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I 
 

Sammanfattning 
 
Idag är fossila bränslen fortfarande de främsta energikällorna runt om i världen. 
Enligt många experter kommer snart inte produktionen kunna tillfredsställa 
efterfrågan av olja. Därför bör övergången till alternativa bränslen ske så fort som 
möjligt. Det biobränsle som tillverkas mest i Sverige är pellets där Stora Enso på 
Gruvön är en tillverkare. Det är dock energikrävande att tillverka eldningsbar 
pellets från fuktigt spån och Stora Enso vill därför spara energi vid tillverkningen.  
 
Målet är att analysera och kartlägga energianvändningen i varje delprocess i 
pelletstillverkningen. Genom en energikartläggning kan möjliga 
energieffektiviseringar hittas. Nyckeltal tas fram för varje energislag och 
delprocess för att kunna kvantifieras energianvändningen och 
besparingsmöjligheterna.  
 
Resultaten visar att den totala energianvändningen uppgår till 1,29 MWh/ton 
pellets, mätt i torrsubstans. Torkningen är den delprocess som använder mest 
energi, men också den process som potentiellt går att spara mest energi med 
värmeåtervinning. Den totala potentiella värmeåtervinningen av utflödesluft för 
hela processen är 1,17 MWh/ton pellets. Resultaten visar pelletstillverkningens 
energianvändning och vart fokus ska läggas vid eventuella energibesparande 
åtgärder och effektiviseringar.  
 
 
  
 
 
  



II 
 

Abstract 
 
Fossil fuels remain the main energy source around the world today. According to 
many experts, there will soon be no production to satisfy the demand of oil. 
Therefore the transitions to alternative fuels must take place as soon as possible. 
Biofuel makes it possible for an oil-free Sweden until 2020. The most made biofuel 
in Sweden is pellets which Stora Enso at Gruvön manufactures. It is however 
energy intensive to manufacture burnable pellets from wet sawdust and Stora Enso 
therefore wants to save energy in their production.  
 
The goal is to analyze and identify the energy use in each sub-process in the pellet 
production. Through an energy audit of the manufacturing process, the potential 
energy efficiency improvement is found. Performance indicators are created to 
quantify the different energy types, sub-processes and predictions in energy 
savings.  
 
The results show that the total energy consumption sums up to 1,29 MWh/ton of 
pellets, measured in dry material. Drying is the sub-process that consumes the most 
energy, but is also the process that potentially can save the most energy with heat 
recovery. The total potential heat recovery of the outflow air for the entire 
manufacture process is 1.17 MWh/ton of pellets. The results show an overview of 
the energy used throughout the pellet production and where the focus should be put 
at when work is being done towards energy savings and efficiency.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund	  
Energiproduktionen runt om i världen består idag fortfarande mestadels av fossila 
bränslen så som olja, kol och naturgas. Tillsammans står de fossila bränslena för 
ungefär 80 % av den totala energitillförseln i världen. Med den nuvarande 
förbränningen av olja hävdar experter inom peak oil-teorin, att oljeproduktionen 
inom 10-20 år inte längre kommer kunna tillgodose efterfrågan. (ÅF, 2013)  
 
År 2005 tillsatte regeringen ”Kommissionen mot oljeberoende” vars uppdrag var 
att ge råd till regeringen för att göra Sverige fri från olja till år 2020. Kommittén 
presenterade sin slutliga rapport 2006 där de framhäver potentialen i den svenska 
bioenergin (Statsrådsberedningen, 2006). Genom detta har priset på olja ständigt 
ökat i Sverige, det beror på att fossila bränslen beskattas allt mer och i kombination 
med att oljepriset blivit högre. Det har lett till att både försäljning och produktion 
av bioenergi ökat kraftigt i Sverige de senaste åren. Om målet om ett oljefritt 
Sverige ska uppnås till år 2020 kommer efterfrågan på bioenergi att fortsätta växa 
många år framöver. (Svenska Petroleum Institutet, 2014) (ÅF, 2013). 
 
Det biobränsle som det idag produceras mest av är pellets. Pelletsen tillverkas ofta 
helt av biprodukter från sågverk, så som spån och bark, vilket anses vara råvaror 
som är koldioxidneutrala. Pellets har dessutom högre energitäthet och jämnare 
kvalité jämfört med biobränslen som inte torkas och pelleteras. Det medför att 
pelletsen är ett praktiskt bränsle eftersom det är lätt att hantera och bildar 
förhållandevis lite aska jämfört mot andra biobränslen (Baxter, 2005). Detta är 
precis de fördelarna som oljan har mot andra bränslen och därför kan pellets vara 
en naturlig ersättare av oljan (ÅF, 2013). 
 
Tillverkning av torr pellets från vått spån är dock energikrävande, där det vid 
torkning krävs särskilt mycket värmeenergi (Frodeson, et al., 2012). Det behövs 

även stora effektuttag av elkraft vid tillverkningen för att driva elmotorer för 
pumpar, fläktar, pressar och transporter (U.S Department of Energy, 1997). Därför 
är många pelletstillverkare anslutna till programmet för energieffektivisering 
(PFE). I Sverige kan energiintensiva industrier frivilligt delta för att få 
skattereduktion med 0,5 öre/kWh på el i tillverkningen. För att fullfölja 
programmet måste företagen arbeta med energifrågor och bland annat göra en 
omfattande energikartläggning för att kunna genomföra effektiviserande åtgärder. 
(Energimyndigheten, 2011) 
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1.1.1 Energikartläggning	  
Syftet med en energikartläggning kan variera, oftast är det för att kartlägga möjliga 
besparingar eller för att minska miljöpåverkan. Genom en energikartläggning ökas 
kunskapen i företaget för vilka de mest energikrävande processerna är och på vilket 
sätt de kan effektiviseras. Vid en energikartläggning mäts och beräknas de mass- 
och energiflöden som finns för varje delsteg i hela processen. Därefter 
sammanställs flödena till balanser där det framkommer vart energin tar vägen.  
 
En vanlig tumregel är att endast inkludera de system och komponenter som 
representerar fem procent eller mer av aktuellt energislag (Energimyndigheten, 
2004). Ofta beräknas också ett nyckeltal i samband med kartläggningen, det 
används som jämförelsetal mellan olika tillverkningssteg och som mått vid 
energibesparande åtgärder. Ett nyckeltal kan till exempel vara: använd energi per 
antal producerade varor. 
 

