie än flexspiralen 
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2.4 Brännare 
Det finns tre olika varianter på brännare för pellets: undermatad brännare där bränslet 
matas in i elden underifrån, övermatad brännare där bränslet matas in till förbränning 
ovanifrån och horisontalmatad. [7] 
 
 

 

  
Fig 2.4.1 Bilderna beskriver i ordningen övermatad, undermatad samt  

horisontalmatad brännare. [7]  

 
För att säkerställa att inte tillbakabrand ska ske bör ett pelletsystem vara utrustad med tre 
säkerhetssystem [6]. Ett exempel är Ariterms brännare (se fig 2.4.2), som är utrustad med 
ett litet mellanförråd där pellets faller ned i genom en anslutningsslang som är ansluten 
till toppanslutningen på brännaren. Från mellanförrådet matas bränslet med en doserskruv 
vidare genom en sluss till en matarskruv. Matarskruven roterar med en högre hastighet än 
doserskruven så att den i princip går tom. Om tillbakabrand ändå sker skall slussen hindra 
elden från att ta sig vidare till mellanförrådet. Vid eventuell brand i mellanförrådet skall 
anslutningsslangen brinna av för att inte branden skall ta sig genom flexskruven till 
huvudförrådet. I mellanförrådet sitter kapacitiva nivågivare som styr tillflödet av pellet.  
   
 
 

 
    Fig 2.4.2. Pelletsbrännare.    Bild: Ariterm AB 
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2.5 Nivågivare 
Det finns tre metoder att kontinuerligt mäta pellets nivån i tanken. 
 

• Ultraljudsnivåmätare 
• Kapacitiva givare 
• Lastceller 

 
Ultraljudsgivare 
Nivåmätning med ultraljud fungerar på så sätt att en piezoelektrisk kristall utsätts för 
kortvariga spänningspulser.  Kristallen sätts då i svängning genom att den utvidgas och 
sammandrages. Dessa vibrationer som kristallen skapar sänds ut som ljudpulser. 
Ljudpulserna träffar mediets yta i behållaren och reflekteras. När ekot träffar kristallen 
sätts den i svängning vilket i takt med vibrationerna ger ett varierande elektriskt fält d.v.s 
en spänning över kristallen. Tidsintervallet mellan utsänd puls och mottaget eko 
omvandlas till en kontinuerlig mätsignal som är proportionell mot nivån i behållaren. 
Ljudfrekvensen som vanligtvis används ligger mellan 20-100kHz [14]. Elektriska 
utsignaler är 4-20mA, där 4mA motsvarar lägsta nivån och 20mA högsta [16]. Figur 
2.5.1 nedan visar givarens uppbyggnad och ljudets väg.  
 
 

 
                       
           Fig 2.5.1 a; Ultraljudsgivarens uppbyggnad. b; Ljudets väg                 [14] 
 
 
Mätområdet för dessa givare ligger mellan 0.2-60 meter [16]. Olika miljöfaktorer 
påverkar maximala mätområdet t.e.x. damm och högfrekventa ljud. Det som främst 
påverkar mätnoggrannheten är temperaturvariationer i luften som ljudvågorna passerar 
genom och variationer i luftens fuktinnehåll [14].  
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För kontinuerlig nivåmätning visas montagesätt i figur 2.5.2 nedan. 
 

 
         Fig 2.5.2 Kontinuerlig nivåmätning 

     med ultraljud [14].  
 
  
Kapacitiv nivåmätning 
Denna metod bygger på att alla medier som kan förvaras i en behållare har högre 
dielektricitetskonstant än luft. Om behållarens väggar är tillverkade i ett elektriskt 
ledande material så sänks en elektrod ner i behållaren och det bildas en kondensator 
mellan elektroden och behållaren. Om behållaren är gjord i ett icke elektriskt ledande 
material så sänks två elektroder ner. Kapacitansen mellan elektroden och väggen varierar 
med nivån och utgör då ett mått på nivån i behållaren [14]. 

 
    Fig 2.5.3 Kapacitiv nivåmätning i en ledande respektive icke ledande behållare. 

   C1 = kapacitansen i den del av behållaren där mediet finns. C2 = kapacitansen för 

   den del av elektroden som ligger ovanför mediets yta. ε1 = mediets kapacitivitet, ε2 = luftens 

   kapacitivitet. h1 = mediets nivå. I detta fall mäts kapacitansändringen med mätbryggor  [14]. 
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Kapacitansen C1 mellan elektroden och väggen (eller mellan elektroderna) är: 
 

C1 = k · ε1· h1 
 

där  k = konstant som beror på behållaren form och stavens placering 
 ε1= vätskans kapacitivitet 
 h1= mediets nivå 
 
Kapacitansen för den del av elektroden som ligger ovanför nivåytan blir: 
 

C2 = k · ε2· (h2-h1) 
 

där ε2 = luftens kapacitivitet  
 h2 = behållarens höjd 
 
Nivåmätarens totala kapacitans blir Ctot = C1 + C2        SI-enhet [F], Farad 
 
Typiska mätområden för denna sorts givare är 10pF-5000pF              (1pF = 10-12F) 
Strömutgång: 4-20mA [14]. 
 
Denna sorts givare begränsas av de fall då behållarens innehåll utsätts för fukt, 
temperaturfändringar och täthet så att dess dielektriska egenskaper förändras. 
  