1.1.2 Företaget	  
Stora Enso Timber på Gruvön genomförde 2008 en påbyggnad av deras befintliga 
sågverk för tillverkning av pellets. Sågverket och pelletsproduktionen är således 
integrerade med varandra för att minimera onödiga transporter och kostnader för 
avfallshantering av sågverkets biprodukter. Biprodukterna är olika sorters spån och 
dessa används nu istället till att producera ungefär 90 000 ton pellets/år.  
 
Stora Enso Timber har tidigare arbetat för att minska sina bränslekostnader och 
miljöpåverkan, till exempel använder både sågverket och pelletsfabriken spillvärme 
från ett närliggande pappers- och massabruk. Ändå använder processen fortfarande 
mycket energi och företaget vill göra ytterligare åtgärder för att effektivisera 
tillverkningen. Därför deltar Stora Enso i PFE-programmet sedan början av 2010 
och som pågår till 2015. Deras medverkan i PFE ligger till grund för denna studie 
och energikartläggningen av pelletsfabriken.  
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1.2 Mål	  
Målet med studien är att analysera och kartlägga energianvändningen i varje 
delprocess i pelletstillverkningen vid Stora Ensos pelletsfabrik på Gruvön. För att 
uppnå målet används följande målformuleringar: 
 

• Hur	  ser	  energiflödena	  ut	  vid	  de	  olika	  tillverkningsstegen?	  

• Ta	  fram	  nyckeltal	  för	  använd	  el,	  spillvärme	  och	  olja.	  

• Hur	  mycket	  energi	  används	  totalt	  per	  producerat	  ton	  pellets?	  

• Hur	  ser	  fördelningen	  av	  energi	  ut	  mellan	  de	  olika	  tillverkningsstegen?	  

• Ge	  förslag	  till	  möjliga	  energibesparingar.	  

 

1.3 Avgränsningar	  
I	  studien	  undersöks	  enbart	  pelletsproduktionslinans	  mass-‐	  och	  energiflöden	  och	  
inte	  tillhörande	  lokaler	  eller	  transporter	  till	  och	  från	  fabriken.	  

Mätningar	  görs	  endast	  på	  energiflöden	  som	  står	  för	  mer	  än	  5	  %	  av	  aktuellt	  
energislag	  och	  delprocess.	   	  
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2 Pelletstillverkning 
 
Pelletstillverkningen är en form av processindustri som genomförs kontinuerligt i 
flera processteg från råvara till den färdiga produkten. I detta avsnitt beskrivs hur 
pelletstillverkningen vid Stora Enso på Gruvön är uppbyggd med en beskrivning av 
de delprocesser som energikartläggningen berör. 
 
 

2.1 Transport	  
För att transportera spån mellan alla delprocesser i tillverkningen används flera 
olika sätt: hydrauliska skrapor, skakbord, transportband och pneumatiska 
transporter. Transportprocessen börjar vid sågverkets spånupplag och slutar vid 
silolagringen och säckpacketeringen. 
 

2.2 Tork	  
För att sänka fukthalten i sågspånet torkas det i en bandtork, se figur 1. Spånet 
fördelas först ut på ett finmaskigt band. Därefter används utomhusluften som 
torkmedium som värms med spillvärme från Billerud Korsnäs papper- och 
massabruk via värmeväxlare. Den varma luften sugs igenom spånet med hjälp av 
fläktar under spånbädden. Luften torkar spånet och vattnet överförs till luften. Den 
fuktiga och varma luften släpps ut direkt till omgivningen ovanför. 

 
Figur 1. Bandtorken. Insugsgaller (7), värmeväxlare (8) spånbädd (2) utblås (9). 1 

 

2.3 Produktions-‐	  och	  torrfliskvarn	  
Det torra sågspånet blandas med kutterspån och torrflis som också kommer från 
sågverket. Träråvarorna har varierande storlek och mals därför med kvarnar för att 
få en jämn spånmassa. Torrfliskvarnen maler först sönder torrflisen som sedan 

                                                
1 Illustration från www.stela.de. 
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blandas med sågspån och kutterspån. Produktionskvarnen maler sedan sönder 
blandningen till mindre fragment för att kunna pressas till pellets. 
 

2.4 Ångpanna	  
Vattenånga injiceras med så kallade konditionerare precis innan pressning. Ångan 
används för att hetta upp spånmassan och mjuka upp fibrerna såväl som det 
naturliga bindemedlet lignin som finns i trä. Efter pressningen stelnar ligninet och 
håller sedan samman pelletsen så att den inte faller sönder. För att bilda ånga 
förvärms vatten med spillvärme och därefter förångas det i en oljeeldad ångpanna.  
 

2.5 Pressar	  
De fyra pressarna är av typen roterande ringmatris, där själva ringmatrisen snurrar 
runt och två stycken pressrullar roterar på fixerade platser, se figur 2. Spånet släpps 
ner inuti ringmatrisen och pressrullarna trycker spånet genom matrisen till pellets. 
På utsidan av ringmatrisen sitter fasta knivar som kapar pelletsen i rätt längd. 
Eftersom pelletsen är varm efter pressningen avdunstar vattenånga som måste 
ventileras bort från systemet. 
 

 
Figur 2. Pelletspress av typen ringmatris. Pressrullar på insidan pressar spånet till pellets 

genom ringmatrisen. 2 

 

2.6 Kyltorn	  
När spånet både konditionerats och pressats till pellets behöver den tillförda 
värmen kylas bort. Kyltornet är uppdelat i två skikt, ett luft- och ett pelletsskikt. 
Kontinuerlig ventilering med utomhusluft transporterar bort värmen från det 
översta lagret av pellets. Ny varm pellets förs in ovanifrån och avkyld pellets 
förflyttas vidare från botten till lagring och paketering. 
 
Den färdiga pelletsen vägs och lagras i silo för att kunna lastas som bulklast på 
lastbil eller paketeras med säckmaskin för leverans på pall. 
                                                
2 Illustration från http://www.feedmachinery.com 



 

6 
 

3 Genomförande 
 
I syfte att underlätta energikartläggningen och skapa en översikt av tillverkningen 
har ett flödesschema skapats, se figur 3. Figuren visar i vilken ordning 
delprocesserna används och vart respektive råmaterial förs in i processen. Vidare 
visas också vilka delprocesser som använder el och spillvärme. 
 

TorkSågspån Produktionskvarn

Torrfliskvarn Torrflis

Kutterspån

Pressar

Olja

Vatten Kyltorn

El

Lagring/PackningÅngpanna

Spillvärme

 
Figur 3. Flödesschema av spån och energitillskott i pelletstillverkningen. 

 
Uppskattningen av energitillskotten är en viktig del av energikartläggningen 
eftersom det är den totala energin som använts vid förädling av spån till pellets.  
Utöver det behöver dessutom en separat och mer detaljerad kartläggning med 
mass- och energibalanser utföras för varje delprocess. Detta för att kunna kartlägga 
vart energin tar vägen och var möjliga energibesparingar kan göras.  
 
Nyckeltal beräknas även fram för att på ett enkelt sätt kunna jämföra 
energianvändningen mellan varje delprocess och energislag oberoende av 
produktionshastighet.  
 

3.1 Mätmetoder	  och	  beräkningar	  	  
För att uppskatta mass- och energiflöden vid varje delprocess används ett flertal 
mätmetoder och beräkningar. Många mätmetoder återanvänds eftersom samma 
sorts mätningar görs på flera av delprocesserna.  

För att fullfölja mätningarna under den tidsram som finns har endast en komplett 
mätning kunnat genomföras per delprocess. Detta beror på mest på den komplexitet 
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i styrsystem och dess el centraler som finns, vilket har dragit ut på tiden att hitta 
rätt elmätare till rätt elmotor. Många mätningar har även varit obrukbara då ett eller 
flera driftstopp har skett under ett mätdygn. 
 
Genom att många mätningar är momentana används effektbalanser istället för 
energibalanser. Detta med anledning av att balanserna ska motsvara mättillfället 
och vara möjliga att balansera. Energibalanser undviks innan effektbalanserna är 
balanserade, för att ett mätfel fortplantar sig för en momentanmätning när den ska 
representera ett helt dygn.  
 
Vid beräkning av effektbalanser används de specifika värmekapaciteter som 
framgår i tabell 1.  
 
Tabell 1. Använda värden för specifika värmekapaciteter. 

Ämne Värmekapacitet Cp 
Luft 1,005 kJ/kg 
Vatten 4,18 kJ/kg 
Ånga 1,8 kJ/kg 
Spån 1,4 kJ/kg 
 

3.1.1 Spån	  
Den torra substansmängden spån som går genom hela tillverkningen antas vara 
konstant. Det vill säga att den torra mängd spån som matas in i torken är samma 
torra mängd spån som återfinns i den färdiga pelletsen. Däremot förändras 
fukthalten i spånet i varje delprocess, på grund av exempelvis torkning.  
 
Fukthalten av den våta substansmängden spån (vs) fastställs med metoden för 
bestämning av total fukthalt, SS-187170 (källa SIS 1997). Enligt metoden hämtas 
spån- och pelletsprover i fukttäta behållare. Proverna vägs och sedan torkas med 
105 °C i 24 timmar. Efter torkning vägs proverna igen och den avdunstade 
fukthalten kan beräknas utifrån den ursprungliga vikten.  
 
Eftersom flödet av spån innehåller både biomassa och vatten måste dessa 
respektive mediers entalpier tas i hänsyn för att beräkna värmeeffekten (1). 
 

𝑄!"å! = 𝑚!"å! ∗ 𝐶𝑝!"å! ∗ 𝑇!"å! +𝑚!"##$% ∗ 𝐶𝑝!"##$% ∗ 𝑇!"##$% 
 

(1) 
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3.1.2 Luft	  
För att uppskatta luftflöden och värmeeffekt från dessa används två sorters 
mätinstrument med olika tillbehör som visas nedan: 

• Testo 452 
o Anemometer Ø60 mm. 
o Anemometer Ø16 mm. 
o Temperatur och RF. 

• Testo 512 
o Prandtlrör 

Beroende på tillgänglighet och rörkanalernas storlek används ett av de tre 
tillbehören för lufthastighetsbestämning. Vart varje mätinstrument används anges 
specifikt under respektive delprocess. 

Luftflödet vid alla mätningar beräknades som ett medelvärde av nio mätpunkter i 
rörkanalen i enlighet med figur 4.  

 

Figur 4. Mätpunkter för flödesberäkning. 

 
För att beräkna massflöde och värmeeffekt för luftflödet uppmäts också 
temperaturen och relativa fuktigheten. Massflöde och värmeeffekt beräknas sedan 
genom ekvationerna (2) till (4).  
 
Vattenmängden i ett kilo luft (2) (Alvarez, 2006). 
 

𝑥 =
𝑘𝑔  𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
𝑘𝑔  𝑙𝑢𝑓𝑡 =

𝑃!"#   ∗   𝑅𝐹
101,325− (𝑃!"#   ∗   𝑅𝐹)

∗ 0,622 
(2) 

 
Entalpi för fuktig luft (3).  
 

htot = x(hfg@0 oC + (CpVattenånga ×T ))+Cpluft ×T  (3) 

 
Sammanlagda värmeeffekten i luftflödet (4). 
 

𝑄 = ℎ!"! ∗𝑚!"! (4) 
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3.1.3 El	  
Det förekommer flera olika typer av elmätare hos Stora Enso på Gruvön.  
Bland dessa finns frekvensomriktare och ställverk med inbyggd display vilka kan 
visa antingen använd energi eller momentaneffekt. Frekvensomriktare används för 
att styra enskilda elmotorer och ställverken styr en uppsättning elmotorer med 
on/off reglering.  
 
Eftersom inte samma information om elanvändningen kan fås av alla 
frekvensomriktare och ställverk används den metod som fungerar på aktuell 
mätare. Det finns två typer av elmätare bland dessa frekvensomriktare och 
ställverk. De som endast visar momentan elanvändning samt de som endast visar 
elanvändning över tid. Varje motor har endast en typ av elmätare. Därför används 
två olika metoder för att beräkna respektive medeleffekt. Dessa två metoder 
beskrivs nedan: 
 

• Mätningar för momentan effekt uppmäts som en medeleffekt av 20 st. 
mätvärden under fem minuter. 
 