Lastceller 
Dessa givare mäter kraft eller tyngd genom att en kropp deformeras elastiskt vid 
belastning. I kroppen finns 4 eller 8 stycken töjningsgivare monterade. Hälften av dessa 
är orienterade så att de utsätts för negativ töjning och resten för positiv töjning vid 
belastning. Givarna kopplas i brygga på sådant sätt att resistansändringen kommer att 
påverka den obalansspänning som uppstår i samma riktning [15]. Det finns lastcell givare 
både för tryck och dragkraft.   
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2.6 Pellets 
Enligt definition är en bränslepellet ett ”kort cylindriskt stycke avsett för eldning, 
framställt genom pressning av finfördelat torrt bränsle”. Råvaran till pellets utgörs nästan 
helt av biprodukter från skogsindustrin: sågspån, kutterspån och bark. De storlekar som 
tillverkas varierar mellan 6-12 mm i diameter [8]. Anledningen till att det finns olika 
pelletstorlekar är att när tillverkningen av pellet startade i Canada använde man sig av 6 
mm matriser. När pellets kom till Sverige upptäckte tillverkarna att det gick åt mindre 
energi att tillverka 8-12 mm pellet. I Sverige används 8 mm till största del. Orsaken till 
att 6 mm pellet tillverkas i Sverige är att det importeras utländska kaminer från de länder 
som använder sig av 6 mm. Dessa kan köras med 8 mm om man ändrar inställningar i 
brännaren, men det är kunderna som vill använda sig av samma storlek som i 
tillverkningslandet [4]. 
Det är ingen skillnad i hållfasthet och energiinnehåll mellan pelletstorlekarna, men man 
får mer bränsle per volymenhet med den mindre storleken [4].       
 
Pelletens hållfasthet är en viktig variabel när det gäller dess kvalitet. Vid all hantering av 
pellets lossnar små bitar s.k. finfraktion. Detta lösa material ger ojämn förbränning pga. 
ojämn matning av bränsle vilket leder till sämre verkningsgrad, ökad andel av oförbränt 
material i askan samt ökade utsläpp av stoft. Dammbildning är också en konsekvens från 
finfraktionen samt att den kan orsaka störningar i transportsystemet mellan förråd och 
brännare [8]. 
För att öka hållfastheten kan någon sorts bindemedel tillsättas. Vid tillverkning av 
pelleten måste råvaran vara torr annars går det inte att tillverka pelleten samt att fuktig 
pellet faller isär. 
 
Energiinnehållet i pelleten anges av det s.k. värmevärdet och brukar anges i kWh/kg. 
Värmevärdet definieras som den energi som frigörs vid fullständig förbränning av ett kilo 
bränsle. 
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Den pellet som säljs på den svenska marknaden skall lägst följa svensk standard SS 
187120. Enligt denna standard delas också pellets in i tre grupper (se tabell 2.6 nedan). 
 

Tabell 2.6. Svensk Standard 187120 för pellest [8]. 

Egenskaper Provningsmetod Enhet Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 
Dimensioner: 
Diameter, längd i 
producenternas 
lager. 
 

Genom mätning av 
minst 10 slumpvis 
uttagna 
bränslepellets. 

mm Längd max    
4 ggr Ø 
 

Längd max    
5 ggr Ø 
 

Längd max    
5 ggr Ø 
 

Skrymdensitet  SS 18 71 78 Kg/m3 ≥ 600 ≥ 500 ≥ 500 

Hållfasthet i  
producentens 
lager 

SS 18 71 80 Finandel  i 
vikt-% 
< 3 mm 

≤ 0,8 ≤ 1,5 ≤ 1,5 

Effektivt 
värmevärde (i 
levererat 
tillstånd) 

SS-ISO 1928 kWh/kg ≥ 4,7 ≥ 4,7 ≥ 4,2 

Askhalt  SS 18 71 71 Vikt-% av 
TS 

≤ 0,7 ≤ 1,5 ≤ 1,5 

Total fukthalt (i 
levererat 
tillstånd) 

SS 18 71 70 Vikt-% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 12 

Total svavelhalt SS 18 77 77 Vikt-% av 
TS 

≤ 0,08 ≤ 0,08 anges 

Halt tillsatsmedel  Vikt-% av 
TS 

Halt och typ 
anges 

Halt och typ 
anges 

Halt och typ 
anges 

Klorider SS 18 71 85 Vikt-% av 
TS 

≤ 0,03 ≤ 0,03 anges 

Asksmältförlopp SS- ISO 540 Cº Initialtemper-
atur anges 

Initialtemper-
atur anges 

Initialtemper-
atur anges 
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2.6.1 Pelletsorter 
Man brukar säga att det finns två olika fabrikat av bränslepellets, vit pellet och brun 
pellet. Brun pellet brukar även kallas norsk pellet p.g.a. att det är i Norge den bruna 
pelleten tillverkas. Det finns dock flera olika tillverkare av vit pellet varpå kvaliteten kan 
variera men, precis som brun pellets, skall den uppfylla svensk standard [4]. Skillnaden 
mellan dessa två är tillverkningsmetoden [9]. 
 