• Mätningar för använd energi uppmäts som en medeleffekt mellan två 
avläsningar med ett dygns mellanrum. 
 
 

3.2 Mätdata	  från	  delprocesser	  
Överslagsberäkning har gjorts på plats för att bedöma vilka energiflöden som står 
för mer än 5 % av de uppmätta energislagen inom respektive delprocessen. De 
flöden som är under 5 % försummas. Exempel på energianvändare som försummas 
är bland annat matarskruvar, oljepumpar, fläktar och hjälpmotorer för service av 
pressar. 
 

3.2.1 Transport	  
All transport drivs endast av elmotorer och således gjordes endast elmätningar. Den 
använda elen antas inte tillföra värmeenergi till processen och transporterna antas 
inte förlora något spån eller vatten.  
 
Transporterna är uppdelade efter ställverkens konfigurationer och är följande:  

• Transportband från spånlager till tork. 
• Pneumatiska transporter. 

o Torrfliskvarn till blandficka. 
o Produktionskvarn till pressar. 

• Övriga transporter inom pelletsproduktion. 
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För att underlätta vilka data som behöver tas fram i energikartläggningen för 
transportsektorn används figur 5.  
 

TransportEl	  –	  Till	  blandficka
Effekt:	   MW	  

El	  –	  Till	  tork
Effekt:	   MW	  

El	  -‐	  Övriga	  transport
Effekt:	   MW	  

El	  –	  Till	  pressar
Effekt:	   MW	  

 
Figur 5. Transportsektorns energisystem utan mätdata. 

 
Elmätningarna genomfördes med hjälp av loggade energidata i ställverk och 
frekvensomriktare för varje transportsektion. Elanvändningen uppmättes som 
medeleffekter under ett dygns mätperiod och sammanställs i tabell 2. 
 
Tabell 2. Dygnsmedeleffekter för transporter. 

Transport 𝑴𝑾𝑫𝒚𝒈𝒏 
Till tork 0,045 
Till blandficka 0,027 
Till pressar 0,054 
Övrig transport 0,069 
 

3.2.2 Tork	  
Torken använder sex stycken elfläktar för att cirkulera utomhusluft genom torken. 
Luften värms med spillvärme och spillvärmen cirkulerar med hjälp av en eldriven 
cirkulationspump. När den varma luften passerar spånbädden förångas det bundna 
vattnet som sedan förs ut till omgivningen utan värmeåtervinning. För att 
underlätta vilka data som behöver tas fram i energikartläggningen för torken 
används figur 6. 
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Tork

Sågspån
Massflöde:	   ton/h
Fukthalt:	   %
Effekt: MW	  

Sågspån
Massflöde:	   ton/h
Fukthalt:	   %
Effekt: MW	  

Luft
Massflöde:	   ton/h
Fukthalt:	   %
Effekt:	   MW	  

El	  -‐	  Fläktar
Effekt:	   MW	  

VVX Spillvärme
Effekt:	   MW	  

Luft
Massflöde:	   ton/h
Fukthalt:	   %
Effekt: MW	  

El	  -‐	  Cirkulationspump
Effekt:	   MW	  

 
Figur 6. Torkens mass- och energisystem utan mätdata. 

 
Fukthalten i sågspånet, före och efter torkning, uppmättes till 52,2 % respektive 
11,4 %.  
 
Temperaturen på det ingående sågspånet antas hålla 15 °C, ungefär 10 °C under 
utgående lufttemperatur i rörkanal 1, se tabell 3. Utgående spåntemperatur antas 
hålla ungefär 35 °C efter torkningen, ungefär 15 °C under utgående lufttemperatur i 
rörkanal 6.  
 
Luftflödesmätningen utfördes med en Ø 60 mm anemometer i utblåset för varje 
utgående rörkanal. Luftens temperatur och relativa fukthalt bestämdes samtidigt 
och sammanställs i tabell 3. 
 
Tabell 3. Mätvärden från utgående rörkanaler från torken. 

Mätpunkt Medelflöde  
[m/s] 

Snittarea 
[m2] 

Temperatur 
[°C] 

Relativ Fuktighet 
[%] 

Utomhusluft - - 7 60 
Utg. Rörkanal 1 10,1 2,5 26,5 100 
Utg. Rörkanal 2 10,2 2,5 26,8 100 
Utg. Rörkanal 3 9,7 2,5 29,7 87,3 
Utg. Rörkanal 4 9,8 2,5 29,7 82,0 
Utg. Rörkanal 5 9,6 2,5 36,1 50,9 
Utg. Rörkanal 6 9,8 2,5 51,6 17,8 
 
Sågspånets flöde fram till och med torken är separerat från den resterande 
produktionen av ett spånmellanlager. Därför kan inte sågspånsflödet uppskattas 
genom antalet ton producerad pellets som övriga processer. Spånflödet beräknas 
istället ut genom de kända fukthalterna i spånet och hur mycket fukt som 
tillkommit i luften i utgående rörkanaler (5).  
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𝑚!"å! =
𝑚!"##$%  !  !"#$!" −𝑚!"##$%  !  !"#$!"

( 1
1− 𝑥!"å!  !"

)− ( 1
1− 𝑥!"å!  !"

)
 

(5) 

 
Värmeeffekten i värmeväxlarna fastställdes till 11 MW och bestämdes med hjälp 
av styrsystemet för anläggningen. 
 
Elmätningarna genomfördes med hjälp av loggade energidata i frekvensomriktarna 
för de sex fläktarna och cirkulationspumpen. Endast två fläktar uppmättes eftersom 
de sex fläktarna antas använda lika mycket el då de hämtar luft från samma 
utrymme under spånbädden. Elanvändningen uppmättes som medeleffekter under 
ett dygns mätperiod och sammanställs i tabell 4. 
 
Tabell 4. Medeleffekter för el användare vid torken. 

Elmotor 𝑴𝑾𝑫𝒚𝒈𝒏 
Fläkt 2 0,08 
Fläkt 4 0,07 
Cirkulationspump VVX 0,04 
 

3.2.3 Produktions-‐	  och	  torrfliskvarn	  
Blandningsförhållandet mellan sågspån, kutterspån och torrflisen är konfidentiella 
och får därför inte anges. Därför visas endast sågspånet och blandningens 
massflöden. Elmätningar görs för båda kvarnarna eftersom de drivs av varsin 
elmotor. För att underlätta vilka data som behöver tas fram i energikartläggningen 
för produktions- och torrfliskvarn används figur 7. 
 