 
 
Vit pellet 
Innan tillverkning av pellets måste råmaterialet torkas eftersom fuktig råvara inte går att 
pelletera samt att fuktig pellet faller isär. Efter materialtorkningen skall partiklarnas 
storlek reduceras, eftersom det inte går att ha för stora partiklar i pelletpressen då 
pelletkvalitén blir sämre. När råmaterialet har rätt storlek och fukthalt kan det pelleteras. 
Detta görs genom att ånga tillsätts materialet för att det skall mjukas upp för att sedan 
pressas genom en matris. Ligninet i råmaterialet fungerar som bindemedel och hindrar 
pelleten från att falla isär. När pelleten kommer ut ur pressen är den varm (p.g.a. 
friktionen) och mjuk. För att härda den kyls pelletbädden där de färdiga pelletarna 
förvaras [10].      
 
Brun pellets (Norsk pellet) 
Tillverkningsmetoden av brun pellets brukar kallas för Cambi-processen, efter det norska 
företaget Cambi. Skillnaden mot den traditionella tillverkningsmetoden som används vid 
vit pellets är att vid partikelreduktionen så utsätts materialet för högt tryck och hög 
temperatur med hjälp av ånga. Därefter släpps trycket snabbt ner till atmosfärstryck, 
materialet blir mjukt och en partikelreduktion uppnås. Bindningar i veden löses upp och 
fibrer frigörs, träets lignin som är brunfärgat frigörs också. Detta gör att pellet gjord av 
vit ved blir brun till färgen. Vid pelletering kan nu pelleten komprimeras hårdare än vit 
pellet vilket gör att den blir mer hållfast och kan hanteras hårdare utan att få mer 
finfraktion. Pellet tillverkad enligt denna metod står dessutom bättre emot fukt [10]. 
 
Eldningsförsök och bränsleanalys av brun pellets samt vit pellets som företaget ÄFAB 
gjort på uppdrag av Norsk Pellets Vestmarka A/S har gett indikationer på att brun pellets 
har något högre (även om marginalen inte är så stor) hållfasthet och volymvikt än de 
flesta sorter tillverkade på traditionellt sätt. När det gäller värmevärdet så ligger 
norsktillverkad pellets i topp även om skillnaden i medelkvalitet mellan vit pellets och 
brun bara är 2,2 % till norsk pellets fördel. Innehållet av aska visar att de flesta sorter 
klarar svensk standard, dvs askinnehållet är mindre än 0,7 % av TS (torrsubstans). Vid 
jämförelse av fukthalten så är brun pellets ett av de torrare alternativen (Se bilaga 9) [11].  
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3 Genomförande 
 

3.1 Arbetsplan 
När förstudien utförts upprättades en arbetsplan i form av ett Gantt-schema. Detta för att 
underlätta för uppdragsgivaren att kunna se var vi var i arbetet och kontrollera med 
veckorapporteringen att vi var i fas med planeringen.  
 

3.2 Förvaring 
Efter förstudien har vi ett underlag på hur ett förråd kan tillverkas. Då vi inte skulle 
montera förrådet själva i det slutliga utrymmet kommer vi endast med rekommendationer 
på hur det kan utformas. 
 
Ett önskemål från vår uppdragsgivare var att förrådet skulle utformas så att två flexrör 
kan monteras i botten på den utifall att det blir stopp i det ena, samt utrustas med 
nivågivare för kontinuerlig mätning av pelletnivån. 
 

3.2.1 Tankvolym 
Enligt uppdragsgivarens önskemål ska brännaren brinna i 6 timmar på en tank. För att 
veta vilken volym på tanken som behövs, gjorde vi en teoretisk beräkning med avseende 
på det effektbehov som krävs under den tidsperioden. Effektbehovet ut från brännare är 
enligt önskemål från uppdragsgivaren satt till 45kW. 
 
Vi gjorde en beräkning på en idealisk förbränning utan förluster. 

mp = 
V

Pin      Pin = Effektbehov från brännare      [W] 

mp = Kg pellets per timme    [kg/h] 

      V = värmevärde i pellets         [kWh/kg] 

 
Brännaren ska ha en brinntid på en tank i t timmar och mängden pellets som går åt är: 
 

pp mtM ×=  

      ρp = Densitet pellets             [kg/m3] 

Vtank = 
p

pM

ρ
     Vtank = Tankvolym                  [m3] 

      Mp = Kg pellets        [kg] 
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3.2.2 Fuktbildning 
Då fuktbildning är något man vill undvika i tanken, eftersom den löser upp pelleten och 
kan orsaka driftstörningar i transporten, gjordes en teoretisk beräkning för att försöka 
förstå vilken mängd fukt som kan tänkas bildas inne i tanken.  
 
Vi antar att anläggningen är hermetiskt tillslutet och står avstängd utomhus i ett dygn och 
att vi har en tankvolym på 65 liter. Den är fylld till 10 % med pellets (räknat som 
kompakt massa). Under denna tidsperiod har dagstemperaturen varit + 20ºC och sjunkit 
till + 5ºC under natten. Den relativa luftfuktigheten har varit konstant 80 % 
(genomsnittligt årsmedel i Sverige [12]). Vi antar också att luftens densitet konstant är 
1.25 Kg/m3.  
 
Formler 
 

LL Vm ×=δ1  m1 = total massa luft i tanken        [Kg] 

 δL = densitet på luft               [Kg/m3] 
 VL= Volymen luft i tanken         [m3] 
 

xmmv ×= 1  mv = vattnets massa i tankens luft vid en viss temperatur      [Kg] 

x = massan för vatten i ett kilo luft vid specifik temperatur 
(mollierdiagram).                [Kg/Kg] 

 

520 VVk mmm −=  mk =  massan på den fukt som har kondenserats.      [Kg] 
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3.3 Idégenerering för alternativ matning 
För framtagning av alternativa lösningar till frammatning av pellets istället för flexrör 
eller vakuum användes kreativitetsmetoden brainstorming och alternativen värderades 
med ett s.k. krysschema [13]. 
 
Brainstorming är en s.k. idékläckarfas där man samlar en grupp individer och spånar 
kring idéer till t.ex. en ny eller förbättring av en konstruktion. Tanken är att alla 
gruppmedlemmar ska komma med förslag, hur konstiga de än kan verka, utan att bli 
kritiserade. Detta är inte en idévärderingsfas utan en idégenereringsfas.  
 
Krysschema är en metod som används för att poängsätta de funktioner som vi prioriterat 
för varje lösningsförslag. För varje lösning fås en totalsumma och den/de lösningar med 
högst poäng är mest intressanta att utveckla [13]. 
 

3.4 Analys av flexrör 
För att undersöka hur pellets påverkas vid matning med flexrör byggde vi en testrigg. De 
tester som utfördes var att jämföra effektbehovet samt mängden finfraktion vid matning 
av två olika sorters pellets med två olika dimensioner på flexskruven. För att se hur 
flexskruven klarar att mata pellets vid vibrationer utfördes också ett skaktest.  
 
De materiel som användes vid tillverkningen av testriggen var: 
 

• 1 mm plåt 
• flexspiral 
• stålrör, som kärna i flexspiralen 
• rör, av typen bevattningsslang som används inom jordbruket 
• trefas växelströmsmotor inklusive snäckväxel, varvtal 56 rpm (den motor som 

fanns till hands). 
• kullager 
• t-rör av stål (utlopp) 

Materiel och formel vid beräkningar av effektbehov:  

• En vev monterades på flexspiralen. 
• 1 st dynamometer 
• 2 stycken flexspiraler, ytterdiameter 38mm och Ø36mm med en innerdiameter på 

Ø22 mm för båda, längd 4,5 m. 
• 2 stycken olika sorters pellets, Ø6 mm vit och brun pellets. 

30

Mn
P

××
=

π
               P = Effekt      [W] 

                M = Moment    [Nm]  

                n = varvtal     [varv/min] 
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Veven drog vi runt manuellt ett varv med en dynamometer i tangentens riktning för att få 
den kraft som krävs för att mata pellets. Detta gjordes fem gånger för varje mätning föra 
att få en medelkraft. När pelleten åker ner i kärnskruven kan den hamna i kläm mellan 
skruv och innervägg i röret vid inloppet. Att pelleten hamnar i kläm sker slumpvis och 
därför utförde vi flera mätningar för samma uppställning för att få ett medelvärde och en 
sånär rättvis bild av det. Det varvtal vi räknade med var 56 varv/min.  

Skaktestet genomfördes genom att vi stoppade matningen av pellets för att sedan starta 
igen.  Tiden som det tog för pelleten att matas ut igen mättes. Sedan stoppades matningen 
igen och vi skakade röret för att sedan starta matningen igen. Nu mättes tiden igen på hur 
lång tid det tog för pelleten att matas ut.  

Undersökningen av hur mycket finfraktion som bildades gjordes genom att vi sållade den 
pellet vi hade kört igenom matningssystemet. De såll som vi hade tillgång till hade 
antigen 2 mm eller 4 mm nät. Enligt Svensk Standard skall sållningen ske med 3 mm såll, 
men då vi inte hade tillgång till ett sådant valde vi storleken över 3mm. Först vägdes 
totalvikten av finfraktion och pellets. Sedan sållades finfraktionen ur och vägdes för att få 
ut viktprocenten finfraktion. 
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4 Resultat 
P.g.a. förseningar i projektet kom inte detta arbete till montering i anläggningen. Så dessa 
resultat är rekommendationer till det framtida bygget.  
 

4.1 Arbetsplan 
Arbetsplanen utfördes i programmet Excel (Se bilaga 2) där de röda fälten är den 
perioden vi arbetade med den beskrivna aktiviteten och det gula fältet innefattar 
rapportskrivning. 

 
4.2 Förvaring 
En sammanfattning av det man ska tänka på när man ska tillverka ett förråd är: 
 

• Då tanken ska vara helt självtömmande ska det vara endast ett utlopp (Se bilaga 3) 
och alla ”väggar” ska vara sluttande med en vinkel på minst 50° för att 
åstadkomma ett självfall.  

• Påfyllning av tanken skall orsaka så lite nötning på pelleten som möjligt för att 
undvika bildning av finfraktion och damm. 

• Det ska vara konstruerat så att den är vattentät. 
• Ytan på väggarna skall vara glatta, utan skarvar samt inga vassa kanter. Har man 

skarvar och vassa kanter skavs pelleten vilket leder till en ökad andel finfraktion.  
• Inte ha några skarvar i påfyllnadsröret till tanken. 
• Inte tillverka tanken i material som skapar statisk elektricitet. 
• Elektriska komponenter, såsom nivågivare etc., som installeras i tanken måste 

vara ATEX kvalificerade. (Se Kapitel 2.2.2) 
 

Dessa ovanstående punkter ska man även ha i åtanke vid tillverkning av ett förråd med 
två flexspiraler. En skiss på hur ett sådant förråd kan se ut finns i bilaga 4. 
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4.2.1 Volymberäkning 

 
Pellets har ett medelvärmevärde på 4,88 kWh/kg och en densitet på 684 kg/m3 [8].      
 

mp = 22,9
88.4

45
=

kg

kWh

kW
 kg/h 

 
pp mtM ×=  = 5h x 9,22 kg/h = 46,1 kg 

 
 

Vtank = 
3/684

61,4

mKg

kg
= 0,0067 m3 = 67 Liter 

  
4.2.2 Fuktbildning 
För att få någon sorts uppfattning om fukten kommer att orsaka problem har vi försökt, 
med många förenklingar och antaganden, räkna på hur mycket fukt det eventuellt skulle 
kunna bildas i tanken under ett dygn. 
 