Produktionskvarn

Sågspån
Massflöde:	   ton/h
Fukthalt:	   %
Effekt: MW	  

Spån
Massflöde:	   ton/h
Fukthalt:	   %
Effekt: 	  MW	  

Vatten
Massflöde:	   ton/h

El	  -‐	  Kvarn
Effekt:	   MW	  

Torrfliskvarn El	  -‐	  Kvarn
Effekt:	   MW	  

Torrflis
Massflöde:	   ton/h
Fukthalt:	   %
Effekt: MW	  

Kutterspån
Massflöde:	   ton/h
Fukthalt:	   %
Effekt: MW	  

 
Figur 7. Kvarnarnas mass- och energisystem utan mätdata. 
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Spånets fukthalt, före och efter kvarnarna, uppmättes till 11,4 % respektive 11,0 %.  
 
För kvarnarnas elanvändning förekommer endast momentan effekt på 
frekvensomriktarna, medeleffekterna visas i tabell 5. 
 
Tabell 5. Medeleffekter för kvarnar. 

Elmotor 𝑴𝑾 
Produktionskvarn 0,18 
Torrfliskvarn 0,054 
 

3.2.4 Ångpanna	  
Spillvärme används till att förvärma vatten i en värmeväxlare. Eldningsolja 
förbränns för att skapa ytterligare värmeenergi som används till förångning av det 
förvärmda vattnet. Ångan transporteras sedan vidare till pelletspressarna. För att 
underlätta vilka data som behöver tas fram i energikartläggningen för ångpannans 
mass- och energisystem används figur 8. 
 

Ångpanna
Olja
Massflöde:	   ton/h
Effekt: MW	  

Ånga
Massflöde:	   ton/h
Fukthalt:	   %
Effekt: MW	  

Spillvärme
Effekt:	   MW	  

Vatten
Massflöde:	   ton/h
Effekt: MW	  

Förlust
Effekt:	   MW	    

Figur 8. Ångpannans mass- och energisystem utan mätdata. 

 
Oljeförbrukningen uppmättes till 37 l/dygn på oljebrännarens räkneverk. Oljan är 
av typen eldningsolja 1, med densitet 830 kg/m3 och med ett värmevärde på 42 
GJ/kg. Verkningsgraden för ångpannan antas till 85 % eftersom det saknas 
produktinformation för ångpannan. 
 
Flödesmätare för vattnet är monterad direkt på vattenledningen till ångpannan. 
Data loggades under ett dygn och det totala flödet för vatten fastställdes till 7 
m3/dygn.  
 
För att bestämma värmeenergin från spillvärmen uppmättes även vattnets 
temperaturer på värmeväxlarens ingående- och utgående flöden. Dessa uppgick till 
12 °C respektive 110 °C.  
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Trycket i ångsystemet är inställt på 9,3 bar och används för att beräkna en korrekt 
värmeeffekt för den producerade ångan.  
 

3.2.5 Pressar	  
Precis innan pressning värms spånet upp med ånga ifrån ångpannan. De fyra 
pressarna använder elmotorer för att rotera ringmatrisen som pressar spånet till 
pellets. Efter pressarna släpps den överblivna ångan ut till omgivningen utan 
värmeåtervinning. För att underlätta vilka data som behöver tas fram i 
energikartläggningen för pressarna används figur 9. 
 

Pressar

Spån
Massflöde:	   ton/h
Fukthalt:	   %
Effekt: MW	  

Ånga
Massflöde:	   ton/h
Fukthalt:	   %
Effekt:	   MW	  

Pellets
Massflöde:	   ton/h
Fukthalt:	   %
Effekt: 	  MW	  

Luft
Massflöde:	   ton/h
Fukthalt:	   %
Effekt:	   MW	  

El	  -‐	  Pressar
Effekt:	   MW	  

 
Figur 9. Pressarnas mass- och energisystem utan mätdata. 

 
Fukthalten i sågspånet och pelletsen, före och efter pressarna, uppmättes till 11,0 % 
respektive 9,4 %. En godtycklig uppskattning görs på temperaturen för spånet före 
konditionerarna och antas där hålla 25 °C. Temperaturen efter pressningen antas 
vara 90°C, enligt uppgifter från driftpersonalen. 
 
För att mass- och effektbalansen ska kunna balanseras antas att endast 75 % av 
ångan från ångpannan transporteras till pressarna. Detta bedöms vara en realistisk 
siffra då en del av ångan används för att förgasa matarvattnet till ångpannan och 
därför inte används i pressningen. 
 
Luftflödesmätningen utfördes med en Ø 60 mm anemometer i utblåset till 
omgivningen för ångröret. Luftens temperatur och relativa fukthalt bestämdes 
samtidigt och sammanställs i tabell 6.  
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Tabell 6. Mätvärden från utgående ånga från pressarna. 

Mätpunkt Medelflöde  
[m/s] 

Snittarea 
[m2] 

Temperatur 
[°C] 

Relativ Fuktighet 
[%] 

Utgående rörkanal 6,7 0,072 69 100 
 
Pressarnas elanvändning förekommer endast som momentan effekt på 
frekvensomriktarna, medeleffekterna visas i tabell 7. 
 
Tabell 7. Medeleffekter för pressar. 

Elmotor 𝑴𝑾 
Press 1 0,18 
Press 2 0,17 
Press 3 0,15 
Press 4 0,15 
 

3.2.6 Kyltorn	  
Pelletsen kyls av med utomhusluft och ventileringen drivs av en elfläkt som för 
bort värmen. Den varma luften filtreras och släpps ut till omgivningen utan 
värmeåtervinning. För att underlätta vilka data som behöver tas fram i 
energikartläggningen för kyltornet används figur 10. 
 

Kyltorn

Pellets
Massflöde:	   ton/h
Fukthalt:	   %
Effekt: MW	  

Luft
Massflöde:	   ton/h
Fukthalt:	   %
Effekt:	   MW	  

Pellets
Massflöde:	   ton/h
Fukthalt:	   %
Effekt: 	  MW	  

Luft
Massflöde:	   ton/h
Fukthalt:	   %
Effekt:	   MW	  

El	  -‐	  Fläkt
Effekt:	   MW	  

 
Figur 10. Kyltornets mass- och energisystem utan mätdata. 