 
Vid +20ºC      Vid +5ºC 
 
      

Kgm 0725,00585,025,11 ≈×=   Kgm 0725,01 ≈   
 
x = 0.0116 Kg/Kg (Se bilaga 6)  x = 0.004 Kg/Kg (Se bilaga 6) 
 

Kgmv

4
20 41,80116,00725,0 −Ε×≈×=  Kgmv

4
5 045,3004,00725,0 −Ε×≈×=  

   
  
Mellanskillnaden av mängden vatten som finns i luften vid 20ºC och 5ºC är den fukten 
som har kondenserats. 
 
Alltså: 

Kgmk

444 365,5045,3410,8 −−− Ε×≈Ε×−Ε×=  

 
En liter vatten väger ett kilo. Den mängden fukt som kondenserat är då: 
 

37
4

365,5
1000

365,5
mmV vkk

−
−

Ε×≈
Ε×

=÷= δ � 0,5 ml 

 
På ett dygn har alltså 0.5 ml vatten kondenserats.  
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4.3 Idégenerering för alternativ matning 
Med hjälp av krysschemat (Se bilaga 7) fick vi en riktlinje av vilka lösningar från 
brainstormingen som lämpar sig bäst till vår applikation. Ur krysschemat fick vi tre 
varianter som kom bäst poängmässigt, matning med flexskruv (koncept 3), 
vakuumsystem (koncept 5) och tank monterad direkt på brännaren (koncept 9).  
Koncept 5 och 9 föll bort. Vakuumsystemet faller bort eftersom det är väldigt 
skrymmande med många stora detaljer såsom vakuumsug (en vanlig centraldammsugare) 
och sughink med askcyklon. Tank monterad på brännare tar väldigt stor plats och blir 
även den för skrymmande. Konceptet med att ha förvaringen av bränslet separerat från 
förbränningen faller även det på den biten. Det koncept som lämpar sig allra bäst är 
således flexskruven. 
 

 
 

Lösning 1 
”Kärnskruv och flexspiral” 

 
För- och nackdelar 

– Det blir en extra ”hantering” av pellets i bytet från skruv till skruv vilket kan orsaka 
mer finfraktion. 
– Systemet upptar mer utrymme pga. två motorer. 
– Finfraktion kan samlas och orsaka stopp vid skruvbytet. 
− Nötning på pelleten. 
+ Tillbakabrand kan inte ske. 
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Lösning 2 
”Kärnskruv”

 
För- och nackdelar 

– Kan bli stopp i den krökta delen. 
− Pellets nöts mot varandra och orsakar finfraktion. 
+ Underhållsvänligt, få ingående delar 
+ Tillbakabrand kan inte ske. 
 
 
 

 
 
 
Lösning 3 
”Flexspiral”

 
För- och nackdelar 

- Krökar kan göras med minimum 1 meters radie 
+  Underhållsvänligt, få ingående delar. 
+ Tillbakabrand kan inte ske. 
+ Pellets matas ända fram till fallslangen utan extra ”hantering” vilket minimerar stopp 
pga. finfraktion. 
+ Relativ skonsam transport till brännaren. 
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Lösning 4 
”2 st. raka kärnskruvar” 

 
För- och nackdelar 

– Många ingående delar vilket tar utrymme och inte är underhållsvänligt. 
– En extra ”hantering” av pellets från skruv till skruv vilket kan leda till mer finfraktion 
och orsaka stopp. 
+ Ingen tillbakabrand kan ske. 
 
 
 

 
 
 
Lösning 5 
”Vakuumsystem”

 
För- och nackdelar 

– Skrymmande, många ingående delar. 
– Kostsamt system. 
+ Skonsam transport av pellets 
+ Tillbakabrand kan inte ske. 
+ Man kan ha en mer flexibel dragning av slangarna med tvärare radier än med 
exempelvis flexspiral. 
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Lösning 6 
”Transportband”

 
För- och nackdelar 

– Ingen flexibel montering. 
– Skrymmande. 
+ Skonsam transport av pellets. 
+ Tillbakabrand kan inte ske. 
 
 

 
 
 
Lösning 7 
”Kärnskruv direkt från tank in till brännare, utan mellanförråd” 

 
För- och nackdelar 

– Tillbakabrand kan ske. 
– Ingen flexibel montering. 
+ Underhållsvänligt, få ingående delar. 
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Lösning 8 
”Kärnskruv med kolvmatning” 

 
För- och nackdelar 

– Inte underhållsvänligt, många ingående delar. 
– En extra ”hantering” av pellets i övergången från skruv till kolv. 
– Risk för stopp vid kolven. Att finfraktionen kilas fast mellan kolv och rör. 
+ Tillbakabrand kan inte ske. 
 
 
 

 
 
 
 
Lösning 9 
”Tank monterad direkt överbrännare” 

 
För- och nackdelar 

– Skrymmande. 
– Tanken monterad direkt över brännare ökar risken för brand. 
+ Skonsam hantering av pellets. En mindre/kortare hantering av pellets. 
+ Få ingående delar. 
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4.4 Analys av flexrör 
Nedan är bilder på den färdigbyggda testriggen med förrådsbotten och motor. 
 

 
 
Effektbehov 
Nedan är ett foto på veven som monterades på flexspiralen istället för en elmotor. 
 

 
 
I tabellen nedan ser man hur mycket effekt det gick åt för att dra runt den stora och den 
lilla flexspiralen när de var tomma och när de var fyllda med norsk samt vit pellets 
(beräkningar se bilaga 8). 
 
       Tabell 4.4.1 Effektåtgång för matning av pellets. 

Spiral 
Tom skruv 

[W] 
Norsk 

[W] 
Vit 
[W] 

Stor spiral, rakt rör 6,04 12,08 21,80 

Stor spiral, böjt rör 7,05 18,70 23,20 

Liten spiral, rakt rör 2,01 12,90 16,10 

Liten spiral, böjt rör 4,03 22,80 15,50 

        
 
Skaktest 
Det genomförda skaktestet visade inte på att pelleten rör sig bakåt vid vibrationer. Det 
blev ingen tidsskillnad mellan matning av pellets innan skaktest och efter. Pellets 
matades ut ur utloppet omedelbart efter start av matning. 
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Finfraktion 
I tabellen nedan visas resultatet från sållningen av finfraktion. Tabellen visar även den 
ordningen som testet genomfördes i. 
 
      Tabell 4.4.2  Andel finfraktion. 

  Totalvikt [kg] Finfraktion [kg] Finfraktion [Vikt %] 

1 Vit pellets, stor spiral 5,77 0,84 14,60 

2 Norsk pellets, stor spiral 5,59 0,41 3,76 

3 Vit pellets, liten spiral 4,21 0,13 3,09 

4 Norsk pellets, liten spiral 6,47 0,26 4,01 
       
 

4.5 Pellet 
Pellets som klarar svensk standard klarar utan problem luftfuktigheten. Det är om 
pelleten utsätts för direkt väta, t.ex. kondensfukt i tank, som det kan bli problem. 
Speciellt om det är mycket finfraktion i tanken blir det problem, eftersom mjölet lätt 
suger upp fukten och klumpar sig. Detta kan orsaka stopp i transporten till förbränning. 
Efter ett test med att lägga vit pellets och brun pellets i ett glas med vatten ser man att 
även pelleten drar åt sig fukt och löses upp. Den bruna pelleten klarade dock sig bättre än 
den vita (se bilaga 5). Vad det gäller kyla så ska det inte vara några problem då pellets 
ofta förvaras utomhus i plåtsilos. 
 
Efter intervjuer med installatörer av förbränningssystem och försäljare av pellets har vi 
fått den uppfattningen att det är vilken tillverkare pelleten kommer från som i stor del 
avgör hur mycket finfraktion som bildas vid hantering. Största orsaken till finfraktion är 
bulkningen, d.v.s. leverans av pelleten i lastbil. Dels så blåses pelleten in i lastbilen med 
lufttryck och sedan fylls villaförrådet m.h.a. högt lufttryck.      
 
. 
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5 Diskussion 
Arbetsplan 
Tidsplaneringen (se bilaga 2) vi gjorde, lyckades vi följa bra.  
Det största problemet vi stötte på under arbetet var leveransproblem av materiel till 
testanläggningen vilket ledde till att testkörningen drog ut på tiden. När det gällde 
effektmätningen vid matning av pellets med flexröret uppstod också problem. Från början 
hade vi tänkt mäta effekten med en wattmeter. Vi skulle då mäta på en fas och sedan 
multiplicera med tre eftersom vi hade tre faser. Men det visade sig att vi inte fick ut några 
mätvärden med detta instrument. Efter försök i laboratioret på institutionen för elektronik 
visade det sig att instrumentet inte var applicerbart på ett trefassystem utan var till för ett 
enfassystem. Då gick vi över till att försöka mäta effekten med en multifunktionstång. 
Men man kunde inte läsa av någon skillnad i effekt mellan att köra anläggningen med 
pellet och utan pellet. Istället fick vi gå över till att mäta momentet det åtgick för att driva 
spiralen för hand. Det visade sig att det gick åt mycket mindre effekt än väntat. 
Monteringen i anläggningen uteblev eftersom det blev förskjutningar i leveransen av 
detaljer till anordningen.  
 
I efterhand tycker vi att vi skulle ha jobbat med examensarbetet ännu mera i projektform 
och på så sätt hade det blivit ännu mer och bättre strukturerat. 
  
Förvaring 
Vid beräkningen av erforderlig tankvolym antog vi en ideal förbränning, eftersom vi inte 
visste verkningsgraden på brännaren i anläggningen. Man bör iaktta att i verkligheten 
kommer det att krävas en större tankvolym. 
 
I tabell 4.4.2 ser man att norsk pellets matad med den lilla spiralen ger mer andel 
finfraktion än med den stora spiralen. Med vit pellets blev resultatet tvärtom. 
Anledningen till att finfraktionen ökade för den norska pelleten kan vara att vi inte fick 
röret rent från vit finfraktion från försöket innan. 
 