 
Fukthalten i pelletsen, före och efter kyltornet, uppmättes till 9,4 % respektive 
8,5%.  
 
Luftflödesmätningen utfördes med ett Prandtlrör i ett borrhål i utgående rörkanal. 
Luftens temperatur och relativa fukthalt bestämdes samtidigt och sammanställs i 
tabell 8.  
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Tabell 8. Mätvärden från utgående rörkanal från kyltornet. 

Mätpunkt Medelflöde  
[m/s] 

Snittarea 
[m2] 

Temperatur 
[°C] 

Relativ Fuktighet 
[%] 

Omgivande luft - - -5,8 83 
Utgående rörkanal 18 0,51 35 16 
 
Fläktmotorns elanvändning förekommer endast som momentan effekt på 
frekvensomriktaren, medelvärdet bestämdes till 0,045 MW. 
 

3.3 Nyckeltal	  
Nyckeltalen i den här studien beskriver hur mycket köpt energi som används för att 
tillverka ett ton pellets, uppmätt i torr substansmängd (ts). Köpt energi är 
spillvärme, olja och el. Mätning av spån i endast torr substansmängd görs för att 
jämförelser av processer ska kunna utföras även fast fukthalterna är olika. 
 
För att nyckeltalen ska vara jämförbara med mängden energi och inte effekt, antas 
de uppmätta effekterna verka i en timma, Wh. 
 
Produktionstakten uppskattas av dygnets totala pelletsproduktion eftersom det 
saknas data för spån- och pelletsflödet. Alla delprocesser förutom torken delar detta 
värde, som på mätdagen uppgick till totalt 258 ton pellets (vs). Torken använder 
beräknade värden från vattenbalansen på grund av spånmellanlagret. 
 
En korrigering av nyckeltalen behöver göras för att bättre anpassa mätdata mot 
årsproduktionsbasis, eftersom produktionstakten varierar under året av exempelvis 
produktionstoppar och driftstörningar. Korrigeringen bestäms av kvoten mellan 
dygnsproduktionen och den genomsnittliga dygnsproduktionen för hela året med 
(6). Den årliga pelletsproduktionen uppgår till ungefär 90 000 ton pellets (vs). 
 
 

𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔å!"#$"%" =
𝑚!"##$!"  !ä!"#$%

𝑚!"##"$%  !"#  !"#$  å!"#$"%"
 (6) 

 
 

3.4 Potentiell	  värmeåtervinning	  
De bedömda energibesparingarna beräknas utifrån den värmeeffekt som tillförs till 
luften och som därefter släpps ut till omgivningen utan värmeåtervinning (7). 
Eftersom den potentiella värmeåtervinningen redovisas som ett nyckeltal, 
korrigeras det efter årsbasis på samma sätt som övriga nyckeltal. 
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𝑄å!"#$%&&%&' =
𝑄!"#$  !" − 𝑄!"#$  !"

𝑚!"å!  (!")
∗ 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔å!"#$"%" 

(7) 
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4 Resultat 
 
Följande figurer visar de framtagna mass- och effektbalanser som erhålls av de 
mätningar och beräkningar som genomförs på varje delprocess. Balanserna är 
endast representativa för det aktuella mättillfället då de inte är korrigerade mot 
årsbasis som nyckeltalen.  
 
Figur 11 visar alla eleffekter som används för de olika transportsektorerna. Den 
sammanlagda effekten är 0,195 MW. 
 

TransportEl	  –	  Till	  blandficka
Effekt:	   0,027	  MW	  

El	  –	  Till	  tork
Effekt:	   0,045	  MW	  

El	  -‐	  Övriga	  transport
Effekt:	   0,069	  MW	  

El	  –	  Till	  pressar
Effekt:	   0,054	  MW	  

 
Figur 11. Effektbalans över transportsystemet. 

 
I figurerna 12 till 16 anges spånets massflöde inklusive vattenmängd, aktuell 
fukthalt i spånet samt den totala värmeeffekten. På respektive sätt anges även data 
för luften. Noterbart i figur 12 är att det överförs 9,3 ton vatten i timmen från 
spånet över till luften. 

Tork

Sågspån
Massflöde:	   20,2	  ton/h
Fukthalt:	   52,2	  %
Effekt: 0,24	  MW	  

Sågspån
Massflöde:	   10,9	  ton/h
Fukthalt:	   11,4	  %
Effekt: 	  0,18	  MW	  

Luft
Massflöde:	   582	  ton/h
Fukthalt:	   16	  %
Effekt:	   13,8	  MW	  

El	  -‐	  Fläktar
Effekt:	   0,45	  MW	  

VVX Spillvärme
Effekt:	   11	  MW	  

Luft
Massflöde:	   573	  ton/h
Fukthalt:	   9,4	  %
Effekt: 2,6	  MW	  

El	  -‐	  Cirkulationspump
Effekt:	   0,04	  MW	  

 
Figur 12. Mass- och effektbalanser över torken. 
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Tillblandningen av torrflis och kutterspån i sågspånet är konfidentiell och 
följaktligen kan inte fullständiga data återges för dessa flöden. Därför representerar 
hemlig data med ”- - -” i figur 13. Det vatten som försvinner är dock den 
sammanlagda mängden från alla spånsorter. 
 

Produktionskvarn

Sågspån
Massflöde:	   9	  ton/h
Fukthalt:	   11,4	  %
Effekt: -‐-‐-‐	  MW	  

Spån
Massflöde:	   11,1	  ton/h
Fukthalt:	   11,0	  %
Effekt: 	  -‐-‐-‐	  MW	  

Vatten
Massflöde:	   0,05	  ton/h

El	  -‐	  Kvarn
Effekt:	   0,18	  MW	  

Torrfliskvarn El	  -‐	  Kvarn
Effekt:	   0,05	  MW	  

Torrflis
Massflöde:	   -‐-‐-‐	  ton/h
Fukthalt:	   -‐-‐-‐	  %
Effekt: -‐-‐-‐	  MW	  

Kutterspån
Massflöde:	   -‐-‐-‐	  ton/h
Fukthalt:	   -‐-‐-‐	  %
Effekt: -‐-‐-‐	  MW	  

 
Figur 13. Mass- och effektbalanser över kvarnar. 