Matning 
En liten andel finfraktion i matningssystemet ställer inte till några störningar. Den 
finfraktion som bildas följer med pelleten fram till brännaren. Det som kan vara ett 
bekymmer är om man har en toppmatad brännare. För varje gång bränslet matas in till 
förbränningen in i en toppmatad brännare sker en släckning vilket gör att förbränningen 
blir oregelbunden. Använder man sig av en undermatad brännare händer inte detta och 
man får en mycket jämnare förbränning. 
 
Ett matningssystem med vakuum kan vara ett bra alternativ om man i framtiden kan göra 
de ingående delarna lite mindre. Dels är slangdragningen mycket flexiblare än med en 
flexskruv och enligt Ariterm AB är vakuumsystemet det skonsammaste matningssättet 
idag för pelleten. 
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Tester 
Den testrigg vi byggde är inte den som ska användas i den riktiga anläggningen, utan den 
användes till de experiment vi skulle utföra. Men några av de ingående delarna är något 
som kan tänkas användas som t.ex. röret och flexspiralen. 
 
Det rör (eller slang) som användes i testriggen är en del som kan tänkas användas till den 
anläggningen som skall byggas p.g.a. att den blir lite mer flexibel och monteringsvänlig 
än ett pvc-rör. 
 
Trefasmotorn med snäckväxel som vi använde oss av, är inte den som är tänkt att 
användas till anläggningen. Det var den motor vi hade till förfogande och den fungerade 
till ändamålet att mata igenom pellets för att undersöka hur mycket finfraktion som 
bildades för de olika pelletsorterna och flexspiralerna. Denna trefasmotor gick med 
kontinuerlig drift (56rpm) vilket en motor inte gör på t.ex. ett villasystem. I villasystem är 
det två givare i mellanförrådet som skickar signal till motorn att den ska starta och 
stoppa. I dessa system är det varvtal på 5-15 rpm det handlar om. 
 
Att mäta effekten, som behövs för att mata pellets, på denna trefasmotor var inte så 
passande. Det handlade om en så liten effekt att det var svårt att läsa av den på en 
multifunktionstång och den största motoreffekten gick åt till att driva snäckväxeln. 
Istället fick vi veva flexspiralen manuellt med en dynamometer för att få fram vilket 
moment som krävs för att mata pellets, och sedan använde vi oss av en matematisk 
formel för att få fram effekten för motorns varvtal. En felkälla till effektberäkningen är 
att man ska dra dynamometern i tangentens riktning, vilket vi med största sannolikhet 
inte lyckades med varje gång. Det är med stor sannolikhet p.g.a. den anledningen som 
värdet för norsk pellets, liten spiral, böjt rör (tabell 4.4.1) avviker kraftigt. 
 
Vi vet inte vilken effekt som behövs in i den motor vi använde, eftersom vi inte vet 
vilken verkningsgrad det är i snäckväxeln. Den effektåtgång vi fick ut, visar iallafall att 
det inte är mycket effekt som krävs för att mata pellets den korta sträckan som kommer 
att vara aktuell.  



 36 

6 Slutsatser 
Största anledningen att oroa sig angående fukt är om luften kondenseras och pelleten 
utsätts för direkt väta inne i tanken, än om tanken skulle bli uppvärmd och att fukten 
vandrar ur bränslet. I exemplet (kapitel 4.2.2) där vi fick ut att det skulle kondenseras 0,5 
ml vatten på ett dygn betyder att den fukt som kondenserats är som en dimma inne i 
tanken. Men vi kan inte säga hur mycket av denna fukt som kommer i kontakt med 
bränslet. När temperaturen sedan stiger igen nästa dag binder luften tillbaka den fukt som 
har kondenserats. Sammanfattningsvis kan vi säga att det är en mycket liten mängd fukt 
det handlar om per dygn. Men för att kunna ta reda på om tanken utsätts för så stora och 
ofta förekommande temperaturväxlingar att det ställer till problem, behövs det göras 
tester vilket det inte fanns tid till i vårat arbete. 
 
När vi matade fram pelleten manuellt observerade vi att när tanken blev tom och det sista 
av pelleten precis passerat kärnskruven blev det lättare att veva. Detta betyder att det 
största motståndet är i kärnskruven och det är där pelleten smulas sönder och finfraktion 
bildas. Att endast ha ett utlopp kan resultera att inte bara tanken blir helt självtömmande 
utan att man också minimerar finfraktionen eftersom man får ett kortare kärnrör och 
sträckan där pelleten smulas sönder blir kortare. 
 
När man tillverkar ett förråd med två flexspiraler och har en botten som liknar den vi har 
skissat i bilaga 4, måste man tänka på att pelleten välvar sig och förrådet inte blir helt 
självtömmande. Detta kan man undvika genom att ha de två flexspiralerna i drift 
varannan gång. Eftersom vi i nuläget inte vet hur förrådet skall utformas ger vi inga 
rekommendationer på vilken sorts givare man skall använda för kontinuerlig nivåmätning 
av bränslet.  
 
Värdena i tabell 4.4.1 är inget man kan tolka utan den visar egentligen bara det att 
effektåtgången vid matning av pellets är liten. Vi tror att större skillnad i diameter mellan 
spiralen och röret bör ge en ännu skonsammare matning för pellets Går det åt mindre med 
effekt betyder det att mindre av pelleten hamnar i kläm mellan rör och spiral och det 
betyder att matningen är skonsammare och andelen finfraktion minskar. 
 
Med utgångspunkt från de krav som ställs på att det inte får bli stopp i transportsystemet, 
ställer vi höga krav på hållfastheten i bränslet. Pellets enligt Svensk Standard klarar av 
den transport mellan lager och mellanförråd som sker i statiska villasystem utan problem. 
Men i en mer krävande miljö med stötar/vibrationer kan det bildas mer finfraktion och 
risken för att det blir stopp i systemet ökar. Våra rekommendationer är att använda sig av 
den pellets som har den bästa hållfastheten på marknaden idag, vilken är den 
norsktillverkade. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Frågeställning 
 
 Pellet 

• Vad är det som bestämmer storleken på pelleten? 
• Vilken typ av pellets har den bästa hållfasthet för att minimera finfraktionen 

(mjöl)? 
• Vad ställer pelleten för krav vad det gäller fukt? 
• Hur klarar pelleten värme och kyla? 
• Hur klarar pelleten vibrationer och stötar vid matning till brännare och påfyllning 

av förrådet? 
• Vilken pelletsort har högst värmevärde? 
• Vilken storlek lämpar sig bäst för att undvika matningsproblem? 
• Finns det någon skillnad i kvalitet mellan de olika storlekarna?  

 
 Förvaring och matning 

• Vilka typer av förvaringstankar finns på marknaden? 
• Vilka typer av matningssystem finns på marknaden? 
• Hur mycket pellet måste matas fram till förbränning per tidsenhet för att få ut den 

effekt som eftersträvas?     
• Kommer kondens att ställa till problem? 
• Hur påverkas tank/transport av vibrationer och stötar?  
• Hur ska man ta hand om eventuell finfraktion?  
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Bilaga 2 Tidsplan 
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Brainstorming

Marknadsanalys givare nivåkontrolll

och flöde.

Marknadsanalys ”Fuktfällor”

behov?/lösningar?

Val av givare

Konstruktion/val av ”fuktfällor”

Mätning av utrymmet i anläggningen

för förrådet

Utformning av tank/materialval

Utformning av transport

Utformning av transport

Prototyp lagring/transport tillverkas

Testkörning av tank/transport

systemet

Montering
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Bilaga 3 Skiss på en tank med ett utlopp 
 

 

 

Skisser på hur en tankbotten kan se ut med enbart ett utlopp. 
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Bilaga 4 Skiss av tankbotten med två matningsrör 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Skisser på hur en tankbotten skulle kunna se ut med dubbla flexspiraler och två utlopp i flexrören. 
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Bilaga 5 Fukttest av pellets 
 

        
Materiel: Norsk pellets, Vit pellets                    Tid: 0 min 

     Dricksglas, Vatten, Tidtagarur  
 

         
Tid: 1 min        Tid: 2 min 
 

        
Tid: 3 min        Tid: 4 h 
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Bilaga 6 Molliers diagram 
 

 
 
Grön = 5ºC, x = 0.004 Kg/Kg 
Röd = 20ºC x = 0.0116 Kg/Kg 
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Bilaga 7 Krysschema 
 

 
 

Skala 1-5 där 5 är det bästa. 
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Totalt 

Förslag 1 2 5 2 2 2 3 17 

Förslag 2 2 5 3 2 3 3 18 

Förslag 3 3 5 3 3 3 3 20 

Förslag 4 2 5 2 2 2 2 15 

Förslag 5 4 5 1 3 3 4 20 

Förslag 6 3 5 1 4 2 2 17 

Förslag 7 2 1 3 3 2 2 13 

Förslag 8 2 5 2 2 2 2 15 

Förslag 9 5 4 1 4 4 2 20 
 

Skonsam transport - innebär att pelleten transporteras fram på ett milt sätt så att finfraktionen minimeras. 

Tar liten plats - att systemet inte tar stor plats t.ex. stora radiekrökar.    

Driftsäkerhet - att möjligheterna till stopp i systemet minimeras p.g.a finfraktionsbildning   

Underhållsvänligt - minimera de ingående delarna t.ex. motorer och rördelar.    

Flexibel montering - att man inte är hindrad av att gå rakt fram utan tillåts böjar på systemet.  

 



 I 

Bilaga 8 Effektberäkningar 
 

 
 

Lilla spiralen, rak, tom WP 01,2
30

56175,081,920,0
=

××××
=

π
 

Lilla spiralen, böjd, tom WP 03,4
30

56175,081,940,0
=

××××
=

π
 

Lilla spiralen, rak, norsk WP 9,12
30

56175,081,928,1
=

××××
=

π
 

Lilla spiralen, rak, vit  WP 1,16
30

56175,081,960,1
=

××××
=

π
 

Lilla spiralen, böjd, norsk WP 8,22
30

56175,081,926,2
=

××××
=

π
 

Lilla spiralen, böjd, vit WP 5,15
30

56175,081,954,1
=

××××
=

π
 

 
  
 

Stora spiralen, rak, tom WP 04,6
30

56175,081,960,0
=

××××
=

π
 

Stora spiralen, böjd, tom WP 05,7
30

56175,081,970,0
=

××××
=

π
 

Stora spiralen, rak, norsk WP 1,12
30

56175,081,920,1
=

××××
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π
 

Stora spiralen rak, vit  WP 1,21
30

56175,081,910,2
=

××××
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π
 

Stora spiralen, böjd, norsk WP 7,18
30

56175,081,986,1
=

××××
=

π
 

Stora spiralen, böjd, vit WP 2,23
30

56175,081,930,2
=

××××
=

π
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Bilaga 9 Äfabs jämförelser av olika pelletssorter. 
 

 
 

 