 
Ångpannans system visas i figur 14. Oljans värmeeffekt anges för fullständig 
förbränning och förlusten reflekterar pannans verkningsgrad. 
 

Ångpanna
Olja
Massflöde:	   0,03	  ton/h
Effekt: 0,37	  MW	  

Ånga
Massflöde:	   0,47	  ton/h
Fukthalt:	   100	  %
Effekt: 	  0,39	  MW	  

Spillvärme
Effekt:	   0,05	  MW	  

Vatten
Massflöde:	   0,47	  ton/h
Effekt: 0,02	  MW	  

Förlust
Effekt:	   0,06	  MW	    

Figur 14. Mass- och effektbalanser över Ångpanna. 
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De fyra pressarna är sammanslagna till ett gemensamt system, vilket kan ses i figur 
15. Här kan en tydlig ökning av den totala värmeeffekten på pelletsen efter 
processen noteras.  
 

Pressar

Spån
Massflöde:	   11,1	  ton/h
Fukthalt:	   11,0	  %
Effekt: 0,13	  MW	  

Ånga
Massflöde:	   0,349	  ton/h
Fukthalt:	   100	  %
Effekt:	   0,39	  MW	  

Pellets
Massflöde:	   10,9	  ton/h
Fukthalt:	   9,4	  %
Effekt: 	  0,45	  MW	  

Luft
Massflöde:	   0,55	  ton/h
Fukthalt:	   100	  %
Effekt:	   0,11	  MW	  

El	  -‐	  Pressar
Effekt:	   0,66	  MW	  

 
Figur 15. Mass- och effektbalans över Pressar. 

 
 
I figur 16 kan kyltornets system avläsas. Här kan på samma sätt som för pressarna 
ett överskott av värmeenergi observeras efter processen. 
 

Kyltorn

Pellets
Massflöde:	   10,9	  ton/h
Fukthalt:	   9,4	  %
Effekt: 0,45	  MW	  

Luft
Massflöde:	   39,7	  ton/h
Fukthalt:	   83	  %
Effekt:	   0,00	  MW	  

Pellets
Massflöde:	   10,8	  ton/h
Fukthalt:	   8,5	  %
Effekt: 	  0,10	  MW	  

Luft
Massflöde:	   39,8	  ton/h
Fukthalt:	   16	  %
Effekt:	   0,52	  MW	  

El	  -‐	  Fläkt
Effekt:	   0,045	  MW	  

 
Figur 16. Mass- och effektbalans över Kyltorn. 
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4.1 Nyckeltal	  
En sammanställning av den köpta energin per ton pellets (ts) redovisas i tabell 9.  
 
Den genomsnittliga årsproduktionen var 5 % lägre än under mättillfället och 
nyckeltalen korrigeras därför ner med samma värde. Den torra substansmängden 
pellets beräknades till 9,64 ton/h för torken och 9,80 ton/h för övriga processer.  
 
Tabell 9. Nyckeltal för köpt energi, med korrigering mot årsbasis. 

𝐌𝐖𝐡
𝐭𝐨𝐧  𝐭𝐨𝐫𝐫  𝐩𝐞𝐥𝐥𝐞𝐭𝐬 El Spillvärme Olja Köpt	  energi 

Transport 0,02 -‐ -‐ 0,02 
Tork 0,05 1,09 -‐ 1,14 
Kvarnar 0,02 -‐ -‐ 0,02 
Ångpanna -‐ 0,01 0,04 0,05 
Pressar 0,06 -‐ -‐ 0,06 
Kylning 0,004 -‐ -‐ 0,004 
Summa 0,15 1,10 0,04 1,29 
 
Tabellen visar att den sammanlagda köpta energin som går åt för att tillverka ett 
ton torr pellets är 1,29 MWh. 
 
För att tydliggöra torkens och spillvärmens betydelse för den totala 
energianvändningen har en grafisk sammanställning gjorts av tabell 9 som kan ses i 
figur 17. 

 
Figur 17. Grafisk sammanställning av nyckeltalen. 
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Fördelningen av elanvändningen mellan delprocesserna visas i figur 18. 

 
Figur 18. Fördelning av elanvändningen för varje delprocess. 

 
I figur 19 redovisas den potentiella värmeåtervinningen från effektbalanser med 
utgående luftflöden. Den sammanlagda värmeåtervinningen genom endast dessa 
frånluftsflöden uppgår till 1,17 MWh/ton pellets. 
 

 
Figur 19. Möjliga värmeåtervinningar från luftflöden. 
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5 Diskussion 
 

5.1 Metod	  
Momentana mätningar och avläsningar är svåra att dra några slutsatser om för 
årsbasis. Även mätningar under ett dygn är för korta perioder, men sannolikheten 
för ett driftstopp och möjligheten att vara på plats gjorde det svårt att mäta längre 
perioder. Korrigeringen mot årsbasis bör ge tillräckligt goda resultat för att kunna 
påvisa vart fokus bör läggas inför en fortsatt studie.  
 
Tumregeln att försumma energiflöden under 5 % gör kartläggningen möjlig inom 
rimlig tid. Däremot försummas många mindre energianvändare som egentligen alla 
ökar den beräknade energianvändningen. Detta gör att nyckeltalen och därigenom 
också resultaten direkt är för lågt skattade mot verkligheten, alltifrån 0 till 5 %.  
 
Metoden var att göra effektbalanser för att mätningarna skulle motsvara 
mättillfället men eftersom detta inte gick att genomföra för alla elmätningar så 
användes uppmätt energianvändning. Problemet med dessa var att mätarna visade 
antalet 100 kWh. Det behövdes således ett antal timmar för att mätarna skulle ge 
mätbara utslag. Så även fast de längre uppmätta perioderna ger bättre resultat, så 
finns en stor osäkerhetsfaktor i avrundningen till hela 100 kWh. Detta innebär att 
resultaten kan vara både lägre och högre än de uppvisade resultaten i 
kartläggningen. 
	  
På grund av bristande information om frekvensomriktarnas funktion i början av 
arbetet uppmättes endast två fläktar vid torken. En mer korrekt mätning hade fåtts 
med separat mätning av alla fläktar. Detta tros dock inte medföra några betydande 
skillnader i resultaten då alla fläktar jobbar under samma omständigheter och 
därmed borde använda lika mycket energi.  
Vid mätning av luftflöden för torken var omgivningstemperaturen nära 
årsmedeltemperaturen, vilket är ett representativt villkor för hela året. Denna 
utomhustemperatur rådde inte vid mätning för kyltornets luftflöde och därför 
kanske inte lika lämpligt som resultat på årsbasis. Eftersom kyltornet uppmättes en 
kallare dag än årsgenomsnittet bör energianvändningen av kyltornet vara högre på 
årsbasis än de redovisade resultaten. 
 
Konditionerarna kan ses som en egen process men på grund av produktionsstopp 
kunde inte mätningar genomföras för att kunna urskilja det som ett eget system. 
Konditionerarna ingår istället inom systemgränsen för pressarna och därför går 
också ångflödet in där, som figur 9 visar. För energikartläggningen och resultaten i 
stort har detta ingen betydelse, den energi som används blir uppmätt ändå. Däremot 
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för att kunna bedöma om det är pressarna eller konditionerarna som eventuellt 
behöver effektiviseras behöver fullständiga mätningar göras. 
 
Ångpannan har även förluster för att förgasa matarvattnet, dessa är inte uppmätta 
då en mätning av avluftningen var praktiskt ogenomförbar på grund av sin 
otillgänglighet. Med en bättre uppskattning om hur mycket ånga som går mellan 
ångpannan till konditionerarna, kan bättre mass- och energibalanser åstadkommas 
för pressarna. Det är svårt att veta hur denna uppmätta ångförlust skulle påverka 
resultatet då mätningen kan vara både högre och lägre än det antagna värdet. I båda 
fallen kommer den ingående värmeeffekten från spånet i pressarna vara det värde 
som behöver justeras. 
 

5.2 Resultat	  
Resultaten visar likt andra rapporter inom samma ämne, att torken är den största 
energianvändaren inom pelletstillverkning. Den är också den process som går att 
spara mest värmeenergi från. Dessvärre är värmeenergin av förhållandevis låg 
temperatur och kan vara svår att ta tillvara på. Torken skulle kunna återanvända 
den värmeenergin och på så sätt minska sin egen spillvärmeanvändning, vilket 
också skulle sänka nyckeltalet. Även om torken inte återanvänder värmeenergin till 
sig själv kan den användas utanför processen, exempelvis förvärma processvatten, 
värma lokaler eller kontor. Likaså skulle Stora Ensos sågverk som ligger i direkt 
anslutning kunna dra nytta av den värmen i sina industrilokaler. 
 
Även fast frånluftsflödena från pressarna och kyltornet har högre temperaturer än 
torken, är värmeeffekterna förhållandevis låga i jämförelse. På grund av dessa låga 
värmeeffekter är det svårt att föra in värmeeffekten i processen igen med märkbart 
resultat. En möjlig effektivisering skulle vara att använda frånluftflödena för att 
förvärma spånet innan uppvärmningen med ånga och pressning. Detta skulle inte 
bara resultera i minskad användningen av ånga utan därmed också användningen 
av olja. Frånluftsflödena skulle även passa till exempelvis uppvärmning av lokaler 
vintertid. Det skulle inte sänka energianvändningen i resultaten, utan den totala 
energianvändningen för hela fabriken med dess byggnader. En energibalans över 
kvarnarna skulle visa på ytterligare värmeenergi som går till spillo, även om den 
troligtvis skulle vara av lägre temperatur och effekt än de andra frånluftsflödena.  
 
Den överskottsvärme som bildas efter pressarna kan bero på den el, i form av 
mekaniskt arbete, som till stor del omvandlas till friktionsvärme i pelletsen. Varför 
det även blir ett överskott efter kyltornet är svårare att förklara men en möjlig 
förklaring kan vara mätfel. Ett mätfel på temperatur eller lufthastighet får 
betydande utslag i beräkningarna och således även felaktiga mass- och 
effektbalanserna på grund av de stora mängder luft som flödar.  
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Att effektivisera elanvändare kan vara problematiskt eftersom det kan vara svårt att 
kvantifiera hur mycket el som faktiskt är till nytta för processen. Även om 
pressarna använder mest el behöver det inte betyda att det är den mest ineffektiva 
processen. Detta kräver dock en noggrannare och fortsatt studie för varje 
elanvändare för att kunna bedöma den totala verkningsgraden.  
 
Verkningsgraden för ångpannan är troligtvis lågt antagen, i jämförelse mot andra 
liknande ångpannor. En lägre verkningsgrad valdes för att inte resultaten skulle 
visa på att ångpannan är en mindre energianvändare än i verkligheten. En sämre 
verkningsgrad ger följaktligen ett högre nyckeltal, därför skulle nyckeltalet för 
ångpannan kunna vara något lägre i resultaten om den riktiga verkningsgraden 
uppmäts. 
 
Även om fler och fler konvertera om till biobränsle på grund av den kommande 
oljebristen i världen så använder själva pelletstillverkningen olja. En 
miljöförbättring och ett steg närmare målet som oljeoberoende land skulle vara att 
byta ut den oljeeldade ångpannan mot en pelletspanna, för att själva 
pelletstillverkningen också ska bli oljefri. Förändringen skulle sänka nyckeltalen då 
den totala instoppade energin minskar med den egna produktionen av pellets.  
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6 Slutsatser 
 
Rapporten visar att pelletstillverkning kräver totalt 1,29 MWh energi för att 
producera ett ton pellets och tillverkningen har flera potentiella 
energieffektiviseringar som kan genomföras.  
 
Torkningen är den delprocess som använder mest energi men också den process 
som går att spara mest energi på, upp till 1,11 MWh/ton med hjälp av 
värmeåtervinning i frånluftsflödet.  
 
I övriga frånluftsflöden som återfinns i processen är dessa antingen av för liten 
effekt eller för låg temperatur för att kunna föras in i processen igen med märkbara 
resultat. Även om det finns tillämpningar för dessa frånluftsflöden i processen 
lämpar sig de bättre som uppvärmning av lokaler vid vintertid. 
 
Ångpannan använder i dagsläget olja som skulle kunna ersättas helt av pellets från 
den egna tillverkningen och på så sätt effektivisera processen ytterligare. 
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